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Са же так: Просветитељски идеал света којим у целости влада
људскиразумикојијепотпуноустројенуниверзалниммерилима
рационалностиједнакојеоспораванибрањеноткакојезаживео
у интелектуалнојтрадицијиЕвропе.Вера у разум као у ексклу-
зивносвојствољудскогумакадродарепродукујеаутентичнусли-
ку стварности,наЗападу себрзопоказаладискутабилномкако
изуглафилозофије,такоиуметности,алиипојединихнаучних
дисциплина (пре свих, психологије и антропологије).У оквирима
савремене књижевне продукције, један од највећих противника
просветитељскезамислиоразумомспознатљивојприродиствар-
ностијехорорписацТомасЛиготи.Заовогаутора,„светкакав
јесте”имамалоилинималовезесарационалномсвешћу,адале-
ковишесасадржајимакојенамсугеришунајдубљиирационални
страховиоличениугрозничавимвизијамаикошмарнимсликама.
Засновавшисвојличнииуметничкисветоназорнаинверзијиуста-
љенихпредставаостварном,Лиготиствараспецифичнуврсту
субверзивне прозе: наиме, ону коју свет лишава вишег смисла и
тимеоспоравачовекусвакумогућностутехе.Далиовакрајња
безилузорност индивидуи оставља икаквоместо за самостално
делање(субверзивноилине)једнојеодосновнихпитањанакојећу
настојатидаодговоримуовомраду.

Kључне ре чи: Томас Лиготи, натприродна страва, појединац,
стварност,кошмар,нихилизам

Натприроднастраваимамноголица.Онанајширепознатаи
већдонеклеовешталаналазесеуформивампира,вукодлака
иходајућихлешева.Онанештоопскурнијаимањетипска,
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узимајуобличјачудовиштаиздубокогсвемира,демонаиз
тајанствене прошлости, опседнутих људи, демонизоване
деце, језивих силаштосе вишеосећајунегоштомогуда
се разазнају чулима, древних клетви, уклетих здања или
чудних,граничнихпросторакојислужекаокапијезадруге
димензије,честојошкудикамогореодонекојусмоигром
случајаилипоткомсудбиненапустили.Бројналицанатпри
родногужасамогусе,прематоме,најчешћенаћинегдедру
гдеилиунеком/нечемудругом,тачнијеуједнојравникојаи
јестеинијестварна,којанијениблизунидалеко,аликоја
је у свакомслучајуудаљенаоднасбароноликоколико је
ноћнамораудаљенаодјавенесумњивимосећајембудности.

Малокојесрцеидушунатприроднестравенастојаодапо
тражиусамојсржистварностикојомсмоокружени.Један
одтаквихауторајеТомасЛиготи(ThomasLigotti).Овајпи
сацнеколицинезбиркиприповедака1, једнекњигеесеја2и
једног романа3, настављач је, како сам истиче, књижевне
традицијекојусуухорорпрозиустановилиЕдгарАланПо
иХауардФилипсЛавкрафт4,двојицаписацаспецифичних
по томешто супронашливрлоупечатљивеиособенена
чинедапоетизујуутисакстравеупрозномтексту.Слично
ПоуиЛавкрафту,иЛиготиимаразрађен,доследаниврло
песимистичанпогледнасвет,којислужикаоконцептуална
подлогамногимњеговимхорорприповеткама.Овајпоглед
насветослањасенафилозофијурадикалногнихилизмаи

1 Међу његовим најрепрезентативнијим збиркама прича су Songs of a
DeadDreamer (1986),Grimscribe:HisLivesandWorks (1991–коднас
преведена2017.годинекаоПисартаме:Животидела,уиздањуОрфе
линиздаваштва),Noctuary(1994)иTeatroGrottesco(2006).

2 Речјеонеакадемској,алиучењачкимјезикомисхоластичкимпристу
помизрађенојстудијиизфилозофијепесимизмаинихилизма,објавље
ној2010.године,поднасловомTheConspiracyAgainstHumanRace.

3 MyWork is Not Yet Done (2002 – код нас преведена 2014. године као
НедовршенипосаоуиздањуIPBook-а).

4 ПоовутицајнаЛиготија,аЛавкрафтовнарочито,оставилисунаовог
писцаутисаккојисенајверниједочараваследећимњеговимцитатом:
„ДанијебилоЛавкрафта,неверујемдабибилокодругико јеикада
живеомогаодасеназовемоделомписцахорора.Онјепришаонајбли
жетомедапостанесвеоноштобинекомогаодазамислионекомеко
јеживотспознаоусвојњеговојогавностиикојечасславиоачаскудио
овакво стање ствари, а затим од тога начинио душу своје уметности.
(...)[Р]еткоје,акојеикадауопште,Лавкрафтодступаоодоногаштога
јеучиниломоделомхорорписцакојиживотопажауњеговојогољеној
гнусностиикојијеодтеперцепцијеначиниоосновуоногаштојесте”.
Лиготиу:Ognjanović,D. (2015)TheGreatestOldOne,RueMorge161,
стр.18.
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могаобидасеокарактеришекаоуједноморалноиметафи
зичкинихилистичан.5

Уовомраду,усредсредићусенаЛиготијевосхватањествар
ностиичовековогместаусвету.Разумевањеодносапрема
стварноминестварномјеодкључногзначајазапажљиви
јуконтекстуализацијуЛиготијевихнихилистичкихставова
уширем светоназору овог писца, ставова за које би, због
уобичајеног асоцирања нихилизма са анархизмом6, било
очекиванодарасполажуизвеснимсубверзивнимпотенци
јалом или да испољавају неку форму друштвене критике.
Међутим,управозбогсвојихнихилистичкихуверења,како
ћууовомтекстунастојатидапокажем,Лиготијеуоснови
незаинтересованзадруштвенополитичкинивостварности,
причемуникаквапроменадруштвеногустројстванабоље
илина горе, какоњеговипрозни ставови сугеришу, не би
могладабитноутиченањеговукрајњенегативнудијагнозу
људскогстањанитидадоведедочовековогослобођењаод
погубногутицаја силакоје, уметафизичкомсмислу,кроје
стварност.Дејствустварности,чијисеопскурни,закулисни
механизминалазеизаравнипојавног,немогућеје,премање
говојзамислистатинапут,алијемогућесањомсесуочити
иупустисеунекуврстуимагинарнеигренапољунествар
ног.Оваиграпојединцунедоноситрајноолакшање,алиму
обезбеђујебартренутнозадовољствопроизашлоизувидау
извеснеистинеодиспозицијамаипоследњимпринципима
света:истинекојепојединцапостепеноудаљавајуодопсена
„лажне”ипримичудомену„непатворене”стварности.

