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РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА ПРЕ СТУП НИ КА
По јам „тран сгре сив на књи жев ност“ ско вао је 1993. Мајкл Сил вер блат из Лос Ан ђе лес 

тај мса ко ји је пре по знао „но ву“ и су штин ски опа сну тен ден ци ју у књи жев но сти. Сил вер
бла тов чла нак, под на сло вом „Шо кант на при влач ност: Ко су ти пи сци и за што же ле да 
нам на у де?“,1 по ја вио се не што на кон ро ма на Аме рич ки пси хо Бре та Ис то на Ели са. Сил
вер блат је тран сгре сив ним ро ма но пи сци ма про гла сио ау то ре ко ји на мер но увр шта ва
ју не при ја тан са др жај у сво ја де ла – сек су ал не та буе, на си ље и дро ги ра ње – ис кљу чи во 
да би про во ци ра ли чи та о ца. Сил вер блат та ко ђе по твр ђу је да су ста ри је тран сгре сив не 
фи гу ре по пут Ви ли ја ма Ба ро у за и Ке ти Акер из вр ши ле пре су дан ути цај на Ели са и Де
ни са Ку пе ра, те уви ђа од јек има ги на тив ног ли бер ти ни зма мар ки за Де Са да у овом 
уз не ми ру ју ћем но вом трен ду. Он се пи та за што је ау тор ка као што је Ен Рајс, у чи јим 
књи га ма има на сил ног сек са, на ши ро ко це ње на, док се пи сац по пут Ели са оцр њу је. 

Се дам на ест го ди на ка сни је Ели со ва ре пу та ци ја је по ра сла, а Ен Рајс су за ме ни ли 
слич ни, уме ре ни ји ау то ри у жан ру фан та сти ке. Не мо гу ће је ду го роч но пред ви де ти 
књи жев ну ре пу та ци ју, али па мет ни је би би ло по ло жи ти но вац на Ели са, за чи ју се 
књи гу, прем да кон тро верз ну, сма тра да ну ди со ци јал но ре ле ван тан став. Ен Рајс је 
ви де ла шта ће се до го ди ти. У јед ном ин тер вјуу из 1996, по жа ли ла се да се про за не 
сма тра озбиљ ном „уко ли ко се на не ки на чин не ба ви сред њом кла сом“. Као спи са те
љи ца ко ја се ба ви има ги на тив ном про зом, она је би ла сто га у не по вољ ном по ло жа ју. 
У слич ним ин тер вју и ма че сто је го во ри ла о свом „кит ња стом“ сти лу. Иа ко су ње на 
де ла за вре ђи ва ла ве ће по што ва ње од ве ћи не пи са ца фан та стич не про зе, хлад ни, 
кли нич ки стил Ели со ве књи ге при ву као je и по хва ле и па жњу цен зо ра. Ро ма ни Ен Рајс 
са др же на си лан секс, сек су а ли за ци ју де це и ве ро ват но не га тив не и сте ре о тип не при
ка зе же на и хо мо сек су а ла ца, али се ни кад не сма тра ју опа сним – је ди но три ви јал ним. 
За ма ло успе шан по ку шај да се за у ста ви об ја вљи ва ње Аме рич ког пси ха по чи вао је на 
ар гу мен ту да ће та књи га под сти ца ти на си ло ва ње и уби ство. Ни ко ни кад ни је по те гао 
тај ар гу мент кад је у пи та њу књи га Му шкар ци ко ји мр зе же не. Ен Рајс чак ми сли да јој 
хо мо е рот ски еле мен ти у ње ним де ли ма да ју ве ћу сло бо ду: „Мо гу да при ка жем ве о ма 
ро ман ти чан од нос два му шкар ца, али се та књи га не ће сма тра ти ис кљу чи во љу бав ним 
ро ма ном. Док ће се упра во су прот но до го ди ти ако је јед на од те две осо бе же на… 
Али по што се ра ди ло о два му шкар ца, мо гла сам да се по за ба вим истин ском су шти ном 
до ми на ци је и по кор но сти.“

Сек су ал на до ми на ци ја је уо би ча је но сред ство из у зет но по пу ла р ног љу бав ног жан
ра, на ро чи то оног с исто риј ском те ма ти ком у ви ду све при сут них „љу би ћа“ у ме ком 

1 Mic hael Sil ver blatt, “Shock Ap peal: Who Are The se Wri ters, and Why Do They Want to Hurt Us?” 
(Прим. прев.)



99

по ве зу. Она та ко ђе да је и но ту кон тро верз но сти књи жев ној про зи – код ау то ра као 
што су Ке ти Акер и Ме ри Геј тскил – јер иза зи ва чвр сте ста во ве на свим стра на ма по
ли тич ког и кул тур ног спек тра. Тран сгре сив ни са ти ри ча ри ба ве се за па љи вим те ма ма 
не за у зи ма ју ћи ни ка кво мо рал но ста но ви ште и оп хо де се пре ма би зар ном по на ша њу 
као да је оно пот пу но нор мал но. Шта ви ше, ти пи сци одр жа ва ју сво је вр сну ау тор ску 
ано ним ност због ко је је те шко пре по зна ти ика кав при вид свр хе у де лу ка ко би се раз
ја сни ло ње го во зна че ње као ге ста. Упа дљи ва књи жев на вред ност тих де ла при вла чи 
чи та лач ку пу бли ку ко ја из бе га ва ерот ске љу бав не ро ма не или на сил не кри ми на ли
стич ке ро ма не – рас при ча не сту ден те ко ји оце њу ју и ту ма че књи жев ност. То су су
штин ски еле мен ти књи жев не тран сгре сив но сти, ка ко је ја де фи ни шем: она на ла зи 
пу бли ку ме ђу кул тур ним ели та ма, а исто вре ме но оста је не у трал на и не при ста је да 
за у зме стра ну у рас пра ва ма по ве де ним због те ме са мог де ла. Тај мај стор ски по тез 
при си ља ва чи та о це да се не по сред но су о че с де лом уме сто кроз при зму не ког си сте
ма или ка кве те о ри је.

Исти по тез уса вр ши ли су пр ви са ти ри ча ри, по чев од Пе тро ни ја и на ро чи то од Ме
нип ске шко ле. Нај бо љи при мер ње не ре то ри ке је сте пр ви са ти рич ни ге ни је Пу бли је 
Ови ди је На зон. Код Ови ди ја на ла зи мо је дин стве ни тро у гао ау тор –го вор ник –чи та лац 
ко ји је та ко ва жан за ме нип ски мо дус, што је фор мал но сред ство за оте жа ва ње би ло 
ка кве иден ти фи ка ци је ау то ра у тек сту, а ко је му исто вре ме но омо гу ћа ва да се за др жи 
ван ње га у ви ду под ра зу ме ва ног при су ства. Ови ди је, Свифт и дру ги са ти ри ча ри при
па да ју по сто ја ној и „скри ве ној“ књи жев ној ло зи – са ти рич ном епу. Еп ска књи жев ност 
чу ва су штин ска уве ре ња јед ног дру штва у од ре ђе ном тре нут ку, а њен не по жељ ни 
са пут ник, са ти рич ни еп, ко ри сти пре те ри ва ње, са р ка зам и ду хо ви те на по ред но сти 
ка ко би под рио та уве ре ња. Из тог раз ло га гле ди шта ко ја се мо гу по бра ти из књи жев
них ро ма на иза зи ва ју ве ћи не мир од оних из ман га стри по ва, ви деоига ра, по пу лар не 
про зе или игра ног про гра ма ка блов ске те ле ви зи је. Књи жев ност слу жи као са др жа тељ 
па ра диг ми, би ло да је реч о ста ро мод ним или но во ком по но ва ним, ко је за јед но чи не 
кон цеп ту ал но је згро са мог дру штва. Ме нип ски са ти ри ча ри ко ри сте не га тор ски или 
апо фа зни при ступ ка ко би под ри ли си сте ме и те о ри је свог до ба, ко је ја на зи вам „ми
то ло ги ја ма“ или јав ним иде ја ма. Бах ти нов ски гле да но, те ми то ло ги је и мо но ло шки 
дис курс у ко јем су оне из ра же не, ис кљу чу ју гла со ве пу ка, тај по ли глот ски го вор љу ди 
чи је ста но ви ште по чи ва ван глав ног то ка. Бу ду ћи да је на пи са на из су бјек тив ног и 
на род ног гле ди шта, сва са ти ра углав ном про ис ти че из тог пуч ког гла са и до во ди га у 
ве зу с гла сом јав но сти. 

