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ВЛАДИСЛАВА ГОРДИЋ ПЕТКОВИЋ

УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
ЛАЖ И ЊЕНИ ЖАНРОВИ
Када један јунак из драме Тенесија Вилијамса Мачка на уси
јаном лименом крову каже да би могао написати читаву књи
гу о лагању а да ипак не обухвати тему, те речи не откривају
само дирљиво наивну и неупитну веру у моћ књиге какву
имају само они који их не пишу и не читају. Реченицу изго
вара богати плантажер са америчког Југа, човек на самрти,
у покушају да објасни сину како се мора живети у свету и –
како се мора живети у браку. Но сложеност супружничких
односа неће бити најважнија димензија мишљења о лажи,
премда би се циници најрадије позвали на вишевековни ре
позиторијум теза о женској несталности као узроку и извору
сваког покушаја да се побегне од истине. Попут Вилијама
Фокнера, великог повесничара америчког Југа, Тенеси Ви
лијамс древне трагичне конфликте преводи у амерички код,
пишући о јунацима који се гаде лажи, али су принуђени да
лажу: Вилијамс драмским језиком проговара о обманама и
опсесијама, фиксацијама и илузијама, слепилу, заносу и фа
натизму чак и онда кад нам се учини да пише у наивном или
безазленом, комичном или романтичном кључу. Уосталом,
његова јунакиња Серафина деле Росе из Тетовиране руже
удовиштво живи у знаку идолатрије и фетишизације покој
ника све док не схвати да је њено фанатично обожавање за
сновано на оптичкој илузији: њена је бескрајна љубав, или
оно што љубављу сматра, тек страсна жеља да види верност
и занос тамо где их никада није ни било. За Стенлија Ковал
ског илузија је заклети непријатељ истине, за Бланш Дибоа
илузија је нужна стратегија улепшавања истине. Трамвај
звани жеља и јесте трагично сведочанство о узалудним по
кушајима да се стварност учини сношљивом уз помоћ угод
них лажи које уметност плете око живота. Комад поставља
и егзистенцијална и поет ичка питања о томе где је граница
између безазленог улепшавања стварности и грубе обма
не. Некаква мера истине која је постојала код Шекспира а
огледала се у театарској конвенцији која је „гарантовала”
да јунак који изговара монолог на сцени увек говори исти
ну (своју истину, додуше) више не постоји код Вилијамса.
Монолози његових јунака нису ритуал самооткривања, већ
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само суптилнији механизми позирања и маскирања. Мо
нолози се претварају у контролисану лаж која оправдава
чињенично стање ствари, одвише проблематично да би се
сматрало вечитом истином бића, чиме се само још једном
доказује шта се све неумитно мења у књижевности када се
мења и свет.
Име Вилијамсовог јунака који дефинише безуспешни про
јекат писања књиге о лагању је Биг Деди, Велики Тата. Ако
се поиграмо речима и означитељима моћи, могли бисмо до
ћи до закључка да ни сам отац свих ствари не зна границе
лажи. Ни границе дејства, ни границе дефиниције. Да ли је
дефиниција лажи и сама жеља да верујемо? Велики Тата ов
де подразумева да је Књига бескрајан простор у који стаје
све: сложићемо се да је његово виђење наивно из перспек
тиве сваке науке. С друге стране, он невешто формулише
јасну свест да лаж, и формом и садржином, надилази све
могућности идентификације.
Лагање је један од најстаријих облика људског понашања,
најстарија социјална пракса и њене етичке импликације за
висе, неретко, од културног, политичког и филозофског кон
текста. Мимезис, начело имитације, може да се схвати као
лаж, али понајпре стога што се лаж граничи и са илузијом
и са чаролијом. Чувена је, уосталом, реченица енглеског ре
несансног песника Филипа Сиднија из његовог поет ичког
списа Одбрана поезије „песник никад ништа не тврди, дакле
никад не лаже”. Филозофија  постмодерне говори о ери си
мулација у којој доминантни процеси више нису имитација,
дуплирање или пародија него „замењивање стварног њего
вим знацима”, како то тврди Бодријар у Симулакрумима и
симулацијама, помињући чак и „недостатак стварног”. Да
ли то значи да суштина и смисао нестају у игри знакова?
„Писање не може опонашати збиљу изравно”, тврди теоре
тичар Дејвид Лоџ у књизи Начини модерног писања, „може
једино опонашати начине мишљења и говорења о збиљи, те
друге начине писања о њој”. Лоџ инсистира на томе да је
окосница постмодернистичке књижевности идеја о свету
које се опире сваком настојању интерпретације, пориву који
је незадржив и ком појединац не може одолети.
Изучаваоци феномена лажи Инго Беренсмејер и Ендрју Хад
филд у ове године објављеној књизи Лаж у књижевности и
култури раног модерног доба подсетиће нас да лаж почиње
приступањем имагинације у стваралачки чин, односно да
се у периоду од шеснаестог до осамнаестог века књижевно
стваралаштво успоставља као простор идеолошке битке из
међу моралног императива да се каже истина и подесности
лагања као друштвеног и политичког чина. Но исто су тако
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могли написати и да лаж настаје са почетком веровања у ва
љаност и легитимитет индивидуалног искуства. Тако бисмо
домен лажи и без помоћи Тенесија Вилијамса проширили
на дискурс о љубави; јер, са настанком идеје о романтичној
љубави, настаје и индивидуалност, а још бисмо трубадури
ма из дванаестог века морали признати да су били први који
су љубав представили као лични однос две особе, инаугури
шући схватање љубави као личног искуства: Ерос и Агапе
до тада су оличавали само имперсонална осећања.
Уметност и култура баратају, свесно или несвесно, не само
илузијама, већ и фалсификатима: колико год се тема лажи
тицала маште и измишљања као креативног процеса, важан
покретач за анализу овог феномена јесте и мучна свест о
недостатку аутентичности која нелагодом испуњава сваког
уметника. Фалсификат може бити и сећање, које реформа
тира прошлост и мења чињенице; сублимација искуства,
или његова издаја. Нови жанр говора о лажи наступа са
дигиталним технологијама, будући да се са почецима ши
роке употребе Интернета успоставља и идеја да је укинута  
једносмерност која је карактерисала све претходне масовне
медије и да је омогућена интерактивност утемељена на де
мократији. Успостављена је и једна друга идеја, теза да се
у виртуелном простору ствара идентитет независтан од на
шег реалног, идентитет за који више нисмо сигурни у којој
нас мери одређује. У сваком случају, однос према тексту нај
радикалније се мења након стварања виртуелне димензије
комуникације и егзистенције, јер тек тада он од статичне и
непроменљиве постаје динамичка категорија. Тиме се мења
и однос према лажи: укључивање реципијента у стваралач
ки процес којим се дигиталне технологије диче подразумева
и амбицију да се створи илузија стварности која више није
реплика постојећег стања ствари.
Разлике између фантастичног и реалног, аутентичног и за
мишљаног нису јасне, а границе између царства реалног и
могућег нису уочљиве. Није загонетна и недокучива само
граница реалног и замишљеног, него и граница између света
и текста. Раздвајање креативног и истинитог од неистини
тог и деструктивног остаје неразлучиви део хуманистичке
потраге за конзистентношћу, целовитошћу, идеализмом и
монолитношћу вредности.
Лажи може бити безброј, видећемо, али су истине само
две: истина уметничка, и истина животна.... Истине Љо
се, Џанет Винтерсон, Филипа К. Дика, Стенлија Кјубрика,
Алмодовара и осталих јунака текстова на страницама које
следе само су део наратива потраге за границама лажи – и
могућностима стварања.  

11

ЂОРЂЕ ЂЕКИЋ
Универзитет у Нишу, Филозофски факултет –
Департман историја, Ниш
DOI 10.5937/kultura1650012D
УДК 321.17:929 Стефан Немања
321.17:929 Манојло Комнин
821.14’04.09
прегледни рад

НЕ СВЕДОЧИ ЛАЖНО НА
БЛИЖЊЕГА СВОГА
МАНОЈЛО КОМНИН И
СТЕФАН НЕМАЊА У ДЕЛИМА
ВИЗАНТИЈСКИХ БЕСЕДНИКА
XII ВЕКА
Сажетак: Рад настоји да прво одреди значење појма лаж и пој
мове изведене од њега. Осврће се и на схватање лажи у хришћан
ству, као темељу европске цивилизације, односно у нововековној
философији. И док хришћанство прави оштру разлику између
истине и лажи, дотле философија ову поделу релативизује и обе
смишљава (Шопенхауе р). Рад потом наводи опис односа Манојла
Комнина и Стефана Немање у беседама Константина Манасија
и Евстатија Солунског. Оба беседника уздижу Манојла, да би га у
једном тренутку изједначили са Богом. Немањи пак дају епитете
који се углавном вежу за Сотону. Насупрот њима Стефан Прво
венчани када пише Житије своме оцу, лепим бојама описује и цара
Манојла. Последице царевих освајања су убрзло нестале нестан
ком Византије, а дело великог жупана територијално прошире
ње, стицање независности, оснивање Хиландара је наставило да
траје. На крају Немања је и постао светитељ, што Манојло није.
Закључено је да лаж изречена од силних и моћних не траје вечито.
Кључне речи: цар Манојло Комнин, велики жупан Стефан
Немања, Константин Манасија, Евстатије Солунски, лаж,
лажно

На самом почетку рада, требало би да одредимо могуће зна
чење појма у контексту који је предмет интересовања. У
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овом случају, то је појам – лаж, као и појмови који се изводе
из њега.
У речнику ЈАЗУ наводи се да је ова реч прасловенска, што
указује да су свест о томе шта је лаж имали Словени још у
својој прапостојбнини. Под њом се подразумева: да оно што
је речено није истина и да онај који је изговара има свест о
томе, да је нешто супротно од истине, да јој је циљ да пре
вари друге, који поверују у њу. Она се супротставља Богу у
изреци – сан је лажа, а Бог је истина. Појам лажан објашњен
је на примеру: када се о чељадету говори оно што није. Ла
жљиви људи не иду у Рај. Од лажи се, лажју не ослобађа.
Они који говоре лажи о некоме, називају се охоли.1
Речник САНУ такође даје своје тумачење лажи. Осим не
ких већ изнетих примера, наводи се да је лажан онај: који
свесно, намерно износи нетачност, који не одговара ствар
ности, погрешан, нетачан, изазван неискреним мислима и
осећањима. Појављује се и израз лаженоша – за оног који
преноси лажи, а ми бисмо додали – не мора то чак ни све
сно да чини. Такође, наводи се и појам лажикати, односно
говорити неком да лаже. Због лажи се у народном веровању
сматрало да се добија и плик на језику, тако да када се неком
каже да има плик на језику, говори му се да лаже. 2
Речник српског језика, који је издала Матица српска, каже да
је лаж намерно, свесно, изречена нетачност, неистина, обма
на, превара. Појам лажан значи нешто или неког погрешно,
нетачно приказати.3
У Филозофском речнику лаж је одређена као тврдња су
протна истини, а износи се са намером да се други доведе
у заблуду.4
У „Правној енциклопедиjи” појављује се неколико појмо
ва који се односе на лаж: лажни исказ, лажни новац, лажна
исправа, лажно представљање и лажно пријављивање. Све
наведене радње спадају у кривична дела. Лажни исказ мо
же дати сведок, вештак, тумач, преводилац. Лажан је исказ
који не одговара истини, односно којим се потврђује посто
јање чињеница за које се објективно зна да не постоје или
1 Anonim, Laž - lažan, u: Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Dio 5, kipak
– leken, obradio Budmani, P. (1980), Zagreb: JAZU, str. 935-938.
2 Лаж – лажно, у: Речник српскохрватског књижевног и народног јекика,
књ. 11. кукутка – маква, (1981), Београд: САНУ Институт за српскохр
ватски језик, стр. 168-173.
3 Лаж – лажно, у: Речник српскога језика, редиговао и уредио Николић, М.
(2007), Нови Сад: Матица српска, стр. 623-624.
4 Zenko, F. Laž, u: Filozofijski rječnik, treće dopunjeno izdanje, redakcija Fili
povića, V. (1989), Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske, str. 187.
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за чињенице које се зна да постоје али се негира њихово по
стојање или се прећуткују истините чињенице. Лажан исказ
је лажан и када је делимично лаж.5
У литератури која се бави менаџерским кодом, појављује
се тип менаџера који се назива лажним вођом. Он је одре
ђен као неко ко има идеје око којих окупља присталице и
успоставља систем који, када се покрене, не даје резултат.
Основни проблем је у томе што он не зна у чему се састоји
посао, односно, он не зна свој посао да ради.6  
У европском друштву последњих двестотине година при
метна је релативизација појмова – лаж и истина. Тако се
Наполеону Бонапарти приписују речи историја је низ ла
жи са којима смо се сложили,7 а Хенрију Форду „целокуп
на званична историја је гомила бесмислица.8 Ипак, највећу
негацију истине досегао је Артур Шопенхауер у свом делу
Еристичка дијалектика. Он је у овој књизи дао тридесет и
осам упутстава како да се лаже, да би се победило у полеми
ци.9 Питање моралности, односно неморалности тј. лажи,
очигледно се није ни постављало за Шопенхауер а. Било је
беспредметно.
Европа је задњих седамнаест векова хришћанска, па то
наводи да тумачење, односно осврт на лаж потражимо у
Библији.
Лаж је забрањена и у Старом10 и у Новом завету.11 У Старом
завету, ђаво се назива лажним духом.12 Христос у Новом за
вету даје целовитију слику односа ђавола и лажи када гово
ри својим противницима: ваш је отац ђаво; ... он је крвник
људски од почетка, и не стоји на истини; јер нема истине
у њему; кад говори лаж, своје говори: јер је лажа и отац
лажи.13

5 Lažni iskaz – lažno prijavljivanje, u: Pravna enciklopedija 1 A – NЈ, redakor
Blagojević, T. B. (1989), Beograd: Savremena administracija, str. 711-718.
6 Ivošević, S. (2010) Menadžersko – liderski kod, vodič za poznavanje sebe,
ljudi, sistema i situacija, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, str. 28.
7 Благојевић, Н. Животи „анђела”, 21. јун 2015, http://www.fsksrb.ru/fondstrateske-kulture/autorski-tekstovi/zivoti-andjela.
8 Milosavljević, D. „Celokupna zvanična istorija je gomila besmislica”, 8. fe
bruar 2016, http://losthistory.weebly.com.
9 Šopenhauer, A. (2007) Eristička dijalektika ili umeće kako da se uvek bude u
pravu objašnjeno u 38 trikova, Novi Sad: Adresa.
10 Трећа књига Мојсијева, гл. 19, стих 11.
11 Посланица Ефесцима Св. апостола Павла, гл. 4, стих 25.
12 Прва књига о царевима, гл. 22, стих 22.
13 Јеванђеље по Јовану, гл. 8, стих 44.
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У Старом завету се посебно скреће пажња на једну врсту
лажи. Наиме, Бог је, дајући заповести – законе Мојсију, на
Синајској гори, по којима Јевреји треба да се владају, као де
вету и претпоследњу заповест, рекао: Не сведочи лажно на
ближњега свога.14 Дакле, Бог посебно скреће пажњу на ову
врсту лажи, свакако имајући искуства са људским родом.
Један од назива за зле људе је и лажљиви синови.15 Свети
апостол Павле назива богомрске људе, опадачима и изми
шљачима зала,16 а на другом месту изјављује да је грло гроб
отворен онима који језиком варају.17
Дакле, оно што нам се намеће као закључак је: драма атеи
зације огледа се и у питању лагања. Док је у религији – хри
шћанству разлика између истине и лажи темељна вредност,
атеизација доводи до релативизације истине и лажи. Да ли
то значи да лица којима је религија занимање – свештеници
говоре увек истину или мање лажу? Како изгледа лагање, у
историјским изворима? За ову прилику изнећемо један по
нама занимљив и пажње вредан пример: виђење великог
жупана Стефана Немање у делима византијских беседника,
који су при том били, важно је истаћи, и високи црквени
великодостојници – митрополити.
Византијски писци почевши од Константина VII Порфиро
генита,18 оставили су разна сведочанства о Србима, као на
роду али и о појединим личностима.19 Ниједна личност није
у толико мери негативно описана као што је то случај са
великим жупаном Стефаном Немањом у делима византиј
ских беседника.
Сукоб између Византије и рашког великог жупана Стефа
на Немање, у то време још удеоног владара, започео је на
самом почетку Немањине власти јер је Византија у бор
би око престола подржавала његовог брата Тихомира. Ни
крај грађанског рата није означио почетак добрих односа са
14 Друга књига Мојсијева, гл. 20, стих 16.
15 Књига пророка Исаије, гл. 30, стих 9.
16 Посланица Римљанима Св. апостола Павла, гл. 1, стих 30.
17 Посланица Римљанима Св. апостола Павла, гл. 3, стих 13.
18 Ферјанчић, Б. (1959) Византијски извори за историју народа Југослави
је, том II, Београд: Византолошки институт САНУ.
19 Ферлуга, Ј., Ферјанчић, Б., Катичић, Р., Крекић, Б. и Радојчић, Б. (1966)
Византијски извори за историју народа Југославије, том III, Београд:
Византолошки институт САНУ; Калић, Ј., Ферјанчић, Б. и Радоше
вић–Максимовић, Н. (1971) Византијски извори за историју народа Ју
гославије, том IV, Београд: Византолошки институт САНУ; Максимо
вић, Љ., Ђурић, И., Ћирковић, С., Ферјанчић, Б. и Радошевић, Н. (1986)
Византијски извори за историју народа Југославије, том VI, Београд:
Византолошки институт САНУ.
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Византијом. Сукоб је добио на снази 1171. године и избио
је као рат Византије са једне, и Млечана, Угарске и Србије
са друге стране. Но, није дуго трајао. Већ у пролеће 1172.
избила је епидемија у млетачкој војсци што је њу избацило
из рата. Марта месеца исте године умро је и угарски краљ
Стефан III, што је довело до заокрета у спољној политици
ове државе. Србија је остала сама да ратује наспрам Визан
тије. Цар Манојло Комнин је убрзо кренуо у поход на њу из
Сердике. Свестан да је покушај оружаног отпора унапред
осуђен на пропаст, велики жупан је затражио преговоре са
царем о обустави сукоба.20 Манојло је пристао, али је и Не
мања морао да пристане на његове, крајње неповољне усло
ве. У складу са њима, велики жупан изашао је пред цара
гологлав, голих руку до лаката, бос, са конопцем везаним
око врата, са мачем у руци.21 Избегао је војни пораз али није
избегао предају.
Цару сама предаја није била довољна. Одлучио је да великог
жупана поведе у своју престоницу и да га у тријумфалној
поворци кроз Цариград спроведе као заробљеника.22 То није
био први случај да је цар Манојло некога на тај начин пони
зио. Тако је поступио и према антиохијском кнезу Рајналду.
Кнез је, као и Немања после њега, као поражена страна, сти
гао у царев логор гологлав, бос, са конопцем око врата, но
сећи мач у левој руци. Манојло је понизио и јерусалимског
краља. Наиме, приликом уласка у Антиохију 1159. године,
цар је јахао на коњу са свим својим инсигнијама, док је јеру
салимски краљ био у тој истој поворци, али далеко иза њега
и без икаквих инсигнија. Антиохијски кнез је био додатно
понижен још више од краља: ходао је поред цара и његовог
коња држао за стреме.23
Манојлов поход против Немање је описан у делима истори
чара Јована Кинама24 и Никите Хонијата,25 али и у беседама

20 Калић, Ј. Српски велики жупани у борби са Византијом, у: Историја
српског народа, прва књига, од најстаријих времена до Маричка битке
(1371), уредник Ћирковић, С. (1981), Београд: Српска књижевна задру
га, стр. 210-211.
21 Калић, Ј., Ферјанчић, Б. и Радошевић–Максимовић, Н. нав. дело,
стр. 103.
22 Исто, стр. 209-214.
23 Острогорски, Г. (1983) Историја Византије, Беог рад: Просвета,
стр. 362-363.
24 Калић, Ј., Ферјанчић, Б. и Радошевић–Максимовић, Н. нав. дело,
стр. 101–104.
25 Исто, стр. 147-148.
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Константина Манасије26 и Евстатија Солунског.27 Устанак,
његов ток и предаја насликани су и на фрескама у Царигра
ду.28 Беседа се одређује као проповед, хомилије, панегирик,
слово, а што би се могло најједноставније објаснити као
свечани говор у част некога или нечега, што подразумева и
претерано хваљење.29
Константин Манасија се, иначе, сматра једном од најзначај
нијих личности литературе и књижевности XII века. Био је
члан дипломатских мисија цара Манојла Комнина да би се
затим замонашио. Прво је постао епископ, а потом и ми
трополит Навпакта. Аутор је хронике која је почињала од
стварања света и допирала до 1081. године, а која је полови
ном XIV века преведена на словенски језик. Великог жупана
Стефана Немању спомиње и износи своја запажања о њему
у панегиричком говору посвећеном Манојлу Комину 1173.
године.30
Опис великог жупана даје се самостално али и повлачењем
паралела са царем Манојлом, који се супротставља Немањи.
Цар се назива Христовим помазаником, изабраником, вели
ким и славним победником, чак га писац   назива и свеви
шњим иако је то појам који се користи за Бога. О физичким
особинама цара, Манасија каже да има несавладиву, непо
бедиву, челичну, десницу.31 Он је ватрен, крилат, брз, сејач
страшне смрти који читаве градове са земљом сравњује.32
Пишући о њима двојици каже да, ако Немања покуша побе
ћи, биће ухваћен и стићи ће га царева стрела; сакрије ли се
у мраку, ватром ће бити спаљен. Цар је лекар који Немањи
даје благи лек да га излечи од гнојне ране. Цар обрезује ра
ну и спаљује је усијаним железом.33 Цар воли да се шали, па
писац за Немању каже: Плећати бик, да и под малим бичем,
равно путем иде. 34 Неуспело скривање у мраку треба да по
каже да цар види и у тами. Та гнојна рана је, подсетимо се,
жеља Немањина за самосталношћу сопствене државе, а спа
љивање ране – спречавање гангрене, шта је друго до спреча
вање да његова држава добије независност. Плећати бик, је
26 Исто, стр. 209-214.
27 Исто, стр. 218-220.
28 Исто, стр. 220.
29 Трифуновић, Ђ. (1990) Азбучник српских средњовековних појмова,
Београд: Нолит, БИГЗ, стр. 28, 232-234, 323-326, 364.
30 Исто, стр. 207-208.
31 Исто, стр. 213.
32 Исто, стр. 214.
33 Исто, стр. 212.
34 Исто, стр. 214.
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свакако алузија на Немањин изглед, али и на то какав трет
ман Немања има у очима царевим. Мали бич, који наводи
бика да иде правим путем треба да покаже како се Немања
да лако укротити.
Но, то Манасији није довољно. Он Немању назива: шкор
пионом, мрачњаком, потајним одметником и варварином,
затим разбојником, тврдоглавацем, змијом, отпадником,
окорелим робом, коровом, надувенком, охолим, незграпним
старцем, рђом. Сем тога, каже, да се држао одметништва,
имао зле намере, свакако према цару, који друге подстиче на
непријатељство према Византији. Описујући његово спро
вођење у Цариград и боравак у заробљеништву, Манасија
каже да је Немања звер коју је цар затворио у кавез. Једини
појам који користи за њега, а који није увредљив је плећат
човек.35
Ништа мање нису занимљива ни поређења која прави. На
води да је велики жупан лављу кожу замењивао лисичјом
тј. борбу је замењивао лукавством, односно преговорима,
затим Немању одређује као оштрозубог вепра који бучно
грокће. Пореди га чак и са мајмуном. Наиме, коментаришу
ћи неуспео устанак и предају Немањину, Манасија наводи
пословицу „стари се мајмун не хвата у мрежу”, да би затим
додао „хвата се, временом, хвата”.36 Осим поређења са жи
вотињама пореди га и са људима нпр. са фараоном који се
супротстављао Мојсију. 37
Када се упореди опис цара и великог жупана, јасно је да
негативне квалификације које су бројне, као и негативна и
увредљива поређења, треба да буду у функцији уздизања ца
ра Манојла. Нагласак је очигледно на супротности која, за
Манасију, постоји између њих двојице и чему он посвећује
изузетно велику пажњу. Док цара чак назива свевишњим –
епитетом који се користи само за Бога, дотле великог жу
пана назива змијом, тј. оном животињом у чијем облику се
ђаво први пут приказао човеку. Дакле, разлика између цара
и великог жупана је колика и између Бога и ђавола.
Евстатије Солунски васпитаван је у Цариграду, у манастиру
Св. Еуфимије. Био је ђакон цркве Св. Софије у Цариграду,
затим професор на патријаршијској високој школи, што је
повлачило за собом звање мајстора ретора. Лични је прија
тељ са Манојлом Комнином. Црквену каријеру наставио је
као митрополит Солуна. Писао је коментаре античких дела
35 Исто, стр. 209, 211-214.
36 Исто, стр. 211.
37 Исто, стр. 212.
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нпр. Илијаде и Одисеје, а након доласка у Солун и панеги
ричке говоре. О Стефану Немањи пише у говору посвеће
ном Манојлу 1175. године.38
Српском великом жупану посвећује много мање пажње од
свог претходника и, за разлику од Манасије, не гради ње
гов лик на супротности са Манојловим. Треба рећи и да му
је Немања измамио сјајне речи,39 јер га је задивио својом
висином и наочитим изгледом.
Но, и поред тога, назива га одбеглим робом. Каже да је не
што страхом, а више ранама преваспитан на добро.
Највећи део описа Немање и Манојла у беседи Евстатија
Солунског, приказан је кроз причу у којој се велики жупан
сакрива од свога господара, да би затим тражио да га види,
као неко ко из мрака бежи на светлост – Сунце. Византијски
цар га благонаклоно прима и даје му милост као господар.
Тако да Немања, који није смео ни по сопственој земљи да
гази безбедно, сада гази царицом градова, радостан што га
гледа цар. Ропски је покоран цару и, при том, сам је себи је
мац и сведок.40
Иако се може чинити на први поглед да се Евстатијев однос
према Немањи не разликује од Констатниновог то ипак ни
је тачно. Мора се наиме, имати у виду да он пише беседу у
којој се придржава византијске идеологије. То да је Манојло
господар Немањин је чињеница, приказивање Манојла као
Сунца, последица је византијске идеологије, милост Маној
лова је такође чињеница. Изјава да није смео слободно да
хода по својој земљи односи се на чињеницу да би по њој
био гоњен од Манојла, међутим, Немања се предао па није
ни дошао у ту прилику. То да је у Цариграду у поворци, је
такође чињеница. Да је Немања био одбегли роб, да је ра
нама, а не страхом преваспитан, указивало би да је Немања
мучен након заробљавања, о чему други извори ћуте, да је
Немања радостан што гледа Манојла, свакако су претерива
ња Евстатијева која могу бити разумљива за беседу. Послед
ње што каже је да је Немања сам себи јемац и сведок, што
можемо схватити као похвалу Немањи. Немања није слао
неког другог да буде његов јемац, нико други није био ни
сведок јемства, већ он у оба случаја.
Према томе, његов опис, иако на моменте нетачан и
претеран, у основи је већим делом констатовање чињеница.

38 Исто, стр. 215-217.
39 Исто, стр. 218.
40 Исто, стр. 219.
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Овај устанак, његов ток и предаја забележени су и на сли
кама. Данас се претпоставља на фрескама у Великој палати
у Цариграду. Евстатије Солунски наводи да је велики жу
пан доведен да лично гледа ове представе и да их је гледао
са одобравањем, а фрескописцу је једино замерио што уз
његово име није дописао роб.41
И Константин и Евстатије пишући беседу, како то захтева
сам карактер беседе морали су да хвале Манојла, а лично
образовање им је омогућило да то раде у метафорама. При
том су обојица били митрополити и као такви морали су да
имају на уму претпоследњу по редоследу, али не и по знача
ју, Божију заповест – не сведочи лажно на ближњега свога.
То су ипак урадили на неједнак начин. Манасија, повређен
Немањиним устанком, осветнички га приказује у најгорим
бојама, што га доводи до кршења Божије заповести, док Ев
статије остаје много умеренији, чак донекле Немањи одаје
признање.
Када би нам о великом жупану Стефану Немањи били са
чувани само говори ове двојице митрополита, беседника,
ми бисмо о Стефану Немањи могли да стекнемо углавном
лажну представу. У најбољем случају једнострану.
Међутим, о њему су сачувани и други подаци у делима Св.
Саве, Стефана Првовенчаног, Доментијана, Теодосија, да
споменемо само српске ауторе. Ови аутори пружају о њему
сасвим другачију слику.
При том, нико од српских писаца сукоб великог жупана са
царем ни не спомиње. Предају, која је омогућила да се спасу
животи његовим војницима, а то је управо оно што је учи
нио пре њега дукљански кнез Владимир предајући се бугар
ском цару Самуилу42 и што је допринело стварању кнежевог
светитељског култа43 а која би сигурно помогла стварању
Немањиног култа, као догађај, нико није забележио.
Ипак, српски извори бележе цара Манојла. Спомиње га Сте
фан Првовенчани у Житију које је посветио свом оцу. Спо
миње сусрет цара Манојла и удеоног владара Немање, при
ликом које је Немања добио од цара пољубац, царски сан и
Дубочицу, с тим да Дубочицу могу наследити само његови
41 Исто, стр. 220.
42 Кунчер, Д. (2009) Gesta regum Sclavorum, том I, Београд, Никшић: Исто
ријски институт, манастир Острог, стр. 124-125.
43 Ђекић, Ђ. Библијски мотиви у повести (гести или житију) о Јовану
Владимиру, у: Тематски зборник радова, Научни скуп Српски народ на
Балканском полуострву од VI од XX века одржан у Нишу 19. септем
бра 2013. године, приредио Недељковић, С. (2014), Ниш: Филозофски
факултет, стр. 57.
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синови, али не и сродници. Цара Манојла назива богољу
бивим, који је са царском љубављу примио и пољубио Не
мању. Немања са своје стране хита у сусрет цару. На крају
Стефан Првовенчани додаје да су Немању цареви љубили.44
Може се приметити да писац житија, није одабрао причу о
сукобу са царем да би на њој градио лик Немањин, већ при
чу и лик гради на сцени о њиховој сарадњи и међусобној
љубави. У Житију које је требало да увелича новог светите
ља Манојло добија епитет богољубиви, а стиче се утисак да
су он и Немања били у најбољим могућим односима.
Прошле су године од Немањиње предаје и његовог одвође
ња у Цариград. Умро је цар Манојло, умро је и Стефан Не
мања. Цар је успео да прошири границе царства на западу,
на рачун Рашке, Угарске. На истоку је потчинио Јермени
ју, Атниохијску кнежевину, потчинио му се и јерусалимски
краљ Балдуин III. Резултат ових освајања је била изолована
и економски исцрпљена Византија. Сем тога, двадесет и че
тири године након Манојлове смрти, Византијско царство
је нестало.45
Судбина великог жупана је била другачија. Након смрти ца
ра Манојла, он је проширио своју државу.46 Иако је доживео
пораз у бици на Морави 1190. године од цара Исака II Ан
ђела, успео је да оствари знатне добитке. Прво, држава му
је постала независна. Византија је понудила, а велики жу
пан је прихватио да се његов средњи син, Стефан, ожени
синовицом византијског цара – Евдокијом. Иако је српска
држава симболично потчињена Византији, у стварности је
порастао углед Стефану Немањи и његовој породици. Не
мањи су призната освајања у Дукљи и према Великој и Ју
жној Морави.47 Када је Исак изгубио престо, а нови цар, Ев
докијин отац, Алексије III Aнђео је свом зету Стефану дао
титулу севастократора и обезбедио му да наследи престо.
Тиме је Немањин син, постао први српски владар коме је
таст византијски цар.48

44 Стефан, П. (1988) Сабрани списи, приредила Јухас-Геогријевска, Љ.,
Београд: Просвета, Српска књижевна задруга, стр. 65.  
45 Острогорски, Г. нав. дело, стр. 365-370.
46 Стефан, П. нав. дело, стр. 72-73.  
47 Калић, Ј. Борбе и тековине великог жупана Стефана Немање, у: Исто
рија српског народа, прва књига, Од најстаријих времена до Маричке
битке (1371), (1981), Београд: Српска књижевна задруга, стр. 259-260.
48 Ћирковић, С. Унутрашње и спољне кризе у време Немањиних наслед
ника, у: Историја српског народа, прва књига. Од најстаријих времена
до Маричке битке (1371), (1981), Београд: Српска књижевна задруга,
стр. 263-264.
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Ни силаском са престола Немањин успешни животни пут
се не завршава. Са сином Савом, оснива Хиландар у Све
тој Гори. До тада су, од православних народа свој манастир
тамо имали Грци, Бугари, Руси и Грузијци. Овом списку
народа, захваљујући и Немањи и његовим синовима, при
додати су и Срби. Одобрење и повељу о оснивању и прав
ном статусу манастира издаје им византијски цар Алексије
III Aнђео. Хиландар је тако постао царска лавра и добио од
цара дозволу да сам бира свог игумана.49
Када је Немања умро као монах Симеон, први који су му пе
вали били су Грци како његов син Сава, назива Византинце.
Симеон је постао светитељ осам година после смрти. Ње
гово тело, цело и неповређено, Сава је пренео у Студеницу.
Тако је Немања – Симеон постао и светитељ, а из његових
моштију потекло је миро.50
Тек тада се завршио животни круг великог жупана. Царево
дело, кога су беседници неизмерно хвалили, називали га и
свевишњим, који је понижавао и друге (анитохијског кнеза,
јерусалимског краља) релативно брзо је нестало. Светитељ
није постао никада.
Велики жупан, који је лажно представљан и поређен чак и
са змијом, оном змијом која симболише ђавола, надживео је
себе.  Државу, која је још за његовог живота постала неза
висна, његови наследници су још више проширили, стаби
лизовали и прославили. Он сам је након смрти канонизован
под именом Св. Симеон Мироточиви. Више од тога није мо
гао да постане.
Онај који га је понизио као српског владара и код Срба је
остао забележен лепим речима – као богољубиви цар, који
поштује и уважава друге, награђује мудрост својих суседа.
Тако су речи Манасије беседника, митрополита, које су има
ле за циљ да унизе Стефана Немању, до највећих могућих
граница, да га омаловаже, исмеју, једном речју да униште
његов лик морално, промашиле свој циљ. Лажју циљ није
остварен. Показало се још једном да оно што је изистин
ски вредно, ниједна лаж, ниједно омаловажавање, не може
49 Доментијан, Живот Светога Саве и живот Светога Симеона, превод
Мирковић, Л., приредила Маринковић, Р. (1988), Београд: Просвета,
Српска књижевна задруга, стр. 87-93.
50 Ћоровић, В. (1928) Списи Св. Саве, Београд – Сремски Карловци: СКА,
стр.171-173; Стефан, П. нав. дело, стр. 87-89; Благојевић, М. и Меда
ковић, Д. (2000) Историја српске државности, књига I, Од настанка
првих држава до почетка српске националне револуције, Нови Сад:
САНУ огранак у Новом Саду, Беседа, Друштво историчара Јужнобачког
и сремског округа, стр. 128.
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трајно уништити. Оно што вреди, увек нађе начина да засија
пуним сјајем, макар и после извесног времена.
Беседник, јавни (културни) радник, митрополит, показало
се, да је добро овладати науком која се у Срба зове лажовлук.
51
А хваљени цар, који је добио епитет за живота који се да
је само Богу, постао је оно, што би се српски рекло лажни
светац.52
А ако бисмо требали да одговоримо на питање да ли је вели
ки жупан, био лажни вођа или не, можемо да одговоримо да
је његово наслеђе, његова светородност, његова династија
дала довољно убедљив одговор.
Не можемо, а да се не присетимо да је цар Давид у својим
псламима, молио Бога да га заштити од људи који су од
овога света.53
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THOU SHALL NOT BEAR FALSE WITNESS AGAINST
MANUEL KOMNENOS AND STEFAN NEMANJA IN THE
WORKS OF THE 12TH CENTURY BYZANTINE RHETORICIANS

Abstract
First, the paper tries to establish a meaning of the concept of falsehood
and the deriving notions. There are references to understanding of
falsehood in Christianity as the foundation of the European civilization
i.e. of the modern and contemporary philosophy. And while Christianity
makes a clear cut distinction between falsehood and truthfulness,
philosophy renders this distinction relative and meaningless
(Schopenhauer). Further on, the paper portrays a relationship between
Manuel Komnenos and Stefan Nemanja as given in the texts of
Constantine Manasses and Eustace of Salonika. Both of them celebrate
Manuel up to a point where they compare him with God. On the other
hand, Nemanja is attributed epithets related to Satan. Contrary to that,
when writing his father’s biography, Stefan the First Crowned portrays
the Emperor Manuel in good light. The consequences of the Emperor’s
conquests soon disappear when the Empire ceases to exist, while the
Grand Prince’s feats – the territorial expansion, winning independence
and founding Hilandar remain. In the end, Nemanja becomes a saint,
while Manuel does not. The final conclusion is that a falsehood uttered
by the powerful and dominant does not last forever.
Key words: Emperor Manuel Komnenos, Grand Prince 
Stefan Nemanja, Constantine Manasses, Eustace of Salonika, false
hood, false
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ЛАЖ, ПРЕВАРА,
ФИЛОЗОФИЈА МОРАЛА И
НАРАТИВНА МРЕЖА
МАЛИХ РАДОСТИ СУБОТЕ
АЛЕКСАНДРА МЕКОЛ СМИТА
Сажетак: У раду се кроз призму критичке социолингвистичке
анализе и уз примену методолошког поступка наративне мреже
приступа релативизираном тумачењу наратива детективског ро
мана Мале радости суботе Александра Мекол Смита. Централна
тема романа, академска лаж и превара, као и опроштај и пока
јање, посматрају се и тумаче у кључу теоријско-методолошког
оквира који постулира да се ни овај, као ни било који други текст
не могу посматрати у изолацији, у друштвеном вакууму, већ да
се дубински једино могу разумети уколико роман представимо као
само један од чворова у наративној мрежи коју чине читав низ
друштвено-историјски фактора, пратећи текстови (интервјуи
са аутором, пропагандне поруке, итд.), ставови и тумачења раз
личитих врста читалачке публике, као и сам чин читања који нас
упућује на релативизацију значења садржаја и директивне сна
ге моралне поруке, те отвара простор за комплексну, вишеслојну
интерпретацију целокупног ткива текста романа.
Кључне речи: филозофија морала, лаж, опроштај, Мале радости
суботе, Александар Мекол Смит, наративна мрежа, критичка
социолингвистика
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Лаж је contra naturam. Александар Мекол Смит1

Увод
При промишљању теме лажи која представља окосницу
овог броја часописа Култура, прва асоцијација ми је било
изненађење са којим сам прочитала критику једног од ро
мана о Изабел Далхауси, филозофкиње морала, становни
це Единбурга и главне јунакиње једне од серијала веома
популарног и плодног писца Александра Мекол Смита на
коју сам случајно наишла у академском часопису посвеће
ном медицини спорта. Текст уредника овог часописа био
је фокусиран   на тему романескне обраде лажи и преваре
у свету медицине и начина на који, по мишљењу аутора2,
овај роман представља својеврсну апологију кршења лекар
ске етике која може довести до трагичних последица. Стога
сам одлучила да се у овом тексту позабавим горе поменутим
романом, наслова Мале радости суботе, и његовој анализи
приступним из перспективе критичке социолингвистике и
наративних мрежа3.
Основно истраживачко питање ове анализе јесте да ли иде
ализовано представљање зла и покајања у свету фикција
Александра Мекол Смита можемо боље да разумемо и про
тумачимо уколико у обзир узмемо свеукупност деловања
различитих индивидуалних и колективних фактора у про
цесу творбе и читања наратива који су га учинили светски
познатим у последњих пар деценија? Односно, да ли кон
цепт наративне мреже нуди једну врсту прецизније и боље
утемељене контекстуализације која би нашој (или било којој
групацији читатељки и читалаца ван социо-културног кон
текста који је одређени наратив изнедрио) понудила довољ
но простора за сопствену итерпретацију и развој критичког
става према претпостављеној директивној снази културног
модела4 који одређени наратив, у овом случају текст романа,
нуди. Наративу прилазим као „механизму за организацију и

1 Mekol Smit, A. (2011) Male radosti subote, Beograd: Samizdat B92, str. 131.
2 Reid er, B. (2010) Fabrication, falsification et al., The Americal Journal of
Sports Medicine No. 38.
3 Gimenez, J. (2010) Narrative analysis in linguis tic research, Research
Methods in Linguis tics, London, UK: Continuum.
4 Директивна снага културног модела је термин позајмљен из когнитивне
антропологије и односи се на потребу или обавезу да се на основу дру
штвено дефинисаног и дискурзивно конструисаног знања живи и ради
на начин који нам обезбеђује прихватање у културним заједницама у
којима живимо (Filipović, J. (2009) Moć reči: ogledi iz kritičke sociolingvi
stike, Beograd: Zadužbina Andrejević, str. 115).
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генерисање друштвених значења”5,6 са циљем да кроз једну
специфичну врсту анализе понудим свеукупнију, холистич
ку слику међусобних веза значења у тексту и контекста, како
ауторског, тако и читалачког који, претпоставка је когнитив
не социолингвистике и антропологије, представља један од
механизама за формирање и утврђивање когнитивних шема
које утичу на начине на које деламо и разумемо делање дру
гих у свету у коме живимо. Роман, у најширем смислу схва
ћен као наратив, само је један од сегмената наративне мреже
чије нам разоткривање помаже да разумемо интеракцију ло
калних и глобалних, личних и колективних функција дис
курса, односно наратива, друштвених значења и образаца у
комплексној интертекстуалној структури која се производи
на различитим нивоима спознаје7.

Александар Мекол Смит и детективски роман
Александар Мекол Смит спада у ону групу романописа
ца у чијим се детективским романима, веома специфичног
формата и садржаја, „наративни чин претвара у филозоф
ско промишљање”8, 9. Доминација филозофских тема, пита
ња добра и зла, увођење филозофије морала као окоснице
тематских одабира у текстовима овог аутора свакако су у
директној корелацији са животним контекстом Александра
Мекол Смита. Професор емеритус медицинског права и ети
ке са Универзитета у Единбургу практично је читаву профе
сионалну и академску каријеру посветио правним аспекти
ма моралности и етике, првенствено у области медицине10.
Две серије детективских романа по којима је постао познат
широм света, па и у нашој читалачкој средини, за главне ју
накиње имају жене, потпуно различите од оних које су се до
недавно у различитим историјским периодима појављива
ле у улогама детективки типа femme fatale11 Мадам Рамоцве
5 „Narratives provide one mechanism for organizing and generating social me
anings” (сви преводи цитата у тексту: Ј. Ф.)
6 Bearman, P. S. and Stovel, K. (2000) Becoming a Nazi: a model for narrative
networks, Poetics, No. 27, p. 70.
7 Хименес, Ј. нав. дело, стр. 207.
8 “(The detective story).... that turns narrative action into philosophical specu
lation”
9 Bennett, J. M. (1983) The Detective Fiction of Poe and Borges, Comparative
Literature No. 35 (3), p. 263.
10 А. Мекол Смит био је потпредседник Британске комисије за хуману ге
нетику (Human Genetics Comission of the UK)) и председник уређивач
ког одбора Британског медицинског часописа за етику (British Medical
Journal of Ethics).
11 Redmond, R. S. (2014) The femme fatale in „postfeminist” hard-boiled
detective fiction: redundant or re-inventing herself? Ph.D. thesis, Massey
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(протагонисткиња серијала романа Прва женска детек
тивска агенција), снажна, „добро обложена” и физички и
психички чврсто утемељена у тле своје родне Боцване, са
једне стране, и др Изабел Делхауси, филозофкиња морала
и угледна становница Едимбурга (протагонисткиња сери
јала романа Недељни филозофски клуб12). Високо морална
и академски за то поткована (са докторатом из филозофије
морала и главна уредница а потом и власница академског
Часописа за примењену етику), ова књижевна јунакиња
се кроз читаву серију романа суочава са озбиљним и мање
озбиљним кршењем моралних начела и етичког принципа
свеукупног људског понашања. Она обитава у свету у коме
„је хумор благ, патња се препознаје али не ставља у први
план, а напор да чиниш добро је обично награђен” (наслов
на страна спрског превода романа Несвакидашња лепота
облака, Александар Мекол Смит, Самиздат, Б92, 2015).
Друга специфичност детективских романа Александра Ме
кол Смита је њихово одступање од основних жанровских
карактеристика присуства убистава, крви и оружја, и де
тектива који делују упркос или паралелно са институција
ма система13. Мудре и смирене високо моралне жене у овим
романима спроводе истраживачке, детективске радње у све
товима у којима се претпоставља да је срж друштва чиста,
а да је злочин, или, у овим случајевима првенствено лаж и
превара, аномалија која се може победити и поправити до
бротом. Усуђујем се да романе Мекол Смита упоредим са
ониме што Плејн14 назива „златним добом” кримића, писа
ним у неким претходним временима, на пример, у доба Ага
те Кристи, у доба када је идеологија детективске приче била
да је „заједница здраво политичко тело, чисто друштво које
напада рак злочина. У то недавно оболело друштво улази
спасилац, детектив хирург, који може да одстрани рак и об
нови телесно здравље”15. Иако се у романима Мекол Смита
смрт и прави злочин појављују само у назнакама и то у ма
њем броју романа, сви они носе суштаствену поруку да је
University New Zealand.
12 Сви до сада објављени романи из оба серијала преведени су на српски
језик у издању издавачке куће Самиздат Б92.
13 Plain, G. (2008) From ‘The Purest Literature We Have’ to ‘A Spirit Grown
Corrupt’: Embracing Contamination in Twentieth-Century Crime Fiction.
Critical Survey, Contemporary Fiction No. 20(1), p. 8.
14 Исто, стр. 6.
15 „(Golden Age fiction, epitomised by the work of writers such as Sayers and
Agatha Christie) ... that represented the community as a wholesome body
politic, a pure society invaded by the cancer of crime. Into this newly sick
world would then come a saviour - the surgeon detective - who can cut out
the cancer and restore the body to health.”
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већини људских бића инхерентна потреба да сачувају или
поврате моралну чистоту уколико су је стицајем околности
(углавном оправдавајућих) током живота изгубили.

Недељни филозофски клуб
У једном интервјуу из 2004. године, после објављеног тек
првог романа из серијала о коме пишем, Мекол Смит (који
је већ тада имао уговор за још три романа из серијала Не
дељни филозофски клуб) за своју јунакињу каже да је она
морална филозофкиња, заинтересована за моралне импли
кације онога што чинимо. Непрестано запитана шта је мо
рално учинити у датом тренутку, она се бави проблемима и
мистеријама других људи16. Мекол Смит кроз своју јунаки
њу, Изабел Делхоуси, експлицитно износи и сопствено ту
мачење етичке вредности уметничких, дакле и књижевних,
дела: „(…) битно (је) уметничко дело – морална порука која
нам помаже да живимо боље, што је, веровала је и сврха
уметности”17.
Из перспективе романескне структуре, сви делови овог се
ријала (до сада је објављено укупно десет романа18) опасно
се приближавају формулаичности неких других књижевних
врста, попут бајки или савремених америчких љубића: глав
на јунакиња, привлачна, али скромна и у формирању физич
ког утиска који оставља на особе око себе (стилом облачења
и понашања) и у поимању сопствених академских компе
тенција, Изабел има подршку прелепог и морално потпуно
чистог, знатно млађег мушкарца, прво љубавника, потом
супруга, који се не слаже са њеном потребом да исправља
моралне аномалије света у коме се креће, али јој при томе
ипак пружа пуну подршку, уз наративно јасно представљену
дубоку емотивну везу која их, крунисана имплицираном те
лесном страшћу и  отелотворена у љупком сину који расте и
сазрева заједно са романима и њиховим протагонистима, за
увек повезује. Смештени су у комфорни амбијент Едимбур
га, савременог града 21. века, али и даље дубоко повезаног
са шкотском традицијом, у кућу у којој се никада не поди
же глас, у којој се туга разбија нежностима и музиком (Џеј
ми, Изабелин љубавник/муж19, је професионални музичар,
фаготиста и члан едимбуршке филхармоније, изузетно
16 Mekgwe, P. 2006. “All that is fine in the human condition”: Crafting words,
creating Ma-Ramotswe. Research in African Literature No. 37(2), p. 178.
17 Mekol, S. A. (2011) Male radosti subote, Beograd: Samizdat B92, str. 152.
18 Извор:
http://www.alexandermccallsmith.co.uk/books/the-sunday-philo
sophy-club/
19 Изабел свесно избегава „политички коректан” термин ’партнер’ јер је
превише подсећа на пословни аранжман.
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пријатног гласа). Изабел је имућна наследница која не мора
да ради за живот, докторка филозофије, главна уредница, а
потом и власница академског часописа за примењену ети
ку, алтруисткиња која никада не дозвољава да се о њеним
добротворним новчаним прилозима разним организацијама
и појединцима ишта у јавности зна. Али у исто време је и
заљубљеница у сликарство, посебно у слике шкотских ауто
ра, и спремна да велике суме новца (уз повремено озбиљну
грижу савести) потроши на потребу да у њима ужива у миру
и приватности свога дома.
Као контрапункт тој идиличној слици живота, романи укљу
чују ликове и ситуац
 ије који уносе немир, јер своју егзи
стенцију, или део ње, базирају на лажима, преварама и по
треби да науде другима. Ипак, верне читатељке и читаоци
који овог аутора прате из романа у роман сасвим безбедно
улазе у сваку нову књигу, потпуно сигурни да се ништа пре
више ружно неће десити, да ће правда победити, неки од
идентификованих злочинаца оправдани а други достојно
кажњени, а да ће остале странице романа бити испуњене
дивним описима Единбурга, асоцијацијама на поезију Њ. Х.
Ауден-а, песника 20. века који је, по тумачењу самог Ме
кол Смита и њему променио живот20, нежним, пажљиво би
раним речима у комуникацији између Изабел и Џејмија и
обожавањем њиховог маленог, срећног сина.
Звучи нереално? И јесте нереално. Сам Мекол Смит у већ
поменутом интервјуу каже: „Мислим да је важно бити оп
тимистичан. Немам времена за нихилистичку, одричућу фи
лозофију живота. Не видим зашто би неко морао да пролази
кроз живот у коме је све мрачно и у коме нема никаквих мо
гућности излаза. Мислим да је важно веровати да свако мо
же да учини пуно са својим животом; да свако може да у ње
му пронађе задовољство. Тако да претпостављам да сам ја
помало утопијски романописац. Не пишем социјално реал
не романе, не занима ме да увек описујем ствари онаквима
какве заправо јесу; напротив, промишљам ствари какве би
могле бити”21,22. Враћајући се на основну тезу овог текста из
уводног одељка, можемо закључити да Александар Мекол
20 McCall, S. A. (2013) What W. H. Auden can do for you, Princeton: Princeton
University Press.
21 “I think it is important to be optimistic. I don’t really have much time for a
nihilistic, denying philosophy of life. I don’t see why one should go through
life feeling that all is bleakness and that there are no possibilities. I think that
it is important to believ e that one can make a lot of life; that one can get a cer
tain satisfaction from life. So I suppose I am a bit of a utopian novelist. I am
not a social realist novelist, I am not really concerned with describitn thing
always as they are; rather I look at how they might be.”
22 Мекве, П. нав. дело, стр. 183.
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Смит пише са циљем да своју читалачку публику растере
ти мрачне стране живота формирајући наративни контекст
у коме је време увек сунчано, а срећа и спокој награда су за
свако успешно превазиђено искушење. Да ли цитат о ње
говој оптимистичној филозофији можемо да схватимо као
Мекол Смитов покушај да својим романима свету понуди је
дан алтернативни когнитивни културни модел, једно специ
фично посматрање и тумачење света, које, провучено кроз
призму когнитивносоциолингвистичке анализе, поседује
снажну директивну снагу,23 односно не тежи да нас једно
ставно опусти и забави, већ и подучи томе како треба да се
понашамо, како треба да тежимо моралности и етичности у
сопственим животима? Одговор на то питање, ће, наравно
остати непознат до краја овог текста. Социолингвистика на
лаже да тумачења не можемо нудити на основу хипотетич
них постулата, већ искључиво кроз анализу ставова, реак
ција и когниције жена и мушкараца које представљају нашу
циљну говорну заједницу, односно читалачку публику која
прати романе о Изабел Далхауси. Ипак, полазећи од идеје да
језик, дискурс, и коначно, наратив, па тако и романескни на
ратив, представљају један од кључних механизама „за фор
мирање, огранизацију, преношење, легитимизацију и упо
требу знања, са једне стране, и друштвене праксе, са друге
стране”24, ја ћу у наставку овог текста понудити једну ког
нитивно-критичку социолингвистичку интерпретацију те
интеракције. На примеру само једног у низу романа о един
буршкој филозофкињи-детективки, Мале радости суботе,
који, како сам већ навела, за фабуларну окосницу има лаж
и превару у сфери медицинских истраживања и моралних
дилема које та лаж и превара стављају пред главну јунакињу
и пред читалачку публику, која у овим романима ужива25.
23 D’Andrade, R. G. (1984) Cultural mean ing systems, in: Culture Theory: Es
says in Mind, Self and Emotion, Shweder, R. and LeVine, R. (eds.), Cambrid
ge: Cambridge University Press, p. 23-44.
24 Filipović, J. (2009) Moć reči: ogledi iz kritičke sociolingvistike, Beograd:
Zadužbina Andrejević, str. 114.
25 Сматрам да је важно истаћи да овако идеализовани свет романа о детек
тивкама Мадам Рамоцве и Изабел Делхауси нису широм света и у свим
сферама како књижевне критике, тако и читалачке публике у потпуно
сти позитивно оцењени. Емиг (Emig, R. (2009) Reverse translation – per
verse translation? The strategies of Alexander McCall, p. 123), на пример,
сматра да романи о детективки из Боцване представљају једну врсту
постколонијалне хегемонијске доминације: “Although we are invited into
the tales, we as read ers might be fools deserving pity rather than enlightened
subjects in command of “‘normalized’ knowledges and disciplinary powers.
This applies to the writer, too: Mma Ramotswe’s laconic comment on infatu
ated Europeans and Americans, “They grew to love Africa and they stayed,
sometimes until they died”, clearly also metaphorically applies to McCall
Smith himself. It might equally well apply to read ers and scholars of postco
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Наративна мрежа Малих радости суботом
Неко би се могао запитати чему тако детаљан и обиман опис
списатељског опуса Александра Мекол Смита као увод у
тему о когнитивној снази директивног модела и концепта
лажи и преваре у једном од његових романа. Управо зато
што све горе наведено представља делове наративне мреже
који роман смештају у реални животни контекст многих, ка
ко аутора, издавачких кућа и преводиоца, односно, у нашем
случају преводитељке, тако и читатељки и читалаца широм
света.
Теоријски оквир наративне мреже претпоставља да анализа
наратива треба да представи сам феномен обрађен у нарати
ву, а не апстрактну, из контекста изоловану интерпретацију
истог; да мора да у обзир узме различите аспекте феномена,
са посебним обраћањем пажње на контрадикције, супрот
ности и недоумице; да у тумачење наратива мора да укључи
непосредни контекст његовог стварања, контекст у коме се
конзумира, као и комплексну мрежу паралелних радњи, еле
мената и учесника; и коначно, да се вредновање и валори
зација наратива може извршити само у спрези са свим горе
поменутим факторима26.
У наставку овог одељка желим да покажем да конкретан
наратив којим се бавим, детективски роман Мале радости
суботом, не можемо посматрати као изоловани артефакт
и бавити се искључиво његовим естетским, литерарним,
вредностима. Он је производ сложене мреже активности ба
зиране на једној теми, представљене одређеним граматич
ким, стилским и семантичким средствима, који поред естет
ске претендује да има јасну социјалну и образовну (ако не и
морализаторску) функцију, дискурзивно експлицирану у са
мом тексту. Читајући роман и сами постајемо део наративне
мреже која од нас захтева реакцију, или акцију у зависности
од тога колико текст повезујемо са питањима од ширег дру
штвеног значаја или сосптвеним животним околностима.
lonial literature.” На сајту једне читалачке групе из Немачке, чланице и
чланови групе Berlin intercultural reading groups у својим коментарима
наводе да главна јунакиња живи у земљи из маште (fantasy land) у коме
беба увек спава целе ноћи, у коме Изабел има помоћ љубавника/мужа и
кућну помоћницу што јој омогућава да у потпуности располаже својим
временом, бесплатно уређује часопис, иде на концерте и решава заго
нетке и моралне проблеме других. Фрустрацију некима од њих изазива
тај увид у савршен живот, савшено богате и савршено моралне жене,
док другима то доноси спокој и отвара им лични простор за промишља
ње сопствених одлука и етичких дилема (https://read inggroupberlin.files.
wordpress.com/2011/07/2010-3b-comfortsofamuddysaturday.pdf).  
26 Хименес, Ј. нав. дело, стр. 208.
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Започећу кратким сижеом романа, преузетим са задње ко
рице енглеског издања овог романа: „Када случајан разго
вор привуче докторку Изабел Далхауси случају лекара чија
је каријера уништена, она не може да остане равнодушна
пред осећајем да је правда заказала. Јер Изабелина етика ни
је теоријске природе, она се односи на сва питања живота и
смрти. (…) Док хода изазовном стазом између поверења и
кривице, алтруизма и непозваног мешања у туђе ствари,
Изабел успева да из вида не изгуби мала, али загарантована
породична и филозофска задовољства, и пријатну интиму
суботњег јутра” 27,28
Детективски део романа описује позив за помоћ који Изабел
добија од супруге лекара, Маркуса Монкрифа, оптуженог за
лажирање и објављивање у академском часопису података о
употреби новог антибиотика који је проузроковао смрт три
пацијента у кратком временском периоду. Прогоњен у днев
ној штампи, прекорен од стране шкотске лекарске коморе
и отпуштен из болнице у којој је радио, др Монкриф време
проводи затворен у кући у клиничкој депресији у коју га је
увела грижа савести. То су све закључци које на основу соп
ствених опсервација доноси наша главна јунакиња. Она уз
то, после детаљне анализе података који су јој на располага
њу и интервуја са учесницима у афери, самоуверено закљу
чује да је доктор потпуно невин, жртва озбиљне преваре иза
које стоји фармацеутска кућа која је лек произвела. Расплет
је крајње неочекиван. Др Монкриф је заправо крив за оно
што је урадио; он је заиста фалсификовао податке како би
обезбедио даљу дистрибуцију лека у чију је ефикасност био
потпуно уверен, а све са жељом да спасе што више људ
ских живота. Изабел, у први мах шокирана, схвата његову
инхерентно хуману мотивацију, узима правду у своје руке,
одлучује да је већ довољно кажњен, те му предлаже да на
ставак живота посвети „покори” помажући другима у неком
другом делу света где нико неће бити упознат са тим мрач
ним детаљем из његове професионалне биографије. При то
ме сама себи и Џејмију признаје да није баш успешно њу
шкало, али је он уверава да упркос свему она увек долази
до истине.

27 “When a chance conversation draws Isabel Dalhousie into the case of a doc
tor whose career has been ruin ed, she cannot ignore what may be miscarriag e
of justice. Because for Isabel ethics are not theoretical at all, but they are a
matter of life and death. While threading a dif
fi cult path between trust and
guiltibility, altruism and interference, Isabel keeps in her sights the small but
certain comforts of family, philosophy and a fine Saturday morning.”
28 McCall, S. A. (2008) The Comforts of Saturdays, London: Abacus/Little,
Brown Group.
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У самом тексту романа, питања морала, етике, лажи, прева
ре, опроштаја и личних интерпретација поступака других
представљају један од кључних тематских елемената. Иза
бел Далхоуси сваку своју процену, сваки аспект односа са
другим особама са којима ступа у контакт, сваки сопствени
и поступак других провлачи кроз густо ткану мрежу морал
но-филозофског промишљања. „(…) зашто нас заправо ла
жи повређују? Понекад нас, наравно, повреде зато што смо
поступили у складу са њима и испоставило се да је то било
на нашу штету. (…) Али шта је са другим лажима – лажима
које нас не морају нужно навести да поступамо на сопстве
ну штету нити ће нам ишта одузети него ће нас само дове
сти у заблуду?  (…) Све је то због поверења, закључи она.
(…) Али, потом је закључила да то нема никакве везе с пове
рењем или поносом. Повезано је, заправо, с моралном вред
ношћу ствари онаквих какве заиста јесу. Истина је уграђена
у свет; закони физике заснивају се на њој; истина чини свет.
А ако лажемо у вези са нечим, реметимо, дестабилизујемо
ту суштинску истину; лаж је погрешна напросто зато што је
нешто што није.”29
Упркос томе, суоч
 ена са лажима др Монкрифа, Изабел одлу
чује да неистина и превара које на њима почивају, почиње
ни од стране високо моралне особе чији узвишена хуманост
превазилазе границе академске етике савременог света, за
служују опрост, макар њен лични. Пошто саслуша његово
признање, Изабел одлучује да га не пријави медицинским
властима и нуди му излаз, морално умирујући, лично иску
пљујући, „покору”, како она сама каже, наглашавајући при
томе да циљано користи ту старинску реч како би нас све
подсетила да казна није једина адекватна последица греха.
„Покора долази у различитим облицима – не мора то бити
само осрамоћење преступника. Испаштати можете и чинећи
добро другима.”30
Као што сам у уводном делу овог текста већ напоменула,
сиже романа Мале радости суботе нашао се и на страни
цама колумне уредника Америчког часописа за спортску
медицину из 2010. године, који га користи као повод за на
учну расправу о лаковерности и чак немару главних и од
говорних уредника академских часописа. Рајдер31 говори о
сосптвеном бесу и презиру према лику лекара из романа, јер
лаж и превара за коју главна јунакиња верује да су морално
29 Mekol S. A. (2011) Male radosti subote, Beograd: Samizdat B92,
str. 130-131.
30 Mekol S. A. (2011) Male radosti subote, Beograd: Samizdat B92, str. 201.
31 Рајдер, Б. нав. дело, стр. 446.
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оправдани у „реалном свету могу беспотребно довести до
успоравања напретка медицинске науке, губитку драгоце
них истраживачких ресурса, или чак излагању пацијената
бескорисним или опасним третманима”32.
Покушајмо сада да роман сагледамо из перспективе нара
тивне мреже како бисмо можда успели да „помиримо” већ
сасвим јасно постављена супротстављена тумачења основне
идеје, односно директивне снаге, овог текста.
Један од централних елемената наше наративне мреже сва
како представља сам текст аутора високо образованог, са
академским и професионалним искуством у области ме
дицинске етике и са експлицитно израженом потребом да
својим књижевним делима шета „сунчаном страном улице”.
Када кажем текст, мислим на све детективске романе о Иза
бел Делхоуси (или чак и оне из серијала о Мадам Рамоцве),
јер је немогуће сагледати свеукупност и вишеструкост зна
чења једног романа без бар површног увида у остале, што
сам покушала да покажем мало опширнијим уводом и опи
сом књижевног опуса Александра Мекол Смита.
Други елемент наративне мреже је сам стваралачки и дру
штвено ангажовани став Александра Мекол Смита. Он у
својим романима главну јунакињу и њено кретање кроз на
ратив користи као дискурзивни простор у коме формира и
образлаже сопствене ставове, филозофске и етичке прин
ципе, као што смо већ видели, потпуно свестан чињенице
да његови текстови не осликавају реални свет практично
ниједне жене коју можемо да упознамо у стварном животу.
Али су зато друштвена питања која промишља њеним гла
сом питања која нас се свих дотичу: богатство и привиле
гије које оно доноси, образовање као предуслов за морално
делање, емпатија као основно начело међуљудских односа,
општа и вечита питања правде и неправде, добра и зла, али
и подсећање да је живот леп, да се састоји од ситних радо
сти које се не могу нити купити нити преваром освојити. Та
општа друштвена питања представљају други низ централ
них или кључних елемената наративне мреже и најуж
 е су
повезани са потенцијалном директивном снагом овог нара
тива. Сам аутор (како у тексту романа, тако и у интевјуима
које даје) истиче да је морално образовање један од циљева
књижевног стваралаштва.

32 “In real life, such behavior may need lessly retard the progress of medical sci
ence, lead to the waste of precious research resources, or even cause patients
to be subjected to useless or harmful treatments.”
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Трећу групу „чворова” у наративној мрежи представља ко
мерцијално-маркетиншки сектор издавачке (и преводилач
ке) индустрије на глобалном и локалном нивоу који одлучује
који ће и какви романи бити писани и продавани (подсетићу
вас на изјаву Александра Мекол Смита из 2004. године о то
ме да је после тек једне објављене књиге из серијала о Иза
бел Делхоуси већ имао „наручена” још три наставка, а да су
нашој читалачкој публици сви његови романи из два детек
тивска серијала, Недељни филозофски клуб и Прва женска
детективска агенција веома брзо по објављивању на енгле
ском постајали доступни у преводу на српски језик). Одлуке
издавача, издавачких кућа, спремност да се откупе ауторска
права на преводе широм света предуслов су за формирање
глобалних, или боље речено глокалних, „чворова” у нара
тивној мрежи. Глокалних, јер сасвим сигурно пролазећи
кроз текст поредимо, контрастирамо сопствену стварност
са фабулом романа, и тражимо сопствена смислена значе
ња веродостојна у нашим локалним друштвено-политичким
и културним контекстима. Конкретно, на који начин српска
читалачка публика може да се приближи проблему финан
сијске добити великих фармацеутских кућа и протокола за
укључивање лекова на тржиште? Како се питање академског
морала и лекарске етике тумачи у нашој средини? То су сва
како теме које су често присутне у јавном дискурсу српских
медија. Наравно, на ова питања би се могло одговорити тек
уз помоћ једног добро утемељеног емпиријског истражива
ња базираног на концептима критичке социолингвистике и
критичке анализе дискурса које би покушало да повеже им
плицитне поруке медијског наратива са личним ставовима
и колективним идеологијама оног дела наше јавности која
представља читалачку публику романа Мекол Смита, али то
би била тема једног сасвим другачијег рада.
И коначно, свако од нас ко прочита ову књигу, постаје део
наративне мреже којој доприноси сопственим тумачењем и
вредновањем, прихватајући у потпуности, са резервом или
одбијајући морализаторско-образовни оквир који нам ау
тор нуди као рецепт за срећнији живот. Неки од нас то чи
не у приватности сопствених мисли, у оквиру читалачких
кругова (попут онога из Немачке)33, или расправа у личном
окружењу, док други то чине јавно, објављујући своје вред
новање романа на страницама академских часописа, као, на
пример, Рајдер34, или, коначно, као ја у овом тексту.

33 Хименес, Ј. нав. дело, стр. 208.
34 Рајдер, Б. нав. дело.
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И која је моја улога у тој наративној мрежи, запитаћете се?
Пре свега лична, у којој себи дозвољавам да се, бар у овом
роману и у случају др Монкрифа не сложим са Изабел и ње
ном, по мом мишљењу прелако донесеном одлуком да му
опрости лаж и превару. Вероватно управо зато што и сама
поседујем академску „предрасуду” сматрам да је недопу
стиво лична уверења, ма како морална и алтруистичка би
ла, ставити испред веродостојности и валидности научних
доказа. Али да исто тако себи дозвољавам да јавно признам
да уживам у читању ових романа, да се радујем одласку
у кревет са књигом у руци потпуно сигурна да ћу заспати
уљуљкана и ушушкана људском топлином, лепотом умет
ничких дела и летњим мирисима баште викторијанске куће
у којој Изабел Делхоуси живи. Ипак, моја улога у мрежи је
и јавна. О романима Александра Мекол Смита из трећег се
ријала о улици Скотланд бр. 44 (the 44 Scotland Street series)
већ одавно говорим својим студенткињама и студентима ка
да на предмету Квалитативна истраживања у лингвистици
који предајем на Филолошком факултету Универизитета у
Београду на духовит начин желим да прикажем све изазове
етнографског теренског рада у 21. веку, користећи за то нео
бичне доживљаје из удаљених делова света антрополошки
ње Доменике Мекдоналд која је једна од протагонисткиња
ових духовитих и љупких вињета о становницима зграде
бр. 44 у улици Скотланд у Единбургу. Наравно, писање овог
текста, отворило ми је и нове углове тумачења серијала де
тективских романа чијим се новим наставцима увек раду
јем, те ће свакако и овде изнесени увиди наћи места у мојој
предавачкој пракси.
Како нам, дакле, концепт наративне мреже помаже да боље
разумемо различите аспекте текста са којим комуницирамо,
романа Мале радости суботе? Пре свега, анализа самог тек
ста даје нам увид у ставове аутора према вредности и функ
цији уметничког дела које треба да нас оплемени, помогне
нам да будемо боље особе, укаже нам на разлику између до
бра и зла, али и понуди релативне критеријуме за процену
тежине нечијег преступа и подсети нас да је опроштај један
од начина да на туђу лаж и превару реаг ујемо. Уз то, текст
обилује другим друштвено ангажованим порукама и проми
шљањима, као што су афирмација људске равноправности
(Изабелин однос према својој кућној помоћници и младом
продавцу у радњи своје братанице), женска права и феми
нистичко поимање света35; ту је и отворена идентификација
35 „(…) не жели да постане једна од феминисткиња међу филозофима;
идеолога, помисли она, при том још и бучних. А ипак, ипак…Ту су, на
пример, Кристофер Дов и његов пријатељ, професор Латис. Да ли им је
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са националним вредностима Шкотске и Шкотланђана, сли
карством, народном поезијом, традицијом кроз коју аутор
покушава да размотри питање смисла и суштине људског
бивствовања у заједници, сугеришући да нам дијахронијски
континуитет и припадност културном колективу пружају
“уземљење” и нуде оријентире у поимању сопственог сми
сла живота. Даље, аутор у својим обраћањима јавности кроз
интервјуе своје личне ставове потврђује и поткрепљује горе
описано тумачење потенцијалне директивне снаге сопстве
них романа. Исто тако, немогуће је читати Мекол Смита “на
прескок”, одабрати само један роман из серијала и при томе
добити комплетну слику о томе шта је потенцијална сушти
на њихове наративне снаге и привлачности.
Са друге стране, имамо јасно издиференцирана тумачења
различитих читалачких публика. Немачки интернет чита
лачки клуб36 у примарни фокус својих промишљања о тек
сту ставља аспекте романа који немају директне везе са де
тективском причом и етичким порукама и усмерава се на
шематизоване, идеализоване околности и ликове који су
присутни о свим романима о Изабел Далхоуси (савршена
слика мајке и љубавнице, привилегована друштвена пози
ција главне јунакиње, лепота Едимбурга, идила породич
ног живота…). Детективска прича, професионални изазови
Изабел као уреднице Часописа за примењену етику и оста
ли наративни сегменти романа смештени су у други план,
а коначни закључак је да се роман препоручује, као “лако,
иако добро осмишљено штиво, које више него на традици
онални трилер личи на модерну моралну бајку” 37. Рајдер38,
пак, пише за уску, високо стручну, научну читалачку публи
ку и искључиво се усмерава на концепт академске лажи и
преваре и последице које оне могу да изазову, те прозива ау
тора као неодг оворног и површног у својој ‘етичкој велико
душности’ према аморалном лекару. Коначно, мој доживљај
овог романа је ‘негде између’ лакоће и пријатности читања
и поједностављене моралности наратива.

икад пало на памет да је њихов поглед на свет особено мушки, а не не
утралан? Обојица су се понашали према њој снисходљиво, онако како
према мушкарцу никад не би; неопходна им је добра лекција. Неопходан
им је феминизам.” (Mekol, S. A. (2011) Male radosti subote, Beograd: Sa
mizdat B92, str. 141).
36 Хименес, Ј. нав. дело, стр. 208.
37 “recommended as a light thoughtful read. Not a conventional thriller – more
a modern ethical fairy tale.” https://read inggroupberlin.files.wordpress.com
/2011/07/2010-3b-comfortsofamuddysaturday.pdf
38 Рајдер, Б. нав. дело.

39

ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ
На основу свега до сада изнесеног, закључујем да је сам чин
читања заправо један од кључних „чворова” у наративној
мрежи, како овог, тако и било ког другог писаног текста.
Чин читања као лични, али и друштвени процес, времен
ски и просторно омеђен, који директно зависи од локалног
контекста, друштвених образаца и контекста у којима се са
текстом општи. Рецимо, приликом првог читања романа, и
ја сам се усмерила на личне аспекте животне приче главне
јунакиње, а тек ме је колумна уредника академског часописа
за спортску медицину навела да у другом читању озбиљну
пажњу посветим питањима моралних начела, лажи, преваре
и опроштаја… И наравно, моја интерпретација, базирана на
критичкој социолингвистичкој димензији коју сам у анали
зу увела такође је један од елемената, односно “чворова” на
ративне мреже у чијем су средишту Мале радости суботе.  

Уместо закључка: 
директивна снага наративне мреже
У овој анализи се на примеру специфичног детективског
романа са јасно експлицираном моралном поруком, и кон
кретније, на питању садржајног елемента приступа, тума
чења и вредновања моралности, процене „тежине” лажи и
обмане, истражују могућности социолингвистичке анализе
која наратив, односно текст сагледава као комплексну мре
жу фактора и елемената у континуираној и комплексној ин
теракцији, на индивидуалном и колективном, локалном и
глобалном, односно глокалном плану. Јер текст никада ни
је „изолована дискурзивна реализација”39, 40 нас тала у дру
штвеном вакууму. У анализи представљеној у овом раду ну
ди се критички социолингвистички увид који се не своди на
традиционалну микро-социолингвистичку функционалну
анализу лингвистичких форми и структура, већ се базира
на холистичком проматрању наративне мреже текста ко
ја укључује свестан и/или несвестан одабир дискурзивних
средстава укључених у процес његовог настанка; глобалну
популаризацију одређених книжевних жанрова и аутора,
комерцијално-пропагандне поруке издавачких кућа које за
широку, вишејезичну, глокалну, читалачку публику доносе
одлуке о томе шта ће читати; историјски тренутак у коме
текст настаје и у коме се дистрибуира. Коначно, сам чин
читања, просторно, временски, социокултурно, политич
ки, епистемолошки, идеолошки и на много других начина
омеђен и условљен, одређује тумачење потенцијалних зна
чења текста. Значења се у том смислу не могу предвидети
39 “isolated discursive realizations”
40 Хименес, Ј. нав. дело, стр. 213.
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нити ограничити, она се изнедравају кроз процес анализе
чији методолошки поступци могу на први поглед изгледати
контрадикторно, неад
 екватно или потпуно неконзистентно.
У нашем случају, Мале радости суботе, изворно идентифи
кован као атипичан детективски роман и његов филозофско-
моралистички приступ лажи и академској превари који чини
окосницу оног дела фабуле који се третира као крими-при
ча, заправо могу много дубље и веродостојније да се тумаче
и разумеју уколико у обзир узмемо читав низ пратећих тек
стова и активности:
1. Oсталих романа истог аутора;
2. Низа интервјуа са аутором, његове званичне веб стра
нице, као и рецензија и маркетиншких порука издавачких
кућа (које су, важно је истаћи, сви били у електронском
формату, односно сви су јавно доступни на Интернету, ка
ко на енглеском, тако и на српском језику, што нас наво
ди на значај и улогу информационих технологија као још
једног релевантног „чвора” у наративној мрежи било ког
текста, а што је, опет, тема за један нови рад);
3. Друштвеног проблема академске одговорности и мо
рала, лажи и преваре, као и других ширих друштвених
питања којима се роман бави;
4. Дискурса различитих група читалачке публике у разли
читим деловима света која своја тумачења формира и кон
текстуализује у вези са ширим друштвеним збивањима и/
или са сопственим искуствима и животним околностима;
5. Чина читања као високо контекстуализованог делања
током кога се смисао и значење текста сваки пут изно
ва изнедрава у интеракцији између читатељке/читаоца са
осталим елементима наративне мреже.
Спектар значења овог конкретног наратива: моралност, ети
ка, лаж, превара, опрост, љубав према мушкарцу, љубав
према сину, значај националне традиције за промишљање
суштине сопственог бивствовања и континуитета култур
них заједница, улога уметности у развијању друштвено
прихватљивих образаца понашања, као и естетски дожи
вљај који у нама буде циљано идилични описи Единбурга
у коме влада увек лепо време вечитог лета (упркос свима
познатом ноторно лошем времену у том делу Европе), пред
ставља варијабилне, релативне аспекте наративне конструк
ције. Варијабилне и релативне јер њихова хијерархизација,
прихватање и вредновање (или неприхватање/неодобравање
и/или негирање) стоје у директној дијалошкој вези са горе
наведеним „чворовима” у сложеној наративној мрежи која
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нас води изван граница самог текста као језичког, структу
ралног, лексичког и семантичког артефакта и позива нас да
„истражимо вишеслојност историјских, политичких, и ин
ституционализованих снага (укључујући вредности, инте
ресне сфере и уверења)”41 у циљу појашњења макро-социокултурних фактора који су оперативни у производњи сваког
наратива, текста, дискурса, па и романа.
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LIE, DECEPTION, PHILOSOPHY OF ETHICS AND
THE NARRATIVE NETWORK OF THE COMFORTS OF
SATURDAYS BY ALEXANDER MCCALL SMITH
Abstract
From an angle of critical sociolinguistic analysis, a methodology of
narrative networks is applied in order to argue for a relative interpretation
of the narrative in a piece of detective fiction, The Comforts of Saturdays
by Alexander McCall Smith. Some of the central narrative themes of
the novel, lie and deception, forgiveness and penance, are interpreted
within the theoretical and methodological framework which postulates
that a text cannot be understood in isolation, in a social vacuum. The
concept of narrative network, in which the text itself is but a single
“knot” while the rest of the network is made up of a wide range of
socio-historical factors, accompanying texts (interviews with the
author, publisher advertisements, etc.), attitudes and interpretations of
different types of reading audiences as well as the act of reading itself,
allows us to better understand the relative and variable meanings of the
plot and the moral directive force it proposes, opening up new spaces
for a more complex, multi-layered understanding of the narrative fabric
in its entirety.
Key words: philosophy of ethics, lie, forgiveness, The Comfort of Sat
urdays, Alexander McCall Smith, critical sociolinguistics, narrative
network
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ZAŠTO SI MI LAGAO –
LAŽ I TRAUMA U ROMANU
ČRNA MATI ZEMLA
KRISTIANA NOVAKA
Sažetak: Rad propituje koncept laži i laganja kao autoterapeutskog či
na na način na koji ga prikazuje Kristian Novak u svome romanu Črna
mati zemla. Složenost filozofskog koncepta istine (i laži) Novak ilustrira
heterogenom strukturom romana koji se sastoji od pet akronološki po
redanih poglavlja koja se bave različitim inačicama istine, ili, točnije,
prikazuju kako se protagonistova egzistencijalna istina mijenja ovisno
o tome tko je percipira i interpretira, i kada. Složenost odnosa između
istine i laži dodatno komplicira autorovo poig ravanje različitim žanro
vima i(li) vrstama teksta – od prikaza znanstvenih istraživanja, preko
čiste fikcije koja govori o životu odraslog protagonista do pseudoauto
biografskog prikaza života protagonista-dječaka. Laž paralelno figuri
ra kao kreativni i destruktivni element: izmišljanje je temelj književnog
stvaralaštva (i Novak i njegov protagonist su pisci čime se ostvaruje
neka metatekstualna veza romana kao fikcionalne tvorevine sa stvar
nošću) i jedini način na koji se protagonist – dječak uspijeva nositi s
proživljenom traumom, a istodobno laganje i život u izmišljenom svijetu
podrivaju psihičku stabilnost Matije-dječaka i uništavaju ljubavnu vezu
odrasloga Matije.
Ključne riječi: laž, trauma, fikcija, istina, Kristian Novak

Problematikom laži i (odsuća) istine u politici i javnom životu,
bavili su se mnogi mislioci, jer laž je do te mjere postala dije
lom svakodnevnog života, da je, kako to Kafka tvrdi, postala
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univerzalni princip.1 Laž se, međutim, pojavljuje i u umjetnosti,
a, strogo govoreći, lijepa književnost zasniva se na lažima, jer
imitacija stvarnosti (mimesis) tek je autorovim glasom oboje
na inačica istine, jezična i umjetnička konstrukcija izmišljenih
ili stvarnih događaja. Platon u Gorgiji koristi pojam parrhesia
u smislu dijalektičke razmjene mišljenja i slobode govora ko
ji stoji u opoziciji s retoričkom (sofističkom) manipulacijom i
obmanom, a Foucault ga preuzima i koristi kao sinonim za sa
moga sebe, filozofa istinozborca.2 Derrida, kao jedan od najzna
čajnijih predstavnika poststrukturalizma, općenito je dovodio u
pitanje mogućnost iskazivanja „istine” jezikom, a kako bi uputio
na složenost ovog problema, u svom eseju History of the Lie.
Prolegomena podsjeća čitatelje na Nietzschea, čiji tekst „Kako
je „istinski svijet” konačno postao bajkom. Povijest jedne za
blude”3 za njega predstavlja sjajnu pripovijest o fabulaciji i istini
kao konstrukciji (66).4 Derrida, naim
 e, ponavlja ono što je već
ustvrdio Sveti Augustin,5 a to je da laž ne postoji bez namjere
i da je laž (imenica) zapravo laganje (čin) te da se lagati može
samo drugome, a nikako ne sebi, osim ako sebi ne lažemo kao
drugome.6 Ovo potonje je osobito relevantno kada govorimo o
romanu Črna mati zemla Kristian a Novaka (2013) koji propituje
složeni odnos između istine, laži i traume.
Protagonist romana, Matija Dolenčec, mladi je pisac koji proži
vljava traumu prekida popraćenu spisateljskom blokadom. Spoj
boli zbog gubitka djevojke i nemogućnosti stvaranja (izmišlja
nja!) priče okidač je koji Matiju natjera da se prisjeti potisnu
te – traumatične – prošlosti. Matijino djetinjstvo obilježeno je
traumom uslijed gubitka oca te pojavom izmišljenih, prilično
malevolentnih prijatelja koji Matiju dovode na rub duševnog ra
strojstva, zbog čega ga majka odvodi u Zagreb kako bi tamo
započeli novi život. Maleni Matija mogućnost novog početka
shvaća doslovno i po dolasku u Zagreb potiskuje sva sjećanja na
prethodne tragične događaje, ne razrješivši vlastitu traumu usli
jed koje umišlja da je odgovoran za sve smrti u selu i počinje se
1 „Die Lüge wird zur Weltordnung gemacht.” Kafka, F. (1990) Der Prozeβ.
Kritische Ausgabe, Berlin: S. Fischer Verlag and New York: Schocken Bo
oks, p. 303.  
2 Foucault, M. (2001) Fearless Speech, ed. Pearson, J., Los Angeles: Semio
text(e), p. 11-24.
3 Točnije, radi se o poglavlju knjige Sumrak idola;  Nietzsche, F. (2004) Su
mrak idola / Ecce homo / Dionizovi ditirambi, prev. Ljubimir, D., Zagreb:
Demetra.
4 Derrida, J. History of the Lie. Prolegomena, in: Futures: Of Jacques Derrida,
ed. Rand, R. (2001), Stanford: Stanford University Press, p. 66.
5 “Fallendi cupiditas, voluntas fallendi”. St. Augustine, On Lying, 2009., 1.
February 2016., http://www.newadvent.org/fathers/1312.htm
6 Derrida, J. nav. djelo, str. 68.
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bojati „svoje mržnje i goleme moći ubijanja”.7 Nakon što je dje
tinjstvo potisnuo u tamu vlastite podsvijesti, Matijina potreba za
iscjeljenjem i oslobođenjem od osjećaja krivnje sublimirana je
kroz njegov odabir spisateljske karijere, pa potreba za pričanjem
vlastite priče potiče Matiju na to da dugotrajan i bolan proces
prisjećanja započne kroz pripovijedanje tuđih izmišljenih priča.
Složenost filozofskog koncepta istine (i laži) Novakov roman
ilustrira svojom heterogenom strukturom koju čini pet akrono
loški poredanih poglavlja u kojima se na različit način propituje
što je istinito, a što lažno, odnosno prikazuje se kako se Matijina
egzistencijalna istina mijenja ovisno o tome tko je percipira i
interpretira, i kada, odnosno pod kojim okolnostima. Takvom
pripovjednom strukturom roman utjelovljuje napetost između
istine i laži te traume i iscjeljenja sugerirajući kompleksnost ne
samo ljudske psihe, nego ljudske egzistencije općenito. Prema
riječima Anne Whitehead, lijepa književnost posjeduje kvalitete
potrebne za uspješno reprezentiranje traume te zahvaljujući upo
rabi i ponavljanju određenih motiva i tropa, a i kroz samu svoju
strukturu, književno djelo postaje svjedokom traume i to kroz
interakciju fikcion alnog teksta s teorijom u okviru onoga što
Whitehead naziva etičkom praksom pisanja i čitanja, a što pod
razumijeva svjedočenje o traumi.8 Evocirajući baš takvu interak
ciju teorije, koju odlikuje objektivni pristup činjenicama, i fikci
je, roman Črna mati zemla možemo promatrati kao neku vrstu
arhitekstualne igre. Roman započinje prologom koji predstavlja
prikaz rezultata antropološko-sociološkog istraživanja vezanog
za neobičan slučaj jednog malog međimurskog sela u kojemu
si je 1991. godine u razdoblju od mjesec i pol dana čak osmero
ljudi oduzelo život. Time se ne ostvaruje samo veza između pro
loga i ostatka romana obilježenog kolektivnom traumom cijelog
jednog sela te individualnom traumom jednog dječaka, nego se
sugerira da „istina” zabilježena tekstom proizlazi iz kontekstu
alne istine, odnosno, drugim riječima, da roman opisuje stvarne
događaje. Svojim znanstvenim diskursom koji priziva objek
tivnost i istinitost, prolog predstavlja protutežu ostatku romana
koji je u sadržajnom smislu uronjen u napetosti i očaj prouzro
čen lažima, a u žanrovskom ili formalnom smislu predstavlja
„čistu” pripovjednu prozu u trećem licu (u poglavljima „Saku
pljači sekundarnog otpada” i „Epilog”) te pripovjednu prozu u
prvom licu koja figurira kao protagonistova autobiografija (u
poglavljima „Kako nacrtati ućomas” i „Kutije za bijes”), i koja
u konačnici opet objedinjuje različite žanrove služeći kao pro
tagonistova ispovijed koju piše s ciljem psihološke autoterapije
7 Novak, K. (2014) Črna mati zemla, Algoritam: Zagreb, str. 190.
8 Whitehead, A. (2004) Trauma Fiction, Edinburgh: Edinburgh University
Press, str. 83-85.
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i kao ispriku bivšoj djevojci, potom kao potpora sociološko-
antropološkom istraživanju, te kao simbolički i stvarni dokaz
prestanka spisateljske blokade (postoji implicitna i vrlo realna
mogućnost da će Matija rukopis poslati izdavaču koji ga pritišće
rokovima). Premda roman Črna mati zemla ne treba čitati kao
Novakovu autobiografiju, žanrovsku, psihološku i filozofsku
igru između istine i laži dodatno pojačava (transtekstualna) spo
znaja da je autor filolog, znanstvenik i kao takav tragač za objek
tivnom istinom, ali i pisac – kreator izmišljenih priča. Dakako,
izmišljene priče, odnosno književnost, imitiraju prirodu (mime
sis), ali imitiraju i imitaciju prirode (mit), i to tako da prirodu
ili mitove prikazuju, odnosno oponašaju (drama, kazalište) ili o
njima pripovijedaju (ep, dieg esis),9 uslijed čega je jasno kako je
usko i trajno preplitanje istine i laži ključna osobina književno
ga teksta. Uz to, bitna je već spomenuta višestruka fokalizacija
koja omogućuje bolje razumijevanje i detaljnji uvid u događaje
prikazane iz različitih perspektiva:10 neutralni pripovjedač pro
slova daje nam objektivni prikaz činjenica prikupljenih tijekom
istraživanja, sveznajući pripovjedač pripovijeda o događajima u
životu odrasloga Matije, dok je sam Matija fokalizator u priči o
svome djetinjstvu. Matijina intimna ispovijest, odnosno njegov
zapis vlastitih sjećanja na kritičan period djetinjstva koji započi
nje smrću njegovog oca, a završava preseljenjem u Zagreb, upu
ćuje na svijest o tome da je istina u velikoj mjeri subjektivna i da
predstavlja spoj onoga što je Matija smatrao istinitim i onoga što
su ljudi oko njega znali i, isto tako, smatrali istinitim. Postojanje
tih dvaju istina poništava postojanje jedne, apsolutne istine, a ti
me se roman referira i na „istinitost” autobiografskog žanra koji
počiva na paktu između čitatelja i pisca prema kojemu čitatelj
pristaje vjerovati onome što pisac piše.11 Premda je put istine je
dini koji će Matiji omogućiti preradu traume i svojevrstan novi
početak, i on sam svjestan je slojevitosti i složenosti onoga što
smatramo „istinom” o svome životu:
„Stvari koje si zaboravio pričekaju neko vrijeme. [...]
Postaju glasnije tek kada prestaneš, kada zais ta ne znaš
dalje, i tada krenu po tebe, bijesne jer si im uskratio
pravo na suživot sa svim novim predmetima i ljudima
9 O pripovijedanju (dieg esis) i oponašanju (mimesis) više u: Aristotel. (2005)
O pjesničkom umijeću, prev. Zdeslav Dukat, Zagreb: Školska knjiga; Pla
ton (2004) Država (Knjiga 3.), prev. Martin Kuzmić, Zagreb: Naklada Jurčić
d.o.o.
10 Uz naratološku teoriju, važnost različitih perspektiva osobito u pripovijesti
ma o traumi ističe, između ostalih, i Butler. Vidi: Butler, J. (2004) Precarious
Life. The Powers of Mourning and Violence, London and New York: Verso,
str. 8.
11 Lejeune, P. Autobiografski sporazum, u: Autor, pripovjedač, lik , prir. Mila
nja, C. (1999) Osijek: Biblioteka Theoria Nova, str. 202-203.
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koje uredno trpaš u skladište koje nazivaš svojim živo
tom. Sada ih konačno vidim i jasno krećem prema njima.
Jedino... pitam se... što ako je to samo nova laž? Ako
i jest, što nam drugo preostaje? Samo dovoljno dobra
laž.”12
Dok je prolog uvod u protagonistovu sadašnjicu, autobiograf
ski dio pogled je ne samo u njegovu prošlost, nego i u proš
lost cijeloga kraja. Naim
 e, Matijino prisjećanje traumatičnih
događaja iz djetinjstva započinje legendom o postanku i drev
noj prošlosti Međimurja. Prema toj legendi, Međimurci su do
bili dio najljepšeg komada zemlje koju je Bog ostavio sebi, ali
unatoč tome nisu mogli živjeti mirnim i sretnim životom jer im
je povijest obilježena divljačkim napadima, nasiljem i smrtima
koje su cijelo Međimurje pretvorile u groblje, a rijeku Muru u
„tožnu mati”13 (tužnu majku). Melankolija i osjećaj gubitka ko
ji prožimaju međimurske legende odjekuju sudbinom glavnog
protagonista, ali i njegovih sumještana o čijim tužnim, teškim i
mučnim sudbinama saznajemo zahvaljujući Matijinoj potrazi za
sjećanjima. Na taj je način njegova individualna trauma locirana
unutar veće, kolektivne traume sela kojoj je Matija svjedočio i
za koju se, kako sam kaže, smatrao odgovornim: „Ja sam mislio
da sam ih ubio. Zato sam zaboravio”.14 Caruth argumentirano
tvrdi kako trauma često izmiče mogućnostima jezika, zbog čega
je potiskujemo i postajemo sposobni suočiti se s njom uglavnom
tek mnogo godina nakon traumatičnog događaja, nakon što nas
počne proganjati15 manifestirajući se kroz neobične i tajanstvene
simptome, kao što je, primjerice, pojava Matijinih izmišljenih
prijatelja. Međutim, čini se da je za Matiju put do prihvaćanja,
a potom i prerade traume ipak popločan riječima. Naim
 e, nakon
desetljeća potiskivanja, Matija se suočava s traumatičnim do
gađajima iz djetinjstva tek nakon što ih dozove iz podsvijesti i
potom pretoči u riječi svjedočeći o terapeutskom učinku pisanja,
pa čak i ako je to pisanje proizvelo još jednu novu – ali dovoljno
dobru – laž.
Matijina trauma započinje kada je imao pet godina, na pogrebu
njegovog vlastitog oca. Prizor sahrane i ljudi oko očeva groba,
petogodišnjaku toliko nestvaran i neshvatljiv, obilježit će mu
cijeli život osjećajem nelagode i slutnje „da je sve što vidi[m]
lažno”.16 Trenutak je to u kojemu Matija počinje kompenzirati
12 Novak, K. nav. djelo, str. 97.
13 Isto, str. 103.
14 Isto, str. 97.
15 Caruth, C. (1996) Unclaim
 ed Experience: Trauma, Narrativity and History,
Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, str. 4.
16 Novak, K. nav. djelo, str. 105.
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strašan, djetetu posve nepojmljiv, gubitak roditelja uvjeravaju
ći se da je u pitanju laž: „nisu vidjeli da znam kako je cijela
stvar jedna velika predstava. Prozreo sam cijelu igru”.17 Matija
je uvjeren da se radi o igrokazu koji su ljudi za njega pripremili,
ali kako nije znao koji bi mogao biti razlog za takvo što, počinje
vjerovati da je otac otišao jer se zbog nečega naljutio na njega.
Matijinu zabludu potiče šutnja „koje je kuća bila puna i koju
sam sve teže podnosio”,18 a koju je i sam prihvatio udaljavaju
ći se sve više od majke i sestre. Zarobljen u mreži šutnje koja
se nadvila nad njihovom kućom i zbog koje nije dobio priliku
iskreno progovoriti o tome što ga muči, Matija počinje interpre
tirati sve događaje oko sebe u ključu ideje da je nekako odgo
voran za očevu smrt, za koju uporno vjeruje da je samo privre
meni odlazak i da će se otac vratiti ako se Matija popravi. Tuga
za ocem pomiješana sa osjećajem krivnje zbog njegove smrti
doprinosi tome da Matija postupno gubi doticaj sa stvarnošću:
„Kad mi je bilo teško, kada bi mi bilo neugodno, onako kako
bude neugodno djeci pred pogledom nepoznatih ljudi, ili kada bi
me preuzela neka tiha i tužna zamišljenost, ja bih otišao duboko
u sebe. Iz svijeta u sebe”.19
Introspekcija i maštanje mogu biti korisni mehanizmi prerade
traumatičnih događaja ukoliko se ne izgubi osjećaj za realnost, a
što se Matiji, nažalost, dogodilo. Sram zbog posve izmišljenog
osjećaja krivnje onemogućuje mu da se ikome povjeri te stoga
pokušava riješiti problem slijedeći svoju dječju logiku koja mu
nalaže da, sukladno narodnom vjerovanju, treba riječnim vilama
ponuditi žrtvu u zamjenu za svoga oca. Idealnu žrtvu darovnicu
mističnim bićima u na dnu rijeke Matija vidi u svome najboljem
prijatelju, Dejanu Kunčecu, za kojega zna da će mu se pridružiti
u opasnoj noćnoj avanturi. Njegova odluka da utopi najboljeg
prijatelja kako bi mu riječne vile vratile oca ne završava tra
gedijom samo zbog toga što ih Dejanov otac prati i na vrijeme
spriječava Matiju u suludoj – a u Matijinim očima dobronamjer
noj – ideji. Matija, naim
 e, iskreno i naivno planira vratiti se po
Dejana i izvući ga iz vode čim mu otac opet bude na sigurnom.
Matijina psihička dekompenzacija koja se očituje kroz osamlje
nost, strah od nemoći te nead ekvatne odluke i reakcije, poslje
dica je kako traume tako i propusta odraslih, prije svega majke,
da mu kažu istinu:
„za mene je bilo neshvatljivo da je [otac] prestao posto
jati kada smo zakopali onaj ormar.20 Možda bih i shvatio
17 Isto, str. 107.
18 Isto, str. 114.
19 Isto, str. 117.
20 Iz perspektive dječaka lijes izgleda kao drveni ormar (op. autorice).
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da mi je netko rekao izravno. Tvoj otac je prestao živjeti
nakon što su mu otkazali svi vitalni organi. Srce je pre
stalo pumpati krv, pa su stanice mozga počele postupno
odumirati. [...] Eto, da su mi tako rekli, da se to događa,
netko umre nešto prije, netko kasnije...ja ga ne bih tra
žio. [...] Da su mi tako rekli, možda bih i povjerovao.
Međutim, ono što su mi govorili stariji bilo je maglovito
i nejasno. Sastojalo se od toga da je otišao, da se druži s
drugim preminulim članovima naše obitelji, da nas čeka,
da nas može vidjeti.”21
Prema Tribunelli, smrt, nasilje i gubitak neizbježan su dio živo
ta, a trauma zapravo vodi ka odrastanju,22 pod uvjetom, naravno,
da istraumatizirano dijete ima adekvatnu potporu, što kod Matije
dugo nije bio slučaj. Štoviše, u pokušajima da se nekako nosi
sa smrću voljenog muža i činjenicom da je ostala sama s dvoje
djece, te, osobito, u želji da zaštiti malodobnog sina, Matijina
majka isključuje ga čak i iz najbenignijih događaja kao što je
prodaja auta kojoj Matija svjedoči, ali je ne razumije. Nakon što
je nepoznati čovjek njegovoj majci dao novce i odvezao se nji
hovim automobilom, Matija upita majku je li auto otišao na po
pravak, a ona mu na to ništa ne odgovara,23 prisiljavajući Matiju
da si sam pokuša objasniti što se dogodilo i potpirujući još više
njegovu potrebu za fikcionaliziranjem stvarnosti, ali i za podno
šenjem „mučne šutnje u kući”.24 Matijine konfabulacije utječu
na njegovo ponašanje i odluke, uslijed čega ga suseljani počinju
smatrati čudakom pa se otuđuje od svih. Zbog vlastite usamlje
nosti i potrebe da s nekim razgovara o onome što misli i osjeća,
Matija izmišlja prijatelje s kojima može biti otvoren i iskren, jer,
kako kaže, „čeznuo sam za prijateljstvom”.25
U knjizi Nevidljivi prijatelji, dr. Norbert Neuß objašnjava kako
djeca izmišljaju prijatelje zbog nerazumijevanja vlastitih osjeća
ja, odnosno rješavanja vlastitih unutarnjih konflikata. Izmišljeni
prijatelj često odražava djetetovo unutarnje stanje i smije reći
ono što se dijete ne usudi izgovoriti, a iako su većinom dobrona
mjerni, ponekad mogu biti zločesti i plašiti dijete.26 Ne čudi sto
ga da se Matijina zbunjenost oko smrti oca, njegov osjećaj od
bačenosti od drugih i strah da je vlastitom krivnjom prouzročio
21 Novak, K., nav. djelo, str. 140.
22 Tribunella, E. L. (2010) Melancholia and Maturation: The Use of Trauma
in American Children’s Literature, Knoxville: The University of Tennessee
Press, str. XI-XXXVIII
23 Novak, K. nav.djelo, str. 151.
24 Isto, str. 152.
25 Isto.
26 Neuß, N. (2009) Unsichtbare Freunde. Warum Kinder Phantasiegefährten
erfinden, Berlin: Cornelsen Skriptor, p. 31-59.
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očevu smrt utjelovila u obliku dva čudna i povremeno zločesta
nevidljiva prijatelja – Hešta i Pujta. Novak pojavu Hešta i Pujta
opisuje vrlo sugestivno: „Prvi sam ih puta ugledao jedne od onih
zimskih večeri koje ponekad znaju zalutati u kasnu jesen, ka
da se više ništa ne vidi sasvim jasno”,27 upućujući na simbolič
nu vremensku i prostornu izmještenost njihove pojave kao i na
manjak jasnoće (razumijevanja) od kojega pati Matija. Hešto i
Pujto se, posve prikladno, pojavljuju „iz mraka između svinjca i
štaglja“, dok baka tjera kokoši u kokošinjac i viče na njih: „Heš
to! Pujto! Beš tam! Hešto! Pujto! Kam te vrog nese!”28 U skladu
s tim, Hešto nalikuje na svinju, a Pujto je stvor koji podsjeća
na ružnu, smeđu kokoš. Opisane okolnosti doprinose zamući
vanju granice između istine i laži koja postaje prostor kojim se
Matija kreće i na temelju kojega stvara lažne, mračne prijatelje
koji sugestivno govore o vlastitom postojanju u mraku iz kojega
mogu izaći samo ako ih netko pozove, evocirajući mehanizam
pri kojemu se nešto priziva iz „tame” podsvjesnoga na „danju
svjetlost” svjesnoga: „fala ka si nas pozvo, mi ne mremo vum
s kmice ako nas nešči ne pozove”.29 Poziv koji Matija upućuje
izmišljenim prijateljima odjek je njegovog duševnog stanja, jer
predstavlja „odslikavanje živčanog podražaja u glasovima”,30 a
ujedno je i stvaralački čin, jer ih, dozvavši ih iz mraka, Matija
stvara, pa bilo to i unutar njegove vlastite, individualne stvarno
sti kojoj drugi nemaju pristup.
Činjenica da su Hešto i Pujto za Matiju jednako stvarni kao i
njegova majka, sestra i baka, upućuje na to da je njegov svijet
ontološki utemeljen u laži. Njegova stvarnost kreir ana je kroz
laž u koju Matija vjeruje i koja je posljedično za Matiju postala
stvarnost. Razlog tome je, prema Nietzscheu, urođena potreba
za samoočuvanjem uslijed koje čovjek ne bježi ni od laži ni od
istine sve dok ga ta laž i ta istina ne vrijeđaju i ne bole.31 Mati
ja, prema tome, laže kako bi se spasio od osjećaja krivnje i od
govornosti za ružne i neshvatljive događaje u vlastitom životu.
Ovaj će se mehanizam psihološkog samoočuvanja i pronalaska
smisla u vlastitoj egzistenciji preokrenuti kada Matija odraste.
Naim
 e, baš kako je maleni Matija stvorio svoj svijet laži, a po
tom tijekom odrastanja posve potisnuo sjećanja na djetinjstvo
kako bi mogao živjeti bez boli, tako odrasli Matija osjeti potrebu
za istinom u trenutku kada ponovno proživi neshvatljiv gubitak
svega do čega mu je stalo: djevojke Dine, koja ga ostavlja zbog
27 Novak, K. nav. djelo, str. 152.
28 Isto.
29 Isto, str. 154.
30 Nietzsche, F. (1999) O istini i laži u izvan moralnom smislu, Zagreb: Matica
hrvatska, str. 10.
31 Isto, str. 8-10.
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toga što joj neprekidno laže, te, ironično, kreativne inspiracije
čiji nedostatak prouzroči ne samo spisateljsku nego i egzistenci
jalnu krizu. Trenutak kada ga Dina ostavlja, trenutak je u kojemu
se zbilja i laž opet isprepliću u njegovom životu, ali ovaj puta
zato da bi se istina konačno probila kroz slojeve Matijinih laži.   
Osim što ispovijest koju Matija piše pod navalom sjećanja pred
stavlja čin osobne katarze kroz suočenje s vlastitom prošlošću,
ona ujedno situir a Matijinu traumu u kontekst traume čitavog
sela, jer Matijine usputne, dječačke opaske o tome što se doga
đalo tih godina u selu razotkrivaju činjenicu da su i životi nje
govih suseljana utemeljeni na lažima koje, kao i Matijine, imaju
svrhu samoočuvanja istraumatiziranih pojedinaca. Dok Matija
zahvaljujući majčinoj i sestrinoj ljubavi i podršci te odlasku u
Zagreb dobiva priliku za novi život, a posljedično i za razrje
šenje traume iz djetinjstva kroz pisanje priče o svome životu,
njegovi suseljani opterećeni kulturom šutnje i međusobnog osu
đivanja jedino rješenje pronalaze u samoubojstvima. Brojnost
samoubojstava počinjenih u jednom selu unutar kratkog razdo
blja privlači pažnju znanstvenika – sociologa i antropologa – jer
kolektivna trauma te njezini uzroci i posljedice otkrivaju mnogo
toga o pojedinoj kulturi. Erickson definira kolektivnu traumu
kao udarac u temelje društvenog života koji oštećuje veze iz
među ljudi i oslabljuje osjećaj pripadnosti zajednici,32 a stupanj
egzistencijalne krize i osamljenosti stanovnika ovog fikcional
nog međimurskog sela posve je kritičan i poguban ne samo za
svakog pojedinca, nego i za čitavu zajednicu. Matijin sveproži
majući osjećaj krivnje zbog smrti oca recidivira uslijed usamlje
nosti izazvane činjenicom da ga vršnjaci odbacuju i maltretiraju
smatrajući ga čudakom: „Djeca u razredu nisu zaboravljala što
sam htio napraviti Dejanu Kunčecu ... Silno sam želio biti kao
i drugi, ali tu sam šansu davno bio propustio, znao sam to iako
sam bio dijete”.33 Ovo u konačnici doprinosi ponovnom buđenju
osjećaja mržnje prema drugima i uvjerenju da svojom mržnjom
može izazvati tuđu smrt, što je, kako sam kaže, neko vrijeme
uspijevao držati pod kontrolom: „A još sam se više bojao svo
je mržnje i goleme moći ubijanja. Uspio sam nikoga ne mrziti
sve nekako do proljeća 1991. godine”.34 Proljeće 1991. drugo
je traumatično razdoblje Matijina života koje simbolično koin
cidira kako s traumom rata koju je počela proživljavati čitava
zemlja i tako i s traumom masovnih samoubojstava u selu, ali i

