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УЗВИШЕНОГ
Сажетак:Тезакојасезаступауовомрадуједакњижевностније
сасвимизгубилаулогукултурногкапитала.Разлогзаоптимизам
проналазисеуинтертекстуалностикаокључномсвојствупост
модерне уметности. У популарној култури интертекстуалност
сесастојиутомедасекористестилскарешењаврхунскеумет
ностиидапритомсадржајпопуларнихжанроватематизујевео
макомплекснапитања.Напримерутелевизијскесеријеупродук
цијиамеричкемрежеХБОПравидетективпоказујеседасуиу
тојпопуларнојформимогућасвојствапостмодернеуметности,
каоштосудвострукокодирање,интертекстуалнаиронијаици
татност.Oвасеријасепрекотемеимотиваповезиваласаједним
одврхунскихделаканонскелитературе–саДантеовомБожан
ственомкомедијом.Усеријисеексплицитноцитираиједнодело
популарнелитературе,збиркапричаРобертаЧемберсаКраљу
жутомиз19.века.

Кључнеречи:Интертекстуалност,телевизијскасерија,интер
текстуалнаиронија,цитатност,Правидетектив

Студијекултуре се обично схватају као главни противник
књижевности.Страхујесеодтогадаћеистраживањекул
туреублискојбудућностипотпунопотиснутипроучавање
књижевности,аукрајњојлинијидовестиупитањеисаму
књижевност.Страхујеседаћесе,уместокњига,читатиса
пуницеишопингмолови.Основнипроблемјештоовесту
дијепојамкултурепроширујупрекосвакемере,какокаже
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Иглтон,какобизапремилечитавузону„одсвињогојствадо
Пикаса”.1Будућидасеууметности,билодајеречокњижев
ности,музициилисликарству,инсистиранаузвишеном,пи
тањеједалијемогућеуједињавањеестетскогиантрополо
шког?Питањекојимсеовајрадбавијенештоуже:речјео
односувишеинижекултуреухуманистичком,анеантро
полошкомсмислу.Разликаизмеђуелитнеипопуларнеумет
ностисенајчешћесхватакаоразликаизмеђуузвишеноги
тривијалног, а, опет, разлика измеђуњих је у различитим
циљевима.Циљузвишеног,наиме,нијеуживањекојејециљ
популарнекултуре.Суштинаузвишеног„уосећањимаиго
вору”,премаједнојдефиницији,састојисеупрекорачавању
границаљудског;премадругој,узвишеноприсиљавачитао
цадасеодрекнеједноставнијихужитакаукористнапорни
јихзадовољстава.2Фројдјеистакаодвасвојстваузвишеног:
прво,узвишенојетренутакнегације,адруго,тајтренутак
проистичеизнекогтуђегтренутканегације,којисепакна
довезујенанекидругитренутакитд.3ПремаФројду,упоза
динисвакогпроцесакреацијенепрекидноделујумеханизми
одбране,одпотискивањадоидентификације.Потискивање
засвојкњижевниеквивалентима„потискивањецитирања”
иузвишенитренутакнужноподразумевауклањање„терета
прошлости”.

Међутим,запостмодернууметност,каковисокутакоипо
пуларну,карактеристичнојеуправопоигравањесатим„те
ретомпрошлости”итојеононаштасеобичноодносипојам
интертекстуалност.Могло би се рећи, крајње слободно,
немавише„страхаодутицаја”.Интертекстуалнаиронијаи
цитатностпосталисуважнестратегијенесамопостмодерне
књижевности,већипопуларнеуметности.

Појаминтертекстуалностувелисуприпадниципостструк
турализма,ЈулијаКристеваиРоланБарт,седамдесетихгоди
напрошлогвека,сациљемпревазилажењаграницаструк
турализмакојисеначелноодрекаоисторијскеузрочности.
Интертекстуалностјеуостваривањутогциљазначила,пре
свега,мрежурелацијатекстаспраксамакојечинеконтекст
његовогнастанкаипримања,односноделовања.4Надове
зујућисенаБахтиновпојамдијалогизма,Кристева јетвр
диладазначењеувекнастајеуинтеракцији,односнопреко

1 Бребановић, П. (2011) Антитетички канон Харолда Блума, Београд:
Фабрикакњига,стр.184.

2 Исто,стр.156.
3 Исто,стр.160.
4 Јуван, М. (2011) Наука о књижевности у реконструкцији, Београд:

Службенигласник,стр.150.
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дијалогаговорећегиличитајућегсубјектасакњижевними
некњижевнимтекстовима,билопрошлим,билосадашњим.

