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О СТВАРНОСТИМА И ИЛУЗИЈАМА РАТА 
– ТРИ АНТИЧКА ШТИТА У МОДЕРНОМ 
КОНТЕКСТУ (ОДН, РОГОФ, МЕКЛЕЧИ)

На по чет ку сво је ме ђу те о ре ти ча ри ма ра та да нас већ по сло вич но по зна те и ути-
цај не сту ди је, Ахи ле јев штит: рат, мир и ток исто ри је, Фи лип Бо бит из ме ђу оста лог 
ука зу је и на ли те рар ну по за ди ну ње ног нео бич ног на сло ва. Реч је, на и ме, о пе сми 
„Ахи ле јев штит“ Ви ста на Хју Од на, ко ја је пр ви пут штам па на у ча со пи су Po e try 1952. 
го ди не, а по том и као са став ни део исто и ме не збир ке пе са ма об ја вље не у Лон до ну 
1955. го ди не. На до ве зу ју ћи се на већ увре же но ми шље ње ве ћи не мо дер них кри ти ча-
ра, Бо бит пред ла же не ко ли ко по ла зних пер спек ти ва из ко јих би чи та лац кроз при зму 
Од но ве пе сме тре ба ло да при сту пи ту ма че њу из ве сних про бле ма мо дер ног ра то ва ња 
ко је ини ци ра у књи зи, чи та ју ћи пе сму као „јук ста по зи ци ју еп ског опи са кла сич не хе-
рој ске рат нич ке за јед ни це и су ро ве два де се то ве ков не сли ке ра та и пат ње на ро да“1 
ко ја тре ба да нам скре не па жњу ко ли ко на чи ње ни цу да је сва ка упо тре ба си ле у про шло-
сти оба ве зно под ра зу ме ва ла стра да ње и смрт, то ли ко и на чи ње ни цу да ови до га ђа ји 
ди рект но ути чу на тре нут ну со ци о по ли тич ку си ту а ци ју у све ту и да је на осно ву њих 
мо гу ће ус по ста ви ти и из ве сне прог но зе о бу дућ но сти, баш као што то чи ни и сам штит. 

По ме ну та јук ста по зи ци ја, за сно ва на на оштром кон тра сту из ме ђу две гру пе из у-
зет но ево ка тив них сли ка сло же ног ин тер пре та тив ног по тен ци ја ла, ко је Одн раз два ја 
ка ко на фор мал ном та ко и на те мат ском пла ну, про из во ди у пе сми ат мос фе ру из не ве-
ре ног оче ки ва ња ко ја се про те же из ме ђу оно га што Те ти да оче ку је да ви ди на шти ту и 
оно га што за и ста ви ди: „Она тра жи ред и узор ну власт, али на ла зи са мо њи хо ву не га-
тив ну пред ста ву, без ду шни то та ли та ри зам; она тра жи ре ли ги ју, али на ла зи са мо вој но 
смак ну ће ко је па ро ди ра рас пе ће; она тра жи умет ност, али на ла зи са мо бес циљ но 
на си ље.“2 Су коб иде а ли зо ва не ви зи је жи во та, ко ја пе сму у нај ве ћој ме ри при бли жа ва 
свом кла сич ном узо ру – Хо ме ро вом опи су Ахи ле је вог шти та у XVI II пе ва њу Или ја де3 

1 Phi lip Bob bitt, The Shi eld of Ac hil les: War, Pe a ce, and the Co ur se of Hi story, Ran dom Ho u se LLC, New York, 
2011, стр. 35. На исти сми сао у свом кла сич ном ту ма че њу пе сме ука зу је и Син ти ја Би ли ка да бе ле-
жи да су на Од но вом шти ту пред ста вље ни „на си ље и бру тал ност мо дер ног све та”, док Џон Фу лер 
на гла ша ва да Одн „по ста вља по сле рат ну сце ну упра во у спе ци фич но из ме штен и дра ма тич но 
ар хе тип ски кон текст у ко ме се на нај бо љи на чин у це ло сти ис по ља ва ју њен ужас и ре ли ги о зни 
сми сао”. Cynthia A. Bily, “The Shi eld of Ac hi les”, Ma ster plots II, Po e try, до пу ње но из да ње, ја ну ар 2002, 
стр. 1; John Ful ler, A Re a der’s Gu i de to W. H. Auden, Far rar, Stra us & Gi ro ux, New York, 1970, стр. 228. 
2 John Ful ler, op. cit, стр. 228.
3 Реч је пр вен стве но о пре во ди ма Ахи ле је вог шти та Џор џа Чеп ме на из 1598. и А. Т. Ма ре ја из 
1925. го ди не, ка ко је по ка зао Дал дер ана ли зи ра ју ћи по ду дар но сти из ме ђу Од но вог лек сич ког 
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– и не при јат не ствар но сти „рат ног ста ња“, са ко јом се пе сник не по сред но су о чио у 
Шпан ском гра ђан ском и Дру гом свет ском ра ту, и ко ја на ста вља да се ис по ља ва у сво-
јим мно го број ним об ли ци ма све до да нас као су штин ски „про из вод кул ту ре“, ка ко 
на гла ша ва Бо бит, на овај на чин исто вре ме но у пе сми би ва по ста вљен у ши ри кон текст 
на пе тог су сре та кла сич не и мо дер не па ра диг ме уоп ште, и, по себ но, њи хо вог спе ци-
фич ног од но са пре ма ра ту као кул тур ном фе но ме ну.