У Ови ди је во вре ме кров на ми то ло ги ја би ла је ми то ло ги ја Ри ма и Це за ра, она ко 
див но из ма шта на као у Ве р ги ли је вој Ене и ди. На су прот то ме, са вре ме ни са ти ри ча ри 
мо ра ју да се рву с број ним уве ре њи ма и си сте ми ма у плу ра ли стич кој кул ту ри. Ти јав
ни гла со ви и па ра диг ме ни су са мо ра зно ли ки већ их одр жа ва и не пре глед ни бе дем 
ме ди ја и кул тур них ин сти ту ци ја. За оту ђе ног пост мо дер ног го вор ни ка дис тан ца из
ме ђу при зем ног „на род ног“ ис ку ства и јав не кул ту ре је сте не по мир љи ва. Са ти ри ча ри, 
шта ви ше, на ла зе сво је ко ре не у по сле рат ној тра ди ци ји, ко ја се до во ди у ве зу с ан ти
ста љи ни стич ком ле ви цом, уве ре ном да есте ти ку и ис кљу чи во пра во умет ни ка угро
жа ва дру штво ко је се све ви ше де ли на су ко бље на со ци о ло шка кре да. Осла ња ју ћи се 
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на иро нич ни есте ти зам На бо ко ва с јед не стра не и на сил ни анар хи зам Ба ро у за с дру ге, 
но ва ге не ра ци ја са ти ри ча ра бра ни ла је не за ви сност умет ни капо сма тра ча од јав не 
кул ту ре ко ју је сма тра ла дог мат ском и бу ква ли стич ком. 

Раз во јем „со ци о ло шког“ гле ди шта ко је је има ло оби чај да по сма тра кул ту ру и ли те
ра ту ру из гло бал не пер спек ти ве, тран сгре си ја је по ста ла сред ство за та квог умет ни
ка да се ис так не ти ме што ће пр ко си ти про пи са ним тен ден ци ја ма ко је пра те ши ро ке 
си сте ме ве ро ва ња. Оту ђе ни пост мо дер ни пи сац за у зи ма две тран сгре сив не аре не. 
Сек су ал на при ча не по сред но пред ста вља ме ђу соб но де ло ва ње те ла и „си сте ма ве
ро ва ња“ по ко јем је она (ка ко то ис ка зу је Ке ти Акер) не до дир љи ва. Не за о би ла зни 
ли би до се при ка зу је или иро нич но, пу тем мре же ша ро ли ких вер бал них на по ред но сти, 
пре ма Ло ли ти, или се др ско усто ли ча ва у инат ду бо ко увре же ним ре пре сив ним си сте
ми ма све та, пре ма Го лом руч ку. Ова дру га вр ста при че са др жи при по ве да ча „ни тко ва“ 
с оп се сив ном тач ком гле ди шта из ра же ном крај ње спе ци фич ним је зи ком ода бра ним 
из јав ног дис кур са. Тај је зик иро нич но пот цр та ва ње го во/ње но ло ше по на ша ње, кроз 
ко је се ус по ста вља и при ми тив на по хо та за фи зи кал но шћу. Тран сгре сив ни ју нак, ко ји 
је че сто спој кул ти ви са них и про стих сен зи би ли те та, те жи бли ско сти са смр ћу као 
кљу чу за из гу бље ну ви тал ност ко ја цве та у од су ству иде а ци је. По ри ца ње смр ти, у 
тран сгре сив ној ви зи ји, је сте те мељ ма сов не све сти. 

С об зи ром на ан ти па ти је те тра ди ци је пре ма си сте ми ма, не би би ло са гла сно ко
ри сти ти фи ло зо фе или те о ре ти ча ре као хе у ри стич ка сред ства. Мо гло би, ме ђу тим, 
би ти свр сис ход но ис та ћи слич ност из ме ђу ме нип ског по гле да на свет и Хај де ге ро вог 
Бит ка и вре ме на:

Тра ди ци ја, ко ја је при то ме за го спо да ри ла, нај пре и по нај ви ше чи ни та ко ма ло при
сту пач ним оно што „пре да је“, да она то пре по кри ва. Оно на сле ђе но она из ру чу је са мо
ра зу мљи во сти и спре ча ва при ступ из вор ним „вре ли ма“ из ко јих су на до не кле пра ви на
чин цр пе не на сле ђе не ка те го ри је и пој мо ви. Тра ди ци ја чи ни чак и то да се та кво по ре кло 
уоп ште за бо ра вља. Она обра зу је не по треб ност да се та кав по вра так ма кар и са мо 
раз у ме у сво јој ну жно сти.2

Хај де ге ро во су пр от ста вља ње тра ди ци је и иско на мо гло би се по зај ми ти као ар ти
ку ла ци ја основ не прет по став ке тран сгре сив не са ти ре, за јед но с ве ро ва њем у су о ча
ва ње са смр ћу као кљу чем „ау тен тич но сти“. Док је ме нип ски про је кат не га ти ван, Хај
де гер на гла ша ва да ње го во за зи ра ње од тра ди ци је пред ста вља те мељ за по зи ти ван 
по сао ко ји би тре ба ло да оба ве фи ло зо фи: да мар ки ра ју „ту тра ди ци ју у ње ним по зи
тив ним мо гућ но сти ма, а то увек ка зу је: у ње ним гра ни ца ма“.3

Још те же је сме сти ти са вре ме ну са ти ру у не ки жа нр по ли тич ких уве ре ња, или не ки 
ко ји је на ши ро ко при хва ћен. Та дво сми сле ност је на пра ви ла про бле ме ко мен та то ри
ма, ко ји че сто од ба цу ју тран сгре сив на де ла би ло као прет њу по дру штве ни по ре дак 
би ло као кон зер ва тив ну кон тра ре ак ци ју на успе хе про гре си ви зма. М. Кит Бу кер ука

2 Пре вод пре у зет из: Мар тин Хај де гер, Би так и вре ме, прев. Ми лош То до ро вић, Слу жбе ни гла
сник, Бе о град, 2007, стр. 42. (Прим. прев.)
3 Исто, стр. 43. (Прим. прев.)
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зу је на „из ван ред но тра ди ци о на лан ли бе рал ни ху ма ни зам“ (69) не ких тран сгре сив них 
ау то ра, и то је уне ко ли ко оправ да но. Ли бе рал на епи сте мо ло ги ја Кар ла По пе ра, од ре
ђе на спрам до ми на ци је „нео спо ри вих“ си сте ма и за ми сли „исто ри зма“ – фи ло зоф ске 
прак се уо ча ва ња обра за ца ко ји об ја шња ва ју про шлост и пред ви ђа ју бу дућ ност – има 
не што за јед нич ко са са ти рич ном пер спек ти вом. Нај зад, ме ђу тим, са вре ме на са ти ра 
на ла зи сво ју про ве ни јен ци ју у осо би то књи жев ним из во ри ма, те је по треб но одр жа
ти не ку вр сту ди стинк ци је из ме ђу нео д ре ди во сти књи жев них де ла и не про пу сне 
при ро де фи ло зоф ских кон це па та. 