„Интертекстуалностсеоправданосматра„меморијомкњи
жевности”,тврдиМаркоЈуван,„јерсеутекстовима,сачува
нимуимагинарнојбиблиотецикултуречувајунекадашње
верзијесветаиуразнимваријацијамаитрансформацијама
урастајууновописање.”5Интертекстуалностсевидиутра
дицијаматопике(општихместа),мотиваитема,уживоту
жанрова и цитатности. За разлику од скривене, латентне
интертекстуалноститопике,мотива,темаижанрова,интер
текстуалнаиронијаицитатност су стратегијеписањакоје
свесно рачунају да ће читалац препознати трагове туђих
текстоваиуградитиуинтерпретацијусмислатекста.Цитат
ношћусереинтерпретиракњижевнатрадиција,алитакође
ирелигијски,научниифилозофскитекстови.6

Метанаративност,дијалогизам,интертекстуалнаиронијаи
цитатностсусвојствапостмодернекњижевности,али,како
кажеУмбертоЕко(UmbertoEco),ни једнаодовиходлика
нијенова,већсвепостојеодкакопостојикњижевност.При
мерзаметанаративностонпроналазикодХомера,азаци
татносткодДантеа,међутим,оноштосуштинскиразликује
постмодернуинтертекстуалностодкласичнејетоштојето
данассвеснастратегијауметникаилиствараоца.7Уживање
упостмодерномтекстујерезултатпрепознавањаштодужег
цитатногниза.Такојенесамоукњижевности,већиупопу
ларнојкултури.Упостмодерномфилмуцитирајуседруги
познатифилмови,филмскиподжанрови,правциуисторији
филма,каоштојефранцускиновиталасилиновијијапан
скифилм,музика, стрипитд, каоу случајуТарантинових
филмова,илидругеврстетекстовакаоштосукњижевност,
религијскииисторијскисписи,што јерецимоприсутноу
филмовимабраћеКоен.8

Тезакојасезаступауовомрадуједакњижевностнијеса
свим изгубила улогу културног капитала. У популарној
културиинтертекстуалностсесастојиутомедасекористе
стилска решења врхунске уметности и да притом садржај
популарнихжанроватематизујевеомакомплекснапитања.
Границеизмеђувишеинижекултуреникадаинисубиле
сасвим јасне, поготово затошто су сва дела која се данас
подразумевају под класичним и врхунским у своје време

5 Исто,стр.286.
6 Исто,стр.293и294.
7 Еко,У.(2002)Окњижевности,Београд:Народнакњига,стр.198.
8 Маширевић,Љ. (2012)Постмодерна теоријаифилм,Култура бр.133,

Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.276–288.
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билапопуларна(ЕкотопоказујенапримеруДантеаињего
вељутњенанекогковачакојијелошеговориоњеговести
хове).Укидањетих граница, чемусудопринелепре свега
студијекултуре,омогућилојеауторима,саобестране,дасе
сањимауправопоигравају.9

Циљовограда једапокажемодасетаиграпопуларноги
узвишеног,семуфилму,одиграваиудругимформамапо
пуларне културе, као што су телевизијске серије (уз које
никаданијеишаоепитетуметнички,докузфилм јесте,и
којесунекакоувексматраненајмањевреднимостварењима
упопуларнојкултури).Каопримерузећемоновију серију
упродукцијиамеричкемрежеХБОПравидетектив (True
Detective),чијијеауторНикПицолато(NicPizzolatto),аре
дитељКериФукунага(CaryFukunaga).

Непосреднонаконемитовањапрвесезонеовесерије,поја
вилосевишетекстоваукојимасеовасеријапрекотемеи
мотиваповезујесаједнимодврхунскихделаканонскели
тературе, са ДантеовомБожанственом комедијом и то је
оночимесепресвегауовомрадубавимо.Дакле,дакажемо
„образовани”гледаоцисууовомтелевизијскомостварењу
открилиинтертекстуалност,коју„обични”вероватнонису,
такодатуимамо„двострукокодирање”којесвимаомогућа
вауживање,мада,какокажеЕкокадаобјашњаваразликуиз
међуинтертекстуалнеиронијеидвострукогкодирања,нису
„свипозванинаистузабаву”.10Интертекстуалнаиронијасе
наимеодносинаонајслучајдвострукогкодирањакадачи
талац(илигледалац)уживауделумадамупотпуноизмиче
ононаштаделоупућује,чакнијенисвестандатуиманечег
другогзачиметребатрагати.