УциљукултурнеконтекстуализацијеЛиготијевихнихили
стичких убеђења, у првом делу текста ћу указати на неке
додирне тачке Лиготијеве перцепције света са основама
будистичкедоктринеиШопенхауеровогфилозофскогкон
цептасветакаовоље,докћуудругомделурадаговоритио
моралнојдимензијиЛиготијевогнихилизмаупоређујућије
(унајосновнијимцртама)саНичеовом.Узакључкућебити
речиотомедакретањеод„лажи”ка„истини”освету,како
габарЛиготисхвата,неможебитиколективно,већискљу
чивоиндивидуално,збогчегаонобудиосећајстраха,паје
књижевнаформахорорпричесавршеноприкладанмедијум
зањеговметафоричкиопис,каоизасугерисање,путемниза
пажљивограђенихслика,његових(бес)коначних,језовитих
импликација.

5 ВидетиинтервјусаЛиготијемнаинтернетстраници:https://wonderbo
oknow.com/interviews/thomasligotti/

6 Borg, M. B. (1988) The Problem of Nihilism:A SociologicalApproach,
SociologicalAnalysis,vol.49:1,Oxford:OxfordUniversityPress,рp.116.
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Стварност,кошмариништавило

Нихилизамзаступапозицијудавредностинепостојеида
животнеманикакавсмисао.Овафилозофскапозицијаможе
проистицатиизнекогфундаменталогувида,илискупауви
дауприродустварности,као,рецимо,убудизмуилиуШо
пенхауеровој филозофији које се обе управљају начелима
метафизичког нихилизма.7 На пољу моралних категорија,
сдругестране,нихилистичкиназорипредстављајуљудске
вредностикаоилузорнеилилишенебилокаквогобјектив
ногутемељења,збогчегасеналазенаметиоштрекритикеу
бројнимепистемолошкимдебатама.8

Лиготијеваперцепцијасвета,какоћемовидети,ослањасе
набудистичку,односнонапрвуодчетириплеменитеисти
небудизма,стимштодецидноодбацујебудистичкиидеал
просветљења9.Уметафизичкомспектрузначења,будистич
кадоктринапропагираначелоsavramduḥka–опречноначе
луугодности(sukhi).Премаовојдијагнозиљудскогстања,
све јепатња,ачак јеисрећаносилацузнемирујућежеље
којачовекунаносибол,налажућимудасестараотомеда
његовасрећатраје(штојеуосновинемогуће,будућидани
штанетрајевишеодтрена).Уживоту,дакле,увекпостоји
нештоштонијекаковаља,почевшиодрођења,прекостаро
сти,доболестиисмрти.Сједињењесонимкоганеволимо
изазивапатњу,каоштојествараираздвојеностодоногако
гаволимо,односнонепостизањеоногаштожелимо.Свеје
болиобмана:опсенапатњеједнакокаоипатњазбогопсене.

Овом темељном незадовољству, према будистичком уче
њу,изворсеможенаћиужељикојајеманифестованакроз
триваријетета:жеђзаугодношћу,односнозателеснимза
довољством;жеђзапостојањемитрајањем,односнонагон
за опстанком; и жеђ за непостојањем, односно искушење
страственогидепресивногсамоубиства.Свиовиваријетети
жељенасосуђујудапрелазимособјектанаобјектидатран
смигрирамо–какосезадовољењежељемења–унезадово
љењекојерађановужељу,аонамотивзаобновљенодело
вање;итакоунедоглед.Овициклусинесталностиносиоци

7 Doomen,J.(2012)ConsistentNihilism,TheJournalofMindandBehavior,
Vol.33,No.1/2,NewYork:InstituteofMindandBehavior,Inc.рp.103107.

8 Pišev,M.(2018)Islam,relativizaminauka,Beograd:Filozofski fakultet i
Dosijestudio,str.789.

9 Ognjanović,D.TomasLigoti:Izdubinenajcrnjegambisa,u:Pisartame:ži-
votidela(2017),NoviSad:Orfelinizdavaštvo,str.281.
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сузаконакарманачијесепоследицеочитавајууструјањима
егзистенције,тачнијеусамсариилитрансмиграцији.10

Дабисециклуссамсарепривеокрају,потребнојеукинути
жељу.Сукидањемжеље,нестајеипатња,којанијеништа
другодоисходосујећенихпрохтева.Умећеукидањажеље,
којесеизмеђуосталогпостижеовладавањемдуховнимтех
никамабудизма,резултујенирваном,престанкомегзистен
ције, односно гашењем или потпуним растварањем инди
видуалнесвестиуништавилу,којејеуједноиконачнициљ
будистичкедоктрине.

Метафизичкинихилизамизворногбудизманеможесе,да
кле,назватиапсолутнимзатоштопрепознајеизвеснеприн
ципекојивладајусветом,односнонашоминтерсубјективно
дељеномстварношћу,иафирмишеих.Типринципиналику
јурешеткиукавезу,докјекључкојинасизводиизтогка
веза–просветљењеуништавилу.Аналогноовимоквирима,
иЛиготијевдоживљајсвета,премдарадикалан,неможесе
окарактерисатикаоапсолутнонихилистичан:иакоприват
новеруједанепостојиништаиза„драперијенашепути”11,
овајаутористовременонастојидауметничкимсредствима
дочараутисакданештотајанственоузалеђуфизичкереал
ностиињенихпредставаипакпостоји.Дакле,Лиготине
гираметафизичкуесенцијучовека,алинеоспоравамогућ
ностметафизичкесуштинестварности.Дабисморазреши
лиовајпривиднипарадокс,потребноједасеосврнемона
основнафилозофсканачелаАртураШопенхауеракојаимају
мноштвододирнихтачакасаЛиготијевимстановиштима.