Те ти ди на из не ве ре на оче ки ва ња у су мор ној ви зи ји ам би ва лент не ствар но сти мо дер-
ног све та пред ста вље не на шти ту бр зо се пре но се и на оче ки ва ња чо ве ка ко ји се са њом 
су о ча ва – ви ше му ни је обез бе ђе на ка те го ри ја ин ди ви ду ал но сти, већ се на ње га из но ва 
ре фе ри ше као на без лич ну мно жи ну, „не ра зу мљив пук“ са „ми ли он очи ју“ и „ми ли он 
чи за ма у вр сти“, као на „го ми лу про сеч ног, обич ног на ро да“. Ње го ва де ху ма ни за ци ја 
иро нич но је под стак ну та чи ње ни цом да се сва ки по ку шај ус по ста вља ња усло ва за бу-
ђе ње на де у пе сми, по но во пред ста вље них у ви ду не ра зу мљи вих „ста ти стич ких узро ка“ 
и „гла со ва без ли ца“, за вр ша ва у све о бу хват ној ат мос фе ри од су ства у ко јој „сва ка ствар 
(...) тре ба да бу де про чи та на као ‘сиг нал’ ко ји ука зу је на не што што ни је тре нут но ви дљи-
во или очи глед но“, где „не ра зу мљив пук“ по ста је „сиг нал гу бит ка смрт но сти ин ди ви дуе 
у ано ним но сти ма се“,4 и где „би ло ко“ по ста је сиг нал за де ху ма ни зо ва ног „сва ког“. 

На исти на чин и сиг нал мо гу ћег упли ва из ве сне кон трол не ин стан це у ви ду бо жан-
ства по ста је су ро ва ре ал ност ње го вог ап со лут ног од су ства из соп стве не кре а ци је, 
ко је се мо же до ве сти у ве зу са од су ством бо га ко ва ча ко ји ће „от хра ма ти не куд“ чим 
за вр ши сво је де ло: „Хе фе сто во да ри ва ње шти та умно го ме под се ћа на Бож је да ри ва ње 
чо ве ка сло бод ном во љом.“5 Чак је и алу зи ја на рас пе ће у ви ду „три бле да ли ка“ ко је 
ве зу ју за „три сту ба ус прав но у зе мљу за ко па на“ ис пра ће на са иро нич ном ам би ва-
лент но шћу на ро да ко ји се „не по ме ри нит реч из у сти“ и ко нач но обе ле же на од су ством 
сва ког ху ма ног прин ци па: „Одн ко ри сти хо мер ски мо дел ка ко би пред ста вио мо дер-
ни се ку ла ри стич ки по глед на свет у ко ме љу ди не мо гу успе шно да се обра ћа ју јед ни 
дру ги ма по што ви ше не по сто је тран сцен дент ни мо рал ни прин ци пи ка ко ји ма би 
мо гли да те же (...) по што би ће ви ше не по се ду ју свест о соп стве ној све сно сти.“6

Ко нач но, је ди на фи гу ра на шти ту ко ја би ве ро ват но и мо гла да по ла же пра во на 
ин ди ви ду ал ност, „си ро че оде ла ис це па на“, ко је је, по пут не ког од ли ко ва са пла та на 
Ђа ко ма Це ру ти ја, оста вље но у ам би ва лент ној пра зни ни Од но вог ми ли тант ног ко смо-
са, пред ста вље но је као крај њи „про из вод мо дер ног све та“7 у ко јем је чо век „сво је-
вољ но од ба цио Бож ји но ви за вет љу ба ви“8 и ко ме су на си ље и окрут ност „ак си о ми“ 

кор пу са и стил ских ре ше ња пре во ди ла ца у не ко ли ко ен гле ских пре во да Хо ме ра ко ји су мо гли 
да бу ду до ступ ни Од ну. Jost Da al der, “W. H. Auden’s The Shi eld of Ac hil les and Its So ur ces”, Jo ur nal 
of Austra la sian Uni ver si ti es Lan gu a ge and Li te ra tu re As so ci a tion, св. 42, 1974, стр. 186-198.
4 Ro bert Pack, The Long Vi ew: Es says on the Di sci pli ne of Ho pe and Po e tic Craft, Uni ver sity of Mas-
sac hu setts Press, 1991, стр. 17, 18.
5 John Ful ler, op. cit, стр. 229.
6 Ro bert Pack, op. cit, стр. 19.
7 Cynthia A. Bily, op. cit, стр. 3. 
8 Cla u de J. Sum mers, “Or One Co uld We ep be ca u se Anot her Wept: The Co un ter plot in Auden’s Shi eld 
of Ac hil les“, The Jo ur nal of En glish and Ger ma nic Phi lo logy, св. 83, бр. 2, април 1984, стр. 224.
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– са вр ше ни ан ти под де ча ку ко ји „у сре ди у фор мин гу звон ку/ уда рао је љуп ко и Ли-
но ву пе сми цу дра гу/ не жним пе вао гла сом“,9 на Хо ме ро вом шти ту. 