Поред двоструког кодирања и интертекстуалне ироније у
серијиПрави детективприсутна је и цитатност: експли
цитносецитиразбиркапричаподнасловомКраљужутом
(TheKinginYellow)из19.века,чијијеауторРобертЧемберс
(RobertW.Chambers).Елементиовогделапопуларнелите
ратуреимајуусеријифункцијудаобезбедемистерију,али
јецитатносткаостратегијапресвегасамасебициљ.

Правидетективиинтертекстуалност

Жанр–Појаминтертекстуалностипокриважанрусмислу
да јеинтертекстуалностнадовезивањетекстананизслич
них, књижевних, илинекихдругих, дела, које сепоказује
цитирањем,алузивнимпонављањемитд.

9 Исто,стр.284.
10Еко,У.нав.дело,стр.204.
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Изсамогнаслова серије видљиво је о ком jeжанруречи
основнинаративнитокследи законитоститогжанра,који
је,каоисвидругижанровителевизијскихсерија,наслеђе
популарне књижевности. Крими, љубавни и фантастични
жанрпостојалисуипретелевизије.

Међутим,упостмодерној култури,питањежанрапостаје
комплексније,пресвегазатоштосеутеоријиижанрдо
водиупитање,каои свеосталепредставе.Логика антие
сенцијализмајепокушаладапоткопаосновнепредставеу
хуманистичкимнаукама,од„човека”,преко„аутора”,„књи
жевности”,„значења”до„књижевногдела”.Сличнусудби
нудоживеоjeипојамжанр,уместокогајеутеоријипочела
дасеупотребљаваконцепција„породичнесличности”,коју
јеувеоЛудвигВитгенштајникојаозначавамрежупокла
пањамеђуразличитимелементимакојииначеспадајупод
истипојам,алиихнеспајаистаособина.КакокажеЈуван,
ни„жанр”данаснијепојамзакојибисеистраживачиусу
дилидатврдедаимадубљуитрајнијусуштину,таквуко
јанебизависилаодпроменљивихдруштвених,културних,
институционалнихоколности,читалачкиххоризонатаоче
кивања,односносемиотичкихпраксиукојесусмештени.11

Интертекстуалност омогућава поступке удруживања, ме
шања и хибридизовања датихжанрова. Како тврдиДери
да: „Текст не припада ниједном жанру. Сваки текст уче
ствујеуједномиливишежанрова;нематекстабезжанра,
увекпостојежанровиижанрови,алитаквоучешћеневоди
припадности.”12

СеријаПравидетектив,дакле,учествујеужанрукримина
листичкихилидетективскихтелевизијскихсерија,алита
кођеиужанрусапуница,штозаправоважиизавећинудру
гихсличнихтелевизијскихостварења.Ескенази(JeanPierre
Esquenazi)отомеговорикаоовећпознатом„ХБОстилу”
који је започео саПородицомСопрано. Тај стил подразу
мевапреплитањевишенаративнихнивоа,каоиукрштање
различитихвременскихнивоа.13

Првинаративнинивонашесеријејесте,каоиусвакомделу
криминалистичкогжанра, злочин и истрага злочина.Спе
цифичностовесерије јетоштопостојииистрагаистраге
којасеодвија17годинанаконпрвеистрагезлочина,чимесе
отварамогућностизасложенијиразвојликоваглавнихју
нака.ДвадетективадржавнеполицијеЛуизијане,РастКол

11Јуван,М.нав.дело,стр.163.
12Исто,стр.183.
13Ескенази,Ж.(2013)Телевизијскесерије,Београд:Клио,стр.90.
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иМартинХарт,2012.позванисунасаслушањезбогистраге
случајаубистванакомесуонирадили1995.године.Како
истрагатечеусадашњемвременукрозодвојенасаслушања,
двојицабившихдетективапричајуоистразикојусуводили,
отварајући„стареране”идоводећиупитањесвојетадашње
решењебизарногритуалистичкогубиства.Агентикојиводе
новуистрагу,притомизгледајувишезаинтересованизаме
ђусобнеодноседвојицедетективанегозарешавањеслучаја.
НарочитоихзанимаРаст,накогакаодајепаласумњадаје
умешануслучајновогубиства,посвемусличномономод
пре17 година.Раст, који јеонајправидетективизнасло
ва,наговараМартијадасепоновопозабавеслучајемиовог
путапронађуправогубицу,штосенакрајуидешава.

