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РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И КЊИЖЕВНОСТ: 

ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ 
СВЕПРИСУТНОСТИ

У опи ра њу по ку ша ји ма да се гло ба ли за ци ја де фи ни ше та ко 
што ће мо је оп ту жи ти, и оп ту жи та ко што ће мо је де фи ни са
ти, по моћ нам мо же пру жи ти фе но мен не ме ста (франц. non-
lieu). Ан тро по лог Марк Оже, тво рац ове  ко ва ни це, не ме сто 
де фи ни ше као су прот ност при пад но сти,  су прот ност сва ком 
од ре дљи вом по ре клу: хо тел ска со ба, су пер мар кет, аеро дром 
и аутопут пред ста вља ју про стор не пре кид ног про то ка и по
тро шње, од ла же ња и про ла же ња; то су про сто ри из ван исто
ри је, да ле ко од мре же људ ских од но са и об ли ко ва ња иден
ти те та.

Ни је ли и гло ба ли за ци ја по ку шај обез ли че ног укруп ња ва ња 
вред но сти, уни вер за ли зо ва ња ко је ће охра бри ти не ула зак 
у веч ност, већ по тро шњу у са да шњем тре нут ку? Уса мље
ност и из дво је ност не ме ста да ју по је дин цу илу зи ју при па
да ња ве ли ком гло бал ном си сте му, си сте му ко ји се гра ни чи 
са уто пи јом, али не по ста је уто пи ја; не ме сто је ве чи та мо
гућ ност да се увек и ни ка да не бу де код ку ће. Гло ба ли за ци ја 
је про цес слич ног ује ди ња ва ња бес кра ја мо гућ но сти у јед ну 
могућ ност по тро шње. 

Не ме сто у чи стом об ли ку не по сто ји,  у ње му се по зи ци је и 
од но си стал но из но ва пре ра спо ре ђу ју. Оже твр ди да су ме
ста и не ме ста по ла ри те ти: она пр ва се не да ју ни ка ко из бри
са ти, она дру га ни кад не би ва ју до вр ше на. Не ме ста су као 
па лимп се сти са без број сло је ва, на ко ји ма се игре од но са и 
иден ти те та увек из но ва упи су ју. Та кво по ље ни кад окон ча не 
ин тер ак ци је књи жев ност ну ди гло ба ли за ци ји, али са мо под 
усло вом да се ал хе ми ја ства ра ња и про жи ма ња ни ка да не 
оза ко ни као бренд. 

Де фи ни ци ју не ме ста ко ја ће нам по слу жи ти и у чи та њу гло
ба ли за ци је на ла зи мо у при чи „Ева Еви та“ Љу би це Ар сић: 
њен ју нак до ла зи у Бу е нос Ај рес на опе ра ци ју про ме не пола 
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(ето не до вр ше но сти у об ли ко ва њу иден ти те та), од се да у хо
те лу чи је со бе по спре ма Со ле дад, да њу да ма са зо ге ром, а 
но ћу стра сна пле са чи ца тан га, де вој ка ко ја ће на кра ју при
че по ку ша ти, уза луд но и не у спе шно, да чо ве ку од два по ла 
бу де не што ви ше од ну ле. И шта ви ди глав ни ју нак при че, 
ју нак на пу ту да по ста не ју на ки ња, ју нак ко ји је слеп за ле пу 
и очај ну Со ле дад јер је не ви ди од сво је фа сци на ци је Еви
том Пе рон, же ном ка ква би он сам хтео да по ста не, и чи ји би 
иден ти тет да пре у зме? „Хо те ли и му зе ји има ју не што за јед
нич ко (...) Они ко ји у њи ма при вре ме но бо ра ве не оста вља ју 
ни ка кав траг. Људ ски ми рис се ту не за др жа ва, јер је ва здух 
то ли ко ис пу њен про шло шћу да у ње му не ма ме ста за зној, 
пар фем или ми рис та шне од ло ше шта вље не го ве ђе ко же.“ 

И хо те ли и му зе ји су „пу ста, све ча на ме ста на ко ји ма ни ко 
не ста ну је“, али раз ли ка по сто ји: док му зе ји на и зуст при ча
ју при че о мр твим ста на ри ма исто ри је, хо тел ска со ба бри ше 
сва ко прет ход но при су ство жи вих.

У де фи ни са њу гло ба ли за ци је, књи жев ност је не ме сто на 
ком се ло ци ра ју мр тви ста на ри исто ри је и жи ви слу чај ни 
про ла зни ци: она не ма сво је при су ство, ње на при пад ност је 
са мо илу зи ја, она не ма дом ни си стем. Не ма га от ка ко је њен 
ути цај про бле ма ти зо ван и из бри сан. Ути цај књи жев но сти је 
ре ла ти ви зо ван на сва ки на чин ти ме што је књи жев ни про
стор  с јед не стра не ску чен на екс клу зи ви стич ки за бран ли
шен ме диј ског од је ка, а са дру ге стра не  про ши рен на ра ни
јих де це ни ја не за ми сли ве про сто ре ме диј ских и кул тур них 
фе но ме на.

Ка ко Жељ ко Ми ла но вић ис ти че у свом тек сту, књи жев но 
де ло и ње гов тво рац по тај но са ња ју уто пиј ски сан да по
ста ну гло бал но ра ши ре ни и при хва ће ни, те же да осво је 
вре ме и про стор. Гло ба ли за ци ја не спор но ну ди ма гич но 
осва ја ње и вре ме на и про сто ра, али, исто та ко, опо ми ње на 
оба ве зу уни фи ка ци је. Тој се оба ве зи књи жев ност успе шно 
опи ре, при ста ју ћи увек на до слу хе и срод ства, а ни ка да на 
построја ва ње и ујед на ча ва ње.