Снажно надахнута будистичким (као и хиндуистичким)
концептима,филозофијаАртураШопенхаураинсистирана
овдевећпредоченојдијагнозиљудског стања,премакојој
свакаиндивидуалнаљудскаисторија јесте–историјапат
ње,собзиромнатодајесвачијиживотнепрекиднинизве
ћихилимањихнесрећа.Воља,којуШопенхауерописујекао
стварпосеби,текојаподупиреиопредмећујесвупојавност
света,основнијеизвортенесреће,будућидаонанемани
каквусврхунициљ;концептвољезаШопенхауеранапро
стопредстављаскривенуиметафизичкусилунакојојсвет
почиваикојајеизраженакрозиндивидуалнуиколективну
вољузапостојањем,текрозуниверзалнесилеприроде,ко
јеобезбеђујунашимемпиријскимдоживљајимарелативно

10Bugault,G.Mistikaindijskogbudizma,u:EnciklopedijamistikaIIsvezak,
priredilaDavy,M.M.(1990),Zagreb:Naprijed,str.178179.

11ВидетиинтервјусаЛиготијемнаинтернетстранициhttps://www.ligotti.
net/showthread.php?t=5
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стабиланиобјективанквалитет.12Прематоме,његовсвет
каовољаметафизички јеконцепт,неспознатљивчулимаи
скривенузалеђуприроде;алионуједноичиниприродумо
гућом.Схваћенутерминимаултимативнестварности,онје
недоступансвакојформиљудскеспознаје,семонојзакојом
трагајумистици;спознајизаснованој,дакле,мањенараци
оналнофилозофским, а више на интуитивноезотеричним
увидимакаопутоказимакаоткривањуконачнихмистерија
искривеногсмисластвари13.

Човекисвасвојствакојимачовекрасполаже,производсу,
премаШопенхауеровим схватањима, светакаовоље. Али
будућидатворевинеовеметафизичкесуштинестварног–
каоуосталомистварностсама–немајуникакаввишисми
сао, ни суштина човековог постојања, односно престанка
егзистенције,неможесепосматратикаоодразнекогвишег
смислаилипореткаствари.Утомпогледу,визуреЛиготијаи
Шопенхауерасукомпатибилне,јериједанидругисматрају
дачовекпосебинерасполажеметафизичкомкомпонентом;
људскаиндивидуанапростообитавауреонустварногкоји
несамоштојенепресушанизворпатње,већуњеговимде
латнимоквиримасвенеминовноиводикапатњи.Стварност
је,другимречима,носилацметафизичкогначела,докјечо
вектогначелалишен,премдајеспособандаганазреизван
себесамогитоонимаспектимаинтелектакојинеукључу
јусамопукосадејствочулаиразума,већобухватајуисва
она емотивна стања и упливе ирационалног, одговорна за
изградњуинтензивног,свеобухватноги,баруЛиготијевом
случајуврлорадикалног,Weltschmerza.

Латентнадимензијастварностичијаметафизичкасвојства
премашујукапацитетљудскогразумапостаје,заЛиготија,
предметчовековогискустваусновима,итонајпреукошма
рима.Заовогаутора,самопостојањејенепрекиданивечити
кошмарапремањеговомсопственомпризнању,тајставсе
налазиузалеђусвегашто јеикаданаписао.14Ускладуса
начеломегзистенцијекаокошмара,Лиготипренебрегавада
пишеоономештобимоглодасеназовеобјективнимужа
симаспољногсвета–огеноцидима,катастрофама,масов
нојглади,ополитичкомтерору,сломуекосистема…–већ
је у целостифокусиран на унутрашње ужасе који на овај
илионајначинопседајувећинуљуди.Овонапрвипоглед

12Šopenhauer,A.(1981)Svetkaovoljaipredstava,Beograd:Grafos.
13Cross,S.(2013)Schopenhauer’sEncounterwithIndianThought:Represen-
tationandWillandtheirIndianParallels,Honolulu:UniversityofHawai‘i
Press,рp.181188.

14InterviewwithThomasLigottibyRobertBee,10.05.2019.http://ligotti.net/
tlo/bee.html
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можедаделујекаоескапистичкипотез,алисагледамолига
пажљивије,можемоконстатоватидауметничкоусредсређе
њенаирационаланстрахкојијевишеилимањелатентану
свиманамаикојинаснамаховепреплављујечакиондакад
несањамо,нијеуфункцијибега,већупроналажењускро
виштаодужаса„усамомсрцуужаса”.15

„Докмивриштимоицркавамо”,пишеЛиготи,„историјаоб
лизујепрстиокрећестраницу.”16Овамисаомањеапостро
фиратуробнусликусвета,коликоуспеваданагласињегову
бескрајнуравнодушностспрамљудскепатње.„Човечанство
је”,какоауторпроцењује,„осуђенонаулогупајаца”;апо
томсаркастичнододаје:„Алиунаоколонеманикогакоби
намсеругао.”17

Лиготи,какојевећречено,доживљавасвуматеријалнупо
јавност,укључујућиичовечанствоуцелини,безобзирана
родну,класнуилираснуприпадностпојединаца,каокобну
грешку,каонизбесмисленихиврлонесрећнихслучајности,
којојсамомислећабићапопутљудинастоједаприпишуне
какаввишисмисао.ЉудскиродзаЛиготија,аналогнопрвој
одчетириплеменитеистинебудизма,односноосновнимна
челимаШопенхауеровефилозофије,представљаколектив
нужртвукорумпираногсавезаболаизадовољства,гдесурај
ипакаосаморазличитиодсециистечудовишнебирократи
је:„Измеђутедвекрајностипостојисвештознамоилисве
штоикадаможемосазнати.”18Утренуткукадачовечанство
стекнесвестосопственомкобномстању,људскиум,према
Лиготијевомпоимањуствари,доживљаварасцеп.Једнапо
ловинасвестисесвимсиламаопредељујезаодбрануудеса
свесностиињеговооправдање, јероно„морабитинечим
оправданодабисеуопштемоглотрпети.”19Другаполовина
наммакарпривидноомогућавадасеборимопротиввласти
тепропастиидаутокутеборбеуображавамоданисмоап
солутнежртве.Једанодметодачовековеборбепротивудеса
стварностије,какоЛиготисматра,хороркњижевност:„Све
ствари које нас виктимизују у природномживотумогу да
послужекаоосновадемонскенасладеуизмаштаномсвету
натприродногхорора”.20