Другинаративнинивочиниинтимнисветдвојицеглавних
јунакакојиистражујузлочин,њиховиживотниипородични
проблеми.Овајдругинаративнинивочинидасеријаприпа
дажанрусапуницеистоколикоикриминалномжанру,ако
неивише.Тојеиначесвојствонајпопуларнијихамеричких
телевизијскихостварењаовеврстејошодосамдесетихго
динапрошлогвека,штоЕскеназитумачикаорезултатпо
требекакозареалнијимпредстављањемликоваполицајаца,
тако и за иновацијом која ће привући различиту публику.
Полицајцепочињудапредстављајукаопроблематичнеосо
бекојенепрезајуодубиства,примањамитаизлоупотребе
дроге, и које сене разликујумногоодонихкоје хапсе.У
случајуРастијаиМартијаречјеотомедајеједаналкохоли
чар,адругиобмањујеиварасвојужену,акаополицајцине
устручавајуседафалсификујуместозлочинадабиприкри
лисвојуодговорност.

Поредреалнијегприказивањаликоваполицајаца,свевише
местауновијимсеријамадобијајуодносиизмеђуполицаја
ца,њиховипородичнииљубавнипроблеми,штосудотада
биле теме сапуница намењенихженској публици. УПра
вом детективу једанодстожернихнаратива јенаративо
успостављањупријатељстваизмеђуглавнихјунака,преки
дутогпријатељстваипоновномуспостављањунаконмного
година.

Ескенази истиче усредсређеност на интимно као једну од
најважнијих наративних особина телевизијских серија.14
Интимносеуовомслучајунесхватакаоприватниживот,
већкаораскоракизмеђуособеињенепрофесионалнеулоге.
Докукласичномнаративупостојитежњадасесакријетај
конститутивнираскорак,усеријамасеинтимнорадоприка
зује.Можесечакрећидасеуњимараспадањеликачесто

14Исто,стр.111.
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приказујекао главна тема,па самимтиминтимнопостаје
суштинаприче.Тосвојствосерија јеунашемслучајупо
везаноисаприпадањемсеријеПравидетективјошједном
жанру,жанрумистерија.Заразликуодсапуница,серијеса
мистеријама јошодпрвеепизодепоседујумеморијскона
слеђеоономештосевећдогодилоискојимсепубликапо
степеноупознаје.Растијевоасоцијалнопонашање,ставови,
ичестехалуцинацијекоједоживљавапостајуразумљивији
иМартијуигледаоцимаутренуткукадасазнајузатраума
тичноискуствокојеједоживеозбогсмртићеркеираспада
брака.Посебнамистеријајеонавезаназатајанствененапи
се,којаседокрајанеразрешава,акојајепоследицацитат
ности.

Значење–Упостмодернојтеоријипостојеразличитасхва
тања о томешта одређује значење текста: намера аутора,
самтекст(јерауторнијеуспеодаизразионоштојежелео),
контекстичитаочевдоживљај.ПремаКалеру(JonathanCul
ler),свођењезначењанаоноштојемоглабитинамераауто
раидаљејеједнаодкритичарскихстратегија,мадаседа
настаквозначењенедоводиувезусанекомунутрашњом
интенцијом,већсастицањемувидауњеговуприватности
историјске околности.15 Али значење текста није ни само
оноштојеаутортекстаимаонауму,нитијепростоодлика
самог текста или читаочевог доживљаја. Значење је исто
временосвето,јерниконетврдида„свеможедапрође”.16
Расправеозначењусуувекмогуће,зањегасеморамоодлу
чити,алитеодлукенисунеопозиве.

Натајначинприступамоизначењимаовесерије.Каошто
јевећречено,увишеинтерпретацијаовесеријењенатема
имотивидоводесеувезусатемомДантеовеБожанстве
некомедије.„Увидуприватностаутора”серијеПравиде
тектив,можедазначипознавањечињеницедајењенаутор
предаваокњижевностпренегоштојепостаописацкрими
налистичкихромана.Тачињеницатакођеповећававероват
ноћу да је аутор свесно користио стратегије постмодерне
књижевности,ауслучајуцитатноститојесасвимизвесно.

Оноштомногегледаоцесеријенаводидајеповезујусака
нонскимделомјесутемаимотиви.

Обатекста,премаједнојодинтерпретација,говореотоме
какогрешимоикакосеспасавамо.Пакаојезаонекојисе
некају,ачистилиштејезагрешникекојижеледасеискупе

15Калер,Џ.(2009)Теоријакњижевности(сасвимкратакувод),Београд:
Службенигласник,стр.75.