То је на ро чи то тач но бу ду ћи да де ла ко ја сам ода брао као ре пре зен та тив на (као и 
дру га де ла у овом жан ру) ста вља ју ак це нат на „по ру ку“, пре ма де фи ни ци ји струк ту ре 
ко му ни ка ци о них чи но ва Ро ма на Ја коб со на, уме сто на го вор ни ка или при ма о ца. Што 
зна чи да се текст, као у слу ча ју по е зи је, по сма тра објек тив но, а не као са оп ште ње пи
сца пу бли ци. Иа ко је за Ја коб со на зна че ње по ру ке обич но усло вље но кон тек стом, тај 
од нос је не по сре дан у са вре ме ној са ти ри. Дру гим ре чи ма, са ти ри ча ри пи шу као да 
им ни је по зна та фи ло зоф ска и по ли тич ка по за ди на, од но сно ин те лек ту ал ни кон текст, 
у ко ји ма пи шу. Опис по е зи је Џо на Стју ар та Ми ла као „ело квен ци је ко ју уз гред чу је мо“ 
та ко ђе се укла па у ту оде ље ност и усред сре ђе ност на текст у са ти ри. Тај осе ћај им
пли цит ног при су ства слу ша о ца, свој ствен мно гим пе сма ма, по ду да ран је „ано ним но
сти“ ко ју ја при пи су јем ме нип ским де ли ма, чи ме се ак це нат ста вља на сам је зик, а не 
на зна че ње. 

Учи ни ти то пред ста вља сна жан гест, али ујед но и „луд“, а ти ме се об ја шња ва и 
слич ност из ме ђу тран сгре сив не са ти ре и кон цеп та „лу кав ца“ или „лу де“, све при сут ног 
у фол кло ри ма ши ром све та. Та фи гу ра не обра ћа па жњу на здрав ра зум, а опет на ла
зи исти ну то бо же без по мо ћи ин те лек та. Мо жда ће би ти не ја сно ако опи ше мо глав ног 
ју на ка ро ма на Но вац Мар ти на Еј ми са као лу ду или лу кав ца, али са свим је мо гу ће да 
не ма дру гог на чи на да се ука же на ње го ву при год ну глу па вост. 

На кон што смо раз мо три ли је зик у раз ли чи тим вр ста ма про зе ор га ни зо ван око 
две оп ште те ме – секс и дру штво – ја бих опре зно де фи ни сао „тран сгре сив ни по глед 
на свет“. Ти пи сци су скеп тич ни пре ма ап стракт ним кон цеп ти ма, на ро чи то оним ко ји 
по сма тра ју до га ђа је у оп штим пој мо ви ма, као да су они об ја шњи ви уста но вље ним 
те о ри ја ма и ети ком ко је се ти чу од но са ме ђу гру па ма. Је зик тих де ла пре у ве ли ча ва 
раз ли чи те тен ден ци је ми сли: раз вој так со ном ских ди стинк ци ја; спе ци ја ли зо ва ни је зик 
тр го ви не, ме ха ни ке, ре кла ми ра ња, тех но ло ги је, пор но гра фи је, умет но сти и та ко да ље. 
Иа ко па ро ди ја од ре ђе ног во ка бу ла ра, по пут упо тре бе ме ха ни чар ског је зи ка у Ба лар
до вом Су да ру, су ге ри ше кри ти ча ри ма да је ау тор су пр от ста вљен до ме ну ко јем тај 
во ка бу лар при па да, пи шчев про тест је ши ри – он се ге не рал но про ти ви ста њу је зи ка. 
Ре чи у окви ру спе ци фич ног суб во ка бу ла ра има ју зна че ње са мо пре ма раз ли ко ва њу 
од срод них ре чи, што за по сле ди цу има то да је го вор ник за ро бљен у ме та је зич ком 
ла ви рин ту ко ји га дис тан ци ра од вла сти тог и ту ђег те ла. То скеп тич но ви ђе ње је зи ка 
мо же се упо ре ди ти с но ми на ли змом, уве ре њем да на зи ви пред ме та опи су ју епи фе
но ме нал не осо би не, али не и су штин ски иден ти тет као сам пред мет. Тран сгре сив на 
про за че сто ис ти че скло ност је зикā ко је су ство ри ли по тро шач ка кул ту ра и спе ци ја
ли зо ва не обла сти да се усред сре ђу ју на осо би не – об ли ке ко ји под се ћа ју на дру ге 
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об ли ке; пор но граф ске кли шее сми шље не да иза зо ву ре ак ци ју; ка рак те ри сти ке у ве зи 
с ле по том вред но сти – до тач ке у ко јој те осо бе но сти пре ва зи ла зе иден ти тет пред ме та 
или љу ди ко ји их по се ду ју. Усред сре ђе ност јед не кул ту ре на вред но ва не ка рак те ри
сти ке одр жа ва си стем ве ро ва ња, али опет, са ти ри чар ни је пр вен стве но то ли ко за ин
те ре со ван да на па да тех но цен трич ну пер спек ти ву или бе зна чај не бри ге по тр о ша ча 
ко ли ко же ли да спа се ствар ност ис под ру ше ви на је зи ка. По и гра ва њем с во ка бу ла ри ма 
из ву че ним из раз ли чи тих жа нр о ва дис кур са, тран сгре сив ни ау то ри ре ме те до след
ност „гла са“ у уо би ча је ном сми слу и ко ри сте екс пли цит не те ле сне сли ке као под сет ник 
на ви сце рал ну ре ал ност. Њи хо ве при че при зи ва ју пер верз не или из о па че не си ту а ци је 
чи ме дра ма ти зу ју не по ду дар ност основ них људ ских на го на с „про гре сом“, тра ди ци јом 
и кон вен ци ја ма.

Су штин ски сим бол те не по ду дар но сти је сте ови ди јев ски пре о бра жај. Та при ча је 
кључ ни еле мент кла сич не и са вре ме не са ти ре и ука зу је да са мо ме та мор фо за мо же 
да пре мо сти јаз из ме ђу жи во та људ ског те ла и уоп ште них за ми сли о дру штве ном те лу. 
У чи стим „пре о бра жај ним“ при ча ма, про ме ну не из о став но пра ти от кро ве ње при ми
тив ног и ого ље но фи зич ког. То от кри ће че сто до во ди до су ко ба из ме ђу тре нут но ви дљи
вог ани ма ли стич ког соп ства и кон вен ци о нал них ну жно сти жи во та. Тран сфор ма ци ја 
ства ра раз дор у ми ме тич кој ко хе рент но сти ре а ли стич не фик ци је, ко ја би се ина че 
ве ро ват но чи та ла као из раз кон вен ци о нал них прет по став ки. Али она ста вља на гла сак 
и на са мо те ло, ко је се по во ди за ску пом пра ви ла ко ја не ма ју ни чег за јед нич ког с иде
ја ма осо бе ним за ши ро ку пе р спек ти ву: оно мо ра да уно си хра ну, да из ба цу је из мет, 
да се упу шта у сек су ал не ак тив но сти и нај зад умре. При ча о чо ве ку из Санкт Пе тер бур
га чи ји се нос одво ји од ли ца и отво ри сво ју рад њу без ње га при па да пи сцу – не док
то ру, по ли тич ком те о ре ти ча ру или би ро кра ти. Та ква при ча на гла ша ва ре ал но сти те ла 
та ко што их пре о сми шља ва.