Ме ђу тим, за стра шу ју ћа сли ка ствар но сти ко ја не зна „за свет у ко ме обе ћа ња не-
што зна че/ Ил’ би је дан за пла као јер онај дру ги пла че“ још увек не за тва ра Од но ву 
„мрач ну па сто ра лу (...) нај пот пу ни ју осу ду све та ко ји од би ја жи вот“, ка ко је на зи ва 
Ри чард Џон сон.10 Ка ко би до вео сво ју ви зи ју до па рок си зма Одн пр во мо ра да про из-
ве де ко нач ну ко ли зи ју из ме ђу два све та ко ја су прот ста вља у пе сми, од но сно да уву че 
је дан свет у дру ги: „Одн је пре до чио не из бе жност су да ра из ме ђу ова два на чи на жи-
во та са пре ци зно шћу, сна гом и јед ном све о бу хват ном, све ра зре шу ју ћом иро ни јом, 
иро ни јом ко ја је нај про ниц љи ви ја у Те ти ди ном не из ре че ном схва та њу да ће њен син 
слу жи ти и стра да ти под си ла ма ко је су пред ста вље не на шти ту.“11 Ахи ле је во стра да ње 
ов де не тре ба по сма тра ти у кон тек сту хо мер ског све та у ко ме је оно по се до ва ло сна-
жну сим бо лич ку функ ци ју ко ја му је исто вре ме но обез бе ђи ва ла и сми сао, на шта под-
се ћа и са ма Те ти да ка да у Хе фе сто вом дво ру свог си на на зи ва „крат ко веч ним“,12 већ 
у кон тек сту стра да ња као ели ми на ци је, по сле ди це су да ра хе ро ја са мо дер ном па ра-
диг мом ко ја ви ше не оста вља про сто ра за из у зет ну ин ди ви дуу ко ја би мо гла да бу де 
но си лац суд би не ко лек ти ва. 

У од је ку Те ти ди ног ужа сну тог ври ска Одн је по но во убио Ахи ле ја су о чив ши га са 
сли ком де ху ма ни зо ва ног све та ко јем хе рој као та кав ви ше ни је нео п хо дан и где се 
„раз ли ка из ме ђу по рет ка исто ри је и по рет ка при ро де (...) по сма тра као есен ци јал на 
за са мо ра зу ме ва ње мо дер ног чо ве ка“,13 раз ли ка ко ја је за кла сич ну кон цеп ци ју чо ве-
ка би ла не за ми сли ва и нео др жи ва. Штит као сим бо лич ки но си лац но во у спо ста вље ног 
ко смо са та ко је са дру гим кон тек стом до био и дру гу на ме ну, „да нам по ка же, по пут 
огле да ла, на шу соп стве ну пред ста ву у пот пу но се ку ла ри зо ва ном и ма те ри јал ном све-
ту. Чи не ћи то, штит и умет ност нас шти те, али не од стра да ња и смр ти, већ од илу зи је 
ла жног оп ти ми зма, ис ку ше ња свет ске на де. Од нов штит нам ну ди исти ну о де струк-
тив но сти људ ске при ро де и рав но ду шно сти фи зич ког уни вер зу ма ка да се оне по сма-
тра ју као ствар но сти за се бе.“14

Пред ста вив ши исто риј ску не ми нов ност ра та, са јед не, и за стра шу ју ћу, го то во мел-
ви лов ску ин ди фе рент ност при ро де у мо дер ном све ту, са дру ге стра не, Одн је ука зао 
на свет ди ја ме трал но су про тан оно ме ко ји је пред ста вљен на Хо ме ро вом шти ту, ко ји, 
иако на ста је усред и при мар но за по тре бе ра та, и да ље оста је но си лац мно го упе ча-
тљи ви јих сим бо ла жи во та у хар мо ни ји и са гла сно сти са при ро дом, чак и у оним тре-
ну ци ма ка да је на ње му пред ста вљен рат. Од нов штит, са дру ге стра не, чак и на оним 

9 Хо мер, Или ја да, пре вео Ми лош Н. Ђу рић, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 
2002, XVI II, 569-571.
10 Ric hard Johnson, Man’s Pla ce: An Es say on Auden, Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, 1973, стр. 170-171.
11 Fre de rick P. W. McDo well, “Sub tle, Va ri o us, Or na men tal, Cle ver: Auden in His Re cent Po e try“, Wis-
consin Stu di es in Con tem po rary Li te ra tu re, св. 3, бр. 3, 1962, стр. 36, 37.
12 Или ја да, XVI II, 458.
13 Mat thew Mut ter, “The Po wer to En chant that Co mes from Di sil lu sion: W. H. Auden’s Cri ti cism of 
Ma gi cal Po e tics“, Jo ur nal of Mo dern Li te ra tu re, св. 34, бр. 1, 2010, стр. 28.
14 Ro bert Pack, op. cit, стр. 21.
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ме сти ма где по сто је на зна ке са вре ме ног жи во та у ми ру и бла го ста њу, не пре ста но 
ука зу је на по тен ци јал ну опа сност од но ве де ху ма ни зо ва не де струк ци је ко ја ко нач но 
са са вре ме ним чо ве ком по ста је за ме на за ње го во при род но ста ње, ка ко је то пе сник 
иро нич но су ми ра на јед ном ме сту: „Рат је нор мал но ста ње чо ве чан ства, а мир је са мо 
слу чај ни про стор за ди са ње. У пр вом пла ну су љу ди за тво ре ни у бо ју (...) око њих је 
све рав но ду шно и не про мен љи во, при род ни свет од не ба и зе мље. Та ко ства ри сто је; 
та кве су од у век би ле и та кве ће за у век би ти.“15