16Исто,стр.81.
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крозпатњу.Иуједномиудругомдушепребивајуукруго
вимаодређенимпремањиховимнајважнијимзлочинима,и
премаБогуипремаљудима.РастијевииМартијевиосновни
греси су понос и пожуда, који су и кодДантеа два најве
ћа.ДокРастнепризнајесвојемане,Мартинакрајусерије
карактерише свој грех као непажљивост. То није један од
смртнихгрехова,алијеуосновинеколикоњих.Његовопри
знањејепрвикораккаспасењу.Највећигрехиупоемии
усерији јеиздаја.ДокДантеовцелокупнисредњевековни
католичкиконцептгрехазависиодиндивидуалнеслободне
воље,усеријисезаступапесимистичнијистав.Људисмеју
„увекдаимајуизбор”каоштокажеРаступоследњојепи
зоди,алитеизбореобликујуневидљивеструктуре.Док је
Дантевероваодапроблемесаструктурама–црква,фирен
тинскаполитикаипородица–можеморешитипрочишће
њемовихструктураодњеговихгрешнихелемената,Расти
Мартиприпадајутимгрешнимелементима.17

Заразликуодвећинедругихдетективаупопуларнојкулту
ри,кажеседаљеуистојинтерпретацији,РастиМартисе
неискупљујурешавањемслучаја,негосвојимпоступцима
токомтогпута.Обојицасунаучиликрозболноискуствода
натомпутунемогудабудусами.Иуживотуиупослупо
требнисуједандругом,каопартнериикаопријатељи.Било
имјепотребно17годинадатосхвате,али,какоауторовог
текстадуховитопримећује,собзиромнатодајеједансред
њевековнишпанскитеологизрачунаодапросечанборавак
учистилиштуизносиод1000до2000година,инисутако
лошепрошли.18

ИБожанственакомедијаиПравидетективдолазедоисте
основнеистине:једининачиндасеборимосатамомунама
једасеповежемоједнисадругима.Томожданијетолико
узбудљиво као анализирање изопачености за коју суљуд
скабићаспособна,којајеиразлогзбогкојегсвичитајуПа
као, аскорониконепрођекрозРај, закључујеауторовог
коментара.19

Према другој интерпретацији, најинтересантније питање
је ко је у овој причи Данте, а ко Вергилије. Једноставан
одговорбибиодајеДантеРаст,чијајећеркамртва,међу
тим,зааутораовеинтерпретације,РастјезаправоВергили
је,човеккојидолазиизПаклаикојипокушавадаМартија

17Dante, Redemption and the Last „True Detective“ Essay You Need to
Read,24.march2014.,20.may2014.,http://www.complex.com/popcultu
re/2014/03/betweenheavenandhelltruedetectivedanteandredemption

18Исто.
19Исто.
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скренесапутагрехаиодведегањеговојправојљубави,али
ненапретеранољубазанначин.Марти је онај који учии
којијејошувеквезанзаовоземаљсказадовољства.Зараз
ликуодРаста,онјошувекнезнагдећеићи,далиурај,чи
стилиштеилипакао.Накрају,послепроналажењађавола,
обојицакрећупремасветлости.НијебашјасногдеидеРаст.
Тобимогаодабуделимбо,докгаметафоричкиИсуснеод
ведеурај,гдејењеговаћерка,подусловомдабудедобар.
ОноштосезнајестедајезаМартијаизгледансрећанкрај,
баремутоликоштосењеговакћиопоравља,аимаизгледаи
дасеистодогодисањеговимбраком.Постоје,дакле,шансе
даондоспеурај,наконмучногпењањаучистилиштуса
теретомналеђима,изражаванакрајусвојеверовањеаутор
овогтекста.20

РастзаистаиманекесличностисаВергилијем,макарупо
етскомизражавању.ОписујућиместокрозкојеониМарти
пролазе у првој епизоди, приликомистраживања злочина,
онкаже:„Овојеместоналиксећањуграда,асећањебледи”.
Али,онјеифилозоф,песимиста,какосамтврди,којисма
традајељудскасвестгрешкаеволуције.„Мисамомислимо
даимамосвест,заправо,нисмоништа.Ичаснастварзана
шуврстуједапрестанемодасеразмножавамоидазаједно
изумремо”,кажеРаступрвојепизоди.