15WeCanHideFromHorrorOnlyInTheHeartOfHorror:NotesandApho-
rismsbyThomasLigotti,10.05.2019.http://www.angwa.de/Ligotti/essay/
heartofhorror_e.htm

16Ligotti,T.(2012)SongsofaDeadDreamer(e-book),p.111.
17Исто,стр.111.
18Исто,стр.112.
19Исто,стр.111.
20Исто.
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Сагледано из угла крајњих исхода људске егзистенције,
човечанство је према Лиготијевом мишљењу посве ега
литарно. За разлику од некихњеговихжанровских узора,
ЛавкрафтаиЕјкмана,којисусвакинасвојначинзаступа
лиодређенуврстуелитизма–Лавкрафтсасвојиметничким
предсрасудама21 и глорификацијомНовеЕнглеске22, аЕјк
ман са својом апологијом империјализма23 и аристрократ
ским презиром према концепту друштвене једнакости24 –
Лиготи,лично,усвојимставовима,каоиуоквиримањегове
поетике,неманикаквихдодирнихтачакасазаступништвом
било чијих „урођених” права или промоцијом било какве
„добре”, „проверене” друштвене традиције. За овог ауто
ра,болинесрећастварногживотаисувишесутужниитра
гичнидабисемоглиподнети.Штавише,уовимљудским
несрећамаонневидиникаквукохеренцију,никаквувизију:
„КаоштојеМаркТвенрекао,’животјесамоједнапроклета
стварповрхдруге.’Нежелимдабудемсведоковоменима
ловишенегоштојетонеопходно.Хоћудасепридружим
мишљењунекогакоћеустатиирећи’животјесамоједна
проклетастварповрхдруге’,аненекомнацереномидиоту
којићепредставитиовучињеницукаообликпорнографије
затоштокорпорацијазнадаможедаискориститаквесадр
жајекакобипродаламинутезарекламе.Свисусвеснидаје
тотако.Свизнајудајетокрајњегнусно.Свакоје,мањеили
више,протува.”25

БудућидајеизЛиготијевогугла„проклеташтета”штоор
ганскиживотнаовојпланетиуопштепостоји,нашауторне
остављаникаквогпросторазамогућностдасељудскаегзи
стенцијаучиниподношљивијом,такоштоби,примераради,
усветумоглобитивишеправде,вишеслобода,мањемасов
ногуништења,симетричнијепрерасподеледобараислич
но.Привилегије, права,моћ, економска добит, па и чулна
уживањаништавнисупредневидљивимдејствомлатентне
димензијестварности,„великимревизоромсвегавиђеноги

21Које се релативно лакомогуишчитатиизњеговенајпознатије приче,
ЗовКтулуа,ајошлакшеизједнемањеантологизованеихваљенепри
поветке,подназивомУжасуРедХуку (преводиобеовеприченалазе
се у антологијиНекрономикон, чији је приређивачДејанОгњановић,
публикованој2018.годинеодстранеиздавачкогпредузећаОрфелин).

22OgnjanovićD.nav.delo,str.290.
23Којајесугерисанакаткадимплицитнo,акаткадиизнесенаексплицит

ноуњеговојаутобиографијиTheAttemptedRescue(1966,London:Gol
lancz).

24Aickman,R.Introduction,in:The3rdFontanaBookofGreatGhostStories,
ed.Aickman,R.(1966),Glasgow:WilliamCollinsSons&Co.p.7.

25Nedal,A.Literature IsEntertainmentOr It itNothing:An InterviewWith
ThomasLigotti,10.05.2019.http://ligotti.net/showthread.php?t=420
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невиђеног,познатогинепознатог”којасежеусветимења
га,„прекрајајућисенкесаме,премазујућичуднимбојамана
шеданеинашеноћи,мењајућидануноћ,давишенебисмо
склопилиокаидабисмосањалидоксмобудни.”26

Стварност јеусвакомтренуткуподложназлоћуднојмута
цијиизлошегугореинепостојидуховнадисциплина,об
редна пракса илимагијска техника кадра да на било који
начинтепроменеконтролише,предвидиилиспречи.Богза
Лиготијанијемртав;онникаданијенипостојао.Јединошто
уметафизичкомсмислупостојијестетамаанимиранабес
крајнимкошмаромчијасесвојстваиеманацијеустремљују
наорганскиживотбезикаквогдокучивогциљаилисврхе.У
томсмислу,Лиготисумњаутрезвенуутехудајехорорне
кипролазанвишаксвесности,морбиднаслабостчовекове
природе;његовметафизичкинихилизам,уместотога,стоји
изапомислидајехороруплетенутемељереалностисаме.27
Књижевностнатприроднестравепостаје,тако,улиготијев
скомкључу,горкапобунапротив„здравог”разума,укојој
смрт,страхилудилослужекаометодиионакоузалуднеи
напропастосуђенеборбепротивелементарнихчињеница
свеколике,паиљудске,егзистенције.

Ништавностљудскихекстраполација

Какосмосеуверилиупретходномодељку,Лиготизаступа
концепцијуљудскогискуствапремакојојјестварнонеодво
јивооднестварног.Штавише,онсматрадахорор(привид
но,елементнестварног)постојикакоунутар,такоиизван
категоријаљудскесвести,дајеужаснекаврстаметафизичке
подлогенакојојсвеплутаикојасенепокораваниљудским
ниприродним,већвластитимзаконима.Аутономанизапо
веднички,хорорјеуосновистваран–штавише,стварнији
однассамих.