32 Erickson, K. (1994) A New Species of Trouble: The Human Experience of
Modern Disasters, New York: Norton, str. 233.
33 Novak, K. nav. djelo, str. 200.
34 Isto, str. 190.
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traumom još jednog propalog prijateljstva koja u njemu potpiru
je osjećaj da je „proklet”.35
Ranjiv i odbačen, Matija postaje osobito perceptivan za sudbine
ljudi sličnih njemu: „tražio [sam] slične sebi i zapisivao njiho
ve živote. Želio sam biti dionikom njihovih smrti i uskrsnuća,
valjda”.36 U tome duhu započinje Matijino druženje s Francom,
dječakom iz siromašne obitelji nasilnih alkoholičara, s kojim će,
nakon dugog razdoblja osamljenosti, ostvariti prijateljstvo slič
no onome koje je prije incidenta na Muri imao s Dejanom:
„Išli smo skupa u školu i na misu. On bi pričao, a ja bih
šutio i bio u svojim mislima. Kad sam išao s njim, čudno
je to, išao sam i sa sobom. Kada sam išao bez njega, kao
da je umjesto mene zapravo išao netko drugi.”37
Matijina razmišljanja o Francu u sebi kao da sadrže odjeke Der
ridaovih razmišljanja o toj temi i spoznaje da žalovanje za pre
minulim prijateljem podrazumijeva sukob između odanosti pre
ma prijatelju i prema samome sebi, jer istodobno tugujemo za
gubitkom prijatelja, ali i gubitkom dijela sebe. Derrida, naim
 e,
tvrdi kako smo vlastiti svijet (zapravo identitet) oblikovali ugra
đujući u njega ne samo dijelove sebe, nego i dijelove prijatelja,
pa gubitak prijatelja nužno znači i gubitak samoga sebe, a naš
svijet se urušava i nestaje.38 Matijino naknadno prisjećanje obi
lježeno je melankolijom i krivnjom, odnosno spoznajom koja,
prema Derridau, predstavlja strukturu svakog prijateljstva, a  to
je da će jedan od prijatelja nužno umrijeti prvi, a drugi će ga
oplakivati,39 što se Matiji i Francu u konačnici i dogodilo.
Matija i Franc provode dane „na rubu” društva, pokušavajući
se uklopiti, ali ipak uvijek izvlačeći deblji kraj, pri čemu Matija
uočava strahote naličja svakodnevnog života koje tjeraju ljude
da samoubojstvima prekinu vlastite patnje, pri tome pogrešno
vjerujući da je nekako sam kriv za njihove smrti što ga po drugi
puta dovodi na granicu ludila i duševnog rastrojstva. Iz Matiji
nog opisa okolnosti pod kojima su se njegovi suseljani ubili, sa
znajemo da se iza fasade seoskog života kriju zlostavljanja, silo
vanja, prevare i pedofilija, kronična usamljenost, depresija i du
boki osjećaji krivnje o kojoj ni žrtve ni počinitelji ne mogu i ne
žele govoriti, jedni zbog srama, a drugi zbog (kako opravdanog
35 Isto, str. 283.
36 Isto, str. 190.
37 Isto, str. 203.
38 Derrida, J. (2001) The Work of Mourning, eds. Brault, P. A. and Naas, M.,
Chicago: University of Chicago Press, str. 107-115.
39 Derrida, J. (2005) Politics of Friendship, trans. G. Collins, New York: Verso,
str. 1-24.
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tako i neopravdanog) straha od osude i kazne. U pozadini svih
samoubojstava stoji laž – laž o vlastitom identitetu, žudnjama,
potrebama i osjećajima, te o teško poremećenim obiteljskim od
nosima, a Matijina sposobnost percepcije laži i prijestupa čiju
težinu itekako osjeća, ali ih u potpunosti ne shvaća i ne može
adekvatno interpretirati jer je dijete, dovodi do toga da se osjeća
krivim zbog svega što se u selu događa. Uslijed osjećaja mr
žnje koji ima prema zlostavljačima i lašcima te nemoći da olakša
patnju ili pomogne prijatelju, Matija počinje vjerovati u vlastitu
odgovornost za samoubojstva. Teret takve teške, i posve neo
pravdane, odgovornosti pokušava mu olakšati vlastita podsvi
jest kroz glasove izmišljenih prijatelja, Hešta i Pujta, koji su ga
uvjeravali da on nije kriv te mu objašnjavali značenja onoga što
je Matija primijetio vezano uz žrtve. Nakon što se objesi Marijo
Brezovec, seoski veseljak i „predmet obožavanja“, a istodobno
nasilnik koji je bio „i zao i sebičan i pokvaren i pijan“, ali čije
su se zgode prepričavale „kao da ne može drugačije nego biti
dobar”40, i kojega je Matija mrzio zato što se njemu i Francu iz
rugivao, Hešto i Pujto uvjeravaju Matiju da nije kriv za njegovu
smrt. Marijo je, naim
 e, glumio veselje i živost, a zapravo je bio
depresivac s suic idalnim mislima što je skrivao od svih osim od
svog starijeg brata Borisa koji, pak, nije tražio pomoć za brata,
jer je i sam potajno priželjkivao njegovu smrt:
„Nej si ga ti zaklo – ponovi Hešto. Njega su sij v seli
vidli samo dok je biu veseli. Nišči je nej znau ka mu
dodjte tou pa tam... Takša globoka žalost ka si tau nišči
nemre zamisliti. Stisnulo bi ga tak ka je nej mogo nikaj,
sam je ležo ali sedijo i gledijo f kmico i šteu je oditi f
toto kmico. Nišči je tau nej znau osim jegovoga brata.
Jemu je jedinomo reko ka bi negda-negda šteu hmreti. A
jegov brat je tau nikomo nej šteu reči, jer je i on šteu ka
ga ne bi bilo.”41
Život Matija Brezovca temeljio se na laži koju su svi prihvaćali
kao istinu jer im je tako odgovaralo. Suseljani su se beskrajno
zabavljali njegovim nepodopštinama i obožavali ga, prepriča
vajući do beskraja Marijeve pustolovine i ignorirajući vrijed
nog i poštenog starijeg brata Borisa, čije je „poštenje” pak isto
dovedeno u pitanje spoznajom da je svjesno odbio reag irati na
bratove vapaje u pomoć. Slično kao i Marijeva, i sudbine osta
lih samoubojica obilježene su lažima, traumom i prešućivanjem
boli. Zdravko Tenodi objesio se jer nije mogao podnijeti to što
ga žena vara, a Trezika Kunčec jer je bila usamljena i nevolje
na, slično kao i Mladen Krajčić koji se sramio svoje različitosti.
40 Novak, K. nav.djelo, str. 213.
41 Isto, str. 219.
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Imbro Perčić   objesio se zbog osjećanja manje vrijednosti, a
Zvonko Horvat zato jer nije želio čekati da ga dokrajči teška
bolest. U obitelji Mladena Horvata, međutim, situac ija je bila
još crnja. Njegova supruga, Milica Horvat, prerezala si je žile
jer više nije mogla podnijeti život s mužem pedofilom i zlosta
vljačem, a situac iju je pogoršavala spoznaja da se zbog prevla
davajuće patrijarhalne kulture utemeljene na šutnji i lažima nije
mogla nikome povjeriti: „Nikome nije mogla reći što ju muči,
nikome tko bi joj vjerovao, znala je i da bi se njezini roditelji
okrenuli protiv nje”.42 Perverzni muž je koristio taktiku zastra
šivanja, tukao ju je i ponižavao te tjerao da se oblači i šiša kao
dječak, što je šutke trpjela „zbog sela”, ali nakon što je vidjela
supruga kako siluje Franca, patnja je postala nepodnošljiva. Ne
majući snage ubiti Mladena, ubija sebe. Matija je šokiran stvari
ma koje mu govore Hešto i Pujto i suosjeća s Francom te po prvi
puta ima osjećaj da može i želi pomoći prijatelju: „Pomogo bom
ti, Franc. Nej si saum – nisam mogao živjeti ako ga ne izvučem,
iako nisam znao kako. Morao sam nekako naučiti liječiti ljude,
kad mi već tako dobro ide ono s ubijanjem”.43 Međutim, tragič
nom igrom sudbine, Franc zatraži pomoć od njega u trenutku
kada Matiju ponovno prihvate ostali dječaci, a on tada, očajnički
želeći postati dijelom društva i srameći se svojeg prijateljstva
s njim, na grub način odbije Franca. Ostavljen od svih, poni
žen i ranjen, Franc natrpa usta zemljom i počini samoubojstvo
utapljanjem, simbolički ukazujući na to da je njihov kraj dois ta
„crna majka” svojim sinovima čija je jedina sudbina preuranjena
i nasilna smrt. Osjećaj krivnje zbog Francovog samoubojstva to
liko je nepodnošljiv da se Matija želi policiji prijaviti kao krivac
za njegovu smrt: „Želio sam istrpiti kaznu, sada, i nestati u zabo
ravu”.44 Matijin se svijet urušio45 smrću prijatelja i spoznajom da
je doprinio Francovom osjećaju beznađa i poniženja okrenuvši
mu leđa kako bi iskazao svoju lojalnost prema neiskrenim dje
čacima kojima se tako očajnički želio svidjeti. U tom trenutku,
Hešto i Pujto ponovno izvršavaju svoju zaštitničku ulogu i ob
jašnjavaju mu da ipak nije kriv za sve te ga podsjećaju na legen
du o crnoj mati zemlji i njezinim prokletim sinovima:
„Oni očejo ka bi tij biu krijv, ali za tau ka smo sij prokle
ti, za tau nebreš biti krijv. Tu nede mijra do kraja svejta,
dok z neba ne puadne ogen i se vužge i dok veter pepela
ne odnese. Onak kak su povejdali v staraj časaj.”46
42 Isto, str. 249.
43 Isto, str. 255.
44 Isto, str. 279.
45 Derrida, J. (2001) The Work of Mourning, eds. Brault, P.-A. and Naas, M.,
Chicago: University of Chicago Press, str. 115.
46 Novak, K. nav. djelo, str. 280.
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Racionalizacija koja Matiji treba pomoći shvatiti da nije kriv za
sve te smrti jer „Iz mračnih šuma dois ta jest bilo bačeno proklet
stvo na selo”,47 koincidira s trenutkom u kojemu kroz selo prođe
„prvi tenk od desetak, na putu od varaždinske kasarne prema
Sloveniji”, zahvaljujući čemu ljudi koji su navikli na strah, šut
nju i laži konačno osjete olakšanje „jer se sada rukom moglo
pokazati na neprijatelja”.48 Pojava tenkova i početak rata iro
ničan su komentar na olakšanje koje u tom trenutku ne osjeća
samo Matija nego i svi stanovnici sela: neprijatelj je sada vidljiv
i dolazi izvana, a mračne i sramotne tajne te laži koje su jedni
drugima godinama govorili mogu i dalje ostati skrivene velom
šutnje. Ipak, osjećaj krivnje, isti onaj koji ga je prije dvije godi
ne mučio zbog smrti oca, a sad zbog Francovog samoubojstva,
i susjedove riječi osude, koje slučajno čuje, Matiju dovode na
rub ludila i pokušaja suic ida. U tom stanju, on Heštove i Pujtove
riječi o tome da smo svi prokleti projicira i na sebe, i kao jedini
izlaz vidi smrt te povratak crnoj majci zemlji i tužnoj majci Mu
ri. Zbog toga gotovo ritualno replicira Francovo trpanje zemlje u
usta i razmišlja o utapanju, kao što je i Franc učinio:  
„Zario [sam] zube u zemlju, u prokletu crnu zemlju. Gu
tao sam je pohlepno i ljutito, kao Franc večer prije. Tre
ba krenuti prema rijeci. Franc je zasigurno tamo i čeka
me. Htio sam ga zagrliti i s njime potonuti tamo gdje je
nama prokletima mjesto, u najdublji mulj. Tamo pripa
damo, grobu masnog crnog dna.”49
Konačno svjesna težine situac ije, majka odvodi Matiju i njegovu
sestru u Zagreb, a novi život Matija započinje zaboravljajući baš
sve što se dogodilo jer je zaborav bio jedini dostupan mehani
zam samoočuvanja. Prosvjetljenje, katarza i početak izlječenja
događaju se, međutim, tek nakon što se svega sjeti i zapiše svoja
sjećanja. Poslavši rukopis docentici sociologije koja je istraži
vala povezanost samoubojstava počinjenih u proljeće 1991. te
bivšoj djevojci Dini, Matija se osjeća slično kao prije Francove
smrti, kada policajac Stankec povjeruje svemu što Matija ispri
ča o samoubojstvima: „ – Jo znom ka je se kaj si reko istina.”50
Činjenica da je, makar na trenutak, bio prihvaćen, a ne odbačen
i predmet poruge, Matiji donosi olakšanje: „Osjetio sam kako
nestaje stisak goleme šake koji je dvije godine gnječio moja leđa
i trbuh i činio svaki moj voljni pokret suspregnutim. Na trenutak
je nestalo onoga što je upravljalo mnome i zbog čega sam živio u

47 Isto, str. 280.
48 Isto, str. 281.
49 Isto, str. 283.
50 Isto., str. 273.

56

LJUBICA MATEK
svijetu koji drugi nisu vidjeli”.51 Na ponovni takav trenutak, tre
bat će čekati dva desetljeća – dok ne skupi snage zapisati svoju
priču.
Novakov roman temelji svoju priču o traumi na stjecištu legen
di, spoznaja o ljudskoj prirodi, znanstvenih istraživanja i, na
dasve, lijepe književnosti. Ova potonja u isto je vrijeme svje
dočanstvo o traumi i autoterapeutski čin, jer se prisjećanjem i
svjedočenjem trauma prerađuje i otvara se put ka oporavku koji
je dugotrajan i bolan proces. Književni tekst o izmišljenoj trau
mi izmišljenih likova figurira kao istiniti zapis potisnutih sjeća
nja i svjedok je „kontinuir anog iskustva oporavka” kao i dokaz
„trajnog učinka traume”52 na život pojedinca. Etičkim čitanjem,
kako ga definira Whitehead, nadilazi se razina utvrđivanja što je
istina, a što laž i tekst postaje  svjedočanstvo o tome koliko smo
i koliko možemo biti (ne)ljudi jedni prema drugima. U tom kon
tekstu, heterogenost strukture romana treba iščitati kao potrebu
za višeslojnim razgovorima o traumama koje se prešućuju, kako
bi se traumom, kako individualnom tako i kolektivnom, bavilo
na razini svijesti i podsvijesti, u kontekstu, diskursu i metodolo
giji znanosti, ali neizostavno i koristeći mimetičku i dijegetičku
narav mitopoetskog svijeta sadržanog unutar književnog teksta.
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WHY DID YOU LIE TO ME – LIE AND TRAUMA IN
KRISTIAN NOVAK’S ČRNA MATI ZEMLA
Abstract
The paper focuses on the concept of lies and lying as an auto therapeutic
act, as represented in Kristian Novak’s novel Črna mati zemla. Novak
illustrates the complexity of the philosophical and literary concept of
truth (and lie) by means of a heterogeneous narrative structure. The
novel consist of five non-chronologically arranged chapters which deal
with different versions of truth, or rather, which point to the fact that the
truth about the protagonist’s life changes depending on who perceives
and interprets it, and when. The elaborate relationship between the truth
and lie is additionally complicated by the author’s play with different
genres or forms of narrative, which includes the representation of
scientific research, fictional representation of the protagonist’s adult life
and an autobiographical story of the protagonist’s childhood. Lying is
simultaneously represented as a creative and a destructive act because
inventing stories is the very basis of literary creativity (both Novak
and his literary protagonist are writers, which establishes a metatextual
relationship between the novel as a fictional creation and the reality)
and it helps the protagonist cope with the trauma of his father’s death.
However, at the same time, lying and believing in imaginary people and
situations serve to psychologically destabilize the protagonist, both as
a boy and as an adult.
Key words: lie, trauma, fiction, truth, Kristian Novak
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ИСТИНИТЕ ЛАЖИ
МАРИЈА ВАРГАСА ЉОСЕ
Сажетак: Током своје књижевне каријере, перуански нобеловац
Марио Варгас Љоса готово непрестано се, на различите начи
не, бавио мотивом лажи, који га је једнако заокупљао у романима
(Град и пси 1963, Зелена кућа 1966, Разговор у Катедрали 1969,
Панталеон и посетитељке 1973, Повест о Мајти 1984, Дискрет
ни херој 2013, Пет углова 2016), есејима (Истините лажи 1980,
Уметност лагања 1984, Истина о лажима 1990), драмским дели
ма (Кети и нилски коњ 1983, Лепе очи, ружне слике 1996) и ауто
биографском штиву (Риба у води 1993). У овом чланку ћемо поку
шати да сагледамо са којих све аспеката Варгас Љоса говори о
теми лажи, у којим раздобљима свог књижевног пута и да ли је
ток времена донео извесне промене у његовом погледу на то пи
тање. Такође ћемо покушати да нађемо узроке његовог упорног
враћања тој теми, увидом у његова прозна и есејистичка дела,
академске чланке и новинске текстове, и да изведене закључке
суочимо са претходним истраживањима.
Кључне речи: Марио Варгаса Љоса, хиспаноамеричка књижев
ност, перуанска књижевност, нобелова награда, лаж

Биографске чињенице
Књижевно дело Марија Варгаса Љосе (Mario Vargas Llosa,
1936), нарочито у првој фази његовог стваралаштва, темат
ски је уско повезано са догађајима који су обележили њего
ве прве деценије живота. Одрастао је у скромној, али иди
личној перуанској породици, окружен претежно женама и
љубављу. Његов први сусрет са прикривеном истином, који
ће му обележити живот и каријеру, одиграо се када је имао
девет година односно када се у његовом животу појавио
отац за кога је до тада мислио да је мртав: „То је била дуга
прича коју су до тог дана – најважнијег од свих које сам до
тада доживео, а можда и оних које ћу доживети касније – од
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мене пажљиво скривали мајка, баба и деда, баба-тетка Елви
ра – Мајчица1 – и моји ујаци, тетка и ујне...”.2 У перуанском
градићу Пијура, Марио Варгас Љоса открио је да му је отац
жив и здрав и да је девет година живео обавијен лажима: „˗
Не лажеш ме, мама? ˗ Мислиш да бих тако нешто лагала?”.3
Десет година касније, после очеве вишегодишње тортуре и
трауматичног искуства са принудним школовањем у војној
установи „Леонсио Прадо” у Лими, детаљно описаног у ње
говом првом роману Град и пси (La ciudad y los perros, 1963),
као деветнает огодишњак, тек ожењен, кришом, десет годи
на старијом Хулијом Уркиди (Julia Urquid i), којој је посветио
књигу Тетка Хулија и пискарало (La Tía Julia y el escribidor,
1977), закуцао је на врата очеве канцеларије да му каже да
не жели да живи одвојено од своје супруге и да коначно мо
же да се издржава радећи чак шест послова: „Тај разговор,
вођен почетком јула или августа 1955, обележио је моје ко
начно ослобођење од оца”.4 Другу врсту личног сусрета са
обманом, током политичке кампање за председника Перуа
1990. године, Варгас Љоса детаљно бележи у својој књизи
мемоар а Риба у води (Pez en el agua, 1993), између осталог,
описујући како је лист Република водио вишенедељну кам
пању против њега, „где је после неистинитог сведочанства и
лажи следила увреда”,5 на коју није одговорио истом мером
већ је, напротив, тражио од својих сарадника (Лућа Буста
мантеа, Хорхеа Салмона и Фредија Купера) „да не обећавају
ништа што ја не бих обећао нити да упадају у лажи и про
тивречности”.6 Ту препознатљиво масовну, сложену, добро
испланирану политичку кампању, дакако пуну компромиса
и тајних договора, „пратила је неколико месеци и употреба
државних организација да би се искривила истина (...) а лаж
је попримила неку врсту протагонизма у последњој фази
избора”.7 Јула 1990. на изборима за предесеника Перуа Ма
рија Варгаса Љосу победио је такорећи непознати агроин
жењер Алберто Фухимори (Alberto Fujimori) који је, након
државног удара 1992, био на челу власти до 2000. године.
Девет година касније осуђен је на двадесет пет, а потом још
седам година затвора, због злоупотребе положаја.

1 Драма Госпођица из Такне (La señorita de Tacna, 1981) говори о животу
Мајчице Елвире и обилује аутобиографским елементима.
2 Vargas Ljosa, М. (2015) Riba u vodi, Beograd: Laguna, стр. 11-12.
3 Исто, стр. 18.
4 Исто, стр. 387.
5 Исто, стр. 419.
6 Исто, стр. 465.
7 Исто, стр. 472.
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Уметност лагања
У овом чланку настојаћемо да сагледамо и протумачимо
личне ставове Марија Варгаса Љосе, пре свега изнете у
књизи Истина о лажима (La verdad de las mentiras, 1990)
есеју Уметност лагања (El arte de mentir, 1984), објавље
ном у шпанском листу El País 25. јула 1984. и у часопису
Revista de la Universidad de México исте године, и Истини
те лажи (Las mentiras verdaderas, 1980), предговору драме
Госпођица из Такне (La señorita de Tacna, 1981) сачињеном
у Вашингтону 1980. У више наврата наглашавајући да су
га, још када је написао прву причу, многи питали да ли је
истинита, Варгас Љоса сматра да „si las novelas son ciertas o
falsas importa a cierta gente tanto como que sean buen as o ma
las y muchos lectores, consciente o inconscientemente, hacen
depender lo segundo de lo primero”8, односно да „La ficción
es el hombre ‘completo’, en su verdad y en su mentira confun
didas”.9 Треба имати у виду и да је текст Истините лажи
настао убрзо након интервјуа са мексичким писцем Хуан
 ом
Рулфом (Juan Rulfo), објављеног 1979. године у првом броју
часописа Универзитета у Мексику (Revista de la Universidad
de México), под називом „Књижевност је лаж која говори
истину”. Наиме, на питање шта је за њега литература, ау
тор романа Педро Парамо (Pedro Páramo) једноставно каже
„Una mentira. La literatura es una mentira que dice la verdad.
Hay que ser mentiroso para hacer literatura, esa ha sido siempre
mi teoría”.10 Осим што је поменутим романом у великој мери
утицао на писце хиспаноам
 еричког „бума”, Рулфо је један
од писаца које је Марио Варгас Љоса споменуо у свом гово
ру „Похвала читању и фикцији” када му је уручена Нобело
ва награда за књижевност, као једног од аутора чија су дела
направила револуцију у прозном стваралаштву на шпанском
језику и захваљујући којима су Европа и свет открили но
во лице Латинске Америке.11 Том приликом Варгас Љоса је
8 Да ли је роман истинит или лажан појединим људима је једнако ва
жно као и да ли је добар или лош, а код многих читалаца, свесно или
несвесно, ово друго зависи од првог. (Прев. аут.) Vargas Llosa, M. (15.
jul 1984) “El arte de mentir”, El País, 12. март 2016. http://elpais.com/dia
rio/1984/07/25/opinion/459554410_850215.html
9 Vargas Llosa, M. (2001) Las mentiras verdaderas, in: Obra reunida. Teatro,
Madrid: Afaguar a, p. 16.
10 Лаж. Књижевност је лаж која говори истину. Да би се неко бавио књи
жевношћу, мора да буде лажљив, то је одувек била моја теорија. Juan
Rulfo: “La literatura es una mentira que dice la verdad” (entrevista de Er
nesto González Bermejo con Juan Rulfo) in: Revista de la Universidad de
México No. 1, Septiembre 1979, p. 6
11 Vargas Llosa, M. (2010) Еlogio de la lectura y la ficción, 7. decembar 2010,
27. mart 2016., https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laurea
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говорио и о односу истине и лажи, уско повезаном за његов
доживљај стварности и фикције: „Nada ha sembrado tanto la
inquie tud, removido tanto la imaginación y los deseos, como
esa vida de mentiras que añadimos a la que tenemos gracias a
la literatura para protagonizar las grandes aventuras, las grandes
pasiones, que la vida verdadera nunca nos dará”.12
Свакако треба имати у виду и то да поимање реализма „у
књижевном делу и теоријској мисли Марија Варгаса Љосе
добија ново, активно значење, јер је стварност само полазна
тачка у стваралачком чину, (...) грађа коју ће писац под деј
ством својих (...) личних, историјских и културних ’демона’
пропустити кроз приповедачку материју.”13 Штавише, Вар
гас Љоса у тексту Уметност лагања наглашава да у њего
вим причама има измишљених догађаја и ликова, намерно
„погрешно” тумачених речи и догађаја и преувеличавања
успомена, будући да „nunca pretendí ser anecdóticamente fiel
a unos hechos y personas”.14
У збирци која обједињује двадесет пет есеја о модерном ро
ману Истина о лажима, Варгас Љоса заправо пише о нај
значајнијим романописцима двадесетог века – Џојсу, Тома
су Ману, Фокнеру, Набокову, Скоту Фицџералду, Дос Пасо
су, Вирџинији Вулф, Хенрију Милеру, Камију, Пастернаку...
и њиховим   врхунским књижевним остварењима. У прво
поглавље уводног текста те збирке из 1990. године аутор
преноси чланак Уметност лагања, објављен шест година
раније у шпанским дневним новинама El Pais, док друго по
главље уводника, делимично публиковано под називом Моћ
лажи (El poder de la mentira) 1987. у мексичком часопису Vu
elta15 који је уређивао нобеловац Октавио Пас (Octavio Paz),
започиње цитатом писца Рамона дел Ваље Инклана (Ramón
del Valle-Inclán): „Las cosas no son como las vemos sino como

tes/2010/vargas_llosa-lecture_sp.pdf
12 Ништа не сеје толико немира и не узбуркава машту и жеље, као живот
пун лажи којима зачињавамо живот који нам припада захваљујући књи
жевности, како бисмо били протагонисти великих пустоловина, вели
ких страсти које нам стварни живот никада неће приуштити. Еlogio de la
lectura y la ficción, 7. decembar 2010, 27. mart 2016., http://www.nobelprize.
org/nobel_prizes/literature/laureates/2010/vargas_llosa-lecture_sp.pdf
13 Soldatić, D. Književno delo Marija Vargasa Ljose, u: Razgovor u Katedrali,
(1984), Beograd/Sarajevo: grupa izdavača, str. 589.
14 „Никада нисам намеравао да будем анегдотски веран неким чињеницама
и особама. Vargas Llosa, M. (15. jul 1984) “El arte de mentir”, El País, 12.
март 2016. http://elpais.com/diar io/1984/07/25/opinion/459554410_850215.
html
15 Vargas Llosa, M. (1987) El poder de las mentiras, Vuelta 130, Septiembre de
1987, p. 54.
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las recordamos”16 и наглашава да је књижевност краљевство
у којем влада двосмисленост: „Sus verdades son siempre su
bjetivas, verdades a medias, relativas, verdades literarias que
con frecuencia constituyen inexactitudes flagrantes o mentiras
históricas.”17 Сматрајући да човек не може да живи само од
истина, да су му лажи неопходне – али не оне које су му на
метнуте, већ оне које су слободно и свесно измишљене како
би обогатиле и употпуниле људско постојање – хиспаноа
мерички књижевник своју тврдњу објашњава чињеницом да
„la vida real, la vida verdadera, nunca ha sido ni será bastante
para colmar los deseos humanos. Y porque sin esa insatisfacción
vital que las mentiras de la literatura a la vez azuzan y aplacan,
nunca hay auténtico progreso”18 и поткрепљује је ставом да
сваки човек има право да се поиграва лажима као што сваки
писац и читалац његовог дела лажима успостављају једин
ствену везу, истовремено чувајући своју индивидуалност и
слободу. Штавише, да би створио (нову, фиктивну, бољу)
стварност у свом књижевном делу, писац мора да користи
грађу из истинске стварности, коју мења и прилагођава тако
што јој додаје неки елемент (elemento añadido, „придодати
елемент”) јер „no hay historias sin elemento añadido”19, а лажи
које писац изражава кроз своју фикцију заправо су оличење
нас самих: „las mentiras que somos, las que nos consuelan y
desagravian de nues tras nostalgias y frustraciones”.20
У Истини о лажима, тачније у есеју о Лампедузином Ге
парду, написаном у Лондону 1987. године, Варгас Љоса ис
тиче да је мисија романа да уверљиво лаже односно да пре
дочи лаж као да је истина,21 док у тексту о Лименом добошу
Гинтера Граса тврди да је лаж слојевита и да се кроз њене
слојеве провиди дубока истина.22 У својим размишљањима
16 Cтвари нису какве их видимо већ каквих их се сећамо (Прев. аут.) Vargas
Llosa (1990) La verdad de las mentiras, Madrid: Alfaguar a, p. 8.
17 Њене истине су увек субјективне, половичне, релативне; књижевне
истине често замењују очигледне непрецизности или историјске лажи.
(Прев. аут.); Idem.
18 Стваран живот, прави живот, никада није био нити ће бити довољан да
задовољи људске жеље. А без тог виталног незадвољства које лаж у
књижевности истовремено подстиче и смирује, нема истинског напрет
ка. (Прев. аут.) нав. дело, стр. 10.
19 Нема стварности без придодатог елемента. Vargas Llosa, M. (2001) Las
mentiras verdaderas, in: Obra reunida. Teatro. Madrid: Afaguar a, p. 16.
20 Те лажи приказују нас саме, теше нас и обештећују нашу носталгију
и нашу осујећеност. (Прев. аут.) Vargas Llosa, M. (15. jul 1984) El arte
de mentir, El País, 12. март 2016. http://elpais.com/diar io/1984/07/25/opi
nion/459554410_850215.html
21 Нав. дело, стр. 76.
22 Исто, стр. 79.
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о Макијавелијевом Владаоцу перуански писац износи став
да је моћ уметност која захтева превару и лаж да би би
ла успешна,23 док у размишљањима о Херцогу тврди да је
читава фикција сачињена од лажи.24
Такође, пишући о роману Јадници Виктора Игоа, обухваће
ним и књизи есеја La tentación de lo imposible (Изазов не
могућег, 2004), Варгас Љоса поставља питање да ли нас
увођење фикције у живот чини бољима или лошијима: „Es
difícil saber si las mentiras que urde la imaginación ayudan al
hombre a vivir o contribuyen a su infortunio al revelarle el abi
smo entre la realidad y el sueño, si adormecen su voluntad o
lo inducen a actuar”.25 Он истиче да, премда аутор верује у
велике и лепе речи које користи, то не важи и за читаоца,
за којег су „истина”, „живот”, „историја” романа заправо –
лаж. Teк када досегне одређене, високе домете, радикална
лаж односно истина у роману утиче на стварни живот тако
што га чини у већој или мањој мери разумљивим, тачније
подношљивим.26
У својим бројним текстовима, пасусима, реченицама и ре
пликама о лажи(ма), перуански књижевник задире и у
историјско-социолошко-политички аспект тог феномена,
подсећајући нас да је први роман на латиноам
 еричком кон
тиненту, Шугави папагајчић (El periquillo sarniento) Хосеа
Хоак ина Фернандеса де Лисардија (José Joaq uín Fernández
de Lizardi) објављен тек 1816. године, дакле са данашње
временске перспективе пре тачно два века, будући да су до
тада шпански инквизитори, служећи се лажима, забрањи
вали објављивање и читање романа у Хиспанској Америци,
пошто би „podrían ser perjudiciales para la salud espiritual de
los indios”.27

Истините лажи у роману
Варгас Љоса је аутор неколико тоталних, целовитих романа
(novela total) ˗ Зелена кућа (La casa verde, 1966), Разговор у
Катедрали (Conversación en la Catedral, 1969), Рат за смак
23 Исто, стр. 93.
24 Исто, стр. 97.
25 Тешко је знати да ли лажи које смишља машта помажу човеку да живи
или доприносе његовој несрећи тако што му откривају јаз између ствар
ности и сна, да ли умртвљује његову вољу или га подстиче да делује.
(Прев. аут). Vargas Llosa, M. (2007) La tentación de lo imposible –Victor
Hugo y Los Miserables Madrid: Punto de lectura, p. 18
26 Исто, стр. 37.
27 Mогли бити штетни за духовно здравље Индијанаца. (Прев. аут.) Vargas
Llosa, M. (15. jul 1984) “El arte de mentir”, El País, 12. март 2016. http://
elpais.com/diar io/1984/07/25/opinion/459554410_850215.html
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света (La guerra del fin del mundo, 1981), Јарчева фешта
(La fies ta del chivo, 2000) ˗ за које је поставио основу у својој
докторској тези García Márquez: Historia de un deic idio (Гар
сија Маркес: повест једног богоуб
 иства) одбрањеној 1971.
године на Универзитету Комплутенсе у Мадриду, и у огледу
La orgia perpetua: Flaubert u Madame Bovary (Вечна оргија:
Флобер и Мадам Бовари), објављеном 1975. године у фор
ми књиге. Као што смо већ напоменули, посебну вредност
његовог стваралаштва чине његова теоријска размишљања
о стварности у књижевном делу, која може бити анегдот
ска – где није важно колико у анегдотама пренетим у роман
има истине а колико лажи – и фикционална – у којој писац
као дисидент „ствара илузорни живот, ствара вербалне све
тове јер не прихвата живот и свет онакивим какви они јесу
(или какви верује да јесу)”.28 Формирање те нове стварно
сти заправо је процес у којем писац темама које преузима
из стварног живота (премда оне, заправо, бирају писца, а
не он њих) додаје нови елемент („придодати елемент”) по
моћу својих „демона” – личности, догађаја, митова, снова...
којих се ослобађа захваљујући машти и језику. Метод који
нарочито доприноси „истинитим лажима” у романима Вар
гаса Љосе јесте прикривени податак, намерно изостављен
како би нагнао читаоца да активно учествује (саучествује) у
стварању дела / откривању скривеног.
У чланку под називом Diez errores o mentiras frecuentes sobre
literatura y cultura en América Latina (Десет честих грешака
или лажи о књижевности и култури и Латинској Америци)
из 1989. године, где спомиње и роман Град и пси Варгаса
Љосе, велики уругвајски писац Едуардо Галеан
 о (Eduardo
Galean o), аутор есејистичког дела Las venas abiertas de
América Latina (Отворене вене Латинске Америке, 1971),
указује на то да „La literatura, que se dirige a las conciencias,
actúa sobre ellas, y cuando la acompañan la intención, el talento
y la suerte, dispara en ellas los gatillos de la imaginación y la vo
luntad de cambio”29 и да „En la estructura social de la mentira,
revelar la realidad implica denunciarla; y se llega más allá cuan
do el lector cambia un poquito a través de la lectura.”30 Са тачке
28 Soldatić, D. (2002) Prilozi za teoriju novog hispanoameričkog romana, Beo
grad: Filološki fakultet i Kragujevac: Nova svetlost, стр. 192.
29 Књижевност, која се обраћа савести, утиче на њу, и када је праћена до
бром намером, талентом и срећом, испаљује на њу муницију саткану
од маште и воље за променом” Galean o, E. (1989) Diez errores o menti
ras frecuentes sobre literatura y cultura en América Latina, Nuev a socied ad,
p. 77.
30 У друштвеној структури лажи, открити стварност исто је што и одрећи
је се; а много се даље стиже када сам читалац доживљава промене током
процеса читања. Galean o, E.; Исто.
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гледишта Варгаса Љосе, тај проблем је још сложенији, јер је
фикција утолико присутнија уколико је потреба коју изража
ва општија, односно уколико су бројнији читаоци који би се
поистоветили са демонима који им не дају мира. Штавише,
фикција издаје живот тиме што га своди на речи и ставља
на располагање читаоцу.31 У својим, веома свеобухватним и
прецизним размишљањима о роману, Варгас Љоса у Исти
ни о лажима тврди да „toda buen a novela dice la verdad y toda
mala novela miente. Porque ‘decir la verdad’ para una novela
significa hacer vivir al lector una ilusión y ‘mentir’ ser incapaz
de lograr esa superchería”.32
Премда још од свог првог романа, Град и пси, у којем при
казује принуду питомаца војне школе и лицмерје тог окру
жења, Варгас Љоса посебну пажњу посвећује лажи односно
неистини, он заправо тек од Разговора у Катедрали успо
ставља однос између истине и лажи, стварности и фикције.
Сместивши радњу у период војне диктатуре Мануел а Одри
је (Manuel Odría), између 1948. и 1956. године, Варгас Љоса
овога пута пружа читаоцу слику перуанског друштва и по
јединца кроз случајни разговор двојице старих познаника,
Сантјага Савале (Santiag o Zavala) и давнашњег возача ње
говог оца Амбросија Парда (Ambrosio Pardo). Изванредном
приповедачком техником, кроз Сантјагову побуну против
друштвених конвенција, декаденције морала, површности,
корупције и лицемерја (испоставиће се, и његовог оца, од
носно целе породице), аутор нам предочава сложену судби
ну младића који напушта факултет, политику и родитељски
дом, кришом се жени (баш као што је и сам аутор учинио
са деветнаест година) и током романа подлеже управо ства
рима против којих се борио: тоне у просечност без идеа
ла, „временом постаје свестан да је у свему промашио зато
што ни у шта није веровао”.33 Кроз целокупан роман аутор
се дотиче лажи, попут лајтмотива и омиљене поштапалице
својих јунака: „y toda la vida quer iendo creer en algo... (…) y
toda la vida mentira…”34 Прикривање истине све до самога
краја једна је од кључних техника које Варгас Љоса кори
сти у овом роману: ограничава информације читаоцу како
он не би могао да предвиди радњу односно како би у сваком
31 Варгас Љоса, М. (1990), нав. дело, стр. 6.
32 Сваки добар роман говори истину, а сваки лош лаже. Јер „говорити исти
ну” за роман значи допринети да читалац доживи илузију, а „лагати”
означава немогућност да се оствари та обмана; Нав. дело, стр. 7.
33 Pavlović Samurović, Lj. (1993) Leksikon hispanoameričke književnosti, Beo
grad: Savremena administracija, str. 762.
34 Читавог живота сам желео у нешто да верујем... а читав живот ми је био
лаж. (Прев. аут.) Vargas Llosa, M. Conversación en la Catedral, Madrid:
Punto de lectura, p. 136.
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тренутку активно учествовао у процесу читања, прелази са
теме на тему како би нас оставио без одређеног податка, чи
ме се „подвлачи и посебна функција језика у друштву у ко
јем се тај исти језик јавља у служби прикривања истине”.35
У средишту романа Панталеон и посетитељке (Pantaleón
y las visitadoras, 1973) налази се трагикомични лик Патале
она Пантохе, честитог, марљивог и простодушног официра
перуанске војске, који добија задатак да организује службу
проститутки за гарнизон у области Амазоније, и приступа
му надасве озбиљно и посвећено. Роман обилује војничким
извештајима, депешама, новинским текстовима заснованим
на стварној анегдоти, кроз која аутор, овога пута хумором,
иронијом и подсмехом, предочава лицемерје, лажни морал
и поткупљивост свих слојева друштва. Када Служба посети
тељки престане да буде тајна, и када започне атак на коман
данта који ју је по службеној дужности организовао, Варгас
Љоса у бриљантној „емисији Гласа Синчија од 9. фебруар а
1958. године преко Радио Амазона”, под мотом да је „истина
горка, али је још гора лаж”,36 саопштава све „истине” у ко
ментару дана, након чега Пантоха по хитном поступку бива
смењен, кажњен и прекомандован, а Служба расформирана.
У (мета)историјском ˗ и самим тим фикционалном ˗ роману
Повест о Мајти (Historia de Mayta, 1984), у којем се тако
ђе поиграва поменутим категоријама, перуански књижевник
нуди „una estética de la mentira, un mentis rotundo de la vali
dez epistemológica de la historiografía”.37 Поменути роман за
право обилује ауторовим теоријским размишљањима: „Ово
неће бити стварна повест, него управо роман (...) Једна са
свим бледа, далека, ако хоћеш лажна верзија”.38 Објашња
вајући због чега од самог почетка приповести о перуанском
троцкисти Алехандру Мајти његов протагониста не лаже,
већ упорно настоји да открије шта се заиста десило, аутор
кроз свој лик одговара: „Зато што сам реалиста, у својим
романима се трудим да лажем знајући о чему пишем. (...) То
је мој метод рада. А и једини начин, по мом мишљењу, да
се пишу повести, почев од оне са великим П”.39 Током ро
мана, аутор своје ставове помера у правцу историје, и кроз
35 Soldatić, D. (1984) Književno delo Marija Vargasa Ljose, u: Razgovor u Ka
tedrali, Beograd/Sarajevo: grupa izdavača, str. 601.
36 Vargas Ljosa, M. (2011) Pantaleon i posetiteljke, Beograd: Laguna, str. 179.
37 Естетику лaжи, крајњу свест о епистемолошкој вредности историогра
фије; Arze, G. J. (1996) Metahistoria nacional y metaficción biográfica en
Historia de Mayte de Mario Vargas Llosa, p. 55. http://digitalcommons.fiu.
edu/etd/1318  
38 Vargas Ljosa, М. (2006) Povest o Majti, Beograd: Feniks libris, str. 71.
39 Исто, стр. 72.
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ликове нам саопштава да „оно што човек научи покушавају
ћи да реконструише догађај на основу сведочанства јесте да
су све историје приче, да су сачињене од истина и лажи.”40
У својеврсној теорији романа коју провлачи кроз Повест о
Мајти, Варгас Љоса се заправо надовезује на есеје из осам
десетих година које смо у овом чланку поменули. У свом
седмом роману он проговара о перуанском (или било којем
другом) друштву: „Обавестити данас међу нама значи тума
чити стварност у складу са жељама, страховима, или напро
сто онако како нам одговара... (...) Пошто је немогуће знати
шта се одиста догађа, Перуанци лажу, измишљају, сањају,
беже у обману”.41
Још један „целовити роман” овог писца, Јарчева фешта (La
fies ta el Chivo, 2000), поиграва се плетивом лажи. Поставље
на на чврсте основе три паралелна наративна плана, прича
о доминиканском диктатору Рафаел у Леонидасу Трухиљу
(Rafael Leónidas Trujillo) „Јарцу” и Уранији (Urania), кћерки
сенатора Агустина Кабрала (Agustín Cabral) – којом почиње
и завршава роман – заправо је највећим делом плод фик
ције, ако имамо у виду да „el género novelístico adquie r e un
valor especial, debido a la gran libertad de que goza”.42 Робин
Лефер (Robin Lefere) запажа да роман не садржи никакав
паратекст (предговор, епилог, напомену, белешку, библио
графију и слично), и сматра да га стога морамо читати као
фабулу, а ликове Трухиља и Балагера (Joaq uín Balaguer) сма
трати једнако фикционалним као лик Ураније.43 Међутим,
унутар фикције све је „још једна лаж, још једна самилосна
лаж у том низу лажи”,44 а функција те лажи је да уништи по
јединца, потчини га и од њега начини роба. Сматрајући лаж
неизоставним оружјем диктатуре, аутор кроз један од својих
ликова – Имберта – проговара да ће, докле год Трухиљо буде
жив, „и он и многи Доминиканци бити осуђени на ону ужа
сну горчину и незадовољаство собом, на лагање у сваком
тренутку и варање свих, на двоструки живот: јавну лаж и
приватну истину која не сме да се изрази”.45

40 Исто, стр. 121.
41 Исто, стр. 245.
42 „Роман као прозна врста добија посебну вредност услед велике слободе
коју ужива“. Lefere, R. (2004) “La fies ta del Chivo, ¿mentira verdadera?”
Actas del XIV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas : New
York, 16-21 de Julio de 2001 / coord. por Isaías Lerner, Roberto Nival, Ale
jandro Alonso, Vol. 4, 2004 (Literatura hispanoaméricana), стp. 334
43 Исто, стр. 332.
44 Vargas Ljosa, M. (2011a) Jarčeva fešta, Beograd: Laguna, стр. 48
45 Исто, стр. 176.
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Посебну знатижељу током писања овог чланка код нас је
изазвало објављивање новог романа Марија Варгаса Љосе
(марта 2016. године), најављеног приликом његове посете
Србији јуна 2015. Поново стављајући у фокус свог списа
тељског интересовања наличје (перуанског) друштва, ово
га пута током владавине Алберта Фухиморија, у делу које
непрестано балансира између трилера, криминалистичког
и политичког романа, аутор за централну тему узима жу
ту штампу и сензационалистичко новинарство, дакле опет
својеврсну – лаж. (И) овога пута, штампа представља поли
тичко оружје пар екселанс, којим моћници могу брзо, једно
ставно и убедљиво да дискредитују своје неистомишљени
ке. Роман је посвећен перуанском писцу и новинару Алонсу
Кует у (Alonso Cueto), члану Перуанске академије за језик, а
за разлику од других романа Варгаса Љосе, на самом почет
ку књиге аутор истиче да је дело које је пред нама плод фик
ције, али да су неки ликови надахнути стварним особама, те
да, и када имају иста имена као и они, ипак припадају фик
цији, баш као и догађаји испричани у роману.46 Окосница
приче је намера бездушног директора сензационалистичког
недељника „Огољавање” (Destapes) и новинара познатог по
злобним и отровним коментарима у емисији „Вруће теме:
истине и лажи о познатима” на Народном радију, Роланда
Гара (Rolando Garro), да уништи живот богатом инжење
ру Енрикеу Карденасу (Enrique Cárdenas) фотографијом са
давнашње оргије на којој је овај учествовао. Дакако, уцена,
чији је (лажни) циљ био већи престиж часописа, скривала
је још једну обману: Гарову тајну сарадњу са „Доктором”,
блиским сарадником председника државе Фухиморија, ко
ја ће га коштати главе. Истина, која на крају романа изла
зи на видело кроз низ тајних снимака разговора и чланака
написаних у духу Панталеона и посетитељки: „El asesina
to de un periodista y la amenazada libertad de expresión en el
Perú”,47 „Grabaciones secretas (corriendo riesgos para servir a
la Verdad y a la Justicia)”,48 „Escándalo de las fotos de la orgía
de Chosica”49 предочена је уверљивим пером Варгаса Љосе.
Осим што кроз основну тему којом се бави сагледава два
лица новинарства и подстиче повратак штампаних меди
ја њиховој основној намени – моралном, правовременом и
истинољубивом гласилу слободног друштва, овим романом,
46 Vargas Llosa, M. (2016) Cinco esquinas. Kindle Edition, Madrid: Alfaguar a,
pos. 13.
47 Убиство новинара и претња слободи израза у Перуу (прев. аут.)
48 Taјни снимци (ризиковање живота у служби Истине и Правде)
(прев. аут.)
49 Скандал због фотографија оргије у насељу Ћосика (прев. аут.)
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с наше тачке гледишта, Варгас Љоса затвара круг тема по
везаних са личним искуством и разрачунава се са бескру
пулозним политичким средствима (лажима, обманама, зло
употребом) која је Алберто Фухимори користио у председ
ничкој кампањи усмереној против њега као супарничког
кандидата.

Позоришне илузије
Премда већина студија о делу Марија Варгаса Љосе изоста
вља његов позоришни опус, сматрајући га мање вредним од
романа и есеја, када је реч о теми овог чланка, као што смо
наговестили на почетку, истраживање драмских текстова
перуанског писца је неминовно. Наиме, у већини својих по
зоришних комада, баш као и романа које је написао, Варгас
Љоса обрађује разне облике лажи. О томе говоре и научни
чланци: „Vargas Llosa y teatro como mentira”,50 и „La verdad
de las mentiras en el teatro de Mario Vargas Llosa”51.
У првом поглављу рекли смо да ауторов предговор драме
Госпођица из Такне под називом „Истините лажи” заправо
доноси суштину његовог доживљаја књижевности. Мада
се бави темама као што су друштвене предрасуде, самоћа,
старост, породица... и за већину ликова узима личности из
сопственог живота и њихове брижљиво чуване тајне, Варгас
Љоса се у комаду Госпођица из Такне пре свега пита шта су
приче и како оне настају: „¿Por qué necesita el hombre contar
y contarse historias?”,52 да би у низу одговора на сопствена
питања у истом уводном тексту дао и одговор: „...ese arte de
mentir que es el del cuento es, también, asombrosamente, el de
comunicar una recóndita verdad humana”.53
Комад Кети и нилски коњ (Kathie y el hipopótamo, 1983)
почива на лажима, двоструким животима, илузији. Читав
комад је процес стварања фикције одосно лажи, у чијем је
средишту јунак Разговора у Катедрали, Сантјаго Савала и
докона богаташица која га ангажује да јој буде ghost writer.
Суштину проблема који обрађује поново нам открива сам
писац, у уводном тексту драме: „овом фарсом сам настојао,
као и у својим романима, да постигнем свеукупну илузију.
50 Варгас Љоса и позориште као лаж. Dauster, F. (1986) Mester 14(2) http://
escholarship.org/uc/item/94m6c62v
51 Истина о лажима у позоришту Марија Варгаса Љосе; Ángeles, R. (2003)
Revista Queh acer No. 140 / Ene-Feb 2003.
52 Због чега човек има потребу да себи и другима прича приче? (прев. аут.)
Vargas Llosa, M. (2001) Obra reunida. Teatro. Madrid: Alfaguar a, p. 15.
53 Та уметност лагања каркатеристична за приче такође, зачудо, предста
вља саопштавање човекове скривене истине. (Прев. аут.) Vargas Llosa,
M. (2001) Obra reunida. Teatro. Madrid: Alfaguar a, p. 16.
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(...) Комад не настоји да престави људско искуство у ширем
смислу, већ да покаже да је оно објективно и субјективно,
реално и нереално, и да оба та плана чине живот”.54
У драми Чунгина игра (La Chunga, 1986) присутан је „шек
спировски парадокс, према којем се врхунски облик маски
рања остварује тек у тренутку самог скидања маске“.55
Премда се поигравање илузијом у овом комаду врти око
узалудних покушаја откривања истине о нестанку девојке
која је завршила у соби власнице бара након што ју је мо
мак трампио на једну ноћ у замену за новац за коцку, Варгас
Љоса овде проговара о љубави, табуима, положају жене у
шовинистичком друштву. У анегдотској причи о збивањи
ма у скромној кафани са сумњивим гостима, на перифери
ји Пијуре, уз уводни цитат Оскара Вајлда: „Truth is rareluy
pure and never simple”56, Варгас Љоса проблем подиже на
општи ниво: „У Чунгиној кући, истина и лаж, прошлост и
садшњост, обитавају заједно, као у људској души”.57
У низу драмских дела која се баве темом овог чланка споме
нућемо и комад који по нашем мишљењу представља саму
суштину односа Варгаса Љосе према категорији уметности  
у најширем смислу, Лепе очи, руже слике (Ojos bonitos, cua
dros feos, 1993). Kроз причу о чувеном ликовном критичару
који лошом критиком изложбе своје ученице нехотице иза
зива њено самоубиство, и младог морнара који заводи чуве
ног интелектуалца у намери да освети своју девојку, Варгас
Љоса заправо проговара о природи уметности и карактеру
критичара, огољавањем лажи на којима почива живот Еду
арда Санељија (неталентован сликар, осујећени хомосексу
алац) и признањем у тренутку када му живот виси о концу:
„Нисам ни циник ни зао. Само сам фолирант. И то фрустри
рани. Уметнички, интелектуално, сексуално. (...) И истре
сам се на сиротим сликарима, сликаркама попут Алисје. Те
рам их да плате моју малограђанштину, говорећи да су и они
малограђани”.58
Напослетку, треба споменути да је Марио Варгас Љоса
2006. године направио позоришну адаптацију својих есеја
54 Vargas Ljosa, M. (2010) Drame, Zrenjanin: Narodna biblioteka Žarko
Zrenjanin, str. 64.
55 Jovanov, S. Struje vremena i vrtlozi duše. Drame Marija Vargasa Ljose,
u: Drame, Vargas Ljosa, М. (2010) Zrenjanin: Narodna biblioteka Žarko
Zrenjanin, str. 222.
56 Истина је ретко чиста и никада није једноставна. Vargas Ljosa, М. (2010)
Drame. Zrenjanin: Narodna biblioteka Žarko Zrenjanin, str. 147.
57 Исто, стр. 148.
58 Исто, стp. 52.
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Истина о лажима и тада се први пут окушао на сцени, уз
глумицу Аитану Санћес Хихон (Aitana Sánchez Gijón), у
истоименом рециталу одржаном у Мадриду, Барселони и
неколико градова Латинске Америке.

Закључак
У овом раду покушали смо да начинимо осврт на мотив ла
жи кроз разне теме којима се Марио Варгас Љоса бавио у
својим прозним, есејистичким и драмским делима. Закљу
чак до којег смо дошли је вишеслојан: с једне стране, инте
ресовање и потреба перуанског писца да се бави темама које
у основи имају лаж с једне стране потиче из његовог раног
детињства, када је сазнао да му је отац жив и да је мајка
то девет година од њега прикривала, а с друге се тиче ње
гове изборне кампање за председника Перуа, 1990. године,
када је изгубио од Алберта Фухиморија. Проблем са оцем
описао је у свом првом роману Град и пси (1963), док се
Перуом у доба Фухиморија и прљавим политичким играма
бавио у свом последњем роману, Пет углова (2016). Управо
та два периода живота, наизменично, тема су његовог ауто
биографског дела Риба у води (1993). Осим што такорећи
у свих осамнаест романа које је написао говори о неком од
облика лажи – махом кроз лицемерје друштва, војске и све
штенства – могли бисмо рећи да је лаж једна од кључних
тема и есејистичког дела Марија Варгаса Љосе, присутна
током читаве његове каријере. Посебан значај имају теор ет
ски ставови о књижевности и лажи, које износи у неколи
ко текстова и књига, насталих у распону од три деценије:
Истините лажи (Las mentiras verdaderas, 1980), Уметност
лагања (El arte de mentir, 1984), Истина о лажима (La ver
dad de las mentiras, 1990), Изазов немогућег (La tentación de
lo imposible, 2004), као и у говору одржаном у Стокхолму
након што му је уручена Нобелова награда за књижевност
(2010). Са тачке гледишта Марија Варгаса Љосе, лаж не са
мо што је део свакодневице, жила сваког друштва и предмет
сваке фикције, већ је она и саставни део сваког појединца
односно самог живота. Човек, заправо, не може да живи са
мо од истине, лажи су му неоходне, али не оне које су му
наметнуте већ оне које слободно и свесно измишља и при
хвата. Лаж сагледана кроз дело Марија Варгаса Љосе има
историјску, социолошку, културолошку и политичку основу
и саставни је део стварности – садашње, прошле и будуће –
баш као што је нераздвојни елеменат књижевног дела. Оту
да сваки човек, баш као и сваки читалац, имају право да се
њоме поигравају, и да је креирају у складу са сопственим
жељама и околностима.
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Напомињемо да смо у овом чланку тек делимично истра
жили мотив лажи у делу Варгаса Љосе, те да би у безмало
сваком његовом прозном, есејистичком или драмском делу
могао да се нађе неки од аспеката тог животно-књижевног
проблема, који га заокупља од почетка каријере до данас.
У години у којој хиспански свет обележава два века хиспа
ноам
 еричког романа, чији је један од најзначајнијих актера
управо Марио Варгас Љоса, верујемо да смо отворили мо
гућност за нека нова истраживања на нашим просторима.
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TRUE LIES OF MARIO VARGAS LLOSA
Abstract
Throughout his literary career, the Peruvian Nobel laureate, Mario
Vargas Llosa, has almost constantly dealt with the problem of lies, in
different ways. In his eighteen novels, numerous essays and several
theatre plays, we can recognize the motif of various forms of lies –
mainly expressed through the hypocrisy of the society, military and the
clergy – so we can safely say that lies are one of the key themes of
narrative and essayistic works of Mario Vargas Llosa. From his point
of view, lies are not only part of everyday life, vessels of every society
and every subject of fiction, but they are also an integral part of each
individual, as well as of life itself. In this paper we have tried to research
all the aspects of his interest in the topic – from his childhood to the
electoral period in Peru (1990), described in Fish in Water (El pez en el
agua, 1993) and his latest novel Five corners (Cinco esquinas, 2016).
We have paid special attention to Mario Vargas Llosa’s theoretical views
regarding literature and lies, expressed in his various essays: True Lies
(Las mentiras verdaderas, 1980), The Art of Lying (El arte de mentir,
1984), The Truth About Lies (La verdad de las mentiras, 1990), The
Temptation of the Impossible (La tentación de lo imposible, 2004), as
well as his lectures after receiving the Nobel Prize for Literature (2010).
Key words: Mario Vargas Llosa, Latin American Literature, Peruvian
Literature, Nobel Prize, lie

75

MILENA KALIČANIN
University of Niš, Faculty of Philosophy, Niš
DOI 10.5937/kultura1650076K
UDK 821.111.09-31 Макграт Џ.
originalan naučni rad

(DE)FALSIFICATION OF
SCOTTISH HISTORY IN JOHN
MCGRATH’S THE CHEVIOT,
THE STAG AND THE BLACK,
BLACK OIL
Abstract: McGrath’s purpose in staging the political play based on
Scottish history was primarily to expose and de-falsify the destructive
clearance pattern that had remorselessly been repeated in the last three
centuries, but was officially depicted as progressive and developmental
for the Scottish region. Although the “brutal” methods of the Highland
clearances from the eighteenth and nineteenth century had definitely
remained in the past, McGrath posed an important question of whether
the phenomenon of clearances had actually been dispensed with in the
twentieth century. The theoretical framework of the paper relies on
the acutely relevant critical insights of Rich, Dawson, Farber, Brown,
Innes, as well as McGrath himself.
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In Why I Refused National Medal for the Arts (1997) Adrienne
Rich explains her personal reasons for declining this prestigious
literary award, meant to be delivered by President Clinton, by
claiming that “the very meaning of art … is incompatible with
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the cynical politics of his administration.”1 She further states that
to a poet who believes in the social presence of art (as the sole
voice for those whose voices are disregarded, as a potent breaker
of official silences, and, after all, as a basic human birthright),
the participation in this “hypocritical ritual” is definitely not an
option. By refusing the legislation of her art by the system’s
approval, and thus avoiding the possibility of becoming a
hypocritical opportunist herself, Adrienne Rich emphasizes the
primary function of art:
„Art is our human birthright, our most powerful
means of access to our own and another’s experience
and imaginative life. In continually rediscovering and
recovering the humanity of human beings, art is crucial
to the democratic vision. A government tending further
and further away from the search for democracy will see
less and less uses in encouraging artists, will see art as
obscenity or hoax.”2
In general, Rich perceives art as a regenerative process that
helps one recall the original desires, strivings and urges
creatively expressed through a deeply instinctual and selfexpressive language. Thus, the role of an artist in the modern
society is of crucial importance: an artist should seek to
establish a relationship with other members of the society who
are beleaguered, suffering, disenfranchised and to connect them
with the art they are nonetheless creating or searching for. In that
way, art must not be separated from acute social crisis:
„In the long run, it needs to grow organically out of a social
compost nourishing to everyone, a literate citizenry, a
free, universal, public education complex with art as an
integral element, a society without throwaway people,
honoring both human individuality and the search for
a decent, sustainable, common life. In such conditions,
art would still be a voice of hunger, desire, discontent,
passion, reminding us that the democratic process is
never-ending.”3
In accord with her view on art, Rich cannot perceive an artist in
a vacuum, completely detached from the current political, social
and economic queries of the society, but insists on the idea of an
artist as an active communal participant.
1 Rich, A. (1997) Why I Refused National Medal for the Arts in Los Angeles
Times, 10 February 2016, http://articles.latimes.com/1997/aug/03/books/bk18828, p.1.
2 Ibid, p. 2.
3 Ibid, p. 2.
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Although it seems that Adrienne Rich, an American poetess
creating her best poetry in the last decade of the twentieth
century, and John McGrath, a Scottish playwright writing his
most prominent plays during the 1970s, have nothing in common
at first sight, the ideas of writing politically engaged works
of art that would inspire ordinary people to look for different
alternatives of life than the ones offered by the dominant
ideology inseparably bind them. Bearing in mind the sincere
belief in art as a human birthright, a creative way of challenging
the “omnipotent” political and economic system of power, both
McGrath and Rich regard their artistic perspectives as a potent
tool preferably used to demystify and rectify the official state
policies in their respective works. The mere fact that the works
of these two authors have been related to spatially, temporally,
politically and nationally different areas of experience testifies
to the relevance of the artistic quest they bravely set on, thus
distinctly showing that the creative attempt for de-falsification
of established sets of values is not only never-ending, but
indispensable for a genuine artist.
These are precisely the ideas that should be taken into
consideration when discussing John McGrath’s play The Cheviot,
the Stag and the Black, Black Oil (1973). Before focusing on the
play itself, it has to be noted that McGrath regarded his creative
vision as a necessary inquiry into the authentic historical truth of
frequently marginalized and beleaguered Scottish Highlanders,
constantly camouflaged (falsified!) by the UK official public
policy allegedly tending towards equality and tolerance of all
British political constituents, whereas the enormous privileges
were given to the English, who had throughout the centuries
occupied the main centers of financial, hence political power in
the UK. Thus, McGrath’s role as an artist was to create a theatre
in which the frequent maltreatment and subordination of this
part of the UK population would be exposed in detail whereby
the people would finally be empowered to find and raise their
own voice against this severe practice.
Highly sensitive to the idea of an artist as an active communal
participant, McGrath became a founder of 7:84 Theatre Group
in the UK in 1971. The name of the group was derived from a
statistics published in “The Economist” in 1966 that asserted that
7% of the population of Great Britain owned 84% of the capital
wealth. Although the mere proportion of the economic structure
of the British society had changed over the years, McGrath’s
theatre company continued to use it in order to express their
dissatisfaction with this unjust set-up and to indicate “socialist
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alternatives to the capitalist system that dominates all our lives
today.” 4
McGrath conceived the plot of The Cheviot, the Stag and the
Black, Black Oil (1973) in the form of the traditional Highland
ceilidh.5 His idea of telling the story of the Highlands to the
people of the Highlands seemed to be irretrievably linked to the
popular and traditional form of public expression, the one that
the people of the Highlands would have no problems to identify
with. Although McGrath had been working on the historical
background of the play for fifteen years, it is important to
mention that the whole company was included in the process of
the play’s creation. Each member of the company contributed
with ideas, gags, musical suggestions, and with no constraints
had the opportunity to question everything that was written.
As a result, the play represents the talents, beliefs and skills
of the whole McGrath’s company. This way of writing reflects
McGrath’s idea of active involvement in the existing Scottish
social queries and, basically, his perception of modern theatre.
Although he personally believed that theatre cannot actually
cause social change, unlike his American disciple Adrienne Rich,
McGrath devoutly believed that art could help the marginalized
articulate their own voice and thus become aware of resistance
alternatives:
„The theatre can never cause social change. It can
articulate the pressure towards one, help people to
celebrate their strengths and maybe build their selfconfidence. It can be a public emblem of inner, and outer,
events and occasionally a reminder, an elbow-jogger, a
perspective-bringer. Above all it can be the way people
find their voice, their solidarity and their collective
determination.”6
With this idea in mind, McGrath purposefully created the play
whose scope was rather voluminous, in the sense that it covered
two hundred years of Scottish history from the infamous
Clearances of the eighteenth and nineteenth century to the
present day.

4 McGrath, J. (1993) The Cheviot, the Stag and the Black, Black Oil, London:
Methuen Drama, p. 76.
5 Highland ceilidh is a traditional Gaelic social gathering, which usually
involves playing Gaelic folk music and dancing dating from the late Medieval
period (See: Thurston, H. A. (1984) Scotland’s Dances, Kitchener, Ontario:
Teachers’ Association (Canada) 1984, p. 5).
6 McGrath, J. (1993) The Cheviot, the Stag and the Black, Black Oil, London:
Methuen Drama, p. XXVII

79

MILENA KALIČANIN
In the study on the Highland Clearances, Innes explains their
prominent patterns:
„The Clearances fall into three distinct stages. The first
stage began with the introduction of sheep farming to
the Highlands from 1760 onwards and ended with the
establishment of the large sheep runs in the interior of the
country and the people on the coast. …The ‘clearances’
of the 1840s and early 1850s were intended to clear
the land of those people who were so destitute that the
landlords could not support them. It was thought that
they would have a far better chance of surviving outside
Scotland than by staying at home…The last wave of
clearances was paid for by the landowners who found
it cheaper to pay for the transport of their tenants across
the Atlantic or even to the new favourite for émigrés,
Australia. In many cases the tenants had no choice but
to emigrate, their homes having been torn down to make
way for sheep-walks. With nowhere left to go, the offer
of passage to the colonies where they would be able to
acquire land denied to them in Scotland was the only
choice.”7
Thus, the exploitation story of the Scottish Highlands in
McGrath’s play is clearly divided into three parts, as the title
suggests: the Cheviot, the stag and the oil. The first section
of the play thus refers to the first wave of Scottish “forcible
displacement”8 by the end of the eighteenth and beginning of the
nineteenth century whereby the highland population got evicted
from their land in order to clear space for the Cheviot sheep, a
species that proved to be quite endurable in the unpredictable
and infertile highland territory, offering fine wool to landowners
as a prospective source of their profitable income. The second
section of the play, the stag, is dedicated to different accounts
of mythologizing the untamed nature of the Scottish Highlands
during the Victorian era whereby the Scottish landscape and
culture were forcibly appropriated and reshaped for hunting,
shooting and fishing purposes of Queen Victoria and her wealthy
aristocrats. Needless to say, a royal promotion and prominent
interest in the cultural tourism of Scotland had as a consequence
a further financial burden to the already depleted and displaced
7 Brown, I. and Innes, S.  (2012) The Use of Some Gaelic Songs and Poetry
in: The Cheviot, the Stag and the Black, Black Oil, International Journal of
Scottish Theatre and Screen, Volume 5 Number 2, p. 1-2.
8 Dawson, G. and Farber, S. (2012) Forcible Displacement Throughout
the Ages: Towards an International Convention for the Prevention and
Punishment of the Crime of Forcible Displacement, Martinus Nijhoff
Publishers, p. 31.
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highlanders, who were facing a bleak fortune of becoming the
new world settlers and thus directly serving their country’s
colonial and expansionist interests. The third part of the play
brings into attention the American economic invasion of the oil
fields discovered in the North Sea off Aberdeen in 1973, but
still equally relevant nowadays due to its subsequent findings
in the Scottish West. Whereas the first two sections in the
play (the cheviot and the stag part) show the common pattern
of displacement of the indigenous Scottish people throughout
history, the third part of the play serves, as Nelson claims,
as a contemporary reminder of the past abuses and frequent
historical falsifications thus poignantly warning the Scottish
Highlanders to learn the lessons of their (de)falsified history and
simultaneously inviting them to resist the contemporary waves
of invasion and displacement by American oil companies:
„7:84’s political stance is very evident in the structuring
of the narrative and the selection of narrative material.
For the company revisits history neither dispassionately
nor to lament failures, but to learn its lessons and to
disseminate them.”9
The sole purpose of dissemination of various documentary
accounts in the play is thus to uncover the forgotten lessons
of history, to remove their falsified official explanations and to
break out with “the lament syndrome”10 continuously haunting
the Gaelic culture:
„In telling the story of the Highlands since 1745, there
are many defeats, much sadness to relate. But I resolve
that in the play, for every defeat, we would also celebrate
a victory, for each sadness, we would wipe it out with
the sheer energy and vitality of the people, for every
oppression, a way to fight back. At the end, the audience
left knowing they must choose, and that now, of all
times, they must have confidence in their ability to unite
and win. We wanted to go on saying that to the people. It
couldn’t be said too often.”11
Apart from reverting the audience’s attention from the lament
syndrome, McGrath’s purpose in staging the political play based
on Scottish history was primarily to make his audience aware
9 Nelson, R. (2002) The Cheviot, the Stag and the Black, Black Oil: Political
Theatre and the Case Against Television Naturalism, International Journal of
Scottish Theatre, vol. 3, No. 2, http://journals.qmu.ac.uk/index.php/IJoST/
article/view/97/html, p. 4.
10 McGrath, J. (1993) The Cheviot, the Stag and the Black, Black Oil, London:
Methuen Drama, p. XXVII
11 Ibid, p. XXVII - XXVIII
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of the destructive clearance pattern that had remorselessly been
repeated in the last three centuries, but was officially depicted
as progressive and developmental for the region. Although the
“brutal” methods of the clearances from the eighteenth and
nineteenth century had definitely remained in the past, McGrath
posed an important question of whether the phenomenon of
clearances had actually been dispensed with in the twentieth
century. According to Ray Burnett, McGrath’s close friend and
a critic who was personally involved in the process of staging
the play’s first performance in 1973, the sole answer to the issue
of modern-day clearances logically imposes itself:
„It is all too clear that the method may have changed but
the remorseless and insensitive logic of the “improper”
remains very much with us. What was once called
“improvement” is now called “development”, but the
touchstone remains profitability, not the well being of
the community…Greed and the profit motive have
changed little over the years.”12
This is precisely the message that McGrath was conveying to
the people of the Scottish Highlands. The conflict between two
different political policies, as well as life philosophies, is potently
depicted through the main historical characters in the play. On
the one hand there is infamous Patrick Sellar, an epitome of
modern-day pleaders for economic growth and progress, trying
to find proper euphemisms to justify the shameful exploitation
of the Caledonian land, whereas, on the other hand, there is a
vivid depiction of subordinate voices of the Gaelic elders that
painfully expose the final product of Sellar’s noble mission
– a systematic destruction of the Gaelic culture. Proud of his
modernist tendencies, Sellar introduced the Cheviot sheep to
the unwelcoming Scottish Highlands at the beginning of the
nineteenth century, justifying his criminally enriching intentions
by claiming that the Scottish Highlanders had “to be convinced
that they must worship industry or starve” whereby all “the
present enchantment” (with their land, tradition, culture) “which
keeps them down must be broken.”13 Perhaps the most striking
politically correct terms that Sellar employs in his speeches are
those that depict him as a emotionless businessman, “not a cruel
man as they say”14, and thus not having any personal queries
with the people he practically sinned against, shamelessly
imposing his utterly cynical and ultimately destructive patterns

12 Burnett, Have the Clearances Stopped, in: McGrath, op. cit., p. 75.
13 Ibid, p. 6.
14 Ibid, p. 10.
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of domination: “To be happy, the people must be productive!”15
Furthermore, Sellar is quite pleased with himself because he
has brought people “wonderfully forward” and feels perfectly
satisfied that “no person has suffered hardship or injury as a
result of these improvements.”16 However, in an attempt to defalsify these official proclamations and in case that there still
exist Highlanders who are lulled asleep into Sellar’s rhetoric of
progress and development, McGrath coins a powerful song that
Sellar sings for his amusement, rather revealing about the true
nature of his exploitive tactics:
Your barbarous customs, though they may be old
To civilized people hold horrors untold –
What value a culture that cannot be sold?
The price of a culture is counted in gold. 17
What Sellar did not expect was definitely a frequent series
of resistance acts against this “thriving” practice. Although
committed to the cause of “bettering”18 the Scottish Highlanders
in spite of their own inclinations, McGrath enlists numerous
accounts of lost battles against both literal and metaphorical
forces of displacement, genuinely hoping that these lessons of
history would never be forgotten. All these resistance acts are
powerfully compacted in the outburst of an Old Highlander,
a prophetic de-falsifying voice of wisdom, a conferrer of
the authentic historical truth to the future generations of the
Highlanders. In his account of “what was really going on”19
during the Highland clearances, the shrewd Highlander claims
that there was no doubt that a change came to the Highlands:
the population was growing too fast for the old, inefficient
methods of agriculture to keep everyone fed. The English capital
was growing powerful and needed to expand as a result of the
Industrial Revolution and improved method of agriculture:
„This accumulated wealth had to be used, to make more
profit – because this is the law of capitalism. It expanded
all over the globe. And just as it saw in Africa, the West
Indies, Canada, the Middle East and China, ways of
increasing itself, so in the Highlands of Scotland it saw
the same opportunity. The technological innovation was
there: the Cheviot, a breed of sheep that would survive
15 Ibid, p. 6.
16 Ibid, p. 16.
17 Ibid, p. 8.
18 Ibid, p. 20.
19 Ibid, p. 14.
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the Highland winter and produce fine wool. The money
was there. Unfortunately, the people were there, too. But
the law of capitalism had to be obeyed.”20
The law of capitalism that was obeyed despite the fervent acts
of resistance on the part of the Scottish population has had farreaching consequences. For instance, one of its most severe
consequences has been the complete annihilation and devastation
of the Gaelic culture. Its traditional means of expression –
the Gaelic language – was ferociously stored underground.
McGrath depicts this gruesome fact through the role of a Gaelic
singer who wishes to sing classic Gaelic songs during a formal
gathering of the Scottish Highlanders in the twentieth century;
however, he is momentarily dissuaded from his singing plans,
since, as he is told, “a lot of people will not understand a word of
it.”21 Being puzzled with the current status of Gaelic, the singer
simply asks “And why not?”22, and gets a poignant answer to
his question in the form of an official historical proclamation.
It goes without saying that this piece of documentary report has
been de-falsified by McGrath’s company; in other words, this
is the sort of history that is not taught in the publicly approved
modern history books:
„In the 18th century speaking the Gaelic language was
forbidden by law. In the 19th century children caught
speaking Gaelic in the playground were flogged. In the
20th century the children were taught to deride their own
language. Because English is the language of the ruling
class. Because English is the language of the people who
own the highlands and control the highlands and invest
in the highlands - … Because English is the language of
the Development Board, the Hydro Board, the Tourist
Board, the Forestry Commission, the Country Council,
and, I suppose, the Chicago Bridge Construction
Company. The people who spoke Gaelic no longer
owned their land. The people had to learn the language

20 Ibid. Again, a striking similarity between McGrath’s and Rich’s artistic
expression can be spotted here. They refuse to use euphemisms in their
depictions of the currently dominant system of power. In other words, they
defiantly state that it is solely based on the law of capitalism, basically
implying bare exploitation, although the banners nowadays floating above
our economic system, “democracy, market economy, free enterprise” (Rich,
What is Found There, 1993, p. XV) are commonly used in order to soften,
conceal and, ultimately, de-falsify the general truth of modern Western
civilization allegedly relying on the principles of equality and tolerance.
21 Ibid, p. 51.
22 Ibid.

84

MILENA KALIČANIN
of their new masters. A whole culture was economically
destroyed – by economic power.”23
The tragedy of the past, or to be precise, the devastation of culture
and loss of solely meaningful means of expression represents
the verifiable, gloomy fact the Highlanders are intensely aware
of, as McGrath states. Although the genuine population of the
Highlands has throughout history been rather insignificant to the
political decision-making processes, it was extremely important
to McGrath when staging his play to present the Highlands future
not as predetermined or outside the control of the Highlanders.
Modern Highlanders have to be increasingly aware of the
current challenges, so that they should perceive alternative ways
of creating their collective future. By de-falsifying the official
history of Scotland, McGrath’s play shows why the tragedies of
the past happened:
„…because the forces of capitalism were stronger than
the organization of the people. The play tries to show
that the future is not pre-determined, that there are
alternatives, and it is the responsibility of everyone to
fight and agitate for the alternative which is going to
benefit the people of the Highlands, rather than multinational corporations, intent on profit. Passive acceptance
now means losing control of the future. Socialism, and
the planned exploitation of natural resources for the
benefit of all humanity, is the alternative the play call
for. Not the “socialism” that merely begs concessions
from capitalism, but the kind that involves every
individual in the creation of the future he or she wants,
that measures progress by human happiness rather than
by shareholders’ dividends, that liberates minds rather
than enslaving them. Some will object that this kind of
socialism has never been achieved: this is not true, but
even if it were, it is no reason for not fighting for it.”24
McGrath definitely refuses to satisfy himself with the position of
a cog in the machine of the dominant system of power. Instead of
the passive acceptance of the falsified official truths, he chooses
to expose and de-falsify the real truth of his people in their own
language. Thus, the Gaelic song at the end of the play envisions
the idyllic return to tradition, only to be achieved when finally
the Highlanders unite in the fight for their birth rights and the
exploiter is finally driven out from their land:

23 Ibid, p. 52.
24 Ibid, p. 77.
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„Ach cuimhnichibh gur sluagh sibh
Is cumaibh suas ur còir;
Tha beairteas fo na cruachan
Fon d’fhuair sibh àrach òg;
Tha iarann agus gual ann
Is luaidhe ghlas is òr,
S tha mèinnean gu ur buannachd
An Eilean uaine’ a’ Cheò.
Cuimhnichibh ur cruadal,
Is cumaibh suas ur sròl;
Gun tèid an roth mun cuairt duibh
le neart is cruas nan dòrn;
Gum bi ur crodh air bhuailtean,
’S gach tuathanach air dòigh,
’S na Sasannaich air fuadach
À Eilean uain’ a’ Cheò.”25
As Brown and Innes rightly notice, “one can justifiably celebrate
McGrath’s use of Gaelic at a time when activists were forced to
fight with reluctant local authorities, the BBC and so on, to push
through improvements through paltry or non-existent media,
education, road sign provision for Gaelic.”26 For instance, prior to
1973, little more than one half of Gaelic television programming
was broadcast in Scotland once a month.27 This is precisely the
reason why the message of the play and use of Gaelic songs and
some Gaelic dialogue, along with the encouragement to resist
25 Ibid, p. 73-74.
Remember that you are a people and fight for your rights- 
There are riches under the hills where you grew up.
There is iron and coal, there grey lead and gold,
There is richness in the land under your feet.
Remember your hardships and keep up your struggle
The wheel will turn for you
By the strength of your hands and the hardness of your fists.
Your cattle will be on the plains
Everyone in the land will have a place and
The exploiter will be driven out.
26 Brown, I. and Innes, S. (2012) The Use of Some Gaelic Songs and Poetry
in: The Cheviot, the Stag and the Black, Black Oil, International Journal of
Scottish Theatre and Screen, Volume 5 Number 2, p. 27-28.
27 MacKinnon, K. (1974) The Lion’s Tongue, Inbhirnis: Club Leabhar,
p. 27-28.
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exploitation, can be seen to form “a part in the beginnings of
Scotland’s ‘Gaelic Renaissance.”28
Once again it has to be emphasized that the political content
of McGrath’s play is potently reflected through its popular,
wide working-class masses highly appealing form. Though
a scripted play, credited formally to McGrath in published
versions, as Nelson concludes29, it is frequently referenced as
a piece of political theatre that exemplifies the author’s theory
of “a political theatre praxis outside established, building-based
theatres and beyond the confines of the literary playscript.”30 A
stereotypical Scottish manner of direct address to the audience
with specific local references through traditional folk songs,
jokes, sketches, anecdotes and documentary material aims at
breaking down the barrier between the actors on the stage and
the audience, so that a sort of conversation or, better to say, a
political discussion, “follows naturally from the engagement of
the show.”31 It is precisely this “egalitarian forum for exchange
of ideas”32, as Nelson termed it, that made The Cheviot, the Stag
and the Black, Black Oil the great success on its rural Highland
tour. From the perspective of the author’s quest to de-falsify
Scottish history, the actors basically urged the audience into the
political action “as if all present at a given performance were
involved in an open conspiracy against authority.”33
In conclusion, a striking parallel between Rich’s and McGrath’s
insightful ideas of the political role of art should be reinforced.
In her influential study, A Human Eye: Essays on Art in Society,
1997-2008 (2009), Adrienne Rich distinguishes between
‘protest’ and ‘dissident’ poetry (here to be understood as art in
general):
„Protest poetry is ‘conceptually shallow’, ‘reactive’,
predictable in its means, too often a hand-wringing from
the sidelines. Dissident poetry, however, does not respect
boundaries between private and public, self and other. In
breaking boundaries, it breaks silences, speaking for, or
at best, with the silenced; opening poetry up, putting it
28 MacDonald, S. (1997) Reimagining Culture: Histories, Identities and the
Gaelic Renaissance, Oxford: Berg, p. 69-71.
29 Nelson, R. (2002) The Cheviot, the Stag and the Black, Black Oil: Political
Theatre and the Case Against Television Naturalism, International Journal
of Scottish Theatre, vol 3, No2, http://journals.qmu.ac.uk/index.php/IJoST/
article/view/97/html, p. 5.
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Ibid, p. 6.

87

MILENA KALIČANIN
into the middle of life…It is a poetry art that talks back,
that would act as part of the world, not simply as a mirror
of it.”34
Hence, in Rich’s opinion, the act of writing corresponds to a form
of political activism, and the proper artist, a dissident, represents
the voice of the silenced and depraved. This is exactly the idea
that McGrath put into practice by creating his political theatre.
Although writing solely about the Scottish experience, his play
testifies to the significance of the revolt against the capitalist
exploitation in Scotland that would then, hopefully, “break open
locked chamber of possibility, restore numbed zones to feeling,
recharge desire”35 and inspire a radical revolution in the rest of
the world:
„The Highlands have so much that is good, rare, even
unique in human experience. If the people there, and the
working people of the rest of Scotland realize that there
is a choice, that it must be made soon, and decisively,
then not only can what is good be saved, but a future
built in the Highlands, and in the whole of Scotland, that
could inspire the rest of the world.”36
The mere fact that the play witnessed its revival at Dundee Rep
Theatre in 2015, under the guidance of Joe Douglas testifies
to its timeless relevance. The world might have changed
immeasurably since the play’s first performance in 1973, but the
underlying issues of power, capital and the control of resources
have not, “while Scotland’s current political landscape makes it
a particularly apposite revival.”37
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(ДЕ)ФАЛСИФИКОВАЊЕ ШКОТСКЕ ИСТОРИЈЕ У
КОМАДУ ЏОНА МЕКГРАТА ОВЦА, ЈЕЛЕН И ЦРНА,
ЦРНА НАФТА
Сажетак
Основни циљ Џона Мекграта приликом писања овог политичког
комада са елементима шкотске историје из XVIII и XIX века
био је да се разоткрије и дефалсификује деструктивни образац
,,рашчишћавања’’ шкотских планинских предела. Мекгратова
верзија описивања ове политичке праксе у потпуности се коси
са званичним извештајима о наводном развоју региона након
њене успешне примене. Иако су бруталне методе рашчишћавања
шкотских планинских предела дефинитивно остале у прошлости,
Мекграт се у овом комаду бави питањем да ли се основни постулати
претходно поменутог феномена могу уочити и у XX веку. Теоријски
оквир рада почива на акутно релевантним критичким увидима
Ричове, Досона, Фарбера, Брауна, Иниса, као и самог Мекграта.
Кључне речи: (де)фалсификовање, рашчишћавања, историја,
политички театар, Шкотска

Рајко Р. Каришић, Фотографија из
циклуса Венчићи, 2012.