Усред сре ђи ва њем на из у зет не до след но сти ов де ана ли зи ра них ро ма на и њи хо вих 
књи жев них прет ход ни ка, ја их од ре ђу јем као под жа нр пост мо дер ни зма и ба вим се 
њи ма као да су они део са ти рич не тра ди ци је. Због то га се у ве ли кој ме ри ба вим њи хо
вом по за ди ном иа ко мо је ана ли зи ра ње књи жев не про ве ни јен ци је са вре ме не са ти ре 
ни ка ко ни је све о бу хват но.4 Бу ду ћи да има то ли ко укр шта ња из ме ђу аме рич ких и бри
тан ских тра ди ци ја, не пра вим ве ли ку раз ли ку из ме ђу те две зе мље прем да се оне 
обич но тре ти ра ју за себ но у пре гле ди ма са вре ме не књи жев но сти. Ипак, раз ли ке по
сто је, а с об зи ром на ре ла тив ну ува же ност са ти ре и гу сте про зе у Бри та ни ји, очи глед
ни је је да су ау то ри по пут Мар ти на Еј ми са и Ан џе ле Кар тер ме нип ски и да на по ре до 
пре до ча ва ју дик ци је ра зно ли ких кул тур них жа нр о ва. Њи хов стил, ме ђу тим, ду гу је 
мно го аме рич ким пи сци ма (под евр оп ским ути ца јем) као што су На бо ков, Бе лоу и 
Џејмс. Аме рич ки стил је че сто све де ни ји и, бу ду ћи да се осла ња на панк сен зи би ли тет 
Ба ро у за, то бо жњом не све сно шћу про во ци ра мо ра ли сте да за у зму вла сти то ста но ви
ште. За јед нич ка ДНК тих пи са ца је у де та љи ма, та ко да не ћу по ку ша ва ти да пру жим 
све о бу хва тан пре глед тран сгре сив не про зе. Уме сто то га, пра тим мо ти ве и обра сце у 

4 Упа дљи во је из о ста вља ње мар ки за Де Са да, као и евр оп ских ве ли чи на као што су Рем бо или Бо
длер. Сми сао мо је рас пра ве о књи жев ним пре ци ма, ме ђу тим, је сте да се ус по ста ве сти ли стич ке 
нор ме и за јед нич ка свр ха из ме ђу ста ри јих де ла и са вре ме не са ти ре.
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из бо ру кључ них де ла и пу штам их да из гра де кре шен до он то ло шког ужа са и ком пен
за циј ског jo u is san ce.

Мој став је – ма шта ко ми слио о њи ма – да ове ро ма не тре ба са гле да ти у њи ма 
од го ва ра ју ћем кон тек сту. Мно ге сту ди је ко ри сте пост мо дер ни зам као кров ни по јам 
ка ко би ис та кле ка рак те ри сти ке – не ре ал ност, па стиш, ка ри ка ту ру – у ро ма ни ма ко је 
по ти чу из раз ли чи тих фи ло зоф ских до ме на. Ијан Грег сон у књи зи Лик и са ти ра у по
сле рат ној про зи,5 при ме ра ра ди, утвр ђу је да мно ги ре ла тив но но ви ро ма ни ко ри сте 
ка ри ка ту ру, од но сно да не ги ра ју „ду бин ски“ мо дел ли ка при су тан у ре а ли стич кој 
про зи. Грег сон с пра вом по ве зу је пост мо дер ну ка рак те ри за ци ју са са ти рич ном тра
ди ци јом, на ро чи то Фил дин гом и Сте р ном, у ко јој на ла зи мо пр во по на вља ње ве ћи не 
нор ми ко је се при пи су ју пост мо дер ном ро ма ну. Он уви ђа и ка ко се ка ри ка ту ра ко ри
сти на раз ли чи те на чи не: То ни Мо ри сон се про ти ви ра си стич ким ка ри ка ту ра ма; Фи лип 
Рот се пре пу шта „вул гар ној“ ау то ка ри ка ту ри; не га тив не ка рак те ри за ци је Џојс Ке рол 
Оутс су жр тве ни јар ци у по ли тич ким рас пра ва ма; а тран сгре сив ни ро ма но пи сци по пут 
Мар ти на Еј ми са и Ви ла Сел фа про мо ви шу са ми се бе као ка ри ка ту ре. Има мно го исти не 
у том ви ђе њу за ни мљи вог при су ства/од су ства Еј ми са и Сел фа, али то не ма ни ка кве ве зе 
са ка ри ка ту ром као тех ни ком у пост мо дер ном ро ма ну за о ку пље ном по вр шин ским.

Ди мен зи је мон стру о зно сти у са вре ме ној књи жев но сти Ен друа ХокСун Нга6 раз
ра ђу је мо тив – мон стру о зно – у не ко ли ко пра ва ца у пре ци зној и про ниц љи вој про зи. 
Ро ман Не бо дер Џ. Г. Ба лар да7 пред ста вља ур ба ни про стор као мон стру о зну и фе ми
ни зи ра ну по зив ни цу у је зи во; Аме рич ки пси хо Бре та Ис то на Ели са пре но си мон стру
о зност на ка пи та ли зам по мо ћу ју на ка ко ји при ме њу је је зик акви зи ци је на сва ки вид 
жи во та; у ро ма ну Но ћи у цир ку су Ан џе ле Кар тер8 упра во је гро теск но и ми сте ри о зно 
те ло ју на ки ње мон стру о зно. Тај пси хо а на ли тич ки при ступ от кри ва ме ста ужа са у транс
гре сив ним тек сто ви ма и че сто утвр ђу је да су она очи то ва ње стра ха од жен ских или 
ка пи та ли стич ких уве ре ња ко ја ин сти ту ци о на ли зу ју та кав страх. Та кво иш чи та ва ње, 
за раз ли ку од Грег со но вог ко је је за о ку пље но по вр шно шћу пост мо дер не про зе, по
сма тра ли ко ве, а мо жда и ау то ра, као жр тве „ду шев ног сло ма“ или „по врат ка по ти
сну том“, чи ме по ка зу је ду би ну њи хо ве па то ло ги је. Нг, ме ђу тим, за не ма ру је не при јат
ну при влач ност мон стру о зно сти у тим тек сто ви ма, ха ри зму угла ђе ног чу до ви шта 
Па три ка Бејт ма на и де ли мич но од ба ци ва ње фе ми ни зма у Но ћи ма у цир ку су.