Ово метафизичко уверење има крупне последице по кон
цептуализацијуљудскихвредностииморалнихстандарда.
Уколикоприхватимомисаонисистемзаснованна(назовимо
гатако)reductioadhorrorслицисвета,издатогкаузалног
ланца,чијасепочетнаструнаналазиуравнинедоступној
човеку,немаинеможебитибега, јеровајузрочнопосле
дичниоднособухватасвештоопажамо,свештоосећамо,
свештојесте.УскладусаЛиготијевимметафизичкимсве
тоназорима,границаизмеђудобраизла,онда,нијеповучена

26Ligotti,T.(1994)Noctuary,NewYork:Carrol&Graff,Inc.p.76.
27Santilli,P.(2007)Culture,EvilandHorror,TheAmericanJournalofEcono-
micsandSociology,Vol.66,No.1,NewJersey:AmericanJournalofEcono
micsandSociology,Inc.p.179.
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учовековојврлиниилидруштвенимвредностима,већуду
биниљудскеспознајеоправомкарактерусвета.Будућидаје
светзло,најмањезатоштојетемељноначелоегзистенције
каокошмарауосновиопречнопостизањубилокаквогжи
вотногзадовољстваилитрајнесреће,јединиживотвредан
живљењајестеживотпроведенублаженомнезнањуопо
следњимпринципимаилинајскривенијимсвојствимасвета.
Али,одатленеследидајемогућеизвестибилокакавскуп
нормативнихвредности,затоштоживотпроведенунезна
њу може бити било какавживот, па и морално најкорум
пиранијиидуховнонајнижиобликпостојања,докгодоно
појединцу обезбеђује ментално скровиште од латентне –
ипољудскудобробитпогубне–димензијестварног.

Проблемсвредностиманастаје,прематоме,ондакадакре
ћућисеодметафизичкихполазишта,тврдимодајеживоту
основипатњаиданикаквоистинскозадовољствоисрећа
нисумогући.Затоштоживотнедоноситрајноодсуствобо
ла,већнапротив,непрестаноизноварепродукујенашупат
њу,билоби,дакле,бољедасветнепостоји.Можемо,упо
реднеперспективеради, скренутипажњуначињеницуда
јеовупесимистичкуформулуприхватиоиФридрихНиче,
ослањањућисенаШопенхауеровеидејеосветукаовољи.28
АлиНичеје,заразликуодЛиготија,дошаодоразличитих
закључакаовредностима.29

МоралнинихилизамуНичеовојфилозофији(пауизвесном
смислуикодЛиготија)нетичесетоликофилозофскогсуда
дасувредностидокојихдржимопосебипромашене,већ
да језбогтогашто јесветтакавкакав јесте,тевредности
немогуће остварити.Имплицитне премисе нихилизма код
НичеапроизлазеизидејеосмртиБога,каоииздиректних
последицатеидеје,којеналажудасемогућностистинечи
јејесредиштеБогвишенеможеузетизаозбиљно,дакледа
јеБогдискредитованнесамокаонатприроднобиће,већи
као господарчитавог једногметафизичкогдоменанадко
јим, према устаљеној религијској перцепцији, суверено
влада,30Ипак,самаконстатацијадајеБогмртавнеподра
зумеваурушавањевредности,чакнионихутемељенихна
егзегезамамонотеистичкихскриптуралнихизвора;јер,све
идајевредностинемогућеостваритинаоностраномплану,
штаљудскабићаспречавадатопокушајудаучинеусфери

28Clark,M.(2012)SufferingandtheAffi rmationofLife,JournalofNietzsche
Studies,Vol.43,No.1UniversityPark:PennStateUniversityPress,p.89.

29Niče, F. (2012) Volja za moć: pokušaj preocenjivanja svih vrednosti,
Beograd:Dereta

30Reginster,B.(2006)TheAffi rmationofLife:NietzscheonOvercomingNihi-
lism,Cambridge:HarvardUniversityPress,p.41.
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овостраног?Имајућиовудилемуувиду,Ничејеконцепцији
нихилизмапроизашлојизтезеосмртиБогадодаојошједну,
скривенупремису:наиме,онудајенеопходнодапригрлимо
вредностикојеоспоравајуживот;иштавише,даихустано
вимокаонашенајвишевредности.31

Ова замисао није страна Лиготију. Како је претходно већ
наглашено,књижевностнатприроднестравезаовогаутора
представљаметод борбе против удеса стварности, борбе
која јепосебивреднијаидалекосубверзивнијаодаполо
гетике тог удеса, упркос чињеници да је унапред осуђена
напропаст.Лиготи,дакле,прихватавредностикојенегирају
живот,најмањеутоликоштоихкористидабиуметничким
средствимаморбидноисмеваољудскостање;хорораутор,
какогаЛиготиидеалнозамишља,свесносеповлачииз„ра
зумног”и„здравог”света–илибароногкојисвакодневно
инвестираудотичнадобра–иурањаусенкеизасценажи
вотадабиод„излизаногкамењасвојемаштеизградиосвет
рушевина.”32Живимртваци,вампири,демонскекреатуреи
незнанесилејесуделиричнаоруђаунутрашњелогикеизма
штаногсветахорора–логикеутемељенеделомнастраху,
аделомнаморбидномпоривуда се самисеби,уз кисели
смех,ругамо:„Накрају,сасвимизвесно,остајемолутке,и
нашиосмесинисуништамањенацртани.Алибарсмоих
овлажилисвојомкрвљу.”33

Држећи у рукама улазницу у нестварно, људска бића су,
дакле,кадрадакрочеусвет„стварнијиодстварног”,свет
изапојавнеравни,икористесењеговимсредствимаиатри
бутима.Нестварнонасбарнаизвесновремеизбављујеиз
оквира„здравог”и„разумног”светаиуводинасуирацио
нално,морбиднопространствоизасценаживота–где,јед
номушавши,стичемомакартуслободудасеиграмолуде
и саркастичносецеримосопственим„здравим”и„разум
ним“напоримау„стварном”свету.Лиготијевоприхватање
поживот негативних вредности не иде, међутим, као код
Ничеа,уприлогконачнојафирмацијиживота.Саркастичан
смехлудеилилуткечијијеосмеховлаженвластитомкрвљу
кадарјеевентуалноданамомогућикатарзу,менталнопра
жњењеуалтернативномсветукојије,аконишта,мањела
жанод,какобитоЛавкрафтрекао,„бљутаве’свејеуреду