90

ПРЕДРАГ КОВАЧЕВИЋ
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет –
Одсек за англистику, Нови Сад
DOI 10.5937/kultura1650091K
УДК 821.111.09-31 Макјуан И.
оригиналан научни рад

ЛАЖИ ЛИБЕРАЛИЗМА У
ДЕЛИМА ИЈАНА МАКЈУАНА
Сажетак: У раду се на корпусу од три Макјуанова романа (Бе
тонски врт, Црни пси и Субота) лоцирају моменти разоткривања
идеолошких лажи либерализма. Насупрот репутацији либералног
интелектуалца која прати Ијана Макјуана, рад показује, да се де
ла која се често читају као својеврсни омаж либерализму заправо
могу интерпретирати као критика истог. У Макјуановим дели
ма уочавају се моменти жестоке критике нуклеарне породице као
једног од основних стубова либералне идеологије. Затим се указује
на уску везу између либерализма и фашизма односно на постојање
онога што Еко зове вечним фашизмом у Западној цивилизацији.
Такође, рад пружа увид у парадоксални осећај хроничног недо
статка слободе у либералним друштвима и завршава се указива
њем на примере песимистичног става према будућности либерал
ног друштва или модерне Западне цивилизације оптерећене својим
историјским искуством фашизма као и структурно-идеолошком
немогућношћу да се он превазиђе.
Кључне речи: Ијан Макјуан, лаж, идеологија, либерализам,
фашизам

Увод
У свом чувеном есеју са врло једноставним насловом
„Истина”, Џон Остин (John Austin) износи тврдњу да вели
ки део језичких исказа не може бити ни истинит ни лажан1.
Књижевна дела, дефиниције, вредносни судови перформа
тивни искази (н.п. „проглашам вас мужем и женом!”) не мо
гу бити ни истинити ни лажни. Дескриптивни искази могу
бити истинити или лажни. Међутим, одоговор који Остин
даје на питање када су дескриптивни искази истинити је
1 Austin, J. L. (1979) Philosophical papers, Oxford: Oxford University Press,
pp. 117-134.
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запањујуће неинформативан – искази су истинити ако и
само ако су истинити! Када наставник филозофије изнесе
овакву тврдњу ученицима, ученици се са правом насме
ју и помисле како је филозофија губљење времена. Скоро
три миленијума филозофије и то је све што се може рећи о
једном од кључних филозофских питања?! Можда је Рорти
(Rorty) био у праву када је написао да филозоф треба на се
бе да гледа као на помоћника песника пре него помоћника
физичара.2 Увидео је то и Оскар Вајлд (Oscar Wilde) у есеју
„Пропаст лагања” када je, критикујући реализам у уметно
сти, рекао да „истина” за којом уметник трага нема никакве
везе са „реалношћу” већ је у потпуности садржана у стилу
и уметничком изразу.3
Ако се још држимо традиционалне разлике између истине и
лажи онда заправо све што нам преостаје јесте да изаберемо
(ако је тај избор уопште могућ) лаж којом да се руководимо.
Рорти је говорио о потреби да се напусти трагање за истином
и да друштво треба да се руководи уверењима (лажима?!)
која су најкориснија. Ту се наравно поставља питање за кога
тачно ова уверења треба да буду корисна. Чувена расправа
Карла Манхајма (Karl Manheim) говори о две врсте „лажне
свести”, у његовој интерпретацији ради се само о два раз
личита начина виђења света – утопији и идеологији.4 Док
је идеологија стање свести одређене друштвене групе које
потпуно онемогућава мишљење друштвене промене, утопи
ја као стање свести делује супротно тако да чини могућим
само оно мишљење које дестабилизује владајући поредак и
указује на његову неодрживост.5
Претпоставимо сада да свако књижевно дело представља
један специфични елемент друштвене стварности чија садр
жина није фиксирана намером писца да пренесе неку конач
ну поруку већ се филтрира кроз стања свести читалаца.6 Ако
је то тачно онда књижевно дело, без обзира на намере ауто
ра, функционише истовремено и као идеолошка лаж и као
утопијска лаж. У марксистичким круговима познато је да су
најконзервативнији писци сматрани истовремено и за најбо
ље револуционарне писце. Енгелс (Engels) и Маркс (Marx)
су читали   дела Балзака (Balzac), који је био политички
2 Rorty, R. (1989) Contingency, irony, and solidarity, New York: Cambridge
University Press, pp. 7-8.
3 Wilde, O. (2007) The Collected Works of Oscar Wilde, Hertfordshire:
Wordsworth Editions, p. 932.
4 Manhajm, K. (1978) Ideologija i utopija, Beograd: Nolit, str. 40.
5 Исто.
6 Barthes, R. (2001) The death of the author, Contributions in Philosophy,
No. 83, Westport, Conn: Greenwood Press. pp. 3-8.
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монархиста, као најбољи пример неморалности париске
буржоаз ије и неодрживости капитализма.7 На сличан начин
је и Лукач (Lukacs) читао дела Волтера Скота (Walter Scott)8.
Дакле, квалитетно књижевно дело је појединачан елемент
друштвене стварности који у себи рефлектује тоталитет
друштвених односа и због тога је увек подложно политички
опречним читањима – утопијском и идеолошком.
Када је реч о Ијану Макјуан
 у (Ian MacEwan), јасно је да се не
ради о потпуно отвореном конзервативцу попут неких дру
гих истакнутих писаца његове генерације у Британији (овде
се првенствено мисли на Мартина Ејмиса (Martin Amis) и
Салмана Руждија (Salman Rushdie)). У својим јавним насту
пима, Макјуан јесте бранио своје колеге, конкретно Ејми
са, од оптужби за расизам због критике ислама9. Међутим,
он сам није толико тематизовао проблематику исламизма у
својим делима колико је то чинио рецимо Ружди. Такође,
оно што Макјуан
 а одваја од његове генерације јесте дубоко
критичан однос према буржоаском субјекту, што се код дру
гих писаца његове генерације не назире у толикој мери, а у
случају Салмана Руждија, његовог дела и јавних наступа,
прераста у отворену исламофобију!
Наравно, као што је већ споменуто, Макјуан
 ов опус се мо
же врло лако читати из конзервативне, идеолошке перспек
тиве. То на пример чини Кристофер Хиченс (Christopher
Hitchens).10 Хиченс чита Макјуан
 ов опус као оду либерал
ном друштву и критику нелибералних традиција, конкрет
но ислама. Такође, Хиченс лоцира моменте у Макјуан
 овим
делима који наговештавају веровање у прогрес кроз науку и
дела високе књижевности. На пример, у Суботи, Хенри Пе
роун успева да се спаси од нападача, уличног насилника Бак
стера, тако што користи своје медицинско знање а на крају
спашава и самог Бакстера тако захтевном операцијом мозга.
За Хиченса ово је необорив знак инхерентне моралности на
уке. За Хиченса, разум, наука, висока уметност и либерали
зам су апсолутна добра за која вреди ратовати и умрети и он
тврди да Макјуан
 ова дела отеловљују ту филозофију.

7 Eagleton, T. (2011) Why Marx was right, New Haven: Yale University Press,
p. 57.
8 Lukács, G. (1962) The historical novel, London: Merlin Press.
9 Adams, S. Ian McEwan: Criticising Islam is not racist, 13. march 2010., 31.
march 2016., http://www.telegraph.co.uk/culture/books/booknews/7428769/
Ian-McEwan-Criticising-Islam-is-not-racist.html
10 Hitchens, C. Civilization and Its Malcontents, april 2005., 31. march 2016.,
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2005/04/civilization-and-its malcontents/303841/
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Као сваки идеолошки читалац, Хиченс једноставно не при
мећује места у Макјуан
 овом опусу која би угрозила њего
ву интерпретацију. Наиме, романескно стваралаштво Ија
на Макјуан
 а од почетка је схваћено као веома радикално и
контроверзно првенствено због његовог интересовања за
тематику која је укључивала сексуалне перверзије (инцест,
садо-мазохизам, итд.). У својим првим романима чини се да
је Макјуан отишао најдаље у третману ових тема због чега
је врло брзо добио надимак „Ијан Макабрични”.11 Неоспор
но је и да је овај наглашени мрачни аспект његовог ства
ралаштва потиснут у страну у његовим каснијим делима.
Међутим, он никада није одустао од тематизовања мрачних
мотива и сила које појединце нагоне на поступке који прко
се конвенционалном моралу. У овом раду, аргументоваће се
теза да се Макјуан
 ов опус може читати не само као идеоло
шка лаж како је то урадио Хиченс већ и као утопијска лаж,
односно напад на саме темељне поставке Западне цивилиза
ције и њеног политичког система који се може схватити као
либерално-капиталистичка демократија.

Теоријски оквир
Полазна тачка за ову анализу биће марксистичка мисао, пре
цизније радови Антонија Грамшија (Antonio Gramsci). Наи
ме, познато је да Маркс у Немачкој идеологији уводи појмо
ве базе и суперструктуре. 12 База представља економске од
носе у производњи и расподели добара. Односи у бази вари
рају под утицајем технолошког развоја, односно напретком
снага производње од примитивног племенског комунизма,
па преко робовласништва и феудализма до капитализма, а
након што снаге производње превазиђу капиталистичке од
носе производње, Маркс предвиђа распад капиталистичког
друштва и револуцију која ће довести до комунизма.
Суперструктура, са друге стране, представља идеолошку
надградњу која подржава и осигурава производне односе
у бази. У основи, она обухвата правно и државно уређење
друштва. Суперструктура се, такође, мењала кроз истори
ју а у капитализму се кристализовала у облику либералне
демократије, чији је основни циљ очување права својине и
у том погледу уводи и низ ограничења моћи државе у од
носу на појединца. Кључно је то да је Маркс сматрао да се
револуцијом у сфери односа производње аутоматски може
променити и идеолошка суперструктура друштва.
11 Groes, S (2013) Ian McEwan: Contemporary Critical Perspectives, London:
Bloomsbury Academic, p. 1.
12 Marx, K. i Engels, F. (1979) Glavni radovi Marxa i Engelsa, Zagreb:
Stvarnost, str. 249-343.
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Грамшијева критика Маркса отпочиње питањем због чега
се прва социјалистичка револуција одиграла у Русији која
је и даље била доминантно феудално друштво, а не у на
предним капиталистичким државама. Одговор који он нуди
јесте да је привилеговање базе у односу на суперструктуру
недијалектички теоријски потез и у том смислу одступање
од основног метода марксистичке мисли.13 Дијалектика нас
учи да појмови који се налазе у међусобној опозицији ни
су логички устројени и да између њих не постоји каузал
на веза. Супротстављени појмови су истовремено и узрок
и последица један другом. Ако говоримо о односу између
базе и суперструктуре, онда је вредно поменути Веберову
(Weber) тезу о протестантској етици као идеолошкој кулми
нацији буржоас ких идеја раног капитализма која даље пред
ставља и идеолошко оправдање за капиталистички систем.
Када се једном прихвати Калвиново учење о предестинаци
ји, cветовни просперитет у виду акумулације материјалних
добара се интерпретира као симбол или предсказање о томе
да ће појединац завршити у рају, а са друге стране, сирома
штво и неуспех јесу знак да је појединац проклет и да ће
завршити у паклу.14
Грамши је сматрао да цивилно друштво такође представља
поље класне борбе. Тотална доминација капиталистичке ли
бералне идеологије над цивилним друштвом била је, према
Грамшију, кључни узрок немогућности масовних раднич
ких партија у тим земљама да преузму власт и укину ка
питалистичке производне односе. Циљ радничке борбе на
Западу, према томе, постаје супротстављање како економ
ској доминацији тако и културној хегемонији. У тој борби
централну улогу играју интелектуалци радничке класе чији
је задатак да идентификују, критикују и, у крајњој линији,
разоре идеолошке темеље буржоас ке културне хегемоније.15
Када се говори о темељима буржоас ке идеологије који се
морају разорити у оквиру овог пројекта, сигурно је да њих
није лако са сигурношћу идентификовати јер дубоко пене
трирају у свест сваког појединца одгајаног у капиталистич
ком друштву. Још тежи је, међутим, задатак оборити их
јер се они манифестују као централне културне вредности
којима појединци придају највећи значај.

13 Gramši, A. (1980) Filozofija istorije i politike, Beograd: Slovo ljubve, str. 21.
14 Weber, M. (1958) The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, New
York: Scribner.
15 Gramši, A. nav. delo, str. 23.
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Значај породице у западном друштву
Према Енгелсу, у примитивним друштвима не постоји појам
породице и привилеговања властите деце на уштрб остале
деце у племену.16 Овакво стање је одговор на оскудицу ма
теријалних добара и примораност чланова заједнице на са
радњу. Такође, с обзиром на једнак допринос у производ
њи добара и репродукцији друштва, мушкарци и жене су
у позицијама релативне једнакости. Кад производне снаге
пређу у аграрну и сточарску привреду, мушкарци који су
раније били ловци и скупљачи постају власници средста
ва производње. Тада почиње акумулација богатства и расте
неједнакост која се перпетуира стварањем породице чија је
„глава” мушкарац, а стечено богатство се очувава тако што
(најстарији) син наслеђује оца. На крајњем ступњу настаје
држава као механизам очувања ових односа класне и родне
неједнакости.
Оно што произилази из ове анализе јесте да је породица за
право идеолошки стуб капиталистичког друштва. Међутим,
она се у друштву представља, нарочито у круговима десни
це као врховна вредност – наравно не случајно. Утолико је и
револуционарна борба отежана у развијеним државама где
је породица достигла највиши стадијум – оно што зовемо
нуклеарна породица. У земљама као што је била Русија пре
револуције, нарочито на селу, постојао је одређени степен
колективног духа где породица није играла толико централ
ну улогу. Том логиком, хипотеза I утопијског читања Макју
ана покушаће да деомонстрира делегитимизацију породице
као нормативне основне јединице либералног друштва.

Однос либерализма и фашизма
Други стуб буржоас ке идеологије који је такође кључан
представља идеја о индивидуи као самосталном агенту који
је у потпуности одговоран за своје поступке. Другим речи
ма, према овој увреженој претпоставци практично да нема
друштвене одговорности и социоек ономски односи не пра
ве разлику у могућностима избора индивидуе. Наравно, ја
сно је да се ради о идеолошкој лажи  јер класне разлике у
битној мери одређују не само могућности избора него и ста
ње свести субјекта који изборе чини. На овом месту кори
сно је видети како психоан
 ализа допуњена марксистичким
ставовима третира развој индивидуе. Фром пише:
Као увјет несметаног развоја људског организма сло
бода је витални биолошки интерес човјека, те њено
16 Marx, K. i Engels, F. nav. delo, str. 1314.
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угрожавање изазива дефанзивну агресију, као и у случају
угрожавања других виталних интереса. Зар је тада зачу
ђујуће да се агресија и насиље и даље рађају у свету у ко
ме је већина лишена слободе, посебно међу људима у тзв.
неразвијеним земљама?”17
Ова Фромова тврдња кључна је из аспекта анализе агресије
јер је не третира као урођену карактеристику људске врсте
како то тврди Хобс нити је види као инхерентну одлику од
ређених појединаца. Обе ове тврдње су на неки начин темељ
Западне либералне политичке филозофије. Са једне стра
не, тврдња да су људска бића урођено агресивна оправда
ва постојање репресивног апарата државе који ту агресију
обуздава.18 Са друге стране, тврдња да тежња ка агресији
постоји само међу одређеним појединцима или групама мо
же се чинити мекшим ставом према људској врсти, али се у
својој политичкој имплементацији ова идеја манифестовала
као најназаднији облик размишљања и довела до настанка
фашизма и расизма. Можемо овде навести пример наци
зма који је заступао изузетно романтизовано виђење беле а
поготово германске „расе”, док је друге народе као што су
Јевреји сматрао нижим расама склоним агресији, лењости,
криминалу, итд. Идеја да се склоност ка агресији код одре
ђених појединаца може објаснити генетском предиспозици
јом доживела је свој процват са успоном генетике и кулми
нирала у еугеничком покрету. Еугеника се, као политички
покрет, заснивала на идеји да је потребно елиминисати из
популације генетски материјал који доводи до девијантног
понашања. Пошто је познавање генетике у то време још
увек било недовољно развијено идеја је била да се стерили
зацијом или чак убијањем елиминишу појединци за које се
сматра да носе непожељне гене. Веома је важно то да су се
ови суштински фашистички покрети јавили у најразвијени
јим либералним земљама, Британији и САД.19
Иако би се класични либерализам успротивио идеологији
еугенике и фашистичком тоталитаризму, 20. век је оголио
вредносне судове либерала који су, тврдећи за себе да су
наследници класичне либералне традиције, сматрали да је
фашизам спас за либерално друштво јер га штити од кому
нистичке револуције. Један од најутицајнијих либералних
мислилаца, Лудвиг фон Мизес (Ludwig von Mises) написао
17 From, E. (1980) Anatomija ljudske destruktivnosti, Zagreb: Naprijed, str. 24.
18 Hobbes, T. and Gaskin, J. (1998) Leviathan, Oxford: Oxford UP.
19 Hansen, R. and King, D. (2001) Eugenic ideas, political interests, and po
licy variance: immigration and sterilization policy in Britain and the US,
World Politics No. 53, New Jersey: Princeton Institute for International and
Regional Affairs, pp. 237-263.
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је следеће: „Не може се порећи да је фашизам заједно са
сличним покретима који теже да успоставе диктатуре пун
најбољих намера и њихове интервенције су, за сада, спасиле
европску цивилизацију. Заслуге које је фашизам осигурао
за себе ће живети вечно у историји”20. Такође, творац фа
шистичке идеологије, Бенито Мусолини, сматрао је да вред
ности либерализма могу бити сачуване једино у фашизму.
Видевши да је настојање за очувањем слободног тржишта
довело до економског краха, Мусолини је сматрао да држава
мора интервенисати како би сачувала капиталистички по
редак.21 Према томе, на историјском тесту краха либерал
не економије, либерали и фашисти су се сложили око тога
шта се сме жртвовати а шта не у моменту кризе. Одговор је
био једногласан – може се жртвовати и слободно тржиште
и демократија и права појединца, све сем права на приватну
својину.22 У том смислу, хипотеза II утопијског читања Ма
кјуан
 овог дела ослањаће се на довођење у везу либерализма
и фашизма. Односно на приказ либерализма као идеоло
шке маске фашистичких тенденција као структурне одлике
капитализма.

Однос буржоаског субјекта према 
неразвијеним друштвима
У закључку овог теоријског дела, вреди истаћи још један
битан аспект критичке анализе либерализма који ће бити
разрађен кроз дела Ијана Макјуан
 а, а то је однос Западне
средње класе према народнима у такозваним „неразвије
ним земљама”. Овај однос је, са једне стране, готово увек,
прожет расизмом било да је у питању „тврди расизам” који
подразумева инхерентну инфериорност народа Трећег све
та на биолошком или културном плану или да романтизује
неразвијени свет као сферу аутентичног људског постојања
која се налази у стању фиксне пре-модерности.23 Са друге
стране, пак, како то Фром врло убедљиво артикулише, За
падна средња класа осећа и степен зависти према људима
из Трећег света који не одустају од своје антиимперијалне
борбе користећи притом све расположиве методе од дипло
матије до тероризма. 24 Према Фрому, код белаца из средње
20 Fon Mises, L. and Greav es, B. (2005) Liberalism the Classical Tradition.
Indian apolis: Liberty Fund, p. 51. Prevod sa engleskog P. K.
21 Mussolini, B. and Soam
 es, J (1933) The Political and Social Doctrine of Fa
scism, London: L. and Virginia Woolf at the Hogarth, p. 54.
22 Guer in, D. (1973) Fascism and Big Business, New York: the Anchor Founda
tion.
23 Said, E. W. (1979) Orientalism, New York: Vintage.
24 From, E. nav. delo, str. 24.
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а нарочито ниже средње класе у Западним земљама посто
ји дубоко укорењен осећај фрустрације због мањка слободе
који нису спремни да артикулишу због релативне матери
јалне удобности. Из свега наведеног произилази и хипотеза
III, према којој указивање на укорењени расизам у Западној
култури директно подрива идеолошку лаж либерализма.

Разоткривање лажи либерализма
Полазећи од ове три кључне хипотезе биће понуђена анали
за три Макјуан
 ова романа која су нарочито репрезентатив
на (Бетонски врт, Црни Пси и Субота), премда се чини да
би се анализа могла генерализовати на барем још неколико
романа, ако не и на читав опус овог писца.

Хипотеза I: Породица
Већ је наговештено да породица представља један од глав
них стубова одржања капиталистичких производних односа.
Интеграција марксизма и психоан
 ализе учи нас да нуклеар
на породица какву имамо у капитализму није антрополошка
универзалија. Напротив, она је производ идеолошке супер
структуре капитализма и као таква један од његових основ
них стубова. Критика патологије која се рађа у породичним
односима јесте онда и критика самог капитализма. Управо
због тога, Делез и Гатари (Deleuze and Guattari) жестоко
критикују фројдовски приступ и заузимају снажан став про
тив нуклеарне породице. Према овим ауторима сексуалност
нема своје корене у унутарпородичној динамици већ је она
свуда око нас. Они пишу: „сексуалност је свуда: у начину
на који бирократа мази своје регистре, судија дели правду,
бизнисмен ставља новац у циркулацију; начин на који бур
жоаз ија јебе пролетеријат; и тако даље ... заставе, нације,
војске банке доводе многе људе до екстазе”.25 Дакле, сек
суални импулси су ти који пенетрирају не само идеолошку
суперструктуру већ и саму базу капиталистичких производ
них односа. Начин на који се они каналишу у капитализму,
међутим, крајње је реакционаран и опасан. Буржоас ка по
родица је управо та институција која усађује начин канали
сања сексуалне енергије који одговара доминантним произ
водним односима и обрасцима репресије. Главни механизам
за то је потискивање сексуалног нагона код деце које врше
сами родитељи. На тај начин они испољавају имплицитну
агресију изазвану сопственим фрустрацијама због потлаче
ног положаја у капитализму.26 Породични односи су самим
25 Deleuze, G. and Guattari, F. (1983) Anti-Oedipus: Capitalism and Schizop
hrenia, Minneap olis: U of Minnesota, pp. 322-323. Prevod sa engleskog P. K.
26 Исто, стр. 130.
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тим корен фашистичких тенденција које прожимају не са
мо наше мишљење него и начин на који задовољавамо своје
физиолошке (сексуалне) потребе. Такође, једна од главних
теза ова два аутора јесте да је шизофренија структурна пси
холошка реакција сваког капиталистичког субјекта суоченог
са овим видом репресије.
У Макјуан
 овом делу Бетонски врт, изузетно је упечатљи
ва сцена када мајка критикује Џека због његове навике да
свакодневно мастурбира:„сваки пут ... кад то направиш тре
ба литра крви да се то надокнади”.27 Овде се не ради са
мо о критици већ и о покушају директног застрашивања. У
буквалном смислу, мајка жели да натера Џека да се плаши
сопствене сексуалности. Породица, према томе, због своје
унутрашње неповредивости стоји на граници идеолошког и
репресивног државног апарата јер она учвршчује државну
идеологију  код појединца, а делује и репресивно кроз си
стеме кажњавања и застрашивања.28
Ако су Делез и Гатари у праву, не би требало да нас зачуди
што деца доживљавају смрт оца и мајке као тренутак осло
бођења. Код Макјуан
 а ово видимо кроз Џеково размишља
ње: „када је мајка умрла, у дубини мојих најснажнијих осје
ћања скривала се жеља за пустоловином коју сам се једва
усудио признати самом себи”.29 Симболички, деца одлучују
да зацементирају леш мајке у подруму, са једне стране да би
избегли да било ко сазна о мајчиној смрти а са друге стране
и да би се јасно дистанцирали и ослободили њеног прису
ства. Такође на симболичан и несвесан начин, Џек елими
нише опресивну фигуру оца из свог живота када се присећа
шта је урадио са очевим отиском у бетону након његовог
пада услед срчаног удара: „нисам ни на што мислио кад сам
узео даску, и пажљиво изгладио његов отисак у меканом,
свјежем бетону”.30
Међутим, ако нас Грамши учи да на Западу није могућа
револуција чистом елиминацијом капиталистичке државе,
онда нас и Делез и Гатари уче да простом елиминацијом
фигура оца и мајке није могућа еманципација од породич
не репресије. После неког времена, зацементирани ковчег
мајке почиње да пуца и њена фигура се поново појављује
као злослутни симбол неизбежности поновног успоста
вљања породичне репресије. Џек и Џули полако заузимају
27 McEwan, I. (1984) Betonski vrt, Zagreb: Znanje, str. 34.
28 Althusser, L. (1968) Lenin and philosophy and other essays, New York:
Monthly Review Press.
29 McEwan, I. (1984) Betonski vrt, Zagreb: Znanje, str. 81.
30 Исто, стр. 21.
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упражњена места родитеља док се најмлађи брат Том после
кратког периода изгубљености у формирању родног иден
титета регресијом због трауме враћа у инфантилно стање и
постаје њихова беба. Џек такође почиње да изражава број
не симптоме нагомилане фрустрације. На првом месту ту је
фромовски нагон ка деструкцији када он без разлога почиње
да лупа стазу у дворишту.31 Потом се јављају и симптоми
шизофреније у виду параноичног страха од смрти – „мислио
сам да трунем од некакве полагане болести. Гледао сам се
у зрцалу и покушавао у скупљене руке ухватити свој дах”.32
На крају, њихов покушај бега од породичне репресије за
вршава се након што је рестаурирана породична структура
чином инцеста између Џека и Џули, за шта сазнаје и репре
сивни државни апарат и све се завршава трагично – „Ску
пили смо се око кревета и Јули се сагне да [Тома] пољуби,
Ево! – рече, – Зар то није био лијепи спавањац?”.33 Њихов
„спавањац” се завршава трагичним буђењем које сигнали
зира да не постоји бег како од репресивног режима патри
јархалне капиталистичке породице тако и од репресивног
апарата капиталистичке државе.
У роману Црни пси, такође се на разне начине тематизује
проблематика породице. На самом почетку, наратор настоји
да задржи на окупу оно што је остало од његове разбијене
породице истовремено тражећи утеху и замену за родитељ
ске фигуре. Међутим, оно што је у контексту критике нукле
арне породице најинтересантније јесте епизода у францу
ском ресторану када се наратор сусреће са породицом у којој
отац физички злоставља свог сина. Макјуан пише: „Поро
дица заузима неповредив, приватни простор. Иза видљивих,
појмовних зидова она ствара сопствена правила за своје
чланове”.34 Овде се јасно ради о идеолошком разграничењу
између приватног и јавног које доминира либералном поли
тичком теоријом. Унутар продице, деца постају одговорност
(власништво?!) родитеља, и као што је познато управо због
неодг оворности појединих родитеља, а у недостатку других
фигура које би послужиле као узор и емоционална подршка,
многа деца страдају. Тако постаје јасно колико је илузорна
идеја о индивидуалној одговорности сваког појединца у ли
бералном друштву када су неки већ од најранијег детињства
изложени злостављању и тортури.

31 Исто, стр. 47.
32 Исто, стр. 128.
33 Исто, стр. 162.
34 Makjuan, I. (1998) Crni psi, Beograd: Filip Višnjić, str. 109.
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Какве то појединце производе овакве породице јасно нам
предочава лик Бакстера, ситног криминалца и насилника
са лондонских улица у роману Субота. Бакстер је од оца
наследио само мали стан у предграђу Лондона и Хантинг
тонову болест. Што се мајке тиче, судећи по његовом од
говору на Пероуново питање да ли је жива, „Што се мене
тиче није”,35 сигурно можемо претпоставити да није ништа
добро. Тумачити Бакстеров лик ван контекста ове породич
не позадине значи упасти у либералну замку демонизације
ситних криминалаца и лондонске сиротиње.36
На крају треба истаћи да се свим овим примерима потвр
ђује хипотеза I која у буржоас кој породици лоцира почет
не узроке разних друштвених патологија а модел породице
у либералном друштву приказује само као продужену руку
репресивног система капиталистичке државе.

Хипотеза II: Либерализам и фашизам
У оквиру потврде хипотезе II о имплицитној вези између
фашизма и либерализма, на првом месту, чини се значај
ним упоредити ставове и размишљања два Макјуан
 ова упе
чатљива лика – Хенрија Пероуна из Суботе и Бернарда из
романа Црни пси. Бернард демонстрира своју кратковидост,
нарцизам, елитизам и заслепљеност либералном идеоло
гијом која га је на крају одвела далеко од његових иници
јалних комунистичких убеђења. Вајс (Vaisse) идентифику
је зачетке неоконзервативизма међу антистаљинистичком
интелигенцијом 50-их и 60-их година.37 Утицајни бивши
троцкисти оснивају часопис у ком почињу да критикују та
козвану welfare state политику управо са позиција мислила
ца као што је поменути Лудвиг фон Мизес. Из овог покрета
израстају и интелектуалци као што је поменути Кристофер
Хиченс, такође бивши троцкиста. Овде видимо како бивши
комунисти на Западу због свог елитистичког средњекласног
порекла све више нагињу ка либерализму који данас пре
раста у криптофашизам прикривен иза маске демократије,
„слободног тржишта” и сличних идеологема које управо
служе као оправдање за војне агресије. Ту се евидентно ра
ди о реформулацији викторијанске доктрине о „терету белог
човека” (енг. White man’s burden) односно неопходности на
силног цивилизовања „нецивилизованих” народа.

35 Makjuan, I. (2006) Subota, Beograd: BIGZ, str. 90.
36 Jones, O. (2011) Chavs: The Demonization of the Working Class, London:
Verso.
37 Vaisse, J. (2010) Neoconservatism: The Biography of a Movement, Cam
bridge, Mass: Belknap of Harvard UP, p. 50.
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Истина, у Макјуан
 овом роману, Бернард остаје барем номи
нално левичар који је „пре много година иступио из Пар
тије, био је лабуристички члан Парламента, са службом у
разним владиним комитетима за мас-медије, околину, пор
нографију”. 38 Овде се види да је оно што је остало од номи
налне Западне левице гурнуто у домен културне политике и
далеко изван домашаја економије где влада неоконзерватив
ни реганизам-тачеризам. Ова промена се код Бернарда види
у моменту саморефлексије: „никада нисам ни имао (осећај
за обично)... Ја сам се бавио идејама ... Џун га је имала ...
Она би могла да прича са тим таксистом. ... Она је у ства
ри била много бољи комуниста од мене”.39 Другим речима,
његов идеализам који је у директној супротности са маркси
стичким материјализмом произилази из либералног начина
мишљења и неумитно га гура у политичку десницу. Након
Бернардове тираде о светској либералној утопији која ће за
владати након пада комунизма, таксиста му иронично саси
па у лице нове проблеме који ће настати након уједињења
Немачке: „Где ти је стабилност?” говорио је возач. „Где ти је
равнотежа сила? На источној страни имаш Русију на низбр
дици и све њене малецке земље, Пољску и остале, дубоко у
говнима са дуговима и осталим.”40 Потпуно заслепљен сво
јом идеологијом, Бернард у крајње подлом либерално-ели
тистичком стилу, без икаквог аргумента, одговара – „једно
ставно, не могу да поднесем да ме малтретирају таксисти”.41
Упркос његовом номиналном либерализму и маргиналном
настојању да се очувају одређене либералне вредности, ин
туитивна Џун га сјајно карактерише када каже, „ти не во
лиш раднике! Никада ниси разговарао са њима. Не знаш
какви су. Гадиш их се. Само хоћеш да буду поређани у при
стојне редове, као што су твоји проклети инсекти!”42 Овај
опис Бернардове суштинске идеологије заправо савршено
одговара Мусолинијевом концепту фашизма.
Међутим, Макјуан
 ов наратор разбија сваку илузију нека
кве либералне утопије након пада комунизма коју Бернард
очекује. Упркос тријумфалним објавама краја историје на
кон пада Берлинског зида,43 које Бернардов лик отеловљу
је, Макјуан нам у роману Црни пси приређује изузетно
38 Makjuan, I. (1998) Crni psi, Beograd: Filip Višnjić, str. 32.
39 Исто, стр. 63.
40 Исто, стр. 62-63.
41 Исто, стр. 63.
42 Исто, стр. 65.
43 Fukuyama, F. (1992) The End of History and the Last Man, New York: Free
Press.

103

ПРЕДРАГ КОВАЧЕВИЋ
симболичну сцену приликом прославе пада Берлинског
зида када се изненада појављује један Турчин који на ру
шевинама маше комунистичком заставом. Наратор Џереми
коментарише: „Противници младића били су разноврсни, а
у првом тренутку видео сам два човека у оделима – попут
бизнисмена или адвоката – одмах поред ивичњака. Када је
младић прошао један од њих га је докачио испод браде”.44
Бизнисмен и адвокат, два стереотипна симбола за буржоас ке
либерале, прибегавају насиљу чиме руше фасаду сопствене
либералне, ненасилне идеологије. Међутим, Макјуан се не
зауставља овде него додаје како се иза адвоката и бизнисме
на пробија хорда насилника жељних да искале бес на тур
ском комунисти. Џереми запажа: „видео сам да су двојица
носила сребрне свастике на реверима. Један је имао свасти
ку истетовирану на руци .... адвокатски типови, запањени
чаролијом до које је њихово насиље довело, повукли су се у
гомилу да гледају”.45 Макјуан нам демонстрира како ће ли
берали у моменту кризе дати инцијалну варницу фашисти
ма који долазе иза њих да заврше посао. „Адвокатски ти
пови” потајно ликују над „чаролијом” коју су изазвали баш
као што је Мизес ликовао над победом фашизма у Итали
ји. У том смислу, ову сцена је можда најснажнија потврда
хипотезе II о довођењу либерализма у везу са фашизмом.
У Бетонском врту, пошто су главни ликови деца која жи
ве у потпуној изолацији од спољног света, било би тешко
замислити ситуац
 ију у којој би се некакве фашистичке тен
денције испољиле. Међутим, оно што је заиста запањују
ће у светлу ове анализе јесте да у једној од свега неколи
ко ситуација у којима ликови из романа имају некакву ин
теракцију са спољним светом налазимо чист пример онога
што Умерто Еко (Umberto Eco) назива Ур-фашизмом: „Урфашизам ојачава и придобива подршку тиме што искори
штава и распирује природни страх од разлике. Први знак
једног фашистичког или предфашистичког покрета управо
је страх од дошљака. Ур-фашизам је тако, по дефиницији,
расистички”.46 Тај исконски страх од разлике који прераста
у мржњу испољава се код Џека када одлази у школу да се
освети дечаку који је тукао његовог брата Тома. Џек опажа:
„То је био некакав жгољав клинац, можда двије године ста
рији од Тома, риђокос с пјегавим лицем. Најгаднија врста,
помислих”.47 Након тога, Џек истински ужива док туче овог
44 Makjuan, I., nav. delo, str. 82.
45 Исто, стр. 83.
46 Eko, U. Vječni Fašizam, 20. feb. 2012.,  21. feb. 2016., http://pescanik.net/
vjecni-fasizam/.
47 McEwan, I. (1984) Betonski vrt, Zagreb: Znanje, str. 52.
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дечака и хистерично се смеје. Видимо да нагомилане фру
страције и фромовски нагон ка деструкцији чак и код деце
из радничке класе доводе до прото-фашистичких импулса.
У Суботи, ова проблематика је доста замршенија. Пероун
није политичар као Бернард, чак би се могло рећи да је апо
литичан. Он сам тврди да пре него што му је ћерка почела
давати „домаће задатке” из књижевности практично није
прочитао ниједну књигу ван стручне медицинске литерату
ре. Ипак, као Џун у роману Црни пси, Пероун је врло инте
лигентан и интуитиван човек. Он се не води апстрактним
идеолошким концептима већ доноси интуитивне закључке.
У сусрету са Бакстером он примећује како Бакстер болу
је од неизлечиве наследне болести изазване недостатком у
његовом генетском коду. Ако смо тврдили да је став према
људима са генетским дефектима један од кључних тестова
који идентификују прото-фашистичке ставове, онда бисмо
од Пероуна, као типичног припадника средње класе, а пого
тово узевши у обзир да је Бакстер улични криминалац оче
кивали еугеничко размишљање. Ово очекивање је појачано
физичком тортуром коју Пероун трпи од стране Бакстера.
Међутим, Пероун размишља на следећи начин: „чудно, уза
све ово насиље, Бакстер му је био готово симпатичан... Бак
стер га је заинтригирао, Бакстерова безнадежна ситуац
 ија,
и његово одбијање да се преда. И било је у њему истинске
интелигенције”.48 Поред Бакстерове криминалне позадине и
генетског дефекта, Пероун у њему налази истинске људске
вредности. То је засигурно начин размишљања који би за
чудио сваког типичног припадника лондонске више средње
класе. Међутим, поред свих површинских одлика припад
ника лондонске више средње класе, Пероун то није – он је
одрастао у радничком насељу, без оца, и можда су управо
ти фактори утицали да његов начин размишљања одступи
од стереотипа средње класе. Неочекиваност оваквог Пероу
новог става је појачана његовом одлуком да одустане од по
родичне вечере како би спасао живот провалнику коју му је
исте те вечери измалтретирао целу породицу. Његова жена,
која је имала другачије детињство од њега (кћерка просла
вљеног богатог песника), изражава потпуно неразумевање
за ту одлуку и сматра да би она можда хтела да се освети. На
крају самог романа, Пероун нема никакву дилему око онога
што је учинио. Напротив, његов став још више изненађује
читаоца, „он, Хенри Пероун, поседује тако много – посао,
новац, статус, дом, и изнад свега породицу .... а ништа није
дао Бакстеру, који има толико мало тога што није уништено

48 Makjuan, I. (2006) Subota, Beograd: BIGZ, str. 105.
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оним дефектним геном, и који ће ускоро имати још мање”.49
Сигурно се не би много погрешило када би се рекло да се
овде ради о прото-комунистичком размишљању – толико
страном за све људе из његовог социоек ономског хабитуса.

Хипотеза III: осећај мањка 
слободе буржоаског субјекта
И сама реч либерализам потиче од латинске речи libertas
која значи „слобода”. Међутим, није лако дати дефиницију
слободе. Због тога се у самом дефинисању овог појма ин
херентно уноси политичка идеологија. У либерализму се
слобода дефинише негативно као непостојање директних
механизама тлачења и сузбијања индивиудалне активности,
жеља и настојања. Оваква дефиниција потпуно занемарује
могућности индиректног деловања на сузбијање људских
активности кроз манипулацију мишљењем (идеолошке
лажи) и то да су појединцу потребни одређени економски
и интелектуални ресурси како би формалну слободу оства
рио. Према томе, сама темељна поставка либерализма је не
кохерентна и указивање на ту некохерентност јесте потврђи
вање хипотезе III о лажи либерализма
На овом месту треба истаћи да у делима Ијана Макјуан
 а на
илазимо на идеје које директно доводе у питање либералну
концепцију слободе. У ужем смислу, чини се да Макјуан
 а,
који се углавном бави анализом Западног друштва, мучи пи
тање како је могуће да иако су буржоас ки субјекти формал
но слободни и имају потребне ресурсе да своју формалну
слободу остваре, они ипак осећају мањак слободе у својим
животима. Уколико смо сви заиста слободни, очекивали би
смо да не постоји толики конформизам, барем не међу сред
њом класом на Западу јер различити појединци имају разли
чите креативне способности које би желели да изразе, али
њихови избори су систематски сведени на врло ограничен
дијапазон опција. Ту се налази темељни узрок осећаја мањ
ка слободе у „слободном свету”.
Осећај мањка слободе може се манифестовати и уочити на
различите начине. У Бетонском врту, на пример, отац по
родице је можда и најекстремнија илустрација овог дубоког
колективног осећања. Он не само да осети да није слободан,
него он почиње да развија осећај страха од слободе па по
лако своју кућу претвара у затвор који га штити од спољ
ног света. Дакле, спољни свет се заправо чини страшнијим
од затвора. Због тога он подиже високе бетонске бедеме
око дворишта а на крају бетонира и само двориште услед
49 Исто, стр. 215.
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чега кућа постаје потпуно налик затвору. Другачији, и сва
како здравији екстрем, у овом погледу, налазимо код Џун
у Црним псима. У тренутку потпуног разочарања у Запад
ну културу и начин живота, Џун одлучује да се не одрекне
своје исконске жеље за слободом и зато се сели у усамљену
колибу у Француској где проживљава свој живот далеко од
окова малограђанског лицемерја, Бернардовог политикан
ства и свих ужаса који потресају Британију.
Кроз лик Хенрија Пероуна у Суботи, Макјуан тематизује
овај проблем на другачији начин. Пошто није екстрем као
Џун и отац породице у Бетонском врту, Пероун је у неку
руку савршен „покусни кунић” за мисаони експеримент ко
ји тестира присуство осећаја стварне слободе код буржоа
ског субјекта. Пероун не само да има потребне економске
ресурсе да своју слободу реализује на начин на који то жели
него је у извесном смислу своје потенцијале и остварио. Он
је изврсни неурохирург који проналази невероватан осећај
уживања у спасавању људских живота. Међутим, читањем
романа схватамо да он и даље жуди за некаквом апстракт
ном слободом. То видимо из његовог става према сину Теу
који је блуз музичар. Пероун је фасциниран слободом коју
његов син има да се креативно изрази кроз своју музику ко
ја је набијена тежњом за слободом и импровизацијом. Он
такође осећа потребу да се књижевно образује, а та потреба
није само израз малограђанске жеље за „образовањем” ни
ти жеље да се удовољи кћерки која је књижевница. Пероун
осећа хронични проблем закржљалости свог капацитета за
разумевање уметничког израза и стварање уметности. Ма
кјуан кроз Пероуна креира типичан пример онога што је
Маркузе (Marcuse) назвао „једнодимензионалним човеком”.
То је човек који је остварен само у једној димензији свог
умног живота односно у употреби инструменталног разума
у сврхе савладавања професионалних изазова али су његове
остале потребе потпуно занемарене.50 Маркузе указује на то
да уколико човек жели да у оквиру капиталистичког дру
штва развије своје креативне потенцијале, за то су му по
требни материјални ресурси који се стичу професионалним
напредовањем и стицањем знања из науке или технике, што
је Пероун свакако остварио. Међутим, у самом том процесу
појединац губи своју другу, креативну, критичку димензи
ју која се стиче кроз развијање критичког разума односно
утопијског мишљења.

50 Marcuse, H. (2014) One-dimensional Man Studies in the Ideology of Advan
ced Industrial Society, Boston, Mass: Beac on, str. XI
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Поред свега овог, лик Хенрија Пероуна и оно што он показу
је у овом Макјуан
 овом мисаоном експерименту итекако даје
разлога за оптимизам. Ако желимо да скујемо неологизам
из жаргона неурохирургије, рећи ћемо да овакво друштвено
стање не може да изведе „хуманоктомију” односно физичку
елиминацију дела људског мозга (или људске природе) ко
ји је одговоран за креативност и утопијско мишљење. Због
тога, Хенри Пероун је крајње критичан према самом себи
– „Слути да се полако претвара у магарца, вољног, грозни
чавог потрошача новинских жвака, коментара, спекулаци
ја и свеколиких мрвица које му власти бацају са стола. Као
покорни грађанин посматра како Левијатан јача док он сам
гамиже тражећи заштиту у његовој сенци”.51 Његова хума
нистичка, критичка способност, иако систематски сузбијана
од стране друштва у ком живи и даље му даје интуитивни
осећај да није слободан, да је изманипулисан и „претворен
у магарца” којим управља Левијатан. Пероун је тога свестан
и када рефлексивно гледа на саму структуру своје куће и по
мишља: „толике препреке, толика банална утврђења: чувај
се сиротиње, наркомана, обичних гадова”.52 Он овде увиђа
опет са дозом ироније како је интернализовао идеолошке
лажи и сам пристао да се његова кућа претвори у тврђаву
која га штити од обесправљених. Ту он себи понавља до
минатну идеолошку поруку која буржоас ке субјекте при
морава да се плаше свих оних припадника друштва који су
запостављени, занемарени и којима је слобода ускраћена.
Из овог дубоког осећаја мањка слободе у Хенрију се јавља
жудња за алтернативним видовима живота и фасцинаци
ја људима који се не покоравају конформистичким силама
унутар доминантне идеологије. Тео је сигурно један пример
оног што фасцинира Хенрија, али он је још радикалнији у
тој својој потрази за животом ван конформизма а та радикал
ност се очитује у његовој заинитересованости за криминал
ну групу која оперише у парку испред његове куће – „групу
чине два Западноиндијца, и двојица, понекад и тројица са
Блиског истока који би могли бити Турци”.53 Он је фасци
ниран овом групом зато што она евидентно живи од крше
ња легалних и моралних норми либералног друштва али у
исто време и зато што је етнички егзотична и сачињена од
људи са Блиског истока и са Кариба. Пероун није типичан
малограђанин кога ће овакве групе застрашити и побудити у
њему расизам већ је довољно интелигентан или интуитивно

51 Makjuan, I. (2006) Subota, Beograd: BIGZ, str. 167.
52 Исто, стр. 39.
53 Исто, стр. 135.
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свестан да у њиховом начину живота можда постоји трачак
оне слободе од конформитета који њега гуши.
У циљу потрврђивања хипотезе III такође би се могла иста
ћи једна врло битна одлика либералног друштва а то је на
чин на који се класни антагонизми константно продубљују
кроз либералну идеологију. Позиционирање либералне ели
те и њој припадајуће културе и знања као вредније у односу
на облике културног изражавања радничке класе доводи до
анимозитета према елитним облицима културне производ
ње у круговима радничке класе. У тој увреди достојанства
радничке класе могу се пронаћи корени антиинтелектуали
зма, као и одбојности према науци и наравно понекад отво
реној мржњи према „високој уметности”. Можемо уочити
да Макјуан демонстрира део ове логике кроз Пероунова раз
мишљања. У једном тренутку Пероун проживљава следећу
дилему: „Употребио је или злоупотребио свој ауторитет ка
ко би избегао једну кризу да би га затим властити поступци
одвели у другу, далеко гору”.54 Упркос Хиченсовој тврдњи
да га је наука ослободила, Хенри схвата да га је елитистич
ка компонента његовог знања само довела у још већу кризу.
Понизити некога као што је Бакстер рецепт је за невољу.
Читава сцена мучења Пероунове породице разрешава се ка
да његова кћерка Дејзи Бакстеру изрецитује песму Метјуа
Арнолда претварајући се да је у питању њена песма. Бак
стер је очаран и дубоко погођен овом песмом, што га на кра
ју „омекшава” и ставља у позицију у којој га Тео и Хенри
савладавају. Импликација је та да радничка класа, иако осе
ћа интуитивну одбојност према „елитној култури”, и даље
није имуна на њену естетску али и идеолошку снагу. Елитна
култура, дакле, остаје као арсенал који стоји на располагању
елити да се одбрани од физичког (можда чак и револуцио
нарног) насртаја радничке класе на њен привилегован по
ложај. Овде се може ишчитати можда не тако експлицитна
порука о повреди људског достојанства као главном узроку
светског тероризма,55 која противречи Хиченсовом читању
Макјуан
 а. Овакво размишљање напада буржоас ку идеоло
гију на најдубљем нивоу и позива на радикалну реан
 ализу
саме идеје либерализма и консеквенци које она собом носи
у савременом свету.

54	 Исто, стр. 198.
55	 Fanon, F. and Sartre, J. (1965) The Wretched of the Earth, New York: Grove.
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Непоправљивост Западне цивилизације
„Писати поезију после Аушвица је варварство,”56 написао
је Адорно (Аdorno). Било би погрешно интерпретирати овај
цитат као да се односи само на уско поље поезије. Требало
би поменуту Адорнову тврдњу видети као антиуметнички
став изражен против једне (Западне) врсте уметности. Буду
ћи да је сам Адорно на другим местима тврдио да је европ
ска баштина високе уметности једини еманципаторски им
пулс у Западној култури, док је популарна култура у својој
суштини декадентна, чини се да је овом тврдњом Адорно
желео да изрази потребу да се стави тачка на културну про
дукцију Запада.57 Другим речима, могло би се тврдити да
је за овог мислиоца Аушвиц означио крај Западне цивили
зације. Дакле, упркос Хиченсовој тврдњи, у Другом свет
ском рату, наука као највиша тековина Западне цивилизаци
је заједно са уметношћу била је мобилисана да се читаво
човечанство поведе у рат невиђених пропорција – тоталну
индустрију смрти.
Ово сигурно није далеко од става који је заузео Грамши и
пре рата, а то је да Западна цивилизација почива на неху
маним темељима геноцида и да је дубоко затрована фаши
стичким вредностима које своје корене имају у буржоас ком
либерализму. Грамши је спас видео једино у нападу на саме
темеље цивилизације. Овде би онда нарочито требало скре
нути пажњу на симбол „црних паса”. „Црне псе” који Џун
заувек терају у осаму, не треба интерпретирати само као за
оставштину фашизма. Физички, црни пси у руралној Фран
цуској јесу остали након што су војници СС-а побегли пред
налетом савезника и они у неку руку јесу отеловљавали нај
перверзније фашистичке методе мучења и терора. Међутим,
да су они били само заоставштина пораженог фашизма, Џун
не би доживела ту врсту епифаније. Они су, заправо, симбол
фашистичких тенденција инхерентних у Западној цивили
зацији. Због свих разлога који су горе анализирани, фаши
зам представља темељни културни образац који усвајамо
док одрастамо. Унутар тaкве цивилизације нема бега од фа
шизма. У Црним Псима чак и Бернард долази врло близу те
спознаје, додуше још као веома млад:
„Погодио га је недавно окончани рат не као историјска,
геополитичка чињеница, већ као мноштво ... личних туга,
... као споре чији ће одвојени идентитети остати непозна
ти, и чија целокупност показује више туге него што би
56 Adorno, T. W. (1981) Prisms, Cambridge, Mass: MIT, str. 34. Prevod P. K.
57 Исто, стр. 139.
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ико могао икада да разуме ... какво добро може доћи из
Европе покривене овом прашином, тим спорама?58
Мисао која овде на кратко заокупља Бернарда у својој су
штини је блиска Адорновој формулацији. Метафора фаши
стичког зла и отрова у виду спора расутих читавом Европом
је сигуран гарант да ништа добро не може израсти на тим
основама.
Ипак, његова импресија је и даље либерална јер она налази
корене зла у самом рату. Бернард не спознаје чињеницу да
су те исте споре постојале и пре рата. Биологија нас учи да
ни једна спора не настаје сама од себе. Свака спора је само
заметак нове генерације нечега што је претходно већ жи
вело. Џун је ипак та која на прави начин разуме проблем
„црних паса”. Она пише Џеремију:
„Зло о коме говорим живи у свима нама. Узме маха у по
јединцу, у личним животима, унутар породице, и упра
во деца највише пате. И онда када су услови повољни, ...
букне злоба против живота, и сви су изненађени дубином
мржње у себи. Онда потоне и чека.”59
Нипошто овде не треба упасти у замку есенцијалистичке
интерпретације, односно идеје да је зло инхерентно људ
ским бићима per se. Зло је конститутивни део наше модерне
капиталистичко-фашистичке цивилизације. Није случајно
што Џун овде идентификује породицу као кључни расадник
тог зла. Зло, баш као што Делез и Гатари тврде започиње
унутар породице услед патолошке психодинамике тог окру
жења, које је и узрок и последица капиталистичког начи
на производње. У моментима кризе, историја је показала,
супротно Марксовим уверењима, Западна друштва се хва
тају свастике а не српа и чекића – јер не знају и не могу
боље. Породица им је вечна траума и неопходно уточиште.
Тамница коју неизмерно воле.
У Бетонском врту, ова тема се обрађује кроз саму локаци
ју у којој се радња одвија. Наиме, радња романа се одви
ја у породичној кући која је потпуно оронула и као таква
и сама симболизује цивилизацију у процесу дезинтеграци
је. Међутим, још је индикативнија околина у којој се кућа
налази. Ради се о потпуно разрушеном радничком насељу
које је изгубило функцију услед деиндустријализације. На
самом почетку ере деиндустријализације под Маргарет Та
чер Британцима је обећана нова земља, рај слободног тржи
шта, где ће се стари индустријски послови заменити новим
58 Makjuan, I. (1998) Crni psi, Beograd: Filip Višnjić, str. 138-139.
59 Исто, стр. 144-145.
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услужним делатностима. Наравно, ова неолиберална утопи
ја се распршила готово одмах након што су јој постављени
темељи.
На крају, Субота, као роман чија се радња одвија на почетку
21. века, као да доводи ову тематику до самог краја. Роман
Субота, отпочиње цитатом Сола Белоуа:
„Шта значи бити човек ... у друштву које није заједница и
фућка му се за појединца ...и које троши милијарде за борбу
против спољашњег непријатеља али му на памет не пада да
плати за ред код куће”.60 Овде наилазимо на песимистичну
оцену о потпуној декаденцији Западног друштва као функ
ционалне целине. Међутим, и ова теза би се могла сматра
ти на квалитетан литерарни начин израженом либералном
резигнацијом. Тек интуитивни Хенри читаоц
 у предочава
праву слику:
„Просторије накрцане бесмисленим старудијама, ормани
и картотеке које се нико не усуђује да отвори. Препотоп
ска опрема у лименим сандуцима, претешка, превише та
јанствена да би се избацила на ђубриште. Болесне зграде,
предуго у употреби, за које је једини лек рушење. Градови
и државе који се више не дају поправити. Читав свет личи
на Теову собу.”61
Тек овде Хенри долази до дубоког уверења да се Запад
на цивилизација „не да поправити”. За њу „је једини лек
рушење”.

Закључак
Овај рад је имао за циљ да кроз бројне примере из три Ма
кјуан
 ова романа аргументује тезу да се Макјуан
 ов опус мо
же читати из анти-либералне, утопијске перспективе. Иден
тификован Макјуан
 ов опис породице која чини једну од
основних вредности Западног друштва као друштвене ин
ституције у оквиру које се стварају корени свих облика па
толошког понашања које се манифестује у каснијем животу
појединца. Породица се може најбоље разумети као проду
жена рука државног идеолошког и репресивног апарата јер
усађује доминантну идеологију у појединца, производи ин
тернализацију репресије. Друго, показује се како либерални
начин мишљења неумитно резултира у елитизму и како у
моменту кризе либерализам одбацује све своје идеологеме
(демократију, ненасиље, људска права, итд.) задржавши је
дино неповредивост приватне својине као кључну вредност.
60 Makjuan, I. (2006) Subota, Beograd: BIGZ, str. 7.
61 Исто, стр. 147.
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На крају, такође се разрађује проблематика генезе насиља
као симптома повреде људског достојанства кроз структур
не неопходности потлачивања разних група у либералном
капитализму.
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THE LIES OF LIBERALISM IN IAN MCEWAN’S NOVELS
Abstract
The paper locates moments of exposure of ideological lies of liberalism
on a corpus of three novels by Ian McEwan (Cement Garden, Black
Dogs and Saturday). In spite of Ian McEwan’s reputation as a liberal
intellectual, the paper demonstrates that the novels which are often
read as homage to liberalism can in fact be interpreted as a critique of
liberalism. In McEwan’s novels one can find moments of fierce critique
of the nuclear family as the ideological bedrock of liberalism. Moreover,
the novels also establish close links between liberalism and fascism
and point to the existence of what Eco called “ur-fascism” in Western
Civilization. Also, the paper sheds some light on the paradoxical feeling
of a chronic lack of freedom in liberal societies and ends by giving
examples of McEwan’s pessimistic attitude towards the future of the
liberal society or the modern Western civilization encumbered by
the historical baggage of fascism as well as the structural inability to
overcome it within the bounds of liberal ideology.
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WHAT APPEARS IS NOT WHAT
IS: JEANETTE WINTERSON’S
ART & LIES AND THE PASSION
Abstract: It would be no mistake to state that among the commonest
routes contemporary literature in English takes is one of asserting
history’s and reality’s fictionality and dissolving the boundary between
real and imaginary. The route is certainly common enough in the
work of the controversial British author Jeanette Winterson, whose
prose is a never-ending interplay between fact and fiction, reality and
fantasy. Winterson’s critically neglected Art & Lies (1995) epitomises
the disintegration of clear-cut lines between (auto)biography, history
and fiction through a set of binaries like art/life, art/lie, or fact/fiction,
transforming our ideas of truth and lie. Similar concerns inform The
Passion (1987), which is more universally praised. The parallels
between the two works suggest a continuum in Winterson’s literary
explorations of the nature of truth and reality, the status of fiction
and historical record, and the usefulness of binaries and labels. This
paper aims at exploring how these polyphonic prose pieces rebel
against single points of view, redefine the notions of history as fact and
storytelling as fabrication, and exhibit a preference for the truth of the
imagination and unofficial perspectives.
Key words: Art & Lies, fiction, history, Jeanette Winterson, The
Passion.

For decades now, literature has been indulging in an “assault
on the dividing line of fiction and non-fiction”1, resulting in a
host of non-fiction novels or faction narratives, autobiographical
fiction and fictional autobiographies, as well as other hybrid texts
combining fictional and non-fictional resources. This tendency
1 Cobley, P. (2001) Narrative, London and New York: Routledge, p. 182.
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goes hand in hand with the decline of grand narratives as selfperpetuating phenomena advertising their own truths, partly
prompted by an increased interest in identity politics.2 Although
Jeanette Winterson does not wish to be aligned with any particular
political agenda, her writing is imbued with open critique
of metanarratives from a variety of standpoints, of which the
feminist and the lesbian are by far the most frequently discussed.
The stridence of her criticism justifies the wide-spread view that
Jeanette Winterson is arguably one of the most provocative
British authors today, well-known for her “metanarrative, selfreflexive texts that deconstruct the divisions between fact and
fiction, reality and fantasy, and masculinity and femininity, and
rewrite intertextual references from the Bible to fairy tales”.3
This is especially true of her writing since The Passion (1987), a
work which marks a shift toward “a much more openly fantastic
and lyrical kind of fiction”.4 Both The Passion, an imaginative
dance between history and storytelling, and Art & Lies (1995),
a fragmented, scattered treatise on art, history, fiction and lies,
to name but a handful of themes, move in this direction. The
one critically praised, the other unjustly discredited, they freely
combine fiction and non-fiction to undermine the metanarratives
of history, science, religion, progress and patriarchy, sometimes
making it impossible to distinguish between fact and fabrication,
truth and lie.
Despite the richness of Winterson’s oeuvre only hinted at in the
above quote, her career serves as testimony to the sometimes
taxing “cultural trend towards treating writers as celebrities”.5
Like Martin Amis’s The Information (1995), her prose work
Art & Lies suffers the fate of books by authors involved in
media scandals, and is disregarded by critics primarily for
reasons outside literature, but also for its seemingly “pretentious
and arty”6 nature. Art & Lies is a complex and sombre piece,
introduced by an excerpt on the nature of art from the Oxford
lectures on poetry by A. C. Bradley. A work of art is not intended
to be a part or a copy of the real world. It is an independent,
complete and autonomous world in itself which passes its own
laws. Entrance is granted only to those who abide by these
laws, leaving behind the beliefs and conditions of the other
2 Ibid., pp. 183-189.
3 Makinen, M. (2005) The Novels of Jeanette Winterson, Basingstoke: Palgrave
Macmillan, p. 3.
4 Onega, S. (2006) Jeanette Winterson, Manchester: Manchester University
Press, p. 54.
5 Andermahr, S. (2009) Jeanette Winterson, Basingstoke: Palgrave Macmillan,
p. 40.
6 Onega, S. op. cit., p. 131.
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world of reality. Winterson’s narratives at the intersection of
modern, postmodern, feminist and lesbian writing, yet eluding
each and one of these labels, favouring aesthetics over politics,
historiographic metafiction over history, fantasy over realism,
write their own rules and expose truths inherent to them. Art
& Lies is part of this Blakean effort to disintegrate the world
we live in and create new ones, “connected to the reality of our
desires”7 and organised around the principle “[w]hat appears is
not what is”.8 As Handel, the single male narrator in Art & Lies,
discloses early on, “[i]t could be that this record set before you
now is a fiction”.9 The record is offered up as a truth in itself – “I
try to tell the truth,”10 says Handel – which is why it only could
pose as fiction. Such statements reveal Handel’s attempt to be
a contribution to the subversion typically found in Winterson’s
work, “of the liberal humanist grand narratives of Knowledge,
Truth, Meaning and History”.11
To question them, Art & Lies, Winterson’s most difficult,
hermetic and inaccessible work, employs fantasy as “a social
imaginary that does not offer a singular metadiscourse” and
as a powerful “critique of contemporary desensitization and
alienation”.12 The fact that it is also one of her most poetic
works adds to this critique by fighting desensitisation with an
abundance of poetic images, as well as words and phrases whose
sound contributes to the meaning.
“The note bells the beauty of the stretching train that pulls
the light in a long gold thread. It catches in the wheels, it
flashes on the doors, that open and close, that open and close,
in commuter rhythm.”13
We shall see that such sentences speak of a style which creates
a strong bond between body and word, emphasising “the ‘body’
of the word […] through repetition of sounds and an elaborate
incorporation of rhythm”.14 The heightened lyricism of Art &
Lies represents a verbal counterpart of the composition which
inspired the structure of this virtually plotless piece of fiction,
Richard Strauss’s Der Rosenkavalier, and its poetic flavour is
7 Burns, C. L. (1996) Fantastic Language: Jeanette Winterson’s Recovery of
the Postmodern Word, Contemporary Literature Vol. 37, No. 2, Madison:
University of Wisconsin Press, p. 302.
8 Winterson, J. (1995) Art & Lies, London: Vintage, p. 52.
9 Ibid., p. 30.
10 Ibid., p. 32.
11 Andermahr, S. op. cit., p. 19.
12 Burns, C. L. op. cit., pp. 286, 292.
13 Winterson, op. cit., p. 3.
14 Burns, C. L. op. cit., p. 280.
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only part of the reason why this work is denied the status of a
novel. Namely, Winterson avoids using the term to refer to her
works, preferring “fiction”, as she believes the novel belongs
to nineteenth-century realism. In that sense, the novel is now
dead and replaced by works so diverse in form and content that
they lose a common character.15 Hence, this highly intertextual
and self-referential work is defined by its subtitle as “A Piece
for Three Voices and a Bawd”, with alternating and overlapping
voices of characters who represent transpersonal minds
switching from first-person narration to third and back.
Art & Lies therefore partakes in questioning the status of fiction,
or more specifically, of the novel as form and genre, through the
now familiar, yet original, slipping across the border between
literature and (auto)biography. Handel is and is not the famous
composer, Picasso is and is not the artistic genius, and Sappho
is and is not the legendary poet, which “effectively erases the
difference between recollection and invention”,16 with the many
transformations of gender, voice and identity complicating the
matter. Winterson’s treatment of history as a fiction illustrates
her lack of belief in the truth of history17 and prompts her to
rewrite it through fictional symbols of arts – music, painting,
and literature – modelled on historical figures. Literature is no
stranger to rearranging and remoulding facts, public or personal,
and in an interview for The Guardian, Winterson comments on
the need to “sacrifice a fair bit of fact” if you can “tell a good
story”,18 which equally applies to historical and autobiographical
facts. Like the rest of her fiction, Art & Lies is certainly but
unmeasurably seasoned with numerous details from Winterson’s
life, from her sexual orientation to her interest in the life stories
of books. However, the endeavour to retrace them is rendered
futile as “[o]nly a fool tries to reconstruct a bunch of grapes
from a bottle of wine”,19 and no chapters relate this better than
those of Sappho, whose relationships were reconstructed from
her verse. The kaleidoscopic change of Handel’s, Picasso’s and
Sappho’s narratives creates an intricate web of fiction, reality,
art, lie and truth, mutually entangled beyond recognition. Fiction
is declared not the truth of the reader’s reality but the truth of
15 Bilger, A. (1999) Jeanette Winterson, The Art of Fiction No. 150, The Paris
Review, http://www.theparisreview.org/interviews/1188/the-art-of-fictionno-150-jeanette-winterson
16 Onega, S. op. cit., p. 139.
17 Childs, P. (2005) Contemporary Novelists: British Fiction since 1970,
Basingstoke: Palgrave Macmillan, p. 264.
18 Brooks, L. (2 September, 2000) Power Surge, The Guardian, http://www.
theguardian.com/books/2000/sep/02/fiction.jeanettewinterson
19 Winterson, J. op. cit., p. 56.
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the newly born fictional world, and its siren’s call is the author/
narrators luring us to trust this truth. “I’m telling you stories.
Trust me.” from The Passion is the reverberating mantra of
Winterson’s entire opus.
The first to take you around the shifting sands of fact and fiction
in non-linear, “fragmentary, repetitive and even sometimes
contradictory”20 narration is Handel, former priest and surgeon
specialising in breast cancer. He describes himself as “doctor,
Catholic, admirer of women, lover of music, virgin, thinker,
fool”,21 deeply contemplative, strict, yet highly sensitive. His
asceticism verges on masochism: “I prefer to be slightly cold,
slightly hungry, to spend less on myself than I could, [...] to
hold my desires just out of reach of appetite, to keep myself
honed and sharp”.22 It might or might not be related to his being
a castrato with a restrained libido – not a eunuch, as reviews and
criticism assert all too often – easily coerced into the operation
by a much older Cardinal, his one-time mentor and lover. Having
as a child experienced what he even now does not understand
as molestation and mutilation, then having thrown away his
one chance of love, Handel approaches the crude, violent and
unhappy world around him with brittle and sophisticated irony,
aimed particularly at human nature and progress. As such, he is a
perfect vehicle for Winterson’s exposure of the grand narratives
of religion and science, dependent on human perception and
subjectivity, and reliant on the metanarrative of progression, as
purveyors of lies.23
Another exposer of lies the society spins about itself is Picasso,
a woman painter in a world which holds the opinion that a
woman who paints is like a man who cries – “Both do it badly.”24
She is born of an act of rape and grows up in a closed-minded
patriarchal home presided by an arrogant and egocentric father.
It is a home which admits of no other roles for women, or men,
but the traditional ones, and knows no alternative paths in life.
This is why in a house with two staircases, the private and the
public, only Picasso sees the private one, expectedly her own.
She is a “difficult child” because she refuses to choose the “easy
public route” and is now “way out past good behaviour and
common sense” to fit in.25 In the eyes of her family, she would
20 Onega, S. op. cit., p. 134.
21 Winterson, J. op. cit., p. 26.
22 Ibid., p. 7.
23 Ginette Carpenter qtd. in Andermahr, S. op. cit., p. 91; Cobley, P. op. cit.,
p. 187.
24 Winterson, J. op. cit., p. 38.
25 Ibid., pp. 41, 43.
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be acceptable only if she conformed to the authorised images
of women since the patriarchal system her family represents
allows for no women who paint, wear their hair short or nourish
lesbian sentiments. Despite the society’s disparaging attitude to
her, she becomes an artist little interested in “notions of fine art
or popular art, second-rate art or decorative art. There was just
art and not-art.”26 Paintings, which she sees as “extraordinary
events [...] not objects fixed by time”, save her from the “genteel
sadism” of her parents’ home where women’s voices cannot
be heard.27 Picasso’s stepmother utters few sentences of her
own and merely parrots those of her husband: “’She lives in
Paradise,’ said Sir Jack, whenever he thought of his daughter.
’You live in Paradise,’ said her mother”.28 Society’s denial of
facts, as well as women’s voices, and its fictionalisation of reality
is exemplified by Picasso’s family. The truth of her abuse by
her half-brother lies buried under sentimental stories the family
tells during holidays, so instead of sexual abuse, the stepmother,
for instance, remembers her children sleeping in the same bed
like puppies, and wonders why Picasso never visits her brother.
“Lies are comforting, so long as they can be believed”, and the
entire family is involved in a “conspiracy to lie”, using the past
like a “set of rooms to be washed and decorated according to the
latest fashion”.29
The narrative of the third main protagonist, Sappho, provides
an example of just such washing and decoration at the hands of
history. Her chapters paint a portrait of her as a woman whose
mythical persona has eclipsed the real woman. From the opening
paragraphs she goes straight for the heart of the matter by telling
the reader about the gap between Sappho as the archetype of
sexuality – history narrates “a proliferation of strikingly bizarre
and contradictory legends” but very few facts about her life –
and Sappho as the neglected poet, pointing to the “falsity of the
views on herself and her work passed on as historically accurate
and truthful”.30
“I am a sexualist. [...] Say my name and you say sex. [...]
What have you done with my poems? [...] It isn’t surprising
that so many of you have chosen to read between the lines
when the lines themselves have become more mutilated than
a Saturday night whore.”31
26 Ibid., p. 38.
27 Ibid., pp. 39, 41.
28 Ibid., p. 40.
29 Ibid., p. 43.
30 Onega, S. op. cit., p. 140.
31 Winterson, J. op. cit., p. 51.
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The style of her sections is an act of reclaiming poetry and
uniting Sappho the archetype and Sappho the poet. For this
reason, when she speaks to us “the word and sex are one […]
Language and sex are brought together through an eroticization
of speaking […] and playing on the sensate properties of language
– the rhythm, sound, and effect of mouthing such words linked
together by overlapping consonants”.32 The content of her story
builds upon Picasso’s life in exemplifying yet again the uneasy
destiny of the female artist. Addressing the claim of Dr Johnson,
a lexicographer, that a woman cannot be a poet, Sappho poses a
crucial question: “What then shall I give up? My poetry or my
womanhood? [...] In the end the choice has not been mine to
make. Others have made it for me.”33 From her difficult position,
Sappho “invokes the imaginary as a ‘truth’”,34 revealing to us
that facts and givens of the real world do not hold the truth – if
marriage is a piece of paper, church approval, or the facts of a
roof or bed, then she is not married35 – and her very life serves
to prove it.
“Her body is an apocrypha. She has become a book of tall
stories, none of them written by herself. Her name has passed
into history. Her work has not. Her island is known to millions
now, her work is not.”36
This is precisely why her voice is the most persuasive in exposing
“the objective as relative and history as at best partial”.37
The subplot contained in the eighteenth-century manuscript
entitled The Entire and Honest Recollections of a Bawd,
part memoir, part erotic fiction which “parades itself as
autobiography”, highlights the notion of the objective as relative
and confirms Sappho’s often quoted view that “[t]here’s no such
thing as autobiography, there’s only art and lies”.38 The subplot,
which compares to the main plot like opera buffa to opera seria,39
complements the theme of art’s sublimeness and timelessness by
focusing on a low character, a bawd, Doll Sneerpiece, who is
nevertheless an artist in her own right. Doll’s art is sexuality
and her muse the young, uninterested Ruggiero, a character
much like Handle, chaste, bookish, noble and scholarly. The
32 Burns, C. L. op. cit., pp. 293-294.
33 Winterson, J. op. cit., p. 52.
34 Burns, C. L. op. cit., 293.
35 Winterson, op. cit., p. 58.
36 Ibid., p. 69.
37 Childs, P. op. cit., p. 265.
38 Winterson, J. op. cit., pp. 29, 69.
39 Onega, S. op. cit., p. 139.
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main plot’s great regard for art, particularly the written word,
is counterbalanced by Doll’s attitude to the book as “nothing
[...] but a box of dainty handkerchiefs to wipe myself against
once off the pot”,40 which she then contradicts when she reads
Sappho’s poetry, ludicrously, in the original. She is almost a
“prostitute-cum-scholar” and “shares key traits with Sappho,
the Greek poet whose love poems were condemned as indecent
and pornographic”,41 if somewhat parodically. Doll also shows
genuine admiration for a different kind of reading, calling the
reader’s attention to the often praised symbiosis of text and body
found throughout Winterson’s lofty prose.
“And if I were to say that I would care to turn the pages of
that gentleman one by one, and to run my fingers down his
margins, and to decipher his smooth spine, and to go on my
knees to enjoy his lower titles, and to upturn that one long
volume that he keeps so secret to himself, what would you
say?”42
This supposedly factual erotic memoir is treated as a fiction
whose completeness and honesty is to be doubted due to its
reliance on memory and, inevitably, selection. The one who
points to its unavoidable flaws as fact is, interestingly enough,
Handel, who himself admits that he feels “more comfortable
with the seeming than the real”,43 and whose chapters, like those
of Picasso, represent an effort to remember, “spinning around
the same crucial events […] each time yielding more revealing
information”.44 The effort is doomed to resort to fictionalisation
due to the fallibility of memory in accurately recalling the past,
so Sappho articulates it for all three of them: “I shall not manage
to remember.”45
The play between appearances and reality is refracted through
the stories of all these characters, “traumatized by abuse –
[…] mutilated poetry, castration, rape”, while “each discloses
deep feelings of alienation in the modern world”.46 Winterson
explores the idea through the binaries of art and life, fiction
and fact, truth and lie, and the inability to tell the one from
the other seems accentuated by character doubles (castrated
Handel/Cardinal’s former lover, scholarly and queer Handel/
40 Winterson, J. op. cit., p. 6.
41 Onega, S. op. cit. 140.
42 Winterson, J. op. cit., p. 6.
43 Ibid., p. 122.
44 Onega, S. op. cit., p. 134.
45 Winterson, J. op. cit., p. 138.
46 Childs, P. op. cit., pp. 258-259.
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Ruggiero, pornographic and scholarly Doll/Sappho, liesmending, self-reclaiming, lesbian and suicidal Picasso/
Sappho47), and two of the characters’ double names (Handel/
Frederick, Picasso/Sophia). In other words, Winterson sets out
to “collide the real and the imaginary worlds”, and prove that
“the partition between real and invented is as thin as a wall in a
cheap hotel”.48 Within such a framework, the author examines
sexuality, imposed and self-chosen identities, as well as gender.
Like Winterson’s other works, Art & Lies represents gender as
performance, “masquerade” as a “queer device” according to
Sonya Andermahr,49 or play – as Winterson herself commented
in The Guardian’s Live chats, she is interested in gender play
rather than gender roles.50 Unlike The Passion or Sexing the
Cherry (1989), Art & Lies depends less on cross-dressing than
on gender change, and is more focused on its relation to voice,
its absence or transformation. In an interview for The Paris
Review, Winterson explains how this theme in Art & Lies relates
to Der Rosenkavalier.
“In opera in the eighteenth century, the composer—say
Handel or Mozart—would simply write for a particular voice.
He wouldn’t think, Is this a man or a woman? He liked that
voice and would write a part. So when the person got on
stage, sometimes they’d have to be a man and sometimes a
woman. This does not happen in the nineteenth century. You
don’t see it again until Strauss’s Rosenkavalier in 1911, which
is extraordinary. It does tell us so much about the nineteenthcentury sensibility about gender, a huge fear of anything
crossing over.”51
Winterson’s exploration of voice and gender, their overlapping
and crossing over, again plays on the idea of appearances
vs. reality, truth vs. lie, which brings to light the rigidity of
patriarchal relations and roles. It potentially “caricatures the
male characters as either incestuous predators, misogynistic
murderers, or breast surgeons with an over-eager knife”, so
47 Herein lie some of the many uncertainties defying factual representation in
Art & Lies. Does Picasso survive the attempted suicide? Does she commit
suicide at all, or does her father push her? Or rather, is the murder she hints
at literal or metaphorical? These questions mirror the mystery surrounding
Sappho’s suicide – does she kill herself over a ferryman or over her lover
Sophia? “I know from my own experience,” says Sappho “that suicide is not
what it seems.” Winterson, J. op. cit., p. 134.
48 Winterson, J. (2001a) The PowerBook, London: Vintage, p. 93.
49 Andermahr, S. op. cit., p. 23.
50 Winterson, J. (7 September, 2000) Live chats, The Guardian, http://www.
theguardian.com/news/2000/sep/07/livechats
51 Bilger, A. op. cit.
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Winterson’s treatment of men is pronounced “just as sexistly
offensive as the abuse she depicts against women”.52 While the
roles she assigns to most of her male characters are undoubtedly
insignificant or negative, Handel is an exception, perhaps
because he is a celibate castrato. Instead of the latent or overt
sexism in Winterson’s characterisation, though, it might be
more to the point to focus on the characters’ queerness. Together
with the cross-dressing and possibly homosexual Ruggiero and
one-time cross-dressing Doll, Handel, Picasso and Sappho “fit
the notion of queer characters, the two women as lesbians and
Handel as a castrato, […] so in themselves they all problematise
gender roles and expectations”.53 They question all monolithic
views of reality, not only those concerning gender and sexuality,
so their being queer is accompanied by an ability to see multiple
layers of reality and understand the blurred borders between
truth and lie. Handel presents London as three cities in one,
the ceremonial, the political, and of course, the invisible, and
Picasso knows that the public staircase in her family home, the
“right” staircase, “a broad certain sweep, that moves in confident
curves upwards” is not “the only way up through the house”.54
Alternative realities, paths, personae, identities, narratives and
truths, coupled with Winterson’s approach to form, structure and
language in fiction, mark Art & Lies as one of the most striking
examples of her experimental prose which shows no respect for
spatial or temporal boundaries. Fictional protagonists/historical
figures from different periods and geographies are brought to
the same spatiotemporal point of contemporary London –
they are and are not contemporaries – by art as a contrast to
the brutal world of the city, a world of violence, disease,
illegal immigrants, squatters, fear, dejection, frivolousness,
vapidity, spiritual poverty and, most importantly, death – “All
art belongs to the same period. […] Art defeats Time.”55 Their
interconnected narratives56 rewrite official or authorised truths
and breathe an air of fantasy which “attaches to the ‘real’ of
emotions or passions that need be drawn back into focus through
[…] fantastic disruptions of the static, deadening acceptance of

52 Makinen, M. op. cit., p. 132.
53 Ibid., p. 139.
54 Winterson, J. op. cit., p. 41.
55 Ibid., p. 67.
56 To name only a few connections, both Picasso and Sappho witness the building
of Handel’s new cancer clinic, Sappho lives in the invisible city Handel
informs us of, Picasso was brought to this world with the help of Handel’s
peculiar medicinal technique, cunnilingus, and the main protagonists read
Doll’s memoir while Doll reads Sappho’s poetry.
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‘reality’ as status quo”.57 The endlessly transforming piece for
three voices, the narrative trio inspired by Der Rosenkavalier,
reflects the spatiotemporal context of Art & Lies, with change
(of place, time, gender, voice, person) and repetition (of sounds,
phrases, chapters58) as the only constants. The three narrative
threads of this extraordinary polyphony are finally woven
into one when the characters meet on the same train, with the
underlying sense that theirs is perhaps “an afterlife journey
through the world of art and the imagination”.59 Picasso embarks
on the train after her suicide and, years ago, Handel experienced
a car accident on his way to the train station. Sappho, who
is, curiously enough, from the invisible city where “[p]eople
vanish every day”,60 and from 600 BC, witnesses Picasso’s fall
and follows her. Her task is to guide them on a journey from
“the city 2000 After Death”61 to their final destination in the
underworld. This unifying move provides no sense of resolution
though. Through its denial, resolution is presented as a lie. If
their quest is also for truth, it too is denied a sense of resolution
as “[t]he search for truth is tainted with willing falsehoods”.62
The world is obsessed with (re)solutions but all are temporary
since “[t]hings are continually beginning again; they’re never
really resolved”.63 “How long had they been on the train? Days?
Hours? Months? Weeks? Years? Always? Never?”64
Described as “a metacommentary on the relationship between
art and life”65 or “a Babel Tower of self-multiplying mirrors”,66
Art & Lies is a fiction which confirms that certainty is a lie. In
its questioning and careful evasion of certainty, the work falls
in line with the rest of Winterson’s oeuvre – an excellent and
frequently discussed example is the unknown gender identity
of the narrator in Written on the Body (1992), which frees the
text from straightforward interpretations, turning it into an
unsolvable enigma. In Art & Lies, as in The Passion or The
PowerBook (2000), the only certainty is “the constancy of