ЗаМартија,којинаводећисвемогућеврстедетектива,засе
бекажедајеон„обичандетектив”,такођебисемоглорећи
идаје„обичан”човеккојиверујеуБогазатоштосвидруги
верујуизатоштомислидаверадајесмисаољудскомпосто
јању(Расту,кадаовајизразисвојатеизам,постављапитање:
Заштоондаустајешсвакогјутра?),аликојиистовременокр
шимногебожјезаповести,лажућииварајућисвојупороди
цу.Сдруге стране,онизазиваи симпатије гледалаца,пре
свегаоданошћукојупоказујепремаРастуинекаквомдечач
комзадивљеношћуРастовимдетективскимспособностима
иобразовањем.Растјејединозањега„правидетектив”,ве
роватнооличењењеговихдечачкихсликаоправомдетекти
ву,насталихподутицајемпопуларнелитературе.

За серију је карактеристично велико интересовање за ре
лигију,штобашнијесвојственокриминалистичкомжанру.
Ипак,какотврдиаутортекстаTrueDetectiveandthenostalgia
forevil,религијакаотеманијебаштакореткаудетектив
скојфикцијиинаводивишепримеразато,задржавајућисе
натврдњидаједетективнекаврстасвештеничкефигуреу

20EssaycomparingTDwithDante’s Inferno,26.may2014.,http://www.red
dit.com/r/TrueDetective/comments/21u2xp/essay_comparing_td_with_dan
tes_inferno/
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модерном,секуларномдруштву.Честојеусамљеник,„човек
туге”, доведен до граница деструкције својом страшћу за
истиномиправдом.Каоисвештеницима,ињимасупознате
свемрачнестазељудскедуше.Некадасеоведвеулогестопе
уједну,каоштојеслучајусеријиОтацБраун.Сдругестра
не,удетективскојфикцијиубицепреузимајуместобога,пи
шедаљеауторовогтекста.Убицечесто,нарочитоуновијим
остварењима, постају нека врста Ничеанског митотворца,
стварајућилегендуосебиикористећисвојежртвекаома
теријал.Зачетниковеидејесеријскогубицекаомитотворца
биојеТомасХарис,ауторфилмаКадјагањциутихну,али
тогаимаиудругимфилмовима,каоштојефилмСедамгде
убицажртвекористикаоматеријалзасвоје„ремекдело”.21

Накрајусеизводидвострукопоређење:убицесауметни
ком, детектива са књижевним критичарем. Да би решио
случај,детективунисудовољнефорензикаибалистика,он
морадаодеубиблиотекуидачитаДантеа.

Истиауторнашусталнуприврженостдетективскојфикцији
тумачикаоносталгијузазлом.Нематаквествариустрикт
номатеријалистичкомпогледунасветкаоштојезло,каже
он.Постојесаморазличитеврстепатологије–аутизам,по
ремећајиличности,психопатологија.Мисмоизгубилидо
стојанствогреха.Некеморбиднедушеидаљечезнузатим
достојанством. Један пример је Бодлер који је сматрао да
оноштојезаиставажнојесугрехиискупљењеимогућност
проклетства. Проклетство постаје олакшање, нешто што
спасаваоддосадемодерногживотатимештодајебарнеко
значењеживљењу.ДругаморбиднадушајеЛарсфонТрир,
чијајунакињауфилмуНимфоманкаинсистиранатомеда
јењенаприродазлаиутоменалазипоносидостојанство.22

Цитатност –Прави детектив експлицитно цитира јед
ноделопопуларнелитературе.Речјеоцитатузбиркепри
чаподнасловомКраљужутомиз19.века,чији јеаутор
РобертЧемберс.

Утојзбирци,причесумеђусобноповезанеискључиводра
момкојаносиистинасловкаоизбирка,акојанаводисва
когако јепрочитадапотпуноизгубиразум.Усерији,ре
ференценазбиркусусвуда,одсимболаисцртаногнателу
жртвеи симбола којиРаст видиинанебуине знадали
јетохалуцинацијаилине,дозаписаTheKinginYellowна
зидуполусрушенецркве,истогзаписауједнојпронађеној

21Evans,J.onTruedetectiveandthenostalgiaforevil,15.march2014.,28.
may 2014., http://philosophyforlife.org/truedetectiveandtheserialkiller
asmythmaker/

22Исто.
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свесци,итд.Такође,честосенаилазиинаречCarcosa,што
јеместорадњеЧемберсоведраме.

