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ЛАЖИЛИБЕРАЛИЗМАУ
ДЕЛИМАИЈАНАМАКЈУАНА

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

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

Увод

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Теоријскиоквир

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Однослиберализмаифашизма

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

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

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

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

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

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

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

Односбуржоаскогсубјектапрема
неразвијенимдруштвима

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

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

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

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

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

Разоткривањелажилиберализма

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

ХипотезаI:Породица

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

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

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

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

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

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

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

MonthlyReviewPress.
29McEwan,I.(1984)Betonskivrt,Zagreb:Znanje,str.81.
30Исто,стр.21.
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упражњенаместародитељадоксенајмлађибратТомпосле
краткогпериодаизгубљеностиуформирањуродногиден
титетарегресијомзбогтраумевраћауинфантилностањеи
постајењиховабеба.Џектакођепочињедаизражаваброј
несимптоменагомиланефрустрације.Напрвомместутује
фромовскинагонкадеструкцијикадаонбезразлогапочиње
далупа стазу у дворишту.31Потом се јављајуи симптоми
шизофренијеувидупараноичногстрахаодсмрти–„мислио
самдатрунемоднекаквеполаганеболести.Гледаосамсе
узрцалуипокушаваоускупљенерукеухватитисвојдах”.32
На крају,њихов покушај бега од породичне репресије за
вршавасенаконштојерестауриранапородичнаструктура
чиноминцестаизмеђуЏекаиЏули,заштасазнајеирепре
сивнидржавниапаратисвесезавршаватрагично–„Ску
пилисмосеококреветаиЈулисесагнеда[Тома]пољуби,
Ево!–рече,–Зартонијебиолијеписпавањац?”.33Њихов
„спавањац”сезавршаватрагичнимбуђењемкојесигнали
зираданепостојибегкакоодрепресивногрежимапатри
јархалне капиталистичке породице тако и од репресивног
апаратакапиталистичкедржаве.

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

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

Накрају требаистаћидасесвимовимпримеримапотвр
ђујехипотеза Iкојаубуржоаскојпородицилоцирапочет
неузрокеразнихдруштвенихпатологијаамоделпородице
улибералномдруштвуприказујесамокаопродуженуруку
репресивногсистемакапиталистичкедржаве.

ХипотезаII:Либерализамифашизам

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ХипотезаIII:осећајмањка
слободебуржоаскогсубјекта

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МисаокојаовденакраткозаокупљаБернардаусвојојсу
штинијеблискаАдорновојформулацији.Метафорафаши
стичкогзлаиотроваувидуспорарасутихчитавомЕвропом
јесигурангарантдаништадобронеможеизрастинатим
основама.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закључак

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

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

Abstract

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

overcomeitwithintheboundsofliberalideology.

Кеywords:IanMcEwan,lie,ideology,liberalism,fascism