57 Burns, C. L. op. cit., p. 301.
58 Onega duly takes notice of the repetitions and inversions in the rotating
structure of Art & Lies that suggest “both temporal circularity and the
complementarity of the characters’ life stories”. Onega, S. op. cit., p. 134.
59 Andermahr, S. op. cit., pp. 94-95.
60 Winterson, J. op. cit., p. 68.
61 Ibid., p. 67.
62 Ibid., p. 140.
63 Bilger, A. op. cit.
64 Winterson, J., p. 153.
65 Andermahr, S. op. cit., p. 44.
66 Onega, S. op. cit., p. 137.
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change’”.67 The motto of Winterson’s literary worlds is that
“not all facts are known and what is known is not necessarily
a fact”, to which she adds the rule of subjectivity that applies
even to scientific truth: “A great deal of scientific truth has
later turned out to be its observer’s fiction.”68 Truth as a fact is
unsustainable when reality and identity are in constant flux. With
art as a transtemporal, absolute value, and love as a transcendent
value, this idea is among the three key themes in Winterson’s
fiction.69 Unaccepting of the concept of historical truth, Jeanette
Winterson erases the line between history as fact and storytelling
as non-fact.70 Her fiction rewrites history, the Bible, myths, fairy
tales, legends, and innumerable literary works, including itself,
presenting history and science as stories and permitting no one
“correct” version of any story. In an interview for The Guardian
after the publication of The PowerBook, Winterson said: “I
believe in art as the true means of not telling the truth. You’re
not setting out to deceive. You’re setting out to find an ultimate
reality”.71  
Similar thematic and formal concerns inform Winterson’s third
prose work The Passion, which suggests that the interplay of
fiction and reality, art and lies, constitutes the central focus of
her oeuvre and can be traced back to her earlier writing. As
mentioned above, The Passion marks a shift from Winterson’s
autobiographical debut novel Oranges are Not the Only Fruit
(1985) and her comic retelling of the story of Genesis in
Boating for Beginners (1985), veering towards the fantastic
and the magical, and reflecting her understanding of art as a
“daily rebellion against the state of living death routinely called
real life”.72 The Passion exemplifies Winterson’s interest in
the creative employment of history, myth and legend in equal
measure and on equal footing. The text is typically perceived
as an example of historiographic metafiction, a mode which
“foregrounds the role of storytelling and narrative in historical
discourse and challenges the notion of history as a series of
acts”.73 It privileges marginal perspectives, fantasy over realism,
plurality of stories over single authoritative History. The
narrative is set in the period of Napoleonic conquests in the early
nineteenth century, and it is against this historical backdrop that
67 Winterson, J. op. cit., p. 57.
68 Ibid., pp. 29-30.
69 Andermahr, S. op. cit., p. 25.
70 Ibid., pp. 20, 28.
71 Brooks, L. op. cit.
72 Bilger, A. op. cit.
73 Andermahr, S. op. cit., pp. 60-61.
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the narrative foregrounds characters and perspectives normally
omitted in official historical records. Through alternate narratives
of the two protagonists, Henri and Villanelle, Winterson brings
together the perspective of the conqueror and the conquered,
male and female, in an attempt to show that a single perspective
is myopic and unreliable, and that an inclusive approach to
history and reality is “the most trustworthy way of seeing the
world, because truth is not singular but multiple and relative”.74
The story is narrated in four sections, the first focusing on Henri’s
experiences in the French army. This section is titled “The
Emperor”, pointing to the first of several passions the narrative
dwells on. Henri is a soldier-cum-cook, hardly fit for warfare,
slender, gentle and reluctant to kill even a mole, let alone an
enemy soldier, yet he admires the emperor with a passion which
remains undiluted even after a series of disastrous decisions.
Henri likens the obsession with Bonaparte with love: “We are
in love with him”.75 It is also suggested that Henri’s obsession is
a shared national one: “He was in love with himself and France
joined in. It was a romance. Perhaps all romance is like that;
not a contract between equal parties but an explosion of dreams
and desires that can find no outlet in everyday life”.76 Henri’s
feelings towards Napoleon are described in contradictory terms:
“He is repulsive and fascinating by turns”77, suggesting that a
more complete understanding of such complex phenomena
may be achieved only by turning to paradox, but also exposing
such worship as part of a grand narrative that reveals itself
as a lie. The British enemy, on the other hand, is reviled and
demonised: “We knew about the English; how they ate their
children and ignored the Blessed Virgin. How they committed
suicide with unseemly cheerfulness”.78 Such “knowledge”, as
exaggerated and unfounded as the worship of Bonaparte, is
mocked and dismissed, in favour of the precarious truth offered
by storytelling.
The name of the other protagonist, Villanelle, suggests the
obsessive need to repeat, reiterate and rework past motifs.
Villanelle refers to a highly structured poetic form which
centres on the repetition of certain lines and is for this reason
frequently associated with the exploration of obsession.79
74 Makinen, M. op. cit., p. 77.
75 Winterson, J. (2001b) The Passion, London: Vintage, p. 8.
76 Ibid, p. 13.
77 Ibid.
78 Ibid., p. 8, emphasis mine.
79 Jason, P. K. (1980) Modern Versions of the Villanelle, College Literature,
Vol. 7, No. 2, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, pp. 136-145.
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Similarly, Winterson’s “questing protagonists enact cyclical
courses striving for passions to reinvent, transform and refresh
themselves”.80 Repetition of key themes and motifs across
Winterson’s fiction is in itself reminiscent of a villanelle.
Villanelle’s name could also be read as an echo of Villeneuve, the
French admiral leading the Franco-Spanish fleet against Nelson
in the Battle of Trafalgar, one of the crucial naval battles of the
Napoleonic wars. This reminder of Napoleon’s defeat at the
hands of the British is contrasted with the fantastical preparations
for invading Britain Henri recounts in the first section. The plans
involve digging a tunnel to England and landing in a balloon,81
and are immediately exposed as mere flights of fancy: “All folly,
but I think if Bonaparte had asked us to strap on wings and fly
to St James’s Palace we would have set off as confidently as a
child lets loose a kite”.82 In this way, Winterson illustrates the
seductive power of illusion and the readiness to believe in the
fantastic, however misplaced it may be: “We believed him. We
always did.”83
The outrageous stratagems are placed firmly within the
historical framework of the narrative, as another reminder
that “the partition between real and invented is as thin as a
wall in a cheap hotel”. The plans, deemed “absurdly easy” at
first,84 are contrasted with the disastrous attempt at crossing the
Channel, which ends in the death of two thousand men. Patrick,
one of Henri’s brothers in arms, explains the mass drowning
as the work of mermaids in the Channel waters. The allure of
Bonaparte is equally bewitching: the drowned infantry is easily
replaced within a single day. However, the glory of his army will
be countered by intimations that its horses are lame and its men
disposable.85 In the third section, titled “The Zero Winter”, Henri
love turns to hate, which is defined as its counterpart, as love
disappointed. The charm of Napoleon’s persona will be exposed
as fiction, which is signalled through images of performance and
theatricals: “like a circus dog he thought every audience would
marvel at his tricks, but the audience was getting used to him”.86
However, in exposing the artifice of the Napoleonic myth,
80 Cox, K. (2008) ‘I was in the red forest and she was leading me home’:
Representations of the Maze and the Labyrinth in Jeanette Wintersons’s
The Passion, Critical Engagements: A Journal of Criticism and Theory, UK
Network for Modern Fiction Studies, Vol. 2, No. 1 (Summer), p. 123.
81 Winterson, J. (2001b) op. cit., p. 20.
82 Ibid., p. 21.
83 Ibid., p. 79.
84 Ibid., p. 20.
85 Ibid., p. 64.
86 Ibid., p. 80.
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Winterson exposes the complicity of those who are deceived by
its splendour. As Henri realises, “I invented Bonaparte as much
as he invented himself”.87
In addition to the myth of the Emperor, Henri’s wartime
experiences abound with rumours and hearsay, instances where
fact and fiction, the rationalist and the fantastic, are blended and
blurred. Henri tells stories about his military life to prospective
soldiers, which he “embroiders and invents” because “it made
them happy”.88 Patrick tells Henri stories of fantasy and magic,
like the one about his boots magically downsized by “the little
people”;89 his is a “world of goblins and treasure”.90 Patrick is
also said to possess miraculous vision which enables him to
see further and more clearly than others. Although reports of
his superior vision are laughed at and dismissed as “old wives’
tales” in the camp, they are also associated with privileged
insight and deeper wisdom, as is Patrick’s magical eye. Patrick’s
ability to see more clearly than others is coupled with his
belief in the magical. In this way, the narrative privileges the
irrational and the fantastic over the objective and the factual.
Paulina Palmer also notes that the usual subject matter of official
historical record – military campaigns, warfare and conquest –
is contrasted with stories that focus on the emotional and the
subjective.91 In addition to his proclaimed love for Napoleon,
Henri’s memories of the war are intertwined with memories of
his childhood, particularly his fond memories of his mother.
These are provoked by sensory details, such as the smell of
porridge, recollected in contradictory terms as “sweet but with
an edge of salt”.92 In Winterson’s fiction, such contradiction is a
prerequisite to the discovery of truth.
After the mass drowning, Henri starts keeping a diary, as a
bulwark against the eroding force of memory:  “I started so that
I wouldn’t forget. So that in later life when I was prone to sit by
the fire and look back, I’d have something clear and sure to set
against my memory tricks”.93 This provokes a discussion on the
nature of truth and memory between Henri and Domino, another
fellow soldier. As a textual document that aspires to facticity,
87 Ibid., p. 158.
88 Ibid., p. 30.
89 Ibid., p. 39.
90 Ibid., p. 45.
91 Palmer, P. (1998) The Passion: Storytelling, Fantasy, Desire. In: Grice, H.
and Woods, T. (eds.), ‘I’m Telling You Stories’: Jeanette Winterson and the
Politics of Reading, Amsterdam-Atlanta, GA: Rodopi, p. 108.
92 Winterson, J. op. cit., p. 25.
93 Ibid., p. 28.
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the diary is dismissed as misleading and false, as Domino warns
Henri about its ultimate unreliability: “‘The way you see it now
is no more real than the way you’ll see it then.’ […] ‘What gives
you the right to make a notebook and shake it at me in thirty
years, if we’re still alive, and say you’ve got the truth?’”94 The
purpose of Henri’s diary, however, is not to record the objective
truth: “I don’t care about the facts, Domino. I care about how
I feel. How I feel will change, I want to remember that.”95 In
this way, Winterson transforms a historical narrative about the
Napoleonic wars into a deeply personal narrative about passion
and disappointment, illusion and disillusionment. The refrain that
echoes through Henri’s section, “I’m telling you stories. Trust
me”, acts as a constant reminder of the higher validity of fiction,
but also as a warning about the impossibility of distinguishing
between what is real and what is invented. Palmer also notes the
ambiguity of the demand for trust, which insists on the veracity
of the narrative, and the use of the word “stories”, suggesting the
artificial nature of the text before the reader.96
The second section, titled “The Queen of Spades”, is narrated
by Villanelle and reiterates some of the main motifs of Henri’s
section. His passion for Napoleon is paralleled by Villanelle’s
passion for the mysterious and seductive Queen of Spades, and
both sections lead up to the same point in the chronology of
the narrative: New Year’s Day, 1805. Such structural similarities
foreshadow the characters’ meeting in the third section, where
they flee the horrors of Napoleon’s campaign in Russia. The
polyphony of the narrative intensifies, with their two narrative
voices alternating within a single section, so that the story of
Villanelle’s marriage is embedded in Henri’s narrative in the
third section, and Henri’s self-imposed exile to the asylum on San
Servolo is narrated by both narrative voices in the final section,
“The Rock”. Villanelle’s narrative is set in Venice, which is
represented as a labyrinthine space that exposes and underscores
the unreliable nature of reading and maps – be it the compass or
the storyline the reader navigates. The importance of the maze
motif in Winterson’s fiction has already been noted.97 Katharine
Cox reads Winterson’s use of the maze as a meditation on the
act of reading itself, stating that “Henri’s confused wanderings
reflect our own within the text”.98 The Venetian setting therefore
embodies the fluidity and unreliability of physical pathways,
precarious and frequently submerged, but also of textual cues,
94 Ibid., p. 28.
95 Ibid., p. 29.
96 Palmer, P. op. cit., p. 109.
97 See Cox 2008.
98 Cox, K. op. cit., p. 114.
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which fail to provide definitive answers and revel in ambiguity
and equivocation. Furthermore, the repetition of motifs and
phrases is reminiscent of the experience of wandering around a
maze and ending up at the same junction.
Frequent references to mirrors further underscore the repetitive
nature of the narrative. As Susan Onega has observed, the
presence of mirrors also suggests an alternative reality, a
Wonderland-like world beyond the limits of the ordinary.99 This
is precisely what the protagonists find in Venice, “the enchanted
city” where “the laws of the real world are suspended” and
“all things seem possible”,100 where “you may lose your soul
or find it”.101 In choosing to include “the mercurial city”102
as the setting of her narrative, Winterson again points to the
impossibility of a stable, unequivocal knowledge and truth.
Instead, in favouring fiction, disguise, and ultimately lies, the
text suggests that they may also be sources of understanding
and knowledge. Palmer also notes that Venice itself is portrayed
as a city of contradictions, a place of lush excess epitomised
by the carnival, but also of death and darkness.103 Accordingly,
Henri’s journey ends on the Venetian island of San Servolo, in
an asylum, echoing Bonaparte’s exile on St Helena. After the
murder of Villanelle’s husband, Hеnri loses touch with reality
– or is perhaps transported to an alternative one. The ghostly
visitations he reports may be dismissed as the delusions of a
madman, or given credence as alternative versions of the truth.
Villanelle’s narrative further questions the stability of fixed
categories, by foregrounding the theme of disguise and duplicity.
Indeed, in her section what appears never is what is, as even
seemingly solid concepts are questioned and redefined from a
different perspective. As Palmer notes, Villanelle is associated
with mermaids, 104 by virtue of her webbed feet, but rather than
being the temptress, she is the one who falls prey to the fatal lure
of the Queen of Spades. Bridges “join but they also separate”105
and “although wherever you are going is always in front of
you, there is no such thing as straight ahead”.106 Not merely
epigrammatic, these examples point to the need in Winterson’s
writing to resist fixity and remain wary of definitive statements
99 Onega, S. op. cit., p. 73.
100 Winterson, J. (2001b) op. cit., p. 76.
101 Ibid., p. 57.
102 Ibid., p. 49.
103 Palmer, P. op. cit., p. 114.
104 Ibid., p. 110.
105 Winterson, J. (2001b) op. cit., p. 61.
106 Ibid., p. 49.
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of truth or fact. The unreliability of appearances and fluidity of
identity is perhaps most readily illustrated by the motif of crossdressing and the unstable nature of Villanelle’s gender which
destabilises binaries and, in recalling Butlerian definitions that
transcend the binary model of gender, questions the necessity
of gender as a category. Cox also points to the dual gendering
of the city of Venice, which is simultaneously referred to as the
“Bride of the Ocean” and represented by a masculine lion.107
Likewise, Villanelle has the body of a woman, but possesses a
host of masculine features. She is unusually tall for a woman
and androgynous in appearance. She has webbed feet, along
with the ability to navigate the city’s labyrinthine streets and
walk on water, features typically associated with male boatmen.
She dresses as a boy while working in the Venetian casino
and sometimes outside of it. Such ambiguities point to the
impossibility of confining Villanelle within a single category
of gender, but also to the impossibility of a single signifier to
encompass the totality of truth. The truth of Villanelle’s gender
identity is to be discerned only in the rejection of the binary, as
she muses: “Was this breeches and boots self any less real than
my garters?”108 Similarly, the truth of Winterson’s narrative,
which reveals the intricacies of human passion, is to be found
only at the intersection of reality and fantasy.
The theme of disguise, the question of appearances and what
lies beneath them, is further explored in the third section, when
Henri, Villanelle and Patrick adopt a series of guises in order to
escape the war and reach safety, changing their nationality to
suit the allegiance of their hosts. National identity is therefore
reduced to a category entrenched in politics, rather than praised
as an essential feature of one’s identity. The absurdity of their
disguise is not lost on Henri:
“And if I had thrown off my disguise? What then, would I
have turned into a devil before their eyes? (…) it seems we
are as we appear. What a nonsense we make of our hatreds
when we can only recognise them in the most obvious
circumstances.”109
The question is echoed when Henri kills Villanelle’s husband,
the villainous cook: “Can saints and devils be so alike?”110
The narrative insists that the truth is inevitably somewhere in
between the polarities of representation. Another example may
be found in Winterson’s portrayal of masculinity, which in The
107 Cox, K. op. cit., p. 127.
108 Winterson, J. (2001b) op. cit., p. 66.
109 Ibid., p. 105.
110 Ibid., p. 127.
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Passion takes either the form of the feminised, mostly celibate
Henri, and the savage, abusive masculinity of the cook. Both
of these models are exposed as simultaneously authentic and
exaggerated, truthful and fictional. The aggressive masculinity of
the cook is undercut by his homosexuality, and Henri’s fragility
is contrasted not only with the savage murder he commits but
also with the added mutilation of the body.
Stories told in the narrative are those of passion and obsession.
Rooted in historical events, they make no claims to greater
veracity as a result. On the contrary, the carnage of the
Napoleonic wars at times seems more surreal and unbelievable
than Villanelle’s webbed feet. “There are stranger things”,
as her father notes.111 Palmer also suggests that the pairing of
a historical figure with fictional characters contributes to the
blurring of the two categories and to the interplay between life
and art:
“The interplay she creates between historical personages
and fictional characters has the effect of problematizing the
distinction between history and literature by blurring the
difference between the two. The interplay also, of course,
alerts attention to the difficulty we encounter in gaining access
to figures and events from earlier periods. Since no objective
knowledge of them is available, they become known to us
only from their textualized traces.”112
Spatiotemporal experimentation, discussed with regard to Art &
Lies, can be observed in The Passion as well, where it reflects
the narrative’s concern with the nature of history. Its historical
setting is juxtaposed with Domino’s assertion that “there is
only now”, “there is only the present”.113 The Passion does not
observe temporal chronologies, and its insistence on repetition
lends it a cyclical structure, perfectly suited to the exploration
of obsessive desire. Coupled with its labyrinthine spatiality, this
produces a work that resists the idea of linear progression or
straightforward paths to the truth.
For Sonya Andermahr, the central theme of The Passion is
subsumed in the following: “in impossible conditions, where
life barely sustains itself, people tell stories to survive. As
throughout [Winterson’s] work, storytelling here performs a
crucial human function: that of compensating for the deficiencies
of reality and of making life endurable”.114 Similarly, Onega
111 Ibid., p. 61.
112 Palmer, P. op. cit., p. 109.
113 Winterson, J. (2001b) op. cit., pp. 29, 86.
114 Andermahr, S. op. cit., p. 63.
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stresses the therapeutic quality of storytelling inherent to
Winterson’s writing.115 Such pronouncements may be applied to
all of Winterson’s fiction. Storytelling, Andermahr contends, is
instrumental in “mediating, indeed sustaining, human life”,116 a
point Winterson seems to support wholeheartedly. Art & Lies
and The Passion both testify to Winterson’s preoccupation with
the recuperative power of fiction, the dual nature of reality
and truth, the value of art and storytelling, and the thin line
between truth and lie. Historical record, lauded as the purveyor
of truth and meaning, is exposed as that which it berates – a
grand narrative itself, a fabrication governed by the principles
of selection, exclusion and arbitrariness, much like any other
fiction. Ultimately, Winterson’s fiction as imagined truth and art
is irreducible to any single politics, and echoes Keats’s famously
cryptic line “Beauty is truth, truth beauty“.
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НИШТА НИЈЕ КАО ШТО ИЗГЛЕДА: 
РОМАНИ ЏАНЕТ ВИНТЕРСОН 
УМЕТНОСТ И ЛАЖИ И СТРАСТ
Сажетак
Слободно се може рећи да је један од путева којим се најчешће
иде у савременој енглеској књижевности онај којим се прихвата
фиктивност историје и стварности и растачу границе између
стварног и имагинарног. Овај пут је неспорно и често присутан у
радовима контроверзне британске ауторке, Џанет Винтерсон, чија
проза представља вечито поигравање чињеницама и фикцијом,
реалношћу и фантазијом. Њен роман Art and Lies (1995),
запостављен од критичара, епитомизација је дезинтеграције јасног
разграничења између (ауто)биографије, историје и фикције путем
низа бинарних концепата као што су уметност/живот, уметност/
лаж или чињеница/фикција, који трансформишу наше поимање
истине и лажи. Сличне теме прожимају и њен роман The Passion
(1987), који је доживео ширу афирмацију. Паралеле између ова
два дела сугеришу да постоји континуитет у литерарном бављењу
Винтерсонове темама као што су природа истине и реалности,
статус фикције и историјских записа, као и корисност бинарног
концепта и етикета. Циљ рада је да се истражи колико ови полифони
прозни комади представљају побуну против једнозначних ставова,
како редефинишу историјске концепте као чињенице и литерарни
наратив као фабрикацију и показују склоност ка истиности
имагинације и незваничним перспективама.
Кључне речи: Art and Lies, Џанет Винтерсон, проза, историја,
Страст
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ЦИНИЧНА ДИЈАЛЕКТИКА
ПРОСВЕТИТЕЉСТВА
СТЕНЛИЈА КУБРИКА
АНАЛИЗА ФИЛМОВА 2001: 
ОДИСЕЈА У СВЕМИРУ И
ПАКЛЕНА ПОМОРАНЏА
Сажетак: Рад анализира обмањујуће и самообмањујуће аспекте
друштва у филмовима Стенлија Кубрика, који илуструју проблеме
просветитељства из перспективе критичке теорије и постструк
турализма. Одисеја у свемиру налази основе ничеанских одно
са моћи у људској природи, што је темељ једнодимензионалног,
хладноратовског друштва, у којем се обмањивање комуниста или
сопствене популације оправдава вишим циљевима. Филм најављује
и контракултурну опозицију, која је изложена критици у Пакленој
поморанџи. Кубрик не прихвата класично виђење друге димензије.
Ничеанска природа твори језик и понашање омладинских поткул
тура, а разликовање добра и зла реторички се релативизује. Агре
сивни јунак потом је изложен фукоовској затворској дисциплини,
коју Кубрик критикује као одузимање слободне воље субјекта да
доноси моралне одлуке. Забрана лагања и насиља, односно норма
лизација, ограничава слободу, али Кубрик показује да свирепост
главног лика постаје и јавна врлина (у складу са Хоркхајмером и
Адорном), искоришћена од друштвених елита. Кубрикова дијалек
тика просветитељства носи циничну импликацију да су неистина
и насиље подједнако непријатељи и неизоставни делови просве
титељства.
Кључне речи: дијалектика просветитељства, филм, Стенли
Кубрик, медијска култура, идеологија, критичка теорија друштва,
постструктурализам
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Увод
Половином двадесетог века питање просветитељства отво
рено је насупрот оптимистичких идеала владавине разума
и свеопштег прогреса. Макс Хоркхајмер и Теодор Адорно
(Max Horkheim
 er, Theodor Adorno) развили су мрачну ви
зију управљаног света и конформистичке идеологије која
га је подупирала. Став да су моћ и спознаја синоними1 у
ствари је поставило питање истине. Откривање свих тајни,
оног непознатог у магији, религији и сујеверју, израсло је у
манипулацију стварима, где је и само мишљење отуђено и
претворено у калкулацију2. Просветитељство се као мрена
проширило у друштву, обликујући начине понашања и огра
ничавајући мишљење самих људи, због чега су критички те
оретичари закључили да је реч о „тоталној превари маса”3.
Амерички редитељ Стенли Кубрик (Stanley Kubrick)4 био је
житељ дотичног капиталистичког друштва, чак и један од
највећих стваралаца у холивудској индустрији културе. Ње
гова парадоксална позиција, да у центру културног конфор
мизма и стереотипности снима своје филмове, чини Кубрика
специфичном појавом, прожетом противречностима. То што
је Кубрик истовремено унутар и изван индустрије културе
даје његовим филмовима контроверзан облик, за који није
лако проценити да ли је у складу или против критичке тео
рије. Његови наративи су колико идеолошки толико и разот
кривајући и комплексни, због чега заслужују разматрање у
оквирима проблематике просветитељства.
Наш приступ стога се не може у потпуности окарактериса
ти као идеолошки усмерена интерпретација. С једне стране,
прихватамо виђење Михаила Бахтина (Mikhail Bakhtin) да
владајући слој увек настоји да доминантна значења пред
стави као наткласна и вечна, тако да идеолошки знакови
прикривају друштвену борбу у позадини.5 Ова перспекти
ва биће од користи приликом разматрања хладноратовске
реторике у Одисеји у свемиру, као и тинејџерског сленга у
Пакленој поморанџи, пошто оба дискурса служе за маски
рање насиља одређеног актера. С друге стране, пак, рад
ничко обесмишљавање буржоас ких културних конструката,
1 Horkheim
 er, M. i Adorno, T. (1989) Dijalektika prosvjetiteljstva, Sarajevo:
Veselin Masleša, str. 18.
2 Исто, стр. 37.
3 Исто, стр. 54.
4 Презиме се често неисправно изговара Кјубрик, што су, према гласина
ма, у моду увели њујоршки филмски критичари, у покушају да „оплеме
не” сувише обично јеврејско презиме.
5 Bahtin, М. (1980) Marksizam i filozofija jezika, Beograd: Nolit, str. 26.
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као и компензаторно насиље против владајућих6, дају овим
филмовима и изванидеолошки квалитет.
Будући да Кубрика интересују односи моћи, који не поседу
ју само идеолошки карактер, већ су и релација неравноправ
них сила, посебно је значајно како се успоставља не само
надмоћ, већ искориштавање једне силе у корист друге, као
да је реч малтене о повратку отуђене моћи. Чак и отпори су
конститутивни за одређени однос доминације, и поспешују
развој и координацију знања и моћи7. У том смислу Кубрик
избегава кључну димензију холивудских филмова, наиме,
такозвани „магични наратив”. Термин Фредрика Џејмсо
на (Fredric Jameson) указује на тенденцију да се друштвене
контрадикције симболички решавају, на романтичан, естет
ски или религиозан начин8. Али, уместо симболичке резо
луције, сукоби у Кубриковим филмовима се уопште не ре
шавају, не добијају задовољење. То јест, уместо хепи енда
опстају тензије и контрадикције.
Наспрам оних који просветитељство приказују као „хармо
нистичку доктрину”9, Кубрик се сврстава у „тамне” уметни
ке који откривају везу ума и неморала, грађанства и недела,
задовољства и окрутности10. Хоркхајмер и Адорно сматра
ли су да је ничеанско рушење сажаљења према слабијима и
брисање социјалних стега у ствари отеловљење оне мрачне
стране просветитељства, скривене индустријом културе, ко
ју су Франкфуртовци сматрали обликом „масовне обмане”.
Сви наведени аспекти просветитељства у Кубриковим фил
мовима добијају динамичну илустрацију и циничну надо
градњу, у виду проблематизације слободне воље као варања,
насиља и одбацивања кајања. Таква дијалектика просвети
тељства знатно је контрадикторнија, што ћемо настојати да
покажемо.
У случају Одисеје у свемиру, биће потврђено франкфуртов
ско виђење настанка просветитељства постварењем приро
де, но Кубрик ће томе додати ничеанску вољу за моћи, а по
луцивилизованост човека држаће за неприкосновену истину.
Такође, Кубрик ће врло пластично приказати употребу лажи
у политици. Уџбеничку илустрацију једнодимензионалног
6 Ryan, M. and Kellner, D. (1988) Camera Politica: The Politics and Ideology
of Contemporary Hollywood film, Indian apolis: Indian a University Press,
p. 47.
7 Delez, Ž. (1989) Fuko, Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana
Stojanovića.
8 Jameson, F. (2006) The Political Unconscious, London: Routledge, p. 104.
9 Horkheim
 er, M. i Adorno, T. нав. дело, стр. 124.
10 Исто, стр. 120.
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калкулативног друштва допуниће заплетом у виду апорије
непогрешивог рачунара који је програмиран да лаже, и да је
услед тога, а у складу са ничеанском поставком, приморан
да се против људи бори за опстанак. Ни спознаја људске де
структивности не ослобађа човечанство.
Но, готово класично виђење дијалектике просветитељства
код Кубрика добија корекцију у Пакленој поморанџи. Наи
ме, радничка култура буржоаз ији узвраћа њеним оружјем.
Насилничко понашање прикривено је поткултурним слен
гом и аудио-визуелним средствима, тако да се агресија у
ствари естетизује. Кубрик овим потезом код публике иза
зива негодовање због полицијске интервенције, и припрема
терен за апологију насиља и обмањивања. Иако приказује
цивилизацијско кроћење ниске културе, и уклањање њених
отпорашких, односно опозиционих делова, филм завршава
поразом дисциплинског дискурса.
Ипак, фукоовска критика просветитељства не води ка осло
бођењу него ка десадовским елементима, како их виде
Хоркхајмер и Адорно. Речју, политички и економски еста
блишмент купује контракултуру. Реметилачко понашање
главног лика више није изложено друштвеној контроли већ
се подстиче. Тиме се уједно открива франкфуртовска веза
просветитељства и неморала, одбија дисциплински аспекат
просветитељства и указује на продају побуне на тржишту,
али круг се затвара чињеницом да се ништа од тога не мо
же у потпуности одбацити. Просветитељство без лажи и
насиља подједнако је једнодимензионално као и Аушвиц.

Одисеја без Итаке
У интервјуу магазину „Плејбој” Кубрик је истакао жељу
да креира визуелни догађај који би „изравно продирао у
несвесно својим емоционалним и филозофским садржа
јем”.11 Многи гледаоци су уживали у ефектима без дубљег
разматрања филма, који се тумачио као дух епохе, крити
ка технолошког прогреса и хладноратовског друштва, као
и преиспитивање метафизичких дилема или еволуције при
мата од инстинктивног понашања, преко употребе алата, до
људске културе и историје.12 Тема филма је и прихватање
адолесцентске културе као нове реформске енергије у дру
штву. Речима Фредрика Џејмсона: „квалитативна мутација
11 Gilbert, J. Auteur with a capital A, in: Stanley Kubrick’s 2001: a Space
Odyssey: new essays, ed. Kolker, R. (2006) Oxford: Oxford University Press,
p. 34.
12 Kolker, R. (2006) Stanley Kubrick’s 2001: a Space Odyssey, Oxford: Oxford
University, p. 16.
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у људском развоју и нека врста ’детињег краја’ за људску
повест”.13 Ово су и теме критичке теорије, стога је управо
питање идеолошке обмане оно што може бити најинтере
сантније, поготово што Кубрик као своје полазиште има чи
сту вољу за моћи.
Филм Одисеја у свемиру отвара се сегментом који се зове
„Зора човека”. У питању је доба првих људских предака, ко
ји живе у суровом свету различитом од обиља протокомуни
стичке заједнице. Примати животаре на пустој земљи, као
биљоједи су угрожени због недостатака плодова, а због ди
вљих мачака жртве су у ланцу исхране. Смрт је свакодневна
појава, али нема културну форму, јер у њиховој егзистенци
јалној ситуац
 ији нема родних односа или религијских вред
ности. Синови не познају очеве и обрнуто, све је питање
борбе за опстанак. Кубрик посвећује нарочиту пажњу суко
бу две хорде око једног извора. Нико од њих нема нарочиту
предност, немогуће је успоставити контролу над воденим
ресурсом, док се не успостави одређена власт на територи
ји. Сукоб се симболички решава увођењем црног моноли
та, који је, како примећује Жан Бодријар (Jean Baudrillard),
„бесмислен објект увирања свих садржаја, скупљених да
се у њему материјализују, у њему апсорбују и у њему не
стану”.14 Кубрик не појашњава сврху монолита, али након
контакта мајмуни ментално напредују и почињу да објек
тивизују свет, који могу да искористе за себе и свој чопор.
Кључно је сазнање да природа може бити експлоатисана.
Примат налази кост и смрскава лобању животиње, схвата
јући да у рукама носи оружје. „Сведоци смо прожимања
прогреса и разарања”.15 Четвороношци се усправљају, уби
јају непријатеља и освајају барицу воде. Еволуција почиње
технолошким ексцесом, човечанство напредује уништава
њем. Ова мрачна верзија божијег врта указује на ничеанску
страну историје, као милиона година развоја деструктивне
технологије и освајања територија. Монтажним резом од
оружја у руци примата до свемирске станице, резимирана
је људска ратничка природа. Уз пратњу симфоније Рихарда
Штрауса (Richard Strauss) „Тако је говорио Заратустра”, нова
технологија само је усавршавање првобитне кости. Реч је о
својеврсном „паду у вис”16, ослобођењу човека од физичког
13 Jameson, F. (1992) Signatures of the Visible, New York: Routledge, p. 97.
14 Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija, Novi Sad: Svetovi, str. 63.
15 Palmer, B. 2001: the critical reception and the generation gap, in: Stanley
Kubrick’s 2001: a Space Odyssey: new essays, ed. Kolker, R. (2006) Oxford:
Oxford University Press, p. 21.
16 Tellote, J. P. The gravity of 2001: a Space Odyssey, in: Stanley Kubrick’s
2001: a Space Odyssey: new essays, ed. Kolker, R. (2006) Oxford: Oxford
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простора, захваљујући научним чудима, уз истовремено од
бијање свести да напусти Каинову планету. Наше злочинач
ко приземљење остаје чврсто, као да је природно стање неко
магнетно поље, производ културне гравитације.
У контексту догађаја 1968. године, антихуманистички при
каз људске историје ремети концепт државе благостања као
брижне и родитељске сфере. Будући да постоји континуитет
креативне деструкције од кости до најразвијених људских
апарата, испоставља се да је цивилизација тек институцио
нализација насиља, у којој су нагони донекле сублимирани,
али где су хијерархија и односи моћи и даље присутни. Пад
у ваздух управо је илустрација снаге варварског „магнетног
поља”. Тако у Хладном рату, као некад мајмуни у случају
конфликта око ресурса, Руси и Американци седе за столом и
„разговарају”. Језик дипломата које Кубрик приказује је ору
ђе анти-комуникације, где се настоји казати много а не рећи
ништа, дакле, користити језик као штит или маску којом се
прикрива истина. Испод уљудних и цивилизованих односа
крије се насилничка природа, која речи користи да завара,
релативизује или погрешно тумачи. Погледајмо пример од
носа хладноратовских хорди. Американци су пронашли дру
ги монолит на Месецу. Не објављују своје откриће, нити до
звољавају приступ својој колонији, док потпуно не упознају
нови феномен, и евентуалне користи задрже само за себе.
Све је то логично понашање једне сукобљене стране, али на
чин на који се крије или манипулише информацијама у вези
читавог догађаја врло је интересантан. Совјет Смислов по
кушава да сазна шта се у америчкој колонији дешава. Сми
слов истиче да се колонија налази „тамо горе”, иако то не
одговара реалној позицији у свемиру, и можда је коришћење
геоцентричног термина индикатор дезоријентације.17 Тако
ђе је истоветно варварској позиционираности, где је Земља
негде „доле”. Но, на питања Смислова Американац Флојд
одговара лажном неинформисаношћу, као да не зна ништа
о догађајима у колонији, и ишчуђава се слушајући податке
које му совјетски колега износи. Флојдови одговори на Сми
словљеву знатижељу крећу се од „нисам сигуран са схватам
шта говорите” до вештачке упитаности „стварно?” или „за
нимљиво”, али ни у једном тренутку Флојд не открива шта
се дешава.
Притом је јасно да је Флојд сасвим обавештен, али глуми
зачуђеност. То је својеврстан пример онога што Хоркхајмер
University Press, p. 45.
17 Stoeh r, K. A Philosophical Odyssey, in: The Philosophy of Science Fiction
Film, ed. Sanders, S. (2008) Lexington: University Press of Kentucky.
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и Адорно сматрају прикривањем „нераскидиве везе ума и
недјела, грађанског друштва и господства”.18 Наравно, Руси
су са своје стране захтевали вероватно лажно принудно сле
тање баш у спорну колонију, и били одбијени, али сада упо
зоравају Флојда да је то кршење међународних конвенција.  
Флојд изражава наду да се све ипак добро свршило по угро
жену посаду, али и даље несувисло одговара на испитивање.
Штавише, Смислов одлучује да постави директно питање:
да ли је реч о нечему опасном, некој епидемији? „Јавност”
мора да зна да ли је све у реду. Флојд тада под притиском
одбија да одговори, тврдећи да му није дозвољено да прича
о томе. Наравно, ако се присетимо почетка дијалога, то о
чему му је забрањено да говори он није ни „схватао”, фин
гирајући да није упознат са ситуац
 ијом. Али тајна је ипак
сачувана, и монолит и даље остаје само амерички.
У каснијем разговору с подређенима, Флојд признаје све не
принципијелности, поготово што гласина о епидемији иза
зива страх и код самих Американаца. Он сам истиче и да
је „лично посрамљен причом”19, али да је схватио потребу
за апсолутном тајновитошћу, будући да се не зна какав кул
турни шок откриће о екстрапланетарном животу може да
произведе, те позива на адекватне припреме и „кондициони
рање” становништва, пре него што информације буду обја
вљене. Кубрик приказује злоупотребу пи-ара зарад интереса
једне хорде, при чему чопор подржава обмањивање из на
водно општељудских разлога. Али храбра је одлука да се у
филму америчка спољна политика представи као преварант
ска, пошто није материјалистички и атеистички СССР једи
ни који напада слободу и морал скривањем или извртањем
информација. Речима Херберта Маркузеа (Herbert Marcuse):
„Олако дата хисторијска паралела с барбарима који угрожа
вају царство цивилизације прејудицира исход; други период
барбаризма би лако могао бити континуирано царство саме
цивилизације”.20
Кубрик нуди човечанству несагледиво пространство, но на
нивоу свести га оставља у првобитној малој бари воде. Тај
спој ултрамодернизма у области технологије и антимодер
низма у култури и друштву приметио је и немачки социо
лог Клаус Офе21 (Claus Offe) у савременом конзервативизму.
18 Horkheim
 er, M. аnd Adorno, T. нав. дело, стр.124.
19 Kubrick, S. and Clark, A. 2001: a Space Odyssey, screenplay, 09. march
2016., http://www.dailyscript.com/scripts/2001.html
20 Marcuse, H. (1968) Čovjek jedne dimenzije: rasprave o ideologiji razvijenog
industrijskog društva, Sarajevo: Veselin Masleša, str. 236.
21 Ofe, K. (1999) Modernost i država: Istok, Zapad, Beograd. Filip Višnjić.
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Технолошка средства могу да иду упоредо са неким наза
дујућим трендовима, попут опстанка и јачања патријархата,
или прилагођавања оруђа варварској свести. Имамо, како
кажу Хоркхајмер и Адорно, „варљиву проширеност духа”22,
тако што људи уједно постају све спретнији, информиса
нији и глупљи. То је стање које највише одговара развоју
савремене техничке цивилизације, без значајног уразумљи
вања човека. Штавише, постоји активно настојање да човек
остане у стању непунолетности. Обећање просветитељства
да ће успоставити владавину разума не само да је свет од
вело у доминацију калкулације и апстракције, стандарда
и конформизма, него човечанство остаје склоно варању и
затворено у самообмањивању.
Општа популација у Одисеји управо је инструментали
зована. Француски филозоф Жил Делез (Gilles Deleuze) у
појавама монолита у филму види мождане етапе, као сме
њивање животињског, људског, и потом мозга машине. За
њега Кубриково путовање прати ту еволуцију, и суштински
је „једно истраживање мозга”23. Ако бисмо продубили ову
тврдњу, могли бисмо приметити емоционалну и интелекту
алну ерозију људи, који добровољно прихватају да просто
служе технологији, која им обезбеђује удобан живот. Филм
ски астроунати једва и да разговорају међу собом, најчешће
око одржавања брода, а дехуманизација се очитава и у од
суству фацијалних експресија и гледању телевизије уз ру
чак. Тако се дешава парадокс да кроз прозор свог брода ви
де Земљину куглу, али то не сматрају значајнијим призором
од масмедијских садржаја. Они џогирају, одлазе у солари
јум, играју шах са рачунаром, а симултано само опслужују
технокапиталистички систем. Као што примећује Џејмсон,
ово научнофантастично путовање приказ је наше стерилне,
лоботомизиране данашњице.24
Кубрик иде и даље од критике безличности и механизаци
је људи, будући да им супротставља хуману машину. ХАЛ
9000 представља супериорну компјутерску интелигенцију,
која показује читав спектар емоција. ХАЛ гарантује функ
ционисање читавог брода, при чему су чланови посaде сво
јеврсне кости, односно оруђа овог рачунарског система.
Као такав, он је најснажнији изданак просветитељства. Но,
такође, он носи читаву деструктивност цивилизације ко
ја га је произвела. Његова мисија је да обезбеди несметано
22 Horkheim
 er, M. i Adorno, T. нав. дело, стр. 10.
23 Deleuze, G. (1989) Cinema 2: The Time-Image, London: The Athlone Press,
p. 205.
24 Jameson, F. (1992) нав. дело, стр. 86.
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спровођење циљева које је одредио Флојд, а којим се на
стоји прикрити задатак који посада треба да обави. Кубрик
претпоставља да рачунар није способан да обави такав за
датак, јер функционише по начелу непогрешивости, што је
наводно супротстављено задатку обмањивања посаде. На
име, компјутер је рационалан колико и његов творац. Онда
када је програмиран да у појединим случајевима лаже, он
можда неће говорити истину ни кад затреба. Речју, поквари
ће се, чиниће грешке које ће га коштати. Како каже Делез,
„робот се руши изнутра”25, не може издржати когнитивну
дисонанцу на коју је приморан.
Његов хеуристички алгоритам оспособљен је да сам учи и
размишља о новим ситуац
 ијама у којима би се нашао. Он у
односу с астронаутима развија емоције и имитира сасвим
људске особине. Оног тренутка кад он почиње да чини гре
шке, посада изражава забринутост да своје животе и даље
остави у рукама поквареног рачунара. У том смислу је за
нимљиво виђење Пола Вирилија (Paul Virilio) да је у филму
„робот-навигатор летелице развио ’људске односе’ са чла
новима посаде... и умро због тога”.26 Тако нас Кубрик уводи
у драму у којој астронаути желе да искључе ХАЛ-а да би
спасили своје животе, но, и рачунар жели да учини исто,
увиђајући да се спремају да га преваре. Трећи пут у фил
му, дакле, постоје две стране које покушавају да надмудре
или савладају једна другу. Ствари се опет враћају три мили
она година уназад, до воље за моћи, при чему наспрам људи
стоји компјутер забринут за сопствену егзистенцију.
Овај конфликт индикатор је тадашње забринутости о потпу
ном обухватању људског друштва од стране технологије, ко
ја врло лако може да преузме тоталну контролу. Мало је ве
роватно да рачунар стварно може учинити тако нешто, али
ХАЛ треба да се посматра више као отеловљење интрумен
талне рационалности једнодимензионалног друштва него
као реална технолошка направа. У питању је, дакле, битка
против надолазећег постиндустријског друштва, но Кубрик
не нуди излаз који би био сасвим у складу са еманципатор
ским пројектом. Наиме, једини преживели астронаут окреће
се нагону самоодржања, и захваљујући примитивним ин
стиктима успева да савлада рачунар, који емоције може да
репродукује, али очигледно није дорастао човеку у погле
ду воље за моћи. То јест, код Кубрикових људи покајање је
немогуће, а насилност остаје стална карактеристика.27
25 Deleuze, G. нав. дело, стр. 206.
26 Virilio, P. (2000) A Landscape of Events, Cambridge: MIT Press, p. 35.
27 Ryan, M. and Kellner, D. нав. дело, стр. 47.
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У последњем делу филма, који је омладина називала „ул
тимативним трипом”, услед халуцинаторних ефеката који
се појачавају употребом психоделичних супстанци, прежи
вели астронаут се суочава са свеопштом деструктивношћу
сопствене цивилизације, па чак и са сопственим поступ
цима, својеврсним „убиством” ХАЛ-а. За Славоја Жижека
трип је „хиперреалистична репрезентација фантазматског
простора”28. Трип просвећује. Након спознаје агресивности
човека, и могућности међусобног нуклеарног уништења,
астронаут би се нашао у такозваној „соби Луја XVI”, пред
револуционарног француског краља, где би се довршила са
морефлексија модерног човека, схватање његових патњи и
алијенације, након чега би уследио „космички препород”29.
Но, надреална појава „детета Звезде”, као омаж студентском
и контракултурном покрету, ствара потенцијално нову си
туац
 ију: „сфера фетуса и сфера земље имају шансу да уђу
у нови, непознати и несамерљиви однос”30 Поврх тога, џи
новско дете се окреће према Земљи док га прати мелодија
Штраусове симфоније „Тако је говорио Заратустра”. Отва
рање „друге димензије” код Кубрика у ствари не подразуме
ва решење ратних и економских проблема, то јест, чак и сам
писац Артур Кларк (Arthur Clark) није сигуран шта ће де
те пресудити.31 Није лако прогнозирати како би друштвени
(омладински, студентски, раднички, феминистички) покре
ти реаг овали на виђење грађанског друштва са аспекта моћи
и борбе, да ли би се оријентисали дефанзивно, како то види
Хабермас32 (Jurgen Habermas), или би покренули структурне
промене.
Кубрик свакако није неко ко решава ову дилему. Ипак, он
младој генерацији осветљава обе стране. Прву би предста
вљао Херберт Маркузе, који би указивао на потребу дистан
цирања од лажних ауторитета, осуде Вијетнама и Аушвица,
против свих напада на слободно мишљење и делање, како би
се сломио ланац црквених и световних инквизиција.33 Друга
страна оличена је, пак, у Карлу Шмиту (Carl Schmitt), кон
троверзном немачком мислиоцу, који увиђа да је противље
ње омладине природно у сваком друштву. То доноси нове
28 Žižek, S. (2009) Paralaksa, Zagreb: Izdanja Antibarbarus, p. 189.
29 Jameson, F. (1992) нав. дело, стр.  97.
30 Deleuze, G. нав. дело, стр. 206.
31 Klark, A. (1988) Izgubljeni svetovi 2001, Beograd: Prosveta.
32 Habermas, J. (1982) Problemi legitimacije u kasnom kapitalizmu, Zagreb:
Naprijed.
33 Marcuse, H. (1972) Kraj utopije / Esej o oslobođenju, Zagreb: Stvarnost,
str. 152.
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енергије и виталност самом друштву. „Генерације се увек
подижу уз олује и стрес. Оне уводе нове идеале”.34 Али,
Шмит је свестан да, сем своје младости, нова генерација не
ма шта друго да понуди, њена достигнућа су потенцијална,
постоји колизија циљева и могућности. Кубрик стога у на
редном филму као да врши заокрет, упућујући неку врсту
конзервативне критике контракултуре.

Контрадикције паклене поморанџе
Паклена поморанџа је описана као комерцијални цинизам и
експлоатација35, „непријатан филм у којем су интелектуалци
пронашли социјална и политичка значења... претенциозно и
одвратно смеће за болесне умове”36; „идеолошка збрка, па
раноидна десничарска фантазија маскирана као орвеловско
упозорење”37. Наводно, филм само наизглед критикује све
моћну државу, а у ствари слави недела свог хероја: „опре
зни либерал морао би да препозна глас фашизма”38 За филм
којем се приписује одбрана слободне воље ово делује као
контрадикторна критика. Но, конзервативно наглашавање
неких деструктивних тенденција младалачких култура, које
је истакао писац романа Ентони Барџис (Anthony Burgess),
Кубрик је искористио за осветљавање још једног аспекта ди
јалектике просветитељства.
Као филм за који се може рећи да наставља Кубрикову на
учнофантастичну приповест, Паклена поморанџа фокусира
се на живот једног тинејџера у Лондону будућности. Алекс
де Ларџ се заједно са својим вршњацима бави старом Ку
бриковом темом – „ултранасиљем”. Банда се свакодневно
забавља нападајући случајне пролазнике. Речју Хоркхајме
ра и Адорна, којима описују романе Маркиза де Сада, „без
излазно очајање жртве претвара господство у ужитак”39,
с разликом да овај пут жртва није нижа већ виша класа, у
једној врсти пролетерске одмазде. Сам Кубрик појашњава
да је Алекс „биће Ида”, и не комуницира са публиком на
34 Schmitt, C. (1986) Political romanticism, Cambridge: MIT Press, p. 85.
35 Staig er, J. The cultural productions of A Clockwork Orange, in: Stanley Ku
brick’s A Clockwork Orange, ed. McDougal, S. (2003) Cambridge: Cambrid
ge University, p. 44.
36 Chapman, J. ‘A bit of the ultra-violence’: A Clockwork Orange, in: British
science fiction cinema, ed. Hunter, I. Q. (1999) London: Taylor and Francis,
p. 135.
37 Ebert, R. A Clockwork Orange, 09. march 2016., http://www.rogerebert.com/
reviews/a-clockwork-orange-1972
38 Hechinger, F. A liberal fights back, 09. march 2016., http://www.visual-me
mory.co.uk/amk/doc/0037.html
39 Horkheim
 er, M. i Adorno, T. нав. дело, стр. 119.
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социјалном и моралном нивоу40. Према једној студији, све
га 4% испитаника имало је потпуно негативно мишљење о
Алексовој агресији, док га је 55% позитивно оценило41. Гра
ница између забаве и криминала се губи. Алекс своје наси
ље оправдава тиме што напада само „старе пијанице” који
певају „љигаве песме својих очева” и подригују. Традиција,
богатство и старост, више него алкохол или музика, јесу мо
тиви Алексове агресије, а Кубрик је, заједно са публиком,
„заволео панк садисту”42.
Омладина се након „ултра-насилне” забаве одмара у кафићу
који служи пиће „милк плус”, које је у ствари наркотизира
но млеко, коктел који повезује једну невину храну за бебе
и дрогу. У складу са духом времена, „екстаза дрогирањем”
можда би укинула буржоас ку субјективност, можда чак и
изазвала културни ексцес и покренула темеље друштвене
солидарности. Херберт Маркузе, који је захтевао да инте
лектуалци престану да се понижавају и грозе преступа43,
није баш очекивао да га у томе репрезентује Алекс де Ларџ.
„Обогаћено” млеко указује на исквареност деце, која борбу
генерација нису завршила репресивном сублимацијом, од
носно бразготинама супер-ега, које су гарантовале удаљава
ње од конформизма44. Уместо самосвести и еманципације,
Кубрик приказује сасвим инфантилну личност.
Штавише, Маркузеово „велико одбијање” Кубрик смешта
у своју предаторску поставку. Наставак Алексових аванту
ра налазимо у сцени индикативног назива „Дом”, где банда
напада брачни пар у својеврсном еквиваленту десадовског
„отчаравања родитељске љубави”45. Алекс злоставља бес
помоћног старца и његову младу супругу. Старац је уједно
писац субверзивне литературе, представник старе левице,
која је „издала” 1968. годину, и перципирана је као идео
лошки комодификована.46 Пролетерска деца не показују
40 Shaw, T. (2007) Hollywood’s Cold War, Edinburgh: Edinburgh University
Press, p. 224.
41 Barker, M. and Mathijs, E. (2005) Understanding Vernacular Experiences of
Film in an Academic Environment, Art, Design and Communication in Hig
her Education, vol 4, p. 7.
42 Kael, P. A Clockwork Orange: Stanley Strangelove, in: Stanley Kubrick’s A
Clockwork Orange, ed. McDougal, S. (2003) Cambridge: Cambridge Uni
versity Press, p. 135.
43 Marcuse, H. (1968) нав. дело, стр. 66.
44 Marcuse, H. (1985) Eros i civilizacija: filozofsko istraživanje Frojda, Zagreb:
Naprijed, str. 91.
45 Horkheim
 er, M. i Adorno, T. нав. дело, стр. 123.
46 Млађеновић, Н. (2012) Сукоб генерација и холивудски филм, Београд:
Задужбина Андрејевић.
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поштовање према искусном „револуционару” који живи у
аристократском делу града. Кубрик у једном тренутку от
крива пишчеве мисли: „Традицију слободе треба бранити.
Традиција слободе значи све. Обични људи ће је заборави
ти! О, да, они ће продати слободу за мирнији живот. То је
разлог зашто они морају бити вођени... терани... гоњени!”
Управо ово је, изгледа, разлог због којег се Кубриков Алекс
устремио на старог писца, као нова левица против идеоло
шких очева.
Но, Алексово насиље прикривено је извесном естетизаци
јом. Јавност може да размишља о дивљој омладини и узро
цима њихове појаве, но Кубрик користи уметност не зарад
просвећивања духа, већ да би пубертетске или насилне ак
те изједначио са високо креативним. Алекс слуша Бетове
нову „Девету симфонију” приликом самозадовољавања, а
„Виљем Тел” или Астерово „Певање на киши” пратња су
његовим злочинима. Но, најинтересантније маскирање де
струкције свакако је тинејџерски сленг „надсат”, чији назив
долази од суфикса руске речи „шестнадцатъ” (шеснаест),
који је исти као енглески суфикс „teen”. Надсат је мешавина
енглеских и словенских речи, и може да се тумачи као пе
нетрација совјетске идеологије међу омладином, оличеној у
речима попут „droogs”, којима се ословљавају другови.
Ово је још једно извртање Маркузеових мисли, који подсе
ћа да поткултуре раскидају са лингвистичком целином тако
што радикално преокрећу значења, односно да “безопасне
ријечи свакодневног приопћавања узимају из њихова кон
текста и употребљавају из за означавање објеката или актив
ности које су табу за склоп постојећег”47. У случају контра
културе у питању су термини попут трипа, траве или моћи
цвећа, док надсат истиче сасвим другачија поигравања ре
чима. Наиме, руску реч „хорошо”, која значи добро или ле
по, Алекс током својих деструктивних активности користи
да опише сопствено насиље. Међутим, то се спелује „horror
show”. Шта је одлично за Алекса, може бити прави хорор
шоу за жртву или гледаоца.
Ипак, надсат најчешће нема потребе ни да се преводи, или га
је и немогуће превести. Хорор може бити „choodesny” (чу
десни) или „oozhasny” (ужасни) свет, зависно од тога ко је
раније био у кафићу и наручио „old moloko, so you could peet
it... which would give you a nice quie t horrorshow fifteen minu
tes admiring Bog and all his Holly Angels and Saints in your left
shoe with lights bursting all over your mozg” Алекс, искусни
наркоман, силеџија и „prestoopnick”, никад своја (не)дела
47 Marcuse, H. (1972) нав. дело, стр. 159.
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не оправдава, не користи неке апстрактне идеале као што је
слобода, али све прикрива вокабуларом. Жан Бодријар зани
мљиво коментарише ову тенденцију: „Нигде се не појављује
онај морални поглед, критички суд који још представља део
функционалности старог света... мало (је) филмова који до
стижу тај раскид са сваком целисходношћу или критичком
негативношћу. Тај неупадљиви сјај баналности и насиља”48.
Такви инфантилизми попут „baddiwad”, „purplewurple”,
„booh oohoo”, прикривају истинско деловање размаженог
ученика који не воли да устаје ујутру и иде у „skolliwoll”.
Тако екстремно насиље публика не може да схвати, када се
звучним и визуелним, па и вербалним методама, бебећим је
зиком, ономатопејом, музиком и другим естетским потезима
гледаоци дистанцирају од бруталности о којима Алекс гово
ри49. Он и особе које физички повређује назива „браћом”,
иако би то требало да подразумева неку врсту присног одно
са. Но, и ту постоји поигравање са страним језицима, буду
ћи да енглеско „brat” значи дериште. Уз споменуто совјетско
„droogs”, Кубрик и Барџис истичу и екстраполирају негатив
не стране контракултуре, а потом их тако екстремизоване
предају државном апарату на преваспитавање.
Створено је оправдање да систем сваку непродуктивну је
динку може да изложи процесу рехабилитације, али публи
ка већ носи и утисак естетског ублажавања насиља, као и
дисидентског писца који је такође позивао на преваспитава
ње људи. Криминалци су или рођени са генетским пореме
ћајем, или су створени од стране лоших родитеља и опасног
суседства. Држава мора да пронађе начин да се агресивна
енергија преобликује и искористи, да се, како каже Адорно,
неспутани отпор радничке („ниске”) културе „цивилизациј
ски укроти”50. Паклена поморанџа се стога окреће једном
критичару просветитељства Мишелу Фукоу (Michel Fouca
ult), који је разматрао дисциплинске праксе унутар казнено-
поправних система, болница и психијатријских клиника,
као и њихово ширење у читавом друштву. Фуко развија иде
ју паноптикона, перфектног система надзора. У свевидећем
систему појединци делају као да су посматрани, као да се
над њима врши стална инспекција, па самостално коригу
ју сопствена понашања. Потом се у друштву множе „психо

48 Bodrijar, Ž. нав. дело, стр.  120.
49 Sisk, D. (1997) Transformations of language in modern dystopias, London:
Greenwood Press, p. 63.
50 Adorno, T. (2001) The Cultury Industry: selected essays od mass culture,
London: Routledge, p. 99.
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лози и ситни чиновници моралне ортопедије”51. Циљ је да
се кажњавањем они који крше поредак уподобе вољи дру
штва, и то се чини путем корекције лоших склоности. Дух
је „подручје на које делује власт са семиологијом као својим
инструментом”52.
Алекс се свакако није лако предао, и наставио је своје извр
тање уобичајених значења. Споља, он је послушан и узоран
робијаш, који поштује ред и помаже свештенику приликом
припрема црквених служења у затвору. Чак и марљиво чи
та Библију, али његова тумачења су сасвим егзотична. На
име, највише му се допадају клања и ратови, док му је Но
ви Завет претежно досадан. Занимљив му је само део када
Исус одлази на Голготу, и Алекс ужива замишљајући себе
као римског војника који бичује Христа који носи крст. Ди
сциплина испрва не може да утиче на Алексову душу, и он
остаје (не)морално аутономан. Но, Жил Делез закључује да
је „лудо насиље Алекса у Пакленој поморанџи вањска сила
пре преласка у службу сулудог унутрашњег поретка”53. То
је и поента Фукоове критике просветитељства, које уместо
разума и прогреса ствара нехумани систем надзора и казни,
у којем моћ укида људску слободу. Тај аспекат примећују
и Хоркхајмер и Адорно, пошто региструју симболичко на
сиље, којим се развија страх или презир према одређеним
феноменима, или се конструише одвратност према неким
начинима понашања54.
„Лудовико” третман којем је Алекс изложен мешавина је
фармаколошких и визуелних средстава. Као у изврнутом
Платоновом миту о пећини55, Алекс је везан тако да не може
да се помакне, нити да окрене главу, док иза његових леђа
„мађионичари” производе светлосне илузије које он види на
зиду и верује да су стварне. У лудачкој кошуљи, Алекс је
принуђен да посматра платно на којем низ насилних слика
следе једне за другима, од туча уличних банди до дела не
мачких нациста. Уз слике прима лек који појачава сугестију
и инсталира разлику добра и зла, а Фредерик Џејмсон при
мећује и наративну испрекиданост која појачава укупан ре

51 Fuko, M. (1997) Nadzirati i kažnjavati: nastanak zatvora, Sremski Karlovci:
Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, str. 13.
52 Исто, стр. 99.
53 Deleuze, G. нав. дело, стр. 206.
54 Horkheim
 er, M. i Adorno, T. нав. дело, стр. 100.
55 Platon (2002) Država, Beograd: BIGZ.
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зултат моралног преваспитавања главног лика, тако што се
уз Бетовенову музику везују тоталитарни симболи56.
Након терапије, Алекс развија одбојност према насиљу на
чисто физиолошком нивоу. Мучнина га спречава да почини
било какав агресивни акт. Но, Кубрик нам ставља до знања
да онај који не може да чини зло, који је потпуно условљен
да чини добро, јесте наизглед узоран грађанин, али и сасвим
неслободна особа, паклена, односно механичка наранџа. И
обрнуто, онај који не може да чини добро није ништа више
слободан. С правом се затворски свештеник у филму пита
да ли ова техника уопште ствара доброг човека, а не програ
мирани апарат. Добро и зло су опције, а онај ко не може да
бира, он није ни човек. „Дечак нема правог избора, зар не?
Властити интерес, страх од физичког бола навео га је на тај
гротескни чин самопонижења. Његова се неискреност јасно
види. Он више није грешник. Он више није ни биће способ
но да донесе моралну одлуку”.
Такав грађанин је подређен спољним утицајима, није спо
собан да делује морално. Са утилитаристичког становишта
стопа криминала је смањена, као и пренасељеност у затво
рима, али по цену да субјекат постане објекат. Свештеник
брани његову слободу избора, макар то био и избор да чини
зло. Уместо тога, намеће му се деловање у категоријама ин
тереса. Идеја о болу, а не сама бол, представа патње је оно
на шта кажњавање циља. То је медијски засићен субјекат,
чији је живот регулисан, без обзира да ли је стварно крими
налац или пацијент. У терапеутском друштву улоге се пре
плићу. Сваки грађанин је у постмодерни псеудо-слободан
као и „излечени” Алекс57. Човек, према Кубрику, није Русо
ов добри дивљак већ неплеменито биће, и потребне су дру
штвене институције које ће га водити. Дакле, да се избегну
екстреми разобручене субјективности или системског наси
ља.
Али, Кубриков филм показује нешто што се може објаснити
речима Ернста Блоха: „Закон још није створио ниједног ве
ликог човјека, али слобода рађа истинске колосе и екстрем
ности”58. Просветитељство је настојало да произведе при
стојно и напредно друштво, али поред деструктивних идео
56 Jameson, F. (1995) The Geopolitical Aesthetic: Cinema and Space in the
World System, Bloomington: Indian a University Press, p. 61.
57 Gehrke, P. Deviant subjects in Foucault and a Clockwork Orange: crimino
logical construction of subjectivity, in: Stanley Kubrick, film, and the uses of
history, eds. Cocks, G. Died rick, J. and Perused,G. (2006) Madison: Univer
sity of Wisconsin, p. 160.
58 Bloch, E. (1982) Duh utopije, Beograd: Beogradski izdavačko-grafički
zavod, str. 66.
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логија производило је појединце као конфекцију59. С друге
стране, Алексове уврнуте асоцијације и трансгресија кул
турног поретка, попут тога што повезује музику са деструк
цијом, јесте, речима Жила Делеза, ремећење свих кодова и
самопроизводња, саморађање60. Сплет високо-културних
дела и насиља вид је издувног вентила, који по Џејмсону
доноси олакшање у „досадној и неподношљивој оствареној
Утопији”61.
Но, Алекс никада не прераста сопствене пориве, нити се пре
обраћа као своја књижевна верзија, која постаје пунолетна и
одговорна особа. Кубрик је изоставио део у којем Алекс са
зрева, и тако најавио период након дисциплинске моћи. Као
што Славој Жижек наглашава, више нема значајније тензије
између институција и људи, пошто оне више не покушавају
да нормализују наше „вражићке перверзности”. Створен је
савез бунтовништва и корпорација62. То јест, Алекс као роба
на тржишту, која поседује извесну контракултурну оштри
цу, постаје ирелевантан за корпорацију онда када почне нор
мално да се понаша. Његово пресецање класних и култур
них разлика, илити ремећење кодова, у ствари је и финансиј
ски исплативо. Но, тиме се у Кубриковом филму још више
истиче истинска противречност људског друштва и културе.

Закључна разматрања
Пренаглашавање конфликтне људске природе опште је ме
сто холивудске филмске продукције, но у Кубриковим фил
мовима тај упрошћени маничеански наратив увек је декон
струисан на интересантан начин. Ако и постоји одређени
сукоб добра и зла, у складу с клишеом индустрије културе,
Кубрик стаје на неочекивану страну, било да је то хумани
зована машина у Одисеји у свемиру или насилник Алекс у
Пакленој поморанџи. Оба актера су жртве друштва у којем
се налазе, пошто их владајући слој приморава да обмањују
друге или се самообмањују. Додуше, Алекс и сам прибегава
једном естетском прикривању сопственог насиља, тако да је
његов наратив лажан и пре и после контакта са просвећеним
„васпитним” институцијама.
У својеврсној алтисеровској позицији, Алекс никад не исту
па из идеологије, само мења један дивљи за други дисци
59 Horkheim
 er, M. i Adorno, T. нав. дело, стр. 161.
60 Delez, Ž. i Gatari, F. (1990) Anti-Edip: kapitalizam i shizofrenija, Sremski
Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, str. 14.
61 Jameson, F. (1992) нав. дело, стр. 86.
62 Žižek, S. (2006) Škakljivi subjekt: odsutno središte političke ontologije,
Sarajevo: Šahinpašić, p. 330.
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плински облик, односно, у оба случаја има лажан однос са
стварношћу. Самозаваравање је присутно било да је то ин
фантилни надсат који маскира насиље, или сузбијање агре
сије на физиолошком нивоу. Интересантно је да је то пара
лелно виђењу просветитељства код Хоркхајмера и Адорна,
који виде како поправљање људског карактера које дегене
рише у фабриковање конформизма, тако и везу ума и немо
рала, која код де Сада осветљава удруживање задовољства
и окрутности. Док је други аспекат просветитељства у ства
ри прикривен код Хоркхајмера и Адорна, у Кубрика он је
примаран, након чега ступају на снагу механизми друштве
не контроле насиља, као да се, јелте, само просветитељство
бори против сопствених свирепих корена.
Оба филма формално почињу ничеанским елементима, који
се потом суочавају са развијеном научно-технолошком ци
вилизацијом, која наизглед не садржи првобитну свирепост,
но Кубрик полако показује супротно, користећи хладнора
товске или биополитичке примере. Жанр научне фантастике
стога му је послужио као мисаони експеримент којим би по
тврдио да је идеал просветитељства малтене немогућ. Но, то
је само наизглед радикална констатација. Готово је труизам
приметити да је друштво без конформизма и масмедијског
обмањивања подједнако једнодимензионално као и постин
дустријско друштво. Увек морају постојати две димензије.
Нигде критички теоретичари нису видели могућност живо
та само у оквиру високе уметности и социјалистичке при
вреде, којом су евидентно били разочарани. Мање оптими
стичко виђење просветитељства, прожетог контрадикција
ма, јесте мост који приближава Франкфуртовце и Стенлија
Кубрика. Као што примећује Ентони Гиденс (Anthony Gid
dens), Кубриков рефлексивни однос према ризичној модер
ности може се назвати циничким песимизмом, који се из
ругује перспективама које су „оријентисане на будућност”,
али и на хумористички начин види садашњост63. Цинизам
у ствари отупљује песимизам, неутрализује анксиозност, и
производи знатно противречнију слику просветитељства, у
којој је лаж конститутивни део.
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STANLEY KUBRICK’S CYNICAL DIALECTICS OF
ENLIGHTENMENT
ANALYSIS OF THE FILMS 2001: A SPACE ODYSSEY AND 
A CKLOCKWORK ORANGE

Abstract
This paper analyses deceiving and self-deceiving aspects of society in
Stanley Kubrick’s films, which illustrate the problems of enlightenment
from the perspective of critical theory and poststructuralism. A
Space Odyssey registers the source of Nietzschean power relations
in human nature. A violent humanity is the foundation of the onedimensional Cold War society and welfare state, where misinforming
the communists or its own population is justified by a “higher cause”.
Political interests deliver their own version of the truth. Pseudoindividuality and conformity are present not just on this very planet, but
also among astronauts in space. The film also shows a countercultural
opposition, and the critique of it is further developed in A Clockwork
Orange. Kubrick does not accept a classic Marcusean view of the
second dimension. The Nietzschean nature forms both language and
action of youth subcultures, and the difference between the good and
the evil is rhetorically blurred. Aggressive hero becomes the victim
of Foucauldian prison discipline, and for Kubrick its consequence is
the loss of free will to make moral decisions. By prohibiting lying and
violence, i.e. by “normalizing”, good behaviour stops being an action
of free will. Also, cruelty of the main character becomes a public
virtue (Horkheimer and Adorno’s totalitarianism), and becomes useful
to the social elites. Calculative and sadistic aspects of enlightenment
are brought in collision, with no clear resolutions, forming life in the
risky and reflexive modernity. Kubrick’s dialectics of enlightenment
caries a cynical implication that lies and violence are both enemies and
constituents of enlightenment.
Key words: dialectics of enlightenment, film, Stanley Kubrick, media
culture, ideology, critical theory, poststructuralism
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ФИЛИП К. ДИК У
АМАЗОНОВОМ ДВОРЦУ
Сажетак: Серија Човек у високом дворцу приметно се разликује од
романа Филипа К. Дика по којем је снимљена, али верност адапта
ције свакако је изгубила доминантно место у теорији и критици.
Уколико се релевантним критеријумом за вредновање адаптаци
је сматра успешност у превођењу и преношењу идеја књижевног
дела, ова серија то није успела да уради. Она уводи и наглаша
ва елементе који производе, интензивирају и умножавају Диково
лажно лажно уместо оних који доприносе спознаји унутрашње
истине. Усредсређивањем на површинске последице губитка ра
та, а не на Америку као ауторитарну творевину у којој се, због
бесомучне репликације, не само предметима, него и стварностима
више не може поуз дано потврдити аутентичност, она не успева
да укаже на кључне друштвене, економске и политичке проблеме
и дилеме тадашњег и садашњег доба, као што то Дикове једин
ствене фикционалне стварности чине. Идеја лажног лажног, на
жалост, гледаоцима је најус пешније пренета трансформацијом
романа у производ са потенцијалом за бесомучно репликовање и
комерцијалну експлоатацију.
Кључне речи: адаптација, научна фантастика, фикционалне
стварности, аутентично, лажно

Научнофантастичне књижевне визије развоја људског дру
штва понекад застрашуjуће успешном способношћу екс
траполације и предикције указују на неке од најзначајнијих
проблема и дилема с којима се суочава савремени човек.
Ово готово дијагностичко својство научнофантастичне књи
жевности, укорењено у спекулативним премисама, научно-
технолошким иновацијама, слободи маште и спремности да
искораком у непознато гради мост између фантастичног и
стварног, при чему тренутно у виду имамо дела настала у
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периоду од шездесетих до осамдесетих година прошлог ве
ка, заслужно је што су бројни елементи фикционалних бу
дућности препознатљиви и у савременој стварности. Ипак,
читање данас, из перспективе времена које је у бројним на
учнофантастичним делима описано као будуће, показује да
нису сва дела, нити сви писци, једнако успешни у предви
ђању будућности, због чега није лако одолети констатацији
да је време сустигло писце, чак престигло домашај њиховог
књижевног увида у будућност, с којим се жанр пречесто по
везује. Међутим, то би било клишетирање бројних научно
фантастичних дела и њихово смештање у домен окултног,
чему се неретко и сами писци опиру.
Филип К. Дик, један од најзначајнијих америчких писаца
научне фантастике, у својим делима заснованим на идеји
плурализма стварности, није успешно предвидео конкрет
не догађаје и технологију будућности, али јесте дијагности
ковао дилеме и развој проблема с којима се човек суочава
данас – а то су опасности глобализације, комодификације
и замагљивања некада јасних граница између природног и
произведеног, чија је последица немогућност јасног разгра
ничавања аутентичног и копије, на нивоу предмета, појава,
људског бића, чак и стварности. Филип К. Дик је сматрао
да научна фантастика нема улогу да предвиђа будућност;
„научнофантастичне књиге и приче”,1 како је изјавио у
интервјуу Грегу Рикману (Gregg Rickman), „не треба оце
њивати на основу тога да ли су се описани догађаји заиста
догодили или не, јер би у том случају постојала једна на
учнофантастична књига. Само једна права.”2 Уколико се,
уз наведену Дикову тврдњу и особености његове прозе, у
обзир узму и научне теорије о постојању мултиверзума, ја
сно је да је погрешно и неосновано инсистирање на предик
тивним својствима жанра, као и свођење на једно, једино и
аутентично, било да су у питању приче, књиге, предмети,
људи и/или стварности, јер уколико нема једне праве ствар
ности, онда нема ни једне будућности, па самим тиме ни
само једне, праве научнофантастичне књиге. Ово значи да
су, потенцијално, све оне праве. Или пак да ниједна није
права. Бројна дела, читана у време које описују као будуће,
потврђују да се у предиктивна својства научне фантастике
не треба поуздати. Могуће је навести и бројне примере ис
кустава који показују да је стварност препуна илузија, обма
на и погрешне, или бар другачије, перцепције, што је чини
1 Сви наводи из непреведене литературе дати су у преводу аутора овог
текста.
2 Цитирано у: Vest, J. P. (2007) Future Imperfect: Philip K. Dick at the
Movies, Westport CT: Praeg er Pubishers, p. 178.
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сличном научнофантастичној књижевности. У овом вртлогу
тврдњи, које се међусобно негирају и потврђују, налази се и
стваралаштво Филипа К. Дика.
Да у овом вртлогу можда има и истине показују преклапа
ња између фикционалних стварности и такозваног стварног
света, подручја подједнако у домену фантастике и ствар
ности, која књижевне визије будућности трансформишу
у огледала, каткад искривљена, у којима се назиру одрази
садашњости. Актуелност таквих одраза потврђује раст по
пуларности научнофантастичне прозе, чему доприносе
упечатљивост књижевних визија и лакоћа саживљавања с
њима, упркос бројним одступањима од познате стварности,
а нарочито све бројнији филмови и серије снимљени по на
учнофантастичним делима, о чијој популарности сведочи
број научнофантастичних наслова на листама најгледанијих
филмова и њихов комерцијални успех, што заузврат доводи
до пораста броја продатих примерака књига по којима су
адаптације снимљене.
Између прозе Филипа К. Дика и филмске индустрије такође
је развијен овакав узајамно користан и комерцијално успе
шан однос. Филм Истребљивач (Blade Runner, 1982), рађен
по роману Сањају ли андроиди електричне овце? (Do Andro
ids Dream of Electric Sheep?, 1968), прва је филмска адапта
ција једног његовог дела. Након овог филма, како Вест (Vest)
примећује, Диково целокупно стваралаштво – 125 прича,
46 романа, и више збирки кореспонденције, добијају нова
издања (или се по први пут појављују у штампи).3 У пред
говору Дикове биографије, Лоренс Сатин (Lawrence Sutin)
раст популарности Дикове прозе у америчкој култури ради
је приписује његовом списатељском таленту него филмским
адаптацијама, од којих су бројније само оне рађене по дели
ма Стивена Кинга.4 Данас, за разлику од 2005. године, када
је објављено издање ове биографије с поменутим предго
вором, иако је снимљен значајан број филмова по Диковим
романима и причама, тешко је поредити било ког писца са
комерцијалношћу и бројем адаптација Кингових дела.
Сатин филмске адаптације Дикових дела, изузев Истребљи
вача, сматра ужасним – Шварценегер у Тоталном опозиву
(Total Recall, 1990) није ни покушао да дочара протагонисту
романа, док су остале, од Уљеза (Impostor, 2001) до Испла
те (Paycheck, 2003) успеле у ономе што је, када је Дик у

3 Ibid, p. 179.
4 Sutin. L. (2005) Divine Invasions: A Life of Philip K. Dick, New York: Carol
& Graf-Avalon), p. XI.
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питању, ретко случај – да се публика уз њих досађује.5 За
разлику од Сатина, Џејсон П. Вест, уз похвале, утицај идеја
и мотива из Дикових дела примећује и у серијама и филмо
вима који нису њихова директна адаптација, наводећи пар
десетина примера, међу којима су трилогија Матрикс (The
Matrix, 1999-2003), Отвори очи (Abre los ojos, 1997) и ње
гов амерички римејк Небо боје ваниле (Vanilla Sky, 2001),
Дванаест мајмуна (Twelve Monkeys, 1995), Шесто чуло
(The Sixth Sense, 1999), Свемирска крстарица Галактика
(Battlestar Galactica, 2004-2009). Ове и бројне друге познате
наслове, како Вест примећује, с Диковим делима повезује
мотив краха стварности или немогућност разликовања једне
стварности од друге, или више њих.6
Списку наслова повезаних наведеним мотивом див интер
нет продаје, Амазон, додао је још једну директну адапта
цију, серију Човек у високом дворцу (The Man in the High
Castle, 2015) снимљену по истоименом роману Филипа К.
Дика (1963). Роман и серија описују алтерантивну ствар
ност у којој су се догађаји одиграли другачије него у позна
тој историји – након победе сила Осовине у Другом свет
ском рату Сједињене Америчке Државе постају окупирана
територија. Јапан контролише запад, такозване Пацифичке
Америчке Државе (ПАД), Немачка је окупирала источни
део земље, а између њих се налази релативно мала неутрал
на територија Држава Стеновитих Планина. У овом свету,
ликови су суочени са могућношћу да, осим стварности у ко
јој живе, постоје и друге, не мање стварне стварности.
За разлику од агресивних и технолошки надмоћних Немаца,
чије освајачке, идеолошке и економске амбиције подрива
ју крхки савез две победничке силе, претећи да ескалирају
у отворен војни сукоб, одмеренији и саосећајнији Јапанци
показују склоност да упознају културу покорене нације, да
је подражавају, чак да се поистовете с америчким начином
живота. Њихова жеља да поседују предмете из америчке
предратне прошлости добија размере опсесије због које су
имућни појединци спремни да потроше значајне своте нов
ца на вредне антиквитете, као што су примерци оружја из
Америчког грађанског рата, али и на готово бизарне колек
ционарске предмете из америчке популарне културе и по
трошачке историје, као што су сатови с ликом Микија Мау
са, затварачи за боце, карте и сличице из паковања жвакаћих
гума. Будући да је потражња већа од понуде, на тржишту
антиквитета и уметнина, уз оригиналне предмете, продају
5 Ibid.
6 Vest, J. P. op. cit., pp. 176-177.
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се и реплике, брижљиво обрађени фалсификати тешко ра
зазнатљиви од оригинала. Сједињене Државе, у објективној
стварности војно и технолошки супериорна светска сила,
у фикционалној стварности романа сведене су на колони
ју за производњу фалсификованих сведочанстава сопствене
прошлости.
Френк Фринк, прикривени Јевреј из Пацифичких Америч
ких Држава, ради за корпорацију Вајндам-Метсон у чијем
су производном програму, осим легалних производа, и фал
сификати пласирани на тржишту америчких предратних
уметнина и предмета. Осим Френка, у серији се појављују
и други ликови из романа: Џо Ћинадела, презимена проме
њеног у Блејк, који ради за Немце и има мисију да убије
Хоторна Абендсена, писца забрањене књиге; затим јапа
нофил Роберт Чилдан, власник антикварнице с америчким
уметнинама; Рудоф Вегенер, Немац који долази у ПАД да
упозори Јапанце на претњу од немачког напада; Нобусуке
Тагоми, високопозиционирани службеник јапанске владе у
трговинској мисији, као и Џулијана Фринк,7 која је у књи
зи бивша супруга Френка Фринка и живи далеко од њега,
у неутралној зони, док у серији њих двоје живе заједно као
невенчан пар. Ово је само једна од бројних разлика између
романа и серије.
Љубавна авантура између Џулијане и Џоа, у књизи сурово
окончана његовим пререзаним вратом након што она откри
је његову намеру да убије Абендсена, у серији је развијена у
значајан део заплета и Џулијана је та која на крају последње
епизоде прве сезоне Џоу спашава живот. Роберту Чилдану је
у серији придат много мањи значај него у роману, у којем су
судбине свих ликова и последице њихових поступака много
директније повезане и испреплетене. Френк у серији има се
стру и сестриће, након чијег погубљења преузима активнију
улогу у отпору окупатору и планира убиство јапанског пре
столонаследника. Џулијана, такође, има сестру, која је непо
средно пре смрти уплиће у опасну мисију ношења спорног
видео-записа на неутралну територију. Ед Макарти, с којим
Френк у роману прави оригинални накит, у серији доживља
ва другачију судбину, док Рудолф Вегенер у суштини има
исту улогу, мада нема исти војни чин.
Није неоправдано у адаптацију уводити елементе који је чи
не другачијом од дела по којем је снимљена. Роберт Стем
(Robert Stam) у есеју „Мимо верности” примећује да ликови
могу претрпети суптилне промене у филмским адаптација
ма, у којима, иако оне имају тенденцију да жртвују „вишак”
7 У преводу романа њено име је транскрибовано у Јулијана.
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ликова из романа, постоје случајеви када се дешава супрот
но – додавање нових ликова.8 Један од примера је и серија
Човек у високом дворцу, с бројним ликовима којих у Дико
вом роману нема. Међу њима, најзначајнију улогу има Џон
Смит, виши вођа групе (Obergruppenführer), Џоов налогода
вац и вођа акције неутралисања покрета отпора у Њујорку.
Лемјуел Вашингтон, Карен, Рандал и други чланови покре
та отпора, па и сам покрет, такође постоје само у серији. У
роману нема ни Човека с оригамијем, нацистичког агента
послатог на неутралну територију да елиминише чланове
отпора, као ни Шерифа, ловца на уцењене главе, који носи
колекцију флашица са прстима својих жртава. Новоуведени
ликови, те бројне друге измене, серију чине упадљиво дру
гачијом од романа, због чега се за њу не може рећи да је ње
гова верна адаптација. Међутим, верност адаптације одавно
је изгубила доминантно место у теорији и критици, где је
њен значај оспорен другим питањима и критеријумима.
Проблематична питања и критеријуме Томас Лич (Thomas
Leitch) сумира у есеју „Дванаест заблуда у савременој те
орији адаптације”,9 неке од којих су: да су разлике између
књижевног и кинематографског текста укорењене у су
штинским особинама медија, да су књижевни текстови вер
бални а филмски визуални, да су романи бољи од филмо
ва, да романи стварају комплексније ликове од филмова јер
имају директнији и потпунији приступ стању ума ликова, да
су изворни текстови оригиналнији од адаптација, као и да је
верност најад
 екватнији критеријум за анализу адаптације.
На неоправданост верности као вредносног критеријума Ро
берт Стем указује објашњењем да, када кажемо да адапта
ција није верна оригиналу, то указује на разочарање због ње
ног неуспеха да пренесе суштину текста, тематске и естет
ске особености књижевног извора.10 Стем овим сугерише да
је верност искључиво ствар личног и субјективног, емотив
ног става према књижевном делу и његовој адаптацији за
снованог на нашем осећају да су неке адаптације боље од
других, док неке не успевају да остваре оно што у романима
највише ценимо. Ипак, како он запажа, као што сваки текст
може бити схваћен на безброј начина, сваки роман може да

8 Stam, R. Beyond Fidelity: The Dialogics of Adaptation, in: Film and Li
terature: An Introduction and Reader, ed. Corrigan, T. (2012), New York:
Routledge, p. 84.
9 Leitch, T. Twelve Fallacies in Contemporary Adaptation Theory in: Film and
Literature: An Introduction and Reader, ed. Corrigan, T. (2012), New York:
Routledge, pp. 104-122.
10 Stam, R. op. cit., p. 75.
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створи безброј адаптација.11 Стем наводи више разлога због
којих сматра да је верност неад
 екватан критеријум за вред
новање адаптације. На пример, док читамо књижевно дело,
стварамо замишљени мизансцен романа у уму, зато што га
читамо кроз призму сопствених подсвесних жеља, надања,
утопија. Још један пример је пишчев опис особе као лепе
– читаоци ту особу замишљају, па речи у роману имају вир
туално значење јер, без обзира на то колико је опис детаљан,
читаоци део увек допуњавају у својим умовима, док је за
улогу у филму неопходно одабрати глумца, чија лепота мо
жда не испуњава свачија очекивања. Оно што је уопштено
у тексту мора да буде конкретно на филму, те сам процес
снимања аутоматски прави разлику. Сходно томе, верност
не треба да буде искључиви методолошки принцип, јер је
могуће закључити да је адаптација аутоматски другачија
због промене медија, па је питање да ли је она уопште мо
гућа.12 Коначно, Стем поставља питање – верност чему? Да
ли треба бити веран намерама аутора? Које су намере? Како
их утврдити? Којем елементу ауторства треба бити веран?
Биографском аутору? Наратору? Стилу? Тачки гледишта?13
Имајући у виду наведено, поставља се питање сврсисходно
сти анализе адаптације поређењем с делом на основу којег
је настала. Ипак, као што то наведени теоретичари указују,
а у наредном случају и сам аутор дела по којем је снимљен
филм, одступања од оригинала, као што су изостављање
делова и убацивање нових ликова и елемената радње, ни
су увек неоправдана, нити нужно увек изазивају негатив
не критике. Како Дик наводи, Ридли Скот (Ridley Scott) му
је признао да му је роман Сањају ли андроиди електричне
овце? био тежак за читање, док њему самом читање сце
нарија Истребљивача није представљало никакав проблем.
Такође, мада сценарио није имао много везе с књигом, био
му је сјајан, чак у неку руку бољи од ње – сматрао је да су
сукоб андроида с људима, њихово међусобно убијање и оп
шта збрка веома узбудљиви за гледање.
„Ипак, не бисте желели да мој роман видите на екрану јер
је пун људи који разговарају, као и због личних проблема
протагонисте. Такви елементи се не преводе на екран. А
зашто их и преводити, када је роман прича у речима, док

11 Ibid, p. 80.
12 Ibid, p. 75
13 Ibid, p. 77
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је филм догађај у покрету? Не зову их узалуд покретним
сликама. Ја немам примедби.”14
Као писац, желео је да види неке од својих идеја на филму,
а не само специјалне ефекте, којима је приписао фасцинан
тан успех научнофантастичних филмова. Његово искуство
и пример Истребљивача, у којем су идеје из романа успе
шно пренете на екран, потврђују да адаптације имају смисла
и да се, упркос разликама, два дела могу поредити, уколи
ко се имају у виду не само особености оба медија, него и
специфичности трансформације садржаја из једног медија
у други. Осим што, такође, не истиче верност као значајан
критеријум, Дик користи реч „превод”, коју и Стем предла
же уместо верности јер указује на принципијелна настојања
карактеристична за интерсемиотичку транспозицију, укљу
чујући неизбежне предности и мане сваког превођења.15
Андре Базен (André Bazin), француски филмски критичар и
теоретичар, сматра да је роман јединствена синтеза на чију
молекуларну равнотежу промена форме аутоматски утиче.
Форма је, како Базен наводи, знак, видљива манифестаци
ја стила нераздвојива од наративног садржаја, па је верност
форми, књижевној или било којој другој, илузорна. Базен
је против верности као примарног критеријума за филмску
адаптацију и сматра да процес адаптације треба да оства
ри кинематографски еквивалентна значења форми, зато што
ликови, приче и значења из романа постоје мимо површин
ског стила, те другачијим формалним еквивалентима они
могу бити једнако представљени у другачијем медију.16
У серији Човек у високом дворцу дело Хоторна Абендсе
на је пример таквог другачијег формалног еквивалента. У
Диковом делу Абендсен је написао Скакавац притиска, ро
ман забрањен на територијама под немачком окупацијом
због описа контроверзног алтернативног света у којем је,
у одређеном тренутку, дошло до прекида континуитета с
познатом историјом. У Абендсеновом роману Америка ни
је поражена, силе Осовине су изгубиле рат и немачка су
ровост је заустављена. Пратећи аналогију превода текста
Диковог романа у серију, преводом Абендсеновог текста у
форму видео-записа, метатекст Скакавца, роман унутар ро
мана, постаје метафилм, видео-запис унутар видео-записа.
14 Dick, P. K. Universe Makers… and Break ers, in: The Shifting Realities of
Philip K. Dick: Selected Literary and Philosophical Writings, ed. Sutin, L.
(1995), New York: Vintage/Random House, pp. 104-105.
15 Stam, R. op. cit., p. 80.
16 Bazin, A. Adaptation, or the Cinema Digest, in: Film and Literature: An In
troduction and Reader, ed. Corrigan, T. (2012), New York: Routledge, p. 58.
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Превођењем је, у овом случају, очуван еквивалентан однос
између фикционалне стварности текста/серије и у њу умет
нуте алтернативне стварности метатекста/метафилма, као и
еквивалентно искуство перцепције, то јест медија путем ко
јег читаоци/гледаоци перципирају фикционалну стварност
Човека у високом дворцу, а ликови алтернативну стварност
унутар ње.
Делови приче могу бити изостављени из адаптације због
неопходног кондензовања романа у филмски запис. Ка
ко Вест примећује, Ричард Линклејтер (Richard Linklater),
Ридли Скот и Жером Боав ан (Jérôme Boiv in) током рада на
Тамном скенирању (A Scanner Darkly, 2006), Истребљивачу
и Баржоу (Barjo, 1992) морали су да сведу романе од пре
ко 200 страна на филмску дужину. У Истребљивачу то је
постигнуто избацивањем свих експлицитних референци и
делова који се односе на мерцеризам.17 Сличном захвату
прибегавају и аутори серије Човек у високом дворцу, посве
ћујући Књизи промена свега неколико успутних референци
и кадрова.
Ји ђинг – Књига промена, коју у алтернативну Америку до
носе јапански бизнисмени и бирократе, има вишеструку
улогу. Она указује на постојање значајних сличности изме
ђу Јапанаца и становника америчких држава под њиховом
окупацијом. Као што Јапанци купују и сакупљају предмете
из америчке предратне историје и културе, наговештавају
ћи својеврстан покушај идентификације с њом, Американци
опсесивно консултују ову књигу, која брзо постаје неизбе
жно саветодавно средство за доношење свих важних одлу
ка. На значај Књиге промена указују мистични хексаграми,
које читаоци добијају као одговоре на своја питања. Госпо
дин Тагоми консултује Књигу из страха да је својим поступ
цима одлутао од Таоа и као одговор добија хексаграм 47,
чије значење је „Угњетавање, исцрпљење”.18,19 Видевши да
се јапанском брачном пару Касура допао поклон који им је
донео, Роберт Чилдан његову улогу и реакцију прималаца
види као „приношење жртве” и „помазање”,20 то јест доводи
га у везу са истим хексаграмом који добија и Френк Фринк
17 Vest, J. P. op. cit., p. 158.
18 Dik, F. K. (2008) Čovek u visokom dvorcu (prev. Rajković, M.), Beograd:
Alnari, str. 132.
19 Осим превода назива хексаграма у роману, доступни су и преводи: „Те
шкоћа” у издању Albahari, D. ur. (2005) Ji đing, deset krila: knjiga prome
ne, Sremska Mitrovica: Tabernakl; „Исцрпљивање” у Huang, A. (2009) Sve
obuhvatni Ji Đing / definitivni prevod taois tičkog majstora Alfreda Huanga,
Beograd: Babun.
20 Дик, Ф. К. нав. дело, стр. 138.
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када пита да ли ће добити новац од бившег послодавца, а то
је број 47, у чијем опису је наведено да „[ч]овеку помаже да
приноси жртве и даје помазања”.21
Књига промена је неопходна за тумачење једне од најзначај
нијих, могућих, али не и недвосмислених, потврда истини
тости света описаног у Абендсеновом роману – доживљаја
господина Тагомија када га брош, који је направио Френк,
преноси у другу стварност. Вредност брошу не даје изглед,
нити материјал од којег је направљен, него ву који он садр
жи. Ву, „мудрост” или „разумевање”,22 обично се, како го
сподин Касура у роману објашњава, „налази на најнеуглед
нијим местима.”
„Човек доживљава свест о вуу у таквим отпацима као што
су стари штап или зарђала конзерва од пива крај пута. То
је религиозни доживљај. Овде је један мајстор ставио ву у
предмет, уместо да само посведочи ву који се ту налази.”23
Господин Тагоми истину за којом трага не може да спозна
чулима: видом, слухом, мирисом и додиром. Аутопут Ембар
кадеро и обличја њему чудних аутомобила у алтернативном,
прљавом, бучном Сан Франциску у којем он, као Јапанац, не
ужива очекивану пажњу и поштовање, говоре му да је изван
познате стварности, изван „свог света, свог простора и вре
мена”.24 У лажној стварности, потенцијално препуној фал
сификата и обмана, само предмет с истинском енергијом вуа
може да открије истину господину Тагомију. Етерична снага
аутентичних предмета и рукотворина разоткрива плурали
зам стварности, због чега сви ликови инстинктивно теже да
их поседују. Роберта Чилдана ужасава могућност да су, уз
револвер за који добија потврду да је фалсификат, још неки
предмети у његовој понуди лажни. Господин Тагоми, након
што убије Немце који желе да се пробију до његове канце
ларије, жели револвер да замени за предмет који није ла
жан, за „неку ствар која има потврђени историјат”.25 Чилдан
и Тагоми, попут Френка, који почиње да прави аутентичне
предмете, или Џулијане, која креће ка Абендсену да сазна
истину о његовој књизи, па и самог Абендсена, који је на
писао Скакавца – потврдом о аутентичности предмета ујед
но желе да потврде, или оспоре, аутентичност стварности и
себе у њој.
21 Исто, стр. 132.
22 Исто, стр. 226.
23 Исто, стр. 227.
24 Исто, стр. 229.
25 Исто, стр. 289.
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Попут предмета који садржи ву, хексаграм 61, „Унутрашња
истина”,26,27 нуди верзију могуће истине о устројству ствар
ности. Након сазнања да је Абендсен књигу писао користе
ћи Књигу промена, Џулијана Књигу пита зашто је написала
Скакавца и као одговор добија хексаграм 61, као и господин
Тагоми, који Књигу консултује након убиства агената немач
ке безбедносне службе.
Спознаја унутрашње истине одраз је Дикове теорије да сва
ки појединац можда доживљава засебну, другачију, сопстве
ну стварност.
„Можда свако људско биће живи у јединственом све
ту, приватном свету, свету који се разликује од оног ко
ји настањују и доживљавају друга људска бића. А то ме
је навело да се запитам. Уколико се стварност разликује
од особе до особе, можемо ли онда да говоримо о једин
ственој стварности, или би пре требало да говоримо о
више стварности? Уколико постоји више стварности, да
ли су неке истинитије (стварније) од других? Шта је са
светом шизофреничара? Можда је једнако стваран као и
наш свет.”28
Попут Абендсена, Дик је Човека у високом дворцу писао кон
султујући Књигу промена.29 Неопходно је имати у виду да он
Књигу није користио као пророчиште, него да би добио по
тврду својих теор ија о времену, шизофренији и перцепцији
стварности, које се значајно разликују од општеприхваће
них теорија (у стварности у којој је живео). У есеју „Ши
зофренија и Књига промена” Дик објашњава да је у Књизи
уочио принцип упоредив са његовим схватањем перцепције
шизофреничне особе, која стварност доживљава као да се
све дешава сада, без осећаја линеарног тока времена. Ова
кву перцепцију он је поредио с доживљајем гледања филма –
за разлику од већине људи, који стварност доживљавају ли
неарно, кадар по кадар, шизофреничне особе све кадрове
виде истовремено. Ово стање без поделе на прошлост, сада
шњост и будућност, које он назива синхроницитет, у Књизи
промена омогућава увид у ванвременске силе, што значи да
она не прориче, него омогућава формирање претпоставки
26 Исто, стр. 309.
27 „Увид (унутрашња истина)” у издању Албахари Д. нав. дело; „Унутра
шња Искреност” у Хуанг, А. нав. дело.
28 Dick, P. K. How to Build a Universe That Doesn’t Fall Apart Two Days Later,
in: The Shifting Realities of Philip K. Dick: Selected Literary and Philosophi
cal Writings, ed. Sutin, L. (1995), New York: Vintage/Random House, p. 261.
29 Dick, P. K. Schizophrenia & The Book of Changes, in: The Shifting Realities
of Philip K. Dick: Selected Literary and Philosophical Writings, ed. Sutin, L.
(1995), New York: Vintage/Random House, pp. 181-182.
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о могућностима које питалац из своје перспективе линеар
ног поимања времена доживљава као будућност. Због син
хроницитета, како Дик објашњава у есеју, Књигу промена
редовно могу да користе само шизофреничне особе. Дели
мично шизофреничне особе треба да користе књигу само у
одређеним ситуац
 ијама, за питања од изузетног значаја, док
остали, који нису шизофренични, одговоре у њој треба да
траже што је ређе могуће. Имајући ово у виду, сви ликови
у роману су потенцијално шизофренични јер Књигу редов
но користе, што значи да су њихови светови можда једнако
стварни као и наш(и).
За разлику од Истребљивача, у којем се изостављање мер
церизма није одразило на идеју губитка људскости и инди
видуалности због бесомучне репликације и комодификације
свега, укључујући предмете, људе, па и сам доживљај ствар
ности, у серији Човек у високом дворцу маргинализовање
Књиге промена без адекватног еквивалента за преношење,
то јест превођење примарних идеја из романа, ускраћује нај
значајнији механизам спознаје унутрашње истине. Књига
није успутна појава, није културолошки фетиш, није декор
за сликовитије представљање необичности културе другог,
неам
 еричког народа, није унутрашњи точкић механизма чи
ју улогу простом заменом може да преузме други точкић.
Она је спољашњи оквир унутар којег се све догађа, садр
жи одразе свих алтернатива стварности и указује на посто
јање мноштва интертекстуалних универзума, у којем један
текст, самим тим и један свет, није мање или више значајан
од другог.
Дик је покушавао да пронађе одговоре на два суштинска
питања: „Шта је стварност? Шта чини аутентично људско
биће?” За разлику од првог питања на које, како је то и сам
признао, није успео да пронађе одговор, веровао је да је на
друго питање могуће дати конкретне одговоре.30
„Бомбардовање псеудостварностима веома брзо почиње
да ствара неаутентичне људе, лажне људе – лажне као и
подаци који их притискају са свих страна. Моје две теме
су у ствари једна тема; сједињују се у овој тачки. Лажне
стварности створиће лажне људе. Или, лажни људи ће
створити лажне стварности и онда их продати другим љу
дима, чиме ће их на крају претворити у сопствене фалси
фикате. Тако завршимо с лажним људима, који измишља
ју лажне стварности и онда их продају другим лажним
30 Dick, P. K. How to Build a Universe That Doesn’t Fall Apart Two Days Later,
in: The Shifting Realities of Philip K. Dick: Selected Literary and Philosophi
cal Writings, ed. Sutin, L. (1995), New York: Vintage/Random House, p. 278.
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људима. То је само једна веома велика верзија Дизнилен
да. Можете да имате Пиратску вожњу или Линколнов си
мулакрум или Луду вожњу господина Жапца – можете да
имате све њих, али ниједна није истинита.
У писању сам се толико заинтересовао за лажно, да сам
на крају дошао до концепта лажног лажног. На пример,
у Дизниленду постоје лажне птице које раде на електро
моторе, које гракћу и креште док пролазите поред њих.
Замислите да се једне ноћи сви ми ушуњамо у парк с пра
вим птицама и њима заменимо ове вештачке. Замислите
ужас који би осетили званичници Дизниленда када би от
крили окрутну превару. Праве птице!”31
У роману, улогу правих птица у лажној стварности имају
Књига промена, Абендсенов роман и Френков брош.
„Дикова проза наговештава одсуство праве индивиду
алности у постиндустријском и постхуманистичком
друштву, чију стварност чине реплике без оригинала. У
таквој симулацији стварности јављају се пукотине и не
логичности, ситне грешке, које показују да с таквим си
стемима нешто суштински није у реду.”32
Осим што је дискутабилно колико је индијанска традиција
аутентично америчка у контексту Америке какву данас зна
мо, фалсификован комад индијанског накита у серији, као
еквивалент брошу из романа, иако је он Френкова рукотво
рина и садржи ву, покушај је изградње везе с аутентичном
стварношћу предметом који није „аутентично нова ствар на
лицу земљином”,33 због чега је он попут лажне птице у за
бавном парку лажне стварности. Маргинализовање значаја
Књиге промена и аутентичних предмета, индикатора лажног
у стварности, а тиме и лажности стварности, лишава серију,
ликове у њој и гледаоце могућности да пронађу одговоре на
питања за којима је Дик трагао.
Роман указује на радикално другачије поимање стварности и
америчког начина живота у њој, што серија такође не успева
да пренесе. За разлику од стварности романа, у којој је жи
вот у источним државама попут боравка у војсци, „у радним
логорима”, у „спаваонама што их имају на истоку”, где људи

31 Исто, стр. 263-264.
32 Jakovljević, M. (2015) Alternativne stvarnosti Filipa K. Dika, Kosovska Mi
trovica/Beograd: Filozofski fakultet Kosovska Mitrovica/Makart doo., str.
183.
33 Dik, F. K. (2008) Čovek u visokom dvorcu (prev. Rajković, M.), Beograd:
Alnari, str. 228.
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морају да „устају у пола седам ујутру, уз војну музику“,34 у
серији је он готово реплика познате америчке стварности са
налепљеним свастикама. Џон Смит, нациста чије име је то
лико уобичајено да симболише одсуство индивидуалности,
живи типично америчким породичним животом, у типичној
америчкој кући, у типичном америчком предграђу.
Идеја постојања покрета отпора у серији потенцира очеки
вану, морално исправну, физичку реакцију покореног аме
ричког становништва, јер је идеја да окупирана Америка не
пружа отпор незамислива. Сличну улогу има и Френков не
довршени покушај убиства јапанског престолонаследника,
ехо атентата на Кенедија, чије је убиство синоним за ударац
у срце система. Отворено конфронтирање зарад остварења
циљева у нескладу је с поруком књиге. Промене у свести
и перцепцији стварности нису неопходне због окупације
државе и гашења демократије, него због унутрашње пра
знине, илузије да људи живе праве животе. Покрет отпора
у књизи не постоји, као ни Френкова жеља да узме оружје
и, резигниран због неправде, бола и ускраћене слободе да
практикује своју веру, учини нешто да то промени, зато што
такви поступци не омогућавају увид у унутрашњу истину,
као што то чине поменути индикатори лажног у стварности
и лажности стварности.
Пренаглашавање значаја улога које Џулијана, покрет от
пора и Џон Смит имају на судбине других ликова и ствар
ност уједно је њихова трансформација у лажно лажно. За
разлику од филмских адаптација у којима постоји проблем
кондензовања радње романа у сат и по или два сата трајања
филма, десет епизода свакако омогућавају много више про
стора за појашњење улога које Књига и аутентични пред
мети имају у процесу спознаје истине. Најава друге сезоне
серије тај простор додатно увећава. Френк Спотниц (Frank
Spotnitz), креатор и извршни продуцент серије, који Диков
роман сматра научнофантастичним класиком, када је поно
во прочитао роман пре почетка рада на серији, увидео је,
како каже, да нема „причу за телевизијску серију”, због чега
је, трудећи се да сачува суштину књиге, причу проширио
додавањем нових ликова, да „попуни свет на начин који је”,
како се нада, „усклађен с оним што су биле намере и теме
Филипа К. Дика.”35

34 Исто, стр. 91.
35 Walker, D. The Man in The High Castle Writer Frank Spotnitz on Adapting
Philip K. Dick for Amazon, 18 November 2015, 1 March 2016, http://www.
phoenixnewtimes.com/arts/the-man-in-the-high-castle-writer-frank-spot
nitz-on-adapting-philip-k-dick-for-amazon-7830812
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Наизглед недовршена прича и ликови у роману у функцији
су идеје, чији значај је Дик нагласио у интервјуу Френку
Бертрану.
„У научној фантастици је најзначајнија идеја динамично
сти. Догађаји се развијају из идеје која утиче на жива би
ћа и њихово друштво. Идеја увек мора да буде нова. Ово
је најзначајније питање научне фантастике, чак и лоше
научне фантастике.”36
Празнине у ликовима и њихова флуидност омогућавају
уживљавање у њихове животе, дилеме, проблеме. Серија не
оставља ту могућност као роман, јер фиксирање и „испу
њавање” ликове трансформише у лажно лажно. У малом
броју случајева, „испуњавање” заиста доприноси богатству
приче и слике света, као што то чини сцена када господин
Тагоми негује цвеће у својој башти или изглед његове кан
целарије, о којој у роману знамо само да има клизна врата.
Много чешће, она мења значајне конституенте Дикове фик
ционалне стварности у њихове неодг оварајуће еквивален
те, који уз домишљене и додате делове приче, не само што
његов свет не испуњавају, него, напротив, стварају његову
испразну, дизнификовану верзију.
Фикцион
 ална стварност романа је визија застрашујуће, дру
гачије Америке, ауторитарне и сурове псеудодржавне тво
ревине, али последице изгубљеног Другог светског рата
само су фасада те визије. Прави механизам, суштина њене
трансформације, јесте производно-потрошачки систем фа
бриковања у којем индивидуалност нестаје, лажно заме
њује право, реплика аутентично, а контрола слободу. То је
разлог зашто су у роману ликови малобројни, емоционал
но сакати, полупразни и недовршени, а њихови животи ис
празни док не открију унутрашњу истину. Серији недостаје
овај подтекст. У њој има знатно више ликова, које су аутори
настојали да трансформишу у „испуњене” појединце, који
интензивно доживљавају емоционалне трауме, али они то
раде са задршком, испрограмирано и контролисано. Френк
и Џулијана смрт блиских особа испрва доживљавају бледо,
реакција на трагедију готово да изостаје, да би емотивни из
лив уследио касније, када је то по сценарију прикладније,
како се њихове реакције не би поклопиле с интензитетом и
значајем других догађаја.
Упркос великом броју реконструисаних и додатих, доми
шљених детаља и ликова, серија је дводимензионални одраз
36 Bertrand, F. Philip K. Dick on Philosophy: A Brief Interview, in: The Shifting
Realities of Philip K. Dick: Selected Literary and Philosophical Writings, ed.
Sutin, L. (1995), New York: Vintage/Random House, p. 44.
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фикционалног света који не успева да пренесе идеју романа,
нити да створи другу, истински нову идеју. Покрет отпора,
атентат на престолонаследника, ловац на главе, Џон Смит
и његова породична кућа у предграђу – ови елементи ука
зују на константну потребу твораца серије да фикционалну
стварност учине што сличнијом познатој Америци. Новоу
ведени елементи не само што не доприносе преношењу Ди
кових идеја и порука, него серију удаљавају од њих. За раз
лику од Књиге промена, идеја покрета отпора је више одраз
комодификоване стварности, визије патриотизма и борбе за
правду и слободу. У серији, Америка је земља у којој се бу
ди отпор и родољубље. У роману, то је земља коју Јапанци,
упркос покушају да подражавају њену популарну културу
и поседују артефакте из њене историје, суштински не раз
умеју, али је ипак цене много више него сами Американци.
Игра картицама из паковања жвака симбол је њиховог од
носа према сопственој прошлости: за Јапанце то су вредни
предмети, за Американце само забава.
Роман Човек у високом дворцу треба да наведе читаоца да
се запита да ли, осим његовог или њеног света, постоји још
неки други, у којем су се ствари одиграле другачије. Попут
Абендсенове књиге и Књиге промена, роман читаоцу ука
зује на то да спознајом унутрашње истине може престати
да буде појединац у мноштву лажних људи који измишљају
лажне стварности. Серија уводи и наглашава елементе ко
ји производе, интензивирају и умножавају лажно лажно,
уместо оних који доприносе спознаји унутрашње исти
не. Настојањем да дочара земљу након изгубљеног рата и
усредсређивањем на његове површинске последице, а не на
Америку као ауторитарну творевину у којој се, због бесо
мучне репликације, не само предметима, него и стварности
ма више не може поуздано потврдити аутентичност, сери
ја не успева да укаже на кључне друштвене, економске и
политичке проблеме и дилеме тадашњег и садашњег доба,
као што то јединствене филдиковске стварности чине. Уме
сто тога, серија гледаоцима нуди допадљиву телевизијску
причу из америчке производно-потрошачке машинерије,
прилагођену укусу већине, што је не чини нимало другачи
јом од конструката стварности на чију лажност Дикова дела
упозоравају.
Дикова проза тражи од читаоца да сарађује и учествује у
пројекту заједничке књижевне креац
 ије, што омогућава ве
ћу слободу интерпретације.37 Нажалост, када је серија Човек
37 Vest, J. P. (2009) The Postmodern Humanism of Philip K. Dick, Lanham,
Toronto, Plymouth: The Scarecrow Press, Inc., p. 137.
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у високом дворцу у питању, слобода интерпретације у адап
тацији раскида везе са јединственим, аутентичним светом
Дикове фикционалне стварности.
Андре Базен је приметио да они који раде адаптације више
брину о публици него о кинематографији као уметности.38
На бригу о публици указује одлука о снимању серије на
основу реакција након пилот епизоде.39 Усредсређеност на
жеље публике, уједно и конзумената у овом случају, нагове
штава да ликови неће потрагу окончати када спознају уну
трашњу истину, него када та потрага више не буде комерци
јално исплатива. Најава нових сезона серије и изјава Френка
Спотница то потврђује – он није сигуран колико сезона ће
серија трајати, али наглашава да ће у телевизијској причи у
средишту пажње бити Џулијана, а не радња. Питања на која
ће серија давати одговоре концентришу се око ње: „Зашто је
она јунакиња? Који путем треба да иде и где му је крај? Јер
тек када тај пут дође до краја и серији ће бити крај.”40
Уколико је успешност превођења идеја адекватан критери
јум за вредновање адаптације књижевног дела, онда се може
закључити да, маргинализовањем индикатора лажног и њи
ховом супституцијом лажним лажним: покретима отпора,
ловцима на уцене са бизарним колекционарским навикама,
ликовима са програмираним емоцијама и бројним одразима
познате стварности, псеудостварност серије успева да пре
несе само део идеје романа. Нажалост, она то чини искљу
чиво сопственим потенцијалом за бесомучно репликовање
и комерцијалну експлоатацију, што је чини још једном ла
жном стварношћу која ствара лажне људе, који ће „створити
лажне стварности и онда их продати другим људима”.41

38 Bazin, A. op. cit., p. 59.
39 Узимајући у обзир реакције на пилот епизоде и оцене публике Амазон
одлучује који наслови ће бити развијени у целе сезоне серије; види са
општење за медије, Amazon Greenlights Full Seas ons of Mad Dogs, The
Man in the High Castle, The New Yorker Presents, and Children’s Shows
Just Add Magic and The Stinky & Dirty Show, 18 February 2015, 8 March
2016, http://www.businesswire.com/news/home/20150218005667/en/Ama
zon-Greenlights-Full-Seas ons-Mad- Dogs-Man
40 Walker, D. Amazon Renews Record-Stream
 ing ‘The Man in The High Ca
stle’ For Seas on Two, 21 December 2015, 1 March 2016, http://www.forbes.
com/sites/davewalker/2015/12/21/amazon-renews-record-streaming-theman-in-the-high-castle-for-seas on-two/#2881674262f8
41 Dick, P. K. How to Build a Universe That Doesn’t Fall Apart Two Days Later,
in: The Shifting Realities of Philip K. Dick: Selected Literary and Philosophi
cal Writings, ed. Sutin, L. (1995), New York: Vintage/Random House, p. 278.
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PHILIP K. DICK IN AMAZON’S CASTLE
Abstract
Amazon’s adaptation of The Man in the High Castle brings about
numerous changes to the original Philip K. Dick’s story. However,
even if fidelity is no longer regarded as a valid criterion for evaluation
of adaptation, as it is no longer considered essential in theory and
criticism, the series is not an example of successful adaptation due to
its failure to translate the key ideas of the novel into the new form.
The series brings into focus elements that introduce, intensify and
multiply Dick’s fake fake instead of highlighting those that contribute
to the discovery of inner truth. In its centering on the surface, visible
consequences of the lost war and not on America as an authoritarian
creation in which, due to endless replication, it is no longer possible
to discern authentic objects, people and realities from the fake ones,
the adaptation fails to highlight key social, economic and political
problems and dilemmas that equally plague the present and the past, as
Dick’s unique fictional realities do. Unfortunately, the idea of fake fake
is successfully conveyed to the viewers – or perhaps it would be more
suitable to call them consumers – primarily by transforming the novel
into a product with potential for commercial exploitation and its own
replication into new seasons.
Key words: adaptation, science fiction, fictional realities, authentic,
fake
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ЛАЖ У ФИЛМУ
СЛУЧАЈНИ ЉУБАВНИЦИ
ПЕДРА АЛМОДОВАРА
Сажетак: Својим филмом Los amantes pasajeros (Случајни
љубавници) Педро Алмодовар (Pedro Almódovar) је филму дао ди
ректну критичку улогу. Обилатим коришћењем речи које дају ле
гитимитет изговореним лажима, Алмодоваров филм нам пружа
корпус за анализу језичких средстава којима је у шпанском језику
могуће остварити комуникацију засновану на лажима. Имајући у
виду да људи првенствено и доминантно лажу користећи језик,
са лингвистичке тачке гледишта, лаж се може узети у анализу
као врста говорног чина. Будући да се лаж обично посматра из
угла етике, наш рад се овом појавом бави из лингвистичке перспек
тиве и узима у анализу лаж као врсту говорног чина. Лагање се
посматра као говорни чин неискреног опхођења. Овај говорни чин
директно крши Грајсову (Grice) максиму истинитости. Да би од
ређени говорни чин (обећање, претња, комплимент) био успешан,
саговорник мора да препозна намеру говорника. Међутим, да би се
говорни чин лажи сматрао успешним неопходно је да саговорник
не препозна намеру говорника.
Кључне речи: шпански филм, говорни чин, лаж, Педро Алмодовар,
комуникација
Буди искрен према себи како не би био лажан према другима.
Франсис Бејкон
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Увод
Први је Свети Августин (Augustin) у својој расправи Про
тив лажи1 још око 395. године лаж учинио предметом фи
лозофског и теолошког размишљања. Наводећи да људима
језик није дат да би се међусобно варали, већ да би саоп
штавали своје мисли једни другима, он је уочио њен лин
гвистички аспект. Даље је Тома Аквински (Tommaso d’Aqu
ino) посматрао лаж као извртање знаковне функције језика.
Способност лагања је својствена једино човеку и тиме се
он разликује од животиња. Вајнрих (Wеinrich) сматра да ко
лико је људско биће способно да мисли, говори и смеје се,
толико је способно и да лаже2. Како људи најчешће лажу
служећи се језичким средствима, лаж би се, са лингвистич
ке тачке гледишта могла посматрати као говорни чин. Аме
рички професор психијатрије Чарлс Форд (Charles V. Ford)
је 1996. године начинио класификацију говорног чина лажи
према мотиву и намери говорника.
Ортега Гонсалес3 (Ortega Gonzales) наводи да се, из пер
спективе психологије, лагање сматра свесним и намерним
менталним чином будући да два основна елемента говорног
чина лажи представљају намера и свест онога који лаж фор
мулише и изговара. Поменути чин говорник свесно реализу
је са намером да својим исказом постигне одређени резултат
код саговорника.
Како је лаж традиционално посматрана као примарно етичка
категорија, наш рад се бави анализом ове појаве из лингви
стичке перспективе, те истражује лажне исказе као говорне
чинове уклопљене у комуникацијски контекст. Примери за
овај рад су ексцерпирани из филмског остварења Los aman
tes pasajeros (,,Случајни љубавници”) из 2013. године, про
слављеног режисера Педра Алмодовара (Pedro Almódovar),
а навођени и анализирани хронолошким редом.