Оноштојепосебнозанимљивојетоштоиузбирцииусе
ријиКраљужутомостајеневидљив,каомучнинаговештај
којисенеоткриваинеобјашњава.Првасезонасеријалаје
завршена,правиубицајеконачно,после17година,ухваћен
ислучајјерешен,алијемистеријаКраљаужутомостала.
Нерешениsuspence23иначенијекарактеристичанзатворе
винепопуларнекултуре,већискључивозависокууметност.
За трилере, детективске приче, мистерије, научно фанта
стичнеиљубавнероманекарактеристичанјеуправоразре
шениsuspence,иликакотоЕкокаже„затворенитекст”.У
затвореномтексту,убицајеоткривен,мистеријајерешена,
љубавници остварују своју љубав, читалац или гледалац
може да буде сасвим спокојан.Ту је само реч о одлагању
догађајазакојизнамодасеморадесити,пасеоваврстана
ративногsuspenceможедефинисатитерминимаочекивања,
одлагањаирешења.24

Насупроттоме,„отворенитекст”бибиоонајкојиоставља
читаоцаусумњиинеизвесности.Двосмисленостинеодре
ђеностотварајутексткаразличитимчитањима,штојесвој
ствовисокелитературе.Улитерарнимтекстовимасаспенс
сепојављујеадасенеразрешава,незавршава.ПремаДери
ди,немалитературеукојојсузначењаиреференцеизвесни
инесумњиви.25

Захваљујућицитатности,оваотвореносттекстаприсутнаје
иусерији,алиипакпримереножанру.

Неупућеномчитаоцу,когаЕконазивасемантичким,који„с
правомхоћедазнакакоћесепричазавршити”,можесерија
дасенедопаднеуправозбогнепрепознавањаделакојасе
цитирају.КакоЕкокаже, тиме сенемислиништалошео
томчитаоцу, јерниконеможедапрепозначитавцитатни
низ,апонекадјето,какоЕкопоказујенапримерујапанског
критичаракојисвакаконепознајеиталијанскукњижевност
дотанчина,иобјективнонемогуће.Унашемслучају,тосе
испољило у оцени једног домаћег критичара серије који
је негативнопрокоментарисао крај.Сњимсе свакакомо
гусложитисвиосталигледаоцикојиманијепознатазбирка
причаиз19. века коју аутор серијецитира, а то је велика
већина.Ипак, уСАД је та збирка прича постала једна од

23Неизвесност,напетост.
24Bennett,A.andRoyle,N.(2009)AnIntroductiontoLiterature,Criticismand
Theory,UnitedKingdom:Pearson,p.227.

25Исто,стр.223.
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најпродаванијих књига на Амазону, управо због серије, а
недавнојеобјављенаикоднас.

СеријаПравидетективнијепрвателевизијскасеријакојој
сеприписујупостмодернистичкасвојства.Каопрва,усту
дијамакултуреобичносенаводисеријаПороциМајамија,26
у којој су за стварање атмосфере коришћене јаке боје, од
фламингоружичастедокарипскоплаве,пренаглашенесли
кеитоновипоузорунавидеоформеМТВијаукојојслика
имапредностнадпричом.Премаједномтумачењу,Пороци
Мајамијасутакођепрвателевизијскасеријакојасеруково
дилаистраживањимакојасупоказаладаамеричкигледаоци
постајунестрпљивизбогсувишесложенепричеикаракте
ризацијеликова,пасепотрудиладасталнунапетостодржи
визуелнимизвучнимсредствима,наглимпокретимакамере
инеприроднимбојама,доксузамршенострадњеидијалога
сведенинанајмањумеру.27

Да је ово телевизијско остварење једини репрезент свога
жанра,ондабиФредерикЏејмсонсвакакобиоуправука
дакритикујепостмодернизаминаводиповршностиплит
косткаоњеговенајважнијеособине.ЗаЏејмсонајеисама
постмодернатеоријасимптомпостмодернекултуреукојој
је „дубина замењена површином, или вишеструким повр
шинама(оноштосечестоназиваинтертекстуалношћуутом
смислувишенијествардубине).”28Такође,Џејмсонтврди
да стрепња и отуђење који су карактеристични за високи
модернизам(присутни,например,услициЕдвардаМунка
Крик)упостмодерномсветувишенисупримерени.