Грег сон је сва ка ко на тра гу не че га кад ис ти че Ро то во „вул гар но“ при ка зи ва ње се
бе и Еј ми со во пре те ра но екс тра тек сту ал но ау тор ско при су ство; Нг пре по зна је по на
вља ње и зна чај „монструoзнос ти“. Ни је дан, ме ђу тим, не прет по ста вља да би та два 
еле мен та мо гла би ти са став ни де ло ви чвр сто утвр ђе ног ли те рар ног сти ла. „Не га ти ван“ 
ка рак тер тог сти ла ни је по знат ве ћи ни чи та ла ца. Кри ти ча ри за о ку пље ни де ли ма ко ја 
на из глед пред ста вља ју не ки со ци јал ни тренд че сто ци ти ра ју смер ни це Те ри ја Иглто на 
марк си стич ким кри ти ча ри ма. Са др жај де ла, кад се узме као од раз дру штва, „су ви ше 
је пре ци зно си ме три чан, не спо со бан да ис пра ти ди ја лек тич ке кон флик те и ком плек

5 Ian Greg son, Cha rac ter and Sa ti re in Post war Fic tion. (Прим. прев.)
6 An drew HockSoon Ng, Di men si ons of Mon stro sity in Con tem po rary Li te ra tu re. (Прим. прев.)
7 J. G. Bal lard, HighRi se. (Прим. прев.)
8 An ge la Car ter, Nights at the Cir cus. (Прим. прев.) 
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сно сти, не у јед на че ност и дис кон ти ну и тет, ко ји обе ле жа ва ју од нос књи жев но сти пре
ма дру штву“. Ако се, ме ђу тим, узме да је то де ло са ти ра, те шко је оче ки ва ти да ће оно 
би ти не по сре дан од раз дру штва бу ду ћи да са ти ра ко ри сти пре у ве ли ча ва ње, хи пер
бо лу, ми ми кри ју и дру ге ин ди рект не ме то де. Има ју ћи на уму да је реч о ме нип ској 
са ти ри, пре по зна ће мо слич ност из ме ђу ефе ка та „ла жне све сти“ на при каз и ме нип ског 
сти ла ко ји се ру га дру штве ној за блу ди у по гле ду не у јед на че но сти и дис кон ти ну и те та, 
те ди ја лек тич ких кон фли ка та и ком плек сно сти. Пре зир са ти ри ча ра пре ма „јав ној ствар
но сти“ ве о ма је сли чан марк си стич ком ви ђе њу „иде о ло ги је“. По сто ји јед на ве о ма 
бит на раз ли ка – са ти ри чар би свр стао марк си зам за јед но с оста лим ти по ви ма „ве ли
ких на ра ти ва“. Та бес ком про ми сна авер зи ја пре ма свим фор му ла ма ко је ор га ни зу ју 
ис ку ство по ме ра тран сгре сив ну књи жев ност ван до ма ша ја кри ти ча ра сле по вер них 
кон ти нен тал ној те о ри ји.

За хва љу ју ћи бах ти нов ском при сту пу, М. Кит Бу кер нај бли же при ла зи од ре ђи ва њу 
анар хич ног ду га тран сгре сив не књи жев но сти у књи зи Тех ни ке суб вер зив но сти у мо дер
ној књи жев но сти: тран сгре си ја, за зор ност и кар не ва леск но.9 Бу кер ко ри сти Чо се ра 
као мо дел по ли фо нич ног сти ла ко ји Бах тин су прот ста вља ин сти ту ци о нал ном мо но
ло гу, чи ме ста вља по се бан ак це нат на Чо се ро ву по е ти ку: ње го ве игре ре чи, дво ја ко 
зна че ње, су прот но сти и та ко да ље. Иа ко не од ре ђу је тран сгре сив на де ла као ну жно 
са ти рич на, Бу кер уви ђа да је нео д ре ђе ност мо дер ни стич ких сти ло ва – по пут сти ла 
Вир џи ни је Вулф – и пост мо де р них пи са ца као што су Пин чон и Ру жди у скла ду с тран
сгре сив ним еле мен ти ма у тим де ли ма. Он та ко ђе пре по зна је ва жност за зор но сти, 
ко ја под ри ва људ ско де ло ва ње и иден ти тет, за тран сгре сив ни мо дус. По у чан је ње гов 
при ступ Де ци по но ћи Сал ма на Ру жди ја:

Ње го ва про за не пре ста но при сва ја кон тра дик ци ју и при ви ле гу је мно жи ну у од но су на 
јед ни ну, те по ли фо нич но у од но су на мо но ло шко. Је дан од нај ја сни јих на чи на на ко је то 
ра ди је сте па жљи во кон стру и са ње ду ал них опо зи ци ја, по пут зми ја и мер де ви на Си на ие
ве деч је игре, да би се те опо зи ци је де кон стру и са ле до ка зи ва њем ка ко су на вод не су ште 
су прот но сти за пра во ме ђу соб но за ме њи ве и за ви сне. Де кон струк ци ја опо зи ци ја функ
ци о ни ше као тран сгре си ја гра ни ца ко је дру штва (на ро чи то ау то ри та тив на) одр жа ва ју 
да би де фи ни са ла са ма се бе. Те гра ни це ис кљу чу ју дру ге; сто га, тран сгре сив но пре ла же ње 
тих гра ни ца има из у зет не по ли тич ке им пли ка ци је. (50)

Бу ке ро ви ко мен та ри на Ру жди јев раз и гра ни и раз у ђе ни ро ман под вла че ре то ри
ку тран сгре сив но сти и ње ну бли ску ве зу с мо дер ни змом. Упо тре бом ига ра ко је сим
бо ли зу ју је зик што одр жа ва дру штве не раз ли ке, Ру жди под ри ва те гра ни це. За пра во, 
ни је ту ва жна при ро да ин сти ту ци о нал них уве ре ња већ њи хо ва из ве сност и ста бил ност.

Бу кер тач но уви ђа ре то ри ку и свр ху тран сгре сив не про зе, али кри ти ча ри ко ји је по
сма тра ју као жа нр обич но сма тра ју да је та књи жев ност три ви јал на, сен за ци о на ли стич
ка или де струк тив на. У члан ку „По пла ва књи жев ног ре пу бли ка ни зма“, Џо Деј вид Бе ла ми10 

9 M. Ke ith Bo o ker, Tec hni qu es of Sub ver sion in Mo dern Li te ra tu re: Tran sgres sion, Abjec tion, and the Car
ni va le sque. (Прим. прев.) 
10 Joe Da vid Bel lamy, “A Dow npo ur of Li te rary Re pu bli ca nism”. (Прим. прев.)
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оп ту жу је но ве ми ни ма ли стич ке ау то ре, ме ђу ко ји ма Бре та Ис то на Ели са, То ма Вул фа и 
Џе ја Ма ки нер ни ја, да су кон зер ва тив ни за то што је њи хов све де ни стил ан ти ин те лек ту
а лан. На сли чан на чин Џо на тан Ди ни по да шта ва но ва де ла Ви ла Сел фа, Де ни са Ку пе ра, 
Ча ка По ла ни ка и Еј ми М. Хо умс у при ка зу под на сло вом „Ин стант по бу на: пра зни тро пи 
тран сгре сив не про зе“:11

Је дан од тро па са вре ме не про зе ко ји нај ви ше нер ви ра, ме ђу тим, др жи да чак и нај
шо кант ни ја тран сгре си ја мо же има ти пси хо ло шки кре ди би ли тет кад је лик спро во ди 
не из ег зо тич них или оп скур них раз ло га, већ без ика квог раз ло га. Са ма та тех ни ка ни је то
ли ко за па њу ју ћа ко ли ко је сте раз ме ра ње ног успе ха код кри ти ча ра јер кре ди би ли тет 
та квих ин вен ци ја за ви си од при хва та ња пред ло шка да оне ни су ни ка кве из ми шљо ти не 
већ не што мно го ду бље, мно го ау тен тич ни је, од пу ке умет но сти.