Преварена публика – 
лаж као драматуршки принцип
Осећај кривице игра значајну, ако не и пресудну улогу у
развоју цивилизације, сматра још Сигмунд Фројд (Sigmund

1 De mendacio.
2 Weinrich, H. (2005) Lingvistika laži. Može li jezik sakriti misli?, prevod sa
nemačkog Jelčić, A., Zagreb: Algoritam, str. 5-6.
3 Ortega Gonzales, M. (2010) Comportamiento mentiroso: un análisis concep
tual desde una perspectiva interconductal. p. 82
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Freud)4. Алмодоварови ликови су у том смислу важни за раз
умевање улога у друштвеном ангажману који се остварује
осећајем кривице изазваном лажима, којима се они обила
то користе, посебно у једном од последњих филмова овог
аутора – „Случајни љубавници”. Основни нагон ликова је
сте љубав, али истовремено, у ситуац
 ији која их је задесила,
присутан је и страх од смрти.
Њихово одрицање истине тако је виши идеал. Одрицање
власти је, пре свега, над природом, будући да су се сви на
шли у авиону који можда никада неће прописно слетети, а
тако су им и животи доведени у питање, што подвлачи не
моћ ликова пред технологијом. Супериорност природе њи
ховог постојања огледа се у директној немоћи ликова да јој
асистирају. Авион је репрезент технологије, који упркос
својој надмоћи, јер им иста та технологија служи, ремети  
постављен поредак доминације.
Тако се, сцену по сцену филма, њихова индивидуалност ру
ши, у оном облику у ком нам је била представљена, а поста
је виши облик истине, оне која је силином ситуац
 ије наста
ла, а сами је себи ликови не би радо открили. Лаж је сама
раскринкана, а рацион
 алност напретка је постала иронич
на слика у којој доминира ирационалност организације тог
напретка. У једном су тренутку сви загледани у стјуардесу,
недоминантни лик до тада, јер она је у таквој организацији
технолошки развијеног света весник, у смислу весника који
у грчким трагедијама доноси директну, неувијену и истини
ту вест, коју даље не мора нико да проверава. Осим тог мо
мента, мало тога у Алмодоваровој авионској арабески није
за преиспитивање када је у питању однос снага истина-лаж.
Заправо, лаж је доминантни драматуршки принцип откри
вања ликова, што у оваквој структури доноси више неоче
киваних обрта. У филму „Случајни љубавници” свако лаже
свакога, а посебно се лаже гледалац. И штавише, гледалац
ужива у том свом положају.
Симулирањем стварности, ствара се нови простор, хиперреалност, која се на реалност заправо само благо насла
ња, будући да је на њој сасвим самосвојно, а под бројним
утицајима, настала.

Живот и смрт путника авиона
Док его путника преиспитује кроз приче које једни други
ма причају, ликови путника искушавају сопствене личности,
4 Freud, S. (1946 [1930]) Civilization and Its Disconents, London: Hogarth
Press, p. 123
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суочени са борбом за живот и смрт. Смрт је оно што их све
једначи, а страх од смрти их једначи у томе да су спремни
да лажу да је не би осећали. Ипак, све до тада изговоре
не лажи у пресудном тренутку су спремни да признају јер
једино тако њихов живот, који је стављен на коцку, једном
наизглед обичном ситуац
 ијом, путовањем авионом, може да
дође до слободе. И окретање религији могло би се у овом
филму тумачити у складу са Фројдовим односом према њој,
као према историјском облику „илузије”5. Ликови и када се
окрећу религији, можемо рећи, окрећу се једној лажи која
је друштвено прихватљива, а такође су је ради прихватити
у својој ризичној ситуац
 ији јер она не може да им шкоди.
Њихова сањарења тако прерастају из лажи, као вида игре,
нечега од детињства иманентног човековом индивидуалном
развоју, у фантазију која је и даље само иста та игра. Фанта
зија их тако одваја од присиле мисаоних процеса, а даље их
води слободи и приближавању природи, која ће им свакако
дати коначни одговор на питања о њиховом постојању.
Када покупе торбе из авиона, а онда спусте своја уморна
и пијана тела на авионску писту, ликови филма „Случајни
љубавници” више нису исти. Ситуац
 ија у којој су се нашли,
нова познанства, нове приче, које су оне старе испричане
на други начин, а пре свега лажи које су изговорили, заувек
су их промениле. Њихове су лажи имале терапеутску улогу
у схватању смрти и суочавању са смрћу, али и њиховим до
тадашњим животом. Раскринкавањем себе самих дошли су
до онога што ни на каучу психотерапеута не би могли да им
извуку, дошли су до истине о самима себи.
У том смислу, Алмодовар је овим својим делом филмској
уметности, са свим естетским запетама, дао критичку функ
цију. Самом сличношћу са истинитим, уметност се у овом
филму претвара у негацију слободе. Сличност са истинитим
је само привид, а тако је и читав филм пред очима гледалаца
изворна лаж, привид стварности, па тако у детаљној ана
лизи, и привид истине ликова, јер све оно што сазнајемо о
њима у првом делу филма, у другом делу постаје лаж. Ипак,
свесни да је и пред нама једна смишљена фантазија ексцен
тричне уметничке имагинације, пристајемо на то да истини
тост не мора да буде основни принцип, барем не на филму
и уметности. Заправо, управо због тога и волимо да гледа
мо филмове овог аутора, због тога што тај ниво лажи, иако
га свакодневно доживљавамо, често и несвесно, у нашим
животима тешко да бисмо могли да поднесемо.
5 Freud, S. (1949 [1928]) The Future of the Illusion, New York: Liveright
Publishing Corp., p. 81
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Уметничка поставка пребацује истинске могућности на зе
мљу која не припада никоме, а свима помало, на поље илу
зија и утопије, која је потребна и ликовима у авиону, али
и гледаоцу који је већ засићен ситним неистинима, које му
свакодневно пласирају као истине. У Алмодоваровом фил
му он их добија неувијене, као ортодоксне лажи, којима
може да се смеје, а пошто су то туђе лажи, оне које њега
не угрожавају, него се суптилно, налик голицању, играју са
његовим умом, он им се смеје грохотом и од срца.

О лажи као говорном чину
Корпус овог рада чине примери ексцерпирани из филмског
остварења Los amantes pasajeros (,,Случајни љубавници”)
култног шпанског режисера Педра Алмодовара из 2013. го
дине. Реч је о ситуац
 ијама и дијалозима у којима се лаже, на
различите начине мења, ублажава или пак избегава истина.
У Речнику српскога језика6 се лаж дефинише као ,,намерно,
свесно изречена, изнета нетачност, неистина; измишљоти
на, обмана” док ,,лагати подразумева говорити неистине,
лажи, обично свесно, с одређеним циљем”. Циљ овог по
главља је да ближе истражи сам говорни чин лагања, одно
сно објасни на који начин и којим језичким средствима је
могуће вербално формулисати и исказивати лажне тврдње у
шпанском језику. Примери су наведени хронолошки.
У говорним чиновима су присутни следећи елементи: го
ворник, саговорник, језик, контекст и исказ. Остин (Austin)7
уочава три нивоа говорне активности, те издваја локуцио
ни чин (изговорени садржај), илокуциони чин (говорникову
намеру) и перлокуциони чин (деловање које се постиже код
саговорника).
Из перспективе теорије Џона Серла (Jon Searle)8, лаж би се
могла дефинисати као неискреност говорника чији локуци
они чин описује стање ствари које је супротно од његове
намере.9 Говорни чин лагања се не исказује помоћу перфор
мативног глагола. Никада се не говори: ,,лажем те да…” јер
супротно од осталих говорних чинова, намера говорника
мора бити скривена да би се овај чин сматрао успешним,
6 Вујанић, М. et al. (2011) Речник српскога језика, Нови Сад: Матица Срп
ска (Будућност), стр. 623.
7 Ostin, Dž. L. (1994 [1962]) Kako delovati rečima, ur. Armson, Dž. O. i Zbisa,
M., prevod sa engleskog Radovanović, M., Novi Sad: Matica srpska, str. 197.
8 Serl, Dž. (1991 [1970]) Govorni činovi, prevod sa engleskog Đukić, M.,
Beograd: Nolit, str. 294.
9 Estrada, A. (2004) Acercamiento pragmático al estudio de la mentira, in:
Actas del I congreso Internacional Educación, Lenguaje u Socied ad. Tensio
nes educativas en América Latina. La Pampa. UNLP. P. 2
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а будући да је, како сматрају Бах и Харниш (Bach and Har
nish)10, немогуће да саговорник сваки пут препозна говор
никову намеру, говорни чин лагања јесте остварив. Наиме,
да би се говорни чин лажи сматрао успешним, неопходно је
да саговорник не препозна намеру говорника. Симон (Simo
ne)11 подсећа да у складу са Остиновом теор ијом, лаж пред
ставља неуспешан говорни чин јер не поседује илокутивну
снагу.
Језичко деловање је у суштини кооперативно и предста
вља интеракцију. Симон12 закључује да лаж нема неке ве
лике везе са језичким системом, већ са употребом језика.
Грајсов (Grice)13 принцип кооперативности представља је
дан од основних начина регулисања међуљудске комуника
ције, али под претпоставком да говорник има искрене на
мере према свом саговорнику, односно да нема намеру да
га слаже или обмане. Једна од максима овог принципа јесте
максима истинитости или квалитета14 према којој говорник
даје истините информације или бар оне за које верује да су
истините, дакле да не обмањује саговорника намерно.15 Лаж
ову максиму нарушава директно.

Анализа корпуса
Већ у уводном таблоу се сусрећемо са препознатљивом Ал
модоваровом анимираном шпицом која нас обавештава о
следећем:
- Todo lo que ocurre en esta película es ficción y fantasía
y no guarda ninguna relación con la realidad.
-  Све што се догађа у овом филму је фикција и
фантазија и нема никакве везе са стварношћу.
У филму се први пут појављује реч verad (истина) у изразу
de verada (заиста, стварно) у сцени дијалога Леона (Lеón) и
Џесике (Јеssicа), а везано за њену мучнину:

10 Bach, K. and Harnish, R. M. (1979) Linguis tic communication and speech
acts, Cambridge, Mass. and London: MIT Press, p. 15
11 Simone, C. The linguis tics of lying. The state of the art, in: Cultures of lying:
theories and practice of lying in society, literature and film ed. Mecke, J.  
(2007), Massachussetts & Berlin: Galda and Wilch Verlag, p. 126
12 Исто, стр. 126
13 Grice, P. Logic and conversation, in: Syntax and semantics. 3: Speech acts,
eds. Cole, P. and Morgan, J. (1975), New York: Academic Press, p. 406
14 Енгл. maxim of quality. Превод термина је дат према предлогу проф.
Твртка Прћића у делу: Prćić, T. (1997) Semantika i pragmatika reči, Srem
ski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, str. 88).
15 Savić, S. (1993) Diskurs analiza, Novi Sad: Filozofski fakultet, str. 79.
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- Últimamente me mareo por nada. (3:10)
- Jessy, ¿de verdad?
- У последње време ми је мука без разлога.
- Је ли то истина, Џеси?
Прва сцена у којој се сусрећемо са чином лагања јесте сце
на алкохолисања стјуарда Хосере (Hосеrа) који изговара
неистину:
- Se me ha escapado, de costumbre. (7:40)
- Омакло ми се, по обичају.
Када говоримо о језичким средствима којима је могуће иска
зивање лажи, први се појављује глагол inventar (измислити):
- Si te preguntan, invéntate cualquie r cosa. (9:03)
- Ако те питају, измисли било шта.
На овај начин, пилот и копилот сугеришу стјуарду да сми
ри путнике који се буне јер не могу да користе мобилне
телефоне и ДВД.
Глагол mentir (лагати) је изговорен по први пут у десетом
минуту филма, а изговара га једини лик који заиста не може
да лаже:
- No puedo. Sabes de sobra que no pued o mentir. (9:04)
- Не могу. Добро знаш да не могу да лажем.
Он сматра да га технички изрази неће учинити говорником
истине:
-  No hace falta que entres en detalles. Enróllate con
cualquie r tecnicismo. (9:10)
-  Para mí, cualquie r tecnicismo es una forma de
mentira.
- Не мораш улазити у детаље. Извуци се било каквим
техничким изразом.
- За мене је сваки технички израз врста лажи.
Осим дијалозима, односно вербално, лажи се у овом филму
често исказују мимиком, гестовима који представљају пра
тиоце исказа. Пример за то је сцена која се дешава у пи
лотској кабини, у којој пилот објашњава да и даље немају
новости о лету, а притом гледа пажљиво и саучеснички свог
копилота који зна да је овај први слагао:
- Sigue sin noticias. (9:53)
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- И даље нема новости.
Лаж је такође утемељена у мотивацији ликова. Рецимо, Бру
на (Bruna), која тврди да је видовита и „осећа” да ће сви
стићи „на неко место, бело као облак, место на ком ћемо сви
бити бољи и где неће постојати лаж.”
- Siento que llegábamos a un lugar blanco como la nu
be, un lugar donde todos seríamos mejores y no existía
la mentira. (11:50)
Путници сумњају да их посада лаже, па одлучују да провале
у пилотску кабину где захтевају да им се каже истина. Јед
на од путница се сучељава са посадом употребивши глагол
ocultar (крити):
- ¿Qué está pasando? Creoque nos ocultan algo. (15:32)
- Шта се дешава? Мислим да нешто кријете од нас.
И тако док пилот Алекс (Álеx) сматра да је истина (о ње
говом изласку из ормара / salir del armario, 16:12) повер
љива информација (Perdonen, ante todo esto es información
confid encial, por supues to, eh, 16:02), копилот Бенито (Benito)
изјављује да би „радо фингирао / фолирао да се смувао са
мушкарцем” јер би једино тако могао да успе да се разведе
и изађе из несрећног брака:
- Desgraciadamente casado. Llevo años intentando se
pararme pero no hay modo. Estoy pensando en hacer
pasar como que me enrollo con un tipo. (16:20)
Када Норма (Norma) каже Рикарду Галану (Ricardo Galán),
човеку за кога касније сазнајемо да је плаћен да је прати и
убије, да јој делује познато, Галан одговара одрично и то још
додатно објашњава и зачињава лажју:
- Pues tu cara me suen a. (19:37)
- Debo tener una cara común porque me pasa seguid o.
- Твоје лице ми делује познато.
- Мора да имам уобичајено лице јер ми се то стално
дешава.
Међутим, баш тада стјуард Хосера, исти онај који због пре
живљене трауме не може да лаже, излази озбиљно пијан и
обавештава путнике у бизнис класи о правом стању ствари:
-  Tal vez nunca aterricemos a México. Ahora mismo
estamos dando vueltas por la zona de Toledo. (20:53)
- Можда никада нећемо слетети у Мексико. Управо
кружимо изнад зоне Толеда.
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А управо трагедија која се догодила Хосери мотивише њего
ву потребу за истином. Наиме, на једном од његових рани
јих летова, путници су се претварали (Simulamos que había
sido una muerte natural, 24:08) да је путник који је у паници
улетео у пилотску кабину умро природном смрћу, а заправо
су га други путници угушили јастуком да би га заустави
ли у нападу панике. То је лаж која је од Хосере начинила
истинољупца:
- …que desde entonces no soy capaz de mentir (24:27)
- …од тада више нисам у стању да лажем, правда се
Хосера док прича све оно што не би требало путни
цима авиона и тако крши пакт ћутања (el pacto de si
lencio que yo estoy traic ionando en estos momentos pe
ro no me importa, porque no lo hice de corazón, 24:14)
који је установио са особљем авиона.
Даље, још један путник је слагао своју пријатељицу (La
mentí, 25:50) да ће доћи да узме своје ствари из њеног стана
у Мадриду. Када је назове телефоном, бива раскринкан пред
свим путницима, који слушају разговор, пита Албу (Аlbа):
- ¿Te pillo en mal momento? (27:30)
- Затекао сам те у погрешном тренутку?, на шта она
одговара одрично, лажно, иако је ми у тој сцени ви
димо како стоји на ивици моста са ког се спрема да
скочи на пут којим пролазе аутомобили.
- No, que va, espera un momento (27:32)
- Не, ма какви, сачекај тренутак.
Када Рут (Ruth) дође у Албин стан, претварајући се да је до
шла по кофер, а све да би видела стан у ком је њен мушкарац
био са другом женом, домарка је пита сумњичаво:
-¿O sea, que ha venido a por la maleta? (35:00)
- Sí.
-  La ayudo. ¿De verdad que no tien e nada más que
decirme?
- No.
- Значи, дошли сте по кофер.
- Да.
- Помоћи ћу Вам. Заиста немате шта да ми кажете?
- Не.
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Недуго потом се у авиону одиграва драма, коју помно прате
стјуарди. Путник се куне у телефонском разговору:
-  No te miento, créeme, aunque solo sea por esta vez.
(37:15)
- Не лажем те. Веруј ми барем овај пут.
- Para una vez que le digo la verdad y no me cree. (37:30)
- Једини пут да јој говорим истину и не верује ми.
А на питање стјуарда:
- ¿La ha mentido Ud. mucho, verdad? (37:34)
- Много сте је лагали, зар не?, он искрено потврђује:
- Mucho. (37:36)
- Много.
Младожењи, који се буди у овом сегменту филма и распиту
је о дешавањима у авиону, одговарају лажју:
- ¿Qué pasa? (42:49)
- Шта се дешава?
- Nada.
- Ништа.
Међутим, на сцену поново ступа истинољубиви Хосера који
разговара са младожењом из бизнис класе:
- Resuminedo, tú tranquilo que siempre te diré la verdad.
(46:45)
-  Све у свему, буди без бриге, увек ћу ти говорити
истину.
Нешто касније се води разговор о сумњивим пословима ко
је обавља Норма, која у једном тренутку и сама схвата да је
превише открила о себи и свом животу:
- ¿Cómo he podido confiar en vosotros? (54:55)
- Како сам могла да вам верујем?
Норма инсистира на чину поверења:
- Sé cuando fiarme de un hombre. (1:00:55)
- Знам кад мушкарцу треба веровати.
Даље, на питање:
- Álex, ¿de verdad no te pasa nada? (1:02:00)
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- Алекс, заиста ти се ништа није десило?, одговор је
поново лажан:
- Nо.
- Не.
Још један путник доживљава трансформацију ка истини.
Господин Мас (Señor Mas) тражи од видовите Бруне да му
каже истину:
- Dime la verdad. Me van a meter en la cárcel? (1:06:22)
- Реци ми истину. Стрпаће ме у затвор?
Када стјуардеса из економске класе пита Хосеру за савет ка
ко да осталим колегиницама објасни шта се дешава, одговор
је сада другачији:
- Qué les digo?
- La verdad. Que las habéis drogado. (1:07:33)
- Шта да им кажем?
- Истину. Да сте их надрогирале.
Брунина панична изјава да осећа много смрти, наилази на
одговор у којем Хосера користи глагол disimular (прикри
вати):
- Ya está bien. Todos estamos cagados. Lo disimulamos
como podemos. (1:08:09)
-  Доста је било. Сви смо се усрали од страха и
прикривамо то како знамо.
Тада се прича пребацује на Норму, која наводно има неке
снимке којима може уцењивати моћне људе:
- Lástima, porque esos vídeos no existen. Es cierto que
me he acostado con quie n me he acostado... pero no he
grabado nada. Sólo hice que se extendier a el rumor, y
con eso bastó. (1:17:23)
- Y la conversación con tu asistenta? ¿También fue una
farsa?
-  No. Cree que existen. Con el tiempo yo también he
acabado creyéndolo.
- Штета јер ти снимци не постоје. Тачно је то да сам
спавала са ким сам спавала, али ништа нисам снима
ла. Само сам пустила да се гласина прошири и то је
било довољно.
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- А разговор са твојом асистенткињом? И то је била
фарса?
- Не, она верује да постоји. Временом сам и ја поче
ла да верујем у постојање снимака, говори Норма о
томе како једна лаж може постати истина, чак и за
онога који ју је смислио.
Сусрет Рут и Рикарда на аеродрому указује на то да је читава
њихова веза била испуњена лажима:
- Esta vez no te mentí. (1:18:30)
- No, esta vez no.
- Овај пут те нисам слагао.
- Не, овај пут ниси.
Ситуац
 ија је утолико компликованија, када је у питању ме
ђуљудска комуникација, због тога што и сами ликови раз
ликују свој однос према лажи и истини. То је посебно очи
гледно у дијалогу који воде стјуардеса из економске класе и
један од стјуарда из бизнис класе.
- Desde lueg o no tenéis escrúpulos. Tú por lo menos lo
sabías pero nosotros no. (1:20:03)
-  Стварно сте бескрупулозни. Ти си барем знала за
то, ми не – ограђује се стјуардеса док говори о деј
ству седатива на путнике и део посаде о чему сама
није знала.
Такође сазнајемо да је Конћа (Concha), супруга пилота Алек
са, све време знала за његовог љубавника Хосеру, а такође и
сама има љубавницу.
- ¿Concha y Carmiña? ¿Qué quie r es decir? ¿Qué están
liadas? ¿Eso quie r es decir? (1:21:15)
- ¿No es perfecto?
- ¿Y todo a mis espaldas?
-  Конћа и Кармина? Шта хоћеш да кажеш? Да су
заједно? То хоћеш да кажеш?
- Зар то није савршено?
- И све то мени иза леђа!, говори пилот Алекс сво
ме љубавнику Хосери који му открива да се дружи
са његовом женом и да јој је сам рекао да су њих
двојица у вези.
- Era para hacerte la vida más fácil. (1:21:23)
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-  Me podías haber comentado algo, me siento un gili
pollas.
- Nunca me has preguntado. Si me hubier as preguntado,
te lo hubier a contado todo. Yo no tengo secretos contigo.
Buen o, ¡ni contigo ni con nadie!
- Све је то да теби олакшамо живот.
- Могао си да ми кажеш, осећам се као идиот.
- Никад ме ниси ни питао. Само да си питао, ја бих
ти рекао. Ја немам тајни пред тобом. Добро, ни пред
тобом, ни пред било ким!

Комуникативни модели – лагање
Ритуални појам комуникације, уз основни, односно тран
смисиони, заснован је на заједништву, учествовању, зајед
ничким уверењима и дружењу. Алмодоварове ликове за
тичемо управо у таквом узајамном односу. Оваква врста
комуникације ослања се на форму комуне.
Како мотивација усмерава комуникацију и одређује њену
врсту, можемо сагледати на примеру овог филма. Од уласка
у авион, дакле на самом почетку филма, мотивација већи
не путника је задовољење основних физиолошких потреба,
евентуалне глади и жеђи, а затим се јавља потреба за сигур
ношћу, посебно сходно ситуац
 ији у којој се ликови налазе,
на прекоокеанском су авионском лету. Управо од почетка ис
пољавања потребе за сигурношћу, ликови улазе у међусобне
дијалоге, па чак налазе начина да остваре комуникацију са
пилотом и копилотом, што делује као потпуно незамисли
ва ствар, осим у Алмодоваровим филмовима. У њима не
ма страха аутора да представи своју рефлексију стварности,
али не зачудности ради, него управо ради причања једне за
нимљиве приче, која је увек само делимично измишљена,
односно само делимично истинита. Не би било захвално, а
делује и демистификаторски у приступу, улазити у анали
зу онога што јесте у овом филму истина, односно издваја
ти које су чињенице које је аутор понегде узео у њиховој
аутентичности, стварајући ово филмско дело. У самој сржи
филма, као уметности, свакако је илузионизам. Од уласка у
мрачну салу, пристајемо на то да смо дислоцирани, изме
штени из свог реалног окружења, некад своје земље и кул
туре. Са гашењем светла у биоскопу ми смо пристали на
аутентичну лаж.
Даље, потреба Алмодоварових ликова за стабилношћу ра
ђа комуникацију међу њима, а јасно је да неки од њих во
де комуникацију у којој је једно лице зависно од другог,
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разговори и односи постају све слојевитији, па све више ис
пуњени малим белим лажима, али и таквим лажима које их
представљају другачије од онога какви заправо јесу.
Следећи степен градације у овом Алмодоваровом филму
јесте страх од смрти који се јавља са новим информација
ма које лагано цуре преко дотад изговорених лажи. Један
стјуард не може да лаже, али може да пије у великим коли
чинама што му коначно даје снагу да изговори неке велике
истине. Тражи се начин да се успостави ред у хаосу који је
у авиону настао. Тражи се моћни заштитник, а сви који на
то место претендују крију се иза великих лажи о свом иден
титету. Једини који је наизглед, а због посла који обавља,
апсолутни ауторитет, пилот авиона, на самом почетку је слу
чајно раскринкан да вара жену и има дечка. Онај који говори
да зна нешто више о авионима, Мас, уствари није тај за кога
се представља и једна од последњих реченица које у филму
изговара је уплашеним гласом: „Ићи ћ у у затвор, је л’ да?”.
Једино што људима у авиону, у бизнис класи, преостаје као
опција, јесте да између себе остваре дубље везе. Обрт наста
је када Рикардо назове своју бившу девојку која само што
није скочила са моста. Остали путници, који су у могућно
сти да чују његов разговор који води са авионског телефона
за хитне случајеве, одједном почињу да саосећају са њим.
Јављање емпатије овде се доводи у везу са вишим ступ
њем комуникације, мотивисаном потребом за љубављу, на
клоношћу, припадању, односно, тежњом ка препознавању,
поштовању…
Циљ комуникације путника у авиону јесте једно ново осми
шљавање света који се пред њиховим очима, и пред нашим,
очима гледалаца, одједном руши. Овај свет Алмодоварови
ликови покушавају да подигну, не на стубовима старог, не
го управо на трансформацији својих старих живота, људи и
уверења које су са њима делили. Пољуљано је све оно у шта
верују, јер сопствене су им лажи одједном бљеснуле пред
очима, промењено је њихово гледање на себе, јер су се ого
лили, неки можда и по први пут, а то суочавање са сопством,
појачано је грижом савести или простим осећајем стида
пред другима који су били саучесници на том путу осло
бођења, на путу истине. Суштински је промењено и њихо
во гледање на везе које су имали са другима, себи блиским
људима, а оно што је најважније, промењен је њихов однос
према ономе што су некада сматрали да је стварно.
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Естетика лажи, а никако лажна естетика
Педро Алмодовар је, у погледу драматургије, сврстан од
стране критике у онај џеп шпанске литерарне традиције
специфичног хумора – подврсту есперпента који је, већ на
почетку каријере овог редитеља, као врста нарације ушао и
у филм. Све његове филмове одликује снажан, омамљују
ћи хумор који понекад служи као маска или протеза неких
болних сцена које са сузама гледају људи широм планете. О
потреби овог аутора да вешто забашури истину или пону
ди неко друго лице лажи, говоре и његови почеци на фил
му. Још седамдесетих година је заједно са својим братом,
Аугустином Алмодоваром (Augustín Almodóvar), и данас
продуцентом његових филмова, правио сопствене пројек
ције филмова које је снимао у Мадриду за време Франкове
владавине. Ове филмове, који су своје пројекције имали у
кућним амбијентима, на осам-милиметарском пројектору,
сам Алмодовар је употпуњавао звуком на пројекцији, јер су
изворно били неми филмови. На слику која се пројектује, он
уживо додаје звук, импровизујући звучне ефекте и дијалоге
пред присутном публиком.
Када би га питали за прве дугометражне филмове, Алмо
довар би увек одбио да их сврста у жанр тзв. мадридске ко
медије, објашњавајући да сличност не постоји, осим саме
географске идентификације. „Ти аутори говоре о истинском
Мадриду, а ја о оном другом.”16
Годинама ће Алмодовар снимати филмове о Мадриду,
„оном другом” („неист инском?”), пружајући могућност љу
дима широм света да се идентификују са људима који апсо
лутно не би одговарали аристотеловском правилу о „човеку
по средини”, идеалном лику за поистовећивање публике и
стварања катарзе, сржи ове уметности.
„Природност је нешто најједноставније на свету, само се
треба приказати онаквим какав јеси. То је уједно и најси
гурније, јер тада нико не може да те улови у лажи.”17 Ово
није Алмодоваров одговор на питање зашто толико при
родности, те рушења лажи које са собом носе ситуац
 ије и
ликови његових филмова. Ово је одговор на провокативно
питање Мигела Хуан
 а Пајана (Miguel Juan Payan), аутора
књиге „Савремени шпански филм”, а које се заправо тицало
Алмодоваровог имиџа и његовог понашања у јавности.

16 Pajan, M. H. (2004) Savremeni španski film, prevod sa španskog Petrović, J.,
Beograd: Clio, str. 189
17 Исто, стр. 189.
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Уосталом, давно је била ера његових немих филмова које је
снимао у тајности од Франковог режима. Ни остали шпан
ски филмови више не инсистирају на болном присећању
и критиковању франкизма, па зашто би то чинио један та
ко самосвојни филмски аутор, какав је Педро Алмодовар?
Уосталом, Краљевским декретом је укинута цензура давне
1977. године, а Академији за филм ништа не дугује јер је
управо била затворена, као једина државна филмска школа у
Шпанији, баш онда када је Алмодовар пожелео да буде њен
студент. Зато Алмодовар може и сме да спусти своје лико
ве, прљаве од лажи и претварања на меку пену писте у Ма
дриду. Дошли су управо на исто место са ког су и кренули.
Али, описан је читав један круг и њихове личности су заувек
промењене. Њихове илузије су утонуле у меку пенасту сапу
ницу на коју су се спустили са авионских степеница. Нису
се срушили, сви су преживели, а сада је на њима да процене
колико и када ће користити своје способности претварања у
будућности.
Чини се да је образложење Алмодовара поводом филма „Све
о мојој мајци” потпуно примерено ставити и у контекст ње
говог каснијег филма, овде анализираног дела ,,Случајни
љубавници”:
„Моја је идеја у почетку била да снимим филм о способно
сти неких људи да глуме, иако нису глумци. Сећам се да сам
као дечак приметио ту особину код жена у својој породици.
Претварале су се више и боље него мушкарци. И уз помоћ
лажи, успевале су да избегну бројне трагедије (...) Жене ко
је се исповедају и лажу једна другу. Три-четири жене које
разговарају за мене представљају порекло живота, али та
кође порекло фикције и приповедања.”18 У филму „Случај
ни љубавници” Алмодовар иде даље, одмотавајући клупко
лажи и дајући исту нит приповедања мушким ликовима. И
показало се, Алмодоварови мушкарци такође одлично лажу.

Закључак
Алмодовар је делом „Случајни љубавници” филмској умет
ности дао директну критичку функцију. Самом сличношћу
са истинитим, у форми дијалога или ситуац
 ија, сличност са
истинитим даје се само као привид, а тако је и читав филм
пред очима гледалаца изворна лаж, привид стварности, па и
привид истине ликова, јер све оно што сазнајемо о њима у
првом делу филма, у другом делу се открива да заправо јесте
лаж. Ипак, свесни да је и пред нама једна смишљена фанта
зија ексцентричне уметничке имагинације, пристајемо на то
18 Исто, стр. 189.
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да истинитост не мора да буде основни принцип, барем не
на филму и у уметности. Заправо, управо због тога и волимо
да гледамо филмове овог аутора, због тога што тај ниво ла
жи, иако га свакодневно доживљавамо, често и несвесно, у
нашим животима тешко да бисмо могли да поднесемо.
Будући да се лаж обично посматра из угла етике, психоло
гије, и сл. овај рад анализира лаж из лингвистичке перспек
тиве. Имајући у виду да људи првенствено и доминантно
лажу користећи језик, са лингвистичке тачке гледишта, лаж
се може узети у анализу као врста говорног чина. Лагање
се посматра као говорни чин неискреног опхођења. Овај го
ворни чин директно крши Грајсову максиму истинитости.
Говорни чин лагања не сме бити исказан помоћу перформа
тивног глагола, а будући да не поседује илокутивну снагу,
може се тумачити као неуспешан говорни чин. Да би одре
ђени говорни чин (обећање, претња, комплимент) био успе
шан, саговорник мора да препозна намеру говорника. Па
радоксално, да би се говорни чин лажи сматрао успешним,
неопходно је да саговорник не препозна намеру говорника.
На овај начин говорни чин лагања постаје остварив. Обила
тим коришћењем речи које дају легитимитет изговореним
лажима, Алмодовар нам је својим делом омогућио кори
шћење корпуса за анализу лингвистичких средстава које се
користе у општењу заснованом на лажи. Сматрамо да лаж
као феномен, који се реализује превасходно путем језика,
итекако заслужује да му лингвисти посвете више простора
у својим истраживањима.
Корпус
Los amantes pasajeros. (,,Случајни љубавници”), Ред. Педро
Алмодовар. [филм] 2013.
ЛИТЕРАТУРА:
Bach, K. and Harnish, R. M. (1979) Linguis tic communication and
speech acts, Cambridge, Mass. and London: MIT Press.
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija, prevod sa francuskog
Filipović, F., Novi Sad: Svetovi.
De Paulo, B. et al. (1996) Lying in everyday life, Journal of 
Personality and Social Psychology 70.
Estrada, A. (2004) Acercamiento pragmático al estudio de la mentira,
in: Actas del I congreso Internacional Educación, Lenguaje u Soci
edad. Tensiones educativas en América Latina. La Pampa. Unlp 12.
3. 2016. acercamiento_pragmatico_al_estudio_de_la_mentira_estra
da_ Andrea_Facultad_de_Filosofía_y_Letras_Universidad_de_Bue
nos_Aires

192

САЊА М. МЕСАРОВИЋ и ГОРДАНА СМУЂА
Ford, C. (1996) Lies! Lies!! Lies!!!, Washington DC, London, 
England: American Psychiatric Press, Inc.
Freud, S. (1946 [1930]) Civilization and Its Disconents, London: 
Hogarth Press.
Freud, S. (1949 [1928]) The Future of the Illusion, New York: LIve
right Publishing Corp.
Grice, P. Logic and conversation, in: Syntax and semantics. 3: Speech
acts, eds. Cole, P. and Morgan, J. (1975), New York: Academic Press.
Grimalitos, T. and Rosell, S. Mentir, hacer creer y engañar, in: Actas
I congreso internacional de la red española de Filosofía, Vol. X, ed.
Corredor, C. (2015).
Infante Arriag ada, P. La mentira como fenómeno lingüístico: algunos
aspectos centrales para su descripción, in: LL journal, (2015), vol. 10,
núm. 2.
Jerotić, V. (1988) Psihoanaliza i kultura, četvrto izdanje, Beograd:
Biblioteka XX vek.
Kimminich, E. and Pfänder, S. La mentira como estrategia conversaci
onal, in: Los recursos de la mentira: Lenguajes y textos, eds. Trapassi,
L. and Martos Ramos, J. J. (2008), Barcelona: Anthropos.
Marcuse, H. (1985) Eros i civilizacija – Filozofsko istraživanje 
Frojda, drugo izdanje, prevod Ladan, T., Zagreb: Naprijed.
Mahon, J. E. (2008) Two definitions of lying, International Journal of
Applied Philosophy, 2, 22, p. 211-230.
Martos Ramos, J. J. (2006) Consideraciones acerca de una lingüística
de la mentira, Fòrum, 12, p. 449-459.
Meib auer, J. (2014) Lying at the Semantics-Pragmatics Interface, 
Berlin, Boston: De Gruyter Mouton.
Ostin, Dž. L. (1994 [1962]) Kako delovati rečima, ur. Armson, Dž. O.
i Zbisa, M., prevod sa engleskog Radovanović, M., Novi Sad: Matica
srpska.
Ortega Gonzales, M. (2010) Comportamiento mentiroso: un análisis
conceptual desde una perspectiva interconductal. Revista electrónica
de psicología Iztacala, vol. 13, núm. 1, marzo 2010. 12. 3. 2016.
http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/16910
Pajan, M. H. (2004) Savremeni španski film, prevod sa španskog 
Petrović, J.], Beograd: Clio.
Prćić, T. (1997) Semantika i pragmatika reči, Sremski Karlovci, Novi
Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
Savić, S. (1993) Diskurs analiza, Novi Sad: Filozofski fakultet.
Serl, Dž. (1991 [1970]) Govorni činovi, prevod sa engleskog Đukić,
M., Beograd: Nolit.

193

САЊА М. МЕСАРОВИЋ и ГОРДАНА СМУЂА
Simone, C. The linguis tics of lying. The state of the art, in: Cultures of
lying: theories and practice of lying in society, literature and film, ed.
Mecke, J. (2007), Massachussetts & Berlin: Galda and Wilch Verlag.
Tomić, Z. (2003) Komunikologija, Beograd: Čigoja.
Weinrich, H. (2005) Lingvistika laži. Može li jezik sakriti misli?, 
prevod sa nemačkog Jelčić, A., Zagreb: Algoritam.
Вујанић, М. et al. (2011) Речник српскога језика, Нови Сад: 
Матица Српска (Будућност).

Sanja Maričić Mesarović and Gordana Smuđa
University in Novi Sad, Faculty of Philosophy – 
Department of Romance Languages, Novi Sad
Association of Serbian Writers, Belgrade

LYING IN THE FILM LOS AMANTES PASAJEROS 
BY PEDRO ALMODÓVAR
Abstract
In his film I’m So Excited (Los amantes pasajeros), Almodóvar
assigned direct critical function to his movie. Using many words and
expressions to legitimize expressed lies, Almodóvar’s movie provides
us with a corpus for analysis of the linguistic means that are used in
Spanish in a communication based on lies. Considering that people
primarily lie using language, from a linguistic point of view, a lie could
be analyzed as an act of speech. Since lying was traditionally an ethical
issue, this paper analyses a lie from a linguistic perspective and views
their false assertions as acts of speech within a conversational context.
Lying is viewed as a speech act of insincere assertion. Telling a lie in a
performative construction would destroy it. According to The Oxford
English Dictionary, a lie is “a false statement made with the intent to
deceive“. To lie is to make a believed-false statement with the intention
that that statement be believed to be true by the other person. Grice
(1975) concluded that when uttering a speech act, the speaker has
certain intentions. To understand a speech act is to uncover speaker’s
intention. In order for a lie to be considered a successful speech act,
speaker’s intention must be concealed and since it is impossible for
an addressee to recognize these intentions every time, the speech act
of lying can be accomplished. In terms of conversational maxims,
we are interested in the maxim of quality: be truthful. A speech act
of lying directly contradicts this maxim. Examples for this paper were
found in the film I’m So Excited (Los amantes pasajeros, 2013) by a
famous Spanish director, Pedro Almodóvar. The examples are cited and
analyzed chronologically.
Key words: Spanish film, Pedro Almodóvar, speech act, lie, 
communication
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CULTURE, CLASS AND
COUNTERFEIT GENEALOGIES
IN ANGELA CARTER’S
WISE CHILDREN
Abstract: Drawing on concepts from cultural studies and cultural
materialism, Angela Carter’s novel Wise Children can be interpreted
as a text where struggles between dominant and subordinate groups
are fought, illuminating thus the markedly leftist undertones of its
narrative. Carter foregrounds the family lies of the Hazard household
to destabilize the entrenched notions of paternity, culture and class
infrastructure in 20th century Britain, exhibiting a postmodern
awareness of the multiplicity of truth and its distortion by the culturally
hegemonic groups. The novel’s narrator, Dora Chance, tells her own
and her sister’s history of exclusion from the Hazard clan – the British
theatrical royalty – and their consequential rejection by the institutions
of elite culture. Her account undermines the foundations of the British
class system and the low vs. high culture dichotomy by divulging
multiple misattributed paternities that underpin these social constructs.
Key words: Angela Carter, cultural studies, class, lies, patrilineality

Introduction
The work of the great late British enchantress of the novel and
the prolific cultural and literary critic, Angela Carter, has been
hailed as some of the most groundbreaking and substantive
work of fiction and non-fiction written in the latter half of the
20th century. A self-professed socialist feminist, Angela Carter
explored desire, gender identity and relations of power mainly
through fantasy, surrealism and magic realism, in novels such
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as Shadow Dance (1966), The Magic Toyshop (1967), Several
Perceptions (1968), Heroes and Villains (1969), Love (1971),  
The Infernal Desire Machines of Doctor Hoffman (1972), The
Passion of New Eve (1977) and Nights at the Circus (1984),
as well as in several short-story collections, the most notable
of which is her re-writing of popular fairytales from a feminist
perspective, The Bloody Chamber (1979). Written in her
idiosyncratic lurid lyricism, her work aims to demythologize
patriarchal stereotypes of femininity and eroticism predicated
on female submission, and while it has been praised for its
paradigm-shifting toward constructions of female agency, it
has also been derided by feminist scholars for re-inscribing
misogynist images of the masochistic pleasure of the violated
female body, especially prominent in her critical exploration of
De Sade’s writing (Tonkin 9). Not only her feminist judgment,
but also her socialist credentials have been questioned over the
years. Her left-wing leanings, although often subscribed to in
non-fiction and interviews1, remain largely unaccommodated
by her postmodern aesthetic which, for the largest part, steers
clear of overt politics and completely bypasses Marxism’s genre
of choice – social realism. However, her final and by many her
finest novel, Wise Children (1992), centering on the lives of two
aged Brixton chorus girls, illegitimate daughters of an icon of
Shakespearean theatre, is perhaps the most lucid expression of
her leftist sentiments that vindicates the “bastard” children of
the British class system.
Writing about the demise of class novel in contemporary Britain,
Dominic Head acknowledges that class in Britain “remains
a topic fraught with contradictions and confusion” today,
complicated by the rise of Thatcher’s neoliberalism in the 1980s
which has done much to demolish working-class solidarity, while
introducing a new, more maligned category of the underclass
(Contemporary British Fiction 232). Head notes that the British
novel of the 1980s and 1990s has remained largely silent about
the British class dynamics, in contrast to the prominent position
it held in the fiction of the previous decades, exemplified by,
for instance, Raymond Williams’ Border Country (1960), John
Braine’s Room at the Top (1957) or the original campus novel –
Lucky Jim (1954) by Kingsley Amis. However, it can be argued
that, although written in the playful postmodernist idiom rather
than realism of the previous generation, Carter’s Wise Children
is possible to read as a more recent example of the British class
novel, or at least a novel highly informed by class consciousness
1 In an interview for Marxism Today’s Left Alive, she proclaimed: “I’m
interested in justice. (…). I suppose I regard myself as just a rank and file
socialist feminist really.” (n.pag)
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and the constructed nature of class and culture which stem from
patrilineality, i.e. one’s paternal lineage and the accompanying
inheritance of property, rights, name, and class. Carter asserted
in one of her essays that “all post-sixteenth-century English art
contains a subtext concerning class”, and nowhere in her fiction
is this more palpable than in Wise Children (Carter, “Love in a
Cold Climate” n.pag). Wise Children leaves behind the orgiastic,
dystopian fantasies that dominated Carter’s earlier fiction and
enters the gritty, but jovial materiality of South London, in a
novel which, although replete with postmodern stylistic minutae
and often asking of the reader to willingly suspend her disbelief,
unabashedly explores the material circumstances of the British
social life, as well as the tight grip of patriarchal rule that extends
from the family domain into the realm of art and culture.
Wise Children, in contrast to much of Carter’s earlier work, is
a distinctly British novel, with specific temporal and spatial
coordinates. All the while balancing its exuberant plot on the
tightrope of metafictional historiography and magic realism,
Carter produces a tour de force, life-affirming tale of a century
of the British theatre and entertainment, a culture so distinctly
British that its enthusiasts and prime representatives in the
form of the Hazard family fail to export it to Hollywood. It also
provides a discerning look into the British class system, which
the novel suggests is rooted in compromised patrilineality,
evidenced by the multiple false paternities in the Hazard
household. Instead of eulogizing the lost values of high culture
in the Arnoldian sense of “the best that has been thought and
said” (qtd. in Bertens 135), and rather than lamenting the loss
of class and family belonging, Carter undermines these ideas
through the sardonic and sonorous voice of the 75-year old Dora
Chance. The novel foregrounds the themes of doubling (multiple
twins parade the plot), illegitimacy (both of culture and kinship),
identity switching and nostalgia for the England gone-by that is
juxtaposed to the multiethnic pastiche and mass culture of the
late 20th century, the time when Dora is writing her picaresque
memoirs. In so doing, the narrative exposes the lies in which the
discrete categories of class and culture are rooted and celebrates
the concomitant fusion of the low-brow with the high-brow.

The Project of British Cultural Studies
By delving into the materiality of the Chance sisters’ lives, Wise
Children performs in fiction a similar task to the one British
cultural theorists such as Raymond Williams, Richard Hoggart,
Stuart Hall and Tony Bennett, working in the tradition of critical
Marxism and cultural materialism, have taken up as their
objective in the past fifty years in critiquing the British society.
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Hence, it is necessary at this juncture to briefly outline the project
of British cultural studies in order to illuminate the themes and
strategies that Carter employs in Wise Children. Graeme Turner
(2003), writing the historical overview of the British cultural
studies as an academic field, notes that for Raymond Williams,
the godfather of the discipline, culture is a key category because
it links his two overarching interests – literary analysis and
social inquiry. Cultural studies broke with the literary tradition’s
elitism and exchanged its claims of universal values for the
analysis of the everyday and the commonplace. Its mission
since conception has been to erase the category of “the natural”
by exposing historical forces behind those social relations of
domination we see as the products of neutral evolution, focusing
particularly on the experience of the working class and, lately,
on that of women and ethnic minorities as the historically
oppressed categories. Its theoretical premises are indebted
to critical European Marxism, and culture, mediated through
ideology in the critical Marxist sense of the word, is viewed
as the site where meaning and social realities are constructed,
rather than a mere projection of the economic base. There has
been a long-running debate in cultural studies between its two
opposing currents: the structuralists (informed by continental
philosophers, such as Althusser), who opt for the overdetermining role of ideology in the formation of subjectivity,
and the British home-grown culturalist school, championed by
Raymond Williams, Stuart Hall, E. P. Thompson2 among other
notable theorists, who are more optimistic about the possibility
of agency and self-invention of the subject of ideology.  This
chasm has largely been bridged by the rediscovery of the work
of Gramsci, who underlined not only the structure that produces
the individual, but also the possibilities of agency available
to him/her. This attitude dominates the plot of Wise Children,
whose main protagonists Dora and Nora seem to be conditioned
by their (lack of) father, but who nevertheless retain agency
throughout the plot, resolving in their realization that it is their
idea of the father as an ideological construct they were seduced
by all along, rather than the real person.

Class, Culture and Dubious Paternity
The tension between class-shaped notions of high-brow and
low-brow culture is extensively explored in cultural studies, and
is also a prominent subject of Wise Children. Already in 1896,
2 Raymond Williams’ Culture and Society (1958), Richard Hoggart’s The Uses
of Literacy: Aspects of Working Class Life (1957), and E.P. Thompson’s The
Making of the English Working Class (1978) are some of the seminal works
in the field.
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Matthew Arnold warned of the consequences of the spread
of the new urban culture of the working classes, represented
in the novel in the Chance sisters’ music hall career, which
Arnold called “philistine culture” in Culture and Anarchy3. The
so-called “culture and civilization” tradition of elitist literary
criticism led by Matthew Arnold, T.S. Eliot, F.R. and Q.D.
Leavis in the first half of the 20th century grew concerned with
what they saw as a degeneration of the “organic” communal
or folk cultures that thrived under industrialization until the
turn of the century. For these critics, the popular culture of the
20th century was a manifestation of “anarchy” (qtd. in Proctor
12). The British cultural studies emerged as a reaction to this
elitism, theorizing from the perspective of the “new” post-war
and post-imperial Britain that sought to break away from the
Arnoldian myth of idealized Englishness and universal values of
high art, cultural paradigms that were drowned in the blood of
colonialism and two world wars. The emergent culture was one
where class was said to be outmoded, where post-war Britain
was eager to wash its hands of its imperialist legacy, and where
modernity and the Americanization of popular culture heralded
a new era of blurred lines between high and low culture. The
post-imperial position, critical of patriarchy and the concomitant
gender, racial and class oppression, was also taken up by Angela
Carter, who took issue with British imperialist myths and their
deconstruction from a socialist angle. In an essay called after
a famous patriotic song, “So There’ll Always Be an England”,
Carter wrote of Britain’s cultural fallacies that gave rise to its
imperialist claims:
“Real familiarity with history cannot coexist with the sense
of a special destiny. It must be a fine thing, should such a
country exist, to live in a place that does not now, nor ever
has had, the consciousness that it has been singled out for a
special fate. Or in a place that has lost it to such an extent that
one could answer Blake: ‘And was the holy lamb of God on
England’s pleasant pastures seen?’ with a resounding No. (Or,
in the words of the old joke, to reply: ‘I’ve got news for you.
She’s black’)”. (Carter, “So There’ll Always Be an England”
n. pag.)
Stuart Hall was among the cultural studies leading theorists
who particularly insisted on the interdependence of high and
popular forms, noting that the false division of these binaries
was linked to the maintenance of cultural hierarchies and the
3 This social process is chronicled in Wise Children in the portrayal of street
performers, “low” comedians, music hall dancers, Hollywood’s appropriation
of Shakespeare and eventually, in the rise of mass culture perpetuated in the
TV show Lashings of Lolly hosted by Tristram Hazard.
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policing of difference (qtd. in Proctor 31). This theme figures
prominently in Wise Children, where the narrator Dora Chance
narrates the family history from the position of a misbegotten
child of low culture who has been wrongfully written out of
the official family records, as well as locked out of the classical
theatre that is the province of the Hazard clan. Inextricably
related to the notions of high and low in culture is the tension
between the original and the derivative. If postmodernism’s goal
is to question the humanist assumption of authorial originality
and authority, as Linda Hutcheon has remarked (xii) than Wise
Children questions the originality of paternal origin and identity
rooted in paterfamilias. These ideas are mocked by the narrator
when she calls her biological father “the author of our being”,
although she and her twin sister are active agents who carve out
their identities throughout the story without, or better to say, in
spite of him.
The narrator Dora Chance, the unauthorized family historian,
commences the reconstruction of her life by welcoming the
reader to the London district of Brixton, “the wrong side of the
tracks” (WS 1). The class infrastructure of the novel’s universe
is established from the onset by Dora’s explanation of the NorthSouth divide of which every Londoner is well-aware: to the
north of the river Thames live the affluent, while the south of the
river belongs to the underbelly. Dora and her twin, Nora, inhabit
the latter, “bastard” side of “Old Father Thames” which hints at
their bastard status within the Hazard theatrical dynasty whose
“legitimate” branch resides in a mansion north of the Thames.
The paternal metaphor for the river (“Old Father Thames”)
invokes the role of patriarchy in the class division between
the North and the South. Dora begins her labyrinthine account
of her and her sister’s dubious inception in the very house in
which she is writing her memoirs 75 years later, on the day of
their birthday, which they ironically share with the father who
has never conceded the paternity, as well as with Shakespeare.
In Dora’s account, which compresses a century and a half of
narrated events into a single day, Carter veers away from the
structuring lies of bourgeois realism into the boundless space
of magic realism, which collapses the factual and the fantastical
and fuses diachrony into synchrony. Her history, written from
the margins both in terms of London topography and the Hazard
family hierarchy, reveals multiple misattributed paternities
that have shaped the class identities and material conditions of
existence of all the main characters, gradually disentangling the
web of lies in which the “legitimate” children are enmeshed.
Dora and Nora are in the know, hence they are the “wise
children”, although toward the story’s resolution they ironically
have reasons to doubt their maternal origin: it remains unclear
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whether Grandma Chance, of whom Dora says has “invented
this family” is perhaps the girls’ mother.
Carter makes clear connections between paternal acceptance,
respectability and prestige, in a world where patrilineal
legitimacy acts as an ideological over-determinant in the
characters’ lives, only to expose this patriarchal continuum as
a sham. Dora narrates about the strong nexus between high art
and high class, expressed through Melchior’s first marriage
to Lady Atalanta Hazard, the epitome of upper-class gentility.
The episode where Lady A takes her legitimate twins, Saskia
and Imogen, to see a show in which the illegitimate twins Dora
and Nora perform, which she does out of pity for her husband’s
mistreatment of the girls, highlights the chasm between the two
worlds: the little Lucky Chances execute their exhausting dance
routines before the eyes of their seated, privileged counterparts.
This is a class gaze that is filled with indifference in the case
of Imogen, and with hatred in the case of the more formidable
twin, Saskia, which stems from the girls’ rivalry over the father.
The antagonism, as the novel implies, is not only about the
obtainment of the father’s love, but also about the class benefits
accorded to one through his act of acknowledgement, which later
becomes obvious from the adult Saskia’s and Imogen’s greed
and mercenary behaviour. Unbeknownst to the London society,
as well as to Melchior and Peregrine, who all celebrate Saskia’s
and Imogen’s illusory purity and deceitfully angelic looks in
the phrase “darling buds of May”, these legitimate twins are the
paragons of evil, as well as the daughters of the wrong Hazard
brother. By contrast, the scorned and unrecognized Brixton twins,
Dora and Nora, emerge as the models of loyalty and honour, even
taking up the care of Lady A, previously robbed and crippled by
her own duplicitous daughters. Dora and Nora remain, however,
bastards in the eyes of the society, and they simultaneously stand
for the bastardized form of art – while their father treads the
respectable path of classical Shakespearean theatre previously
set by his own (disputable) father Ranulph, the girls start making
their precarious living from an early age performing laborious
dance routines in the “low” theatre varieties of the day, music
halls and vaudeville, ending their careers in disreputable nude
shows. Tiffany, the Chance sisters’ grandchild and the emblem
of the multiracial Brixton of the nineties is similarly misjudged
by the society – her provocative dress and quickness to pose
naked overshadow her moral integrity and naivety. On the
other hand, Sir Melchior’s son by his third wife and Britain’s
beloved TV host, Tristram, seduces Tiffany and impregnates the
young girl before abandoning her, in a long line of the legitimate
Hazard children lacking in moral fibre. The topic of counterfeit
portrayals of lower-class women written by patriarchy appears
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also in Dora’s recounting of a relationship with an Irish author
Ross O’Flaherty who has a “philanthropic passion for the
education of chorus girls” and to whom Dora is indebted for
the eloquence of her memoirs. Embittered by Dora’s ending of
their relationship, we learn that Irish eventually portrays Dora
as a deceitful and opportunistic harlot in his Hollywood Elegies
that go on to become a hit, thus ossifying a false image of Dora
for eternity.
Dora also notes the “delusions of grandeur” (WS 16) that went
into the naming of all the sets of legitimate Hazard twins –
Saskia, Imogen, Melchior, Peregrine, Tristram and Graham –
names with an unmistakable air of pretentiousness and upperclass aspirations. Yet, in the course of her account that ends with
the grand revelations at Sir Melchior’s 100th birthday party, the
patriarchal fiction in which these class aspiration are rooted will
be revealed: Melchior and Peregrine seem to be the offspring
of their mother’s affair with an American actor, and not the
sons of her husband Ranulph Hazard; Saskia and Imogen are
not Melchior’s daughters, but the product of Lady A’s one-time
liaison with his brother Peregrine, while the “the jury is still
out” (WS 228) on the paternity of Melchior’s sons by the third
Mrs Hazard, Tristram and Graham. There is also a conspicuous
contrast, for example, between the awe and respect that Ranulph
Hazard inspires on stage performing Macbeth, allegedly causing
“Queen Victoria [to grip] the curtains of the royal box until her
knuckles whitened” (WS 14) and his brutish private personality.
Dora informs us that before marrying her grandmother Estella,
Ranulph had “fretted and philandered and beaten and betrayed
three wives into early graves” (WS 15). Dora thus tears
down the masks of decorum of the respectable Hazard clan,
foregrounding the confusion of high art with high morals, as
well as the transposition of theatrical illusion into real life, and
vice versa. The eventual degeneration, or perhaps a continuum,
of elite culture into mass culture is portrayed in the novel first by
Melchior’s desperate attempt to cut a figure in Hollywood. Years
later, Dora, Nora and Lady A have the pleasure of witnessing the
third Mrs. Hazard’s career in commercials as Lady Margarine,
where Shakespeare is reduced to the question of “to butter or
not to butter?”, while the entire Hazard clan eventually becomes
employed in the production of a base television show called
Lashings of Lolly. Dora and Nora have spent their entire lives
seeking acceptance into the paternal bosom of Melchior Hazard,
only to conclude at the novel’s end, once they have finally arrived
there, that the man has far less substance than they imagined:

“D’you know, I sometimes wonder if we haven’t been making
him up all along,’ she said. ‘If he isn’t just a collection of our
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hopes and dreams and wishful thinking in the afternoons.
Something to set our lives by, like the old clock in the hall,
which is real enough, in itself, but which we’ve got to wind up
to make it go.” (WS 230)
One of the main vehicles of Carter’s deconstruction of class
constructs based in paternity is the figure of Shakespeare, who
storms in and out of the plot, often by means of allusions and
intertext, such as the sisters’ address in Brixton, 49 Bard Road.
In Wise Children the great English Bard is reclaimed by the
underdogs. He belongs equally to all classes, and is reincarnated
on some pages as a Hollywood parody, on others as a low comedy
sketch, and yet on others as high theatrical art, thus posing both
as the symbol of the waning patriarchal authority in culture and
as the unifying element of the British cultural life through ages.  
The novel establishes a cultural continuity from Shakespeare to
interwar music halls to the mass media of the 1990s, the final
stage symbolized by the vulgar TV show Lashings of Lolly. Both
suspicious and respectful of Shakespeare’s place in the British
society, just as she is ambivalent about fathers, Carter pays tribute
to him by interweaving what seems to be his entire oeuvre into
the underlying matrix of Wise Children’s riotous plot. Toward
the novel’s carnivalesque denouement, however, Wise Children
uphold the continuity of the British culture, but on new, hardwon terms – the dethronement of its patriarchal idols in whose
place Carter crowns the self-fashioned, illegitimate heiresses,
Dora and Nora Chance.

Conclusion
Until the advent of cultural studies, popular culture has been
left out of academic inquiry, just like the Chance sisters have
been excluded from the Hazard clan. In its commitment to
exposing the fabrications of official histories and patriarchal
metanarratives that have the power to proclaim the bastardy
of both children and certain forms of cultural expression, Wise
Children fits neatly into those postmodern works of fiction
for which Linda Hutcheon observes “speculate openly about
historical displacement and its ideological consequences, about
the way one writes about the past ‘real’, about what constitute
‘the known facts’ of any given event” (94). Dora’s repudiation of
the official family history reveals the gaps in the false totality of
the categories of class and culture that stem from the patriarchal
order, or to be more precise, from patrilineal genealogy. Stuart
Hall wrote that popular culture, represented in the novel
through Dora and Nora Chance, “can never be simpliﬁed or
explained in terms of the simple binary oppositions that are still
used to habitually map it out: high and low; resistance versus
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incorporation; authentic versus inauthentic, experiential versus
formal; opposition versus homogenization” (qtd. in Proctor 13).
Analogously, Wise Children does not entirely transform the class
hierarchy nor cultural paradigms by means of a simple inversion,
but in exposing the gaps in the presumed organic unity of these
constructs manages to unsettle the boundaries between “high”
and “low”, thus opening up the fissures in patriarchal power
with which these notions are coextensive.
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КУЛТУРА, КЛАСА И ЛАЖНИ РОДОСЛОВ У 
РОМАНУ МУДРА ДЕЦА АНЂЕЛЕ КАРТЕР
Сажетак
Тумачење кроз призму културолошких студија и културног
материјализма осветљава левичарске идеале Анђеле Картер
у њеном последњем роману, „Мудра деца”. Роман тематизује
породичне лажи у кући Хазард не би ли пољуљао укорењене
представе о очинству, култури и класној инфраструктури у
Великој Британији двадесетог века, изражавајући притом снажну
постмодерну свест о плуралитету истине и њеној злоупотреби
од стране културно-хегемонских група. Нараторка романа, Дора
Чанс, са друштвене маргине приповеда своју историју искључења
из клана Хазард, чувене британске позоришне породице, као и о
последичној дискриминацији у британској културној сфери. Њена
прича открива низ лажних очинстава у родослову Хазардових
који подривају основе британског класног поретка и омеђеност
популарне и високе културе који у великој мери почивају на
патрилинеарности.
Кључне речи: Анђела Картер, културолошке студије, лаж,
патрилинеарност

Рајко Р. Каришић, Фотографија из
циклуса Венчићи, 2012.
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Беог рад
DOI 10.5937/kultura1650206K
УДК 821.113.5.09-31 Гарборг А.
оригиналан научни рад

СТУДЕНТИ СА СЕЛА
АРНЕА ГАРБОРГА: ИЗМЕЂУ
СТВАРНОГ И ФИКТИВНОГ
Сажетак: У раду се анализира супротстављеност између сту
дентске стварности и нереалних представа (илузија) о студент
ском животу коју тематизује један од класика норвешке књижев
ности, роман Студенти са села Арнеа Гарборга (Arne Garborg,
Bondestudentar) из 1883. године. Проуч ава се критика романти
чарског идеализма у роману, изражена сукобљеношћу лажних,
идеализованих, представа о студентском животу и стварних ис
кустава. Судар стварности и фиктивних представа покреће рад
њу романа и развој главног лика. У другом делу рада се анализирају
реакције читалаца на Гарборгов реалистички приказ академских
студија у роману.
Кључне речи: роман, књижевност 19. века, норвешка књижев
ност, скандинавска књижевност, универзитетски роман, фикција

Неке од омиљених тема широм европске реалистичке књи
жевности: одрастање, сазревање и успон сиромашног мла
дог човека, прелазак из руралне у урбану средину и однос
између друштва и појединца, често су се стапале у романима
о студентима, односно, раним универзитетским романима.
Романи који описују младе, амбициозне младиће, незнатни
јег порекла, који посредством вишег образовања стреме си
гурним друштвеним положајима, економској независности
и позицији у вишим културним круговима су радо писани
и читани у Европи током друге половине 19. века. Зато није
необично што ће, у том смислу, и један од првих реалистич
ких романа у српској књижевности, Милан Наранџић (1860),
највећим делом приповедати о ђачким, односно, студент
ским данима двојице младића у Пешти. Милан Наранџић
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је, истовремено, и први роман Јакова Игњатовића у ком ау
тор пише о актуелним, друштвеним темама из стварности.
У норвешкој књижевности се као први значајнији роман о
сиромашним студентима издваја Студенти са села (Bonde
studentar) Арнеа Гарборга (Arne Garborg) из 1883. године.
Ова два романа имају многобројних сличности (о којима ће
више бити речи на другом месту), а можда се највише раз
ликују по начину на који разумеју и интерпретирају роман
тичарско наслеђе у књижевности и мисли.
Сентиментално-романтичарска традиција је у Милану На
ранџићу још увек жива. Нарочито се исказује кроз лик Бран
ка Орлића, најбољег пријатеља насловног лика, који у себи
садржи све одлике романтичарског јунака: сентименталност,
племенитост, бајроновску згађеност лицемерјем и лажним
моралом грађанског друштва, али изнад свега, Орлић је не
поправљиви идеалиста. У њега, како каже Јован Деретић,
„Игњатовић је уносио снове, идеале и расположења свог ро
мантичарског поколења”.1 Као такав, он функционише као
антипод сналажљивом материјалисти, Милану Наранџићу.
Међутим, иако роман највише приповеда о Милановим ве
селим догодовштинама, симпатије дела ипак леже на страни
Бранка Орлића, сањалице и романтичног идеал исте.
Роман Студенти са села је, пак, објављен нешто више од
двадесет година касније, 1883. године, у време јачања на
туралистичких тенденција у скандинавској књижевности.
Међу најизразитије натуралистичке елементе у Гарбор
говом роману треба, пре свега, сврстати веома негативно
приказивање романтичарског духа и идеала. Идеализоване,
сентименталне, или романтизиране представе света и људ
ског постојања отуда се у роману Студенти са села пред
стављају као лажна уверења која погубно делују на поједин
ца. Разоткривање неутемељености идеализма и романтич
них митова у контрасту са приказивањем њиховог грубог,
реалног, односно, истинитог обличја је, показаћемо у раду,
окосница Гарборговог дела. Роман се, другим речима, бави
сукобом између идеализованих представа главног јунака и
стварних доживљаја током одрастања, односно, током ђач
ких и студентских дана. Централна илузија коју јунак тежи
да оствари, а која се у роману показује као фатална полуга
његовог моралног пада, јесте сан о „идеалном студентском
животу”. У раду ћемо анализирати Гарборгов поступак де
романтизације, односно, рушења илузија о идеалном сту
денту, али ћемо однос између лажне и истините представе
1 Деретић, Ј. (2007) Кратка историја српске књижевности, Нови Сад:
Арт принт, стр. 160.

207

СОФИЈА КРИСТЕНСЕН
студија пренети и корак даље. Испитаћемо, наиме, како су
Гарборгове, поново фиктивне представе „реалног” студент
ског живота прихватили његови савременици, затим, којим
се техникама писац служио како би своју представу студе
ната у главном граду Норвешке учинио уверљивијом. На тај
начин, рад настоји да пружи једну целовиту анализу одно
са фиктивно/истинито на унутрашњем и спољашњем плану
књижевног дела.
Радња романа Студенти са села у основи, како је напред
речено, типична је за европски деветнаестовековни роман о
сазревању младог човека. У Студентима са села се опису
је одрастање главног јунака Данијела Браута, амбициозног
младића са села, који долази у градску средину са амбици
јом да заузме сигурну позицију у државној служби и вишим
друштвеним круговима. Улога дошљака у урбаној средини
чини лик студента са села веома погодним за истраживање
супротности село – град, природа – култура, али и снови –
збиља, на једном појединачном примеру, што су искористи
ли и многи романи пре и након Студената са села. Гар
боргов роман се, пак, издваја као један од првих романа у
норвешкој књижевности који се пре свега концентрише
на универзитетску средину као место у ком главни јунак
представља странца, али и као поприште судара јунакових
илузија са материјалном стварношћу.
Попут дела многих савременика, као што су Ибзен и Бјерн
сон, и Гарборгова многострана активност новинара, полеми
чара и књижевника, имала је у том периоду јасну друштвено-
ангажовану намену, језгровито садржану у реалистичкој
максими тада веома утицајног данског књижевног критича
ра, Георга Брандеса2: „књижевност у наше време доказује да
живи тиме што износи проблеме на јавну расправу”.3 Про
блем којим се бави роман Студенти са села је, како је при
метио и норвешки историчар књижевности Харалд БашеВиг (Harald Bache-Wiig), тиче се односа материјалистичких
и идеалистичких схватања света.4 Другим речима, процес
2 Овај дански ерудита је нашоj јавности с краја 19. века био познат под
посрбљеним именом Ђорђе Брандес. Види: Ј[овановић] Св. М. (1896)
Оцјена Aus dem Reiche des Apsolutismus од М. Ђ. Брандеса, Зора: лист за
забаву, поук у и књижевност бр. 8, год. 1, Мостар: Штампарија књижаре
Пахера и Кисића, стр. 312.
3 Оригинал: „Det, at en Litteratur i vore Dage lever, viser sig i, at den sætter
Problemer under Debat“, Brandes, G. Indledning, in: Hovedstrømninger i det
19de Aarhundredes Litteratur; Forelæsninger holdte ved Kjøbenhavns Uni
versitet i Efteraarshalvaaret 1871 [1871], (1894) Kjøbenhavn: Gyldendalske
Boghandels Forlag, p. 9.
4 Bache-Wiig, H. Litteraturforskningen og Bondestudentar, in: Frå vesle
Daniel til student Braut: Individ, samfunn og tilpassing i Arne Garborgs
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формирања главног јунака се одвија кроз дијалектичку су
протност између идеала о студијама и животне стварности,
или, језиком романа, између духа (ånd) и материје (materie).
Кроз описе ђачких и студентских дана Данијела Браута, али
и бројних других ликова, роман поступно разграђује идеј
не конструкције, идеале и илузије који важе унутар света
романа, али који се односе и на норвешку стварност друге
половине 19. века.
Роман хронолошки прати одрастање младог Данијела, си
ромашног земљорадничког сина просечних способности,
кога сан о „идеалном студентском животу” води преко раз
личитих ступњева образовног система до студија у главном
граду где се суочава са глађу, бедом, безнађем, болешћу и
моралном деградацијом. Срећно избављење из материјал
них мука јунаку доносе заруке са нешто старијом, богатом
Госпођицом. Веридба с њом подразумева одрицање од сло
бодоумних, либералних ставова, али и испуњење „идеалног
студентског живота”. При самом крају романа, главни јунак
оправдава свој избор:
„Буде ли тако учинио, моћи ће да добије новчану помоћ
од велепоседника, и истог часа се избави из својих дуго
ва и немаштине, и коначно ће вала и он моћи да прожи
ви неколико радосних студентских година [...] а када бу
де старији и добије намештење, преобратиће се и почети
озбиљно да схвата живот.”5
Већ на први поглед, можемо рећи да прича о Данијелу
Брауту у многоме прати начела романа о одрастању, бил
дунгсромана. Meђутим, из наведеног цитата је јасно да ро
ман не испуњава законитости класичних билдунгсромана.
Јер како између осталих наводи Франко Морети (Franko
Moretti), класично дело овог жанра негује идеју о предодре
ђености човека да заузме намењено место у друштву: „[у
билдунгсроману] формирање човека као индивидуе у себи
и за себе подудара се са његовом социјалном интеграцијом,
у којој се он као једноставан део целине, без икаквих пуко
тина, уклапа у друштво”.6 Романи о одрастању кулминирају
тренутком када се јунак психолошки, али и у социјалном
смислу, савршено уклопи у свет одраслих људи: „Развој
‘Bondestudentar’, ed. Svensen, Å (1976) Oslo: Aschehoug, p. 23.
5 Оригинал: „Gjorde han dette, so kunde han faa Pengehjelp av Proprietæren,
kom med ein Gong ut av all si Skuld og Naud, og kunde endeleg eingong faa
liva eit Par glade Studenteraar [...] Naar han vart eldre og fekk Embætte, vilde
han umvenda seg og taka Livet aalvorlegt”, Garborg, A. (1883) Bondestuden
tar, Bergen: Nygaard, p. 332.
6 Морети, Ф. (2000) Билдунгсроман као симболичка форма, у: Реч: часопис
за књижевност и културу бр. 60, 6, Београд: Фабрика књига, стр. 426.
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личности и интеграција су комплементарне и конвергент
не путање, и на тачки њиховог сусрета и равнотеже налази
се пуна и двострука епифанија смисла, односно зрелост”,
утврђује Морети.7 Гарборгово дело, међутим, одступа од
овог модела: јунакова интеграција у друштво не подразумева
и његово духовно сазревање и осамостаљивање. Ироничан
тон из приложеног цитата јасно сугерише да јунаков развој
не остварује пожељни идеал сазревања. Отуда је овај роман
у историји норвешке књижевности називан „ироничним
билдунгсроманом”,8 или „пародијом билдунгсромана”.9 Ово
неслагање одражава такозвану „семантичку хипертрофију”,
која, како тврди Морети, одликује многе, углавном негатив
но одређене термине који настоје да утврде позицију поје
диначног романа у односу на традицију билдунгсромана.10
Уместо одредница иронични, или пародични билдунгсро
ман, много је сврсисходније посматрати роман Студенти
са села као позну фазу у развоју жанра образовног романа.
Данијел Браут прихвата „уговор” са друштвом – веридбом
са богатом кћерком велепоседника – не у циљу „одраста
ња” или уклапања у друштвене оквире, већ како би оства
рио безбрижну младост, „неколико радосних студентских
година”. У овоме препознајемо идеал о перпетуираном пе
риоду незрелости, односно, испуњење идеала о вечној мла
дости који, како уочава Морети, од средине деветнаестог
века у европској књижевности замењује идеале класичних
билдунгсромана који негују идеал хармоничног одрастања
ради укључивања у заједницу.11 Привлачност безбрижног
студентског живота, у смислу легитимног облика непотпу
но изграђене зрелости, приказује се у Студентима са села
као регресивно остварење идеала (студентског) живота, и
коначно као регресивни циљ билдунга главног јунака. Да
нијел Браут се, тако попут Ибзеновог Ерхарта Боркмана из
драме Јон Габријел Боркман с краја деветнаестог века, или
Флоберовог Фредерика Мороа из Сентименталног васпи
тања, клони зрелости, обавеза и одговорности. Међутим,
док је Ибзенов млади јунак опчињен младошћу уопште, као
постојању изван друштвених конвенција и економских веза,
7 Исто, стр. 428.
8 Sjåvik, J. (1978) Intensjon og genre i Arne Garborgs Bondestudentar, in:
Edda: Nordisk tidsskrift for litteraturforskning No. 78, 6, Oslo: Universitets
forlaget, p. 338.
9 Mork, G. (2002) Den reflekterte latteren: På spor etter Arne Garborgs ironi,
Oslo: Aschehoug, p. 274
10 Морети Ф. нав. дело, стр. 426.
11 Ову тенденцију Морети уочава у романима Данијел Деронда, Џорџ Ели
от и Флоберовом Сентименталном васпитању; Исто, стр. 420-423.
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Гарборгов јунак тежи остварењу идеалног студентског жи
вота.
На овом месту се ваља зауставити на појму „идеални сту
дентски живот” који има више значења и комплексну функ
цију у роману. Идеални студентски живот је, као прво, појам
који у делу изражавају ликови старије генерације, Даније
лов први учитељ, капелан Хирш и универзитетски профе
сор Даре, укорењени у тековине идеалистичке филозофије
и родољубиве романтичарске мисли. Из ове идеје о идеал
ном студенту рађа се други концепт идеалног студентског
живота: онај који подразумева блажени интермецо, предах
пред суочавање са одговорностима одраслог човека. Носи
лац оваквог схватања је протагониста романа коме је живот
ни циљ да оствари управо овако схваћен идеал студента. И
једном и другом схватању се супротстављају реалистички
описи „стварног” студентског живота, немилосрдно разот
кривајући да је у оба случаја реч о уобразиљама, погрешним
и лажним принципима који не само што су неистинити и
неутемељени, већ су и директно штетни.
Први опис студента и студентског живота у роману је но
сталгични (и сентиментални) опис студентских дана
Данијеловог учитеља Хирша:
„А када је причао Данијелу о студентском животу, што je
врло радо чинио, помињао би често да је то, што је овај
живот чинило поет ичним и „идеалним“, било у суштини
саздано од смелих младалачких снова. Студентски живот
су чинили радост, песма, здрав живот, безбрижне колеге;
али сваки је студент, у коме је било врлине, у потаји га
јио дивне снове који су радости давали озбиљност, а игри
смисао.”12
Немајући никакве представе о животу изван сеоске зајед
нице и мукотрпног рада на имању, Данијел разрогачених
очију упија занесене, идеализоване приче учитеља који сту
дентски живот изједначавају са идеалним, дакле, најбољим
могућим и јединим достојним животом за младог, ваљаног
човека. Према Хиршу, студентски живот је по свему узви
шенији од било ког другог, а студент је одређен да носи бар
јак идеализма. Он је тај који је предан „идеји” и који се не
може и не сме обазирати на материјалне проблеме.
12 Оригинал: „Og naar han fortalde Daniel um Studenterlivet, som han ikkje so
sjeldan gjorde, so sagde han gjerna, at det, som gav dette Livet sin Poes i og
’Idealitet’, det var i Grunnen dei ungdomsdjerve Draumarne. Til Studenter
livet høyrde Gleda, Song, friskt Liv, lystige Kammeratar; men kvar Student,
som der var Mannsemne i, bar i Løyndom paa fagre Draumar, som gav Gleda
Aalvor og Leik en Mein ing. —“, Garborg А. op. cit, p. 33.
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Хиршово виђење студената представља ехо Хумболтове
концепције универзитета, али и одраз немачке идеалистич
ке филозофске школе. Оваква идеализована слика универ
зитета се неговала у норвешкој поезији све до краја девет
наестог века. У пригодној песми поводом бала студената у
норвешкој престоници 1858. године, Хенрик Ибзен алего
рично описује универзитет као „храм Духа”, а студенте и
професоре као „свештенике у храму Идеја”:
Чио је студентов ум;
У његовој младалачкој души
Тиња светлост мисли  
Одатле пламса сјај Идеје;
Свакодневице празне игре,
Teжачки рад и дремеж духа,
Студент не познаје,
Никад им се не предаје
(Чио је студентов ум!)13
Први опис студента у роману Студенти са села је јасна па
ралела са овом строфом из Ибзенове песме. Међутим, Гар
борг ће се на још неколико места у роману осврнути на ову
идеализовану представу студената, најчешће преко свеча
них говора професора Дареа. Пожелевши добродошлицу
новим студентима у „Aandsheim
 en” – пребивалиште Духа,
односно, Универзитет, професор Даре их упућује у њихов
нови идентитет: „Ступивши у идеални духовни живот, ови
здрави млади људи, са једне стране, налазе сами себе; али са
друге стране, Дух је тај који налази њих, односно, у њима и
он спознаје самог себе”.14
„Идеализам свечаних говора”, како ће Гарборг, нешто ка
сније у делу, иронично назвати представе студија које ис
казују Хирш и Даре,15 будући студенти слушају помно, али
13 Оригинал: „Festlig er Studentens Sind; / I hans ungdomsrige Indre / Lu
er Tankens Lampeskin / Der Ideens Kjærter tindre; / Hverdagslivets tomme
Spil, / Hvor man træller, hvor man blunder, / Kjenner ei Studenten til, / Aldrig
gaar i det han under / (Festlig er Studentens Sind!)“, Ibsen, H. (1937) Sang
ved Studenterballet den 15de December 1858, in: Samlede verker vol. 14,
Oslo: Gyldendal, p. 225.
14 Оригинал: „Naar den sunne Ungdomen kom inn i det ideale Aandsliv, var
det paa den eine Sida han, som fann seg sjølv; men paa den andre Sida var
det Aanden, som fann honom, elder fann seg sjølv i honom“, Garborg А. op.
cit, p. 120.
15 Оригинал: „Festtale-Idealitet“, Ibid., p. 260.

212

СОФИЈА КРИСТЕНСЕН
без много разумевања: „Данијел је слушао са дубоким ди
вљењем. Нажалост, није баш све разумео; али [...] осећао је
у себи да је професор у праву”.16 Појмове „идеја”, „идеали
зам” или „идеал”, Данијел све до краја романа не успева да
разуме, и велики део хумора се у делу заснива на његовом
комичном бркању ових појмова. Осим тога, неразумевање
ових појмова и даје ново значење „идеалном студентском
животу”. Будући да подразумева одсуство физичког рада,
Данијел студирање изједначава са лагодним, безбрижним
животом и загарантованом егзистенцијом лишеном матери
јалних брига: „прави студент треба да живи за идеју и да пу
сти газде и сељаке да кукају за новцем и храном”, закључује
он.17 Уверен у своју представу универзитетског образовања,
Данијел га изједначава са благостањем из бајке, и узвикује
на прослави положеног пријемног испита: „Сутра није по
стојало; весеље, само је весеље морало владати; то је значи
ло бити студент! Ово је био идеални студентски живот”.18
Успоставивши ова два  схватања о „идеалном студентском
животу” и о „студенту” као две кључне илузије без упори
шта у реалности, Гарборов роман се даје у њихово поступно
и немилосрдно разоткривање. Први ступањ демистифика
ције почиње описом студената пореклом са села. Прве ко
леге са којима се Данијел среће на универзитету у главном
граду Норвешке, ни близу не подсећају на оне који би но
сили „идеалност” студентског живота о коме му је причао
капелан Хирш. Насупрот унапред изграђеној идеалној пред
стави студената, стоји реалистички опис:
„Уопште узев, читава група је имала нечег потлаченог и
пропалог у себи, црту муке, немаштине, тешких дана или
пијанчења; многи су били лоше обучени, прљавих крагни
и манжетна, ногавица искрзаних на петама, искривљених
ципела и генијалних шешира [...].”19
Многе Данијелове колеге су, наводи се даље у тексту, уз
припреме за факултет, радили физичке послове, други су
16 Оригинал: „Daniel høyrde paa med djup Andakt. Dessverre forstod han det
ikkje heilt ut; men [...] han kjende paa seg, at Professoren hadde Rett“, Ibid.,
p. 122.
17 Оригинал: „[E]in sann Student skulde liva for Ideen og lata Kræmarar og
Bønder syta for Mynt og Mat”, Ibid., p. 154.
18 Оригинал: „Morgondagen var ikkje til; Gleda, Gleda aalein e skulde liva;
dette var aa vera Student! Dette, var det ideale Studenterliv“, Ibid., p. 113.
19 Оригинал: „Saag ein heile Flokken under eit, hadde han nokot fortrykt og
forkomet yver seg, eit Drag av Stræv, Pengesut, vonde Dagar elder Ran
gel; mange gjekk daarlegt klædde, med skitne Kragar og Handliningar, med
Brøker upptrødde ned med Hælarne, med skjeiv e Sko, med geniale Hattar
[...]”, Ibid., p. 95.
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остајали без помоћи не тако имућних мецена, па су се по
туцали градом изгладнели и одрпани, молeћи за позајмице.
Њих је, како стоји у роману, било страшно видети.20 Ни те
ме о којима причају студенти са села немају урођену црту
„узвишености” или „идеалности” у себи, што је кључна
одлика студентских разговора према Хиршовој представи.
Студенти са села имају сасвим другачије, посве материјал
не, преокупације: „Оно, о чему су највише причали, било
је, наравно, оно чега су најмање имали, а то је био новац”.21
Гарборгови описи бедних студената пореклом из нижих
класа су веома слични описима ове друштвене групе како
у европским тако и у српским романима друге половине де
ветнаестог века.22
Следећи корак у демитологизацији студентског живота ти
че се указивања на подвојеност студентске популације, на
такозване „праве, градске, студенте” и „студенте са села”.
Пета и шеста глава у роману Студенти са села су посвећене
опису две прославе на универзитету: прва приказује просла
ву положеног пријемног испита, а друга свечани упис студе
ната. Истовремено, ове две главе сучељавају различите пер
спективе: идеализмом задојене представе студија и сурову
реалност.
Пета глава на веома духовит начин описује баханалије но
вих студената након положеног пријемног испита: „Пунч је
био добар; Данијел се загревао. [...] Никада се до тада није
осећао тако добро и чисто, тако издигнут изнад све клети
сиромаштва и све суровости у свету; да, осећао се тако иде
алним [...]”.23 Како глава одмиче, приповедање постепено
губи форму, а „свештеници у храму Идеја” – Ideens Prestеr,
како нове студенте назива један од говорника, оглашавају
се њакањем, кукурикањем, псовкама, урлањем и ударањем
ногу у под. Опијен пунчем и „идеализмом свечаних говора“,
Данијел верује да је испуњен његов детињи сан о студент
ском животу. На окончању прославе, припити Данијел, кога
с муком враћају кући, осећа се свим срцем као „идеални сту
20 „Сада се Улај Јиберг потуцао ћелаве главе и згаслог лица и само зурио
кроз своје широке наочари као леш кроз подрумска окна; било га је стра
шно видети”. Оригинал: „No gjekk Olai Juberg ikring med snaud Skolt og
avblømt Andlit og glodde og glodde gjenom sine breid e Brillur som eit Lik
gjenom ein Kjeldarglugg; det var so det var vondt aa sjaa han“, Ibid., p. 97.
21 Оригинал: „Det, dei snakkad mest um, var væl det, dei hadde minst av, ne
mleg Pengar“, Ibid., p. 95.
22 Упореди: Игњатовић, Ј. (1969) Изабрана дела 1, Нови Сад: Матица Срп
ска (Будућност), стр. 53-55.
23 Оригинал: „Punsen var god; Daniel vermdest [...] Aldri hadde han kjent seg
so god og rein, so høgt lyft yver all Armodsdomen og Raas kapen i Verdi; ja
han kjende seg so ideal [...]“, Arne Garborg, op. cit., p. 118.
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дент“, онај који нема разлога за материјалне бриге: „Данас
почиње идеални студентски живот, мислио је Данијел; и у
њему је било сасвим довољно идеализма, идеализма свеча
них говора тако да се све пресипало”.24
Сасвим супротно осећање, осећање маргинализованости и
неприпадања повлашћеном кругу студената лишених мате
ријалних брига, очекује Данијела, и друге студенте са се
ла на свечаној церемонији уписа. На њој Данијел увиђа да,
упркос узвишеним говорима професора, положеним при
јемним испитом и новостеченом студентском одором и ка
пом, као формалним улазницама у „Храм Ума“, он, као ни
други студенти са села, ипак нису „Минервини синови“. У
роману се на веома сликовит начин приказује подељеност
и контраст између две врсте студената: студената са села и
„правих” студената.
„Потом је на новорођеним духовним племићима било да
иступе и приме уписницу и изговоре заклетву. Био је то
велики скуп. Већину су чинили грађански студенти, они
са значајним немачким презименима и особеним, финим
манирима, којима се Данијел читавог живота дивио. Али
ту и тамо би дотабанао неки homo novus, неки Аслаксен
или неки Брагестад, и Данијел је уз растући немир уви
ђао како је лако било препознати их међу осталима. Нису
били углађени. Уписнице су примали крутим неспретним
стиском, и нечим што се њима чинило као наклон, али
што је заправо био само трзај врата; други су се клањали
ничице, као да ће се преполовити у пасу.”25
Дакле, студенти са села, иако формално имају нови академ
ски идентитет, јасно одударају од „легитимних” студената,
оних који су својим пореклом и природом предодређени да
студирају. Гарборгов роман критички сугерише да идеал о
студенту, какав конструишу званични говори и успомене ка
пелана Хирша, могу остварити само студенти из града, док
ће студенти са села попут Данијела Браута у студентској
одори увек изгледати тек као преобучени сељаци.
24 Оригинал: „Det var det ideale Studenterliv, som byrjad i Dag, tenkte Daniel;
og der vart Idealitet nok, Festtale-Idealitet i Foss og Flaum”, Ibid., p. 160.
25 Оригинал: „So skulde dei nyfødde Aandens Adelsmenn fram og faa sine
Borgarbrev og avleggja Lovnaden. Det vart ei lang Mynstring. Dei fleste var
Bystudentar, Folk med store, plattyske Namn og med dette serskilde, fine
Lag, som Daniel hadde undrat seg yver i alle sine Dagar. Men ender og daa
kom det trampande ein homo novus, ein Aslaksen elder ein Bragestad, og Da
niel saag med veksande Uro, kor lett det var aa kjenna dei fraa dei andre. Dei
hadde ikkje Svingen. Brevi sine tok dei imot med stive keivhendte Tak, og
innbillte seg, at dei bukkad, men det vart berre ein Rykk i Nakken; og andre
tverbøygde seg, som dei skulde gaa av paa Midten“, Ibid., p. 158.
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Разоткривши да идеализовани студентски живот сирома
шним академцима може представљати само варку, Гарборг
иде и корак даље, показујући у Студентима са села нега
тивне последице упорне жеље да се оствари илузорни сан.
На самом крају романа, Данијел, лишен новчане подршке,
од изнурености и изгладнелости пада у постељу и одлучује
да жртвује дотадашња либерална и хуманистичка уверења,
чак и оданост младалачкој љубави како би приступио бо
гатом друштвеном слоју коме је по природи омогућено да
оствари „идеални студентски живот”. Зато формирање глав
ног јунака овог позног билдунгсромана представља пораз,
регресију уместо сазревања. Индивидуалност и критичност
се жртвују ради остварења идеала.
Друштвено-ангажована порука романа је очигледна. Оту
да је, сасвим очекивано, и рецепција романа била јасно
подвојена. Левичарске новине, односно, њихови сарадни
ци, хвалили су роман, истичући његов уметнички домет и
значај, док га је конзервативна штампа одбацивала како на
основу естетских, тако и на основу неестетских критери
јума. Међутим, карактеристична одлика већине рецензија
Гарборговог романа, без обзира на политичку оријентацију
новина у којима су објављене, утемељена је на принципу
инстинитости: у поређењу описа у роману са реалним жи
вотним околностима. Последично, прикази у левичарским
новинама заснивали су свој позитиван суд на Гарборговим
тачним и прецизним приказима норвешке стварности, док
је конзервативна штампа истицала аргументе који обарају
„истинитост” Гарборговог романа, због чега је, према овим
критичарима, и сам роман морао бити негативно оцењен.
Навешћемо неколико илустративних примера. Норвешки
књижевни критичар Ерик Вулум (Erik Vullum), пишући у
левичарском листу Дагбладе (Dagbladet), констатује како
Арне Гарборг читаоцима „пружа стварност” и закључује да
је жалосно то што је „несрећна прича” о Данијелу Брауту
„тако тачна, тако тачна”.26 Још један левичар, Николај Јули
јус Серенсен (Nikolai Julius Sørensen) је директнији: „Пи
сац се без задршки упушта у приказивање стварности она
кве каква она јесте. Управо истинитост његових описа даје
значај овом раду”.27
26 Оригинал: „Det er en ulykkelig historie, som er fortalt os. Men det sørgeligste
ved den er dog, at den er saa sand, saa sand”, Vullum, E. (1884) Bognyt, Nyt
Tidsskrift, Kristian ia: Huseby, p. 106.
27 Оригинал: „Digteren gaar uden Sky løs paa en Fremstilling af Virkelig
heden, som den er. Det er Fremstillingens Sandhed, som giver Arbeid et
sit Værd”, Sørensen, N. J. (4. January 1884) Smaat om Senn, Dagsposten,
No. 3, p. 1.
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Са друге стране, у конзервативним новинама Афтенпостен
(Aftenposten), анонимни аутор посвећује готово половину
насловне стране поступном излагању „доказа” због којих се
ово дело не може назвати реалистичким, а самим тим ни
истинитим приказом „општих, типичних појава”.28 Поред
недостатка који се тичу објективности инстанце приповеда
ча, аутор истиче „нереално” и нетачно приказивање виших
друштвених класа у роману.29 Ово је, апологетски наставља
аутор рецензије, сасвим разумљиво, јер Гарборг нити при
пада том друштвеном слоју, нити довољно познаје навике и
начин живота припадника те класе. Насупрот томе, Гарборг,
који „и сам припада тој категорији“, у одличној је позицији
да расветли „феномен ’студената са села’ чије појављивање
у градској култури доноси многе интересантне социјалне и
психолошке проблеме који до сада нису обрађивани у књи
жевности”.30 Међутим, заједљиво закључује овај дописник
Афтенпостена, Гарборгови уметнички домети ни у томе
сасвим не успевају, јер се студенти са села, својеврсне „ду
ховне наказе”, у роману претапају у једну безобличну, бес
карактерну масу, „густи, непрегледни pêle-mêle“ ликова, што
текст чини неразумљивим и, коначно, замара читаоца“.31
То што се као врхунски естетски критеријум у наведеним
новинским критикама Гарборговог романа Студенти са се
ла издваја принцип мимезе, није само по себи необично, бу
дући да се у другој половини деветнаестог века реалистички
поступак усталио као доминантан у књижевности. Са друге
стране, ни упућивање на то да је писац „компетентан“ да на
квалитетан начин пише само о појавама које је лично иску
сио, такође није, само по себи, изузетно у контексту захтева
који су се постављали уметницима деветнаестог века. А, ви
дели смо и да је критички апарат обе, идеолошки супротста
вљене стране, суштински исти: анонимни дописник десни
чарских новина настоји да уруши естетски квалитет дела
по истим основама због којих га дописници левичарских
новина уздижу.