СеријаПравидетективмоглабисеокарактерисатикаоег
зистенцијалистички неоноар и њој не недостају компли
кованидијалози, стрепњаиотуђење.Главни јунакРаст је
буквалноотуђенодживотаиодсвихдругихљуди,саизу
зеткомМартија.Осталеколегеполицајци ганеподносеи
отвореномусеругају,штоњегауопштенедотиче.Отуђе
њекаквопостојикодФранцаКафкеприсутнојеуликовима
двојице црних агената који након 17 година поново спро
водеистрагу.Они сепонашају каомашине, неодговарају
нинаједнопитање,већихсамопостављају.РастиМарти
супринуђениданагађајузаштосеистрагауопштепоново
отвара,алисенебунепревише,каодасупотпунопомире
нисабирократизованимструктурама.Ниосталипредстав
ници структура нису приказани у бољем светлу. Донекле

26Келнер,Д.(2004)Медијскакултура,Београд:Клио,стр.393.
27МекКвин,Д.(2000)Телевизија,Београд:Клио,стр.110.
28Џејмсон,Ф. (1995)Постмодернизам у касном капитализму, Београд:

Artpress,стр.25.
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карикатуралносупредстављенистубовидруштваоличени
уликуједногполитичкогиједногцрквеноглидеракојису
браћаиносепрезимеТатл.Истопрезименосиизлочинац,
додушеон је одбаченинепризнати син којина лицуноси
белегнасиљасвогаоца.Дакле, једанТатл јеодговоран за
злочин, другиТатл, духовнивођа,покушавадаискористи
моћсвогбратагувернерадабиприкриозлочин,анагове
штавасеињеговаповезаностсакултомиКраљемужутом.
Могућедапоовимсвојствимаовасеријаинеприпадапост
модернизму.Али,Правидетективсвакакојестепрвасерија
којасадржиинтертекстуалнуиронијуидвострукокодирање
икојарефериранависокукњижевност.ВратићемосеУм
бертуЕкуињеговимречима:„Интертекстуалнаиронијаје
карактеристичназакњижевносткојајестеучена,алиумеда
будеипопуларна:текстможедасечитанаивно,такодасе
неопажајуинтертекстуалнаупућивања,илиузпунусвест
оњима,илибаремсаубеђењемда јепотребнокренутиу
ловнањих”.29Оноштосмомижелелидапокажемојеисто,
самообрнуто:интертекстуалнаиронијајетакођекарактери
стичназапопуларнаостварењакојаумејудабудуиучена.
АкоученостокојојговориЕкоподразумевапознавањекњи
жевногканона,филозофскихирелигијскихпитањаипро
блема,серијаПравидетективјестеуодређенојмериучена.
Али,тонезначидајеобичномгледаоцу,којинијепрепознао
интертекстуалнуиронију,потпуноускраћеноуживање.Се
ријајесте,безобзиранамогућазначењасадржаја,врхунски
телевизијски производ када је реч о визуелним ефектима,
музицииглуми–играјуодличниМетјуМеконахи(Matthew
McConaughey)иВудиХарелсон(WoodyHarrelson).

Прихватајућиставдатекстникаданијеготоввећсестално
трансформишесанизовимановихиразличитихтумачења,
очекујемо и другачија тумачења серије Прави детектив.
Свакигледалац,каоичиталац,ослањасенасвојличникон
текст,којиПјерБурдијеназивахабитус,дабидаосмисао
ономештогледа (чита).Кад јевећпоменутБурдије, само
данагласимода се тимештоовај радизражава тежњуда
књижевностповратиулогукултурногкапитала,свакаконе
заговараелитизампротивкогасустудијекултуреоправдано
стале,већсамољубавпремачитању.

Собзиромнатодаинтертекстуалностзначинесамоутицај
претходнихтекстованасадашње,већиутицајсадашњихна
будуће,такођеочекујемоноветелевизијскесеријеукојима
ћетакођебитиприсутнасвојствакојимасмосеуовомраду
бавили.

29Еко,У.нав.дело,стр.203.
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INTERTEXTUALITYASAGAMEOF
POPULARANDSUBLIME

Abstract

The thesis presented in this paper shows that literature has not
completely lost its role of cultural capital. The reason for optimism
is found in intertextuality as a key feature of postmodern art. The
postmodernmethodinpopularcultureinvolvesuseofhighartstylistic
solutionswhileat thesame time thecontentofpopulargenres treats
verycomplexissues.WetakeasanexamplethetelevisionseriesTrue
Detective,producedbytheAmericanHBOnetwork,toshowthateven
inthatpopularformitispossibletoidentifyfeaturesofpostmodernart
suchasdoublecoding, intertextual ironyandquotations.Throughits
themesandmotifs,thisserieshasbeenassociatedwithoneofthemost
significantworkofthecanonicalliterature–Dante’sDivineComedy.
Also,oneworkofpopularliteraturehasbeenexplicitlyquotedinthis
series–acollectionofstoriesfromthe19thcenturyTheKinginYellow

byRobertChambers.

Keywords:Intertextuality,televisionseries,intertextualirony,quota
tions,TrueDetective
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