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ВРЕ МЕ КРИ ЗА
Сажетак: Роман Време чуда Борислава Пекића почива на чвр
стоммеђусобномодносуидеологијеинарације.Собзиромдасе
не може приповедати о идеологији с неутралног и објективног
становишта, биће детаљно анализирана релација у којој се на
лазе идеологија романа и идеологија у роману. Образложиће се
накојиначиннаративнестратегијеистовременопредстављају
средствоспровођењаидеолошкихзахтева,алиисредствоњихове
дезинтеграције.Урадућесепретежнокористититерминологи
јаЛујаАлтисера(LouisAlthusser)удоменуидеологије,аудоме
нунаратологије,терминологијаЖерарЖенета(GérardGenette).
Узакључнимразматрањимабићеистакнутатезадауизвесној
мерикризанарацијекојајезахватиласавременукњижевностпо
чивананегирањувиталистичкевезе(приказанеуроману)између
идеологијеиприповедања.

Кључнеречи:идеологија,наративнетехнике,интерпелација

Нарацијапочиванапретпоставцидајеживотподложанраз
умевањуиуњенојприроди једаказујекаквесустварии
зашто.Међутим,савременадруштвенаситуацијаиидеоло
шкасистематизацијасветасабијаљудскусвестнатакомали
простородаклеживотнужноизгледанесводив.Притисакна
наративнеконструкцијесгеополитичкогврхаутоликојеја
чиуколикојепросторзаслободнуобрадунеизрецивогма
ња.Српскакњижевнасценапосегнулајезаприповедањему
првомлицуунадидасесубјективнојинтерпретацијисвета
немогунаметнутигранице,алисуочиласесситуацијомна
гомилавањабесмисла.Наративјепочеодасеурушавасам
одсебе.

Парадоксално,идеологијапредстављачврстослонацнара
цијикаореферентнавредностуодносунакојунарацијаор
ганизујесвојсадржај,носдругестране,онајеињенанајве
ћакоб.Идеологијаизнутра,каонаративнистожер,омогућу
јестабилнуструктуру,аликаодиктатспољадоводинаратив
ушизофрену ситуацију услед које се губи компас. Време
кризајевремекадајенемогућеговоритиостваримаибити
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сигурандаоноочемуговоримопостоји.Времекризатра
јепротеклихпардеценијауразличитомобликуиготовоје
узалудноанализиратикризуунутарњесаме.Но,уколикосе
издигнемоизнаднаметнутогнаративногхоризонта,можемо
препознатиблагувестокризамакојеследеунутарромана
објављеног1965.године–„Времечуда”БориславаПекића.

Обновљени модернизам добија нарочити замах у српској
прозиранихшездесетихгодинадвадесетогвекакадајеоб
јављенроман„Времечуда”, аиновативностсамогромана
отвара простор унутар српске књижевне традиције за ин
тегралнупоетикуикњижевниопусБ.Пекића.Роман„Вре
мечуда”припадасвојеврсномуметничкомправцу„писања
поетике”, закоји јесипмтоматичнодаакумулиранознање
осветуитуђитекстусвојствуалузивногоквира„замењу
је““самсвет.1Самроманнепатиодбољкекојазахватаса
времену књижевност и има изразито стабилну наративну
структуруичврстукомпозицију.Управотастаменостомо
гућава стваралачке поступке попут деканонизације, деми
тизацијеидемистификацијезатворенихмисаонихсистема
којимсеобликујецентралнатема–космогонијазлаукојој
обитавачовековаслабанада.2

„Времечуда”стојиуспецифичномодносусНовимЗаветом.
Хипертекстуалност(GérardGenette)представљакњижевни
феноменкојисеманифестујепутемпојаведаседватекста
(иливише)иосталиартефактиналазеусвојеврснојтесној
међусобнојвези,адасепритомеједантекстнеможеназвати
пукимодјекомдругог.Самодносизмеђухипертекстаихи
потекстанезаснивасесамонацитатимаиалузијама,већје
односутемељенипоступцимакаоштосутрансформација,
модификација,елаборацијаипроширивање.