Џо на та на Ди ја бри не очи гле дан ни хи ли зам тран сгре сив не про зе, ко ја ко ри сти 
при ка зе шо кант них кар нал них чи но ва као нај јеф ти ни јег и нај лак шег ви да по бу не. Ди 
ува жа ва чи ње ни цу да су пи сци кла сич не са ти рич не тра ди ци је та ко ђе по ме ра ли гра
ни це, али на ме ра њи хо вог де ла је пре ва зи ла зи ла пу ку сен за ци ју. Тран сгре сив на про
за, су де ћи пре ма ре чи ма Џо на та на Ди ја, ти пич на је за кул ту ру умо р ну од умет нич ких 
по тан ко сти ко ја по сма тра те ма ти ку чи ју је об ра ду ве ћи на умет ни ка опре зно за о би
ла зи ла као ре а ли стич ну и оту да у трен ду.

Иа ко су по је ди нач ни ау то ри од у век тр пе ли ad ho mi nem на па де и кри ти ке пу не 
згра жа ва ња, по ја ва тран сгре сив не про зе као прав ца по ди гла је сво је вр сну уз бу ну. 
Џејмс Гард нер де фи ни ше тран сгре сив ну про зу у Не ше нел ри вјуу као „књи жев ност 
са мо стал но од ре ђе не бе смрт но сти, те ско бе и де гра да ци је [која] не пре ста но ва ри ра 
у на шој кул ту ри“ (54) и ко ја са др жи „жи во пи сне сце не зло ста вља ња де це, со до ми је и 
уби ја ња“ (55). У јед ном од пр вих чла на ка о по ли ти ци тран сгре сив но сти у про зи, Алон 
Вајт ука зу је да се Бах ти но ви ар гу мен ти не мо гу ви ше ко ри сти ти ка ко би се по ча ство
ва ла по ја ва „ни ског“:

Стра шне се ства ри до га ђа ју кад тра ди ци о нал но кар не ва леск но те ло, јав но и дру
штве но, под стак ну то ду хом за јед ни це, по ста не при ват но и фраг мен ти ра но у свом 
су сре ту с на до ла зе ћом фор мом бур жо а ског ин ди ви ду а ли зма. … За тво ре но у сво је за гу
шљи ве лин гви стич ке про сто ре, кар не ва леск но ће се све ви ше окре та ти ка се би, чи ни ти 
тран сгре си је вла сти тих тран сгре си ја, убр за ва ти и еска ли ра ти сво је фор мал не и стил
ске пре кр ша је. … [слике карневала] пре ра ста ју углав ном у не га тив не еле мен те, че сто 
не раз лу чи ве од ко шма ра и бо ле сти. (61)

Ма ко ли ко за ве де ни би ли, ти на па ди по чи ва ју на нео спор ним оп сер ва ци ја ма о тој 
та јан стве ној но вој фор ми. У из ве сном сми слу, упр кос сво јој пре фи ње но сти, тран сгре
сив на про за је сте ан ти ин те лек ту ал на, али ни је због то га и кон зер ва тив на. При ме ћу ју ћи 
да је та „не мо рал на“ про за од у век „ва ри ра ла“ у исто ри ји књи жев но сти, кон зер ва тив
ни кри ти чар Џејмс Гард нер уви ђа да но ва са ти ра ре ха би ли ту је јед ну веч ну ли те рар ну 
тра ди ци ју, што се не мо же ре ћи за нај ве ћи део пост мо дер не про зе. Алон Вајт же ли да 

11 Jo nat han Dee, “Readyma de Re bel lion: the Empty Tro pes of Tran sgres si ve Fic tion”. (Прим. прев.) 
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оспо ри по зи тив не аспек те кар не вал ског мо ду са ко је Бах тин ви ди као при ли ку за обес
пра вље не да сла ве свој не сум њи во те ле сни и си ро ви сен зи би ли тет. У ру ка ма бур жо
а зи је тај не кад здра ви вен тил до сег ну ће но ве ду би не екс тра ва гант них „сти ли стич ких 
пре кр ша ја“, а сла вље нич ки кар не вал ће по ста ти не га тив на по ја ва. Вајт је опет де ли
мич но у пра ву у по гле ду ма штар ских ви си на на ко је се ау то ри уз ди жу, за јед но с фор
мал ним су ви шци ма. Али за јед но с дру гим кри ти ча ри ма за не ма ру је истин ску свр ху 
„шо кант ног“ шти ва.

У члан ку под на сло вом „За зор ност/Док три на за зор но сти“, Алан Лојд Смит12 по
чи ње да по и ма по зи тив ну свр ху иза све де струк ци је: „Кон цепт за зор ног про ши ру је 
раз у ме ва ње јер та де ла упра во де ле не при ста ја ње да се упу сте у об но вље не ар ти ку
ла ци је до ми нант не кул ту ре. Она су немa, увре дљи ва по ру га им пе ри ји зна ка, пред
став ни ци оног што се мо ра пре тво ри ти у за зор но, у Мај ра Хин дли13 до ме ну пот пу но 
не при хва тљи вог… Те ло ис под ко же… екс кре мент…“ (5). Овај са др жај ни опис ука зу је 
на скло ност тран сгре сив них умет ни ка ка от кри ва њу исти ни тог, али не и увек ви дљи
вог. По не кад са ти ри ча ре на зи вам „при по ве да чи ма исти не“ упр кос њи хо вим че сто 
не ре ал ним при ча ма. Они су „не ми“ кад вре ђа ју зна ков ни си стем ко ји са чи ња ва до ми
нант ну кул ту ру, што је че сто ка пи та ли зам, али она об у хва та и све ин те лек ту ал не по
све ће но сти. Ти ау то ри кре и ра ју тек сто ве ко ји слу же као сво је вр сни ре ли кви јар за 
про фа но. „Те ло ис под ко же“ и „Свиф то ва екс кре мен тал на ви зи ја“, ко ји се не пре ста но 
на ту ра ју чи та о ци ма са вре ме не са ти ре, де лу ју као тре нут но од ба ци ва ње све га што се 
про пи су је као све то, ко ри сно или мо рал но.

У све тлу те скло но сти ка кар нал ном, нео п ход но је уо чи ти раз ли ку из ме ђу при ми
ти ви зма оче вид ног у тим тек сто ви ма и оног у ро ман ти зму де вет на е стог ве ка, ко ји 
иде а ли зу је не ви ност и прет хри шћан ско обо жа ва ње при ро де. Хе рој ска при ча, од сво
је еп ске вер зи је до не пре ста ног пре при ча ва ња у жан ру фан та сти ке, во ди ју на ка или 
ју на ки њу да ле ко од по зна тог у мрач ни про стор ко ји има ве зе са смр ћу. Чим про та го
ни ста из ро ни из под зем ног све та, то пу то ва ње има спа со но сне по сле ди це по хе ро је 
и дру штво ко јем се они на по слет ку вра ћа ју. Не ки ис так ну ти мо дер ни сти – Ели от, Па унд 
и Џојс – сма тра ли су да је та при ча по уч на за не про све ће ни ин ду стриј ски свет. Ти но ви 
са ти ри ча ри има ју мно го за јед нич ког с мо дер ни сти ма, али има ју раз ли чит од нос пре
ма тро пу мра ка. Тран сгре сив ни пи сци из тра ди ци је Ра блеа, Са да, На бо ко ва и Ба ро у за 
спа ја ју под зем но и над зем но, че сто по мо ћу сек су ал но сти или кар нал но сти као ме ста 
њи хо вог су сре та. Сло же ни на бо ко вљев ски је зик, до би јен из уз ви ше них, при зем них 
и спе ци ја ли зо ва них дис кур са, ује ди њу је мрач не и стра не еле мен те са сва ко днев ним 
го во ром због че га на ста је иро нич на дис тан ца ко ја од вла чи па жњу чи та о ца од не скла да 
тих не са гла сних еле ме на та. Ба ро у зов Џан ки при зи ва у се ћа ње ви сце рал ни хоб сов ски 
ко шмар кроз из ме ње ну или пре пра вље ну хе ро ин ску ви зи ју, ни шта ма ње па ра но ич ну 
од Каф ки ног Про це са или На бо ко вље вог По зи ва на по гу бље ње. Ако та ква ли те ра ту ра 
ука зу је на по сто ја ње пре ђа шњег при род ног по рет ка ка кав за зи ва ју ро ман ти ча ри, 
он да је она слич ни ја пра и скон ском му љу ко ји се стал но из но ва по ја вљу је у Го лом руч ку 