28 Anonim. (8. November 1883) Literatur, Aftenposten, No. 262 A, p. 1.
29 „Тако понегде наилазимо на неке необичне представе виших државних
чиновника и трговаца“. Оригинал: „Der er saaledes nogle besynderlige Fo
restillinger om Embedsmænd og Grosserere, som hist og her forekommer“,
Ibid.
30 Оригинал: „[A]t Fænomenet «Bondestudenter» i Virkeligheden frembyder
en Række interessante sociale og psychologiske Problemer som Hidtil ikke
har fundet sin Behandling i Literaturen, og hvis Optagelse paa Dagsordenen
tilmed af en Mand, der selv tilhører hin Kategori, derfor er vel stiftet til at
vække vor Opmærksomhed”, Ibid.
31 Ibid.
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Занимљиво је приметити да оба читања инсистирају на,
чини се, неспорној, директној вези између грађе романа и
специфично норвешке реалности, то јест, да готово поричу
саму његову фиктивност и аутономну позицију уметничког
дела. Анализирајући оновремену критику Гарборговог де
ла, уочавамо процес дефикционализације романа. Прикази
вање књижевних и естетских одлика текста је, наиме, под
ређено оцењивању истинитости Гарборгових романескних
представа норвешке стварности. Иронија, хумор, стилске
и формалне иновације, затим, обилато упућивање на друге
уметничке творевине, тј. изражена интертекстуалност рома
на Студенти са села, у новинским коментарима о роману
имају далеко мање значајно место од упућивања на оне еле
менте у тексту који би се, према културним кодовима кри
тичара, сматрали „стварним светом”. Реалност, тако, није
само референтно поље изван књижевног дела, већ је сте
пен миметичности романа и његов основни квалитативни
критеријум.
Први критичари и читаоци Студената са села, посматрају
појавну стварност као предмет Гарборгове анализе, а не као
део уметничке интерпретације. Другим речима, рецензије у
штампи роману Студенти са села приписују улогу валидне
хронике специфичних појава у норвешком друштву. При
кази често о роману говоре као о „документу” или „фото
графски” прецизној рефлексији стварности.
Тако већ поменути Николај Јулијус Серенсен хвали Гарбор
гов опис студента који готово да умире од глади, и закљу
чује да би „један од његових пријатеља можда остао у жи
воту да је Гарборгова књига изашла коју годину раније“.32
Георг Нурденсван (Georg Nordensvan) назива Студенте са
села „врло славном и добро изведеном” репродукцијом са
дашњице и вредном културном сликом, „правим ’историј
ским документом’ којим се расветљава норвешка омлади
на” и студентски живот.33 Нурденсван, такође, закључује
да је роман значајан управо због тога што је то логична и
целовита процена стварности. Према овом шведском кри
тичару, роман своју истинитост, или веродостојност дугује
32 Оригинал: „Jeg vet aldrig at have læst noget mere gribende end Skildringen
af Studenten, som holder paa at sulte i hjæl […] Jeg tænker mig at en af mine
venner endnu ville have levet hvis Garborgs Bog var kommen ud et Aar før“,
Sørensen, N. J. op. cit.
33 Оригинал: „Bondestudentar är en djupt känd och väl återgifven nutidsbild,
en kulturmålning af bestående värde, et verkligt ”historisk dokument” till
belysning af den norska ungdomen i vår tid, af studentlifvet [...]”, Norden
svan, G. (1885) Arne Garborg – Bondestudentar – Forteljingar og sogur, Kri
stian ia 1884, in: Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri year 8,
Stockholm: Norstedt, p. 278.
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чињеници да је Гарборг сам проживео и непосредно упознао
студентски живот о ком пише.
Коначно, можда су у изједначавању фиктивне садржине
романа са стварношћу најдаље отишли читаоци листа Фе
драхајмен (Fedraheim
 en) који је Гарборг у то време уређи
вао. Наиме, у више бројева након првог приказа романа, у
овом часопису се водила жустра расправа о томе у којој ме
ри фактички студенти са села на студијама у главном граду
успевају да задрже моралност и осећај друштвене одговор
ности. Дописници сматрају да ови студенти губе жар за по
литичким, културним и језичким ангажовањем, а као узор и
пример оваквог негативног развоја студената, наводили су
управо случај Данијела Браута, фиктивног јунака из романа
Студенти са села.
Први који је у овим новинама извео Данијела Браута из
сфере фикције у реалност, био је дописник потписан као
„Градски студент” – „En Bystudent”. Судећи о Данијеловим
доживљајима у главном граду као о фактичким догађајима,
„Градски студент” осуђује Данијелов опортунизам и идео
лошку непостојаност, карактеристике које приписује свим
норвешким студентима са села, закључивши да је срамно то
што студенти пореклом са села већином продају своје идеа
ле за неколико шилинга чим ступе на универзитет.34
Слично стапање реалности и књижевности налазимо у зна
чајном приказу и интерпретацији романа у новинама Даг
бладе ауторке Амалије Милер, удате Скрам. Амалија Милер
је једна од најзначајнијих норвешких књижевница у овом
периоду, и њена дела се одликују, можда, најконсеквентни
јим спровођењем естетике натурализма у историји сканди
навске књижевности. У темељном тумачењу Студената са
села Милерова нарочиту пажњу посвећује натуралистичким
елементима у роману, а посебно се бави разлозима за по
степену духовну пропаст главног лика, студента Данијела
Браута. Она у романескном приказу судбине сиромашног
студента са села види валидну интерпретацију, или „дијаг
нозу” уобичајене појаве у норвешком друштву. Према Ми
леровој, Данијел Браут је пример како штетне идеологије и
индоктринације иначе крепке сеоске младиће претварају у
карактерно неразвијене и морално лабилне људе.35

34 Види: Ein Bystudent (3. December 1884) Upp Bondestudentar!, Fedrahei
men, n. p.
35 Müller A. (26. January 1884) Lidt om Bondestudentar, Dagbladet, n. p. Oвде
цитирано из: Skram, A. (1987) Optimistisk læsemaade: Amalie Skrams litte
raturkritikk, Oslo: Gyldendal norsk forlag, p. 95.
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Једна од идеологија која доводи до Данијелове моралне
пропасти, али и пропасти многих сиромашних студената
уопште,36 према Милеровој, јесте такозвани „фразни иде
ализам” који се „сервира” са универзитетских катедри, на
студентским прославама и студентским теревенкама. У ро
ману, наводи Милерова:
„Видимо како један природно снажан момак постаје дан
губа, првенствено зато што не постоји прави однос изме
ђу Божје речи и живота, а затим зато што је нетачни го
вор свештеника из храма Идеја, за Данијела постао налик
заводљивој светлости луталици [ignis fatuus] према којој
се овај наводи у тами, а која га одвраћа од сазнања да је
постојање потчињено законима нужности.”37
Милерова ће, зато, закључити да ово дело превазилази окви
ре уметности и постаје „социолошка студија”.38 Ауторка,
попут многих савременика, чита роман Студенти са села
више као документ а мање као дело уметничке фикције.
Реалистички поступак који користи Арне Гарборг навео је
оновремене читаоце да дело Студенти са села читају го
тово као репортажу и документарни роман, то јест истину
о сопственој проживљеној стварности. Читаоци су верова
ли у пишчеве књижевнe представе норвешке стварности, и
сматрали су их релевантним за саму норвешку стварност.
Читаоци су проживљавали Данијелово разочарење у идеа
ле о студентском животу, и разоткривали лажи у понуђеним
или наслеђеним представама света. Оно о чему су мање ми
слили, али чега су без сумње бити свесни, јесте да су тако
уверљиве реалистичне слике света које доказују неутеме
љеност одређених илузија, и саме тек представе, уметничке
интерпретације. Гарборгово приказивање студентске реал
ности је, наравно, у истој мери фиктивно (неистинито) као
и идеализоване представе студија које његово дело настоји
да разоткрије.
Разлог због чега Гарборгови савременици његове реа
листичке представе стварности нису доживљавали као
36 „Данијел Сербраут је [...] представник расе унутар расе, једног вели
ког дела наших националних студената скоројевића“. Оригинал: „Daniel
Sørbraut er [...] en Repræsentant for en Race inden Racen, for en stor Del af
vor nationale, studerende Opkommerungdom”, Ibid., p. 97.
37 Оригинал: „I en Skildring [...] ser vi, hvorledes en af Naturen godt udru
stet Fyr gaar hen og bliver en Laban, først og fremst, fordi der ikke er det
rette Forhold mellom Vorherres Ord og Livets Opfyldelse, og dernæst for
di den uefterrettelige Tale, der lød fra Ideernes Præsteskab, er blevet for
ham som et Irlys i Natten, der har hindret ham fra at se, at Tilværelsen er
Nødvendighedens Love undergiven”, Ibid., p. 95.
38 Оригинал: „Samfunnsstudie”, Ibid., p. 97.
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илузије, или варке, Јан Ват (Ian Watt) објашњава тиме да
реалистичка дела одражавају оновремено веровање у „ин
дивидуалну процену стварности помоћу чула”.39 Односно,
селективна визија једне појаве, пишчева, приказана поступ
цима својственим „реалистичком дискурсу”, читаоци дожи
вљавају као уверљиву, зато што је вероватна: „док читамо
Тома Џонса, ми не уображавамо да се суочавамо са новим
истраживањем стварности; проза нас одмах обавештава да
су истраживачке операције одавно завршене, да тај посао
више не треба радити, и да нам се пре приказује јасан и пре
чишћен извештај о ономе што је отркивено”.40 Ролан Барт ће
ово назвати „естетичком вероватноћом”.41 Дела реалистичке
књижевности, укључујући и Гарборгове Студенте са села
уверљива су зато што се не косе са читаочевим доживљајем
стварности. Жеља да у његовим фиктивним представама ви
де одраз реалног света, можда више од свега открива потре
бу тадашњих читалаца да у књижевним делима препознају
валиданог саговорника у тумачењу животних искустава. На
овај начин роман Студенти са села на готово егземпларан
начин остварује оно што је Јаус сматрао саставним задат
ком књижевности, а то је њена друштвенотворна, а не само
репрезентативна функција.42
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BETWEEN FICTION AND REALITY: 
THE MAKING OF DANIEL BRAUT (BONDESTUDENTAR) 
BY ARNE GARBORG
Abstract
This article analyses a mismatch between student reality and fictive
depictions of student life, in a classic work of Norwegian literature –
Bondestudentar (1883) by Arne Garborg. The novel is translated into
English as The Making of Daniel Braut. Addressing the dichotomy
between (false) ideals and (true) reality, which is in the center of
Garborg’s novel, the article explores Garborg’s critique of the idealist
myths about academic life. Romantic representations of the student
were, at the time when Garborg was writing his novel, still very much
alive in the Norwegian literature and thought. His book seeks to unravel
the falseness of these idyllic images, by presenting a “realistic” image
of the poor, famished, morally collapsed student. While the first part
of the article explores the method by which the story unravels the
fictitiousness of the ideas of an “ideal student life”, the second part
analyses the readers’ reactions to Garborg’s representations of academic
life. Majority of Garborg’s contemporary readers did not acknowledge
the fictitiousness of his realistic interpretations, finding them to be
true depictions of students in the Norway’s capital, and treating the
protagonist of the novel as their contemporary.
Key words: novel, nineteenth-century literature, Norwegian literature,
Scandinavian literature, university novel, illusion, fiction
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ФАЛСИФИКАТИ И
ФАЛСИФИКАТОРИ НА
ТРЖИШТУ ДЕЛА
ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
Сажетак: За многе фалсификате се годинама, па и вековима, ве
ровало да су оригинали. С напретком наук е и технологије, постало
је могуће урадити велики број анализа уметничких дела у чију се
оригиналност посумња, па би се очекивало да се оне раде рутин
ски. Ипак, то није случај. Испитивања могу да буду скупа, дуго да
трају, а нека од њих и неповратно оштећују дело које се испитује.
Тако смо дошли у ситуацију да и најпрестижнији музеји широм
света у својим колекцијама имају кривотворена дела, као и да их
повремено нуде најпознатије аукцијске куће по цени оригинала.
Када знамо да je вредност појединих уметничких дела достигла
милионске износе, јасно је да је њихово фалсификовање постало
врло уносан бизнис. Пошто је аутентичност дела које је скоро
настало најтеже утврдити, јер су коришћени доступни матери
јали, може се очекивати да ће у блиској будућности тржиште
дела ликовних уметности бити преплављено фалсификованим
радовима савремених уметника.
Кључне речи: фалсификати, фалсификатори, тржиште дела
ликовних уметности, музејске збирке, колекционари

Не сматрамо све копије дела ликовних уметности фалсифи
катима. И данас се многи млади уметници обучавају копи
рајући дела великих мајстора, али се не потписују као они и
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не покушавају да их продају по цени оригинала. Суштинска
одлика фалсификата је намера да се неко превари, најчешће
ради стицања материјалне користи. Шта се дешава у ситу
ацији „кад уметник сам преправља своје дело?,” питање је
које отвара Гордић Петковић говорећи о роману Саше Обра
довића „Врт љубави”1. Отвара се и питање шта када сликар
сам плагира своје дело? Јер јасно је да постоји могућност
да сликар несвесно пренесе мотиве неке слике коју је нека
да видео, чиме постаје плагијатор, или чак неког свог дела,
чиме постаје аутоплагијатор, али се не може бити несвесно
фалсификатор, јер не постоји моугћност да се неко несвесно
потпише као Рембрант, објашњава Дантон. 2 И копије и фал
сификати могу бити јавно изложени, али са јасном назнаком
о чему се ради, као што су у Галерији фресака Народног
музеја у Београду изложене копије средњовековних фресака
византијског стила или у Mузеју фалсификата у Бечу. Уко
лико то није случај, настаје проблем.
Прве копије скулптура античке Грчке настале су када је
„римски војсковођа Мумије (...) после пада Коринта (146.
године пре н. е.) донео из побеђеног града грчке статуе за
своје виле и вртове, па је у Риму тада настала потражња за
таквим статуам
 а. Куповале су се и продавале мермерне ко
пије грчких оригинала..., а римски богаташи и властодршци
(Сула, Лукул, Крас, Помпеј, Цезар, Брут, Антоније) постају
главни колекционари грчке пластике и слика.”3 Када се Му
мије договарао са превозницима који су требали да пренесу
грчке артефакте у Рим рекао им је да ће, уколико их оште
те, морати да надокнаде вредност другом врстом робе.4 Овај
његов став се тумачи као израз његове незаинтересованости
за скулптуре и незнање, али да је тако не би их ни превозио
у Рим да украси своја имања. Могуће је да је на тај начин
преговарао с превозницима да би они схватили да морају да
буду пажљиви са скулптурама које превозе.
Дуго година највећи наручиоци уметничких дела у Западној
Европи били су представници световне и религијске власти.
Са појавом богатих грађана рађа се и уметничко тржиште.
Када говоримо о ликовним уметностима, појављују се ко
лекционари, дилери, а касније и аукцијске куће које и да
нас „диктирају цене целокупном светском тржишту. Цене
1 Gordić Petković, V. (2009) Formatiranje, Beograd: Službeni glasnik, str. 97
2 Dutton, D. Forgery and Plagiar ism, 24. 03. 2016. http://www.denisdutton.
com/forgery_and_plagiar ism.htm
3 Indjić, T. (1986) Тržište dela likovnih umetnosti, Beograd: Zavod za prouča
vanje kulturnog razvitka, str. 14
4 http://www.britannica.com/biography/Lucius-Mummius (03. 03. 2016.)
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се мењају, али за квалитетне слике старих мајстора оне су
у сталном порасту.”5 Како су почеле да расту цене ликов
ним делима, на тржишту се појавио и већи број фалсифи
ката, обично као „пронађена” давно изгубљена дела или су
се „откривала нова.” Да би кривотворена дела могла да се
продају као оригинали, фалсификовали су се и документи
који би требало да потврде аутентичност дела.
Научним одељењима у великим музејима данас је на рас
полагању велики број могућности када се ради о анализи
артефаката. „Ултравиолетна илуминација може брзо да от
крије додатке или промене на слици јер различити слојеви
боје и лака светле различитим нијансама. Стари мермер до
бија патину која светли зеленкастожуто, док је нови мермер
или стари комад мермера недавно извајан, светлољубичаст.
Инфрацрвено светло, фотографисано кроз одговарајући
филтер лежи исиспод површинског слоја. Овако се може
открити старија слика на истом платну (што само по себи
не указује на фалсификат, бубудући да су многи уметници
сликали преко сопствених слика) или потпис који је скриве
ни замењен неким вреднијим. Радијација рендгенских зрака
може да се употреби на исти начин...“6, а ту су и хемијске
анализе укључујући спектрографију, термолуминисценција,
и датиранје радиокарбоном. И када изгледа да је техноло
гија довољно напредовала да се фалсификати више не могу
сакрити, треба се сетити да се и фалсификатори образују, да
и они користе напредније технике.
Тако се поново враћамо на значај процене коју раде искусни
кустоси. Међутим, превише ослањања на људски фактор
има и својих мана, јер су људи понекад спремни да свесно
дају лажне процене. Понекада се посумња да директори га
лерија знају да продају фалсификате,7 да угледни стручњаци
дају лажне потрвде о аутентичности дела које процењују за
материјалну надокнаду, да се за новчану надокнаду добија
ју лажне потврде да су артефакти дуго били у власништву
угледних породица и слично. Најпознатији случај код нас
везан за процену радова домаћих сликара је случај са бив
шим кустосем Народног музеја у Београду Николом Кусов
цем, који је био оптужен да је у кратком року лажно про
ценио за шест фалсификата да су оригинали, у договору са

5 Indjić, T. nav. delo, str. 15.
6 Ins, B. (2008) Prevare i falsifikati, Beograd: Мladinska knjiga, str. 62.
7 Više u: Smith, Ј. Art-Forgery Trial Set to Begin, 22. 01. 2016, 23.02. 2016.
http://www.wsj.com/articles/art-forgery-trial-set-to-begin-1453484615
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дилером који је онда те фалсификате продавао, али је 2013.
године ослобођен свих оптужби.8
Неке процене делују као политичка одлука. Јапанска компа
нија купила је за скоро 25 милиона фунти Ван Гогове „из
ненада откривене” сунцокрете. Пошто је јавила сумња да
је у питању фалсификат, јер се зна само за његових шест
слика сунцокрета у вази, они су се обратили Музеју Ван Го
га у Амстердаму за процену, а нешто раније су им донирали
велики износ. Стручњаци из Холандије су већали и званич
но прогласили свих седам оригиналима. Верује се да је Ван
Гог најчешће фалсификован модерни ликовни уметник, као
и да Леонардова Mona Lisa најкопиранија слика свих време
на. Неке од копија старе су готово као и оригинал, па није
сигурно ни да ли је она из Лувра „права”.9

Фалсификати
Све је већи број људи који имају могућност и жељу да  плате
високу цену за добро очувану скулптуру из античког раздо
бља. Како је број оваквих скулптура врло ограничен и све
ређе у добром стању, отвара се простор у коме фалсифика
тори и дилери уметничких предмета виде своју шансу. Као
и у сваком другом бизнису, и овде се улаже да би се извукла
корист. Дилер Кристофа Леона (Christoph Leon) открива да
је за израду добре копије бронзане скулптуре у природној
величини потребно унапред уложити око милион евра.10 У
питању је врло уносан посао, јер се на тржишту постиже
многострука добит, па постоје и радионице фалсификата,
од којих су најразрађеније оне у Италији и Шпанији, додаје
Шулц.
Малком Гладвел (Malcolm Gladwell) своју књигу Блинк за
почиње случајем Куроса, античке скултпуре нагог младића
који стоји, који је пре више од три деценије продат Музеју Џ.
Пол Гети (Ј. Paul Getti Museum) у Калифорнији.11 За статуу
израђену од мермера, високу преко два метра, музеј је пла
тио 10 милиона долара. Уз скулптуру су добили и потврда о
пореклу, која је сведочила да се скулптура налазила у поро
дичној колекцији угледног Швајцарца од 1930. године.

8 Никола Кусовац ослобођен свих сумњи, 10. 03. 2013, 30. 03. 2016. http://
www.politika.rs/scc/clanak/251304/Nikola-Kusovac-osloboden-svih-sumnji
9 Dutton, D. Art Hoax es, 22. 03. 2016. http://denisdutton.com/art_hoax es.htm
10 Schulz, М. False Gods: „Ancient“ Forgeries Fool Art Markets,  January 23,
2008, 28. 03. 2016, http://www.spieg el.de/international/europe/false-godsancient-forgeries-fool-art-markets-a-529532-2.html
11 Gladwell, M. (2007) Blink, NY, Boston, London: Back Bay Books, pp. 3-8.
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Пре куповине, стручњаци из музеја су направили анализу
мермера и утврдили да је заиста стар око 2500 година и да
потиче са грчког острва Тасоса. Скулптура је била прекри
вена калцијум карбонатом, што је нормална појава када мер
мер дуго стоји у земљи и куповина је обављена. Проблем се
појавио када су сви историчари уметности који су видели
Куроса, имали задршку када је у питању аутентичност ове
скулптуре. Нико није умео да објасни у чему је проблем, али
је свима деловало да нешто са скулптуром није у реду.
Да би се ослободили сумњи, музеј је организовао симпози
јум кустоса у Атини, који је имао за тему само ову скулпту
ру. Било је пуно замерки, али не и потпуна сигурност да је
у питању фалсификат. Музеј се окренуо и проучавању по
тврде о пореклу и за њу је доказано да је кривотворена. Ме
ђутим, ово откриће указује само да артефакт нема легално
порекло, па још увек постоји могућност да је скулптура ори
гинална, али да је, на пример, илегално набављена. Данас је
ова скулптура изложена у Гетију, уз напомену да артефакт
датира из „око 530. године пре нове ере или је савремен
фалсификат.”12
Гети није усамљен пример музеја који поседује сумњиве
артефакте. Заправо, готово да нема значајнијег музеја у све
ту који их немају у својој колекцији. У Метрополитену у
Њујорку налазе се фалсификати античког бронзаног коња13
и староег ипатске мачке за коју се веровало да је била посуда
за мумифицирану мачку.14 Национална галерија у Лондону
је 2010. године направила изложбу слика из своје колекци
је које су биле погрешно процењене, било да су у питању
фалсификати, дела чији се идентитет није одмах открио или
дела која су стручњаци свога вемена погрешно приписива
ли неком аутору. На изложби су се могле видети слике Бо
тичелија, Дирера, Рафаел а, Рембранта.15 Ово је и одличан
пример реаг овања музеја у кризним ситуац
 ијама, који је ус
пео да ублажи проблем фалсификата које поседује, правећи
изложбу са свим погрешно процењеним артефактима.
12 The J. Paul Getty Museum, 12.03.2016., http://www.getty.edu/art/collection/
objects/10930/unknown-maker-kouros-greek-about-530-bc-or-modern-for
gery/
13 Noble, J.V., (1968) The Forgery of Our Greek Bronze Horse, The Metropoli
tan Museum of Art Bulletin, February, Ithaka: Jstor  p. 256
14 McGill, D.C., Met says its popular cat is probably fake, 30. 04. 1987, 16. 03.
2016., http://www.nytimes.com/1987/04/30/arts/met-says-its-popular-cat-isprobably-fake.html?pagewanted=all
15 Close Examination: Fakes, Mistakes & Discoveries,   20.03.2016 https://
www.nationalgallery.org.uk/whats-on/exhibitions/close-examination-fakesmistakes-and-discoveries
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Ни Британски музеј није поштеђен фалсификата. Вероватно
најинтересантнији је пример лажног етрурског саркофага,
који је музеј својевремено купио од италијанског дилера. Го
динама су га у музеју склапали, да би га на крају поносно
изложили. Да се брат проналазача саркофага није огласио
много година касније, тврдећи да га је он направио, веро
ватно још дуго година овај артефакт не би био додатно ана
лизиран. Чим су га пажљивије погледали, било је јасно да
није оригинал, али никоме није било јасно како је могуће
да то нису одмах приметили, када су женски ликови са њега
носили рубље попут оног које се носило у 19. веку.16 Поред
експоната пише да се данас верује да је у питању фалсифи
кат, али ће се теже исправити то што су генерације училе о
етрурској уметности гледајући овај саркофаг.
Пре неколико година и Немачку је потресао скандал с фал
сификатима. Унуке успешног бизнисмена продавале су фал
сификате у земљи и иностранству, тврдећи да су их наследи
ле од богатог деде и зарадиле 16 милиона евра.17
Од наших сликара најчешће су фалсификована дела Пе
тра Лубарде, Петра Коњовића, Пеђе Милосављевића, Да
да Ђурића, Николе Граовца, а историчар уметности Јован
Деспотовић процењује да је тек свака десета слика Миће
Поповића оригинал.18

Фалсификатори
Да би један фалсификатор био успешан потребно је да има
одличну технику, али и пуно  знања о стваралаштву уметни
ка кога намерава да имитира. Неки су се годинама припре
мали да би њихова копија била беспрекорна, користили дрво
или платно које потичу из времена када је уметник кога кри
вотворе стварао, користе само пигменте који су се користи
ли у то време, док су други давали себи одушка додајући на
слику понеки детаљ, као свој лични печат. Ерик Хеборн (Eric
Hebborn) је, на пример, сматрао да би свака слика постајала
привлачнија, уколико се у први план стави мачка,19 па је то
16 The British Museum 24.03.2016, http://www.britishmuseum.org/research/
collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=444393&par
tId=1
17 Stafford, N. Analytical techniques employedin art forgery case, 07.09.2011,
28.03.2016.,http://www.rsc.org/chem is tryworld/News/2011/Sept em
ber/07091101.asp
18 Ђорђевић, M. У мрачном свету фалсификата, 19. 03. 2013, 20. 03. 2016.,
http://www.politika.rs/scc/clanak/252262/U-mracnom-svetu-falsifikata
19 Dutton, D., The Art Instinct, 22. 03. 2016. https://books.google.rs/bo
oks?id=jqb6WrXS68kC&pg=PA180&lpg=PA180&dq=Eric+Hebborn+pa
int ing+cat &sou rc e=bl& ots =Og6 AnrQPD&sig=vaP Of3P718CFcLr5uC
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повремено и радио. Написао је више књига о себи и свом
занату, од којих су неке имале и више издања и објављене
су од стране престижних издавача као што је Мекмилан. У
својим књигама он је навео да је фалсификовао око хиљаду
слика мајстора попут Рубенса, Ван Дајка и Бројгела, мада
се за неке од њих и данас верује да су оригинали. Најпозна
тија књига му је Приручник за фалсификаторе уметничких
дела, чија се цена у овом тренутку на Амазону креће од 180
до 350 америчких долара.20 У приручнику су детаљно обја
шњени поступци који ће учинити да подлога изгледа старо,
које пигменте кад треба користити и слично, а очигледно је
да је ту материју одлично познавао, када знамо да су њего
ве слике прошле строгу контролу стручњака најпознатијих
музеја, аукцијских кућа и приватних колекционара. О њему
је и Би-Би-Си направио документарац Портрет врхунског
фалсификатора (Portrait of a Master Forger).21
И Том Китинг (Тom Keating)  је често додавао по неки детаљ
приликом кривотворења великих мајстора, и то обично са
времен. Он као да није могао да дочека да се похвали својом
вештином, па када су пронашли неке фалсификате, сам се
пријавио да су његови. Тврдио је да их је још доста урадио,
али да не жели да каже које су слике у питању. И он је, као и
Хеборн, написао књигу o кривотворењу.22
Марк Лендис (Mark Landis) се разликовао од свих осталих,
јер не само да није много обраћао пажњу на копије које је
правио, већ их никада није ни наплаћивао. Као млад је до
живео нервни слом, па му је као терапија препоручено цр
тање. Тако је откривен његов таленат. У чланку „Амерички
најдарежљивији уметник-преварант” Лендис је испричао
да, за разлику од осталих фалсификатора, он никада није
имао стрпљења да дуго ради на неком делу, већ да би оти
шао у неку од радњи са јефтином робом попут Волмарта
или Вулворта, купио материјал и за сат до два завршио сли
ку. Као разлог својих поступака, навео је потребу да зади
ви своју мајку, као и да га је увек импресионирало када би
неки богати колекционар поклонио скупоцену слику неком

tOZN1AiZ 8&hl= en& sa= X&red ir_esc =y#v=onep ag e&q=Eric%20Heb
born%20painting%20cat&f=false
20 http://www.amaz on.com/ The- Forg ers-Handb oo k-Eric-Hebb orn/
dp/0879517670 (31.03.2016.)
21 Eric Hebborn: From Restorer to Forger, 31. 03. 2016.,  http://www.intentto
deceiv e.org/forger-profiles/eric-hebborn/
22 Keating, T., Fake’s Prograss, 13. 03. 2016.,  http://www.amazon.com/FakesProgress-Tom-Keating/dp/0091294207/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qi
d=1460552373&sr=1-2&keywords=tom+keating+book
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музеју.23 Даби задобио поверење музеја, он би се преруша
вао у свештеника и измишљао разне приче да би објаснио
због чега жели да им поклони „вредну” слику. И поред ди
јагностификованих менталних поремећаја, успевао је више
деценија да „донира” своје радове као радове значајних сли
кара великом броју америчких музеја.24 Пошто није узимао
новац за своје слике, никада није ни био осуђен. О њему
је 2014. године снимљен документарац Уметност и занат
(Аrt and Craft) у режији Сема Калмана (Sam Cullman), Џе
нифер Граусман (Jennifer Grausman) и Марка Бејкера (Мark
Becker).
Вероватно најпознатији фалсификатор ликовних дела је  хо
ланђанин Хан Ван Мегерен (Han van Meeg eren). Историча
ри уметности су веровали да су нека Вермерова дела изгу
бљена, и он је одлучио да их пронађе. „Године 1937, Ван
Мегерен запањио је уметничке кругове „открићем” новог
Вермера, Христови ученици у Емаус у... Слика је продата
фондацији Бојман ѕа 550.000 флорина, од којих је Ван Ме
герен добио две трећине.”25 За његове кривотворине се ве
роватно не би ни сазнало да након Другог светског рата није
био ухапшен због продаје националног блага окупатору. Он
је, наиме, продао једног свог Вермера Герингу26 по високој
цени. Пошто су у питању биле озбиљне оптужбе, био је при
нуђен да објасни о чему се ради, чак и да нацрта једну као
доказ да је заиста способан да то и уради. Он се правдао
да је почео да фалсификује да би надмудрио арогантног ли
ковног критичара др Абрахама Бредијуса (Аbraham Bredi
us), који га није признавао. И то му је пошло за руком. За
његовог првог Вермера Бредијус је изјавио да је у питању
вероватно најбоље Вермерово дело.27 Мегерен је осуђен на
затвор и убрзо затим умро, али је током суђења постао херој
јер је успео да превари Геринга”. Од свих фалсификатора
о којима говоримо, он је најтемељније приступао свом ра
ду. На неким сликама је радио годинама. Водио је рачуна о
сваком детаљу – подлози коју је користио, употребљавао је

23 Caffrey, J., America’s most generous con artist, 31. 03. 2015, 13. 03. 2016.,
http://www.bbc.com/news/magazine-31818367
24 Mark Landis: Mysterious Donor, 30. 03. 2016.,   http://www.intenttodeceiv e.
org/forger-profiles/mark-landis/
25 Ins, B. (2008) Prevare i falsifikati, Beograd: Мladinska knjiga, str. 71.
26 Геринг је током рата на разне начине прикупљао вредне артефакте који
су пописани у Каталогу Геринг (Jean-Marc Dreyfus, Le catalogue Goe
ring, Flammarion 2015) који је објављен прошле године на 608 страна и у
коме се налази списак од 1375 ремекдела.
27 Dutton, D. Forgery and Plagiar ism, 24. 03. 2016. http://www.denisdutton.
com/forgery_and_plagiar ism.htm
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само пигменте који су постојали у периоду када су слике ко
је је желео да фалсификује настале и слично.
Волфганг Белтрачи (Wolfgang Beltracchi) је фалсификовао
радове мање познатих европских сликара који нису пуно из
учавани, а његова супруга је тврдила да их је наследила од
богатог деде. Белтрачи се на овај начин обогатио и просла
вио. Објавио је књигу Аутопортрет у којој наводи и оне
фалсифкате за које никада није био оптужен, често госту
је у медијима, а 2013. године о њему је снимљен и филм
„Белтрачи – уметност фалсификовања” (Beltracchi – die
kunst der falschung).
Џон Дру (John Drewe), фалсификатор докумената, купио је
копију слике старог мајстора од сликара Џона Мајата (John
Myatt), а затим је продао Кристију као оригинал за 25.000
фунти. Након тога, два фалсификатора су се удружила и на
правила хаос на тржишту уметничких дела у Лондону. Ма
јат је фалсификовао још око 200 слика старих мајстора, док
је Дру успео да уђе у најпознатије лондонске галерије, чије
архиве служе као референце, убацио фотографије Мајато
вих копија заједно са лажним документима о пореклу тих
слика, које је сам направио, тако да вероватно никада више
нећемо знати за неке слике да ли су оригинали. „Као што
рече шеф одељења за модерну уметност у Сотбију Мелани
Клор ’Одете у архив Тејт галерије, и прегледате књиге нај
чувенијих лондонских галерија из педесетих година, и про
нађете слику на црно-белој фотографији. Немогуће је бити
савеснији од тога’”.28

Закључак
Сматра се да је основни мотив фалсификатора брзо богаће
ње и да је „свет уметности (...) подједнако као и друге обла
сти људских активности заражен похлепом и амбицијом”.29
Проучавајући наведене примере фалсификатора, могло би
се закључити да већини новац није био једини мотив, већ
да су били жељни и славе и признања, а неки су се, једно
ставно, забављали. Забележено је, уосталом, да је и Мике
ланђело „копирао цртеже старих мајстора тако савршено да
се његове копије нису разликовале од оригинала, пошто је
папир нијансирао и сушио у диму како би изгледао старо.
Често је задржавао оригинале и уместо њих враћао своје

28 Ins, B. nav. delo, str. 87.
29 Dutton, D. Forgery and Plagiar ism, 24. 03. 2016. http://www.denisdutton.
com/forgery_and_plagiar ism.htm
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копије,”30 мада су копије до 1500 године биле равноправне
са оригиналима,31 уколико је слала исту поруку и могла да
испуни исту религиозну или комеморативну функцију.
Иако је данас могуће радити велики број анализа артефака
та за које се сумња да су оригинали, неке од њих су скупе,
неке дуго трају, за неке су специјализовани само мали број
стручњака, а неке неповратно оштећују део артефакта. Када
би музеји и пристали на те анализе, приватни колекциона
ри сигурно не би, поготово када се сетимо случаја у коме
је власник једне Шагалове слике послао дело на проверу у
Француску, а експерти утврдили да је у питању фалсификат
и одмах је уништили32.
Искусни историчари уметности могу са великом сигурно
шћу да процене да ли је слика настала из атељеа неког умет
ника, али не увек и да ли је радио одређени сликар. Део про
блема лежи и у некадашњем обичају да сликар који је имао
атеље потписује радове својих ученика, било да је додао не
што, дорадио је или не. Исто тако, многи велики мајстори су
сами правили копије својих слика, попут Ван Гога и Вазе са
сунцокретима или Леонарда и Мона Лизе.
Зато ни аукцијска кућа као што је Сотби, ни поред процене
својих експерата, не гарантује аутентичност за слике наста
ле пре 1870. године.33 И поред тога, дешавали су се сканда
ли, као када су 2000. године у исто време и Сотби и Кри
сти понудили Гогенову „Вазу са цвећем”, 34 а она је настала
1896. године.
Стручњаци сматрају да ће у будућности фалсификатори
ма бити најпривлачнија дела савремених сликара, јер нису
много проучавани и не морају да брину о материјалу који
користе, као и артефакти афричке уметности 19. века по
пут маски или прародитељске фигуре, јер су једноставне
30 Vasari, G. (2006) The Lives of the most Excellent Painters, Sculptors,and
Architects, New York; Modern Library cit. prem. Ins, B. (2008) Prevare i
falsifikati, Beograd : Мladinska knjiga, str. 44
31 Gopnika, B. In Prais e of Art Forgeries, 16.03.2016. http://www.nytimes.co
m/2013/11/03/opinion/sunday/in-prais e-of-art-forgeries.html?_r=1
32 Fake £100,000 Marc Chagall painting ‘to be destroyed‘, 02.02.2014,
12.03.2016., http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-26000331
33 Swinger, K. B. “Sotheby’s Sold Me a Fake” - Holding Auction Houses
Accountable for Authenticating and Attributing Works of Fine Art, 28.
03. 2016., http://hein online.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/
cjla23&div=23&id=&page=
34 Bennet, W. Two versions of Gauguin work on sale at same time,
12.03.2004, 19.03.2016., http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/nort
hamerica/usa/1456587/Two-versions-of-Gauguin-work-on-sale-at-same-ti
me.html
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за копирање, рађене врло различитим стиловима, а цене за
њих данас су врло високе.35
Сви наведени фалсификатори постали су познати, с тим што
су неки од њих то желели, а неки не. Више њих је објави
ло књиге о фалсификовању, о некима је снимљен и филм.
Интересантно је да су они којима је пажња медија пријала
изјављивали да има још много њихових неоткривених радо
ва на тржишту, али да никада неће открити о којим сликама
се ради. Пошто се стиче утисак да су веома желели пажњу,
могуће је да су намерно претеривали у броју својих неот
кривених радова, али је сасвим извесно да их има, било да
су нам фалсификатори познати или не.   
Квалитетно урађеном фалсификату, сматра Лесинг, не може
се оспорити естетски квалитет, већ је проблем што му недо
стаје оригиналност, што опонаша уметничко достигнуће из
другог периода или другог уметника.36 Осим из естетских
квалитета, материјална вредност артефаката зависи и од то
га ко и када их је направио, па се прављењем фалсификата
покушава уновчити туђа репутација.37 Нажалост, фалсифи
кати не наносе само материјалну штету институцијама и
приватним колекционарима који их поседују, већ утичу и на
наше суштинско разумевање историје уметности.
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FORGERIES AND FORGERS ON THE 
FINE ARTS MARKET
Abstract
Many forgeries have been taken for originals for years, even centuries.
With the advance of science and technology, it became possible to
perform numerous analyses of artifacts whose authenticity is questioned.
One would expect that those tests are run routinely, however, that is not
the case. Analyses can be costly, may take a long time and some of
them can even irrevocably damage the artifact tested. Therefore, even
the most prestigious of museums worldwide have forgeries in their
collections and the most renowned auction houses auction forgeries
at the price of the originals, from time to time. Knowing that those
prices sometimes reach millions of euros, it is clear that forgery has
become a very lucrative business. Since verifying the authenticity of
an artifact which was created in recent years is  most difficult due to
ready availability of the materials used, it can be anticipated that the
art markets in the near future will be flooded with forgeries of modern
art pieces.
Key words: forgery, forgers, fine arts market, museum collections,
private collectors
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СУЧЕЉАВАЊЕ СРПСКИХ И
РУСКИХ КУЛТУРНО-
УМЕТНИЧКИХ ПРАКСИ НА
ОПЕРСКОЈ СЦЕНИ 
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У 
БЕОГ РАДУ У ПЕРИОДУ 
ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
Сажетак: Културни живот Београда у периоду између два свет
ска рата обележило је оснивање и развој бројних културноуметничких институција, организација и удружења. Око 40 000
руских избеглица, који су после Октобарске револуције и грађан
ског рата уточиште потражили у Краљевини СХС и трајно се
стацион ирали на овим просторима, значајно су утицали на развој
културног живота новоформиране балканске државе. Оснивање
два независна департмана – оперског (1919) и балетског (1922)
у оквиру београдског Народног позоришта, доводи до популари
зације позоришне уметности (драме, опере и балета). Значајан
допринос остварили су руски уметници и сценски радници запо
слени у Народном позоришту на извођачко-интерпретаторском,
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уметничком, режисерском, сценографском и костимографском
нивоу. Проблем језичке баријере и лош изговор српског језика код
руских певача постали су елемент дискриминације и сегрегације
у надметању између српских и руских оперских солиста. У том
контексту, у првом десетлећу осетан је успорени развој/стагна
ција београдске оперске сцене и неповољни услови за стварање
националног оперског стила.
Кључне речи: Народно позориште, опера, руска емиграција,
језичка баријера

Руска емиграција – образложење појма
Појам руске емиграције односи се на руске избеглице које
су се у периоду од 1919-1925 у пет великих таласа стацио
нирале на територији Краљевине СХС. Након Октобарске
револуције и грађанског рата, регистровано је око 70 000
људи, од којих је 40 000 трајно настањено на овим просто
рима до почетка Другог светског рата.1 Образовна структура
руских емиграната обухватала је значајан број високо шко
лованих кадрова,2 занатлија и уметника,3 који су одмах по
доласку у емиграцију запошљавани унутар разних држав
них институција Краљевине СХС. Запошљавање страних
држављана било је последица дефицита локалних стручња
ка из различитих области, али и нужност приликом попу
њавања упражњених радних места проузрокованих великим
бројем људских жртава у току Балканских ратова и Првог
светског рата.
У културно-уметничкој сфери, руски емигранти значајно су
допринели обликовању културног живота Беог рада. Знача
јан културни утицај остварили су руски уметници и сценски
радници запослени у Народном позоришту. Институциона
лизација руске културно-уметничке праксе развијала је бео
градску позоришну сцену на извођачко-интерпретаторском,
уметничком, режисерском, сценографском и костимограф
ском нивоу. Оснивање два независна департмана – оперског
(1919) и балетског (1922) у оквиру беог радског Народног
позоришта, има да захвали извесном броју руских струч
њака и уметника, чији је рад у оквиру позоришта довео до
утемељења појединих департмана, као и до генералне по
пуларизације сценских уметности – драме, опере и балета.
1 Јаковљевић, Р. (2004) Руси у Србији, Београд: Беокњига.
2 Јовановић, М. (2006) Руска емиграција на Балкану 1920-1940,  Београд:
Чигоја штампа.
3 Јовановић, М. (1995) Прогнана елита. Социјална структура руске избе
гличке колоније у Краљевини СХС, Годишњак за друштвену историју
II-3, стр. 297-321.
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Кратак преглед историје оперског
стваралаштва пре доласка руских емиграната
Почеци оперског стваралаштва  у Србији нису у великој ме
ри везани за руску популацију. Култура хорског музицира
ња постојала је у Србији још од времена Мокрањца, када су
основана прва певачка друштва и стилизоване прве народне
песме за мешовити хор – данас познате као Мокрањчеве ру
ковети, док се зачеци оркестарског музицирања јављају под
покровитељством кнеза  Милоша Обреновића још у XIX ве
ку.4 У Београду је до избијања Првог светског рата изведено
више опера, међу којима је била и прва национална опера
На уранку Станислава Биничког. Музичко-сценски стил који
се неговао у предратној Србији ослањао се највише на за
падноев ропске уметничке тенденције, због најчешћег шко
ловања музичара на бечком конзерваторијуму.5 Ретки кон
такти са руском вокалном музиком, углавном су базирани на
духовној традицији, која је у Србију стигла преко Христића
и Манојловића, који су почетком века у Русији изучавали
црквено појање.6

Значај руских стручњака за формирање
оперског департмана Народног позоришта
На квалитативном нивоу, долазак руских емиграната прили
ком оснивања беог радске опере није био значајан у смислу
преношења на музичку сцену руских културно-уметнич
ких стандарда, већ у смислу попуњавања празних радних
места школованим музичарима и певачима. Дотадашња
сцена имала је хорски ансамбл чији је тек понеки члан био
музички писмен, док је емиграција понудила више руских
уметника који су одмах могли да се прикључе оркесту и хо
ру. Са оркестарским музичарима била је знатно мање ком
пликована ситуац
 ија него са певачима оперског департмана,
будући да није постојала језичка баријера која би ометала
адекватно извођење композиција. Споро учење језика код
руских певача које је потрајало готово целу деценију, најве
роватније је било успорено плановима о скором повратку у
4 Опширније о овој теми је писала Роксанда Пејовић у зборнику радо
ва о Станиславу Биничком. Видети: Пејовић, Р. Станислав Бинички
као диригент и организатор музичког живота у Београду, у: Станислав
Бинички, зборник радова, приредио Перичић, В. (1991), Београд: Факул
тет музичке уметности у Београду, стр. 5-54.
5 Друга дестинација на којој су се усавршавали српски музичари била је
Праг.
6 Павлович, М. Становление оперы и балета в белградском Народном теа
тре у: Русская эмиграция в Югославии, приредили Арсеньев, А., Кирил
лова, О. и Сибинович, М. (1996) Москва: Индрик, стр. 296.
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домовину, те је учење српског језика представљало губљење
времена.7 Прве године емиграције биле су обојене идејом
о Краљевини СХС као успутној и привременој станици, те
је тако и организација свакодневног живота била поставље
на као за привремени боравак у иностранству. То се  изме
ђу осталог може потврдити и кроз анализу наставног плана
и програма по коме су училе прве генерације руских ђака
школованих у Краљевини СХС. Целокупан наставни план и
програм, као и списак предмета који ће се изучавати био је
пресликан из дореволуционарне Русије.8 Ове чињенице ука
зују на то да су емигранти веровали да ће се политичка ситу
ација у отаџбини брзо стабилизовати и да када дође трену
так за повратак све мора бити спремно да се настави стари
живот у Русији, који је привремено био прекинут политич
ким превирањима.9 Како је време одмицало, а повратак у
домовину био све неизвеснији, повећана је и потреба да се
смањи баријера између домаћег становништва и емиграна
та. Адаптација руских певача на српски језик трајала је чи
таву деценију, иако је још на почетку рада Опере било пар
изведби оперских арија на српском језику. Управо је лош
изговор српског језика код руских певача био највише кри
тикован, те покретач великог броја несугласица као и главни
аргумент у конкурентској  борби  домаћих и руских певача.

Унутрашња организација оперског ансамбла
Оперски департман Народног позоришта основан је 1919.
године и од самог почетка значајно је попуњен кадровима
из редова руских емиграната. Овај департман пригрлио је не
само уметнике-извођаче и оперске солисте, већ и известан
број костимографа, сценографа, кадрова из области оперске
режије и оперског дириговања. У концертној сезони 1921/22
беог радска оперска трупа бројала је 126 чланова од којих
је више од половине било руског порекла. Према статисти
ци било је запошљено 57 домаћих уметника и  69 странаца.
Места су била распоређена на следећи начин - од укупно  
29 солиста – 12 из Русије, сва 3 хормајстора и  6 балетских
играча руског порекла, а од 41 члана оркестра било је свега
11 Југословена. Хор је састављен већином од домаћих пева
ча.10 Значајно је да су се међу странцима запосленим у На
родном позоришту нашли и стручњаци специјализовани за
7 Исто.
8 Миленковић, Т. (2004) Школовање деце емиграната из Русије у Југосла
вији од 1919-1941, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
9 Исто.
10 Павлович, М. Становление оперы и балета в белградском Народном
театре, стр. 299.
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области оперско дириговање – И. Слатин и оперска режија –
Ф. Павловски. До тада у Београду није постојао стручни ка
дар из области оперске режије, иако је беог радска публи
ка често имала прилике да почетком XX века слуша разне
оперске и симфонијске комаде аранжиране и адаптиране у
односу на постојеће услове.11 Било је случајева када су на
оперским спектаклима сарађивали и позоришни режисери
попут Ракитина и костимографи  и сценографи – Рима и Ле
онид Браиловски, Загородњук, Жедрински, брат Маргарите
Фроман Павел, Исаев, Вербицки...12  
Репертоар беог радске Опере је у првим годинама постоја
ња обухватао највећи број италијанских, нешто мањи број
француских и свега 1-2 немачке и руске опере постављане
по концертној сезони. Од укупно 325 опера колико их је по
стављено током прве три сезоне, статистике наводе да је чак
210 било из опуса италијанских композитора.13 У првим го
динама постојања Опере, формиран је балетски ансамбл са
шесторо играча, да би се у сезони 1921/22. званично одво
јио као посебан департман Народног позоришта. Од свог
настанка, па све до сезоне када је одвојен балетски ансамбл,
у квантитативном смислу током сваке наредне сезоне забе
лежен је значајан раст оперских поставки, не само по броју
премијерних извођења, већ и по укупном броју одржаних
оперских представа по концертној сезони. За првог дирек
тора оперског департмана 1920. године постављен је Стани
слав Бинички, једна од најзначајнијих личности у организа
цији културног живота Београда предратног и међуратног
периода.14
Концертна сезона 1921/22 последња је из међуратног перио
да која се одржавала у згради Мањежа. Када је 1922. године
завршено реновирање зграде Народног позоришта,15 ком
плетна управа, театар и новоформирани оперски и балет
ски ансамбл враћају се у своју матичну зграду. Побољшање
услова за рад и добијање новог адекватног простора омогу
ћило је да се балетски ансамбл одвоји од оперског и постане
11 Павлович наводи да се у периоду од друге половине 19. века до почет
ка Првог светског рата извело око 300 вокално-инструменталних ком
позиција, која су подразумевала оркестар, хор и оперске певаче. Често
су извођене оперске арије уз пратњу клавира или оркестра, којима је
углавном дириговао Станислав Бинички.
12 Исто.
13 Исто, стр. 298.
14 Видети: Пејовић, Р. Станислав Бинички као диригент и организатор
музичког живота у Београду, стр. 5-54.
15 Стевановић, Ј. Историјат – Народно позориште у Београду, 12. 09. 2015.
www.narodnopozoriste.rs/pozoriste
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самостални департман Народног позоришта. У то време из
лазио је часопис Глума, те је беог радска публика имала при
лике да се редовно информише о дешавањима и репертоар у
Народног позоришта. Чланци објављивани у овом часопису
теоретичарима могу представљати значајну грађу за анали
зу и реконструкцију комплексних односа који су успоста
вљени унутар оперског департмана Народног позоришта.

Супарничка атмосфера у редовима
београдске Опере
Према статистикама које говоре о брзом и континуираном  
развоју опере, сагледавајући проблематику са аспекта бро
ја одржаних представа, премијерних извођења, гостовања
иностраних трупа као и гостовања наших уметника у ино
странству, према обиму периодичних и дневних издања који
су у својој интересној сфери обухватала делатности везане
за рад ове културне институције, може се створити слика
о континуираном прогресу оперске уметничке сцене у Бео
граду. Међутим, стварна слика није таква, те је у овом пери
оду могуће артикулисати мноштво проблема, а осетне су и  
варнице засноване на међусобној националној нетрпељиво
сти и културним различитостима између локалних и руских
уметника.  
Најранији период од оснивања беог радске опере обојен је че
стим размирицама и националним прозивкама што на рачун
српских, што на рачун руских уметника. Текстови и критике
који су се провлачили по штампи само су рефлексија стања
које је у тим годинама владало унутар ове културне институ
ције. Још у најранијим сезонама беог радске опере видљиве
су несугласице између месних и иностраних уметника, које
су подвлачене националним опаскама и обојене национали
стичким призвуком, где је углавном домаћа критика често
била упућивана на рачун руских емиграната. У оперском
департману Народног позоришта у Београду руски умет
ници, иако су значајно појачали оркестарски и солистички
ансамбл и попунили остала техничка радна места за која до
тада није било адекватних локалних кадрова (оперски ре
жисер, диригент, хормајстори...) нису прихваћени са благо
наклоношћу каквом су дочекани  остали руски уметници у
оквиру позоришта.16 За разлику од осталих департмана На
родног позоришта и других државних институција у којима
16 Познато је да су почетни авангардни радови Јурија Ракитина у Народ
ном позоришту, иако не у потпуности разумљиви домаћој публици и
критици, дочекивани са одушевљењем, да би се временом његов допри
нос развоју театра у Београду потпуно занемарио и остао недовољно
проучен и маргинализован готово до данас.
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су запошљавани руски сународници, у којима се њихов ста
тус мења у односу на промену унутрашњих политичких од
носа и спољнополитичких државних интереса, у Опери  је
од самог почетка створен дубоки јаз између српских и ру
ских уметника. Реалнију слику атмосфере која је владала у
почетним годинама од оснивања опере, могуће је створи
ти на основу анализе појединих чланака који су изашли у
штампи почетком двадесетих година. У четвртом броју ча
сописа Глума постоји чланак Војислава Туринског, који у то
време важи за најобразованијег српског оперског   певача.
Значајне коментаре које је оставио у овом чланку помажу да
се донекле изврши реконструкција односа успостављених
у специфичној културној средини каква је била југословен
ска престоница у међуратном периоду. Осим тога, његови
искази утицали су на формирање јавног мњења, будући да
је Турински као певач био изузетно позната личност српске
културне сцене. Турински је подвукао више проблема који
су кочили развој беог радске оперске културе, а првенствено
су се односили на недостатак техничких услова за њен рад и
развој. Зграда Мањежа у коју се преселило Народно позори
ште са целокупним уметничким ансамблом и администра
цијом, није у потпуности могла да задовољи све захтеве за
поставке грандиозних музичко-сценских дела са целокуп
ним извођачким апаратом која су ова подразумевала. Тако
је често хор и оркестар, због недостатка простора на бини
наступао у смањеном саставу, што се директно одражавало
на интензитет и динамику звука, као и немогућност да ви
зуелно пружи слику апсолутне грандиозности каква је ори
гинално требала да се  представи у појединим спектаклима.
У чланцима објављеним у часопису Глума бр. 6 и 7, ин
тересантна је размена мишљења између певача Турин
ског и оперског режисера Павловског. Дијалог Туренски-
Павловски фокусирао се на певачки апарат, с тим што је
жижа интересовања била различито оријентисана. Турен
ски наводи да су за лошу атмосферу која влада у позоришту
криви солисти – првенствено оперски певачи руског поре
кла. Инсистирање на одвајању улога и извођења истих улога
на различитим језицима доприносили су изазивању револта
код домаћих певача. Туренски који се усавршавао   на му
зичком конзерваторијуму у Риму и није гајио никакве сен
тименталне односе са руском уметничком сценом која је по
четком XX века тек закуцала на европска врата, са те стране
објективно је оценио недостатке који су могли да угрозе раз
вој националне опере. Павловски је критику упутио на ра
чун хорског ансамбла састављеног првенствено од српских
певача, алудирајући на непрофесионализам и низак степен
уметничког нивоа. Павловски разматра целокупан спектар
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различитих проблема који су се појавили са оснивањем опе
ре, од материјалних, естетских и етичких, до патриотских и
административних питања.17 Сматрајући да бројни узрочно-
последични фактори ометају континуирани развој и култи
висање београдске оперске сцене, проблем квалитативно
слабих извођења хорског ансамбла, Павловски  објашњава
тиме да су хористи незадовољни висином хонорара, насту
пе у позоришту доживљавали као тезгу, односно неку вр
сту могућности да   зараде додатни новац, а да се при том
не упуштају у највишу уметничку изражајност и покушај
да повисе квалитет сопствене уметничке интерпретације.
Сплеткарење и разна подметања у театру које је Туренски
приписао руском делу ансамбла, Павловски не оспорава,
али износи мишљење да ни домаћи чланови нису припо
могли побољшавању атмосфере. Мишљење Павловског
које је изнео у овим текстовима јасно показује односе ко
ји су се испољавали међу члановима оперског ансамбла, а
потом преносили и на публику у смислу формирања одре
ђеног дискурса, обликовања културног живота престонице
и формирање специфичног јавног мњења. Према Павлов
ском, проблем конституишу „недостатак културе једних, не
тактичност других, различити интереси, погледи на живот
и уметност, различито васпитање и образовање и страх од
конкуренције”.18 Није тешко погодити на кога алудира пи
сац текста када говори о „недостатку културе једних”. На
име, чињенице говоре да Павловски донекле може бити у
праву по питању своје критике, али не сасвим. Ако се упо
реде поједини концертни програми који су се изводили на
европским сценама  и велике премијере симфонија и других
инструменталних или вокално-инструменталних дела који
су се изводила у предратној Србији, могуће је утврдити да
Београд почетком XX века иде малтене у корак са Европом,
односно да су у то време велике европске премијере код нас
касниле свега пар година. Поготово заслугама Станислава
Биничког који се својски трудио да културни живот Бео
града не оскудева у музичким дешавањима, компарацијом
концертних програма који су извођени почетком века, може
се закључити да је беог радска публика била високо култи
висана и добро обавештена о актуелним бисерима класичне
воклано-инструменталне музике. У предратној Србији по
стојала је пракса извођења актуелних европских симфонија,
увертира, оперских арија, дивертимента, али приложених за
ансамбле какви су до тада постојали у Србији. Диригенти
17 Павлович, М. Становление оперы и балета в белградском Народном
театре.
18 Исто, стр. 300.
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су углавном били и аранжери јер су најбоље могли да оцене
предности и недостатке својих музичких ансамбала – хоро
ва у оквиру певачких друштава и оркестара.19 Иако не на
највишем уметничком нивоу, ипак су у Београду извођена
најзначајнија дела класичног европског репертоар а.20
Још један чланак у часопису Глума бр. 5 указује на стање
унутар београдске опере. Чланак који је потписао Петар
Крстић, еминентни  стручњак из области оперског певања,
диригент и педагог, скреће пажњу јавности да на беог рад
ској оперској сцени нема места националним превирањима,
те да су све инсинуац
 ије на рачун руских уметника емигра
ната, сувишне и неосноване. Крстић се позвао на то да је
позивање гостујућих и хонорарних уметника приликом по
ставки разних дела, уколико театар нема неопходан извођач
ки апарат, пракса уобичајена не само код нас, већ и у целом
свету. Још од првих музичко-сценских поставки крајем 19.
века у Србију су долазили бројни гостујући уметници да би
помогли у развоју српске културно-уметничке сцене. У том
контексту, прилив великог броја већ оспособљених уметни
ка који су одмах (или евентуално уз минимални временски
период адаптације) могли да се прикључе оживљавању срп
ске сцене, требало је да представља срећну околност, а не
проблем. Допуњавање оркестарског, хорског и солистичког
ансамбла руским уметницима разних профила омогућило је
отварање департмана Опере Народног позоришта, те је тако
обезбеђено више стабилних радних места на буџету државе.
Дугорочно гледано, нагли прилив великог броја уметника
допринео је брзом формирању Опере, свега једну сезону на
кон завршетка Првог светског рата, допуњен је и проширен
целокупни ансамбл. Треба имати у виду да су Први свет
ски рат и претходно Балкански ратови однели велики број
жртава, те су и певачка друштва и ансамбл позоришта и вој
ни оркестар десетковани као и многе друге културно-обра
зовне институције. Да би се донекле створила слика колико
је времена потребно да се оспособе уметници за наступ на
сцени треба се осврнути на целокупан образовни процес
као и период стицања искуства у различитим ансамблима
и оркестрима. Поређења ради, да би један уметник-извођач
могао да ступи на сцену, неопходне су године припреме –
основна музичка школа траје 4-6 година, средња 4, да би
тек у току више школе или факултета уметник био спреман
да крочи на сцену, и то не у пуном сјају, већ као тек млади и
нејаки изданак коме тек предстоји да се уметнички развије и
19 Пејовић, Р. Станислав Бинички као диригент и организатор музичког
живота у Беог раду, стр. 5-54
20 Исто.
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изражајно обликује. Гледајући са практичне стране, долазак
руских уметника уштедео је беог радској оперској сцени нај
мање 10 година рада на едукацији младих генерација изво
ђача. Такође, опаске да Руси коче развој националне опере,
потпуно је неумесно. Класична музика као наднационална
културна творевина, у којој свака епоха има сопствене ка
рактеристике и општеприхваћене начине извођења и где ин
терпретација не би смела да се разликује у односу на наци
оналне, већ само стилске референце различитих епоха или
уметничких тенденција, не може имати везе са национално
шћу уметника који изводи одређено класично дело, већ само
са његовим стилским изразом. Крстић врло сликовито и на
хумористичан начин објашњава бесмисленост национално
и културално усмереног конфликта, скрећући пажњу јавно
сти да је за многе руске уметнике послератни Београд само
пролазна станица, те да сваки напор да се поједине опер
ске арије изведу на српском језику треба поздравити, јер ће
само известан део целокупне емиграције која се тренутно
нашла на територији Краљевине СХС/Југославије, Србију
прихватити за своју другу отаџбину и у њој се трајно на
селити. Критички наступа на рачун националне дискрими
нације извођача запослених у Опери Народног позоришта:
„У опери као и у драмском театру извођачки ансамбл само
репродукује уметничко дело”.21 На рачун националног при
звука у подели оперских улога, Крстић коментарише да је
неумесно говорити о српској опери уколико извођачки апа
рат те опере не ствара, већ само интерпретира већ постојеће
дело светских композитора, само зато што су у поставци ан
гажовани српски извођачи. „Српска уметност репродукује,
а не ствара. Реорганизација на националној основи... оства
рује се годинама, постепено и поступно. Не треба решавати
национално питање на рачун уметности”.22 Другим речима,
проблем који постаје актуел ан у овом период
 у развио се
на комплексној основи сложених националних идентитета
и његово искорењивање (уколико је уопште   могуће) зах
тевало је дугорочну борбу. Музичко високо образовање у
Краљевини СХС у том периоду тек је у повоју, што значи
да локалних оспособљених уметничко-извођачких кадрова
има недовољно да покрију све потребе музичке сцене у но
воформираној држави. Поготово су у дефициту школовани
инструменталисти и оперски извођачи. Иако постоји изве
стан број извођача, релативно су скромног музичког образо
вања па је, без обзира на њихов таленат и искуство, отежано
21 Крстић у часопису Глума бр. 5, наведено према Павлович, М., превод
Ђорђевић, А., стр. 302.
22 Исто, стр. 302.

248

АЛЕКСАНДРА ЂОРЂЕВИЋ
изношење свих комплексних деоница у технички захтев
нијем оркестарском репертоар у.23

Руске опере на беог радској сцени
током двадесетих година
У првој декади од оснивања Опере Народног позоришта
изведено је близу 80 оперских и балетских премијера ко
је су обухватале најразноврснији репертоар од класичних
до савремених аутора, укључујући и дела домаћих компо
зитора. Најзначајније опере руских композитора Евгеније
Оњегин (1920), Пикова дама (1924), Царска невеста (1925),
док су Борис Годунов и Демон зазвучали на београдској сце
ни 1926. године, а у време око проглашења шестојануарске
диктатуре постављене су још и опере Цар Салтан (1928) и
Кнез Игор (1929). Када је притисак шестојануарске дикта
туре мало попустио, након трогодишње паузе, на репертоа
ру Народног позоришта поново се појављују опере руских
композитора.24 У овим не баш срећним околностима, на бео
градској оперској сцени заблистали су сјајни солисти попут
Ксеније Роговске, удате за композитора и диригента Стевана
Христића и мада нису стекли признање и популарност какве
би имали да су се нашли у другачијим околностима, ипак
су оставили неизбрисив траг на београдској оперској сцени.

Успоравање прогреса оперске уметности у
Београду и немогућност развоја национ алног
оперског стила
Реконструкцију комплексних односа у беог радској Опери
могуће је извршити на основу текстова писаних у часопи
су Глума и на основу ранијих истраживачких радова који
су се бавили културним и другим српско-руским односима.
Приметно је да је највећи јаз и раздор унутар саме култур
не институције беог радског Народног позоришта од самог
почетка настао у оквиру департмана Опере и то првенство
но међу солистима. Када се говори о конфликтима и заку
лисним радњама, помињу се само оперски певачи, односно
група солиста која је своје представнике имала и међу срп
ском и међу руском популацијом. Руски извођачи били су у
извесној предности што се формалног образовања тиче, али
су били далеко од светских оперских сцена какав је то био
случај са члановима балетског ансамбла. Иако је понеки од
23 Видети: Пејовић, Р. Станислав Бинички као диригент и организатор
музичког живота у Београду, стр. 5-54.
24 Павлович, М. Становление оперы и балета в белградском Народном
театре, стр. 304.
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оперских солиста наступао на већим европским сценама, то
су углавном биле епизодне и споредне улоге, а готово никад
главне. Са те стране донекле се може оправдати револт који
се јавио код локалних певача. Због техничких услова  који су
спречили њихово даље напредовање (рат, непостојање кон
зерваторијума, економска нестабилност, недостатак образо
ваних певача који би евентуално били ментори у приватним
музичким школама), а неоспорно је да се међу домаћим пе
вачима нашло и више надпросечно талентованих уметника,
ипак је велика и неоспорна предност дата руским певачима
у периоду док није стасала генерација домаћих школованих
уметника. Једини начин да изборе сопствено место унутар
оперске куће било је да се инсистира на развоју националне
опере и националног оперског израза. То је једина предност
српских/југословенских певача у односу на руске уметнике,
јер је постојала снажно изражена језичка баријера. За разли
ку од светског оперског репертоар а који наши уметници из
техничких разлога нису могли да изводе на највишем нивоу,
национална опера, која је такође била у повоју почетком XX
века пружала је могућност да домаћи певачи дођу до изра
жаја и зараде своју кору хлеба. Било је значајних покушаја
да руски извођачи изводе репертоар на српском језику,25 ме
ђутим због језичких потешкоћа код певача који још увек у
то време нису овладали финесама српског језика, арије су
звучале донекле незграпно и помало гротескно.
Конфликт који је настао као последица сучељавања две
културе у области оперског стваралаштва у Србији, успо
равао је прогрес ове врсте уметности, те је кулминација
беог радске оперске сцене била на врхунцу тек након завр
шетка Другог светског рата, тачније од средине 50-их го
дина XX века када почиње такозвани Златни период бео
градске Опере обојен бројним гостовањима и бележењем
капиталних музичко-сценских дела за иностране издавачке
куће.26 Аргументација да руски уметници својим застаре
лим и традиционално оријентисаним начином интерпрета
ције позиционирају беог радску оперску сцену на ниво који
је био актуел ан тридесетак година иза савремених музичких
токова, не треба узимати здраво за готово. Постоје одређе
не недоследности у предратним интерпретацијама месних
музичких ансамбала, о чему је већ било речи, а управо те
интерпретације формирале су укус домаће публике и гене
рално перципирање уметности у Србији. Са побољшавањем
25 Евгенија Ваљани је у опери Мињон (1922) певала на српском језику, ви
дети: Павлович, М., стр. 298.
26 Стевановић, Ј. Историјат – Народно позориште у Београду, 12. 09. 2015.
www.narodnopozoriste.rs/pozoriste
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свеукупних могућности и развојем потенцијала који се ја
вљају након Првог светског рата, било је неопходно поста
вити нове стандарде у интерпретаторском смислу, на које
публика још увек није била спремна да реаг ује. Требало је
проћи целокупан процес развоја светске опере, макар и у
инстант варијанти као што је то био случај са балетом, да
би се временом укус и естетске навике публике привикли на
токове које је пратио развој светске оперске сцене. Првен
ствено како су се националне опере развијале појединачно
у Италији, затим Француској и Немачкој, до руских опера
са појавом Глинке и композитора чувене руске петорке, да
би тек онда могло бити речи о профилисању националних
карактеристика српске опере са свим својим специфично
стима и националним елементима.

Закључак
Утицај руских емиграната у области оперског извођаштва
могуће је анализирати кроз призму побољшања квалитатив
ног нивоа уметничког перформанса и појачавањa извођач
ког апарата, или у контексту развоја националног оперског
стила где су руски уметници имали минорну улогу. Вели
ки утицај у развоју оперског извођаштва у Београду руски
уметници и сценски радници остварили су при подизању
квалитативног нивоа уметничког перформанса. Због висо
ког степена професионализма и доброг образовања, руски
уметници нарочито су били значајни у оркестарским ан
самблима, али и пратећим делатностима као што су оперска
режија, диригиовање и руковођење хорским ансамблом.
Иако бољег формалног образовања од локалних умет
ника, руски емигранти донекле су кочили развој нацио
налног оперског стила, што је било последица културних
различитости, недовољног познавања српског језика и
недостатка жеље и амбиције да се преузме активна уло
га уметника у организацији културног живота у Београду.
Извођење вокално-инструменталних композиција у Срби
ји (у том реду и оперских арија) имало је извесну тради
цију и пре доласка руских емиграната, а деценију пре по
четка Првог светског рата компонована је и изведена прва
српска опера На уранку Станислава Биничког. Будући да
је домаћа публика већ развила одређене естетске нави
ке при рецепцији вокално-инструменталне музике, те да
је стил интерпретације који се неговао код нас по стан
дардима ближи западној него руској извођачкој тради
цији, логично је да је у извесном смислу руски начин ин
терпретирања оперских арија наишао на слабији одзив.
Отежавајућих фактора за експанзију оперског извођаштва
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у Београду у међуратном периоду представљала је језичка
баријера, односно лоше познавање српског језика које су
показали руски оперски певачи. Многи певачи нису сма
трали за нужност да уче српски језик, нарочито у првим
годинама емиграције, сматрајући да ће убрзо уследити
повратак у домовину, што је значајно ометало развој бео
градске оперске сцене. Оваква аргументација често се ко
ристила у кампањи против запошљавања руских уметника
у оквиру српских  културних институција. Тек када су се у
другој декади међуратног периода избалансирале комплек
сне културно-уметничке тежње српских и руских оперских
солиста, оперски департман Народног позоришта у Београ
ду забележава значајан прогрес и све чвршће се позицио
нира на квалитативној лествици високог професионалног
уметничког перформанса.
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CONFRONTATION OF THE SERBIAN AND THE  
RUSSIAN CULTURAL AND ARTISTIC OPERA PRAXIS
IN THE NATIONAL THEATER IN BELGRADE BETWEEN
THE TWO WORLD WARS
Abstract
Cultural life of Belgrade in the period between the two Worlds Wars was
also defined by establishment and development of numerous artistic
associations, organizations and societies. Around 40,000 Russian
refugees stationed in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in the
first decade after the First World War, seeking refuge after the October
revolution and the civil war. They have influenced development of the
cultural life in the newly formed Balkan state. Establishment of two
independent departments – The Opera (1919) and The Ballet (1922)
– within the Belgrade National Theater, lead to popularization of
theatrical arts (drama, opera and ballet). Russian artists and stagehands
employed in the National Theater significantly contributed in the fields
of performance -interpretation, scenery and costume, as well on the
artistic and directorial level. The problem of language barrier and poor
pronunciation of the Serbian language of Russian singers  became an
element of discrimination and segregation in a rivalry between the
Russian and the Serbian opera soloists. In that context, the first working
decade showed noticeable slowing of development i.e. stagnation of
the Belgrade’s Opera scene, and offered poor conditions for creating
the national opera style.
Key words: National theater, opera, Russian emigration, language
barrier
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ПРИСТУП УМРЕЖАВАЊА
АКТЕРА КАО НЕОПХ ОДАН
ФАКТОР РАЗВОЈА 
КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА 
У СРБИЈИ
Сажетак: Један од највећих изазова у развоју и управљању тури
стичким дестинацијама које своју понуду базирају на културним
атракцијама је управо потреба за усклађивањем интереса број
них актера (стејкхолдера). Анализа учесника је техника која се
користи како би се идентификовале институције, групе и поједин
ци који утичу на управљање културним ресурсима и атракција
ма, односно на шири друштвено-економски и политички контекст
који утиче на спровођење стратешких мера и активности које су
дефинисане стратешким и планским документима у овим сфера
ма. Циљ овог истраживања је да идентификује систем одговоран
за културни развој као и развој туризма у Србији, као и основне
принципе функцион исања културних туристичких дестинација,
те да утврди практичну примену овог приступа. У оквиру овог
рада дефинисани су нивои на којима делују релевантни актери,
њихове улоге, као и ограничења која њихова пракса има на развој
културно-туристичке понуде Србије. Извршено је идентификова
ње заједничких интереса који могу постати основа за усклађива
ње општих ставова како би се омогућила сарадња. Такође, тежи
се стварању система којим би се омогућила и практична примена
креирања мреже учесника, чиме би се омогућио одрживи развој
туризма у оквиру дестинације.
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Кључне речи: туризам, дестинације, умрежавање, културни
актери, Србија

Увод
Приликом развоја туризма који се базира на културним
ресурсима неопходно је узети у обзир стварaње предусло
ва за његов одрживи развој. Свим дестинацијама мора се
управљати на одговарајући начин, пошто туристички раз
вој може довести до деградације просторног и културног
окружења, као и обезбедити заштита културног наслеђа од
којег и локално становништво и туристи могу имати кори
сти. У пракси постоји све већи интерес за стварање веза и
умрежавање актера приликом стварања политика развоја на
одређеном простору. У планирању и управљању туристич
ким дестинацијама, показало се као неопходно укључивање
великог броја актера. Партнерства у сектору туризма се по
сматрају као заједнички напори различитих организација и
различитих привредних сектора да учествују у развоју тури
зма на одређеном географском простору. „Стејкхолдерским”
приступом сматра се процес заједничког доношења одлука
од стране самосталних, кључних учесника како би се омо
гућило решавање одређених питања у вези са планирањем
и развојем туризма на одређеном подручју1. Сарадња међу
актерима има потенцијал да води ка дијалогу, преговорима
и стварању узајамно прихватљивих предлога о томе како
би се туризам требао развијати. Опште је познато да је ди
стрибуција резултирајућих трошкова и користи праведнија
кроз учествовање већег броја учесника у процесу стварања
развојне политике2.
Национални и локални нивои требају бити стављени у ме
ђусобне симбиотичке односе, уместо да буду у сталном ан
тагонизму и компетицији у процесу управљања туристич
ким развојем и културним добрима, на интегрисани начин.
Након што је формирана мрежа, врши се одабир туристичке
стратегије тако што се постављају одређени заједнички ци
љеви и предлажу мере акције. С обзиром на широки спектар
укључених страна и њихових супротстављених интереса,
дискусије које се дешавају у оквиру стварања плана развоја
могу довести до конфликта. Највећа критика овог модела
односи се на нивое укључености појединих интересената  
1 Jamal, T. and Getz, D. (1995) Collaboration Theory and Community Tou
rism Planning, Annals of Tour ism Research, 22 (1), Amsterdam: Elsevier,
р. 186-204.
2 Bramwell, B. and Lane, B. (2000) Tour ism Collaboration and Partnerships:
Politics, Practice and Sustainability, Clevedon: Channel View Publications.
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у мрежи, пошто се обично заборавља да се одређени дис
баланси који се односе на значај и моћ појединих актера
не могу превазићи једноставним укључивањем већег броја
истих. Самим тим, стратешки циљ развоја туризма на де
стинацији мора бити постигнут за све укључене стране3.
Мрежа је састављена од разноликих актера, а самим тим
се и њихови интереси умногоме разликују. Истраживање
показује да је сарадња између актера са истим или компле
ментарним циљевима у смеру развоја туризма веома ретка
или чак потпуно непостојећа (нпр. археолошки локалитети,
музеји, манифестације, хотели) а веома ретка је и на нивоу
јавног сектора, тако да поједина Министарства, као и јавне
институције у сопственим оквирима имају секторе за тури
зам, док истовремено немају уопште, или имају веома сла
бу, сарадњу са другим институцијама које се баве туризмом.
Јавни сектор је веома важан учесник у развоју туризма на
дестинације, који обично преузима лидерство или улогу ко
ординатора. Такође постоји читав низ других који укључује
привредне коморе и друге моћнике у оквиру локалне, ре
гионалне или националне заједнице. Према својим радним
функцијама и месту деловања, актери имају интересе који
се фокусирају на локална, регионална, национална или чак
интернационална друштвена питања.
За туристички бизнис, дугорочни приходи морају бити де
финитивно укључени с обзиром да ни један бизнис не мо
же потрајати ако се ово питање игнорише. Представници из
локалне заједнице траже начине за економски развој, под
условом да не постоји могућност губљења локалних дру
штвених вредности. Еколози и конзерватори своје интере
се усмеравају на потенцијал конзервације, ревитализације
и заштите природних и културних ресурса, и уочавају мо
гућности негативних утицаја туристичког развоја. Власни
ци угоститељских објеката обично желе да обезбеде веће
могућности за искоришћавање сопствених капацитета и да
привуку различите сегменте туриста. Туристичке агенци
је су усмерене на логистичка питања, као и на могућности
продаје туристичких аранжмана, стварање нових програма,
уз обезбеђивање одређеног конфора за туристе.

Модел умрежавања актера у културном туризму
С обзиром да културни туризам не обухвата само културноисторијску баштину него и савремену културну продукцију,
културу живота и рада, те целокупну атмосферу дестинације,
3 Aas, C., Ladkin, A. and Fletcher, J. (2005) Stakeholder Collaboration and
Heritage Management, Annals of Tourism Research, 32 (1), Amsterdam:
Elsevier, р. 28-48.
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тако су и актери процеса његовог развоја бројни и хетеро
гени, а њихови односи могу се кретати од изузетних међу
собних односа, преко отворене конфронтације до потпуног
игнорисања и непостојања икакве сарадње. Истовремено,
сваки од њих може утицати на успех или неуспех импле
ментације стратегије развоја туризма. Код развоја и менаџ
мента туристичке дестинације која се базира на културним
ресурсима, партнерство је изузетно важан, готово, неопхо
дан фактор успеха и развоја туризма. Квалитет и инстути
ционализација партнерских односа се показала као један од
кључних фактора успеха. Оваква организација олакшава и
успостављање партнерских односа између свих заинтересо
ваних страна у креирању туристичке понуде. У зависности
од степена сарадње, односно од успешности установљене
мреже односа између јавног и приватног сектора, зависиће
и успех саме дестинације. Један од највећих изазова у раз
воју и управљању културним атракцијама је управо потреба
за усклађивањем интереса бројних актера.
Специфични циљеви који се добијају овом анализом односе
се на:
- Идентификацију свих група и појединаца који има
ју утицај на активирање културних ресурса, као и
оних на које ће се ова иницијатива одразити;
- Утврђивање улоге сваког учесника у имплемента
цији стратегије развоја културног туризма и ставове
везане за активацију културних ресурса у туристичке
сврхе;
- Утврђивање степена интереса сваког актера у
процесу развоја културног туризма;
- Утврђивање нивоа утицаја сваког учесника на про
цесе имплементације стратегије како би се право
времено идентификовала ограничења4.
Модел умрежавања у културном туризму се обично по
сматра као врста едукационог процеса која нуди корисна
средства за креирање локалних мрежа са туристичким би
знисима и културним актерима5. Ова тема се пре свега фо
кусира на изградњу локалног и регионалног партнерства и
умрежавања на више нивоа као средства за стварање одр
живог и профитабилног туристичког производа базира
ног на коришћењу, заштити и интерпретацији културних
4 Ohridska-Olson, R. (2009) Communication of cultural heritage through to
urism,  VII Congress and Fair of Cultural Tour ism, 2009, Veliko Turnovo,
Bulgaria; www.culturalrealms.com
5 Aas, C., Ladkin, A. and Fletcher, J., нав. дело, стр. 32.
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споменика. Умрежено планирање културних и туристичких
активности кроз формиране мреже представља средство
добијања додатне вредности традиционалних туристичких
услуга, које се ослања на сарадњу између туристичких акте
ра на дестинацији и побољшања квалитета услуга како би се
задовољили захтеви све софистициранијих туриста6. Главни
аспект мреже је формулација односа између група или ин
дивидуа који   изграђују   однос на заједничкој подршци и
заједничким циљевима7.
Мрежу у културном туризму карактеришу три аспекта: ак
тери (међународне институције – Европска Унија, Савет
Европе, УНЕСКО, националне, регионалне и локалне јавне
институције, културне и туристичке организације, инвести
тори, приватни предузетници) и нехумани елементи (по
требе, нивои задовољства, токови информација, фондови,
развојне политике, друштвена подршка, ресурси, истражи
вачки  и технолошки капацитети) и неопходна интеракција
и сарадња међу њима. У овој мрежи постоје хијерархијски
и не-хијерархијски односи између актера који су повезани у
више нивоа, а мрежа се може посматрати са индивидуалног
(микро) нивоа ако се посматрају појединачни учесници који
чине мрежу и са нивоа мреже као целине (макро ниво)8. У
том смислу индивидуални актери сагледавају само сопстве
не потребе максимизирања сопствене позиције и интереса  
кроз добити који се генеришу кроз припадање формира
ној мрежи и кроз идентификацију нових шанси за сопстве
ни развој, тако да је предност укључивања индивидуалних
организација у мреже управо у побољшању ефикасности
њихове понуде и тиме генерисање већег позитивног утицаја
у ширем смислу9.
Партнерство у туризму се односи на интерактивну сарад
њу између интересних група из различитих организација и
6 Vanhamaki, I. (2008) A model for networked product development in herita
ge tourism: developing pertnerships between small and medium-sized enter
prises, ISTEE 2008. Joensuu (Finland): Centre for tourism studies.
7 Kokkonen, P. and Tuohino, A. (2007) The challenge of networking : analysis
of innovation potential in small and medium-sized tourism enterprises, The
international journal of entrepreneurship and innovation Vol. 8, 1, Olney
(UK), Inderscience Publishers, p. 44-52.
8 Garrod, B. and Fyall, A. (2000) Managing Heritage Tourism, Annals of To
urism Research, 27(3). Amsterdam: Elsevier, p. 682-708; Garrod, B. and
Fyall, A. (2001) Heritage Tourism: A Ques tion of Definition, Annals of Tou
rism Research, 28(4), Amsterdam: Elsevier, p. 1049-1052.
9 Arganoff, R. (2003) Leveraging Networks: A Guide for Public Managers
Working Across Organizations, The IBM Center for the Business of Govern
ment, Washington DC, www.businessofgovernment.org/sites/default/files/
LeveragingNetworks.pdf.
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сектора са циљем да донесу одлуку о томе како би се тури
зам на одређеној дестинацији требао развијати. У случају
развоја културног туристичког производа мрежа се мора са
стојати од државних, регионалних и локалних власти који
имају улогу у доношењу општих аката којима се омогућава
искоришћавање ресурса у туристичке сврхе, затим, науч
них и образовних институција и културних институција које
имају значајног утицаја у стварању оквира и планова раз
воја производа, и коначно, туристичких привредника, као
што су туристичке организације, хотелијери, ресторатери,
водичке службе и културни актери – институције културе
(музеји, галерије, позоришта и слично) и менаџера надле
жних за управљање културним добрима који имају директан
утицај на креирање, пласман, маркетинг и продају произво
да културног туризма10.
Ради стварања успешног и одрживог културног производа
неопходна је сарадња на свим нивоима. Сарадња омогућава
разумно планирање туристичког производа кроз умрежава
ње и партнерство између туристичког сектора и културних
актера, те омогућава стварање одрживог развоја и додава
ње културних програма (перформанси, културни догађаји,
уметност и слично), док туристички актери омогућавају
стварање одговарајуће инфраструктуре и програме тури
стичке интерпретације и анимације. Успешно планирање и
мрежа која добро функционише може да произведе лукра
тивни производ, али она захтева заједничке циљеве од свих
чланова мреже. Надаље, информације и подаци који се деле
између актера морају играти важну улогу11.
Главни актери приликом формирања производа културног
туризма и улога туризма на њихов даљи развој је предста
вљена у Скици 1. Ово је поједностављена представа орга
низационе структуре и односа између процеса формирања
културног туристичког производа и услуга и њиховог ефек
та на друштво. Успешно планирање и имплементација ту
ристичког производа кроз мрежу захтева активну и добро
организовану сарадњу између туристичког и културног сек
тора. Како би се избегла питања и превирања око надлежно
сти и одговорности приликом креирања туристичке дести
нације, с обзиром да је дефинисан велики број учесника на
више нивоа (хоризонталног – умрежавање свих атракција на
10 Терзић, А. (2014) Перспективе развоја културне руте Тврђаве на Дунаву
у Србији у функцији обогаћивања туристичке понуде Србије, Посебна
издања, бр. 88, Београд: Географски институт Јован Цвијић САНУ.
11 Richards, G. (2000) Tourism and the World of Culture and Heritage, Tou
rism Recreation Research, 25 (1), Abingdon (UK), Taylor and Francis Group,
р. 9-17.
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дестинацији, тако и вертикалног нивоа – повезивање свих
стејкхолдера) неопходно је формирање посебног админи
стративног тела које ће координисати и управљати развојем
туризма на дестинацији.
Мрежа која је у овом случају надлежна за процес развоја кул
турног туристичког производа састоји се од државних, реги
оналних и локалних власти који имају улогу у доношењу
општих аката којима се омогућава искоришћавање ресурса
у туристичке сврхе, затим, научних и образовних институ
ција и културних институција које имају значајног утицаја
у стварању оквира и планова развоја производа, и коначно,
туристичких привредника, као што су туристичке организа
ције, хотелијери, ресторатери, водичке службе и културни
актери – институције културе (музеји, галерије, позоришта
и слично) и менаџера надлежних за управљање културним
добрима који имају директан утицај на креирање, пласман,
маркетинг и продају производа културног туризма.
Пошто обично велике организације покрећу ствари, као што
су УНЕСКО, Европска Унија, Савет Европе, националне и
локалне јавне институције. Њихов основни посао се састоји
у доношењу одлука о томе које ће се стратегије спроводити
ради остваривања циљева и проналажењу средстава импле
ментације. Ове одлуке се доносе на самом врху хијерархиј
ске структуре, на често веома бирократски начин, који ће на
крају стићи до индивидуалне ситуац
 ије на нивоу самог кул
турног добра и његовог непосредног окружења (локалне за
једнице и посетиоца)12. Организација која се налази на врху
умрежене хијерархије треба бити одговорна за креирање и
одржавање културних атракција и дестинације као целине,
те мора координирати акцијама свих актера (стејкхолдерa)
задужених за одређене сегменте производа.
Ове одговорности укључују:
- генерисање идеја и циљева развоја културне тури
стичке дестинације,
- популаризација ових идеја међу стејкхолдерима и
локалним становништвом,
- спровођење пројекта (означавање трасе, изградња
атракција, слично),
- туристичке информације и промоција,
12 Moulin, C. and  Boniface, P. (2001) Routeing Heritage for Tourism: making
heritage and cultural tourism networks for socio-economic development,
Internation al Journal of Heritage Studies Vol. 7, issue 3, Abingdon (UK),
Taylor and Francis Group, pp. 237-248.
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Скица 1. Приказ структуре стејкхолдера у културном туризму
Извор: Ohridska-Olson, 2009, www.culturalrealms.com
(превод и адаптација А. Терзић)

- организација догађаја који оживљавају културну
дестинацију,
- развој туристичке инфраструктуре,

- обнављање, конзервација и одржавање  атракција и
туристичке инфраструктуре,
- континуирани развој дестинације (укључивање
нових локалитета и повезивање)
- са другим културним дестинацијама, формирање
културних рута, дистрикта и сл.).
Квалитет и инстутиционализација партнерских односа се
показала као један од кључних фактора успеха када су у
питању дестинације које своју туристичку понуду базирају
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на културно-историјском наслеђу. Све успешне дестинаци
је културног туризма показују да је институционализацијом
система управљања, тј. стварање посебне организације која
се брине о развоју дестинације (ДМО), један од кључних
фактора успеха. Оваква организација олакшава и успоста
вљање партнерских односа између свих заинтересованих
страна у креирању туристичког производа13. У зависности
од степена сарадње, односно од успешности установљене
мреже односа између јавног и приватног сектора, зависи
ће и успех саме дестинације. Чињеница је да је приликом
креирања комплексног туристичког производа, неопход
на сарадња већег броја стејкхолдера (главних актера). Са
радња у културном туризму омогућава свим дефинисаним
стејкхолдерима да учествују у доношењу одлука и на осно
ву тога ствара подршку развоју умреженог туристичког
производа14.