Интерактивнаспрегаизмеђудватекстастварапољенакоме
сеогледамеђусобнаповезаностизмеђуидеологијеинара
ције.Напрвипогледможесерећидапекићевскапараболич
намисаокритикујехришћанскоучење,нозаправо,чинећи
смешномхришћанскудогму,Пекићконтекстуализујетота
литаризамисоцијалистичкокомунистичкуидеологију,док
украјњојинстанци,демистификујевечнепринципеидеоло
гије.Оноштонасзанимајестеформаидеологијеаприории
корелативнавезаснаративнимстратегијама.

1 Пијановић,П.НовочитањеБ.Пекића,у:ПоетикаБориславаПекића
– преплитањежанрова, приредиоПијановић,П. и Јерков,А. (2009),
Београд:Службенигласник,стр.25.

2 Пијановић, П. (1991) Поетика романа Борислава Пекића, Београд:
Просвета,стр.289.
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Идеологијанемаисторију.3Идеологијапредстављааисто
ријскукатегоријуиомниисторијскуреалност,усмислуда
суструктураифункционисањенепроменљивииприсутни
уистојформикрозоноштоназивамоисторијом.4Постоје
различитедефиницијештајетоидеологија,алипосматра
њеидеологијекао„представе”имагинарногодносаиндиви
дуапремањиховимреалнимусловимаегзистенције5,чини
нам се најближе стварном стању ствари.Ови имагинарни
односи, тзв.поглединасвет,иакопредстављајуилузијуи
некореспондирајусастварношћу,наједанспецифичанна
чинипакалудирајунатуистуреалност.6ЛујАлтисер(Louis
Althusser) у свомраду „Идеологијаидржавниидеолошки
апарати”наглашавадаидеологијаусвојојнужноимагинар
ној деформацији не представља постојеће производне од
носе,већодносиндивидуепремапостојећимпроизводним
релацијама.Удаљемиспитивањудолазидооткрићадаиако
поприродиимагинарна,идеологијаувекегзистираупрак
сиизчегапроизилазидајењенаегзистенцијаматеријална.

ЛујАлтисеруводипојаминтерпелацијекојисеодносина
идеолошкипозивкојисекрозидеолошкупраксуиидеоло
шкечиновеупућујепојединцу,ачијимприхватањемпоједи
нацулазиусферудоминантнихпредставаитиместичекул
турни(идеолошки)идентитет.Моменатпрепознавањадаје
позивбашњемуупућен,аненекомдругом,чиниодиндиви
дуекојасепрепозналајединствен(идеолошки)субјекат.Л.
Алтисерчестонаводикаопримерполицијскозаустављање
„Хеј,ти!”приликомкогћедотичнаособапрепознатидаје
позив башњој, а ненекомдругомпојединцу, упућен.Да
кле,утренуткупрепознавањадолазидотрансформацијеи
регрутацијеиндивидуеујединственсубјекат,ауколикодо
препознавањанедође,тониједобро.

Уроману„Времечуда”системскијеприказаноштаседеша
вауслучајевимакадаиндивидуанепрепознајеидеолошку
интерпелацију.Унекомкрајњебаналномсвођењуфабула
тивногнизаунутарромана,добијамоситуацијуукојојна
идеолошкипозивуформи„Хеј,ти,штовапишзачудом!”,
индивидуаодговара„Акото?”.

Уромануседемистификуједискурзивноидеолошкодело
вање и разоткрива се идеолошки механизам заснован на
семиотехници кажњавања и умећу предочавања. Другим

3 Алтисер,Л.(2009)Идеологијаидржавниидеолошкиапарати,Београд:
Карпос,стр.48.

4 Исто,стр.50.
5 Исто,стр.53.
6 Исто.
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речима,Исусовачудауместодапредстављајублагословс
неба и величину божанског милосрђа, будући нежељена,
откривајусекаопретежнотелесниоблицикажњавањанад
индивидуалцимакојинеприхватајуувреженисистемвред
ности.Предочен јеперсоналнидоживљај чудакао трауме
унутар наратива. Проговориће онај који није то тражио,
прогледаћеонајкојинијетожелео,проходаћеонајкоји је
тоизбегавао,аони(народ)којивидешештасенањихове
очизби,дивљахусеврло,ичовекукојитоучиниверовахуда
долазиуимеГоспода,чијијејединородниСин,даихизбави
одгрехаиневољесваколике,идаихчистепредаунаручје
неба7.