31Исто,стр.45.
32Ligotti,нав.дело,стр.110.
33Исто,стр.111.
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сасветом’халуцинације,условљенечистомснагомжељеда
тобудетако.”34

ЗаразликуодЛиготија,којиунеизбежностипсихичкепат
њеифизичкеагонијевидидоказдајесвеколикаегзистен
цијакошмаридабиорганскиживот требалодапрестане
дапостоји,Ничесматрадабипојединацтребалодаизгра
дивољузапатњу,какобипоследичноразвиовољузамоћ.
ПратећиШопенхауера,Ничесматрада јепатњадоживљај
отпорапремастремљењиманашевоље,тедасемоћсасто
јиунашемнадвладавањуотпораиразвијањуосећајаучин
ковитости,тачнијеиндивидуалнеспособностидаспољном
свету наметнемо властите услове за остваривање наших
највишихжеља.35ЗаразликуодЛиготијублискефилозофи
је песимизма,Ничеова етикамоћипоздрављаи хвалине
избежност патње уљудскомживоту.КакоРеџинстерпри
мећује,„Ничебисматраобедномегзистенцијуукојојнема
никаквоготпоракојегбитребалосавладати,никаквихиза
зоваскојимабитребалосуочитисе–укратко,егзистенцију
лишенупатње.”36

Лиготисепосвемусудећинебисложиосаовакопроактив
нимпоимањемцелисходногживотанајпрезбогтешкихпси
холошкихпроблемакојетрпиодсвојеседамнаестегодине,37
азатимизбогнизагастроентереолошкихтешкоћанасталих
каорезултатконтинуираногпсихичкогстреса.Комбинаци
јапсихичкогифизичкогболакојуовај ауторпроживљава
удугомвременскомраспонувероватнојеодговорназање
говдефетистичкиставпремапатњикаочињенициљудског
живота коју јенемогућеприхватити, затоштонепрестано
биваиспољена у толико високоминтензитету да чини ег
зистенцију неподношљивом. „Само у нестварном”, према
Лиготијевоммишљењу,„можемобитиспасени.Стварност
уништавасвеисвакога.”38

Овапрактичнапримедбаипакнаспримичезакоракближе
пољувредностизакојебисемоглоконстатоватидаихЛи
готиприхвата, упркос томештоодбацујеживоткаовред
ност.Наиме, овај аутор признаје да је „болњеговамуза”,
тедапишеондакадаганештоуживотуподстакненато,

34Лавкрафт,Х.Ф.Признањеневеровања,у:Лавкрафт,приредиоОгња
новић,Д.(2009),Чачак:Градац,број171172,стр.71.

35Clark,nav.delo,str.93.
36Register,nav.delo,str.267.
37Ognjanović,nav.delo,str.283.
38WeCanHideFromHorrorOnlyInTheHeartOfHorror:NotesandApho-
rismsbyThomasLigotti,10.05.2019.http://www.angwa.de/Ligotti/essay/
heartofhorror_e.htm
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„нарочитопатњаимржња”.Реченипарсентименатаслуже
каоодскочнадасказаписањеприповеткикојенашемаутору
помажудапревазиђењеговотренутно,мучноискуствожи
вотаинадовежусенањеговширипогледнасвет.39Бавље
њеуметничкимстваралаштвом(овде,конкретно,писањем
хорора)заЛиготијаје,дакле,вредностдокојеваљадржати,
најмањезатоштослужикаоотпустнивентилзанегативна
осећања,алиизбогтогаштоможедапослужикаотерапе
утскосредство(сограниченимучинком).Поредтога,према
Лиготијевојпроцени,„свадобракњижевностутемељенаје
нанепријатномосећању,наврлоспецифичномутискумуч
нинекојинасмотивишедаподелимоболсдругима.”40Са
свимјевероватнодаузалеђуовихтежњизадисеминацијом
(углавномлоших)осећањакрозпрознохорорстваралаштво
стојиидејаоцелисходностиспојасветоназорааутораичи
талаца41,причемучиталацступауконтактсаистинамакоје
јеодувекслутио,алинијежелеодаихпоближесагледа;док
ауторпроналазибарситнуутехууутискудастимистинама
вишенијесам,даихјејошнеко,захваљујућињему,спознао
инашаоихестетски,паифилозофскизанимљивим–утеху,
коначно,којаспајаскрајнутеивећинисветанесимпатичне
истомишљенике, које је један (субверзиван?) унутрашњи
импулснавеодапреиспитајуиконачноодбацедоминантне
истинерелигија,митовевластиитерапијебаналностимаи
рутинамакојенудисвакодневица.Утехауужасује,доиста,
заЛиготија„ултимативна,штоћерећијединаутеха”:„Чуде
снајетостваррећи,дасеутехауужасуууметностисастоји
утомедаонзаправооснажујенашупанику,појачавајена
разгласунашихужасомопустошенихсрца,подижестраву
нанајјачетрештање,свевреметежећионојсавршенојиза
глушујућојамплитудинакојојможемодаиграмоузбизарну
музикунашесопственемизерије.”42

Пошто најзад апсорбујемо увид да сваки нашпроживљен
тренутак,паионајнамаличнонајдражи,усебикријеклицу
стравичног,мисмовећнакоракодприхватањаужасакао
елементарне чињенице стварног. Будући да ту чињеницу,
једномкадсеунамаобелодани,потомбиванемогућеод
бацити,преостајенамсамодајепризнамокаонеминовну.