12 Al lan Lloyd Smith, “Abjec tion/Abjec ti vism”. (Прим. прев.)
13 Озло гла ше на Бри тан ка ко ја је ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка, за јед но с Ија ном Бреј ди јем, 
из вр ши ла је дан од нај стра шни јих зло чи на у са вре ме ној Ен гле ској. (Прим. прев.)
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не го хар мо нич ном при род ном жи во ту ко ји се при зи ва у Вор дсвор твом „Мај клу“; то 
је ста ње ства ри ко је прет хо ди би ло ка квом ре ду.

Та по ти сну та, ха о тич на свест скри ве на иза реч ни ка нор мал но сти сред ње кла се и 
от кри ве на под ри ва њем је сте Бах ти но ва све при сут на на род на кул ту ра. Док „на род“ 
код Бах ти на под ра зу ме ва не за сту пље не ма се, „пле беј це“ у Ор ве ло вој 1984, ње го ва 
кул ту ра је у скла ду с фол кло ром у пр во бит ном сми слу тог пој ма. На род не при че, са
ста вље не и ис при ча не ван дру штве них ин сти ту ци ја, оби та ва ле су на ли ни ји из ме ђу 
ци ви ли за ци је и не при ја тељ ског, про ме њи вог при род ног све та. Иа ко „фол клор“ и „мит“ 
мо гу да се ко ри сте на из ме нич но, дру штве но одо бре на ми то ло ги ја мо же да се на зо ве 
апо лон ском, а за бра ње ни фол клор (не ди о ни зиј ски, већ) хер ме тич ки. У књи зи Лу ка вац 
тво ри овај свет Лу ис Хајд14 пи ше: „Хер мес по чи ње су прот ста вља њем Апо ло ну, а 
лу кав ци, уоп ште узев, по чи њу бла ће њем уз ви ше них бо го ва. По вра так на та кве ни зи
не уда ља ва де ло од иде а ли стич ког или апо лон ског уме ћа (и ње го вог тру да) и при бли
жа ва га не ка квом лу ка вач ком уме ћу (и ње го вој раз и гра но сти)“. (90)

Мо жда је за ни мљи во да су при че о лу кав ци ма и лу да ма нај чу ве ни је у тра ди ци ји 
Ин ди ја на ца, За пад не Афри ке, Ју жне Ази је и сло вен ских кул ту ра, али се рет ко до во де 
у ве зу са За пад ном Евро пом. За раз ли ку од ве ћи не при ча, оне на ду хо вит на чин опи
су ју ира ци о нал не ре ак ци је на си ту а ци је и осли ка ва ју му др ост глу по сти (иа ко лу ка вац 
не успе ва увек у сво јим за ми сли ма). Оне оте ло вљу ју из ве стан став и ког ни тив ни стил, 
те се мо гу пре при ча ва ти у мо дер ном иди о му. По уч на свој ства „екс кре мен тал не ви зи
је“ уоч љи ва су кад ува жи мо да ова ви зи ја има бун тов нич ки ху мор при че о лу кав цу: 
лу ка вац бла ти уз ви ше не бо го ве. За рад не чег до бр ог? Хер ме сов пут у зе мљу мр твих 
био је раз ли чит од пу та Ахи ле ја или Ене ја ко ји су ишли у по тра гу за про ро чан стви ма 
(или Дан те о вог хо до ча сни ка, ко ји се та мо за пу тио да раз у ме вла сти ту гре шност). Сви 
ти ју на ци пу ту ју у под зе мље и вра ћа ју се с ди ја ман ти ма из хад ског руд ни ка. Хајд раз
ли ку је ан ти хе рој ског лу кав ца:

На кон пу то ва ња у Зе мљу Мр твих, Ко јот је сам и пла че, али ње го ва ши ра при ча се не 
за вр ша ва у том то ну. У ства ри, мо жда упра во за то што те при че не пре не бре га ва ју или 
по ри чу на из глед при зем но, пр ља во и не са вр ше но, њи хов ју нак ужи ва у та квој раз и гра ној 
сло бо ди. … За смрт ле ка не ма. (91)

По сле ис ку ства на иви ци смр ти у Су да ру, „Џејмс Ба лард“ не же ли да се опо ра ви или 
на у чи лек ци је о смр ти пре не го што се вра ти про дук тив ној ег зи стен ци ји. Он на ла зи 
ме сто су сре та ли би да и смр ти. Ли би ди но зни, ме та морф ни лу ка вац ни кад не пре ла зи 
гра ни цу из ме ђу чи стог и екс кре мен тал ног, из ме ђу жи во та и смр ти, већ оби та ва на тој 
ли ни ји. Иа ко из ме шта ње кар не ва леск ног ло шег по на ша ња у свет „бур жо а ског ли бе
ра ли зма“ мо жда де лу је не га тив но не ким кри ти ча ри ма, оно је још ра ди кал ни је од 
тра ди ци о нал ног кар не ва ла. Те тран сгре сив не про сла ве, са др жа не у ре не сан сној ли
те ра ту ри и пре о ста ле у ри ту а ли ма пра зни ка као што је Мар ди Гра, је су без бед но сни 
вен тил за про ле те ри јат и се ља штво по сле ко јег се уо би ча је на струк ту ра мо ћи вра ћа 
на сво је ме сто. При по ве сти о лу кав ци ма, под јед на ко не при јат не за ре фор ма тор ске и 

14 Le wis Hyde, Tric kster Ma kes This World. (Прим. прев.)
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вла да ју ће кла се, кре и ра ју спој ко ји пре ла зи све вр сте гра ни ца: от ме не и обич не, до бре 
и ло ше, здра во ра зум ске и не ра зум не, ци ви ли зо ва не и нео б у зда не, жи ве и мр тве. Оне 
се ту раз два ја ју од ро ман ти чар ске ду хов но сти, упр кос че стим при ка зи ма упа да при
ми тив них на го на у жи во те осо ба ин те гри са них у дру штво. Тај ли ми нал ни про стор је 
ни чи ја зе мља за све оне чи ји си стем ве ро ва ња за ви си од ја сних раз ли ка ко је раз два
ја ју по жељ но од не по жељ ног. Да би ис та кла не у спех по ку ша ја раз у ме ва ња ста рог 
дик ту ма – „Ста вљам пред те бе жи вот и смрт; сто га иза бе ри жи вот“ – са ти ра нам ну ди 
ли ко ве ко ји не мо гу, или не ће, да де лу ју у свом ин те ре су.