Слободнаљудскавољаможебитислободнасамоуонојме
риукојојсепоклапасаидеолошкидетерминисаномслобо
дом–домет слободе сеогледау слободномпотчињавању
владајућојидеологији.Уроманусеприказујеобележенои
кажњено (прилагођено) тело и ефекат који произилази из
вештогутицањанаобрадуинформација,односно,перцеп
цијувећине.

Човек је идеолошка животиња по природи8 представља
ставкојиобјашњавапотребувећинедаусвајаимагинарне
представесветаокосебе.Човекјезаправобићебезослон
ца,икаотакво,поинерцијитежисистематизованојидејној
структуриунутаркојећемоћидаутемељииосмислисвоју
влаституегзистенцију.Немањесвестиоидеолошкојприро
ди(билоког)системаидеја,нагоничовекадаматеријално
егзистирањеидеологијекрозпраксуиапаратепосматракао
стварипосеби,каореалнечињенице.Утомслучају,добро
заменеморабитидоброизадругог.

Идеолошкоумећепредочавањапочиванаманипулацијиод
носимаизмеђуозначитељаиозначеног.Означитељзадржа
вазначењеизпрвобитнерелације,алисепреносииозна
чава нешто сасвим друго. Таквим поступањем долази до
мимикријенајпревеомаважногуделанамереудоменумо
ралногделовања,азатимсенарушаваиправопојединачних
избора.Чудасенеспроводедабиотклонилапатњучовека
идабиучиниладобро,онасеспроводејертотакомора,јер
тозахтеваидеологијастарозаветногтекста.

Злоупотребомразнихпојмовакреирасенизпредставако
јеврлинуодржавајукаотакву,азатимпреображавајуима
скирају оно што њоме бива означено. У поглављу „Смрт
наМорији”представаобризизачовековоздрављећебити

7 Пекић,Б.(2012)Времечуда,Београд:Лагуна,стр.355.
8 Алтисер,Л.нав.дело,стр.65.
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раскринканакаоимперативпринудноградакојинијеуслу
жбичовечијегблагостања,већуслужбионихнапозицији
израбљивача. Захваљујући чуду,ВарлаамизРаматаима ће
проходатиињеговсрећанпросјачкиживотбићеокончану
ефраимскомрудокопудалекоодЈерусалима,гдећезабед
нунадницу,нипринетипросјачкој заради,аргатоватиод
црногјутрадојошцрњевечери9.

Чудабивајуразоткривенакаосилакојанеузимауобзирчо
векаињеговепотребе,већциљкојитребадасепостигне.
Међукрајњимрезултатимаи јестепотврђивањепарцијал
нихинтересакаоопштих,штопредстављаосновнукарак
теристику непроменљивог идеолошког устројства.Физич
каспособностирадкаоблагословсамосуједнаодмногих
премисакомунистичкосоцијалистичкеидеологијекојаби
вајудемаскиранауроману„Времечуда”.Међутим,контек
стуализујући и критикујући комунистичкосоцијалистич
ку догму,Пекић ипак на централној идеји хришћанства –
идејиоспасењу–показујефундаменталнипринципвечног
идеолошкогмеханизма.

ЛујАлтисеранализирахришћанскуидеологијуипримећу
је даБог каоСубјект (Ја самонај који јесам, тј.Субјекат
par excellence)интерпелира субјектесаговорнике,ина тај
начинонипостајуњеговаогледала,његовиодрази.Струк
тураидеологијекојаинтерпелираиндивидуекаосубјектеу
имеЈединственогиАпсолутногсубјекта,јестеспекуларна,
тј.огледалнаструктура.АпсолутниСубјекатзаузимаједин
ствено место Центра и интерпелира бесконачно мноштво
индивидуакаосубјекте.10Поједини јунациромана„Време
чуда”сусепрепозналииприхватилиидеолошкуинтерпе
лацију.ЧинприхватањанајбољесеогледауЈудиномпона
шању. Јуданексезбудережирачудапремастарозаветном
текстуитаквимпоступањемоткривапричукаонештошто
семожепреноситиизмедијаумедиј11.