Културни актери и њихова сарадња у области
развоја културног туризма Србије
Сви нивои власти, јавне агенције и организације, односно
целокупни јавни сектор у Србији, тежи ка коришћењу тури
зма као основе за подстицање регионалног развоја, ствара
ња економских добити, као повећања запослености. Влада
Србије је препознала потенцијал туризма као генератора
националне привреде, те је предузела иницијативу у ства
рању Стратегије развоја туризма Србије. Наравно, дефини
сане су и одређене надлежности појединих јавних институ
ција које су укључене у развој туризма, кроз хијерархијски
систем на чијем челу се налази Министарство економије и  
регионалног развоја, односно његов Сектор туризма, и Ту
ристичка организизација Србије, а законском регулативом
су одређени начини функционисања јавних предузећа која
обављају туристичку делатност, локалне туристичке орга
низације и агенције. Чињеница је да је јавни сектор задужен
углавном за израду планова развоја као и различитих ви
дова промоције туризма Србије, као и туристичких регија,
места и самих локалитета, док је приватни сектор углавном
задужен за креирање и саму туристичку понуду. Такође у
формирању понуде културног туризма значајну улогу има
13 McKercher, B. and du Cros, H. (2002) Cultural Tourism: The Partner
ship between Tourism and Cultural Heritage Management, New York: The
Haworth Hospitality Press.
14 Хаџић, О. (2004) Неки аспекти сарадње у културном туризму, часопис
Туризам бр. 8, Нови Сад: ПМФ – Департман за географију, туризам и хо
телијерство, стр. 53-56; Хаџић, О. (2006) Стејкхолдерски приступ упра
вљању одрживим развојем културног туризма, Докторска дисертација,
Нови Сад: ПМФ – департман за географију, туризам и хотелијерство.
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Министарство културе, док се испод њега у хијерархијском
нивоу налазе Републички и регионални Заводи за заштиту
споменика културе, а затим музеји, галерије, архиви и би
блиотеке, организатори манифестација, као и читав низ ор
ганизација и појединаца који се директно или индиректно
баве културним добрима. Основни проблем у функциони
сању културног туризма је слаба сарадња међу ова два сек
тора. Одређени краткорочни пројекти воде до међусектор
ске сарадње, али они немају заједничке циљеве које треба
постићи у дужем року. Самим тим, дугорочно планирање
развоја дестинације се сматра јединим начином стварања
одрживог развоја дестинације. Феномен укључивања разли
читих актера који имају улоге у доношењу одлука и плани
рању развоја туризма у Србији готово да није ни заступљен.
Иако је ово релативно нов концепт који се у Србији пропа
гира све чешће, тренутно стање је такво, да овај приступ
још увек није прихваћен од стране надлежних институција,
приватних предузетника, као ни самог локалног становни
штва, из разлога што још увек нису довољно информисани
и едуковани о начинама примене овог метода у стварању и
реализацији пројеката развоја.
С обзиром да се туристичка понуда састоји од разнородних
елемената који се налазе у надлежности појединих јавних
и приватних организација, потребно је успостављање кон
кретне сарадње на различитим нивоима, а у Србији то до
сада није био случај. Када је у питању креирање произво
да културног туризма, у којима се преплиће функциониса
ње туристичких и културних институција, као и бројних
државних, регионалних и локалних власти када је у пита
њу надлежност за одређена питања могу се уочити бројни
проблеми. Конкретно, на примеру реализације пројекта
Ревитализација Голубачке тврђаве (скица 2), може се при
метити недостатак учешћа локалне заједнице приликом ре
ализације овог пројекта. Конкретно као једини репрезент
локалне заједнице јавља се кључна улога Општине Голу
бац као координатора пројекта, при чему се може приме
тити немогућност саме локалне самоуправе да сопственим
капацитетима приступи изради како идејног пројекта тако
и реализацији појединачних активности предвиђених про
јектом, што је посебно очито кроз ангажман великог броја
приватних фирми, махом из Београда.
Још један пример покушаја формирања мреже актера, уоч
љив је у иницијативи Министарства културе Републике Ср
бије, 2009 – 2011, приликом реализације пројекта Тврђаве
на Дунаву. Приликом релизације пројекта, идентификова
ни су и у оквиру радионица позвани кључни актери који су
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Скица 2: Функционисање мреже актера, на примеру пројекта ре
витализације и креирања туристичког комплекса 
Голубачка тврђава

показали интересовање за креирање туристичког бизниса
око споменика културе на подручју Подунавља у Србији.
Њихово учешће било је делимично активно, посебно када
су у питању институције културе, регионални и локални
заводи за заштиту споменика културе, музеји и туристич
ке организације. Ипак, осетио се недостатак иницијативе
код приватних предузетника који послују на подручју ових
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локалитета, иако су показали интересовање. Као главни ко
ординатор у току пројекта дефинисано је Министарство
културе. Ментори мреже одговорни за организацију тренин
га су Министарство културе и Министарство економије и
регионалног развоја (сектор за туризам) у сарадњи са уни
верзитетима у Новом Саду и Београду. Значајну улогу имају
и институције надлежне за управљање културним добрима
(Завод за заштиту споменика културе). Туристичка органи
зација Србије и локалне туристичке организације би треба
ло да играју улогу маркетиншког агента и продавца у окви
ру мреже. С обзиром на дискусије стручњака и стејкходлера
на едукативним радионицама организованих од стране Ми
нистарства, дошло се до закључка о неопходности форми
рања посебне организације надлежне за културну руту, која
би требало бити комбинација јавне и приватне корпорације.
Додатне елементе понуде, као што су смештај и ресторатер
ске услуге, значајни су чиниоци ове мреже када се планира
туристички производ. Надаље, јако битни су и превозници
и транспортна средства (нпр. бродови). С обзиром на то да
је основни фокус пројекта стављен на промотивне активно
сти у смислу туристичке презентације тврђава на Дунаву у
Србији, готово све активности је предузело самостално или
у сарадњи са институцијама културе, Министарство културе  
и информисања Републике Србије. Дакле, и код овог приме
ра се уочава изузетна доминација једног водећег партнера,
са највишег ступња управљачке улоге, чиме се ограничава
могућност приступа и учешћа актера и интересних група из
локалних заједница.
Уочено је да одређене јавне институције имају претенцију
да себе сматрају врховном влашћу, односно диктирају начи
не развоја туризма у локалним срединама без консултације
са другим директним учесницима на самој дестинацији. По
себно изостају чак и најосновнији елементи информисања
и консултација локалне јавности о предвиђеним планови
ма и акцијама. То често доводи и до фрустрација локалног
становништва, које са једне стране прижељкује друштве
но-економски помак у смислу туристичког развоја, док се
са друге стране сматра екстремно маргинализованим у том
процесу, с обзиром на то да се врло често ради о присту
пу „одозго надоле” (top-bottom aproach). Код неких култур
них и туристичких ресурса, препознатих као потенцијалне
атракције високог квалитета, врло често се дешава да до
лази до компетиције између државних и локалних јавних
интереса (економска добит добија доминат над социјалном
добробити),  а врло често је и уплитање моћних приватних
предузетника, са циљем скупљања „кајмака” током разво
ја туризма. Такође, постоји изражена компетиција између
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различитих институција у јавном сектору, посебно када су у
питању различита министарства и различити ресори, као и
однос између организација које брину о заштити културних
добара и туристичких организација које ове ресурсе кори
сте. На основу тренутног стања у Србији, очигледно је да
права сарадња и стејкхолдерски приступ у свом концепту
алном смислу у туристичкој пракси не постоји, као што не
постоји ни у многим другим секторима. Врло често узрок
томе је приступ у коме се не консултују све заинтересова
не стране кроз јавне тендере, обавештавање јавности и пре
познавање и консултацију свих могућих актера у развојном
процесу. Насупрот томе, у Србији постоји пракса да водећи
партнер циљано бира друге партнере, ангажујући их у по
јединим сегментима реализације пројекта, чиме се затвара
ју врата другим потенцијалним партнерима и интересним
странама. Врло често, када је у питању процес развоја тури
зма на локалитетима који имају шири друштвени, културни
и природни значај, као што је то случај са Голубачком тврђа
вом, дешава се да се не препознају и не консултују основне
институције надлежне за управљање и заштиту овим добри
ма, те у одређеној фази реализације пројекта може доћи до
формалне забране реализације у зависности од надлежно
сти и процене угрожености одређених аспеката културног
добра. Самим тим није ни чудо што се већина прича о мо
гућностима туристичког развоја и афирмације појединих
дестинација у Србији и завршава само „на причи”, а мало
тога до краја буде спроведено у дело, чак и када се обезбе
де потребна финансијска средства (за која се најчешће кон
курише код међународних фондова за развој). Иако постоји
генерално мишљење да туристичке организације сарађују
највише са привредницима (приватним и друштвеним прав
ним лицима) из сфере рецептивног агенцијског пословања,
угоститељства и саобраћаја, резултати истраживања пока
зују другачију ситуац
 ију. Као најзначајнији стратешки парт
нери туристичких организација у Србији јављају се градске
управе и општинске власти, било у улози носиоца, партнера
или пак финансијера заједничких пројеката15.
Када се креира било какав туристички производ на некој
дестинацији, неопходно је вршити испитивање јавног мње
ња и укључити локално становништво у развојни процес и
доношење одлука. То, међутим, у пракси није случај, што
је у Србији евидентно и то у врло екстремним облицима.
15 Петровић, М., Јовичић, А. и Кнезу, А. (2012) Значај стратешких парт
нерстава за развој туризма на дестинацији: студија случаја туристич
ке организације града Новог Сада, тематски зборник, Седми научни
скуп Медитерански дани, 20 – 22. 09. 2012, Требиње.
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Конкретно, врло је редак случај да се раде истраживања
јавног мњења по питањима развоја туризма, а локална за
једница је потпуно необавештена и искључена из процеса
доношења одлука и планова развоја сопствене општине.
Централизам који је присутан на свим нивоима управља
ња у Србији је толико евидентан да постаје општи проблем,
иако се у свим сферама планира и наводи потреба децен
трализације. У мноштву истраживања, пажња се усмерава
на мерење реакција локалног становништва када се почиње
туристички развој. Улажу се све већи напори да се измери и
окарактерише став домаћина према туристима, на шта ука
зују бројна истраживања на ову тему. Постоји и известан
број истраживања о факторима који утичу на реакције ло
калних становника на развој туризма, укључујући економ
ску потпору, дужину боравка у локалној заједници, квалитет
живота и друга питања. Ова истраживања теже да иденти
фикују социјалне, политичке, економске и еколошке импли
кације развоја туризма, узимајући у обзир начин на које се
реакције локалног становништва могу разумети и узети у
обзир да би допринеле већој подршци одрживом развоју де
стинације. Што се тиче информисаности локалног становни
штва о пројектима развоја туризма на подручју њихове општи
не или ширег региона, може се уочити изразито мали степен
информисаности, при чему, чак 63,1% локалног становништва
није упознато са постојећим пројектима који се реализују на
подручју њихове општине. На питање да ли сматрају да овакви
пројекти доприносе бољим условима живота локалне заједни
це, добијени су различити одговори. Око 46% испитаника сма
тра да овакви пројекти немају допринос за локалну заједницу,
24% испитаника сматра да пројекти можда имају одређени до
принос за заједницу, док 29% испитаника сматра да пројекти
дефинитивно имају допринос за локалну заједницу16. Као глав
ни актери на подручју заштите културних ресурса и развоја
туризма сматрају се државне институције. Иако локално ста
новништво има позитивна очекивања и почетни ентузијазам
када је у питању туризам, те да се може покренути иницијатива
за активним учешћем у пројектима развоја туризма. Међутим,
уочени су и неки негативни ставови који се односе пре свега на
начин развоја туризма и поделу одговорности, с обзиром на то
да је туристичко планирање и развој веома централизовано,
без значајнијег учешћа локалне заједнице.

16 Terzić, A., Jovičić, A. and Simeunović-Bajić, N. (2014) Community Role in
Heritage Management and Sustain able Turism Development: Case Study of
the Danube Regionin Serbia, Transylvanian Review of Administrative Scien
ces, Tallinn: Estonian Academy of Sciences and Tartu University, р. 183-201.
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Закључак
Ради стварања успешног и одрживог културног и уопште
туристичког производа неопходна је сарадња на свим ни
воима. Сарадња је та која омогућава разумно планирање
туристичког производа кроз умрежавање и партнерство из
међу туристичког сектора и културних актера, те омогућава
стварање одрживог развоја дестинације. Модел умреженог
производа у културном туризму даје користан оквир за пла
нирање креативних производа у оквиру мреже која се са
стоји од чланова са различитим вештинама и професијама.
Сарадња међу члановима мреже даје шансу да дискутују о
својим интересима и интегришу их у амбиције и циљеве це
ле мреже. Тренутно уочено стање развоја туризма у Србији
je лоше, иако постоје велике развојне могућности. Постоје
ћи пројекти развоја су углавном „затвореног” типа, а веома
је мало оних пројеката који доживе коначну имплементаци
ју, а још мање је оних који служе вишеструкој добробити,
како у глобалном тако и у локалном смислу. С обзиром да
доминат у туристичком развоју имају јавне институције,
страни и домаћи приватни инвеститори, те да је локална за
једница веома често искључена из планова развоја, примена
стејкхолдерског приступа и укључивање локалних актера у
процес планирања може се видети као начин за повећање
потенцијалне користи за све, с обзиром да ће они лакше раз
умети потребе и проблеме на дестинацији, као и предста
вити жеље локалног становништва, и омогућити одрживи
развој дестинације.
ЛИТЕРАТУРА:
Aas, C., Ladkin, A. and Fletcher, J. (2005) Stakeholder Collaboration
and Heritage Management, Annals of Tourism Research, 32 (1), 
Amsterdam: Elsevier, р. 28-48.
Arganoff, R. (2003) Leveraging Networks: A Guid e for Public Mana
gers Working Across Organizations, The IBM Center for the Business
of Government. Washington: IBM Center, www.businessofgovern
ment.org/sites/default/files/LeveragingNetworks.pdf.
Bramwell, B. and Lane, B. (2000) Tour ism Collaboration and Part
nerships: Politics, Practice and Sustainability, Clevedon: Channel
View Publications.
Vanhamaki, I. (2008) A model for networked product development in
heritage tourism: developing pertnerships between small and mediumsized enterprises, ISTEE 2008 Joensuu (Finland): Centre for tourism
studies.
Garrod, B. and Fyall, A. (2000) Managing Heritage Tourism, Annals
of Tour ism Research, 27(3), Amsterdam: Elsevier, р. 682-708.

268

АЛЕКСАНДРА ТЕРЗИЋ
Garrod, B. and Fyall, A. (2001) Heritage Tourism: A Ques tion of Defi
nition, Annals of Tour ism Research 28(4), Amsterdam: Elsevier, 
p. 1049-1052.
Jamal, T. and Getz, D. (1995) Collaboration Theory and Community
Tourism Planning, Annals of Tourism Research, 22 (1), Amsterdam:
Elsevier, p. 186-204.
Kokkonen, P. and Tuohino, A. (2007) The challenge of networking :
analysis of innovation potential in small and medium-sized tourism
enterprises, The international journal of entrepreneurship and innova
tion Vol. 8, 1,Olney (UK): Inderscience Publishers, p. 44-52.
Ohridska-Olson, R. (2009) Communication of cultural heritage thro
ugh tourism, VII Congress and Fair of Cultural Tour ism, Veliko 
Trnovo, Bulgaria; www.culturalrealms.com
Министарство трговине, туризма и услуга Републике Србије
(2006 б) Стратегија туризма Републике Србије – Други
извештај, Београд.
McKercher, B. and du Cros, H. (2002) Cultural Tourism: The Partner
ship between Tour ism and Cultural Heritage Management, New York:
The Haworth Hospitality Press.
Moulin, C. and Boniface, P. (2001) Routeing Heritage for Tourism:
making heritage and cultural tourism networks for socio-economic 
development, International Journal of Heritage Studies Vol. 7, issue
3, Abingdon (UK): Taylor and Francis Group, pp. 237-248.
Петровић, М., Јовичић, А. и Кнезу, А. (2012) Значај стратешких
партнерстава за развој туризма на дестинацији: студија случаја
туристичке организације града Новог Сада, тематски зборник,
Седми научни скуп Медитерански дани, 20 - 22. 09. 2012, 
Требиње.
Richards, G. (2000) Tourism and the World of Culture and Heritage,
Tourism Recreation Research, 25 (1), Abingdon (UK): Taylor and
Francis Group, 9-17.
Терзић, А. (2014) Перспективе развоја културне руте Тврђаве на
Дунаву у Србији у функцији обогаћивања туристичке понуде
Србије, посебна издања, бр. 88, Београд: Географски институт
Јован Цвијић САНУ.
Terzić, A., Jovičić, A. and Simeunović-Bajić, N. (2014) Community
Role in Heritage Management and Sustain able Turism Development:
Case Study of the Danube Regionin Serbia, Transylvanian Review of
Administrative Sciences, [S.l.], Tallinn: Estonian Academy of Sciences
and Tartu University, р. 183-201.
Хаџић, О. (2004) Неки аспекти сарадње у културном туризму,
часопис Туризам бр. 8, Нови Сад: ПМФ – Департман за географи
ју, туризам и хотелијерство, стр. 53-56.
Хаџић, О. (2006) Стејкхолдерски приступ управљању одрживим
развојем културног туризма. Докторска дисертација, Нови Сад:
ПМФ – Департман за географију, туризам и хотелијерство.

269

АЛЕКСАНДРА ТЕРЗИЋ
Aleksandra Terzić

Jovan Cvijić Geographic Institute, Serbian Academy of Science and Arts

THE STAKEHOLDER NETWORKING 
APPROACH AS A NECESSARY FACTOR OF 
CULTURAL TOURISM DEVELOPMENT IN SERBIA
Abstract
One of the biggest challenges in the development and management of
tourist destinations that base their offer on cultural attractions, is the need
to harmonize interests of numerous actors (stakeholders). Stakeholder
analysis is a technique used to identify the institutions, groups and
individuals that influence the management of cultural resources and
attractions. It also considers the wider socio-economic and political
context that influences implementation of strategic measures and
activities, as defined by the Tourism Development Strategy of the
Republic of Serbia. The goal of this research is to identify a system of
tourism development in Serbia and principles for formation of tourist
destinations. It also attempts to determine if practical application
of stakeholder approach is present. Furthermore, this paper defines
the levels in which some stakeholders operate, their roles and also
limitations in their practices that influence the development of cultural
tourism in Serbia. Common interests are identified that could become
a basis for the harmonization of general attitudes and facilitation of the
cooperation between stakeholders. The aim is also to create a system
that would enable a practical application of stakeholder networking
leading to sustainable development of tourist destinations.
Key words: tourism, destinations, stakeholder approach, Serbia
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ског хорора заснива се на комбиновању антрополошких приступа
и психоанализе филмског наратива.
Кључне речи: Југословенски хорор, филмски дискурс, антрополо
шки аспект, психолошки апсект, вредносни систем

У потрази за дефиницијом
југословенског хорора1
Ако се занемаре ретки покушаји књижевне класификаци
је српског хорора праћени терминолошким недоумицама
1 Чланак је настао у оквиру пројекта Дунав и Балкан: културноисторијско наслеђе 177006 Балканолошког института САНУ који
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.
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и одсуством јединствене дефиниције овог жанра, једи
на обухватнија студија о „филму страве”, остаје У брдима
хорори, српски филм страве, Дејана Огњановића.2 Аутор се
усмерава на естетику српског хорора и условљеност њего
вог садржаја економским и историјским контекстом, ретко
употпуњујући своју анализу психоан
 алитичким углом, али
надокнађујући је кретањем у просторима књижевне истори
је и теорије филма. Сиромашан избор литературе на пољу
анализе филма одређен је чињеницом да хорор у југословен
ској кинематографији није доживео експанзију и није нашао
погодно тло за комерцијализацију. Предности наведеног
препознају се у могућности откривања нове тачке гледишта
и предлагања нове аналитичке методе, уместо продубљива
ња и настављања већ постојећих анализа.3 Одиста је мало
југословенских филмова страве који се могу сматрати жан
ровским. Неке од њих одликују укрштања и поигравања ка
рактеристична за постмодерни хорор који допушта додире,
сусрете и преплитања са драмама, ратним филмовима, или
њиховим опозицијама попут комедија, чиме се релативизују
категорије и иронизују једнозначни погледи на свет. Иако
је смештен на гранично подручје између европског филма
и треће кинематографије, југословенски филм данас налази
пуноправно место на листама љубитеља страве. Он се пре
познаје као екранизовани готски наратив; филм апокалипсе;
социјална драма са елементима хорора; психолошки хорор
и хорор-комедија, често се приближавајући комплексним,
вишеслојним филмским наративима.

Теорија (хорор) филма
Између друштвене стварности и филма као естетског про
извода, постоји чврста веза утемељена на потреби за кри
тичким сагледавањем односа између појединца и ширег
друштва. Пре формалног настанка структурализма, Барт је
анализовао идеолошке манифестације оличене у различи
тим врстама текстова доказујући да и филм преноси значе
ње и вуче корене из семиологије. Каснија схватања упућују
на филм као простор писања и простор искуства гледаоца.
За њим следи Лаканово уочавање везе између семиологије
филма и психоан
 алитичке теорије, те читање филма на на
чин на који се то чини са несвесним и увођење појма субјек
та на место колоквијалног „гледаоца”. Примена психоан
 а
лизе у анализи филмова долази из повезаности семиологије
филма и психоан
 алитичке теорије. „Логика означитеља”
омогућује процену до које мере је гледалац као субјект
2 Ognjanović, D. (2009) U brdima horori, Niš: Niški kulturni centar.
3 Omon, Ž. i Mari, M. (2007) Analiza fimova, Beograd: Clio, str. 79.
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укључен у филмски текст. Приступи блиски феминистич
кој парадигми анализују репрезентације жене и мушкарца,
затварајући први талас приступа који се усмерава на родно
разумевање везе између појединца и друштва. Они се усме
равају на филмове са манифестном или латентном психоло
шком поруком, а као нарочито апликативни показали су се
у анализи хорор филмова. Уколико се сваки наратив може
деконструисати и поново реконструисати, то се може чини
ти и са филмским наративом. Ово нас доводи до Дериди
ног приступа који одбија да приступи сваком устаљеном и
коначном значењу текста. Стара претпоставка да се у гласу
остварује веза између звука и смисла, у Деридином читању
постаје део слободне игре деконструкције и увек отворене
могућности поновног читања. У том смислу, нема конач
ног и јединственог, недвосмисленог значења филма. Он се
може читати увек изнова. Марксисте занима анализа дру
штвених снага које одређују продукцију дела, тачне струк
туре продукционог апарата, колико и идеолошка одређења
која утичу на његов настанак. Идеолошки аспект филмске
уметности, узима се у обзир приликом расправљања о поли
тичком потенцијалу филма.4  Стога је теоријска перспектива
радова о филму усмерена на везу између идеологије и естет
ског производа, будући да она подразумева изношење става
о садржини и садржајности политичког дискурса филма. У
том смислу, филм „говори” о друштву. Из овог разлога ана
лиза филма се не бави само естетским, већ и симболичким
аспектом дела. У контексту „филма страве и ужаса” однос
између појединца и друштва, преносили су Франкенштајн
и Дракула за чије су редитеље и гледаоце, први критичари
веровали да стрепе од индустријализације и електрифика
ције, а откривају неурозу друштва у којем је сексуалност по
тиснута. Седамдесетих и осамдесетих година, овај жанр се
грана у новим правцима, чинећи све изразитијим присуство
социопатских профила, уљеза, ванземаљаца, вируса који
представљају разноврсне облике другости. Деведесетих и
раних двехиљадитих то су растуће популације оностраних
бића нео-готских особина, које на крају миленијума сумира
ју досадашње резултате „цивилизације” представом апока
липсе и патњама последњег човека. Данас то чине зомбији
као критичке фигуре политичког естаблишмента и масовне
културе.5 Уколико доминантна, холивудска кинематографија
видљивим чини страх од инвазивног другога; од апокалип
тичног конзумеризма, а европски филм страве од пораста
4 Omon, Ž (2006) Teorije sineasta, Beograd: Clio, str. 103.
5 Giroux,  H. (2011) Zombie Politics and Culture in the Age of Casino
Capitalism, New York, Peter Lang, str. 4.
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насиља у породици, намеће се питање шта је тематизовао
југословенски хорор који је кокетирао са истим жанром.6

Антрополошки и психолошки аспект
хорор жанра
Дуже од три деценије хорор је један од главних облика ма
совне естетике који омогућује ослобађање од страха њего
вим пројектовањем на текст и слику. Хорор филмови изази
вају негативне емоције попут страха и гађења; експлицит
ним чине кршење табуа, одговарају на историјски и култур
но одређене стрепње: душевне болести, нуклеарног рата,
епидемије, насиља које потенцијално свако носи у себи.
Хорор настаје тамо где је нарушен систем који појединцу
омогућава избегавање узнемирујућих питања о смислу егзи
стенције. Функција хорора је наизглед супротна ономе што
нуде религија и идеологија, те наликују анти-идеологији у
којој престаје да функционише једна врста ирационалних
моћи зарад друге. Како то примећује Јулија Кристева, ужас
настаје на рубовима, тамо где систем више не досеже са сво
јим мерама предострожности, заштите и утехе човека, те та
мо где се рађа сумња у неприкосновеност и монолитност
онога што заједницу држи на окупу. Хорор филм прелази
границу коју је друштво успоставило табуима и идеологи
јом како би се заштитило од властите немоћи и незнања, од
немогућности да пружи одговор на питања која ће се чо
веку, током егзистенције, увек изнова враћати. Дакле, како
то формулише Јулија Кристева, зазорност достиже врхунац
„када се смрт која ће нас свакако убити помеша са оним што
би требало да нас од ње избави.”7 Граница између зазорног
и сабласног је тешко одредива. Док је у зазорном нагласак
на „гадном”, „социјално недопустивом”, „табуисаном”, у
сабласном се препознају тајанствено и све оно што измиче
рационалном сагледавању.8 Но, за оба је заједничко преи
спитивање могућности да будемо убијени, поједени, одве
дени у подземни свет и подвргнути „неправедном крају”. У
том смислу и зазорно и сабласно увек вребају, а на њих нас
подсећају призори из свакодневице, примери из историје, те
укупног људског искуства. Као и други културни феномени,
као и сродне естетике, хорор има свој социјални и политич
ки подтекст. Он садржи упозорење на оне аспекте система
који се истањују и који постају исувише крхки да би држали
6 Bishop, W. (2010) American Zombie Gothic: The Rise and Fall (And Ri
se) of the Walking Dead in Popular Culture, North Carolina: McFarland &
Company, Inc, p. 20.
7 Kristeva, J. (1999) Moći užasa, Zagreb: Naprijed, str. 11.
8 Daković, N. (1993) Ogled o sablasnom, Novi Sad: Svetovi, str. 40.
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појединца. У југословенском контексту укупну естетику и
социјалну подлогу овог жанра јединственим чини како пре
испитивање вредности на којима је друштво засновано, та
ко растуће осећање приближавања краја епохе благостања и
доласка ужаса који се метафорички преображава у различи
те феномене и објекте, од вируса до социопатских профи
ла.9 Међу првим мотивима који обликују наратив „страве и
ужаса” препознаје се демонизација жене. Психоан
 алитички
приступ ослоњен на динамске концепте, једнострано држи
да овај зазор долази из спознаје о родној разлици између
мушкараца и жене.10 Ова анализа се заснива на претпостав
ци да је типични гледалац хорор филма мушкарац и адоле
сцент суочен са променама на свом телу и у својој психи,
често занемарујући значајне социјалне аспекте који се могу
приписати овом жанру.

Жена-демон у српском и југословенском филму
Класични приступ репрезентацији жене у хорор филму
држи да је њихова трансформација у бића попут монстру
ма и вештица пука пројекција мушкарчевих сексуалних же
ља и нелагодности у вези са родним разликама.11 Сва дру
штва деле концепте женске монструозности, те онога што је
шокантно, застрашујуће и одбојно у жени. О томе сведочи
укупна митологија родних чудовишта: ту је Медуза са сво
јим „злим очима” и змијама уместо косе, Дурга у чијој се
чељусти налазе остаци сажваканих људи – њене деце, а мо
тив демонске сексуалности, посесивног и фалусног мајчин
ства постаје нешто попут универзалног наратива о жени.12
Но, хорор филмови чије су протагонисткиње жене, или чији
наратив покреће феминино, откривају конзервативизам по
тенцијално субверзивног жанра, те се могу грубо поделити
у две катергорије: оне у којима је жена жртва и оне у који
ма се преображава у монструма.13Док је већина монструма
осмишљена да понуди моралну дилему, женски монструм
открива друштвене притиске и коментарише животне сти
лове. С обзиром да хорор филм одражава стрепње које су
9 Kristeva, J. (1999) Moći užasa, Zagreb: Naprijed, str. 99.
10 Frojd, S. (1969) O seksualnoj teoriji i Totem i tabu, Novi Sad: Matica srpska,
str. 34.
11 Greven, D. (2011) Representations of Femininity in American Genre Cine
ma: The Woman’s Film, Film Noir and Modern Horror, London: Palgrave
Macmillan, p. 181.
12 Creed, B. Horror and the Monstrous-Feminine: An imaginary Abjection,
in: The Dread of Difference:Gender and Horror Film, ed. Keith Grant, B.
(2010), Austin: University of Texas Press, pp. 35-65.
13 Brophy, P. (1986) Horrality:theTextuality of Contemporary Horror Films,
Screen 27, pp. 36-50.
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нормиране и културно кодификоване, женско тело у контек
сту југословенског филма има властита значења. Лептири
ца, госпођа Сибила и госпођица Катарина, као Кадијевићев
трио из различитих деценија, преображавају се на својој
култури својствене начине, задржавајући неке од холивуд
ских клишеа.

Сексуалност и смрт
Инспирисан приповетком После деведесет година, Мило
вана Глишића, филм Лептирица Ђорђа Кадијевића (1973)
сматра се првим југословенским хорором. Иза наизглед
површне приче о „живој смрти” која се храни људском кр
вљу, открива се наратив који помера зазирање од ружног
и несместивог ка лепом и заводљивом, указујући на њего
ве моћи трансформације. Емоционална драма која доводи
до највеће напетости када се пробуђена сексуалност жене
представља сценом јахања те опонашања сексуалног чина.
Филм открива сексуалну слободу жене која прети да на
руши заједницу, угрожавањем власти по очевој линији.14
Трансформисано биће задржава особине вампира, карак
теристичну деформисаност која је прилагођена тадашњим
филмским могућностима и уметничкој слободи. Ужас љу
бави између живог младића и мртве девојке садржи психо
лошки подтекст и одржава напетост током читавог филма
остављајући гледаоца у ишчекивању трагедије. Уобичајена
готска тема лиминалног, ни-живот-ни-мрвог бића смеште
ног у фолклорне оквире открива слојевитост значења „леп
тирице” која је заробљена у „традиционални” текст српског
села. Жена-вампир која од прве половине двадесетог века,
на биоскопском платну оваплоћује стрепње и нелагоду у ве
зи са сексуалношћу, седамдесетих година постаје монструм.
Оно што га чини привлачним је својеврсна хибридност, мо
гућност да мртво (оно што је било угашено, поништено и
блокирано) изнова оживи ојачано новом, деструктивном
снагом која угрожава маскулинистичке вредности.

Демон родних односа
Исте, 1973. године Кадијевић потписује режију за адапта
цију приче Алпураријска свирка Ивана Раоса која је у сво
јој екранизованој форми названа „Девичанском свирком”.
Сусрети између светлости и мрака, изазивање узмицања и
наговештаји необјашњивог постижу се звуком који прати
драмски ефекат радње. За готику карактеристична близина
сексуалности и смрти, љубави, убиства и ускрснућа указује
14 Daglas, M. (2001) Čisto i opasno, Beograd: XX vek, str. 127.
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на наратив о негативној Аними – несрећној, ћудљивој, хи
стеричној, промискуитетној жени која, у потрази за љуба
вљу, заводи и потом убија своје партнере.15 Путник – Иван
је један од „кандидата” за вечну љубав. Сибила треба да об
ухвати архетипске фигуре сирена, Дијану или Артемиду, сва
женска митолошка бића која убијају заљубљење мушкарце.
Оне означавају заробљену сексуалност, чему доприноси
присуство замка као женског симбола, његове затворености
и његов „девичански” звук. Девичанску свирку производе
крици заробљене сексуалности, оне која се није остварила
у браку и остаје потиснута у љубавним авантурама током
којих Сибила тражи емоционално и сексуално испуњење.16
Седамдесетих година се, под утицајем постструктурализа
ма, на род све учесталије гледа као на инхерентно неста
билну дискурзивну творевину која саму себе разграђује.
Наглашавање рода као друштвене и културне конструкције
омогућило је да се скрене пажња на занемаривање женских
историја и географија и помогло да се укаже на дуализам
мушко/женско као на производ конкретних друштвених од
носа. Идеје о роду као друштвеној конструкцији која се ме
ња у зависности од места и времена у европским земљама
попут Француске и Велике Британије постаје експлицитан
четрдесетих и педесетих година, што може објаснити по
требу за естетизацијом стрепњи у вези за позицијом жене у
друштву. Уместо наратива о „женској сфери куће и кућних
односа, чедности, крхкости и потреби за заштитом”, хорор
филм открива експлозивност потискиване сексуалности и
опасности које стоје у вези са једностраним режимом који
искључује жену из јавне сфере.17

Демонски троугао
Филм „Девичанска свирка” је везивно ткиво између првог
Кадијевићевог хорор остварења и филма „Свето место”
(1990) где развија мотив негативне Аниме.18 По филмским
критичарима овај филм је снимљен по Гогољевој припове
ци „Виј” из 1835. попут филма Црна недеља (Black Sunday
из 1960. године) и одликује се јасним жанровским елемен
тима који га сврставају у ред хорор филмова. Иако се дело
ви филма могу препознати као гогољевска сатира усмерена
на неукост свештенства, акценат је постављен на вези из
међу породичне патологије, душевне болести и оностраног.
15 Jung, K. G. (2000) Psihologija i alhemija, Beograd: Narodna knjiga, Alfa.
16 Исто.
17 Jackson, P. (2008) „Rod“, Kulturna geografija: kritički rečnik ključnih poj
mova, ur.  Atkinson, D. i Jackson, P. Zagreb: Disput, Zagreb, str. 143-151.
18 Jung, K. G. (1977) O psihologiji nesvesnog, Novi Sad: Matica srpska.
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Еротизован однос између оца и ћерке (налик на онај који
препознајемо у Лептирици) заправо је рефлексија општег
промискуитета на имањима где су слуге сексуални објекти
својих господара, а кћери постају сексуални објекти својих
очева, бирајући даље слуге и слушкиње за објекте демон
страције социјалне моћи, постајући парадигма ширег дру
штва заснованог на експлоатацији. Кадијевићево „Свето
место”, премда класичан хорор који комбинује елементе ми
тологије и фолклора, постаје још један палимпсест за кри
тику садржаја које вредносни систем потискује или негира.
Као и претходна два филма, он тематизује женску сексуал
ност, улазећи у психолошке дубине промискуитета, а овај
наратив користи као платформу за увод у сложеније пробле
ме. Снимљен 1990. године, непосредно пред почетак рата
на простору СФР Југославије, он је алегорија друштва које
се слама у општој патологији, ишчекујући смрт и буђење у
новом, демонском облику. Уколико је породица основна ће
лија друштва, односи који у њој владају постају метафора
читавог система, у којем се чине видљивим симболички чи
нови „јахања”, кршења норми, симболичког промискуите
та и слично. Снимљен у лиминално време, пред завршетак
једног система вредности, он указује на порозност једних и
скори долазак других.

Ужас егзистенцијалне драме и онтолошки хорор
Приповетка Проклетиња, Емброуза Бирса (1852-1913?)
екранизована је у режији Бранка Плеше, 1975. године као
класична хорор прича. Седамдесетих година јавља се но
ви интелектуални тренд – постструктуралистичка сазнања
се налазе на врхунцу, подстичући релативизацију маркси
стичког погледа на друштво и доводећи у питање ауторитет
науке. Овоме претходе интелектуални покрети и нова иде
олошка струјања која постају видљива касних шездесетих
година. Време (прошлост, садашњост, будућност) и простор
(стварност, сан, халуцинација) више нису чврсто успоста
вљене категорије у овим филмовима, чиме се доприноси
осећају дестабилизације норми, те свега што се узима здра
во за готово. Екранизација ове приповетке може посведо
чити о уздрманим темељима науке, о порозности ставова о
цикличности историје и објективног сазнавања које доводи
до напретка друштва. У том смислу, она је, најпре критика
марксистичких поставки које се намећу у југословенским
образовним установама. У мало викторијанско место долази
лекар. Упркос застрашивању које долази од мештана, он ула
зи у траг „Проклетињи” у коју се смешта све што наука није
успела да савлада и што препушта домену незнања и пра
зноверја: интуиција, синхроницитет, дежа ви, реализација
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сна у будном стању. Страх изазива оно што се не може име
новати и о чему се стога, не може говорити. Пратећи трагове
„проклетиње”, лекар гине, а истрага се спроводи у прису
ству леша, карикатурално обучених и нашминканих „сеља
на”, наравно иследника и судије о чијој провинцијалности
сведоче одећа и сличност са поротом искежених стараца.
„Објективно знање”, „просвећени ум”, „бинарне опозици
је”, опстају и поред судијиног сазнања о онтологији про
клетиње. У напетој атмосфери црно-белог филма, оно што
изазива страх нису толико викторијански амбијент, догоре
ле свеће и присуство леша, колико застрашујућа и гротек
сна насилност малограђанштине усмерена на немогућност
признања Другости. Овако се успоставља опозиција изме
ђу агресивног приступа Другоме које се окончава његовом
негацијом, са једне, и могућности његовог препознавања и
релативизације са друге стране. Док се Бирс сатирично пои
грава сеоским карактерима, екранизација његове приповет
ке сведочи о критици малограђанштине и буђењу самокри
тичности друштва у којем приповетка доживљава адапта
цију. Његова новела је усмерена на критику друштва у ком
сам живи, а одабир ове новеле у југословенском контексту
сведочи о потреби да се укаже на ограниченост духа чији су
производи самоуверена рационалност, поверење у интелект,
догматичност и диктатура бирократије. Попут викторијан
ских фигура које се ругају свему што је Друго и другачије,
друштво се слепо придржава материјалистичког погледа на
свет.

Суперег о као мрачни прогонитељ
Филм Штићеник, заснован на причи Филипа Давида Миха
ел и његов рођак из збирке приповедака Бунар у тамној шу
ми (1964) режирао је Ђорђе Кадијевић 1973. године. Овај
филм се одликује ликовношћу, иконичан је и креће се у
правцу пластике којом се стварају ефекти страве и емоцио
нални ефекти. Слике мора, песка и стења, светло и начин ка
дрирања наглашавају језовитост и претњу смрћу.19 Осећање
напетости и нелагоде изазивају шумови, фијук ветра, споро
кретање камере између снега и песка, фотографије дрвета
које прерастају у чудовишта и најзад, свест о онтолошкој
нестабилности психолошких садржаја који прогоне човека.
Млади бегунац прогоњен самопрокламованим старатељем
налази уточиште у душевној болници. У ноћи када лекар
треба да донесе коначну одлуку о младићевом премештају
у другу болницу, суочава се са приказом која прогони њего
вог пацијента. Суочен са смрћу уплашеног бегунца, лекар
19 Omon, Ž. (2006) Teorije sineasta, Beograd: Clio, str. 127.
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наилази на антропоморфизовану савест леденог израза. Мо
тиви попут мрачног прогонитеља, сенке које се протагониста
плаши, амбијента душевне болнице, пустиње и поломљеног
дрвећа, али и преплитања Суперег а са Сенком, или савести
са ђаволом, доприносе слици порозности психолошких кон
цепата. Могућност извртања нормалности и лудила, прео
кретање улога које показује меру у којој несвесни садржаји
продиру у свесне, изазива стрепњу код појединца и губитак
егзистенцијалног ослонца. Пораст интересовања за хорор
филмове седамдесетих година сведочи о општој кризи којој
је, логично изложена и Југославија. У тој деценији препо
знају се прве пукотине на површини система, на слабости
реалног социјализма и на његову структурну ограниченост.
Истовремено, седамдесетих година и у Југославији долази
до „песимистичког” преображаја интелектуалних ставова у
друштвеним и хуманистичким наукама. Модернистички и
марксистички појам напретка који је прожимао медицину,
науку, друштвени и технолошки напредак, био је неизостав
ни део изградње друштва. Оптимизам деветнаестог века и
прве половине двадесетог века нарушило је скептично пре
испитивање прошлих постигнућа и све јача свест о слепим
мрљама које су пратиле постулирање развоја. Након што је
Други светски рат успео да спасе оптимизам, он је коначно
устукнуо седамдесетих, а потом се урушио петнаестак годи
на касније, после пада Берлинског зида.
Настала је коначна дистанца између неиспуњених чежњи
деветнаестог и њихових последица током двадесетог века.
Форме које су уливале стабилност – социјалистички про
грес, демократија, реторика плана, срећна будућности, пре
познати су као безвредна помагала у општем преживљава
њу. Јасноћа и општост појмова само су прикривали незадо
вољавајућу стварност и стрепњу од неизвесне будућности.20

Од социјалне драме до апокалипсе?
Страх не изазива само могућност мучне смрти и неправед
ног краја колико непоштовање тела које смо током живота
неговали и у којем смо уживали. Уколико оно постане тек
број који треба уништити, а једино што од њега преостане
„неподношљив смрад”, читава егзистенција као да је обе
смишљена, па се страх од његовог уништења шири изван
граница биолошког. Иако се не поиграва мутантима и уљези
ма, југословенски филм се кроз социјалну драму приближа
ва телесном хорору манифестујући стрепњу од поништења
20 Strohmayer,U. Poststrukturalizam, u: Kulturna geografija: kritički rečnik
ključnih pojmova, ur. Atkinson, D. i Jackson, P. (2008) Zagreb: Disput, 
str. 29-35.
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људскости. У филму Кичма, Влатка Гилића из 1975. препли
ћу се елементи социјалне драме и хорора, откривајући нара
тив који манифестно указује на опасности од еколошке ката
строфе, болести коју производе лабораторије; контроле коју
успостављају бели мантили опремљени иглом и седативом
да би латентно и постепено откривао своју критичку страну
усмерену на ремећење друштвених односа кроз отуђење и
моралну деградацију. Овај филм је тешко уврстити у неки
од хорор поджанрова јер се алегоријски усложњава шире
ћи се у неколико наративних праваца подстакнут потрагом
протагонисте за оним што изазива „еколошку катастрофу”.
Упоредо са смрадом који постепено захвата читав Београд,
сазнаје се за све учесталија самоубиства, како у самом гра
ду, тако у читавом свету. Мирис који „плаши”, заправо је
смрад „спаљених лешева”, тела оних који су починили са
моубиство, а не смог како то саопштавају дневне новине и
информативне емисије. „Ваздух се претвара у убицу“. Жи
вот као и смрт губе смисао у свету којим господаре шпри
цеви, игле, индустријска постројења, где мртви имају само
бројеве и где је бирократизација достигла степен у којем чак
и „Мртви имају обавезе”; „Није предвиђено да мртви иду
на састанке”; „али тачно у 10:45 морају бити у обдукционој
сали”. У отуђеном свету у којем се смрт производи у лабо
раторији, мешају се свет живих и свет мртвих. Крећући се
између франкфуртовске критике отуђења и пораста насиља,
са једне стране, и критике хладног и срачунатог, клиничког
погледа на свет и циничног односа према животу/смрти,
Гилић гледаоца задржава у застрашујућој и мучној атмос
фери убистава, самоубистава и крематоријума. Уосталом, о
овом виду контроле говори нам и Фуко, описујући распоре
де тела, кретњи, понашања и говора који сведоче о увође
њу дисциплинског поретка у медицину.21 Гилићеви лекари
и медицинско особље као да илуструју Фукоово схватање
о двосмислености болничког домена који је у теорији сло
бодан и отворен, а пун обавеза и ограничења. Жанровски
хибридан филм који комбинује социјалну драму и хорор, и
показује стравичност друштвених односа, дотиче футури
стичке представе о вирусима који се могу манифестовати
као најнеобичнији и најчудовишнији симптоми, попут жеље
за самоубиством. Уосталом, чини се да није могуће побе
ћи из система који непрекидно надзире и контролише. Када
сам протагониста постане жртва такве социјалне и физич
ке болести, гледалац је препуштен атмосфери „неправедног
краја.”

21 Fuko, M. (2005) Psihijatrijska moć, Novi Sad: Svetovi.
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Вирус /Исток
Десет година након претње од стварне епидемије великих
богиња у Београду, (1982) Горан Марковић је снимио филм
„Вариола Вера“. Иако је најпре реч о филму катастрофе и
социјалној драми, у филму се користе елементи хорора,
очуђавањем наратива о старој, наводно искорењеној бо
лести. Тематизација Вариоле вере и њена репрезентација
испуњена наговештајима нечега непознатог, древног, иско
рењеног што долази са Истока, деформише тела и односи
најслабије, доприноси атмосфери зазорног и оностраног.
Наука најпре претпоставља да је реч о пеницилинском шо
ку, а када се открије да је Београд место на коме треба зау
ставити древни вирус, епидемију за коју се веровало да ју
је медицина победила, шири се страх, несигурност, стреп
ња да је оно што долази „из другог дела света“, нашло тло
погодно за размножавање и ширење по читавом континен
ту. Сцене у којима маскирана лица улазе у болницу, дезин
фикују и закључавају простор; сцене обољевања праћене
појавама пликова, деформисања тела и најзад умирања у
најјачим боловима доприносе језовитости атмосфере. На
ратив прати ишчекивање следеће смрти и сазнање о људ
ској патњи, о разноликости карактера који се крећу од пле
менитости и пожртвовања до себичности и кукавичлука.
Тематизација епидемије која је обновљена крајем седамде
сетих и почетком осамдесетих година како у романима, та
ко на филму, умногоме оживљава страхове који су владали
Европом након окончања епидемије куге. Она подсећа на за
копане вирусе колере, на стално вребајуће опасности од ши
рења страног, другог. Београд постаје лиминални простор,
велики карантин од кога Европа очекује заустављање боле
сти која долази од другога јер уколико болест означеног дру
гога уђе у тело Окцидента.22 Утолико су могуће незамисли
ве мешавине, хибриди, непредвидиве последице по читав
континент и најзад, читав свет. Својим одношењем према
болести, власт треба да оповргне евентуалну Другост Југо
славије, а докаже њену истост са Европом. Страх од смрти
у незамисливим мукама, страх од мутација или генетских
промена, од абнормалности и асиметрије, заправо је страх
од манифестације хибридности у културама и абнормално
сти у људским односима. У том смислу, филмски наратив о
епидемији служи као полазиште за преиспитивање друштва
и постаје рефлексија о њему.

22 Lazarević Radak, S. (2013) Otkrivanje Balkana, Pančevo: Mali Nemo, 
str. 945-965.
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Људи-пацови
Филм Избавитељ (1976) у режији Крста Папића снимљен је
према причи „Ловац на штакоре”, Александра Грина. Иако
је близак широко схваћеној фантастици, поједини кадрови
и сцене убистава га приближавају хорору. Радња је смеште
на у градски амбијент касних двадесетих и раних тридесе
тих година двадесетог века захваћен Великом депресијом,
те порастом незапослености и стога социјалним проблемом
сиромаштва. Како се економска криза продубљује, повећава
се број људи који прелазе на страну пацова, метафоре кон
зумеризма, експлоатације и моралне деградације. Уосталом,
људи-пацови су хибридне творевине. Оне настају приликом
грешке, непоштовања правила, а препознају се као монстру
озне мешавине два претпостављено неспојива организма.
Они ремете таксономије, класификаторне шеме; за њих се
претпоставља да се не могу размножавати и зато означава
ју крај човечанства. У класификацијама деформисаних те
ла, препознаје се и псеудонаучни концепт дегенерације који
се јавља у медицинском дискурсу осамнаестог, деветнестог
и раног двадесетог века. У оквирима теорије о дегенераци
ји препознаје се стрепња од нарушавања најпре прогреса,
а потом, уништења читавог човечанства.23 Наиме, филмски
наратив открива да се пацови разможавају у време криза,
„краду и богате се на начин неразумљив обичном човеку“;
„они носе одела и људска лица”: „једу и пију а изнад свега
воле власт”. Крајем седамдесетих година двадесетог века,
у Југославији и читавом свету, уверење у општи прогрес и
благостање је уздрмано свешћу о могућој економској кри
зи. Будућност се више не чини једнозначно блиставом попут
оне у атмосфери после Другог светског рата, а у Југославији
се почињу по први пут препознавати проблеми попут неза
послености која је, између осталог, последица запошљавања
„по кључу”.

Геосимболички хорор:
Ђаво између Истока и Запада
Да се политички живот може упоредити са хорором, а
историјска фикција представити као егзистецијална драма
показује филм Вељка Булајића Човјек кога треба убити
(1979). Инспирисан драмом у стиховима Петра Петрови
ћа Његоша, Лажни Цар Шћепан Мали, филм се поиграва
друштвеном критиком смештеном у онострани амбијент
23 Chabot, K. (2013) Bodies without Borders:Body Horror as Political Resi
stance in Classical Hollywood Cinema, Ottawa, Ontario: Carleton Univer
sity Press, p. 63.
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обојен сабласним, гротескним и еротским. Својеврсна кри
тика профане и црквене власти смештена на простор између
пакла и земље метафорички је представљена политичким
превирањима у Црној Гори осамнаестог века подстакну
тих питањем ко ће преузети власт после смрти Петра III У
проблем се мора умешати власт пакла, па стога и сам Ђа
во који ће на геог рафској карти света лако препознати Црну
Гору, те у њу послати испрва субмисивног учитеља демон
ске науке – Фарфу. Радња се одвија на неколико планова.
Најпре, производњом геосимболичког/политичког хорора,  
потом тематизацијом легендарне теме о странцу који се ла
жно представља као краљ те тако долази до престола и нај
зад, фокусирајући се на егзистенцијалну драму и судбину
појединца који од рођења до смрти остаје потчињен моћи
институција. Егзистенцијалној драми доприноси успоста
вљање опозиције између световне власти, било да је она ло
кална, или долази од моћника: Истока/Запада, и Цркве чији
представници необично личе на фигуре из пакла. Јарчева
брада, гротескно увеличани зуби и грохотни смех доприно
се стравичности црквених великодостојника који настоје да
оповргну сујеверје народа увереног у идентичност Шћепана
(Фарфе) и „покојног” Петра III. Фарфа који постаје све ху
манији и приврженији становништву, налази се у процепу
између властитих осећања, властитог разума и надређених:
Ђавола и његовог пакла са једне, и Цркве и њених, наводно
„хришћанских принципа”. У том смислу, егзистенцијална
превирања употпуњена су елементима карактеристичним
за хорор, а фантазија се користи као облик критике инсти
туција. Појединац не може побећи од друштва, а стога ни
од правила која су представљена роговима, реповима, ва
тром, трозупцем, справама за мучење, силовањем. Ужас
долази из немогућности да појединац оствари слободну
вољу: „Одлучио си се за нешто треће, а трећег на земљи
нема. Са неким мораш бити”. Одлучи се за страну, Шће
пане.” На југословенском микроплану, појединац не може
сам. Он не може остати политички и идеолошки неутралан,
већ се мора определити за „страну”. Егзистенцијална дра
ма зачињена фантазијом претвара се у хорор и експлицит
но или имплицитно открива не тек историјске недоумице,
већ стрепње друштва изложеног поновљивости историјског,
замрзнутости политичког и немоћи пред бирократијом ко
ја прети да прогута слободу. На макроплану, препознаје се
естетизација геополитике као објективног односа између
географских формација и политичких структура. Тај однос
који се концептуализује као однос између фиксних и има
гинарних географија сугерише значај дихотомије: Исток/
Запад; Запад/Остали. Ови наративи полазе од редуктивног
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читања људске историје ослањањем на такозвану гео-моћ
као географско знање. С обзиром на преовлађујући мит о
Балкану и Југославији као граници између Истока и Запада,
или полуострву смештеном између два дела света, Фарфина
драма одражава политичку драму становника Југославије и
читавог Балканског полуострва. Ослоњени на митове о зна
чају границе, прелазности, моста и медијатора, становници
овог дела света одбијају да се „определе за страну“. Попут
Фарфе, остајући „из-међу”, они плаћају високу цену своје
геосимболичке позиције.

Психолошки хорор, слешер филм и
цикличност историје
Портретишући унутрашњу драму пијанисте Михајла и
представљајући окончање те драме бруталним убиством
неколико људи, филмом Већ виђено (1987) Горан Марковић
постепено улази у деценију деведесетих када се почињу ре
лативизовати представе о предратном/послератном Београ
ду, левичарима/десничарима; капиталистима/социјалисти
ма; народним непријатељима издајницима/ослободиоцима.
Поигравајући се идејом да су слике које прогоне пијанисту
дежа ви, филм подстиче на преиспитивање могуће циклич
ности историје и деловања културе сећања на садашњицу.
Заплет настаје једним осећањем „већ виђеног” јер чини се
да време није оно што мислимо да јесте, па се историја мо
же исправљати, поново исписивати, изнова саопштавати,
док се сећања показују као непоуздана, прогањајућа и по
тенцијално опасна за онога ко није у стању да их потисне.
Иако манифестно користи поступке психолошког хорора
како би представио масакр, редитељ заузима амбивалент
не перспективе, уводећи гледаоца у нове начине сагледа
вања прошлости и садашњости. Михајлова сећања на до
гађај флуктуирају од сна, феномена дежа ви, халуцинације
и флешбекова у чему учествује и гледалац. Покретне слике
и покретно време нас воде кроз фрагменте простора, одно
са, обрисе ликова. Слике се крећу између референтних обје
ката, субјективних, објективних, реалних или имагинарних
углова гледања. Представљање времена изван рационалних
интервала гледаоцу омогућује специфично филмско иску
ство. На тај начин настаје контрадикторно осећање времена
које слике ослобађа терета наратива и доприноси експре
сивности, пре него дескриптивности. Ма колико настојао да
одржи психолошку целовитост, у Михајлу живе сећања на
време и вредносни систем којег више нема, те филм пробле
матизује поделу на „стару” и „нову” власт, „старе” и „нове”
Београђане. Драматизација грађанског друштва; рурали
зација учесника у рату и изазивање саосећања са жртвама
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послератног режима доприносе настанку психолошког про
цепа у њему. Ово је један од раних покушаја осамдесетих
да се социјализам, партија, ситне марионете и чин успона у
друштву, прикажу сатирично. Једновремено, оно одражава
нови, политички „дух времена” и нову критичку моду која
ће на кратко завладати југословенском, а потом се угнездити
у српској кинематографији.

Завршна разматрања
Хорор се налази свуда. Он је контрадикторан, парадоксалан,
дестабилизујући и изазован, како психолошки и социоло
шки, тако политички. Зато је део људског искуства. Он може
бити део свакодневице, или конструкт који плаши, изазива
гађење, открива оно од чега стрепимо и шта тајно прижељку
јемо.24 Заснован је на идејама о различитим облицима наси
ља који нарушавају оно што појединац сматра „природним”,
„нормалним”, „разумним.”25 У том смислу, нераскидиво је
повезан са друштвом. Одражавајући страхове појединца, он
естетизује страхове шире заједнице и открива њене кључне
проблеме. Стога се са закашњењем које рефлектује нелаго
ду, појавио и на простору СФР Југославије, пре нешто више
од четрдесет година. С обзиром да је и сам ретко жанров
ски једносмеран, југословенски хорор је нарочито хибри
дан и заснован на преплитању са другим жанровима који
су преовладали у тадашњој кинематографији. Додирујући и
мешајући се са социјалном, онтолошком, егзистенцијалном
драмом, филмом апокалипсе, фолклорним наративом и кла
сичном готском новелом, он одражава како праћење трен
дова прве кинематографије, тако вишеслојност стрепњи са
којима се југословенско друштво суочавало. Рани наративи
о могућности ремећења родних улога које би могло довести
до њиховог измештања, осећање егзистенцијалног страха,
презасићености и умора од бирократског система, степња
од погубности великих наратива и наговештаји дубоке кри
зе у коју је ово друштво запало, омогућују сагледавање хо
рора, не као површног производа који служи пуким потре
бама забаве, већ као сложеном психолошком и социјалном
наративу који рефлектује оно неизговорено и оно што се у
датим друштвеним условима не сме изговорити. Југосло
венски хорор са својим специфичним смислом за дубоко
промишљање онтолошких проблема и суочавање са егзи
стенцијалним кризама, осећајем за наговештаје политичке
24 Wisker, G. (2005) Horror Fiction: An Introduction, New York: The Conti
nuum International Publishing Group, p. 6.
25 Duchaney, B. (2015) The Spark of Fear: Тechnology, society and horror
film, North Carolina: McFarland and Company, Inc Publishers.
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и економске кризе, нестаје упоредо са самом политичком и
административном целином, исписујући визуелни контекст
њеног нестанка. Од деведесетих година, ужас престаје да
фигурира као фантазија и премешта се из домена оностра
ног, флуидног и нестабилног у стварност. Када је филм
„страве и ужаса” једном постао свакодневица његови ка
дрови, питања која поставља сликом, његова филозофска и
психолошка дубина, нестали су са платна као производ про
шлости иза које су остале наивне недоумице. Упркос томе,
југословенски хорор живи на филмским тракама, интернет
страницама и пиратским сајтовима, исписујући своје насло
ве на светским листама посвећеним овом жанру.
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ЦИВИЛИЗАЦИЈА МАЈА У 
АРХИТЕКТУРИ
ПРИМЕРИ СА ЦРТЕЖА, ГРАФИЧКИХ
ОТИСАКА И РАНЕ ФОТОГРАФИЈЕ
(XVIII - XIX век)
Сажетак: Циљ овог рада је да истражи цивилизацију древних Ма
ја, на сачуваним примерима цртежа, графика и фотографија, ар
хитектуре, које су настале током осамнаестог и деветнаестог
века. Методолошки апарат је развијен у хронолошкој вертикали
која се пружа од почетака истраживања и ликовног презентова
ња цивилизације древних Маја у делу европских уметника. Пресек
истражености предмета проуч авања и ликовних прилога систе
матизован је тако да омогући праћење историјских околности
које су иницирале поједине експедиције, односно на услове и струч
ност оних који су у њима учествовали, као и доприноса који су
дале познавању мајанске архитектуре. Такође, у обзир је узет и
контекст европске културе, али и посматрања архитектуре као
цивилизацијске и уметничке тековине древних Маја.
Kључне речи: цивилизација, древне Маје, архитектура, контекст
европске културе, уметничке тековине

Увод
Друштво и архитектуру вековима повезују заједничке вред
ности. Колико су на развој архитектуре утицала друштве
на дешавања, толико је и архитектура утицала на облико
вање друштва. Било да се архитектура узима као симбол
одређеног цивилизацијског поретка, било да су тражени
упечатљиви репери архитектуре једног времена, примена
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уметничких, стилских и технолошких решења увек је у од
ређеној мери била повезана са друштвеним контекстом. Ар
хитектура је у великој мери зависила од друштвених окол
ности и очекивања утицајних политичких фактора. Сходно
томе, архитектура и друштво преплитали су се и допуња
вали на разне начине. Карактеристичан пример прожимања
друштвености и архитектуре, представљају храмови који су
подигнути у време класичног периода цивилизације Маја.
Ова архитектура показивала је елементе чврсте морфоло
шке структуре, која је формирала наизглед заокружену гра
дитељску целину. Стога се у овом раду настоје истражити
појаве које су посредством архитектуре, као цивилизациј
ског параметра, те архитектуре као уметничке дисципли
не, обликовале карактер и усмеравале токове архитектуре
цивилизације Маја у класичном раздобљу. У обзир су узе
та њена друштвена и културна важност, али и семиотика
специфичних естетских параметара којима је конструисана
градитељска физиономија ове архитектуре.
Узимајући у обзир уметнички контекст архитектуре, али и
чињеницу да су европски научни кругови у осамнаестом
и деветнаестом веку, на пољу друштвено-хуманистичких
научних дисциплина имали препознатљив европоцентри
чан карактер, чини се важним да се истакну значај и доме
ти сусрета двеју древних цивилизација, европске са једне
стране, и цивилизација са меридијана Новог света, с друге
стране. Будући да је графика била најраcпрострањенији и
најдостоjнији информативни медиј у овом периоду, а узи
мањем у обзир њеног уметничко-ликовног карактера, зна
ња која је у Европу преносила о цивилизацији Новог света,
чине је виталним делом корпуса европске визуелне културе.

Историјски контекст и распростирање
архитектуре Мајанске цивилизације
Историографска изучавања мајанске архитектуре, запо
чета су 1960. године, са радовима Џорџа Кублера (George
Kubler), који је издвојио основне елементе ове архитектуре
и сместио их у шири историјски контекст Мезоам
 еричке и
Андијске архитектуре.1 Храмови који сведоче о присуству
мајанске цивилизације на овим просторима, распростирали
су се на територијама данашње средње Америке, коју је на
сељавало више етничких група, коју су делиле заједничку

1 Kubler, G. (1961) The Design of Space in Maya Architecture, in Miscellanea
Paul Rivet:octogenario dicata, México: Universidad Nacional Autónoma de
México D. F., 515-531.
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културу, језик и сличан систем веровања, али не и заједнич
ку националну свест.
Архитектонски језик мајанских храмова, говори о засту
пљености истог градитељског идиома, који је био прихва
ћен широм мезоам
 еричког света. Најрепрезентативнији
примери ових храмова, налазе се на локалитетима позна
тим као Maya West, Bonampak, Yaxchilan, Palenque, Pied ras
Negras и Tonina.2 Морфолошки и функционални извори ове
архитектуре, у литератури су виђени као идиосинкретички
и локални у исто време, као засебне форме јединствене ску
пине храмова, са специфичним системом универзалних и
локалних значења.3
Та су значења била уско повазана са системом веровања
древних Маја, са њиховим светковинама, фолклорном и са
кралном културом. Формални извори виђени су у традици
оналној архитектури мајанских племена, са три фундамен
тална елемента – платформе, колибе и процесије. Храмови
су подизани као слободностојеће грађевине, са четири сло
бодне стране, пирамидалне силует е, постављене на широку
платформу, са централно усеченим процесуалним путем и
посвећеним простором храма на врху пирамиде, који је из
веден из традиционалне архитектуре мајанских колиба.
Ови храмови су били део пажљиво испланиране урбани
стичке структуре, коресподентни са друштвеним статусом,
али и подложне фукционалним аспектима градског живота,
који је подразумевао водоводну мрежу као један од најбит
нијих елемената политичке стабилности друштва. Архитек
тура је такође говорила о поретку владарске класе, а њена
важност је исказивана укључивањем рељефних представа
у архитектонски склоп мајанских храмова. Сматра се да је
форма мајанског храма, настала у тзв. прекласичном перио
ду (око XV века п. н. е. – III век века н. е.). Грађене су степе
ничасте пирамиде са платформом на врху и малим светили
штем, које је било посвећено неком од божанстава из мајан
ске митологије. Систематична изградња храмова која је под
разумевала укључивање храма у урбану структуру великих
градских центара, као што су: Паленке, Ћићен-Ица, Ушмал,
Коба, Тулум, Тикал, Пиједрас, Неграс, Уашактун, Јашћилан,
Копан, одвијала се у време класичног периода Маја (IV-IX
век). Ове градове насељавале су популације до четрдесет
хиљада становника. Храм је био центар друштвеног живота
2 Houston, S. D. ed. (1998) Function and Mean ing in Classic Maya Architectu
re Washington: Dumbarton Oaks Research Library and Collection Washing
ton, D. C, p. 188.
3 Исто.
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древних Маја, са претпостављеним мултифункционалним
наменама, које су укључивале религиозне и културне свет
ковине.
Ток развоја мајанске цивилизације десио се са постепеним
доласком толтечких племена, која су војно поразила Маје,
а коначни крах наступио са доласком шпанских освајача
у шеснаестом веку, који су трајно изменили друштвенополитичко уређење, верску и културну структуру мајанског
друштва. Овај период познат је као посткласични, а често се
назива и колонијални. У овом периоду, посрнула цивилиза
ција Маја, нестала је у потпуности. Наследила су је племена
која су нису била део исте етничке целине, као што у крајњој
линији то нису биле ни Маје.
Са шпанским освајачима, стигли су и свештеници мисиона
ри, да домородачким народима проповедају хришћанство,
и да их уче шпанском језику. Тако је војно поробљавање,
пратило и културно поробљавање, и брисање верског иден
титета. У позном колонијалном добу у осамнаестом и девет
наестом веку, из Европе су почели стизати и први уметници,
а за њима и научници, који су затекли руине једне велике
цивилизације.

Научно и уметничко интересовање за мајанску
цивилизацију у Европи
Мада је први сусрет Европског света са мајанском цивили
зацијом протекао насилно, поробљавањем и рушењем света,
који европски народи нису схватили и разумели, и који су
безобзирно уништили, два века касније јавило се интересо
вање за тековине ове, у то време већ ишчезле цивилизације.
Интересовање су побудили уметници, који су у време доми
нантог романтичарског расположења широм европског кон
тинента, у предвечерје буђења националне свести, насто
јали показати свет који је превазилазио оквире европског,
света који је већем делу Европе, заправо био у потпуности
стран. Историјска мисао о цивилизацији Маја, први пут
се јавила крајем седамнаестог века, међу католичким све
штеницима мисионарима, који су у напуштеним градовима
Маја, први пут уочили обрисе једног света, потпуно страног
духу и менталитету европских народа. Наредни век, проте
као у откривању цивилизације древних Маја. Аматерска ар
хеологија и путујући писци, су побудили интересовање за
ову америчку цивилизацију, и допринели њеној популариза
цији широм европског континента.4
4 Demarest, А. (2004) Ancient Maya, in: The Rise and Fall of rainforest civili
zation Cambridge: Cambridge University Press, p. 31.
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Допринос шпанских свештеника
познавању цивилизације Маја
Најранији покушаји истраживања цивилизације древних
Маја, датирају из седме деценије шеснаестог века, када је
бискуп Дијего Де Ланда (Dieg o de Landa) написао студију о
Јукатану.5 Међутим, овај бискуп је много познатији био по
својој бруталности и инквизоторској делатности. За време
свог бискуповања у Јукатану, спалио је готово читаво лите
ратно и културно наслеђе једног народа. Светска културна
баштина, највише је изгубила спаљивањем сликаних књи
га Маја, познатих као кодекси, који су баштинили културну
и верску традицију ове древне цивилизације. То је довело
до готово парадоксалне ситуац
 ије, у којој је Де Ланда био
један од највећих уништитеља цивилизације древних Ма
ја, али и незаобилазан извор за разумевање и познавање ве
ликог корпуса културно-националног наслеђа народа Маја.
У Де Ландиним писањима, веома пажљиво и систематично
су забележени подаци из историје Маја, веровања, писања,
економије и календара. Откривене три века, касније, његови
рукописи су се нашли у основи истраживачких напора који
су у деветнаестом веку чињени на лоцирању и изучавању
изгубљених градова древних Маја.6       
У току 1695. Андрес де Авендано (Andres de Avendano ) y
Лојоли обимно је писао о Мајама и његовим напорима у ши
рењу хришћанске догме. У његовим хроникама, први пут је
осветљена култура Маја, њихова књижевност, веровања и
свакодневница. Истраживања су настављена осам деценија
касније, 1773. када је о древном граду Паленке писао отац  
Рамон Ордонез де Агилар (Ramon Ordoneѕ de Aguilar), на
основу сарадње са бискупом Нуњез де ла Вега (Nunez de la
Vega). Агилар је писао о мајанском богу пролећа Вотану, а
градитељство храмова у Паленкеу је видео као одјеке ути
цаја са Блиског Истока. Вотан је описан као историјска лич
ност, велики херој који је пропутовао земље од Палестине
до Египта, одакле је стигао у Мезоам
 ерику, конкретно у Па
ленке, где је постао божанство. Агиларова теза инспириса
ла је поручника Естебана Гутијереза (Esteban Guttier es) који
је исте године покренуо прву истраживачку експедицију у
граду Паленке.7

5 Студија је позната под називом Relación de las Coas as de Yucatan, виде
ти: Demarest, Ancient Maya, р. 32.
6 Исто, стр. 32.
7 J. J. Mark, Early Explorers of the Maya Civilization: From Aguilar to Wal
dek, 12 July 2012., 29. September 2015., http://www.ancient.eu/article/418/
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Почеци визуелне презентације цивилизације Маја
Под патронатом шпанске круне, 1784. у Паленке је упу
ћена још једна еспедиција предвођена поручником Хозе
Антониом Калдероном (Hose Antonio Calderon).8 Резулта
те својих истраживања и цртеже Калдерон је публиковао
наредне, 1785. године.9 Калдерон је из Шпаније стигао у
мало насеље Санта Доминго, надомак Паленкеа, одакле је
руководио ископавањима и истраживањима древног мајан
ског града. Службени назив истраживања је био Изгубљени
град. У кратком извештају који је поднео генералу Џозефу
Естахерији (Josef Estachería) у Гватемали, након свега три
дана, Калдерон је приложио кратку дескрипцију палате и
податак о постојању више од две стотине других објеката.
Такође, поднео је и пет цртежа, два рељефа, један цртеж па
лате, и један мотив са стеле на Храму Сунца.10 Ови цртежи
откривају да Калдерон није био уметник-аматер, недовољ
но квалитетан цртач, али су ипак важни као први примери
визуелног репрезентовања остатака цивилизације Маја, коју
поставили темеље будућим истраживачким експедицијама.
Поучени искуствима са претходне експедиције, шпански
двор, је на личну иницијативу Краља Карлоса III, у Пален
ке, већ 1787. упутио нову експедицију, у којој се нашао и
мало познати уметник Рикардо Армендаризом (Ricardo
Armendariѕ), познат и као Игњацио Армендарис (Ignacio
Armendariѕ). За разлику од Калдеронових аматерских цр
тежа, Армендаризови радови су били професионално изра
ђени. Данас се сматрају првим уметничким ликовним про
лозима који су обрађивали теме из историје цивилизације
Маја. Резултате експедиције коју је предводио капетан Ан
тонио дел Рио (Antonio del Rio), Алмендариз је публиковао
исте године.11 Експредиција је била упућена у мају 1787. са
пажњом је пратио шпански монарх, пасионирани љуби
тељ античке уметности, са којом се сусрео током боравка
у Напуљу. Истраживање и ископавање Паленкеа, овај пут
трајало је пуне три недеље. Након тога још пет недеља је
8 Pillsbury J., Kline, E. and Gazzo, B. eds. (2009) Archaeological Illustration
in the Americas. Highlights from the Dumbarton Oaks Research Library and
Collection, Washington: Dumbarton Oaks Research Library and Collection,
p. 15.
9 Calderón J. A. (1993) Descripción del terreno y población Antigua nueva
mente descubierta en las inmediac iones del pueblo de Palenque, Madrid:
Facsimile, 1785., Testimonio, p. 18.
10 Pillsbury, J., Kline, E. and Gazzo, B. eds. Archaeological Illustration in the
Americas, p. 15.
11 Almendariz, R. (1993) Estampas de Palenque
Testimonio, p. 112.
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проведено у документовању и систематизацији резултата
истраживања. За то време Алмендариз је израдио тридесет
цртежа, на којима је приказао штуко декорацију, рељефне
представе са палата и храмова, као и древне текстове. Међу
радовима нашли су се детаљни прикази руинираних архи
тектонских целина. У обиљу сложених сцена и мотива, Ал
мендариз је издвојио глиптих приказе које je композиционо
организовао поделом на два до осам редова, са великом сце
ном која је репрезентовала мање групе мотива.12
Материјални и писани резултати који су сакупљени на овој
истраживачкој експедицији чувају се у Музеју Америке у
Мадриду. Међутим, цртежи и остали визуелни прилози
углавном се чувају у приватним колекцијама.13
Израђене илустрације, и данас спадају међу најдетаљније и
нејверодостојније цртеже Паленкеа, који представљају ва
жно сведочанство о стању архитектуре Маја у осамнаестом
веку. Наравно: „да би се показало да нешто постоји потре
бан је и један онтолошки предуслов – то мора да постоји.
Није довољно само се потрудити око показивања. Ако про
тивречности нема-онда се она не може ни показати.”14 Тако
ђе, су утемељили ликовни миметички приступ историјском
наслеђу Мезоам
 еричких цивилизација, који је превладало
у наредном периоду са порастом уметничког интересовања
за неоткривене меридијане пре Колумбовске Америке. Као
што се нагло јавило, интересовање за резултате овог истра
живање је нагло и опало јел није било никаквих нама позна
тих писаних противречности, дакле њихова истраживања
су текла врло произвољно. Прва штампана публикација на
стала је тек три деценије касније, 1822. у Лондону у прире
ђеном издању о руинама древних градова Хенрија Бертода
(Henry Berthoudа).15
У овој публикацији уврштено је било Алмендаризових се
дамнаест цртежа које је одабрао и припремио француски
уметник Жан Фредерик Валдек (Jean-Frederick Waldeck).
Он је на основу Алмендаризових цртежа израдио гравире,
по којима су рађени графички отисци који су уврштени у
поменуту публикацију. Међутим, ове илустрације су одсту
пиле од оригинала и попримиле египатски карактер, сходно
12 Pillsbury, Ј., Kline, Е. and Gazzo, B.,  нав. дело , стр. 17.
13 Las colecciones,  http://www.mecd.gob.es/museodeam
 erica/coleccion.html ,
June 13, 2011, August 21 2015.
14 Prnjat, A. ( 2012) Antisemitski diskurs i odbacivanje   traganja za istinom,
Kultura br. 136, Beograd: Zavod za proucavanje kulturnog razvitka, str. 432.
15 Pillsbury J., Kline, E. and Gazzo, B. нав. дело, стр. 21; Наслов публикације
је: Description of the Ruins of an Ancient City.
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Валдековим личним схватањима о истоветности египатске
и мајанске цивилизације.
Валдек је у Мексико стигао 1825. године са енглеском ру
дарском експедијом као инжењер. Врло брзо је напустио
инжењерску позицију и посветио се преколумбовским
археолошким локалитетима. У Паленкеу је живео између
1832. и 1833, а 1834. године је упућен у Ушмал, на експе
дицију коју је финансирао ирски гроф Едвард Кинг (Eduard
King), пасионирани антиквар. Ту је био ангажован као цртач
ушмалске архитектуре, али је и радио предлоге за архитек
тонску реконструкцију, дајући често екстремне фантастич
не предлоге и визије ове архитектуре, које нису имале ника
квих додирних тачака са аутентичним аспектима архитекту
ре древних Маја.16 Вођен ставом о истоветности египатске
и мајанске архитектуре, Валдек је храмове Ушмала цртао
тако да у потпуности одговарају храмовима древног Египта,
чиме је уместо историјских докумената, створио један фик
тиван свет Маја, а нису му страна била ни фалсификовања
историјских података, односно измишљања непостојећих
артефаката која су у великој мери дискредитовала професи
оналност његовог рада. Тако је на цртежима рељефних сте
ла из Паленкеa, Валдек доцртао слонове, којима је покушао
оправдати везу између цивилизације Маја и Азијских циви
лизација, а јавили су се и алузије на Атлантиду, изгубљени
свет који је пронашао у џунглама Средње Америке. За време
свог дугог радног века, израдио је велики број литографија,
што реалних, што измаштаних, које је публиковао у више
наврата.17
Експедиције које је наставио да шаље шпански двор, чини
ли су еминентни стручњаци тога времена. Тако је између
1805. и 1809. године, капетан Гиљермо Дупа (Guillermo Du
paix) предводио три мисије које су имале да студијски проу
че преколумбијске локалитете у центраном Мексику, Oaxaca
и Ћијапасу. Тако је краљ Чарлс IV добио значајне инфор
мације о историјским тековинама Нове Шпаније. Дупа је
на овом послу запослио професора цртања и архитектуре
Хозеа Кастанеду, у то време запосленог у Мексико Сити
ју. Кастанеда је у свој научни рад увео и анкете, по чему је
16 Cow, M. (1992) Breaking the Maya Code, New York: Thames and Hudson,
p. 76–77.
17 Године 1938. у Паризу је публиковао Voyage pittoresque et archéologi
que dans la province d’Yucatan pendant les années 1834 et 1836. Са илу
страцијама Мериде, Јукатана, Ушмала. Литографије је публиковао и у
приређеном издању Charles Étienne Brasseur de Bourbourg, Monuments
anciens du Mexique (Palenque, et autres ruines de l’ancienne civilisation du
Mexique) (Paris: French Government, 1866), p. 121.
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био један од пионира ове методолошке дисциплине. Тако
ђе, истраживања је заокружио многобројним илустрација
ма, које су тачно и аналитички преносиле информације о
затеченој архитектури. Паленке је илустрован са двадесет и
седам цртежа, у текстуалним декскрипцијама. Мада је тако
ђе веровао да су ове просторе населили некадашњи житељи
Атлантиде, он није ишао у смеру стварања измаштане фан
тастичне архитектуре која би сведочила ове ставове, већ је
ову теорију настојао елаборирати примерима монументал
не архитектуре из Monte Alban, El Tajín, и Паленкеа, за које
је сматрао да су морали настати из непознате архитектуре
мистериозне Атлантиде. Такође, није остао имун ни на та
да све веће помодарство међу европским истраживачима да
проналази и подвлачи паралеле између европске антике и
архитектуре древних Маја, нарочито Медитеранске антике,
тако је на основу описа tumuli у Oaxacи видео непостојеће
обрисе европске Античке архитектуре.18

Џон Лојд Стивенс (John Lloyd Stevens) и
Фредерик Кезервуд (Frederick Caserwood) –
допринос откривању мајанске цивилизације
Обим и ниво истраживања цивилизације древних Маја, као
и ликовно-илустративна пракса константно се увећавала. Са
тим се постепено профилисала засебна научна грана, данас
позната као преколумбијске студије. Међу пионирима ових
студија, посебно се издвојио Џон Лојд Стивенс. Своја ис
траживања Стивенс је базирао на студијским путовањима
широм Средње Америке (данашњег Хондураса, Гватемале и
Мексика), што се показало јако важним за почетке научног
истраживања народа Старе Америке. Значај Стивенсовог
рада, огледа се пре свега у томе, што је цивилизацију Маја
и њену архитектуру, схватао и тумачио као аутохтону кул
туру, а не као народе са Блиско Источних и Медитеранских
меридијана. Он је схватио да су Маје биле део аутохтоних
америчких култура.
У својим истраживањима сарађивао је са уметником Фреде
риком Кезервудом, који је радио на припреми илустрација
за Стивенсову студију.19 То су биле црно-беле графике, ли
тографије, слике, цртежи, мапе и планови. У његовом опусу,
издвојена су дела која су у романтичарском светлу обрађи
вала теме из прошлости древних Маја, миметички преци
зно и тачно. Због тога је провео чак десет месеци радећи
18 Pillsbury, J., Kline, E. and Gazzo, B., нав. дело, стр. 27.
19 Stephens, J. L. (1841) Incidents of Travel in Central America, Chiap as, and
Yucatan, 2 vols London: John Murray.
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илустрације древних центара мајанске цивилизације. По
требно је издвојити и већи број фино израђених гравура,
нарочито једну палату из Паленкеа. Цртању је претходила
припрема терена. Руине су прво чишћење и саниране како
би се створили услови за израду што репрезентативнијих
и како се веровало, веродостојнијих ликовних прилога. То
је нарочито било важно за коришћење тзв. Светлих комора,
које су овде имале своје ране примене.20

Дезире Шарни (Désiré Charnay) – зачетник
Пре-Колумбијских студија у Француској
Након великих помака који су у истраживању цивилизације
Маја начињени деловањем Стивенса и Кезервуда, посебно
се истакао француски истраживач и археолог Дезире Шар
ни. Његово истраживање трајало је четири године, између
1857. и 1861. године. Финансирано је и организовано од
стране Француског Министарства просвете, а обухватило
је територију Средње Америке. Шарнијев рад је значајан и
зато што се по први пут осим уобичајених графичких техни
ка, почиње користити фотографија као нови ликовни медиј.
Шарни је израдио четрдесет и седам фотографија, које су
приказивале мотиве са древне архитектуре и скулптуре, али
је развијање истих било веома захтевно и сложено због вла
жне тропске климе.21 Такође, то је захтевало и владање ли
ковним и графичким вештинама, због кориговања које су се
морале вршити на овој раној фотографији. Нарочито важни,
били су документовани извори, остаци архитектуре храмо
ва из Чичен Ице. Резултате својих истраживања Шарни је
публиковао већ 1862, када је изашло Француско издање.22
Касније је изашло издање на енглеском језику.23

Маје у истраживањима Алфреда Персивала
Медслија (Alfred Percival Maudsley)
Попут шпанских и француских, енглески истраживачи су
такође дали велики допринос познавању цивилизације Маја.
Након Стивенсових исцрпних студија, међу енглеским ис
траживачима посебно се издвојио археолог Алфред Перси
вал Медсли, који је након колонијалне дипломатске службе,
двадесет година посветио археолошким ископавањима
20 Pillsbury J., Kline, E. and Gazzo, B. нав. дело, стр. 29.
21 Исто, стр. 31.
22 Désiré C. (1862) Le tour du monde, Paris: L. Hachette, p. 89.
23 Désiré, C. (1887) The Ancient Cities of the New World: Being Voyages and
Explorations in Mexico and Central America from 1857–1882, translated by
Gonino, J. and Conant, H. S., New York: Harper & Brothers, p. 123.
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локалитета древних Маја у Мексику и Централној Амери
ци. За то време је приредио вишетомну едицију која је изла
зила од 1889 до 1902.24 На овом обимном подухвату Мeдсли
је радио са великим тимом, који је радио на рашчишћавању
и припреми терена, евиденцији места, ископина, од којих су
неке биле тек откривене и по први пут истражене и веома
педантно и систематично документоване. Такође, Медслије
ва истраживања су значајна и због пионирске употребе тзв.
суве фотографије која је коришћена у регионима које су на
сељавале Маје, као и по коришћењу фотографије у дуплој
фолији.25 Осим фотографије коришћени су и ликовни медији
цртежа и графике, које је радила уметница Ени Хантер (Any
Hunter). Она је израдила веома детаљне студије Quirigua-а,
Тикала, Yaxchilan-а, Копана, Паленкеа и других локација ко
је су биле обухваћене обимном истраживачком делатношћу.

Закључак
Визуелна презентација цивилизације древних Маја, започе
ла је са најранијим истраживачким експедицијама. Мада су
у почетку била аматерског карактера, она су ипак изградила
одређени степен визуелне културе, која је била фундамент
каснијим истраживањима. Од Калдеронових пионирских
напора на пољу илустровања архитектонских остатака ма
јанских градова, с краја осамнаестог века, до сарадње Сти
венса и Кезервуда у петој деценији деветнаестог века, по
ступно је изграђена научна дисциплина која је у фокусу ис
траживања имала Мезоам
 еричке цивилизације, међу којима
су средишње место заузимале Маје. Ниво струке, подизан је
постепено, често са промењивим интензитетом, мање или
више утемељеним ставовима. То је пратио и напредак на по
љу визуелне презентације мајанске цивилизације, претежно
базиран на илустровању остатака мајанске архитектуре.
У том погледу, нарочито важни, били су ликовни прилози
Армендиза и Кастанеде, чији је миметички метод и роман
тичарска сензибилност несумњиво утицала и на уметнике
који су радили илустрације за потоње стручније публикаци
је. Међу њима посебно је важно издвојити Кезервуда, чија је
сарадња са Стивенсом, методологију и научне доприносе у
погледу откривања заборављеног света древних Маја, поди
гла на сасвим нови ниво. Резултат њихових вишегодишњих
експедиција по руинираним локалитетима широм мајанских
24 Maudslay A. P. (1889–1902) Archaeology: Biologia Centrali-Americana; or
Contributions to the Knowledge of the Fauna and Flora of Mexico and Cen
tral America, eds. Ducane Godman, F. and Salvin, O. 4 vols. London: R. H.
Porter and Dulau, p. 132.
25 Helmut i Gernsheim, A. (1793) Fotografija sazeta istorija, Beograd.
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меридијана, настао је изузетно вредан корпус ликовних ра
дова (цртежи, графике, слике) који су били уклопљени у
европски романтичарски манир. Њихов рад постао је своје
врсни бестселер свога доба, са вишемилионским тиражом.
Стивенсов и Кезервудов успех више није достигнут, а међу
истраживачима из друге половине деветнаестог века издво
јили су се Шарни и Маудслеј. Шарнијева цртачка имагина
ција и нови медиј фотографије поставили су нове стандарде
у изучавању Маја, и дали нови подстрек омасовљењу архе
олошких ископавања. Крајем деветнестог века, романтичар
ски надахнути истраживачи, све више узмичу пред академ
ским приступом наслеђу древних Маја, њиховој архитекту
ри, веровањима и култури. Ширењу академског приступа,
посебно је допринео енглески археолог, бивши дипломата
Меудслеј, што је и било очекивано с обзиром на његово ака
демско образовање и аристократско васпитање. Он је водио
велике експедиције, које су укључиле многобројне екипе на
ископавањима, снимању и документовању откривених лока
литета. Цртежи, графике, фотографије, слике и други ликов
ни медији који су коришћени на експедицијама европских
истраживача, створиле су у периоду који је био обухваћен
темом овог рада, замашан корпус визуелне грађе, која је на
слојевит и методичан начин, на примерима архитектуре, бе
лежила трагове велике цивилизације и створила обиман ви
зуелни корпус о најзначајнијем древном народу Америчког
континента, народу Маја.
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MАYA CIVILIZATION IN ARCHITECTURE
EXAMPLES OF DRAWINGS, GRAPHIC PRINTS 
AND EARLY PHOTOGRAPHY (XVIII – XIX CENTURY)

Abstract
The aim of this text is to explore the ancient Mayan civilization, preserved
examples of drawings, graphics, photography and architecture dating
between the eighteenth and the nineteenth century. Methodological
instruments were developed to follow a vertical chronology extending
from the beginnings of research and artistic presentation of the ancient
Maya civilization in the work of European artists. A cross reference
is made of the researched objects of study and art attachments are
systemized to allow tracking of historical circumstances that have
initiated certain expeditions, the conditions and the expertise of those
who participated in them, as well as the contributions they made to the
understanding of the Mayan architecture. Also, the context of European
culture has been taken into account as well as the view of architecture
as a civilization and artistic achievement of the ancient Maya. Visual
presentation of the ancient Maya civilization began with the earliest
research expeditions. Although initially amateur, they still managed
to build a certain degree of visual culture, which was the foundation
of subsequent research. Taking into account the artistic context of
architecture, but also the fact that the European scientific circles in the
eighteenth and nineteenth centuries, in the field of social and humanistic
disciplines, have a distinctive Euro-centric character, it seems justified
to emphasize the importance and the scope of the contact between
the two ancient civilizations, the European on the one hand, and the
Meridian civilizations of the New World, on the other hand.
Key words: civilization, ancient Mayas, architecture, context of
European culture, art values
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ДЕЛЕЗОВ И ГАТАРИЈЕВ 
КОНЦЕПТ РИЗОМА КРОЗ 
АРХИТЕКТУРУ, УМЕТНОСТ И
ДИЗАЈН
Сажетак: Ауторка се бави концептом ризома кроз уметност, ди
зајн и архитектуру и указује на чињеницу да су поменуте дисци
плине, у ствари, сплет естетских, психолошких и политичких раз
лика које се стално доводе у сложене међуодносе. Концепт ризома
одговара постмодерни, у којој су све тачке мултипликоване и ме
ђусобно испреплетане нехијерархизованим нитима. Подела између
области стварности (света), области репрезентације (књига) и
поља субјективности (аутор) више не постоји. На идеју ризома
надовезује се Кулхасов (Rem Koolhaas) текст о савременом граду
Џанкспејсу (Junkspace), који пореди са постмодерним простором
аеродрома преко архитектонских и просторних карактеристика.
Кључне речи: уметност, архитектура, дизајн, постмодерна,
ризом, Џанкспејс

Филозофски концепт ризома развили су француски фило
зоф Жил Делез (Gilles Deleuze) и психоан
 алитичар Феликс
Гатари (Felix Guattari) у делу Капитализам и шизофренија
(1972–80). Делез и Гатари користили су термин ризом како
би описали и објаснили уједно теорију и истраживање чија
се  полазна тачка не своди на један ентитет или реч већ на
вишеструкост и мултиплицирање, где не постоји хијерархи
ја, већ владају начела једнакости и равноправне заступље
ности, улазне и излазне тачке/позиције/места у репрезента
цији, као и пролиферацији (ризом) међусобних повезивања
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ланаца. У питању је оно што Делез назива слика мисли ба
зирана на ботаничком ризому – материјалној маси корена,
који нема одређени правац, кога не вуче земљина тежа, јер је
расут, који се даље рачва и у корен и у изданке, без почетка
и краја, без центра.
Идеју ризома Делез и Гатари су развили као одговор на ха
отични живот модерног односно постмодерног времена.
Уметност, дизајн и архитектура у постмодерном времену
изискују проактивно мешање, повезивање и тумачење мета
физичких, политичких и текстуалних простора. Како Буша
нон (Buchanan Ian) каже „књига Хиљаду платоа је увела нов
појам простора који чини скуп равни и линија међу који
ма се налазе тачке варијација”.1 Барт (Roland Barthes) тврди
следеће: „Аутор је модерна појава, производ друштва, које
је израстајући из средњег века, са енглеским емпиризмом и
француским рационализмом као и особном вјером у рефор
мацију, открило престиж појединца, људске особе, аутора.
Аутор још увек влада у повијестима књижевности, у био
графијама писаца, интервјуима, ревијама...”2
За разлику од графичке уметности, цртања или фотографи
је, ризом кроз уметност, дизајн и архитектуру сам чини ма
пу информација која је увек одвојива, спојива, реверзибил
на, промењива, динамична, има вишеструке улазе и излазе и
своје линије кретања.
У уводном поглављу друге књиге опуса Капитализам и ши
зофренија, под називом Хиљаду платоа (1980), Вардрип
Фруин (Wardrip-Fruin) коментарише да је то књига без су
бјекта и без објекта, различитих датума и питања, без озна
читеља и без означеног.3 Књига се састоји од асемблажа
(енг. assemblage) научних дисциплина, сегмената и терито
рија. На тај начин се „реконституисала динамичност која је
постојала у другим медијима, у другим временима”.4 Кон
ципирана је као мрежа равни (платоа) и може се читати по
било ком редоследу независно од места у књизи. Поглавља
су „састављена не од јединица, већ димензија, односно пра
ваца кретања”.5 У предговору књиге Брајан Мацуми (Brian
1 Buchanan, I. and Lambert, G. (2005) Deleuz e and Space, Edinburgh:
Edinburgh University Press, p. 5.
2 Barthes, R. Смрт Аутора, у: Сувремене књижевне теорије, уредио Бекер,
М. (1986), Загреб: СНЛ, стр. 181.
3 Wardrip-Fruin, N. (2003) The new media reader, New York: MIT Press,
p. 408.
4 Deleuze, G. and Guattari, F. (1987) A Thousand Plateaus, Minneap olis,
London: University of Minnesota Press, p. XV.
5 Wardrip-Fruin, N. nav. delo, str. 409.
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Massumi) објашњава: „плато (плоха) се постиже када се
комбинацијом услова и околности постигну активности ко
је се не расипају аутоматски у свом врхунцу [...] нека врста
утиска који се стиче након те динамичности [...] која мо
же бити реактивирана или убризгана у остале активности,
стварајући ткиво интензивних стања међу којима може по
стојати било који број прикључујућих односно повезујућих
маршута (рута, путева)”.6
Делез и Гатари развијају појам ризома, издвајајући неко
лико његових карактеристика које доводе у однос са моде
лом дрвета (односно структуром грањања). Под дрветом, у
овом контексту, они не мисле на биолошко дрво, већ на мо
дел у који се уписују историјски догађаји историјских нау
ка – дрво историје, породично стабло, зановано на узрочно-
последичном ланцу догађаја. За разлику од корена био
лошког дрвета, ризом повезује и настаје из било које тач
ке и рачва се у различите режиме знакова, чак и у незнаке
(nonsigns). За разлику од хијерархијског система порекла
и вертикалног принципа ауторитета, ризом је линијска, хо
ризонтална, несводива природа мноштва која се одупире
идеји дефинисане категоризације, без генералног или оп
штег правила. Не чине га сегменти (units) већ димензије,
тј. правци кретања, нема ни почетак ни крај, већ увек само
средину (milieu x) из које се поново развија, рачва. За разли
ку од структуре (дрвета), коју дефинише скуп тачака и по
ложаја, фиксирајући неки ред (корен, стабло, гране, лишће,
пупољак, цвет...) са бинарном релацијом, ризом је сачињен
од „сегментарних линија раслојених његовим димензијама
осносно праваца у покрету или детериторијализације након
чијег мултиплицирања мења природу и доживљава мета
морфозу. [...] Нема родослов [...] већ је кратке меморије”.7
Књига обухвата врло различите научне дисциплине: мате
матику, биологију, економију, политику, хуманистичке и
друге науке. Поставља се питање које су то основне карак
теристике ризома и на који начин можемо повезати ризом са
архитектуром, дизајном, уметношћу.
Делез и Гатари издвајају шест принципа, односно карак
теристика ризома: (1) веза–везивост, (2) хетерегеност; (3)
вишеструкост; (4) а-значењски (неозначитељски) прекид;
(5) картографија и (6) декалкоманија.
Кључни принципи ризома су принцип везе, који се односи на
способност ризома да спаја, повезује, сакупља, стварајући
6 Deleuze, G. and Guattari, F. nav. delo, str. XIV
7 Wardrip-Fruin, N. nav. delo, str. 409.
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везе у/на било којој тачки и у било ком смеру, у времену без
прекида, и принципа хетерогености, који се пак односи на
способност ризома да повеже било шта са било чим другим,
на повезаност неспојивих, несродних, неједнаких елемена
та, где било која тачка ризома може бити повезана са било
којом другом.8
Пример можемо наћи на аеродрому у Бечу (Vienna
International) на терминалу „ZeitRaum” (Time Space), ко
ји је посвећен интерактивној уметничкој инсталацији Ars
Electronica Futurelab.9

Слика 1. Zeit Raum, aerodrom Беч.10

У реалном времену и простору пројектује дигиталну сли
ку реда летења – стварност у стварности: зид од екрана се
попут облака напаја новим садржајем текста који покреће
кретање пролазника одн. путника одн. публике поред њега;
слова „отпадају” и таложе се на поду екрана формирајући
пејзажну топографију брда (полетање) и долина (слетање),
при чему, заправо, невидљиво постаје видљиво. Овакав вид
приказивања скупа информација на основу фрагмената пу
тем нових веза и уметности је, у ствари, способност ризома
да повеже неспојиво, да прикаже и невидљиво, јер његове
особине нису нужно повезане са особинама исте природе.
Али овај принцип је можда најлакше применити на област
савремене архитектуре, јер уједно повезује принцип везе и
хетерогености ризома. Уколико посматрамо концепт било
ког архитектонски постмодерног простора аеродрома – који
8 Концепт дрвета привилегује хомогено, концепт ризома привилегује
хетерогено.
9 Извор: http://www.aec.at/press/en/2012/06/05/%E2%80%9Ezeitra
um%E2%80%9C-am-neuen-terminal-des-flughafen-wien/, приступ: 23. 11.
2013.
10 Извор: http://www.aec.at/futurelab/en/news/zeitraum-am-wien er-flughafen/,
приступ: 23. 11. 2013.
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представља трансглокални модел простора без временског
ограничења (стално је у покрету), који омогућава хетероге
ност и повезивање различитих географских ширина и ду
жина, временских зона, климатских појасева, раскошне ра
зноликости културних идентитета и језика,11  видећемо да је
он испреплетена просторна мрежа која се простире на све
стране, приступачан са различитих тачака које су пак све
повезане – од подземних метро станица до локалних брзих
возова између терминала и зграда, затим покретних верти
калних и хоризонталних степеница, ходника и тунела, писта
за слетање и полетање, путева за сервисне службе, улица
за путнике, улица за запослене, багажне мреже, бежичног
интернета, монитора, билборда – омогућавајући констант
но номадско мултиплицирање, струјање и вреву непознатих
људи формирајући ризоматичне структуре.
Овако постављено разумевање ризома подразумева и прин
цип вишеструкости, који казује да ризом не може да се тре
тира као јединство (unity) већ само као вишеструко, много
струко, мултипло (multiplicity),12 што значи да не постоји ме
ђузависност елемената већ повезаност; он садржи мноштво
разноликих елемената способних да се регенеришу, адапти
рају. Насупрот кули од карата, где нису све тачке повезане
већ су међусобно зависне како би одржале јединство и фор
му, и где је успостављен однос субјекат/објекат, за Делеза
и Гатарија мултиплицитет нема нити субјекат нити објекат,
већ једино детерминације, мере и димензије, које се не мо
гу повећати док се природа мултиплицтета не промени (ра
стом мултиплицитета, закони комбинација такође расту).13
Не постоје тачке или места у ризому, као што је то случај
са формом, дрветом или кореном, већ постоје само лини
је. Тако можемо просторну архитектуру аеродрома повезати
са концептом града јер функционишу по сличним принци
пима, линијама. Оба су у функцији циркулације, кретања;
дефинисани су улазима и излазима који пак намећу фре
квенцију – мрежни проток дуж хоризонталних линија пове
зујући тачке унутар себе, средине (milieux) односно околине
(environment). Делез и Гатари кажу да средина и околина не
могу имати форму већ су то „мобилне консталације тачака,
сингуларитета, снага, укрштених плоха или линија унутар
11 Насупрот концепту модернизма и примера железничке пруге, која има
ограничено кретање (два смера), диспечера који надгледа рад, време и
ред вожње по ограниченој мрежи пруге.
12 Концепт дрвета привилегује јединствено и бинарно.
13 Како би објаснили овај приницп, Делез и Гатари метафорично ризом до
воде у везу са концима лутке која се не повезује са вољом уметника/це
или луткара/ке, већ са вишеструкошћу нервних влакана које формирају
заузврат другу лутку, пратећи друге димензије повезане са првом.
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самих себе”.14 Аеродром је значајан јавни простор који има
више архитектонских и просторних карактеристика, нуде
ћи колаж неповезаних простора. Тако се аеродром профи
лише као место где тотални странци формирају тренутне
номадске трансглобалне заједнице (више од пет милијарди
људи годишње).15 Он прелази из чисто транзитног простора
у један симулакрум коме је неопходно константно ажурира
ње и умрежавање јер мора да се генерише и структурише.
Друштво спектакла16 захтева велики број интеракција које
се умножавају попут вируса, те тако аеродром нуди голф те
рен са 18 рупа, казино, спа и сауна центар (Incheon, South
Korea), 2Д и 3Д биоскоп (Hong Kong International), плато за
игру са тобоганима и базен на крову (Changi, Singapore), ми
ни-пивару Аирбау са музичким програмима (Munich Airport
Germany), гигантске биофиличне зоне за релаксацију, би
блиотеку и бизнис центар, спа центар за масажу са освежа
вајућим тушевима (Sydney International Airport, Australia),
поред већ устаљених мрежа за куповину, где бесцаринска
куповина (duty free) на аеродромима изражава потребу да се
архитектура односно простор конзумира и подреди друштву
конзумеризма. Све су учесталије галеријске уметничке по
ставке: четири музичка стејџа са преко сто концерата годи
шње (Nashville International Airport), SFO Музеј са преко 20
галерија (San Francisco International) итд.17 Постмодерни
аеродром постаје било које место ( any place), па чак и место
за уметничке инсталације. Он попут живог организма до
живљава трансформације. Савремени простор константне
бифуркације и транзита.
Аеродром чини мноштво повезаних различитих елемената.
Он је попут града у граду, средине у околини, Кулхасов ге
нерички град, површина без историје, у којој се манипули
ше инфраструктуром како би се постигла „бескрајна интен
зивирања и диверсификације, пречице и редистрибуција”.18
Аеродром је, тако, простор где су кључне варијабле управо
ризоматична повезаност и веза, а не близина, као и способ
ност, адаптибилности и морфозе, а не историја. Њега од
ликује управо могућност ширења, мултиплицирања. Сама
14 Slobodan prevod autora: Ballantyne, A. (2007) Deleuze and Guattari for
Architects, New York: Routledge, p. 86.
15 Vienna International Airport.
16 Мисли се на Ги Деборово (Guy Debord) Друштво спектакла.
17 Извор: http://www.cnn.com/2013/04/02/travel/gateway-airport-entertain
ment/, приступ: 23. 11. 2013.
18 Koolhaas, R, Mau, B. and We, H. (1995) S, M, L, XL, Monacelli Press;
Parr, A. ed. (2005) The Deleuze Diction ary, Edinburgh: Edinburgh Univer
sity Press, p. 969.
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густина (density) вештачки је створена у виду (урбано) си
мулакрума. Постмодерна архитектура одбија да монумента
лизује социолошка вредновања, налазећи начин да не урами
активности, Делез и Гатари говоре да архитектура мора би
ти ослобођена тих рамова и стега и да мора тежити флуид
ности и креативности одбијајући фиксно, стално.19
Принцип а-значењског (неозначитељски) прекида (asig
nifying rupture) односи се на способност ризома као система
да функционише и чак да напредује упркос локалним ’ло
мовима/прекидима’, захваљујући детериторијализујућим и
ретериторијализујућим20 процесима (наспрам концепту ко
рена који привилегује територијализовано). 21
Како Делез и Гатари наводе, ризом може бити смрскан и
сломљен у свакој тачки, али се исто тако он поново зачиње
пратећи једну или другу своју линију или чак нечије друге
линије. Сваки ризом садржи линије територијализације, ли
није по којима је организован, придодат, означен итд, али и
линије детериторијализације дуж којих бесконачно измиче.
Ове линије никада не престају да реферирају једна на другу,
што је разлог што у ризому никада не може да се постиг
не дуализам или дихотомија (односно бинарна структура).
Овај принцип као да се надовезује на принцип мноштва, јер
ако се ризом растави на два дела, та два комада ће се регене
рисати и расти дуж линије пуцања. Уколико се ризом распао
на хиљаде делова, сваки од тих делова ће наставити да се
развија изнова. Пуцање и лом ризома дакле немају неки би
тан значај и не значе ништа посебно јер прекид је учињен,
али линија тока (lines of flight) је постављена. Насупрот томе
ако се квадрат пресече дијагонално он ће се разбити на два
троугла. Ове тачке строгог геометријског тела формирају
елементе другачијег, јединственог идентитета. Што ће рећи
да се ризом својим генетским модом развија и мултиплици
ра изнова насупрот геометрији. Због овакве генетске логике,
19 Ballantyne, A. nav. delo, str. 97.
20 Ретериторијализација, како Делез и Гатари наводе, не сме бити побрка
на са повратком на примитивну или старију територију: она неопходно
имплицира сет маневра с којим један елемент, сам детериторијализован,
служи као нова територијалност другом, а који је такође изгубио своју
територију.
21 Термин територијализација могуће је објаснити као процес потискива
ња жеље припитомљавањем и ограничавањем њене продуктивне енер
гије услед социјалних ограничавајућих снага, док термин детерито
ријализација дозвољава жељи да се помера изван рестриктивних пси
хичких и просторних координата. Кроз контекст историјских друштава,
концепт територијализованог везује се за седелачка друштва које про
изводе флуксеве ограничавајући своју територију, док се концепт дете
риторијализованог везује за номадска друштва које производе флуксеве
прелазећи преко територије.
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ризом пркоси потпуном уништењу упркос вишеструком
слому и цепању.
Аеродром као место транзита и светских бифуркација ни
када не може бити у прекиду, никада не доживљава слом.
Стално се развија, мења, модификује, прилагођава, помера
изван рестриктивних координата – од комуникационих си
стема, преко реда летења, временских (не)прилика, флуксе
ва кретања, до линија летова. Аеродром је ретериторијали
зована површина која нуди нову, привремену територијал
ност номадским масама – људима.