Ме ђу тим, ве ро ват но на исти на чин на ко ји је за стра шу ју ћи штит, ко ји ни је мо гао 
да са чу ва свог вла сни ка од смр ти, за Од на на кон ве ли ких ра то ва сре ди ном про шло га 
ве ка пред ста вљао сво је вр сну кри ти ку не ми нов но сти „нор мал ног” ста ња ра та као 
те ре та са ко јим је чо ве чан ство тек тре ба ло да се из бо ри, у са вре ме ни јем дру штве но-
по ли тич ком окви ру пре ра спо де ље них си ла кра јем XX сто ле ћа чи ни се као да је ње-
го ва не из бе жна и упо зо ра ва ју ћа ја сно ћа за стра ни ла пре ме шта ју ћи хо мер ске сли ке 
урав но те же ног ко смо са у пр ви план док је исто вре ме но по ти ски ва ла и за мра чи ва ла 
и да ље при сут ну опа сност од ра та ци ви ли за циј ских раз ме ра. На овај су штин ски де-
ма го шки кон цепт упо тре бе Хо ме ро вог бе смрт ног сим бо ла ко ји је по све му су де ћи 
на сту пио као по сле ди ца сво је вр сног па ра диг мат ског по ме ра ја у он то ло ги ји ра то ва ња 
из ме ђу 1. сеп тем бра 1939. и 11. сеп тем бра 2001. го ди не, још јед ном су ро вом под се ћа-
њу на ње го во кон ти ну и ра но при су ство, ме ђу пр ви ма су ука за ли упра во кри ти ча ри 
са вре ме не за пад њач ке ре то ри ке пр вен стве но оку пље не око из ве сних илу зи о ни стич-
ких кам па ња аме рич ке вој не по ли ти ке кра јем XX и по чет ком XXI сто ле ћа. 

Та ко је и Дру Кри сти јан сен у сво ме есе ју „Ахи ле јев штит: Раз ми шља ња по во дом 
Да на се ћа ња на по ги ну ле вој ни ке” по но во до вео у пи та ње це ло куп ну аме рич ку по-
ли ти ку про па ги ра ња нео п ход но сти „вој них ин тер вен ци ја”, са јед не, и за мра чи ва ња 
ре ал них ис хо да спро ве де них ак ци ја, са дру ге стра не: „Док по сма трам ли ца па лих 
Аме ри ка на ца сва ко днев но слу ша ју ћи о на па ди ма бом ба ша са мо у би ца у Баг да ду, Мо-
су лу и Ер би лу, раз ми шљам о на чи ни ма на ко је су ад ми ни стра ци ја и ње ни бра ни о ци 
по ку ша ли да до ка жу да је по сто јао ‘не ки узрок без ма ло’. (…) Не по сто је из ве шта ји, као 
у дру гим ра то ви ма, о бро ју мр твих Ира ча на. Чак је и за фо то гра фи је мр твач ких сан-
ду ка аме рич ких вој ни ка по треб но из ву ћи суд ски на лог из Пен та го на. (…) Уме сто све-
га то га ми има мо наш соп стве ни Ахи ле јев штит.”16

Кри сти јан се но ва кри ти ка рат не де ма го ги је, ме ђу тим, по ред Ахи ле је вог, при зи ва 
у свест и дру ги ве ли ки штит кла сич не ци ви ли за ци је – онај ко ји је у VI II пе ва њу Вер ги-
ли је ве Ене и де Вул кан на чи нио Ене ји, при ка зав ши на ње му у ви ду нео по зи вог про ро-
чан ства слав ну бу дућ ност Ри ма од осни ва ња гра да до Ав гу сто вих три јум фа. Ре то ри ка 
кла сич ног про ро чан ства на Ене ји ном шти ту као и на мно гим дру гим ме сти ма у епу, 
ко ја би се у по ме ну том кон тек сту мо гла узе ти за пре те чу са вре ме не илу зи је нео п ход-
но сти ра то ва ња, та ко је још код Ле син га по ста ла пред мет озбиљ не ре ва ло ри за ци је: 
„Про ро чан ства као про ро чан ства зах те ва ју не ја сни ји је зик, у ко јем не при ли че пра ва 

15 W. H. Auden, (ур.), The Por ta ble Gre ek Re a der, Vi king Por ta ble Li brary, бр. 39, Pen guin, New York, 
1960, стр. 18, 19.
16 Drew Chri sti an sen, “The Shi eld of Ac hil les: Re flec ti ons for Me mo rial Day“, Ame ri ca, 5/30/2005, 
св. 192, бр. 19, стр. 20.
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име на љу ди бу дућ но сти ко јих се ти чу. При свем том ов де је до тих пра вих име на, ка ко 
по све му из гле да, пе сни ку и двор ском чо ве ку би ло нај ви ше ста ло. (...) Ене јев штит је, 
пре ма то ме, пра ви уме так, је ди но на ме њен да ла ска на ци о нал ном по но су Ри мља на.”17 
Ње го ва кри ти ка у кон тек сту са вре ме ног ра то ва ња да та је у дру гој мо дер ној пе снич кој 
об ра ди кла сич ног шти та, пе сми „Ене јин штит” Џе ја Ро го фа, пр ви пут об ја вље ној у ча-
со пи су So ut hern Re vi ew 2005. го ди не. 