Обрнутамимеза,заразликуодмимезе,заснивасенаподра
жавањуречи.Принципобрнутемимезепрепознајесеудо
следном превођењу исприповеданих (антиципираних) до
гађајаустварноснирегистар,зарадостваривањацентралне
идејеоспасењучовечанства.Ононаштатребаобратитипа
жњујесусигналикојиуказујуназаметакидеологијеииде
олошкихмеханизамаунутармаксимеупочеткубешеРеч.
Најпререч,текстунајширемсмислу,апотомматеријална

9 Пекић,Б.нав.дело,стр.355.
10Алтисер,Л.нав.дело,стр.77.
11РимонКенан,Ш. (2007)Наративнапроза,Београд:Народнакњига–

Алфа,стр.17.
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реалност.Алиречјеоноштојесте,инеможебитиништа
друго, а човекова тежња да реч постане искуство отвара
просторзаделовањеидеологијекаоимагинарнепредставе
односа индивидуа према реалним условима егзистенције.
Улажесеогромнаенергијаинапордасетранспонујеречу
дело,дасеидејаотелотвори,односно,дасеодржиилузија
остваренихречи.

Међутим, неманичег наовомсветуштосеније удаљило
од своје идеје (Blaise Pascal), па и од речи.Негативна ко
нотацијапроизилазинеизсамепотребечовекадаоствари
текст,већизпоследицакојесунеизбежнеприликомопсе
сивногпоступања.Страшнајезаробљеностунутарзатворе
ногмисаоногобрасца,алијејошстрашнијанемогућностда
серазумедајејезичкинизкојистваратекстувеклинеаран
идапочиваувекнакаузалномпринципугдеједноследииза
другог,насупротреалнојегзистенцијикојајеистовременаи
свеобухватна.Збогтогаћеувектекстостатитекст,аживот
нештосасвимдруго.

Спасење света представља динамички мотив у роману,
узрокјеициљцелокупномразвојномтокуромана.Предста
вљапарцијалниинтерескаоопштиуонојмериукојојЈуда
препознаједатакотребадабуде,датакобитимора,даје
таконајбољезасве.Индивидуалносепостављакаоценаи
колатералнаштетанапутунајбољемодсвихпутева.

Дакле,супротстављајуседваначела,с једнестранеинди
видуалносткаомерасвета,асдруге,тоталитарностииз
једначавањеумасовностикаоапсолутневредности.Утом
стремљењукатоталитету,низањечудапремастарозаветној
речисеприказујеикаопоступаканалоганистражномпо
ступкуинквизицијеусредњемвеку.Истинаоваскрсењуи
спасењусветајевећпознатакаотаква,самојетребапотвр
дити.Принципкривдоксенедокаженевиност,аненевин
док сенедокажесупротно, чудаорганизује с једне стра
не,каопроцесдоказивања,асадругестране,каомучење/
кажњавање.Доказниматеријалјестефизичкотело,но,оно
усамомпроцесупопримајошнекеособинеифункције.

Казнајеуоквиримаразличитихдруштвенихмоделапретр
пелабројнепроменеприликомодређивањаказненесврхо
витости,алиуранимдруштвениморганизацијамаималаје
претежнокорективнуфункцију.Казномсесузбијаозлочин,
односно, све социјалне абнормалностии аномалије.Аса
мо нормирање шта представља друштвени деформитет, а
штане,спроводилосеиспроводисепутемвладајућеиде
ологије.Будућидасусваприказаначудауромануизврше
на над појединцима чија уверења и потребе одступају од
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уврежених,њиховзлочинселоциранеусамимчињеница
маданемајумогућностдаговоре,гледају,ходају,итд.,већ
штоутомеуживају.Натајначин,онинепризнајуидеале
којипретендујудабудуидеалисвихитимесенарушаваде
ловањеидеологијеизнутра.Појединцисуказномнасилно
инеопозивоосакаћенипомеривластитогзлочина,ањихова
слободнавољаукинутазарадсузбијањаиндивидуалности.
Циљнеопозивогкажњавањајестеинтеграцијадруштвеног
теларадилакшегидеолошкогманипулисања.