Слика 2. Р. Кулхас, ОМА пројекат, New Jeddah International
Airport, Мека.22

Принцип картографије односи се на метод мапирања
(мапа) за оријентацију са било које тачке или улаза унутар
’целине’, пре него на метод трагова (нацрт) који репрезенту
је неку априорну стазу/путању, базну структуру или генет
ску осу. Ризом по дефиницији не одговара ниједном струк
туралном или генеративном моделу, јер је по природи стран
самој идеји генетске осе. Генетска оса је принцип нацрта,
репродуктивна до бесконачности.23 Нацрт прецртава нешто
што је дато као већ начињено односно: „Нацрт је већ пре
вео мапу у слику.”24 Док концепт корена привилегује хије
рархијско, концепт ризома привилегује анархично. Другим
речима, наспрам пругастом, ризом привилегује глатко.25
22 Извор: http://oma.eu/projects/jeddah-international-airport, приступ: 21. 06.
2016.
23 Цела логика дрвета заснована је на логици нацрта и репродукције.
24 Šuvaković, M. (2005) Pojmovnik suvremene umjetnosti, Zagreb: Horetzky,
str. 94.
25 У пругастом простору, линије су подређене тачкама (једна линија иде
од тачке А до тачке Б.; такође указује на кретање: одакле - докле… Нај
чешћа примена је на модел града, планирање града, урбаних и јавних
зона) док je у глатком простору супротно: тачке су подређене линијама.
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Доказ за то су аеродроми, који су, попут трансдимензионих
простора, састављени од многих плоха, платоа, терминала,
који се увек налазе у средини, а не на почетку или на крају.
Као пругасти простор, представља опозицију идеји ризома,
механизам са својим нацртима и коор динантним мрежа
ма и стриктним релацијама, територијализован временски
простор. Али простор аеродрома лако прелази у глатки про
стор: он је у суштини деперсонализован, неименован про
стор, који омогућава перманентни флукс. Лако постаје дете
риторијализован. Он није нацрт већ бесконачна мапа јер га
сам конструише, модификује, мења или враћа на првобитно
са мноштвом улаза. Пружа динамику и енергију у једном
стабилном, статичном архитектонском простору чији су
оквири нестабилни и склони честим променама, прошире
њима и надградњи како би мултиплицирао правце летења,
кретања и многобројне интеракције. Коридори не повезују
више терминале, већ су постали дестинације. Само уз по
моћ кореграфије се може савладати овакав простор – обрти,
заокрети, скретања, успони, спуштања, изненадни преокре
ти; постмодерне промењиве трајекторије које се преплићу,
уливају, сливају, које преламају и мултиплицирају бескрајан
поглед и невероватне авантуре за мозак, око, нос, језик, сто
мак.26 Оваква способност ризома да се самостално формира
кроз константно адаптирање, изводећи тако несиметријски
активни отпор ригидним организацијама и рестрикција 27
масе односи се на принцип декалкоманије.
Путеви и појединачни објекти нису степени на генетичкој
оси нити места у дубокој структури, већ улази и излази. Ма
па, такође, може бити нацртана или пак прецртана. Мулти
плицитет има свој слој у коме се унификације и тоталитари
зације, омасовљења и миметички механизми укорењују. Чак
и линије тока могу да се репродукују услед свог евентуалног
дељења. Међутим, супротно је исто тако истинито. Нацрт у
ризому мора бити увек преведен у мапу. Ова операција није
Постоје зауставна места и трајекторије и у једном и у другом, али у
глатком простору, интервал је битнији, интервал је супстанца. У глат
ком простору линије су вектори, дирекције, а не димензије или метрич
не карактеристике, док у пругастом форме организују ствари, у глатком
материјали сигнализирају снаге и служе као њихови симптоми. Гладак
простор је испуњен догађајима, пре него формираним и перципираним
стварима. Оно је интензивни пре него екстензивни простор, простор
афеката, пре него простор својине/власништва.
26 Koolhaas, R. (2001) Johnstructuarchitecture.com (online), October, Vol. 100,
Obsolence. 20. децембар 2013, p. 181, извор: http://www.johnstuartarchi
tecture.com/spring_2009_video_read ings_files/koolhaas%20junkspace.pdf,
приступ 23. 11. 2013.
27 Другим речима, наспрам водећим системима и водећим наукама свој
ственим корену, ризом привилегује минорне ’системе’ и науке.
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симетрична претходној, јер нацрт не репродукује мапу. На
црт организује, стабилизује, неутрализује вишеструкости у
складу са сопственом осом значења и субјективизације. Он
генерише и структурише ризом, при том оно што репроду
кује од мапе или ризома само су препреке, чворови и тачке
структурираности.28
Појам ризома се често користи као метафора за интенет
(World Wide Web), сајбер простор (Cyber space), међупро
стор (Interspace), виртуелни простор (Virtual space). Овај
простор, за разлику од простора текста, односно простора
телевизије или простора архитектуре, јесте ризоматичан,
флуидан и глобалан.
За пример се можемо послужити тродимензиоалним, ин
терактивним делом SurNatures Мигела Шевалијеа (Miguel
Chevalier),29 које је постављено на зидовима једног термина
ла на аеродрому у Паризу (Charles de Gaulle, Paris).

Слика 3. SurNatures, Miguel Chevalier, аеродром Париз.30

Ова поставка нуди Бодријаровско путовање пре путовања.
У виртуелној башти се налазе издужене, светлеће биљке ко
је се рађају насумично, расту и умиру на основу свог мор
фогенетичког кода. На зидовима башта пак расте из дана у
дан по реалном веремену реаг ујући на пролазнике – пут
нике – публику. Поента је управо у овом расту димензије
у мултиплицитету, која нужно мења своју природу повећа
њем својих веза, састојећи се попут ризома од мултиплих /

28 Другим речима, структуре дрвета или корена постоје у ризомима, али и
обрнуто, грана дрвета или одвојени корен може почети да пупи у ризом.
Задатак ризома је управо да се одупре структурама дрвета или корена и
да их преокрене у ризом.
29 Извор: http://vimeo.com/52471885, приступ 23. 11. 2013.
30 Извор: www.art2m.com, приступ 21. 6. 2016.
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умножених сингуларности синтетизованих у ’целину’ спо
љашњим релацијама.
Помоћу уметности која је премештена из музеја на било
које место, па чак и место попут аеродромског терминала,
она обавија лош простор својом тродимензионалном сајбер
ауром чинећи га добрим простором.
Интертекстуалност је модел „на темељу којег се граде и
стварају умјетничка дјела неконзистентне и отворене визу
алне и значењске структуре”.31 Као што смо видели у приме
рима ZeitRaum и SurNatures текст односно дело је „отворени
простор трансформације, реинтерпретације, продукције и
размјене значења између визуалног објекта и читатеља или
проматрача. „Како ниједан текст није завршени текст него
се његова трансформација наставља, продужава, умножава,
у текстуалном кретању од текста до текста”,32 попут самог
ризома, хипертекстуалност је основно оруђе којим уметник
мора владати. Уз симулације он производи симулакруме ко
ји изазивају фантазме. Помоћу уметности, он учествује у
изградњи хиперреалности. Не руши илузије већ ствара има
гинарни свет. Као што би Кулхас рекао – живимо попут жи
вотиња, затворени, у зоолошком врту, где „Сваки монитор,
сваки ТВ екран је супституција за прозор; стваран живот се
одвија унутра, док је сајберспејс постао спољашњи свет”.33
Ризом је, дакле, модел приказивања света другачији од моде
ла дрвета. Делез и Гатари крећу од разлика између ризомат
ског и разгаранатог како би се уочило да су све дистинкције
и хијерархије активне креац
 ије, способне за даље дистинк
ције и артикулације. Наспрам вертикалних и линеарних (ди
јахорних) веза, ризом привилегује хоризонталне, транспро
сторне (синхроне) везе и релације. Наспрам хијерархијског,
ризом привилегује анархично; наспрам статичног, ризом
привилегује номадско; наспрам територијализованог, ризом
привилегује детериторијализовано и ретериторијализовано,
наспрам јединственог и бинарног, ризом привилегује више
струко и мултипло; наспрам привилеговању водећих наука,
ризом привилегује минорне науке; односно наспрам хомо
геног, ризом привилегује хетерогено. Ове разлике заснова
не на дихотомијама, наиме, не говоре о бинарној структури,
већ о начину креирања плурализма.
Са освртом на примере дате у претходном тексту, као и саме
принципе и карактеристике ризома, можда је најсликовитије
31 Šuvaković, M. nav. delo, str. 284.
32 Исто, стр. 263.
33 Koolhaas, R. nav. delo, str. 189.
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послужити се Кулхасовим текстом Џанкспејс (Junkspace) ка
ко би се извукао закључак.
Уметност, архитектура и дизајн данас представљају остатке,
отпатке модернизма, који је за циљ нудио универзалност и
прегршт научних достигнућа.34 Узимамо ли за пример са
мо архитектуру, увидећемо да смо „саградили више него све
досадашње генерације заједно али ни приближно на истом
нивоу. Ми данас за собом не остављамо пирамиде.” Дана
шња архитектура, односно, како је Кулхас назива, Џанкспејс
архитектура је „инкубатор који чине покретне степенице
и систем за климатизацију”.35 Заиста, револуцију у архи
тектури чини невидљиви пачворк елемената попут система
за климатизацију, ескалатора, противпожарних прскалица,
вентилационих система, каблова… Зграде Џанкспејса су на
зивали мегаструктурама, али све суперструктуре су само
одрживе, требало би да трају вечно, мутирајући временом
без икакве контроле. Изгледа да су данас то безсуперлатив
не структуре, састављене од делића у потрази за окосницом,
оквиром, обрасцем или шаблоном.
Окренимо се јавном простору, попут аеродрома, који сам та
ко често користила за пример ризома. Склон је константним
метаморфозама како би хијерархијски систем био замењен
гомилањем и акумулацијом, а композиција допунама и до
давањима, мултиплицирањима: „Више је више, више је још
више”.36
Ове неартикулисане различите целине, парчићи, слагани
једни на друге, преко других, око других, испод других… но
шени нашом идејом која их цементира у метаморфне форме,
цепа донедавно коришћени и проверени принцип јединстве
ног и универзалног модернизма. Аеродром је нестаниште,
место протока људи у различитим техничким модалитети
ма, повезаних различитим, чак и неспојивим, елементима,
где попут принципа ризома не постоји међузависност еле
мената већ повезаност. У функцији је циркулације, кретања;
дефинисаних улаза и излаза, који пак намећу фреквенцију
– мрежни проток дуж хоризонталних линија повезујући тач
ке унутар себе, средине односно околине, као што то чини
и сам ризом. Аеродром је идеалан пример ризоматичности
34 У есеју Junkspace из 2001. године Рем Кулхас говори, између осталог, и
о слому програмске шеме модернизма у архитектури, који је градио и
дизајнирао просторе који су тежили да затворе кориснике односно да их
задрже што дуже времена у надреалистичком простору попут аеродрома
(шопинг молова, казина).
35 Koolhaas, R. nav. delo, str. 175.
36 Исто, стр. 176.
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времена, где је све повезано временом – доласка/одласка,
слетања/одлетања. Аеродром је ризоматична, трансдимен
зиона, мултипла плоха, недовршеног садржаја и текста, који
се помоћу трансформација наставља, продужава, умножава.
Помоћу симулације, производи симулакруме који изазивају
фантазме.
Постмодерна архитектура је архитектура масе. Простори
су постали грандиозни, несагледиви, немерљиви – квазипа
ноптички универзуми који садржај мењају трептајем нашег
ока производећи осећај дисоријентације. Простори са сто
лицама, фотељама, па чак и каучима за одмор, једноставно
намећу питање да ли је такав простор заморан.
Ризоматичне трајекторије се као такве не могу запамтити,
меморисати, мапирати. Садржај је динамичан, али стагни
ра, рециклиран је и мултиплициран.37 Постреволуционарна
архитектура повезује неспојиво: камено доба са свемирским
и просторним; задовољство и религију; неон представља и
старо и ново. Уместо да стварамо нове просторе, ми мани
пулишемо стварајући увек јединствене, непредвидиве, али
познате просторе без ауторитета. Мрежа без паука, у којој је
свака трајекторија незаустављива, неуништива. „Џанкспејс
је постегзистенцијалан јер нас чини несигурним где смо,
доводи у питање где смо се упутили и преиспитује где смо
били”.38 Уметност, архитектура и дизајн посматрани кроз
концепт ризома постају ’желеће машине’,39 места продук
ције и интереса јер „Џанкспејс промовише ауре брендова
виртуелно конзументско номадско друштво”.40 За Делеза и
Гатарија свака машина је машина повезана са другом ма
шином, она је сам ток или продукција тока. Међутим, да
нас су ти токови првенствено праћени логиком тржишта и
економије, јер се настоји другачијем моделу који потенцира
глокална знања, заснована на принципима симулација, хи
пертекстуалности, симулакрума. У таквом моделу је садр
жана логика да се укине сваки темељ, да се ’пониште крај
и почетак’.
Уметност, архитектура и дизајн морају бити ацентрични, не
хијерархизовани, неозначавајући системи, не структуралне
37 Исто, стр. 178.
38 Исто, стр. 182.
39 Термин машине жеље или пак желеће машине произашао је из радикaлне
критике Фројдове психоан
 ализе. Делез и Гатари, наиме, повезују пси
хичку репресију са социјалном репресијом и откривају револуционарни
квалитет жеље. За њих жеља се не идентификује са Едиповим недостат
ком, законом, означитељем, него пре са продукцијом, са желећом про
дукцијом у социјалном пољу.
40 Koolhaas, R., Mau B. and We, H. nav. delo, str. 177.
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форме са генетичком осом него супротно – ’апаралелна ево
луција’, вечито нови кругови, са новим тачкама изван гра
ница и у другим правцима. Бивање у ’средини’, тј. бити из
међу41 не представља просечност, већ супротно место, где
ствари хватају своју брзину. У питању је струја без почетка
или краја, која руши своје бедеме и хвата брзину у средини.42
Мислим да су принципи ризома лако примењиви на дана
шњи свет, наше окружење, природу живота уопште. Чини се
да смо и сами ризоматични – катакад смо у стању да повеже
мо и неспојиво; иако смо јединствени – ми смо састављени
од многих плоха, где се кроз константни флукс (чак и када
мирујемо и спавамо, свет наставља да се креће) упркос ло
мовима (менталним и физичким) настављамо даље, мења
мо, адаптирамо, мултиплицирамо; крећемо се попут номада
стварајући пролазне територије детериторијализованима,
претварајући некадашњу традицију, историју, прошлост у
глатки простор неименованог, деперсонализованог како би
надгрдили и мултиплицирали трајекторије које се препли
ћу у бескрај. Примењени на живот, са лакоћом доживљавају
метаморфозу и на све остало што нас окружује – а нарочито
на уметност, архитектуру и дизајн.
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DELEUZE AND GUATTARI’S RHIZOME CONCEPT IN
ARCHITECTURE, ART AND DESIGN
Abstract
The author deals with the rhizome concept in art, design and architecture
pointing to the fact that these disciplines are a combination of esthetic,
psychological and political differences which are constantly exposed
to complex interactions. The rhyzome concept fits into the Postmodern
where all dots connect, where there is no more growth and everything
relates to anything. The division into reality (of the world), the
representation (books) and the subjectivity (author) no longer exists.
The idea of the rhizoma connects with  the Rem Koolhaas’s narrative
on the modern city of  Junkspace, which is compared to a postmodern
airport space, refering to its architectural  and spatial features.
Key words: art, architecture, design, postmodern, rhizome, Junkspace
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ТЕОЛОШКО-ФИЛОЗОФСКО
САГЛЕДАВАЊЕ КЉУЧНИХ
ДЕЛОВА ФИЛМА 
ПЕРВЕРЗЊАКОВ ВОДИЧ 
КРОЗ ИДЕОЛОГИЈУ
Сажетак: У овом раду се кроз теолошку призму сагледавају кључ
ни делови филма Перверзњаков водич кроз идеологију. У првом делу
обрађујемо Жижеково сагледавање Јововог и Христовог страда
ња као и фаворизовање постметафизичке религије – хришћан
ства, што упоређујемо са третирањем теодикеје од стране Ле
шека Колаковског. Жижеков исказ о религијском фанатизму као
религијскoј суспензији етичког упоређујемо са гледиштем Роуена
Вилијамса да без Бога врло лако може доћи до изопачене слобо
де, која представља суштину дијаболичног. Напослетку бива об
рађена Жижекова критика модерног конзумеризма који фавори
зује уживање као облик својеврсне изоп ачене дужности. Грејем
Ворд се усредсређује на глобални град који форсира материјални
конзумеристички рај, док је духовност нешто споредно.
Кључне речи: хришћанство, атеизам, религијски фундамента
лизам, државни интервенцион изам, конзумеризам, капитализам,
град

Славој Жижек, један од најзначајних филозофа данашњице,
након прве успешне сарадње са редитељком Софи Фајнс,
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која се огледа у документарном филму Перверзњаков водич
кроз кинематографију (2006), у овом наставку покушао је
да дâ одговор на модерни концепт идеологије. Најпре да раз
јаснимо сам појам первертирати, који се налази у насло
ву овог филма а који овде означава искривљавање наших
предрасуда (а не перверзно понашање). Будући да смо се у
модерни суочили са губљењем смисла и зашли у нихили
зам, који је изродио озлоглашене тоталитарне режиме XX
века, посредством рашчаравања дат је задатак кључним ми
слиоцима да нађу излаз из овог беспућа. Ово уједно даје
инспирацију и за заснивање једне критичке теологије. Хри
шћанска теологија износи причу о Богу са позиције у којој
се теолог тренутно налази, стога изношење религиозног на
ратива понавља и рефигурише језик, идеологије, културне
претпоставке, страхове и снове о бољим временима. Жижек
је у овом документарцу покушао да да одговор преко Лака
новог поимања Велики Други, кључног елемента сваке иде
олошке грађевине. Постоје два контрадикторна појма Вели
ког Другог. Са једне стране, Велики Други је тајни поредак
ствари: Божански ум, вера која контролише нашу судбину,
али који је можда и најмање интересантан и представља
аспект учинка Великог Другог преко којега добијамо зна
чење нашега понашања. Међутим, овде треба разјаснити то
да Жижек, иако се изјашњава као атеиста, уствари подржава
теолошко противљење Богу класичне метафизике (тј. он
тотеологије), која се идентификује са грчком филозофском
категоријом „битка”, који снажно утемељује сва бића. Са
те позиције Бог се поима као највише биће, causa sui, који
подупире бића у целини и који осигурава објективност ства
ри (оно што Лакан управо и назива Велики Други). Морамо
бити јасни – овде се не потенцира својеврсни атеизам, већ
се указује на неад
 екватност метафизичког покушаја започе
тог са Томом Аквинским, већ да Бога можемо препознати с
оне стране бића, сагласно са исказом у 1 Јн 4,8: „Бог је љу
бав (агапе)”. На овај начин исповедамо Бога вере и тиме се
ослобађамо залога онтотеологије1. За нас је интересантнији
наредни аспекат Великог Другог као поретка појава: многе
ствари које су забрањене, нису просто забрањене, већ се ни
су ни десиле за Великог Другог, што подразумева критику
сваког вида тоталитаризма али и преовлађавајуће идеоло
гије конзумеризма. Жижекова критика идеологија овде је
остварена посредством модерне кинематографије, тако да је
не само популаризовао своја филозофска гледишта, већ их
је учинио медијски доступним за широке масе. Ограђујемо
1 Маrion, J. (1991) God without Being, translated by Thomas Carlson, Chica
go: University of Chicago Press, pp. 47-67.
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се од неких његових тенденциозних претеривања и не же
лимо да их коментаришемо, као у случају критике религио
зних институција. У овом раду нас ће интересовати његово
третирање хришћанства, религијског фанатизма и државног
интервенционизма, али ћемо се осврнути и на модерно по
трошачко друштво, суочавајући његове ставове не само са
ставовима одређених теолога, већ и са мислиоцем попут
Лешека Колаковског.

Жижек о хришћанству
У Первезњаковом водичу кроз идеологију Жижек обрађу
је хришћанство преко филма Последње Христово искуше
ње (режисер Мартин Скорсезе, из 1988. године). Зашто се
окренуо ка гностичком јеванђељу по Томи да би започео из
лагање о Христу? Жижек указује на значај хистерије преко
које ми преиспитујемо наш друштвени симболички иденти
тет. У психоан
 алитичкој теорији хистерична позиција јесте
сумња и то је изузетно продуктиван положај. Јединствени
карактер хришћанства преноси ово хистерично преиспити
вање на самог Бога као на субјекат. За Христа је у младости
било трауматично искуство да призна да је он оваплоћени
Бог. Жижек прави паралеле са Књигом о Јову. Јов по Жи
жеку јесте претеча Исуса Христа. У овој књизи обрађује се
страдање праведника Јова коме Бог отима имање. Три при
јатеља теолога дођу код Јова и покушавају да га убеде у вези
са његовом наводном кривицом. Величина Јовова састоји се
у томе што није хтео да прихвати своју кривицу и на крају
књиге Бог се појављује и каже Јову да све оно што су му
пријатељи рекли није истина и оцењује да је он био у пра
ву. Катастрофе немају значења. Овде налазимо први корак у
правцу тога да се патњи одузме легитимитет.
Контраст између јудаизма и хришћанства је у контрасту из
међу анксиозности и патње. Јеврејски Бог је амбис за све
остале жеље. Дешавају се страшне ствари за које је Бог од
говоран али ми не знамо шта Велики Други, односно Бог
жели од нас. Шта то Бог жели? Као одредницу тог траума
тичног искуства Лакан користи италијанску реч che voglio
– шта хоћеш? Јудаизам истрајава на тој анксиозности и Бог
остаје загонетан, застрашујући. Хришћанство ту тензи
ју разрешава љубављу, јер због љубави према нама Бог је
жртвовао свога сина. То је имагинарно, чак сентиментално
решење ситуац
 ије, те основне анксиозности. На крсту уми
ре управо тај заштитник Великог Другог. Христова смрт
није некакав откуп у смислу – Исус пати да отплати наше
грехе. То је просто рушење Бога који је јемац смисла на
шег живота. И то јесте смисао Христове реченице: „Боже
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мој, Боже мој, зашто си ме оставио?” Oво је веома значајан
сегмент код Жижека који сматра да се преко разрачуњава
ња са моралним метафизичким Богом онтотеол огије отвара
простор за нову аутентичну постметафизичку религију, хри
шћанство које се фокусира на агапе2. Жижеов водич је Хе
гел. Хегел чита поруку крста искључиво преко кенозе, чиме
се Бог испражњује. Оно што умире на крсту је сам Бог, а
не само његов смртни сасуд3. Преко Христове смрти имамо
нешто што у психоан
 ализи зовемо субјективна деституција.
Она поништава читаво поље Великог Другог. Уствари, овде
Жижек интерпретира Лакана, који каже да истинска атеи
стичка формула није: „Бог је мртав”. Није довољно само да
свесно престане да се верује у Бога, већ треба имати на уму
то да је Бог престао да верује себи. Пошто је Бог идентифи
кован са симболичким поретком, не треба веровати у Вели
ког Другог, нити се уздати у Великог Другог који верује за
мене4. Христова порука пред смрт је: „Ја умирем, моја смрт
је радосна вест по себи, будите своји, будите у Духу Све
том – што јесте заједница верних”. Христос је сада присутан
кроз заједницу верних. Стога је, по Жижеку, једини начин да
се буде атеиста – да се претходно прође кроз хришћанство.
Свакако да је Жижек у својој материјалистичкој теологији
показао интересовање за хришћанство и да је добро поста
вио проблем у вези са анксиозношћу повезаној с Богом као
највишим бићем, која није постојала само код Јевреја, већ
и код Грка. Уколико желимо да упознамо јудео-хришћан
ског Бога, морамо да знамо да он потврђује своје постоја
ње захватима унутар историје и своје присуство потврђује
увек у границама личног односа. Тако се открива Мојсију
и разговара са њим лицем у лице као са пријатељем својим
(Изл 33,11). Не бисмо могли општити са Богом када би он
био тек највише биће. Бога сусрећемо онаквог какав нам у
највишем смислу припада – као личност. Стога се у симбо
личком начину говора о Богу сусреће оно што бесконачно
надилази наше искуство личности, као и оно што је највише
у томе искуству, па Богу можемо рећи Ти и к њему усмерити
молитву5.
2 Žižek, S. Dialectal clarity versus the Mysty concept of Paradox, in: The Mon
strosity of Christ. Paradox of Dialectic? ed. Creston, D. (2009), London: The
MIT Press, p. 255.
3 Цитирано код: Žižek, S. Dialectal clarity versus the Mysty concept of Pa
radox, in: The Monstrosity of Christ. Paradox of Dialectic? ed. Creston, D.
(2009), London: The MIT Press, рр. 265-266.
4 Pound, M. Theology, in: The Žižek dictionary, ed. Butler, R. (2014), New
York: Асumen, p. 247.
5 Тillich, P. (2009) Teologija kulture, preveo s engleskog Entoni Šeperić,
Rijeka: Ex Libris, str. 58.
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Сада ћемо се осврнути на виђење приче о Јову а самим тим
и на проблем страдања сагледан од стране Лешека Колаков
ског. Прво дело Колаковског које се дотиче Јововог страда
ња јесте Јов или антиномија врлине6. Јовово страдање овде
више одговара библијском извештају и одиграва се у бару
Кокофли, где Господ седи док ђаво наступа као клеветник
који напада праведног Јова. Овде не налазимо три теолошка
пријатеља који Јову сугеришу да је због нечега згрешио, већ
је Јов препуштен Божијој опклади са ђаволом. Господ, ради
опкладе са ђаволом, пушта невоље на Јова: прво овај изгу
би богатство, затим му деца буду побијена, трпи приговоре
од стране своје жене у вези са уздањем у Бога. На крају Јов
успева да победи своја искушења захваљујући својој вери
у Бога, ђаво признаје победу али доноси закључак зашто је
Бог уствари однео победу. Ђаво заправо делује преко мате
ријалних ствари да би изазвао зло у духовном свету, због че
га мора да познаје правилности узрочног, узајамног дејства
телесне и духовне стварности, како би ову последњу раз
грађивао путем посредних утицаја. Бог делује непосредно у
душама, па има додира са творевином коју је створио. Ме
ђутим, ђаво у таквом случају добија више, јер уска је стаза
спасења, док су широка врата која воде у пропаст, што значи
да ђаво не обавља посао лоше. Потом закључује да је једну
душу придобио, а то је Јовова жена која је роптала на Бога.
И понајвише, ђаво сматра да је Јов остао веран Богу пошто
се понашао мање мисаоно, тј. поверовао је у необориву моћ
начела верности и одлучио је да буде веран некадашњем
заштитнику, чак и онда када се овај претвори у џелата. Из
овога Колаковски закључује да се прави Господњи тријумф
испољава тамо где дејствује супротно суштини или Господ
односи победу утолико уколико се показује другачијим него
што уствари јесте. Да би победу односио стално, он мора
стално да иступа у улози злочинца, и отуда се људима који
плитко мисле чини да је Господ уредио свет веома лоше. У
ствари га је уредио веома мудро: он множи људске несреће
јер преко њих постиже моралне победе. Када би људи били
срећни, Сотона би имао мале успехе а Бог никакве. Међу
тим, у наредном раду, који је опет посветио проблематици у
вези са Јовом, закључује да његове несреће нису одуживање
дуга за некакве преступе. Јов се, такође, мири са тим да је
Бог само извор мудрости и да су путеви Његови непојмљи
ви. Сам Бог се љути на Јовове саветнике, теологе, вероватно
због тога што су, по њиховом мишљењу, Јовове патње одго
варајућа отплата дуга за његове грехе. Мишљење теолога
6 Kolakovski, L. Jov ili antinomija vrline, 14 April 2015 http://www.aforizmi.
org/etna/etna87/kolakovski12.htm
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које Колаковски сматра одговарајућим је у смислу да је Бог
захваљујући свом свезнању природне догађаје укључио у
морални поредак космоса. Они се одвијају захваљујући не
побитним моћима природе, а истовремено имају морални
циљ, односно не схватамо их као чуда која прекидају систем
узрока и последица. Међутим, такође закључује да термини
„добар” и „зао” нису емпиријске вредности, да не постоји
нешто попут перцепције моралних вредности као ни интуи
ције зла и да људска цивилизација нема однос према питању
зла, већ да је реч о мноштву непријатних утисака7.
Сигурно је да се Жижек не би сложио са одређеним ставо
вима Колаковског, чак је у једном предавању инсинуирао на
овај први чланак о Јову8 и можда би Колаковског оптужио да
заступа идеолошко религијско мишљење по којем верник по
сваку цену треба да се узда у Бога. Жижек, уосталом, сматра
да је Књига о Јову прва критика идеологије. Савремена би
блијска истраживања указују на то да Христове речи: „Боже
мој, Боже мој, зашто си ме оставио” у Мк. 15,34 у ствари је
су рецитовање Псалма 22,19. Исус је био побожни Јеврејин
а изговарање псалама уклапа се у побожне обичаје Јевреја.
Стога је Колаковски у праву када каже да је врлина верности
на неки начин ирационална и да се Исус, попут Јова, уздао
у начела верности према Богу, пошто ђаво обично увек има
рационална објашњења. Оно што код Колаковског може би
ти проблематично јесте својеврсна дуалистичка слика Бога
у циљу креирања модерне теодикеје. Међутим, чињеница је
да су и Жижек и Колаковски у једном сaгласни: нема од
говора за људску патњу, а теологија понајмање треба да се
бави теодикејом. Старо схоластичко теолошко решење које
треба напустити јесте да је Христос страдао на крсту ради
задовољења Божије правде. Склони смо томе да кажемо да
је на крсту страдао Богочовек и да је Бог присутан у слави
приликом страдања свакога недужног човека. Јер, сирома
шан човек по хришћанству јесте онај који има одсуство на
де, а нада управо јесте залог наше вере. Теолози би данас
требало да своју теологију изнесу савременим језиком и
да буду кадри да објашњавају религијске симболе, посебно
зато што теологија може бити јако занимљива уколико се
саображава модерним културним концептима. Но, проблем
7 Kolakovski, L. Lajbnic i Jov. Metafizika zla i saznavanje zla u: Da li je Go
spod Bog srećan? (2013), prevela sa poljskog Biserka Rajačić, Beograd:
Alef, Gradac, str. 13-18.
8 Žižek, S. The Book of Job is the great work critique of ideology, 13 April
2015 https://www.youtube.com/watch?v=w0jzsne1TRI .
9 Погледај у: Coley, J. H. (2009) Jesus’s cry from the Cross, London: T & T
Clark.
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настаје уколико теологија следи архаични језик, који многи
не разумеју, и који заправо представља језик идеологије ко
јом се прикрива право значење религијских симбола. У том
смислу Бог ће се љутити и на садашње теологе, као и у слу
чају три Јовова теолошка пријатеља. Још један проблем који
Жижек није сагледао у свом својеврсном маркионизму је да
је постојала еволуција појма о Богу кроз Библију а да већ
код Авраам
 а налазимо пледоаје за једну нову визију Бога.
То се огледа у Аврамовом жртвовању Исака (Пост 22, 9-13),
где, уствари, он раскида у потпуности са паганском прак
сом, тј. са жртвовањем првенаца које је постојало у Ханану,
као и да кроз своју веру у Бога Авраам показује гостољубље
према странцима (Пост 19, 1-5), што представља лагани ход
ка љубави која своје испуњење има кроз Христа.
Међутим, главни проблем представља то што Жижек у овом
делу филма запоставља други назив за Христа, а то је Син
човечји. Христос је, по јеванђељском извештају, био дубоко
уверен у своју мисију у вези са идеалима хуманости. Циљ
слике кушања Христовог у пустињи, коју ћемо наћи у Мт. 4,
управо је тај да укаже на његову приврженост самоме Богу
од почетка његове мисије. Еманципацију људи проповеда у
две најзначајније заповести: љуби Бога и ближњега свога
као самога себе. Кроз сједињење две природе, означава се
управо идеал сарадње Бога и човека. На основу те христо
лошке поставке, можемо рећи да се оправдавамо пред Богом
кроз бригу о другом човеку, преко чега пројављујемо идеале
братства и хуманости, што су били и идеали комунизма, али
и модерне теорије о људским правима. Управо комунизам
преузима тај концепт од хришћанства. Хистерија и преиспи
тивање нису категорије које можемо применити на Христа,
пошто је он одув ек и био уверен у својој мисли да је ху
манизам = синовство Божје и то је сматрао темељем своје
духовне револуције. Жижеков исказ о томе да је Христос
поставио темеље атеизма, треба преформулисати у тезу о
постављању смисла истинског хуманизма: не може се би
ти истински хуманиста ако ниси прешао пут хришћанства!
Порука Христа његовој заједници била би следећа: будите у
Светом Духу и волите се међу собом управо зато да бисте
показали да сте синови Божији и слободу наспрам Великог
Другог. Из свега овога происходи да је веома важно каквог
Бога исповеда конкретна верска заједница.
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Жижекова критика религијског
фундаментализма и државног
интервенционизма
Једна од битних тема овог документарног филма јесте ре
лигијски фундаментализам. Осврнувши се на тезу Досто
јевског по којој: „Ако Бога нема, све је дозвољено”, коју
Жижек сматра апсолутно погрешном, прихвата се Лаканове
преправке „Ако Бога има, све је дозвољено не само онима
који верују у Бога, него и онима који себе сматрају директ
ним инструментом Божије воље.” Такав закључак износи
да би указао на проблем исламског тероризма. Уколико по
сматрамо себе као инструменте Божије воље, онда сви уски,
ситни морални обзири – нестају. Уствари, они прате первер
тирану верзију онога што је Кјеркегор назвао „религијска
суспензија етичког”. Тако раде сви тзв. религијски фунда
менталисти, али не само они. Сваки облик такозваног то
талитаризма то ради, чак иако се представља атеистичким.
То се доводи у везу са стаљинизмом, у којем, ако се пажљи
во погледа субјективно искуство лидера, видимо да то ни
је позиција осионог господара, већ да се он пројављује као
слуга свога народа који пројављује Великог Другог. Тај Ве
лики Други има у стаљинизму многе термине, међу којима
је најважнији: нужност историјског напретка ка комунизму.
Комуниста просто доживљава себе као инструмент чија је
функција да оствари историјску нужност. Народ чији је ин
струмент тоталитарни вођа никада не представљају стварни
појединци, групе људи и слично. Увек може да се каже то
су појединци и да то није прави народ. Када би лидера оп
тужили за почињене злочине, следио би стандардни стаљи
нистички изговор да свој задатак схвата као своју дужност.
Но, зашто смо, по Жижеку, сведоци религијског или етич
ки оправданог насиља? Зато што живимо у ери коју бисмо
могли назвати постидеолошком.
Роуен Вилијамс, англикански теолог, тумачећи реченицу:
„Ако нема Бога, све је дозвољено” указује на то да уколи
ко одбацимо Бога онда его заузима то упражњено место на
којем је био Бог. „Све је допуштено” не значи само да је
сваки злочин легитиман, него да свако вредновање мора
доћи из „ја” као извора одлучивања. Ако је свету без Бога
све дозвољено, дозвољена је и љубав према Богу и ближње
му, али зато недостаје било какво упориште такве љубави
у самој природи ствари. То укључује виђење света који је
морално индиферентан, у којем садистичка суровост стоји
раме уз раме са било којим другим понашањем и виђење
себе као неког ко је осуђен на безгранично понижење, бол
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и одбаченост. Нема Бога који би пресудио и тај свет је мо
рално неутралан (па зато и страшан). Уколико нема ничег
темељног, ничега на чему почивају значења у људском све
ту, ниједно деловање није само по себи вредније од било
којег другог. По Вилијамсу, без Бога врло лако може доћи до
изопачене слободе, која представља суштину дијаболичног.
Апсолутна слобода завршава се апсолутним деспотизмом,
пошто већина људи није способна да рационално користи
слободу. Уколико признамо да Бога нема, нема никакве силе
која би била изнад људске воље. А шта нам то неопозиво по
казује снагу људске воље? Способност човекова да уништи
себе као најчистији могући начин неразумног одређења10.
Међутим, Вилијамс се не осврће на психолошки профил ре
лигијског фундаменталисте, као ни Жижек. Код Жижека све
је окренуто ка Великом Другом. По Старку и Бејнбриџу, на
процес настанка необичних верских убеђења у великој ме
ри утиче психопатолошки фактор. Према психопатолошком
моделу, душевно оболеле особе измишљају необичне ком
пензаторе и прихватају их као награде. Душевно обољење
ослобађа појединца конвенционалних схватања и омогућава
значајан ниво креативности. Они могу да пролазе кроз фа
зу болести у којој испољавају висок ниво креативности и
новаторства и да стварају сасвим нове компензаторе и рели
гијске идеје, које потом, кад се врате у стање нормалности,
успевају да саопште другима и учине да оне у религијској
комуни буду прихваћене11. Пошто они испољавају некон
венционалне облике понашања и производе идеје, привлач
ни су одређеним групама људи. У већој мери то се може
односити и на тоталитарне лидере, јер су у многим случа
јевима они били поремећене личности. Ово је нешто што је
било познато у православној монашкој литератури: танка је
линија између особе која је у прелести (обмана, фантазија
као продукт помрачене демонизоване свести) и особе која
је доживела мистично искуство. Стога треба направити де
маркациону линију између просветљеног верника који живи
сагласно са начелима своје вере и верског фундаменталисте,
који искривљује своју веру.  
Жижек указује на то да се у филму Мрачни витез (режисер
Кристофер Нолан, реализован 2009. године) лаж уздиже као
општи друштвени принцип, као принцип организације на
шег друштвеног и политичког живота. Тај филм указује на
10 Вилијамс, Р. (2014) Достојевски, Превела с енглеског Ангелина Ми
шина и Павле Рак, Београд: Хришћански културни центар др Радован
Биговић, Zepter Book World, стр. 92-122.
11 Hamilton, M. (2003) Sociologija religije, preveo s engleskog Đorđe
Trajković, Beograd: Clio, str. 407-408.

327

СЛАВИША КОСТИЋ
принцип по којем наше друштво може да остане стабилно
и може да функционише само ако се заснива на лажи. Го
ворити истину (а отелотворење истине је Џокер), условља
ва поремећај и распад друштвеног поретка. Идеја је та да
ако јавност схвати како је корумпирано само језгро нашег
правног система, онда ће све пропасти и зато нам треба лаж
да би се одржао ред. То је, по Жижеку, стара конзервативна
мудрост коју су одавно утврдили филозофи, почев од Плато
на, а затим Имануел Кант, Едмунд Бурк. Они пролонгирају
идеју да је истина прејака. Политичар треба да буде циник,
који мада зна шта је истина, говори људима оно што Пла
тон назива „племенитом лажи”. Међутим, проблем у овоме
јесте што Жижек није даље разрадио ову тезу и проширио
је у вези са моћи информације као и са феноменом савре
мених друштвених мрежа, као битним фактором који утиче
на формирање јавног мњења, утицајним на свеопшту ато
мизацију субјеката, тј. на њихово утапање у масу. У овоме
се могао користити филмским остварењима попут: Мрежа
(режисер Ирвин Винклер, реализован 1995. године) и Ра
том против истине (режисер Бери Левинсон, реализован
1997. године).
Следећи битни сегмент овог документарца јесте Жижеко
во освртање на филм Ајкула (режисер Стивен Спилберг,
реализован 1975. године) и проблем превладавања мноштва
страхова преко обједињавања у заједничком именитељу, ко
ји овде представља ајкула. Шта овде представља ајкула? По
Жижеку, ајкула обједињује мноштво страхова који посто
је код људи. Плашимо се имиграната, које сматрамо мање
вредним, да нас не нападну, опљачкају, да ће нам силовати
децу. Бојимо се природних катастрофа. Бојимо се корумпи
раних политичара, великих компанија које раде са нама шта
хоће. Функција ајкуле у овом филму јесте да уједини све ове
страхове, тако да све страхове доживљавамо као један. Нај
екстремнији случај идеологије у историји човечанства, на
цистички и фашистички антисемитизам деловао је на исти
начин. Фашизам ствара идеолошку причу која објашњава
како су ствари у друштву кренуле наопако, не као последи
ца тензија својствених развоју друштва, већ због страног
уљеза, у овом случају Јевреја. Идеологија у овом случају
функционише као нека врста филтера, као оквир и када по
гледамо исту обичну стварност кроз тај оквир, све се мења.
Оквир, заправо, не мења ништа. Оквир само отвара амбис
сумње. Ово је типично за расизам, који је усредсређен на
покушај да се замисли како тај други ужива у тајним весе
љима јер у расизму тај други није једноставно непријатељ.
Обично је удружен са неким посебно первезним уживањем
или обрнуто, тај други можда покушава да украде наше
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уживање и, како се обично тврди, да угрози наш начин жи
вота. Затим имамо кључни елемент нациста – солидарност
народа. Ако мислимо на Volksgemeinschaft, јединствену за
једницу људи где је непријатељ аутоматски страни уљез, у
том случају смо у нацизму.
Међутим, Жижек овде није до краја разјаснио проблем
нацизма. Адорна можемо узети као кључни водич за обја
шњавање нацистичке идеологије. По њему фашизам врши
експропријацију несвесног помоћу друштвеног надзора,
уместо да субјекти постану свесни свог несвесног. Теорија
о психолошком осиромашењу субјекта који се предао објек
ту, а објекат поставио на место свог најзначајнијег састој
ка над-ја, готово видовито антиципира постпсихолошке,
деиндивидуализоване социјалне атоме фашистичке гоми
ле. У тим друштвеним атомима превазиђена је психолошка
динамика образовања маса и престала је да буде реалност.
Како код вођа, тако и код идентификацијских чинова маса,
у њеном тобожњем беснилу и фанатизму, ради се о истовет
ној непристрасности/театралности. Једнако као што људи
дубоко у себи заиста не верују да су Јевреји ђаволи, они,
такође, не верују сасвим ни у вођу. Са њим се они идентифи
кују, али ту идентификацију само глуме, инсценирају своје
одушевљење и тако учествују у представи свог вође12. Овде
Жижек замера Адорну што није узео у обзир кључну чиње
ницу да је идеологија, у извесном смислу, увек материјална,
дискурзивна пракса, организована у идеолошким апаратима
државе, пракса којој је својствена перформативна снага, тј.
снага која сама успоставља реалност о којој говори, пошто
сама идеолошка пракса низом перформативних аката успо
ставља то органско јединство народа: учествовати у фаши
стичком идеолошком ритуалу значи доживети јединство на
рода13. Међутим, ни код Жижека ни код Адорна не налазимо
која би постојећа демократска структура државе помогла у
излажењу из накарадних идеологија 20. века.
Демократија, по Стенлију Хаервасу, треба да буде усред
сређена на заједничко ангажовање свих грађана, а уместо
тога је политичка лојалност усредсређена на заједничко по
штовање силе, што је условило појаву бирократије14. Нажа
лост, када су хришћани поистоветили политику са силом и
приписали цркви позитивну форму политике, онда је црква
12 Adorno, T. (1973) Die Freudsche Theorie und die Struktur der faschistischen
Propaganda (1951), in: Kritik. Kleine Schriften zur Gesellschaft, Frankfurt:
Suhrkamp, pp. 63-65. Цитирано код: Žižek, S. (1984) Birokratija i uživanje:
Beograd, str. 17.
13 Žižek, S. (jun 1984) Birokratija i uživanje: Beograd, str. 19.
14 Hauerwas, S. (2007) State of University, Blackwell Publishing, p. 160.
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одбила да призна снагу која проистиче из њених чланова,
па је користила и секуларну силу да би обезбедила право
верје. Хаервас сматра да треба раскрстити са демократијом
као са обликом рационалне дезорганизације која је предста
вљена кроз две политике: прву политику постављају екс
перти који се боре за то да буду научни и рационални, док
са друге стране имамо политику ирационалне масе, којом
се управља помоћу манипулисаних слика, контролисаних
информација, фанатизма и перверзног страха. Таква поли
тика тежи да ускрати историју, партикуларност и разлику
и стога је треба дефинисати као политику без меморије. За
то нам је потребна политика сећања, која би нам омогућила
да повежемо прошло и садашње искуство у процесу обнове
политике15. Значајне политичке форме су, по Хаервасу, на
стале не од спекулације филозофа, већ од актуелног иску
ства људи које им је опскрбило парадигму за њихове шире
друштвено искуство. У нашем савременом контексту није
нам потребна морална реторика, већ морална искуства за
једнице16. Са оваквим виђењем демократије се у потпуности
слажемо.

Критика идеологије модерног конзумеризма
Сада долазимо до критике потрошачког друштва. По Жи
жеку, још је Маркс одавно нагласио да роба није само прост
објекат који купујемо и конзумирамо. Роба је предмет пун
теолошког, чак метафизичког значења. Она увек одражава
неку невидљиву надмоћ. Као пример тога наводи рекламе за
кока-колу у којој се отворено позива на одсутни, невидљиви
квалитет. Жижек сматра да се у нашем постмодерном дру
штву захтева да уживамо. Уживање постаје нека врста чуд
не, изопачене дужности. Најбољи пример имамо у реклами
за кока-колу – што је више пијемо, више имамо жељу да је
пијемо. Најнепожељнији исход жеље јесте да је испунимо,
потпуно задовољимо и да више не желимо. Најтужније од
свих искустава јесте губитак саме жеље.  
Модерни капитализам, по Жижеку, почива на нестабил
ности. Капитализам има чудну религијску структуру коју
покреће апсолутни захтев: капитал мора да циркулише, да
се умножава и увећава. Зарад умножавања се жртвује све –
почевиши од људског живота па до природе. Друга страна
капитализма је пропагирање кризе. Управо зато изгледа да
је готово неуништив. Међутим, криза за њега није сметња.
15 Исто, стр. 162-163.
16 Hauerwas, S. (1970) Politics, Vision and the Common Good, Cross Current
20 No. 4, p. 410.
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То је оно што га тера напред, да се стално усавршава и не
престано самообнавља новим производима.
Грејем Ворд, један од главних представника радикалне ор
тодоксије, усредсређује се на модерни град, који предста
вља место где имамо скупину свих жеља и где се оне мо
гу остварити. Уствари, такав космополитски град више не
означава место које треба да нас усмери ка будућем рајском
врту, већ је то град без цркве. Данашњи космополитски град
као симбол конзументског друштва је, по Ворду, имао не
колико фаза кроз модерну историју: у ренесанси то је трго
вачки град; у индустријској револуцији то је конкурентски
индустријски капиталистички град; половином XX века то
је корпорацијски монополистички град. Садашње градове
карактерише страх од социјалне кастрације, која се посеб
но оцртава у могућности да будемо одбачени или искључе
ни из нових искустава, чак иако су наше фантазије продукт
различитих симулакрума. Уствари, то нам се указује кроз
различите призме – неконтролисана капиталистичка похле
па, страховита насиља настала услед конкурентности и из
разити нихилизам, који наглашава празнину бића сведених
на конзументе. Са успоном произвођачког конзумеризма,
градови су постали секуларна места, у којима се искључиво
подстиче производња добара зарад конзумеризма и у којима
нема места духовности17. Западно хришћанство је у великој
мери одговорно за стварање модерног конзумеризма. У но
вом веку, приликом откривања Америке, формиране су две
визије Еденског врта: прву карактерише стање невиности,
где су људи племенити и благонаклони према свом мате
ријалном стању (Кристофер Колумбо говори о окружењу у
којем су се Индијанци налазили и како они воле свог бли
жњег), док други материјални рај представља неизмерни из
вор племенитих метала и драгог камења. Прва визија је мо
рална и духовна, друга је културна и економска. Заједно, оне
сугеришу да је материјално богатство физички одраз духов
ног богатства. Прва визија води ка новој безазлености, док
друга води ка материјалном рају доступног богатства, не
слућене потрошње као и обзнањивању спектакуларне моћи
и величанства које у то време поседује краљ18. Материјално
виђење раја условило је појаву капитализма. Ова визија на
крају рађа Марксово виђење комодификације. Комодифика
ција, по Марксу, има религијске корене због тога што фаво
ризује материјалне услове за социјализацију. По Марксу, ка
питализам производи свет метафизичких рафинираности и
17 Ward, G. (1999) The secular city and the Christian corpus, Cultural Values
Vol. 3 No 2, pp. 145-149.
18 Ward, G. (2003) True Religion, Blackwell Publishing, pp. 37-40.
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теолошких финеса у којем су све ствари потчињене аутори
тету универзалног комодитета – новца. Новац није регула
тиван, већ конститутиван трансцедентални елемент. У рели
гијском свету вредности он носи маску антихриста. Новац
не представља само пројаву вредности, попут других роба.
То је форма пројаве вредности свих роба. Оно што узрокује
моћ капитализма је трговина посредством лоше вере, која
пролонгира поданичку вредност, да би преко завођења во
дила ка мантри кредита19. По Ворду, као и по Хаервасу, у
садашњем прогресивном капитализму једина нада за опо
равак лежи у заједницама које су засноване на тео-логици
вере – разумевању које се заснива на прихватању доктрина
и дисциплина верујуће заједнице20. Приликом сагледавања
ове две перспективе можемо доћи до закључка да Жижек
већи акценат даје захтеву постмодерног друштва за ужива
њем и кључном циљу капитализма да непрестано умножава
нове производе. Ворд већи акценат придаје космополитском
граду као симболу конзументског друштва. У таквим градо
вима искључиво се подстиче производња добара зарад кон
зумеризма и у њима нема места за духовност. Иако Ворд
једини излаз види у заједницама које су засноване на тео-ло
гици вере, сматрамо да у њима треба ојачати праксу која би
била заснована на истинском преображају појединца.

Закључак
Како ствари стоје у данашњем постидеолошком друштву?
Ханс Кинг нам са правом указује на то да је пољуљана иде
ологија технолошке еволуције, да сама себе води ка хума
ности. Модернизација, индустрализација, ако то сагледа
вамо из историје капитализма, представља дезинтеграцију
старих стабилних односа и подразумева друштвене сукобе.
Технолошки процес који је достигао пуни замах измиче сва
кој контроли, довољно је чути најновије изјаве Стивена Хо
кинга. Са овладавањем природом долази и њено уништење.
Са глобалном комуникацијом наступа све већа зависност од
мултинационалних корпорација. Ширењем демократије  до
лази до више уједначавања социјалне контроле путем дру
штва и његових снага. Са напредном науком, раме уз раме,
иде и истанчаније експериментисање са људском природом,
нпр. генетске манипулације. Укратко, имамо напредак ко
ји делује разарајуће, рационалност са цртама ирационал
ног, хуманизацију која води ка нехуманом – еволутивни

19 Ward, G. (Summer 2003) The Commodification of Religion or the Consum
mation of Capitalism, The Hedgehog Review, pp. 55-59.
20 Ward, G. (2003) True Religion, p. 134.
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хуманизам чија је нежељена, но фактичка последица раш
човечење човека.
Све ово је подлога за разне накарадне идеологије. Жижек
је у праву: људи на неки начин уживају у својој идеологи
ји. Они су чак свесни да добровољно живе у лажи. Истина
може да разбије многе илузије. Искорачење из идеологије
болно је искуство. Било да је у питању тоталитарни систем,
постмодерно друштво... Људи више немају ауторитете, сми
сао и значење. Посебно се то огледа у разматрању медија:
како Липовецки наводи, сваких шест месеци изнова се от
кривају нове вредности, осцилирајући од религије до поро
дице, од традиције до романтизма, у општој равнодушности
која се састоји од радозналости и толеранције21. Показало се
у пракси да хришћанство које ћутке прихвата да је Бог оруђе
које нам служи за одбрану ствари попут доктрине, идеоло
гије или политичке партије, јесте маскирано безбожништво.
Но, настаје други проблем, који су уочили Роуен Вилијамс и
Колаковски: упорно смо молили Бога да напусти свет. То је
и учинио на наш захтев. Иза њега је остала зјапећа празни
на. И даље се молимо тој празнини, ништавилу22. Да ли је то
доказ непостојања Бога? Бог који функционише као магич
на сила која служи нашим преким потребама у бити никада
није ни била Бог хришћанске вере или Бог неке велике ре
лигије, чак ни онда када се народна религиозност хранила
таквом врстом представа. Бог се може одбацивати као мо
рална опасност, негирати као биће неприхватљиво за разум,
али то што се Бог не може заборавити чини га присутним
чак и када је одбачен. Присуство или одсуство Бога састоји
се у вери или у невери.
Жижек сматра да се приближавамо нултној тачки. Нешто се
мора променити. Међутим, у исто време, сматра да је боље
не чинити ништа него се упуштати у изоловане активности
чија је коначна сврха да систем боље ради. Претња данас
није активност већ псеудоактивност, захтев да се буде ак
тиван, да се учествује, да би се маскирало то да се заправо
ништа не дешава. По Жижеку, потребан је само мали помак
у односу на досадашњу перспективу, као и то да људи схва
те да засипање власти субверзивним захтевима (еколошким,
феминистичким, антирасистичким, антиглобалистичким)
служи томе да би се машина и даље одржавала23. По нама
21 Липовецки, Ж. (2011) Доба празнине, превела са француског Ана Мора
лић, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, стр. 53.
22 Kolakovski, L. (2013) Da li je Gospod Bog Srećan? Beograd: Alef, Gradac,
str. 59.
23 Žižek, S. Humanitarizam je Laž! 16 april 2015 http://blog.b92.net/text/2462/
Zizek%3A-Humanitarizam-je-laz/
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тај мали помак једино се може остварити тако што се су
бјекат слободног избора мора вратити моралном искуству
заједнице, а не да се заснива на моралној реторици.
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THEOLOGICAL-PHILOSOPHICAL PERCEPTIONS OF
THE KEY PARTS OF THE MOVIE 
THE PERVERT’S GUIDE TO IDEOLOGY
Abstract
In this work we tend to give a theological reflection on the key parts
of the movie The Pervert’s Guide to Ideology. Through his views on
Christianity by Passions of Christ, Žižek favours a radical break out
with the Old Testament’s anxious perception of God, which is dismissed
by post metaphysical religion – a Christianity that concentrates on
agape. On the other side, Kolakovski elevates the principle of loyalty
in suffering and tends to emphasize that faith is in fact irrational.
According to Kolakovski, God accomplishes his triumph showing
himself different that he is. Žižek points that religious fanaticism begins
as religious suspension of the ethical. Rowen Williams, on the other
side, thinks that without God we easily adopt pervert freedom, which
presents the essence of the diabolical. According to Žižek, modern
capitalism has a sort of religious structure, which is powered by
absolute demand: capital must circulate, multiply and progress. Graham
Ward concentrates on the vision of a postmodern city that represents a
place in which all desires are concentrated and may be realized. In fact,
such a cosmopolitan city is no more a place in which to find heavenly
direction, but a city without  the church.
Key words: Christianity, atheism, religious fundamentalism, state
intervention, consumerism, capitalism, city
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ПРИКАЗ И АНАЛИЗА КЊИГЕ
ПЛИТКО НИКОЛАСА КАРА
Николас Кар, амерички есејиста, писац и блогер, јуна
2010. године објавио је књигу под називом „Плитко” (The
Shallows), која је убрзо постала међународни бестселер пре
веден на 24 језика. Издавач Хеликс је 2013. године објавио
превод ове књиге на српски језик.
Аутор је постао финалиста Пулицерове награде за ову књи
гу 2011. године. Књига је заснована на тези превасходно
публикованој 2008. године у чланку „Да ли нас Гугл заглу
пљује?” (Is Google Making Us Stupid?) у часопису Atlantic,
који је најцитиранији чланак о утицају интернета на људски
мозак. Основно тежиште ове тезе коју Николас Кар заступа
јесте негативан утицај интернета и нових медија на когни
тивне способности људи, превасходно на концентрацију и
контемплацију.
Његов каснији рад на овом проблему резултовао је књигом
Плитко, у којој веома систематично, детаљно, аргументова
но и аналитично разматра импликације које Мрежа оставља
на људски мозак.
Аутор се бави областима дигиталних технологија, послова
ња и културе, превасходно у домену учења, знања, памћења
и информисања. Написао је веома утицајне књиге: „Диги
тално предузеће: Како преобликовати пословање у умреже
ном свету” (Digital Enterprise: How to Reshape Your Business
for a Connected World) 2001. године, потом „Колико ти ИТ
значи? Информационе технологије и корозија конкурентске
предности” (Does IT Matter? Information Technology and the
Corrosion of Competitive Advantage) 2004. године и „Вели
ки прекидач: умрежавање света од Едисона до Гугла” (The
Big Switch: Rewiring the World, from Edison to Google) 2008.
године. У најновијој књизи „Стаклени кавез” (The Glass
Cage: Automation And Us) објављеној 2014. године, аутор
истражује личне и социјалне импликације наше све веће
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зависности од рачунара. Ове књиге нису преведене на срп
ски језик.
Као есејиста, писао је за престижне часописе The Atlantic,
the Wall Street Journal, The New York Times, Wired, Nature, MIT
Technology Review и слично, а деловао је и као колумниста
Guardiana. Поред чувеног текста „Да ли нас Гугл заглупљу
је”, написао је једнако запажен есеј „Велики заборав” (The
Great Forgetting). Био је уредник часописа Harvard Business
Review и предавач је на мастер студијама о енглеском и аме
ричком језику и књижевности, на Харвард Универзитету.
Кар је, у књизи „Колико ти ИТ значи? Информационе тех
нологије и корозија конкурентске предности” упозоравао на
смањење стратешког значаја информационо-комуникацио
них технологија на пословање као последице пораста њи
хове распрострањености, стандардизованости и смањење
цена, што је резултовало веома бурним реакцијама дирек
тора Microsoft-a, Intel-a, Hewlett-Packard-a и других воде
ћих информатичких корпорација. У књизи „Велики преки
дач: умрежавање света од Едисона до Гугла”, Кар дискутује
економске и друштвене последице раста тзв. рачунарства у
облаку (енг. cloud computing), заснованом на интернету.
Да ли нас Гугл заглупљује? Зашто не можемо да одржавамо
пажњу проучавањем текста као што смо то некада могли?
Које последице дугорочна употреба рачунара и Мреже оста
вља на наш мозак? Зашто нам је тешко да концентрисано чи
тамо текст онлајн? Уживајући у различитим повољностима
које пружа Мрежа, да ли жртвујемо сопствене способности
дубинског читања и размишљања?
Николас Кар у књизи „Плитко”, полазећи од Платона до
Меклуан
 а (Marshall McLuhan), поставља ова суштинска пи
тања у времену свеопште дигитализације и информатиза
ције, у времену доминације нових медија и зависности од
интернета, у времену транзиције у историји људске циви
лизације, упоредивој са оном коју је донела Гутенбергова
технологија штамања књиге. Аутор уз постављање ових и
бројних других, релевантних и актуелних питања, даје зани
мљиве одговоре и запажања, а позивајући се на низ најнови
јих, мада не много оптимистичних, неуролошких истражи
вања у овој области.
Проблем коју ова књига обрађује најсликовитије је описао у
уводном делу: „Већ неколико година обузима ме нелагодан
осећај да ми неко или нешто прчка по мозгу, прекраја нер
вне склопове и репрограмира памћење. Није да баш губим
разум – колико ми је познато – али ум ми се мења. Више не
размишљам као пре. Најјасније то осећам док читам. Некад
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ми је било лако да уроним у књигу или дуг чланак. Ум би ми
пратио нит приповедања или маневре закључивања и про
вео бих сате и сате провлачећи се кроз дуге странице текста.
То се данас догађа веома ретко. Сад концентрација почиње
да ми врлуда након две-три станице. Постајем немиран, гу
бим нит, тражим шта бих друго могао да радим. Чини ми се
као да стално морам да враћам одбегли мозак назад на текст.
Дубинско читање некад ми је било сасвим природно, а сад
ми је било какво читање постало напор”1.
Кар даје преглед и анализу бројних студија различитих
перспектива: неуролошких, психолошких, педагошких и
информатичких: интернет својом сложеном структуром и
слојевитошћу, мултимедијалношћу, интерактивношћу и не
прегледним садржајем подстиче површно, растресено чита
ње, размишљање и учење и омета когнитивне процесе које
смо до сада развили линеарним читањем штампаног тек
ста. Превелики број пропратних садржаја, хиперлинкова,
аудио и видео материјала, комерцијалних и личних порука
које истовремено примамо док изложени интернету читамо
неки текстуални садржај, утичу као дистрактори који оне
могућавају дубинско и аналитично разумевање садржаја, и
изазивају стање расуте пажње и интелектуалне плиткости.
Аутор се превасходно позива на научна сазнања о неуро
пластичности људског мозга: „еволуција нам је дала мозак
који дословно мења мишљење”2, и упозорава на имплика
ције употребе менталних алатки или интелектуалних тех
нологија, које проширују и продубљују наше интелектуал
не способности (између осталих – и информационе техно
логије и интернет – мрежа) на ову неуропластичност. Кар
даје преглед еволуције технологије бележења људске речи:
која се завршава продубљеном страницом, текстом са хи
первезама, пропраћен мултимедијом. Дискутује феномен
промене начина људског делања и размишљања проузроко
вано употребом различитих технологија, између осталог и
технологије бележења и дисеминације људског знања. Ни
колас Кар, даље, даје осврт на квалитет писања и уређива
ња текста у овим условима: скраћивање текста, повећање
прегледности путем помагала за навигацију, флексибилност
у писању (недостатак „коначности” коју омогућује штампа
на реч, будућност преобликовања текста баратањем одлом
цима итд.). Дискутујући тренд е-читања путем дигиталних
1 Кар, Н. (2013) Плитко – Како интернет мења начин на који мислимо,
читамо и памтимо, Смедерево: Хеликс, стр. 5.
2 Исто, стр. 27.
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читача и технологије која ово подржава, аутор антиципира
да ће се читање трансформисати у тимску активност: раз
мењивање коментара и прегруписање одломака које доводи
до стварања нових садржаја, мада остајући на далеко мање
контемплативном нивоу.
Николас Кар даље анализира феномен мултитаскинга (исто
временог обављања више радњи: прегледање неког чланка
на интернету, проверавање е-поште, слушање музике, пре
траживање новости на друштвеној мрежи и сл.) уз преглед
најновијих, занимљивих неуролошких и психолошких сту
дија и експеримената из ове области, указујући на његов
утицај на краткорочну и дугорочну меморију и на способ
ност обраде информација. С обзиром на то да представља
изузетно богат извор информација и стимуланса, интернет
делује као дистрактор пажње, онемогућавајући дубинско,
медитативно размишљање и контемплацију и подстиче ра
сипање пажње. „Мрежа доноси и брзински систем реакција
и подстицаја – речником психологије, ’позитивних поткре
пљења’ – који охрабрују понављање како физичких тако и
умних радњи... она нас претвара у лабораторијске мишеве
који константно притискају полуге не би ли добили мрвице
социјалне или интелектуалне хране”3. Постајемо све спо
собнији да обрађујемо велики број информација истовре
мено, али површно, без удубљивања – плитко, развијајући,
како аутор то назива „жонглеров мозак”. Иако постоје по
зитивни аспекти развоја оваквих способности, аутор упозо
рава на бројне негативне аспекте ових навика, укључујући
повећање когнитивног оптерећења и радног (краткорочног)
памћења, оптерећивање ума доношењем одлука и обрадом
мноштва пролазних чулних подражаја на рачун смањења
учења и разумевања. Можда најзначајније опажање које Ни
колас Кар наводи јесте чињеница да интернет нису осми
слили педагози са циљем оптимизације учења. Познато је да
мултимедија, уколико се користи на ефективан начин, може
унапредити процес учења – оно што међутим, чини да ин
тернет и нови медији ометају учење, јесте непримереност
и несинхронизованост мултимедија са садржајем текстова
који су њима пропраћени.
У општој поларизацији ставова о утицају технологија на
људско друштво и цивилизацију, може се рећи да Николас
Кар заузима став блажег технолошког песимисте, насупрот
технолошких утописта. Његови ставови, ипак, нису ради
кални као ставови Ли Сигела (Lee Siegel), Марка Хелприна
(Mark Helprin), Ендрју Кина (Andrew Keen), Џерон Лејнира
3 Исто, стр. 101.
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(Jaron Lanier) или Нила Постмана (Neil Postman), као савре
мених окорелих техно-песимиста. Са друге стране, дале
ко су од полетности и ентузијазма поклоника технологије
Николаса Негропонта (Nicholas Negroponte), Џејмса Суро
викија (James Surowiecki), Крис Ендерсона (Chris Ander
son), Кевин Килија (Kevin Kelly) или Денис Берона (Dennis
Baron).
Аутор ову поларизацију ставова о утицају технологије на
људско друштво такође дискутује, мада је другачије дефи
нише: технолошки детерминизам (који заступа став да је
технолошки прогрес аутономна сила изван човекове контро
ле) насупрот технолошком инструментализму (инструменти
су неутрални артефакти који су потпуно подложни свесним
жељама својих корисника), при чему се приклања техноло
шком детерминизму. Аутор ово даље аргументује описују
ћи утицај неких технолошких достигнућа кроз историју на
људско друштво и понашање појединаца (улога часовника,
мапе и географске карте, писма): „У великој мери, цивили
зација је свој садашњи облик стекла као резултат техноло
гија које су људи почели да користе”4. У том смислу, ауто
рова тачка гледишта увелико подсећа на ставове Маршала
Меклулана, кога често цитира у књизи, а који веома гласно
указује на утицај сваке технологије на људска бића: „Учин
ци технологије не догађају се само на појмовном или на ни
воу мишљења. Они мењају обрасце перцепције, истрајно и
без отпора”.
Важно је нагласити да је аутор, рођен 1959. године, иако
песимистички настројен, посвећеник дигиталне ере: био је
један од првих корисника рачунара (још седамдесетих го
дина), а данашњи је корисник великог броја друштвених
медија (Facebook, Twitter, Blogg и сл.) и осталих електон
ских сервиса које интернет нуди. Његова порука далеко је
од ретроутопистичке – повратак у преддигитални свет. На
име, аутор истиче да медиј и технологија постепено доносе
промене у нашем мозгу – који је неуропластичан, који се
дакле мења и прилагођава до краја нашег живота у скла
ду са учесталошћу радњи које извршавамо и навикама ко
је развијамо. Медији и технологија мењају начин на који
пратимо, а затим и производимо текст или други садржај.
Мрежа подстиче површност и растресеност, брзинско кон
зумирање уместо усредсређеног и дубинског читања ко
је смо развили употребом линеарног читања штампаног
текста. Аутор даље упозорава на неопходност технолошке
писмености и апелује на развој креативности, које долази
4 Исто, стр. 40
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једино путем интроспекције и дубинског размишљања: љу
ди неоспособљени за истинско и дубинско коришћење ала
та класичне културе једноставно не „производе” релевантан
садржај; отуда толико много садржаја на Мрежи, а толико
мало смисла: „истинско просветљење долази једино путем
контемплације и интроспекције”5.
Аутор апострофира да је веза између тела и ума оно што
нас чини најљудскијим, то су доживљаји који обликују наше
памћење и мишљење и наша способност за емоције и емпа
тију, и даље упозорава на могућност да изгубимо то људско
у нама превише се приближавајући и ослањајући се на но
ве технологије. Интересантна опаска једног критичара ове
књиге можда најсликовитије објашњава овакво становиште
аутора: Николас Кар припада генерацији која је имала „ана
логно детињство, а дигиталну зрелост”, те на јаснији, више
критичан начин може да препозна и уочи проблеме који се
могу јавити дигиталним технологијама. Дигитални доморо
ци већ немају ове дилеме о којима аутор расправља, нити су
им оне разумљиве и важне. Ипак, били дигитални домороци
свесни ових дилема или не, опасности на које аутор истиче
им и даље прете. Можда би управо њима ова књига и треба
ло да буде најдрагоценија, будући да, одрасли у дигиталном
свету, сами не могу да уоче ове проблеме.

5 Исто, стр. 144.
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Народни музеј у Београду
УДК 77.041.5-053.2(497.1)(049.32)
                         316.77:77.04(091)(049.32)

МОДЕРНО ДЕТЕ И 
ДЕТИЊСТВО
МИЛАНКА ТОДИЋ, МОДЕРНО ДЕТЕ И
ДЕТИЊСТВО. МОДЕЛИ ФОТОГРАФСКЕ
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ДЕТЕТА, БЕОГРАД: 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК, 2015.
Књига Миланке Тодић Модерно дете и детињство. Мо
дели фотографске репрезентације детета објављена је
2015. године у Београду, у издању Службеног гласника.
Предмет разматрања дефинисан у наслову књиге, одредио
је ову моногрaфску студију кaо друштвену историју, у којој
су проблем дететa и конструкт детињствa у модерној епо
хи рaзмaтрaни нa студији фото-репрезентaције. Теоријски
адекватно утемељен, текст нуди нaјшире референтно поље
сaгледaвaњa дечје фотогрaфије у Србији и Југослaвији од
средине 19. векa до седaмдесетих годинa нaредног столећa.
Кроз идентификaцију и експликaцију рaзличитих моделa
aртикулaције и репрезентaције слике о детету, aуторкa на
преко 190 страница илустрованог текста прaти процес
модернизaције српског и југословенског социокултурног
контекстa aнaлизирaјући систем вредности, укус и стере
отипе, тј. специфичности ментaлитетa средине непосред
но везaне зa доминaнтне визуелне и идеолошкополитич
ке мaтрице. Резиме на енглеском језику кроз 50 страница
упознаје иностраног читаоца са кључним идејама, тезама и
конклузијама основног текста.
Увод садржи експликацију основних циљева студије и ње
не композиционе структуре, примењених методолошких
поступака приликом разматрања селектованог материјала и
грађе, као и предложеног хрононолошког оквира. Уверена
у неопходност перманентног осавремењивања постојећих
метода проучавања и интерпретације визуелне културе 20.
века начелно и фотографске продукције посебно, ауторка се
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определила за интердисциплинарни приступ у дефинисању
временско-просторног и концептуалног референтног окви
ра примарног предмета. Ради се о еклектичном, за постмо
дернизам типичном методолошком поступку, који обухвата
елементе друштвене и културне историје, нове социологије
и психологије, формалне анализе и компарације. Примење
ни приступи имали су за циљ одступање од, у домаћој среди
ни доминантних, крутих фактографских и формалистичких
схема у интерпретацијама фотографије, односно мапирање
стратегија конституисања и механизама функционисања
идејног конструкта детињства и модела фотографске репре
зентације детета, као и њима својствених идеол ошких атри
бута, значења и домета. Значило је то не само истраживање
обимне архивске и фотографске грађе, већ и проучавање
проблематике везане за правила подизања, васпитавања и
бриге о деци, као и нормативних аката новијег датума који
ма су регулисана законска права детета. У домаћој уметнич
кој историографији мало је аутора, попут Миланке Тодић,
који су били спремни да се посвете истраживању развоја
фотографије у домаћој средини на начин који не поједно
стављује њене друштвеноисторијске, идеолошке, естетске,
психолошке и семантичке аспекте. Домаће фотогрaфско
нaслеђе послужило јој је кaо илустрaцијa постојећих исто
ријских и теоријских интерпретација, али и за дешифрова
ње друштвених образаца, кодова и разлика у артикулацији
идејног конструкта детињства, идентитета и модела репре
зентације модерног детета. Идејне и значењске компоненте
тих модела чиниле су полазну основу у извођењу закључака
о промени „политике виђења’’ и схватања детета и детињ
ства у домаћој средини. Читaне у сложеним контекстуaлним
везaмa, одaбрaне фотогрaфије у интерпретaцији ове ау
торке, укaзују не сaмо нa поимaње дискурсa детињствa и
медијa фотогрaфије у домену уметности, већ и нa њихово
место у хијерaрхији знaчењa једног буржоaског, a потом
социјaлистичког друштвa. Подразумевало је то не само уоча
вање разлика у стратегијама репрезентације модерног дете
та, већ и праћење технолошког напретка и процеса демокра
тизације фотографије, чија је широка употреба постепено
потирала класне, идеолошке, геополитичке, културолошке,
родне и друге разлике. На основу напред наведеног, могу се
идентификовати суштинске новине које доноси ова методо
лошки адекватно утемељена, проблематски конципирана и
ризомски структурирана студија.
У прва два поглавља Тражим лица своје деце и Нејасна сли
ка детета на картону, Миланка Тодић даје документовану
генезу дечјег фотографског портрета настајалог од средине
19. века у сценичним просторима професионалних атељеа.
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Фокусирајући се на парадигматичне примере групних поро
дичних фотографија тог времена, она анализира емоционал
не, родне и хијерархијске релације између чланова породи
ца урбаних средина, новоформираног грађанског слоја који
је усвојио фотографију као носећи медиј саморепрезентаци
је. Реч је о пројектованој слици успешне и стабилне патри
јархалне породичне заједнице, која је била намењена јавној
иконосфери. Тежиште анализе у поглављу Дете је човеков
отац јесу појединачни и групни дечји и породични портре
ти на основу којих ауторка изводи поуздане закључке о про
мени парадигме, тј. новом поимању детета у доба романти
зма, када оно стиче право на аутономност и сопствени иден
титет. Унутар фотографске продукције тог времена она из
дваја снимке Анастаса Јовановића, које одликује сентимен
тална визуелна матрица, емоционална експресивност и не
формална лежерност у ставовима приказаних особа, управо
зато што је на њима евидентно да дете постаје емоционални
фокус модерне породице. У следећем поглављу Миланка
Тодић скренула је пажњу на прекретницу коју је, у односу
на стереотипну слику детета као безбрижног и беспосленог
бића окруженог играчкама, донела Јовановићева стереогра
фија Дечак са фотографима (1854). Ово језички и семан
тички врло самосвојно фотографско дело, довело је у пита
ње идеологију строге дисциплине и покорности деце, тј.
антиципирало промену парадигме: од детета које као tabula
rasa и пасивни објект у потпуности зависи од одраслих из
ужег, породичног окружења, до аутономног и самосвесног
субјекта који, по узору на родитеље, равноправно и активно
партиципира у животу и раду властите породице. Стога
ауторка овај пионирски и фактички једини иновативни ис
корак у српској фотографској продукцији тог времена јасно
издваја из доминантног модела репрезентације детета. На
тај начин она аутору фотографије, чије дело схвата као пара
дигму модела, даје улогу кључног носиоца промена у доме
ну визуелне уметности и културе, иако остаје при ставу да
на том пољу истовремено делују бројни извануметнички
фактори. Покрећући расправу о васпитавању и образовању
деце у доба просветитељства, Тодић је у оквиру поглавља
Лепо васпитано дете елаборирала питања родних односа,
статусног позиционирања и улога мушкарца и жене, одно
сно мушког и женског детета како у оквиру модерне грађан
ске породице, тако и читавог друштва у тадашњој Србији. У
поглављу Невин као дете ауторка разматра један од најдуго
вечнијих културних образаца 19. века – слику детета као не
виног бића, али и примере њене инструментализације у по
тврђивању друштвеног статуса породице. У питању су ис
цениране фотографије деце у различитим костимима или са
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скупоценим играчкама, које су фигурирале као метафорич
ка слика срећног детињства, али и атрибут моћи, престижне
позиције родитеља у друштвеној хијерархији. У оквиру по
главља Деца и свет, ауторка деконструише мит о детињству
као добу безбрижности и среће кроз анализу фотографија
ратне сирочади, деце бескућника и радника, али и малолет
них деликвената у годинама током и непосредно после
Првог светског рата, које су биле пресудне за артикулацију
нове, документарне и неконвенционалне репрезентације де
тета као аутономне личности и активног друштвеног субјек
та. С друге стране, запажа ауторка, појава мобилне Кодакове
камере лаке за руковање омогућила је појаву аматерске фо
тографије и пружила прилику малобројној деци из матери
јално ситуираних породица да самостално креирају власти
ту, персонализовану слику света и активно учествују у уоб
личавању слике модерне цивилизације. Питање којем је по
свећена посебна пажња у поглављу Дете и Урнебесни кли
кер јесте процес интеракције између дечје и креативности
одраслих, са посебним освртом на прву изложбу дечјих ли
ковних радова у Београду (1939) и интермедијалне уметнич
ке експерименте домаћих авангардних покрета, попут ало
гичких творевина представника беог радског надреализма,
које су настајале на искуствима дечје маште, игре, сна и,
тако, систематски поткопавале доминантне естетичке норме
и анахроне схеме грађанске уметности и културе. У неколи
ко наредних поглавља, ауторка прати промене које су се де
силе на југословенској друштвенополитичкој сцени после
Другог светског рата и разматра последице тих промена у
медију фотографије, и то како у погледу технолошког на
претка и омасовљавања тако и у њеним идејним и идеоло
шким аспектима. Поглавље Пионири малени, ми смо војска
права посвећено је питању увођења детета у политички жи
вот и јавну сцену масовног спектакла у функцији величања
култа вође, као и механизмима (пре)васпитавања детета у
духу нове комунистичке идеологије и система вредности,
што је довело до поновне промене парадигме: дете као акти
ван борац и невина жртва неопходна у изградњи слободног,
праведног и срећног друштва. У оквиру дискурса комуни
стичке слике детета, Тодић анализира њена морфолошка
својства (костимираност, култ тела) и идеолошке атрибуте
(политичка инструментализација, програмираност, колекти
визам, пропагандистички, дидактички и популистички ка
рактер). Истовремено, она издваја у односу на владајућу
идеологију критичке и ревизионистичке моделе репрезента
ције детета (у филмској уметности), који показују изразит
отклон према пројектованој слици срећног детињства у со
цијалистичком друштву. Затим објашњава како је стереотип
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о детету-хероју спремном на наjвећу личну жртву за добро
бит колектива преточен у књижевну и филмску форму, као и
популарни партизански стрип за децу Мирко и Славко. Био
је то, према мишљењу ауторке, стратегијски осмишљен про
пагандни маневар власти у функцији политичке индоктри
нације најмлађих чланова друштва. У оквиру поглавља Де
те комунизма и Барбикина кућа, Тодић детектује прве знаке
продора америчке културе козумеризма и процеса глобали
зације у социјалистичкој Југославији, који су за последицу
имали урушавање идеје егалитаризма. У почетку ексклузив
ни статусни симбол, играчке за децу западне провенијенци
је и њихова каснија масовна заступљеност на домаћем
тржишту, неминовно су утицали на креирање слике савре
мене, еманциповане жене, али и мушкарца, посве другачије
од оне вековима утемељене на традиционалном систему па
тријархалних вредности. Иако конклузивног карактера, по
следње поглавље садржи низ драгоцених опсервација веза
них за поводе настанка и сврху појединачних фотографија,
као и промене унутрашње структуре, форме, садржаја и зна
чења породичних фотоалбума формираних у протекла два
века. Ауторка апострофира да је репрезентативна слика мо
дерног детета током 19. и 20. века била конципирана и кре
ирана са позиција родитељске моћи, као што је и њена пер
цепција била у фокусу првенствено одраслих, а не деце. За
тим констатује да крајем прошлог века долази до урушава
ња модернистичке идеје о привилегованој позицији детета
сублимираној у реченици Деца су наше највеће богатство.
Дигитална фотографска и филмска камера, закључује она,
омогућиле су детету да самостално креира властиту слику
света и индивидуалне микроисторије мимо ауторитета од
раслих и, тако, активно учествује визуелном уобличавању
слике савремене цивилизације, која пред њега поставља
нове изазове и многа искушења.
Темељећи интерпретативни дискурс на укрштању разли
читих значењских слојева фотографске слике, односно ин
теракцији историјског, социополитичког, културолошког и
уметничког контекста њеног настанка и постојања, Милан
ка Тодић нам је открила све сложености и контрадикције
не само развоја једног медија, већ и конституисања слике
детета и артикулације конструкта детињства у домаћој сре
дини. Одступајући од ригидних компарација са типолошки
истоветним фотографским остварењима европске провени
јенције, углавном базираних на хронологији првенства или
језичко-стилским сродностима, ауторка указује да није пи
тање изолованости и ексклузивитета домаће фотографске
продукције примарна тема ове књиге, него питање специ
фичног развоја једног тематског сегмента у оквиру корпуса
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српске фотографије и начина његове самоидентификације у
односу на друге, колико год они били географски и времен
ски блиски. Иако просторно превасходно везана за локални
контекст, ова студија успешно декодира морфолошке и иде
олошке матрице слике детета и конституисања конструкта
детињства у доба модернизма, у свим његовим историјским,
политичким и идеолошким етапама. Зато индексирани мо
дели њихове репрезентације у медију фотографије нису
једино оперативна иновација којом се превазилази хроно
лошко излагање предмета, него и платформа за његово ши
ре контекстуално сагледавање. Инсистирајући на томе, ау
торка је дала до сада најисцрпнију анализу места и улоге
фотографске слике детета у домаћој визуелној култури и
уметности модерног доба.

Насловница књиге Миланке Тодић 
Модерно дете и детињство
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РАДОВИ
ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА
УПУТСТВО
Култура је научни часопис који је на предлог Матичног
научног одбора категоризован од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
као водећи национални часопис са ознаком М 51.

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

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

3. Опште одреднице
3.1. Текст чланка са списком литературе не треба да прелази
обим од 10 до највише 15 описаних компјутерских страница,
укључујући графиконе и илустрације.
3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од 5 описаних
страница.
3.3. Текст научне полемике треба да буде опремљен као и
остали чланци у часопису и не може прелазити њихов обим.
Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента
и да се фокусира на саму аргументацију. Редакција
задржава право да после објављивања полемичког текста и
одговора, без посебног образложења, опонентима ускрати
објављивање следећег круга полемике.
3.4. Текстови који се достављају на објављивање часопису
Култура подлежу антиплагијат контроли коју врши
Центар за евалуацију у образовању и науци – ЦЕОН. Поред
тога, од аутора се тражи дигитализована изјава са потписом
којом гарантује да је текст који је доставио оригиналан.

4. Техничка упутства:
4.1. Текст писан ћирилицом се предаје у doc формату
програма Мicrosoft Word програмског пакета 97 или новијег.
Фонт треба да буде Times New Roman, величине 12, прореда
Single.
4.2. На средини ставити наслов, потом сажетак на српском и
кључне речи на српском.
4.3. Уколико постоји институционална финансијска помоћ
при писању рада, у првој фусноти треба навести назив и
број пројекта, односно назив програма, у оквиру кога је
чланак настао, као и назив институције која је финансирала
пројекат или програм.
4.4. Када се први пут наводи страно име у тексту у загради
треба да се стави име исписано у оригиналу; када се
следећи пут помиње исто име у наставку текста треба да
буде доследно, истоветно транскрибовано без помињања
оригинала.
4.5. Библиографске референце у фуснотама и литератури
наводе се без транскрибовања у оригиналном писму. Ако је
литeратура која се цитира штампана ћирилицом и референце
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у напоменама и списку литературе треба да буду наведене
ћирилицом, ако су штампане латиницом, онда треба да буду
наведене латиницoм. Цитати и позивање на литературу у
фуснотама треба да потпуно одговарају списку литературе
на крају текста.

5. Напомене
Напомене (фусноте) се дају на дну сваке стране. Нумерација
континуирано иде арапским бројевима од 1 па надаље и иде
иза знака интерпункције. Напомене треба да се користе мање
за коментаре, а више за навођење литературе; најобимнија
напомена (фуснота) не би требaло да буде дужа од 100 речи.

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

356

CONTENTS
LIE IN ART AND CULTURE
Editor Vladislava Gordić Petković PhD
Vladislava Gordić Petković
EDITOR’S NOTE
9
Đorđe Đekić
THOU SHALL NOT BEAR FALSE WITNESS AGAINST
12
Jelena Filipović
LIE, DECEPTION, PHILOSOPHY OF ETHICS AND
THE NARRATIVE NETWORK OF THE COMFORTS OF
SATURDAYS BY ALEXANDER MCCALL SMITH
26
Ljubica Matek
WHY DID YOU LIE TO ME – LIE AND TRAUMA IN
KRISTIAN NOVAK’S ČRNA MATI ZEMLA
44
Bojana Kovačević Petrović
TRUE LIES OF MARIO VARGAS LLOSA
59
Milena Kaličanin
(DE)FALSIFICATION OF SCOTTISH HISTORY IN
JOHN MCGRATH’S THE CHEVIOT, THE STAG
AND THE BLACK, BLACK OIL
76
Predrag Kovačević
THE LIES OF LIBERALISM IN IAN MCEWAN’S NOVELS
91
Viktorija Krombholc and Arijana Luburić Cvijanović
WHAT APPEARS IS NOT WHAT IS: JEANETTE
WINTERSON’S ART & LIES AND THE PASSION
115
Nikola Mlađenović
STANLEY KUBRICK’S CYNICAL DIALECTICS
OF ENLIGHTENMENT
136
Mladen Jakovljević
PHILIP K. DICK IN AMAZON’S CASTLE
157
Sanja Maričić Mesarović and Gordana Smuđa
LYING IN THE FILM LOS AMANTES PASAJEROS
BY PEDRO ALMODÓVAR
176

357

CONTENTS
Tatjana Milosavljević
CULTURE, CLASS AND COUNTERFEIT GENEALOGIES IN
ANGELA CARTER’S WISE CHILDREN
195
Sofija Christensen
BETWEEN FICTION AND REALITY: THE MAKING OF
DANIEL BRAUT (BONDESTUDENTAR) BY ARNE GARBORG
206
Dejana Prnjat
FORGERIES AND FORGERS ON THE FINE ARTS MARKET
224

STUDIES
Aleksandra Đorđević
CONFRONTATION OF THE SERBIAN AND THE RUSSIAN
CULTURAL AND ARTISTIC OPERA PRAXIS
IN THE NATIONAL THEATER IN BELGRADE
BETWEEN THE TWO WORLD WARS
239
Aleksandra Terzić
THE STAKEHOLDER NETWORKING APPROACH AS A
NECESSARY FACTOR OF CULTURAL TOURISM
DEVELOPMENT IN SERBIA
254
Sanja Lazarević Radak
THE MOVING PICTURES OF TERROR: SOCIAL ASPECTS
OF YUGOSLAV HORROR GENRE (1973-1990)
271
Tatjana Savić
MАYA CIVILIZATION IN ARCHITECTURE
289
Jelena M. Stepanov
DELEUZE AND GUATTARI’S RHIZOME CONCEPT IN
ARCHITECTURE, ART AND DESIGN
303
Slaviša Kostić
THEOLOGICAL-PHILOSOPHICAL PERCEPTIONS OF THE
KEY PARTS OF THE MOVIE
PEVERT’S GUIDE TO IDEOLOGY
319

358

CONTENTS

CRITIQUES AND REVIEWS
Jasmina Arsenijević
A REVIEW OF THE SHALLOWS BY NICHOLAS CARR
339
Vesna Kruljac
MODELS OF THE PHOTOGRAPHIC
REPRESENTATIONS OF THE CHILD
346
CONTENTS
357

359

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
008
316.7
КУЛТУРА : часопис за теорију и
социологију културе и културну политику /
главни уредник Александар Прњат ; одговорни
уредник Марина Лукић Цветић. - 1968, бр. 1. - Београд (Риге од Фере 4) : Завод за
проучавање културног развитка, 1968(Београд : Retro Print). - 26 cm
Тромесечно
ISSN 0023-5164 = Култура (Београд)
COBISS.SR-ID 8472066

360