Ро го фов штит по чи ње као про бле ма ти за ци ја про ро чан ства у Ене и ди на јед ном 
оп шти јем пла ну. Ње гов Ене ја, по пут Од но вог Ахи ле ја, у са вре ме ном кон тек сту ра та 
та ко ђе по ста је де ху ма ни зо ван – „на о чит сред њо школ ски ју нак/ по ста де вој ник. Же-
сто ких/ хим ни у уши ма му гра ја/ угу ши ехо Ди до ни них је ца ја” – али ње го ва де ху ма-
ни за ци ја па ра док сал но про из и ла зи из сле пог осла ња ња на про ро чан ство ко је се 
из јед на ча ва са чи ном сло бод не во ље: „Ра до сно на жр тву при но си/ во ље не све пе ва-
њу ла га ном.” Де гра да ци ја хе рој ског ко дек са хо мер ског ју на ка ов де се за вр ша ва у бе-
сми сле ном извша ва њу „ко манд ног лан ца” ко ји до ла зи из јед на ко не ја сног из во ра, 
Ан хи со вих и Ди до ни них „мр твих ре чи” у Ха ду, као и Од но ви „гла со ви из ва зду ха”. 
Та ко ка да се по дру ги пут су о чи са бу дућ но шћу пред ста вље ном на шти ту Ро го фов 
Ене ја оста је „за па њен” и „сло мљен” пред соп стве ном суд би ном јед на ко као и пред 
чи та вом исто ри јом Ри ма на пи са ном пе ром по бед ни ка ко ја му оста је не по зна та и ко-
ја га на кра ју пре тва ра у еп ску „не зна ли цу” иро нич но од је ку ју ћи Вер ги ли је вим дво-
сми сле ним ис ка зом: „Ди ви се мно го Ене ја, но не мо же ни шта да схва ти,/ са мо га ра-
ду је сли ка.”18 Ме ђу тим, иако штит за Ро го фо вог ју на ка оста је не што „не спо зна тљи во” 
у сво јој јед но став но сти пред ста вља ња, ко ја као да га иро нич но упо зо ра ва на то да 
пред со бом ви ди не што ви ше од пу ке сли ке, он ипак по ста је но си лац ове „брон за не 
суд би не”, али у кон тек сту Ро го фо ве „цар ске ска ла ме ри је, Ене и де”, као и у слу ча ју Од-
но вог ко смо са, хе рој ви ше не ма функ ци ју сим бо лич ког но си о ца суд би не свог на ро да. 
Она је са да иро нич но све де на са мо на до слов ну функ ци ју но си о ца де ма го шког на ра-
ти ва ко ји де ху ма ни зо ва ни вој ник „те гли пре ко ра ме на” па ра док сал но ве ру ју ћи у ње-
го ву ма гич ну моћ мо жда са истим уве ре њем јед ног пи ло та B-52H или бом ба ша са мо-
у би це. Ко ли ко је ова про бле ма ти ка би ла по зна та и Од ну по твр ђу је ње го во ци нич но 
рас кр шта ње са Вер ги ли јем у пе сми „Дру го ра зред ни еп” об ја вље ној 1959. го ди не, у 
ко јој пе сник по ста вља не по сред но и у сво јој иро ни ји пот пу но ло гич но пи та ње за што 
се Вул ка но во про ро чан ство на шти ту за вр ша ва упра во 31. го ди не п.н.е, ка да је од и-
гра на бит ка код Ак ци ја: „Ко ји је ту узрок мо гао би ти оди ста/ што не ви де да ље од 31. 
пре Хри ста?”19 „Не, Вер ги ли је, не!”, уз ви ку је пе сник, ну де ћи да ље јед ну ал тер на тив ну 
исто ри ју ко ја би се као „ин тер по ла ци ја” у VI II пе ва њу Ене и де мо гла на до ве за ти на на-
ра тив шти та све до Ала ри ко ве пљач ке Ри ма 410. го ди не! 

Од нов ци ни зам на ко ји се на до ве зу је Ро го фо ва ре ва ло ри за ци ја шти та не сум њи во 
по га ђа са му срж кри ти ке рат не де ма го ги је у кон тек сту са вре ме них со ци о по ли тич ких 
пре ви ра ња. Ме ђу тим, оно што до дат но оп те ре ћу је пред мет Ро го фо ве кри тич ке оштри-

17 Гот холд Ефра им Ле синг, Ла о ко он, пре вео Све ти слав Пре дић, Рад, Бе о град, 1964, стр. 74, 75.
18 Вер ги ли је, Ене и да, пре вео Бра то љуб Кла ић, Зо ра; Ма ти ца хр ват ска, За греб, 1970. VI II, 730-731.
19 W. H. Auden, “Se con dary epic“, The Mid-Cen tury, бр. 7, де цем бар 1959, стр. 296.
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це са др жа но је у чи ње ни ци да док ње гов Ене ја по сма тра „из гла ча ни по кољ” на сво ме 
шти ту, он у ње му ви ди „за ра ће ног све та (…) сви ре пу ле по ту” ко ја ће по ста ти нео п ход-
на. На и ме, док Од но ва сли ка са вре ме ног све та ко ја про из и ла зи и су ко бље ног од но са 
исто ри је и при ро де про из во ди не ми нов ност ра та као чи на ко ји је кул ту ро ло шки 
усло вљен, у Ро го фо вој ви зи ји ова не ми нов ност у свом па ра диг мат ском по ме ра ју по-
ста је кул тур на нео п ход ност: „Рат као про из вод кул ту ре исто вре ме но и об ли ку је ту 
исту кул ту ру. (…) Ни шта ма ње не го Хе фе сто ве сли ке на шти ту са ко ји ма је не раз мр-
си во по ве зан, и сам рат пред ста вља кре а тив ни чин ци ви ли зо ва ног чо ве ка ко ји оства-
ру је озбиљ не по сле ди це на оста так људ ске кул ту ре, ко ја, из ме ђу оста лог, под ра зу ме-
ва и пра знич на ве се ља у ми ру.”20 На тај на чин, рат као кре а тив ни чин кул ту ре у свом 
ко нач ном об ли ку мо же да про из ве де соп стве ну кул ту ру ко ја, ка ко нас под се ћа ју шти-
то ви, мо же у пу ној ме ри да под врг не свој пред мет про це си ма есте ти за ци је. Упра во 
ова кве и слич не про це се у мо дер ном кон тек сту пре по знао је и Вал тер Бе ња мин у 
су сре ту иде о ло ги је фа ши зма са про гра мом фу ту ри ста: „Чо ве чан ство ко је је не кад, код 
Хо ме ра, би ло пред мет по сма тра ња за Олим пиј ске бо го ве, по ста ло је то са да са мо за 
се бе. Ње го во са мо о ту ђе ње до сти гло је онај сту пањ ко ји до пу шта да оно сво је вла сти-
то уни ште ње до жи вља ва као естет ско за до вољ ство пр вог ре да.”21