Ноповрхсвега–осимштосекажњавањемфизичкогтела
стварајединственоиједноумнодруштвенотело,истовреме
но сепојединачнофизичко телопретвара унаративно те
ло.Телесностпостајеозначитељ,односноместонакојемје
написанапорука.12

Субверзивноделовањеидеологије заснивасенакоришће
њутелакаонајмањејединицезначења.Повезанауодређени
сукцесивниред,телатвореозначитељскиланацидеологије.
Такавозначитељскиланацпредстављаграницеиоковеилу
зијеунутаркојесекрећепојединац–златникавезидеологи
је.Дабибилиинтегрисаниујединственодруштвенотело,
индивидуалциуромануказномбивајуодељениодсвогтела
каооддругогидоживљајсопственогтеласепретвараудо
живљај страног, неразумљивог, туђег.У поглављу „Чудо у
Магдали”,којеможданајвернијеприказујетерорнадпуте
ношћу,описанесумукеМаријеМагдаленеињојсличних:
Тело нам као сужањ беше стегнуто гвозденим веригама
чуда.13

Казнаипорукабивајуспојенеунаративномтелу,аоноза
штасеиспостављадапревазилазиразмерезасебнихепоха
иисторијскихинтервалајестепросторнистатустела.Лаза
ревотелопостајепрототипсвакогтеланадкојимсеврши
насиљевишесиле:

Он(о)јепоста(л)овеличанственопоприштебиткезаспа
сењесвета.Његовојадно,старачко,измрвљенотело,које
јеуравнојмериискусилоболовеумирањаиболовепонов
нограђања,такодаих је једваразликовало,бешепоста
ло савремена долинаИли, о коју су се газећи је отимали:
некад војскаИзраиљаца иФилистејаца, данас садукеја и
хришћана,сутракозначија.14

12Брукс,П.(2000)Телоиприповедање,Часописзакњижевностикулту
ру,идруштвенапитања–Речбр.57/3,стр.263.

13Пекић,Б.нав.дело,стр.189
14Исто,стр.257.
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Претварањемфизичког телаунаративно активира се спе
цифичниодносизмеђутелаиречи:теласуинструменти
речи,грубаоруђасудбине15.Осакаћена(наративна)телаин
дивидуалаца постају простор за исписивање идеолошких
порука:видите,чудасумогућа,васкрсењејеистина,живе
ћемодугоу једнакостиираду.Умећепредочавања јесуп
тилна дисциплина и огледа се у специфичном знаковном
манипулисању.Међутим,исамроман„Времечуда“пред
стављасвојеврснознаковноманипулисање.Штаседогађа
сеидејномподлогомкојузаступатекст?Каквајеидеологија
текстанасупроткритикованојидеологијиутексту?

Идеологија текста, услед демистификације идеологије
једнакости и осакаћеног (наративног) тела, истовремено
намећесвојвредноснирегистарисопственуинтерпретаци
ју.Приповедачсеналазинапозицијионогштоорганизује
виднопољеинеможесеигнорисатичињеницадаговори
искључиво о појединцимашточуда доживеше као трауму.
Тонезначидадоживљајтихпојединацанијетакав,алиисто
таконезначинидаједоживљајсвихштоосетишеснагуи
моћчудатакав.Приповедачправиизбор,односно,подма
ском да представља тоталитет света он бира сегменте ко
ји ће бити виђени крозњегов говор и интерпретирани на
одговарајућиначин.

Нарација по инерцији тежи синтези, целини, смислу, а то
значи само да се по инерцији наративни текст усмерава
ка затвореном систему мишљења. Долази до парадоксал
неситуацијеукојојнараторпокушавадаосуди затворене
мисаонеобрасцеправећидругизатворенимисаониобразац.

Међутим,Пекићчестимпроменаманаративнихтехникане
допуштадасетекстсасвимзатвориуједнунепроменљиву
целину.Роман„Времечуда”имавишеразличитихнаратив
нихинстанци.Присутанјемултиперспективизамупоједи
нимпоглављима,ауодређенимделовимаупотребљенису
иЈудинидневничкизаписиипосланица,написаниупрвом
лицу.