39Cardin,M.It’sAllaMatterofPersonalPathology:InterviewwithThomas
Ligotti,10.05.2019.http://www.teemingbrain.com/interviewwiththomas
ligotti/

40Paul,R.F.andSchurholz,K.TriangulatingtheDaemon:AnInterviewwith
ThomasLigotti,10.05.2019.http://www.ligotti.net/tlo/esoterra.html

41Упоредитиса:Огњановић,нав.дело,стр.285.
42Ligoti,T.Uteheuužasu,u:Pisartame:Životidela(2017),NoviSad:Orfelin

izdavaštvo,str.276.
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Једанодначинадатоуспешноизведемојесте,какоЛиготи
наговештава,неустраху,којијепомногочемублизакпат
њииболу,негоупароксизмустрахаирезултујућојегзалта
цијикојанасподижеизнадсвеколикихпсихичкихагонија,
усамотајанствоодаклестрахизвире.Нашминканикрвљу
и напудерисани прахом с мртвачких костију, ми коначно
постајемослободни,итонеодизвеснихпраначеласвета,
већ од сопствених самообмана по питању тога шта свет
јесте–самообманакојенам,измеђуосталог,помажуида
поднесемосамудесстварности.

Суочавање са језивим наличјем света кроз контемплацију
о стравичном блиско је, такође, будистичкој мисли. Буди
стичкајогапознајеметодмедитацијеонечистомилионе
чистоћи тела (asubha bhāvanā) која умонашкој традицији
подразумевамедитирањенадљудскимлешомуразличитим
фазама труљења.43 Предвиђени исход asubha bhāvanā ме
дитацијејетајдакодпрактикантаизазовеутисакодбојно
стипремачулнимзадовољствимакојабипотомтребалода
учврстигенералнуспознајуоефемерностиорганскогживо
та,односноонеминовнојпролазностикакопрактикантовог
тела,такои,евентуално,оногзакојимпрактикантжудиили
чезнеилииспољавабилокаквуврстужеље.Надубљемни
воу,узто,пропадљивосттелауказујенанесталностсвета,
алиинаосновнипроблемегзистенције,дефинисанубуди
стичкомсмислукаопатња:мотрећилешнадутилизагно
јенилиуцрвљанилипретворенускелет,будистичкимонах
замишљасопственотелокакосекрећекрозаналогнефазе
распадања;инаконцу–идеално–увиђа,прихватаипре
вазилазимизеријусвета.44Усредсређујућисенапомодрели
леш који су изгризли црви, јогин обуздаважеђ за бојама,
облицима, контактима, частима и настоји да одвоји чула
одњиховихобјеката,тачнијеодоногзапаљивогкојехрани
страсти.45

СличноЛиготијевомнапудерисаноминашмиканомпајацу
којиплешеузсимфонијусопственебеде,ибудистичкимо
насисусетрадиционалноодевалиуодорескројенеодпрет
ходноопраних,обојенихпауогртаче зашивенихдроњака
скинутихсљудскихлешева.46Овасемантичкаполуцијатела

43Obeyesekere, G. „Buddhism, Depression and theWork of Culture in Sri
Lanka“,in:CultureandDepression,eds.Kleiman,A.andGood,B.(1985),
Berkley:UniversityofCaliforniaPress,p.141.

44Neri,C.(2008)TsaiMingliangandtheLostEmotionsoftheFlesh,Рositi-
ons16:2,Durham:DukeUP,p.392.

45Bugault,nav.delo,str.190
46Shaw,S.(2006)BuddhistMeditation:AnAnthologyofTexts fromthePali
Cannon,LondonandNewYork:Routledge,p.102.
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знаковимасмртиидекомпозицијеунајмањурукунастојида
означииступањепојединцаизсферепрофанеегзистенције
у лиминалнуобластизмеђуживотаи смрти, у којој је ум
изложен халуцинаторном приказивању ужасног. Како код
будистичкихмонаха,такоикодЛиготијевогхорораутора,
коначниисходовогусредређењанастравичнојеуклањање
представао себи, о својојпсеудоличности, свомегу47, до
душе, с најамање једном битном разликом: док будистич
кадоктринатврдидајесвенестално,варљивоиуоснови
празно,Лиготисматрадаизлазаизпунинеупразнинуне
ма,тедајесамачињеницапостојањапроклетствозакојене
постојилек.

Закључак

Уодносунавећинупрознихписацакојисвојесписатељске
каријереразвијајудужеодтридеценије,ТомасЛиготимо
жданијенаписаомного,алионимштојестеобјавиодода
нас, завредео јестатускултногписцанатприроднестраве.
Лиготијевависокостилизованапрозасардонична јеспрам
човекове делузије величине у свету који је све сем њему
наклоњен.

Његове хорор приче читаоце ослобађају законитости „до
брог”света–„срећног”света: сладуњаваобланда„разум
не”и„здраве”реалности,каконамњеговапрозапоручује,
безуспешносетрудидасакријемрскуприродустварности
пројектовануналеденоцрнилосвемира.Стварностјеналик
дасциположенојпреко„гробабездна”48којанассподму
климшкрипањемдели од смрти; али, та даска ће кадтад
пући (и то нам је савршено јасно).Термити који сењоме
хранесунашикошмари;апричестравесупукотинекрозко
јесмештавиномстрахаифасцинације,завирујемоуслојеве
испод.

ИзнапредизнесенихЛиготијевихставовавидимода је за
овогауторасвакиобликсвесностистрашнијиодсмрти.С
другестране,суицидЛиготијуделујеједнакобесмисленкао
иживот: све и кад би сакупио довољно снаге да га изве
де,самоубилачкичинизњеговогугланебиуспеодапру
жизадовољавајућиизлазизпроблема.49Овостановиштеје,

47ЗаЛиготијасавршенисветбибиоонајукојемсусвиискусилисмртсвог
ега.Видиинтервјунастраници:http://www.teemingbrain.com/interview
withthomasligotti/

48ФразапреузетаизнасловазбиркепричаЕмброузаБирса:Бирс,Е.Гроб
бездна(2008),Београд:Логос.