Ко нач но, у слу ча ју са вре ме них тех ни ка ра то ва ња и це ло куп не ре то ри ке ко ја их 
пра ти, ова по тре ба за есте ти за ци јом оства ру је се кроз ин си сти ра ње на њи хо вом стал-
ном при су ству у до ме ну ма сов них ме ди ја, ко ји иако у са свим дру га чи јим он то ло шким 
окол но сти ма пре у зи ма ју функ ци ју шти та и умет но сти, и да ље успе ва ју да са чу ва ју 
из ве сне ка рак те ри сти ке сво јих прет ход ни ка ре ак ту е ли зу ју ћи ону из вор но ми то ло шку 
по за ди ну по ру ке ко ју (и ко јом) по сре ду ју из ме ђу цен та ра мо ћи и обич ног чо ве ка. Је дан 
од нај бо љих при ме ра ове ди ја лек ти ке ко ји се мо же до ве сти у ди рект ну ве зу ка ко са 
про бле ма ти ком Ахи ле је вог, та ко и са Ене ји ним шти том у са вре ме ном кон тек сту оте ло-
тво рен је у ре то ри ци аме рич ке ан ти те ро ри стич ке кам па ње на кон 11. сеп тем бра. На и ме, 
на исти на чин на ко ји штит па ра ли ше сво ју пу бли ку та ко што суп тил но ма ни пу ли ше 
ње ним стра хом пред ста вља ју ћи по глед на свет у ко јем не ма ме ста за на ду, и ре то ри-
ка оку пље на око про па ган де Ра та про тив те ро ри зма, при мар но по сре до ва не ма сов-
ним ме ди ји ма, про из во ди сво је вр сну па ра ли зу чо ве чан ства за стра ше ног тра гич ним 
ак том у мно го озбиљ ни јим раз ме ра ма од већ по ме ну тих кон се квен ци ра та у Ира ку. 

У сво јој књи зи По е ти ка стра ха Крис Ерик сон при сту па ово ме про бле му на при-
ме ру Бу шо вог го во ра одр жа ног 20. сеп тем бра 2001. го ди не, де вет да на на кон те ро ри-
стич ких на па да на Свет ски тр го вин ски цен тар и Пен та гон: „Бу шов го вор, умно го ме 
по пут Ахи ле је вог шти та, пред ста вља је дан пре ци зан од раз све та. (…) Од са да смо 
све сни чи ње ни це да је рат је сте ме ри ло, као што ће то да бу де и у пред ви дљи вој бу дућ-
но сти, и као што је од у век и био.”22 Ка да Буш из ја вљу је ка ко „Аме ри кан ци не тре ба 
да оче ку ју са мо јед ну бит ку, већ ду го трај ну кам па њу ка кву до са да ни смо ви де ли”,23 

20 Phi lip Bob bitt, op. cit, стр. 36.
21 Вал тер Бе ња мин, Есе ји, пре вео Ми лан Та ба ко вић, Но лит, Бе о град, 1974, стр. 149. 
22 Chris Eric kson, The Po e tics of Fe ar: A Hu man Re spon se to Hu man Se cu rity, Con ti nu um, Lon don, 
2010, стр. 31, 33.
23 Ibid, стр. 34.
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из ве сност јед ног веч ног, уни вер зал ног ра та, по пут оно га на Ахи ле је вом шти ту, по ста је 
пот пу на. Ме ђу тим, тај рат се ви ше не ће во ди ти на тлу Аме ри ке, ко ја је, ка ко Ерик сон на-
гла ша ва у сво јој ана ли зи, пред ста вље на као Хо ме ров град у ко ме вла да мир, већ на 
тлу „не при ја те ља”, за ра ће ном гра ду на шти ту. Овај „не при ја тељ” у кон тек сту Бу шо вог 
го во ра пре ци зно је по ста вљен на гра ни цу из ме ђу хо ме ров ске пред ста ве све та у ко јем 
су прот ста вље не стра не у за ра ће ном гра ду ни су „су штин ски раз ли чи те” и од нов ске 
пред ста ве у ко јој се раз ли ке та ко ђе по ни шта ва ју, али ово га пу та услед ин ди фе рент-
но сти де ху ма ни зо ва ног ра та: „Бу шо ва ад ми ни стра ци ја и нео кон зер ва тив ци ко ји су 
се оку пи ли око ње ве о ма су се по тру ди ли да ја сно обе ле же не пре мо сти ве гра ни це 
из ме ђу ‘нас’ и ‘њих’, до брог ‘гра ђа ни на’ и злог ‘те ро ри сте’.”24 Ова ко кон стру и са на ди-
стинк ци ја исто вре ме но до зи ва у свест Ро го фо ве „на ро де ју на ка, уби ца, ро бо ва” ко ји 
су пред ста вље ни на Ене ји ном шти ту и у пот пу но сти је оп те ре ће на на ра ти вом јед ног 
са вре ме ног про ро чан ства ко је је ко нач но афир ми са но као не ми нов но и нео п ход но 
у по след њем ре тор ском ре мек-де лу аме рич ке ан ти те ро стич ке кам па ње, још јед ном 
го во ру-шти ту, ко ји је Ба рак Оба ма одр жао по во дом уби ства Оса ме бин Ла де на 2. ма ја 
2011. го ди не: „Би ли смо ује ди ње ни у на шем ци љу да за шти ти мо на шу на ци ју и при-
ве де мо прав ди оне ко ји су по чи ни ли овај злоб ни на пад, (…) ушли смо у рат про тив 
ал-Ка и де ка ко би смо за шти ти ли на ше гра ђа не, на ше при ја те ље и на ше са ве зни ке. 
(…) Бин Ла де но ва смрт пред ста вља нај зна чај ни ји ре зул тат до са да шњих на по ра на ше 
на ци је да по ра зи ал-Ка и ду. Ипак ње го ва смрт не обе ле жа ва крај на ших на по ра. (…) Ми 
мо ра мо – и ми ће мо – оста ти на опре зу код ку ће и у ино стран ству.”25 