Ипак,хетеродијегетичкиприповедачкојинитиучествујеу
причинитијесведокпредстављагласкојиорганизујенара
тивувећојмери.Поузданостхетеродијегетичкогприповеда
часеможемеритикрозкоментарекаоауторитативнеописе
фикционалнеистине.16Aуторскикоментарналикујетради
ционалномоблику ауторскихуплитањаиобјашњавањаса
пиједестала општеприхваћених очекивања, са становишта

15Исто,стр.269.
16РимонКенан,Ш.нав.дело,стр.127.
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„гласајавности”.17Но,коментаруроманучестоупућујена
небаштаконеутралногисвезнајућегприповедача.

Арбитрарностприповедањаоткривајусигналипопутрекао
бих,мисеовдетрудимода,мадаовонијенајприкладније
место,користимогадаупознамочитаоца,итд.Наглашен
јетрудкојинараторулажедаприкажетоталитетфиктивног
светачимесерелативизујеуспехистог.Међутим,припове
дачистовременопоседујевисокстепенсамосвестиисвести
оприповедању,итимеуспешномаскирасвојупозицијуи
остварујеефекатделимичногповерењакоднаратора.

Наратор често проверава проходност комуникативног ка
нала и на тај начин открива своју временску дистанцу и
властитисистемрезоновања.Коментарикојеостављапри
кретањунавременскојосипредстављајуелементарнеједи
ницеуфункцијикреирањаидејногсветаромана,икаота
кви,вршевеликиутицајнарецепцију текста.Приповедач
најпресвојомодлукомштаћесеиизкогуглапосматрати,
азатимкоментарисањемпосматраног,креиразахтевкојисе
упућује читаоцу опозицији коју треба да заузме, уколико
жели да учествује у читању. Наратор упућује идеолошки
позивчитаоцу,интерпелацију, aприхватањемовогпозива
читалацулазиусферунаметнутихпредставаитиместиче
културни(идеолошки)идентитет.18Читалацсеизједначава
с наратором, калупећи свој идентитет према чистом тек
стуалномконструкту.Референтнувредностимаидеологија
индивидуализма.

Као мотив, индивидуализам је угрожен унутар наративне
приповести,аштојевећистепенстрадањаиндивидуалаца,
тојеинтерпелацијаупућеначитаоцуснажнија.Оношточи
талацневидијестепарадоксукојиупада:одњегасезахте
вадапрепозназаједничкисистемвредностиидаосудиау
томатизованодговорнаинтерпелацију,ауправојечиталац
тајкојипозитивнореагујенаидеолошкипозивбезсвести
о томе. Читалац бива принуђен да осуди социјалистичко
комунистичкуидеологијуиафирмишеидеологијузаснова
нунаначелимаиндивидуализма.

Али,постојинештоштоћепореметититакавследиотре
знитичитаоца.Приликомфиналногокршајаизмеђуидеоло
гијеокојојсеприповедаиидеологијетекста,насамомкра
јуфабулативногниза,долазидонеочекиваногразрешења.
Наиме, Исусово бекство представља једини (некажњени)

17Јеремић,Љ. (2007)О српским писцима, НовиСад:Српска књижевна
задруга,стр.242.

18Бужињска,А.иМарковски,М.П. (2009)КњижевнетеоријеXXвека,
Београд:Службенигласник,стр.586.
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индивидуалничинуроману,икаотакав,симболичкиодра
жавапобедуидеологије текста.Исусреагујенегативнона
интерпелацијуинепрепознавањемсебекаојединственогсу
бјекта,урушавахришћанску/социјалистичкокомунистичку
идеологијуизнутра.Успевшидасеодупренаметнутојулози
унутардискурсаједнакости,задајесепоследњииконачни
ударацусржнаметнутогсистемапредстава.

Идеологија текста једоказаласвојупревласт, аличиталац
не добија сатисфакцију већ болно отрежњење. Исусовим
поступкомистовременоседемистификујеидеологијаинди
видуализмакаоподједнакоантихуманистичкисистем,дија
метралносупротаносновнимкарактеристикамаидеологије
којабивасмењена,аопет,њојблизак.Идеологијасеоткри
вакаоомнипотентна,вечнаиантихуманистичка,безобзира
насадржајзакојисезалаже.