49Cardin,M.It’sAllaMatterofPersonalPathology:InterviewwithThomas
Ligotti,10.05.2019.http://www.teemingbrain.com/interviewwiththomas
ligotti/
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сасвиммогуће, резултатњегових уверења ометафизичкој
природи стварности: могућност инверзије смрти у један
дубокопоремећенобликтрајањакојисепротежеубескрај
биобиулазакиз једнеу другу, овогпутафиналну, замку.
Вечностјеклопка,јерсеуњојкријунаговештајитуђинске
егзистенције исувише велике да би се обухватила умом –
егзистенцијекојавребаунаказномналичјуствари.Она је
симболичкиповезанаскошмарним,затоштокошмар–на
рочитоукрајњеапстрактнојформи–честоисамделујекао
фрагментнечегнесагледивовеликог.50

Будући да је за Лиготија свет манипулација а стварност
привид, само завеса, иронично набачена на прави смисао
ствари,милогикуњеговихприча,нарочитоонихнајбољих,
можемодамеримоискључивоаршинимаврловивиднихи
неугоднихснова.Упркостомештонисулогични,миосећа
модатисновиносеусебинекуврстуистине.Сличнојеиса
порукамазакојимаЛиготипосежеипреносиихиздубине
амбиса:онесузагонетне,недокучивеисастојесенајпреу
пажљивонанизанимпојединостима,уакумулацијидетаља,
чијацелинаконачнопревазилазиоквиренашегумаилибар
његовогсвесногдела.

НатприроднозлоуЛиготијевојпрозинужнојепосматрати
онтолошки–каодајеиманентносвету.Оно,другимречима,
неморадаиманикаквевезесанекимконкретнимскупом
моралних вредности – нити са повредом уњих учитаних
стандарда: ономожебити, а какоњеговехорорпричедо
чаравајучестои јесте,пукиапсурд.ФеномензлауЛиго
тијевојпрозинеможесе,дакле,свестиназлопосеби(ма
коликоширокогадефинисали),већпрвенственонастрах.
Посредствомстраха,злоурањаурегистаркошмараукојем
јесвемогућеистравасеотискуједаље,каврхунцу.

Да би изазвала страх, сабласна, натприродна претња, он
да,неморанужнодабудеаморална,већможеданапросто
функционишеускладусанекимпоремећеним,паинедо
кучивимунутрашњимкритеријумом.Прикажелисеувиду
апсурда,онасенајчешћеиспољававануобичајенодефини
санихвредноснихоквира,азастрашујућајеуправозатошто
евоцира осећај нечега далеко већег од оногашто је непо
средноприказано.Злоплашинајпрезатоштојенепознато,
апотомизатоштоостаједокрајанеодгонетљиво.Оно је
тајанствокојеуспевадазаведеиусебеапсорбујејунака;са
мимупливомустварностиупорнимодбијањемдасенапо
љузначењафиксирауконкретанспектарзначења,онобуди
фасцинацијуистрах.

50Упоредитиса:Santilli,нав.дело,стр.182184.
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Лиготијевхорорнаступа сапремисомда је свет зло (отуд
толикобола,зверставаиужасаусвету),адајеживотгну
сна,апсурднафарсаукојусмоколективнохипнотисанида
верујемо.Његове „хороризмишљотинеифантазмагорије”
заправосууметничкипоступцичијесепретензијекрећуу
правцу раскринкавања те фарсе:што је хорор лиричнији,
когнитивносложенијииметафизичкидубљи,његовастра
вичнапорукачовекувишејепродорна(алиивишефасци
нантна,јертучиталацступаудодирса„забрањеном”,„не
нормалном”,културнотабуисаномприродомспознаје51).

Коначно, човек се никада не осећа више удаљен од „бли
жњегсвог”,вишесамнегоустраху.Насубјективномплану,
миступамоуконтактсадругимособамакрозвербалнуине
вербалнукомуникацију.Алицелинустрахајенемогућеис
казати,гестомилиречима,свеједно:онасенаједномнивоу
можепровриштати,очитатиналицуикроздрхтајетела,али
заособупокрајнасћетомприликомтекприсуствостраха
постатиоткривено,докћесадржајостатискривен.Страва
преманамаиспољававеомакрупнезахтеве:онатражинашу
интимнублискост,нашеповерењеипунупажњу–инајче
шћеуспевадаиспунисвојциљ,саванредномлакоћом.Ли
готијевхорорпрепознајеикористиовајинтимниквалитет
страха.Овопостижеуправозатошто„проговара”крозме
ханизмезаплетаирационалнимјезиком.Сличнонезгодном,
унапред уговореном венчању – где једна страна ликује, а
другапати–страхунатприродномхороруТомасаЛиготија
дифузнолебдиокоодабранежртве,паралишејепредсвад
бенимолтароминапоконпрождиреупрвојбрачнојноћи.
Преузевшиулогупраоцасвакогчврстогсавеза,страхувиђа
заштојебаштугдејесте.Инемалиразлогадаповеруједа
ћеблискостсањеговимодабраникомилиодабраницом,ма
коликонежељена,одбојнаиболна,ипактрајати,не„доких
смртнерастави”,већинаконтога?
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THEONEIRICDEFILINGOFREALITY

THOMASLIGOTTI’SSUPERNATURALHORROR

Abstract

Practically from its inception, the Enlightenment ideal of rationality
wasequallycriticizedandfostered inEuropeanintellectual tradition.
Thebeliefinreasonasanexclusivepropertyofhumanmindcapable
of reproducing an authentic image of reality quickly revealed itself
as highly disputable from the standpoint of philosophy and art, as
well as from the angle of particular scientific disciplines (above all,
psychology and anthropology). Within the sphere of contemporary
literature, one of the greatest adversaries of the Enlightenment idea
of the rationally apprehensible nature of reality is the horror fiction
writerThomasLigotti.Forthisauthor,“theworldasitis”haslittleor
nothingtodowithrationalconsciousness,andcorrelatesmorestrongly
withourdeepest irrational fearswhich reveal themselves in feverish
visions andnightmarish images.While establishinghis personal and
artistic worldview on the inversion of the usual ideas about reality,
Ligotticreatesa specific typeof subversiveprose:one thatdepraves
the world of any higher meaning and denies all possibilities of
consolation tohumankind. In thispaper I pose thequestionwhether
such disillusionment may leave any possibility for an individual to
actindependently,beitinasubversiveornonsubversivesenseofthe

word.

Key words:ThomasLigotti, supernaturalhorror, individual, reality,
nightmare,nihilism