Аме рич ка ан ти те ро ри стич ка кам па ња на кон 11. сеп тем бра не сум њи во је у сна жној 
ме ри ути ца ла на сво је вр сну про ме ну па ра диг ме у он то ло ги ји ра то ва ња, про ме ну у 
ко јој је штит од де фан зив ног оруж ја, пре ко по сред ни ка у иде о ло шким пре тен зи ја ма 
ми ли тант не ствар но сти, до сти гао ста тус сво је вр сног но си о ца офан зив не про па ган де. 
Кон текст у ко јем му је ова ква функ ци ја обез бе ђе на ви ше ни је мо гао би ти кон текст 
ра та као по губ ног и де ху ма ни зо ва ног чи на кул ту ре ко ји не мо же ни на ко ји на чин да 
на до ме сти исто риј ске кон се квен це соп стве не де струк тив но сти, већ кон текст у ко јем 
је и сам рат по чео да се по сма тра као сво је вр сни штит од јед не још стра шни је прак-
се за ка кву је кра јем XX и по чет ком XXI сто ле ћа про гла шен те ро ри зам. 

Со ци о по ли тич ка ат мос фе ра ко ју је је дан ова кав за о крет мо гао да про из ве де до-
зи ва у свест тре ћу мо дер ну ин тер пре та ци ју кла сич ног на ра ти ва, пе сму „Хе ра клов 
штит” Џо зе фа До нал да Ме кле чи ја, об ја вље ну у Њу јор ку 1990. го ди не. Иако се у од но-
су на Од на и Ро го фа ве ро ват но у нај ве ћој ме ри осла ња на свој кла сич ни узор, опис 
Хе ра кло вог шти та у исто и ме ном епи ли ју ду гом 480 хек са ме та ра ко ји се да нас са из-
ве сним ре зер ва ма при пи су је Хе си о ду,26 Ме кле чи је во ту ма че ње ве ро ват но ула зи у 

24 Chris Eric kson, op. cit, стр. 34.
25 http://www.whi te ho u se.gov/blog/2011/05/02/osa ma-bin-la den-dead; Kur ziv I. J. 
26 О про бле ми ма атри бу ци је псе у до-Хе си о до вог Хе ра кло вог шти та и ње го вог од но са пре ма 
кла сич ној еп ској тра ди ци ји ви де ти на ше ра до ве: „О из ве сним пи та њи ма аутор ства Хе ра кло-
вог шти та“, Збор ник Ма ти це срп ске за кла сич не сту ди је, књ. 15, Но ви Сад, 2013. и „Пе сма о 
шти ту – је дан при лог ком па ра тив ном из у ча ва њу псе у до Хе си о до вог Хе ра кло вог шти та“, Lu ci-
da In ter val la: при ло зи оде ље ња за кла сич не на у ке, бр. 41, Бе о град, 2012. стр. 39-57. 
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нај плод ни ји ди ја лог са окол но сти ма ко је је про из ве ла ера ра то ва ња обе ле же на ду хом 
ан ти те ро ри зма. Пе сник по ла зи од јед не од нај у пе ча тљи ви јих пред ста ва стра хо та ра-
то ва ња у еп ском на ра ти ву ко ја се ве зу је за још јед ног у мо дер ном кон тек сту де ху ма-
ни зо ва ног ан тич ког ју на ка и ко ја, са ма по се би, за ве ћи ну са вре ме них кла си ча ра још 
у окол но сти ма древ не еп ске тра ди ци је пре тен ду је на сво је вр сну кри ти ку ра та: „Опис 
шти та про из во ди је дан им пли цит ни ко мен тар на на ра тив ко ји га окру жу је. (…) Уко ли ко 
Хе ра клов штит има свр ху да ко мен та ри ше рат уоп ште, он то чи ни на пла ну по је ди нач-
них под ви га свог вла сни ка у пе сми, а ње го ва по ру ка стро го ис кљу чу је сва ки ути сак о 
хе рој ској сла ви.”27 Пре та чу ћи еп ске сце не са псе у до-Хе си о до вог шти та у лир ски ток 
пе снич ких сли ка ко је се пре ли ва ју из ка тре на у ка трен Ме кле чи ини ци ра сво је вр сно 
„на о па ко” чи та ње из вор ни ка кре ћу ћи се од ње ног кра ја ка по чет ку и ус по ста вља ју ћи 
стро гу си ме три ју из ме ђу сце на ми ра и сце на ра та у пе сми. 