Наизглед парадоксално, антихуманизам представља горки
талогискуствадубокоукорењенутемељезаједница.Дру
штвенаикултурнауређењанепрекиднопроизводеидеоло
шкепредставе, јербиусупротномтешкоуспеледаодрже
заједницунаокупу.Представеиилузијепочивајунаприн
ципимакојипредставеиилузијеодржавају,аненапринци
пиманакојимасетемељисамживот.Утомсмислу,идеоло
гијајеантиживотна,пасамимтимиантихуманистичка.Ан
тихуманизамсеогледауидеолошкомзаборављањуначове
каунутарзаједницезбогкогинастаје,аочигледанјекада
сеидеологијаналазинасопственомврхунцуинастојидасе
оствариупотпуности.Антихуманизамјесвојственидеоло
гијиијављасекаопоследицатежњекацеловитомизатво
реномсистему.ЧинИсусовогбекствакаоврхунациндиви
дуалногделања,украјњојинстанци,омогућавадасезами
слипесимистичкаперспективаидеологијеиндивидуализма.
Но,романтимчиномоткупљујесвојуслободу.

Идеологија текста остаје непромењена, али уз повремену
сменунаративнихгласова,релативизацијуауторскогкомен
тараинакрају,откривањемслободногиндивидуалногчина
каоподједнакоразорногпочовечанство–текстунутарсвоје
идеологије остављапукотинеина тајначиносујећујепо
требунаративадасезаокружи,затвори;осујећујепотребу
затоталитетом.Наративнетехникеусвомдисконтинуитету
изнутраурушавајуапсолутромана.Композиционарешења
(епизодна организација фабуларних јединица, слаба пове
заност између појединачних поглавља, концепција двок
њижја,итд.)подједнакоучествујууконстантнојразградњи
целине.
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Нарацијастварапукотинеслободеунаративномтекстуко
јинеизбежнообилујезначењимаузглобљенимуразличите
идејнесистеме.Идеологијанужнонастајеупроцесуприпо
ведања,адаљеидеолошкоодржавањеиделовањезаснивасе
нанаративнимтехникамакаопримарноморуђу.

Кризаукоју језапаланарацијаданасделомпочиванаиг
норисањуинтерактивневезеизмеђуидеологијеинарације.
Бежисеодчињеницедајенарацијаидеолошкосредствои
даидеологијапроизилазиизприповедања.Инсистирасена
безидеолошкомсадржају,штојепукаилузијаиводикана
гомилавањубесмисла.Безидеје,асамимтимиидеологи
јекаоодређеногсистемаидеја,наративсеурушавасамод
себе.Постојиснажнаинтенцијадасеозначитељскиланац
приближиштовишесамомпојмуидасетакоизбегнуидеј
нисистеми,алинасупроточекивањимадолазидораспли
њавањананеразумљивамуцања.Излазакизкризеналазисе
упроналажењуправедистанцеизмеђунесводивереалности
којанасокружујеиидејакојенасводе.Самонатајначин,
наративинарацијамогуопстати.
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TIMEOFCRISES

Abstract

Thispaperanalyzesaspecificrelationshipbetweenideologyasananti
historicalcategoryandthenarrativesunderlyingthenovelTheTimeof
MiraclesbyBorislavPekić.Ithighlightsthekeyfeaturesofimmutable
andalwaysthesameideologicalmechanisms,regardlessofthecontents
ofideasinwhosenametheyact.Amongmanyideologicaltools,there
isnarrationasaprimarymeanstoproduceanideologicalsystemasan
instrumentofactionbasedontheperceptionofcommunity.However,
narrativetechniquesalsorepresenttheonlymeansthatenablesfreedom.
Byforgettingaboutthesymbiosisofideologyandnarrative,theSerbian
literarysceneisatanarrativecrisisduetoitssterilewanderingthrough
thetext.Thesolutionoutofthecrisisisnotinignoringtheideological
nature of storytelling, but in finding the right distance between the

complexrealitythatsurroundsusandtheideasthatguideus.
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