Гра ни ца из ме ђу два све та по себ но је на зна че на и при су ством три ме та тек сту ал на 
ко мен та ра ко ји су да ти у ви ду за себ них стро фа у пе сми уокви ре них за гра да ма. Пр ва 
два ко мен та ра мо гу се чи та ти у кон тек сту екс тра ди је ге тич ког ди ја ло га са лир ским 
су бјек том пе сме, а по том и са ње ним ауто ром. Ме ђу тим, тре ћи Ме кле чи јев ко мен тар 
по ста вљен цен трал но у од но су на сли ке ра та у дру гом де лу пе сме до но си са свим 
дру га чи ју сли ку, сли ку „за ра ће ног све та”: „Стрел ци ци ља ју на фа лан гу што си не/ Пред 
њи ма као да је с дру гог све та./ Ар ма ге до ни што пра ве их ма ши не/ – Тен ко ви, на не бу 
шти то ви од ра ке та.” Сли ка еп ског бој ног по ља на тре ну так се пре та че у муч ну ат мос фе-
ру хлад но ра тов ске кри зе ка ко би већ у сле де ћим сти хо ви ма пре ра сла у не што што би 
се у кон тек сту по ме ну те раз вој не ли ни је мо гло на зва ти по е ти ком аме рич ке ан ти те-
ро ри стич ке кам па ње: „Пре те да уста ну про тив по ква ре не/ Си ле ко ју са да хра не и 
ве се ле/ Са мо од бра на је оно из че га на пад кре не/ Ме та ка ко јој по ле ћу све стре ле.” 
По след ња два сти ха у сво јој пу ној сна зи осли ка ва ју свет у ко ме ве чи ти и не из бе жни 
рат пре у зи ма функ ци ју шти та у кон тек сту про па ган де ко ја по зи ва на по ли ти ку чо ве-
ко љу би ве оба ве за но сти на де фан зив ну ре ак ци ју. 

Ме ђу тим, Ме кле чи је ва ин тер пре та ци ја од ла зи за још је дан ко рак да ље. Ан тич ка 
пер со ни фи ка ци ја стра ха пред ста вље на у цен тру шти та – мо гло би се ре ћи истог оног 
стра ха ко јим је по ме ну та про па ган да ве што упра вља ла – за пе сни ка ви ше не пред-
ста вља илу зи о ни стич ко сред ство за за стра ши ва ње не при ја те ља, на ко је се „окло пље-
ни див” осла ња, већ сво је вр сно под се ћа ње на соп стве но де струк тив но деј ство у чи јем 
се ис кри вље ном при су ству ко нач но су сре ћу ми ли та ри стич ка не ми нов ност Од но вог 
и де ма го шка нео п ход ност Ро го фо вог све та, про из во де ћи ко нач ну ат мос фе ру ти хог 
при су ства са да већ не по врат не и не по пра вљи ве ствар но сти ра та. Та ко је и мрач на 
опо ме на ко ју штит упу ћу је сво ме но си о цу у овој фа зи уна пред осу ђе на на не у спех 
по што „већ је дан од мр твих плен је за вра ну”. 

Су дар то ко ва по сте пе не де гра да ци је ар хе тип ског хе рој ског прин ци па оли че не у 
по све ће ном не зна њу Ро го фо вог Ене је, уза луд ној опо ме ни Ме кле чи је вом Хе ра клу и 
сим бо лич кој смр ти Од но вог Ахи ле ја, и па ра диг мат ске про ме не од но са пре ма он то-

27 Wil li am G. Thal mann, Con ven ti ons of Form and Tho ught in Early Gre ek Epic Po e try, The John Hop-
kins Uni ver sity Press, Bal ti mo re & Lon don, 1984, стр. 62, 64.
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ло ги ји ра то ва ња у са вре ме ним со ци о по ли тич ком окви ри ма, пред ста вљен у три ни-
ма ло охра бру ју ће мо дер не ин тер пре та ци је кла сич ног рат нич ког на ра ти ва, ко нач но 
би у свом нај ек стрем ни јем об ли ку мо гао да до ве де до ста ња ап со лут не де сим бо ли-
за ци је ра то ва ња у ко јој би оно по ста ло са мо до во љан и не за ви сан фе но мен: „Шта се 
са да мо же до го ди ти – осим ра та, ко ји је већ и сам по се би кон вен ци о нал ни штит? 
При ча се о би о те ро ри зму, бак те ри о ло шком ра то ва њу или ну кле ар ном те ро ри зму. 
Ме ђу тим, ту ви ше ни је реч о сим бо лич ком иза зо ву, већ о про стом и пу ком уни ште њу, 
без ика квог еле мен та ри зи ка или сла ве: ра ди се о ко нач ном ре ше њу.”28 Са мо у то ку 
про шлог сто ле ћа во ђе но је ви ше од 150 ра то ва ме ђу ко ји ма би мно ги мо гли да до би-
ју ста тус Бо дри ја ро вог кон вен ци о нал ног écran de pro tec tion. Ме ђу тим, иако Од но во, 
Ро го фо во и Ме кле чи је во упо зо ре ње на мо гућ ност „ко нач ног ре ше ња” већ одав но 
ни су пред мет на уч не фан та сти ке, чи ње ни ца да се у са вре ме ној ли те ра ту ри још увек 
мо же про на ћи жи ва ми сао ко ја се на о ру жа на кон ти ну и те том тра ди ци је су о ча ва са 
ре ал ним прет ња ма ствар но сти, оста вља до вољ но на де да ће штит ипак ус пе ти да 
оства ри сво ју пр во бит ну функ ци ју.
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