Рет ке сту ди је ко је их на зи ва ју жа нр ом по сма тра ју ова де ла као да су она пер верз
но скло на не при јат но сти и же ле да об ја сне или од бра не тај став. У књи зи Не у трал не 
про зе: кон зу ме ри зам, кул ту ра и са вре ме ни аме рич ки ро ман, Џејмс Ан сли15 сма тра да 
је „све ве ћи на гла сак на на си љу, сек су ал ном екс пе ри мен ти са њу, дро ги ра њу и ур ба ном 
оча ју“ (2) у аме рич ком ро ма ну у скла ду са уоп ште за стра шу ју ћом кул ту ром чи ја пре
те ра ност се огле да у реп му зи ци, ис по вед ним ау то би о гра фи ја ма и фил мо ви ма као 
што је Де лин квен ти Ла ри ја Кла р ка. Шта ви ше, аме рич ка шко ла ко јој при па да ју До на 
Тарт, Брет Ис тон Елис и Џеј Ма ки нер ни од ра жа ва „дух вре ме на“ (5), од но сно пре ко
мер ну сти му ла ци ју ко ја је не из о став ни део „ло ги ке по зног ка пи та ли зма“, ка ко је опи
су је Фре де рик Џеј мсон, и ко ја во ди „ин тен зи ви ра њу ни воа пре тва ра ња у ро бу“. (74) 
Иа ко је њи хо ва оп сед ну тост по тр о шач ким про из во ди ма мо жда од раз ис цр пље но сти 
од ви шка из бо ра ко ју до жи вља ва ју куп ци у тр жним цен три ма, књи жев ни стил тих 
пи са ца је углав ном све ден: „Уме сто сло же них за пле та, до те ра них сти ло ва и по ли тич
ких те ма ко је да ју гра ђу пи сци ма по пут То ни Мо ри сон, То ма са Пин чо на и Нор ма на 
Меј ле ра, та про за је на из глед ре ше на да усво ји опу ште ни ји при ступ. Пре фе ри ра ју се 
не у трал не, ато нал не пер спек ти ве и крх ке, бли ста ве ви зи је“. (2) Ан сли јев опис је нај
ве ћим де лом та чан; „не у трал ни“ пи сци су рас кр сти ли с по ли тич ком по ру ком ње го вог 
не спо ји вог трој ца ста ри јих пи са ца. Раз два ја ње но ве ма се, за Ан сли ја, од ра жа ва за бе
зек ну ту ре ак ци ју на за сле пљу ју ћи спек такл кул ту ре ко ја про па да. Опи сом тих пи са ца 
као пред ви ди вог со ци о кул тур ног до га ђа ја, Ан сли ути ша ва пре зир ко ји је до че као 
пи сце из та ко зва не „Еки пе де ри шта“, као и кон тро вер зу ко ја је пра ти ла де ла као што 
је Аме рич ки пси хо. По мом ми шље њу, ме ђу тим, ње гов со ци јал ни фо кус не об у хва та 
агре сив ност, ху мор и ис тан ча ност тих де ла, чи ја не у трал ност по ти че не од нар ци со
ид не апа ти је већ од три ка ста рог пре ва ран та ко ји се по на ша као да не зна то што сви 
дру ги зна ју – да је ло ше по на ша ње ло ше.

Агре сив на про за: иш чи та ва ње са вре ме ног аме рич ког ро ма на Ке трин Хјум16 пред
ста вља ам би ци о зан во дич за чи та о це у ко јем се об ра ђу је ве ли ки број де ла сло же них 
по свом ре то рич ком сти лу. Иа ко рас пра вља о не ким истим ау то ри ма као и Ан сли, Хјум 
их по сма тра као све са мо не уме ре не. На про тив, са вре ме ни аме рич ки пи сци су та ко 
нео те са ни да су ве ро ват но од бој ни мно гим чи та о ци ма:

Бу ду ћи да ћу мно го го во ри ти о „агре сив ној“ књи жев но сти и „на па ди ма на чи та о ца“, 
тре ба ло би да по ја сним шта под ра зу ме вам под тим. Агре сив на про за га зи чи та лач ке 

15 Ja mes An ne sley, Blank Fic ti ons: Con su me rism, Cul tu re, and the Con tem po rary Ame ri can No vel. (Прим. прев.)
16 Kat hryn Hu me, Ag gres si ve Fic ti ons: Re a ding the Con tem po rary Ame ri can No vel. (Прим. прев.)
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сен зи би ли те те, вре ђа и уз не ми ра ва сво је вољ но и на мер но. Ау то ри о ко ји ма се ов де рас
пра вља де ли мич но се мо жда обра ћа ју чи та лач кој кли ки срод них ду ша ко је ужи ва ју у та
квој те ма ти ци и стил ском екс тре ми зму. Ве ћи на пи са ца се ипак та ко ђе на да да ће њи
хо ве ро ма не чи та ти и ши ра пу бли ка, чи је ће број не при пад ни ке уз не ми ри ти ова вр ста 
про зе. (8)

Усред сре ђи ва њем на екс тре ман стил и агре си ван са др жај и у по ку ша ју да об ја сни 
ње го ву функ ци ју, Ке трин Хјум ода би ра за ни мљив при ступ. Мно ге књи ге о ко јим она 
рас пра вља – Порт но је ва бољ ка, Бо ри лач ки клуб, Аме рич ки пси хо – би ле су бест се ле ри 
ко ји су са свим си гур но на шли ши ро ку пу бли ку, до ду ше не као бест се лер ска жан ров
ска про за. Прет по став ка Ке трин Хјум да нео б у зда ни ау то ри „на па да ју“ чи та о ца у су
прот но сти је с оп штом прет по став ком о тим књи га ма – да оне ко ри сте сен за ци о на
ли зам као згод но сред ство да при ву ку чи та о це и па жњу. Она се и на дру га чи ји на чин 
раз ли ку је од мо је прет по став ке – да пи сци по пут Ке ти Акер или Де ни са Ку пе ра (о 
ко ји ма Хјум на ши ро ко пи ше) уоб ли ча ва ју свој екс тре ми зам та ко да он го то во и не 
из гле да као екс тре ми зам. Иа ко њи хо во за не ма ри ва ње сен зи би ли те та „ши ре пу бли ке“ 
на из глед из о ста вља обич ног чи та о ца из ове јед на чи не, код тих де ла по сто ји из ве сни 
еле мент кон фрон та ци је. Са др жај те књи ге по ста је по пут пред ме та ко ји чи та лац мо ра 
да др жи, а он да мо жда и ис пу сти ако му по ста не врућ.

Иа ко по јам тран сгре сив на про за и ети ке те као што су „агре сив на“ или „не у трал на“ 
мо жда де лу ју као ва ри ја ци је на те му, мој при ступ је су штин ски дру га чи ји. Ја кре ћем 
од ин те лек ту ал не исто ри је ко ја по чи ње са крат ким пре гле дом „епа“ и са ти рич ног епа, 
ана ли зи рам не ке кла сич не ме нип ске при ме ре и са вре ме на де ла ко ја су из не дри ла 
тран сгре сив ни стил и раз ма трам тај мо дус као са вре ме ну вер зи ју кла сич ног са ти рич
ког ге ста. По пут Ан сли ја, по сма трам но ву са ти ру до не кле као про из вод ин те лек ту ал
не кли ме од се дам де се тих до де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка. По пут Ке трин Хјум, 
и ја сма трам да су стил ске осо бе ност тих пи са ца крај ње свр сис ход не и сва ка ко не 
сми шље не да бу ду књи жев ни екви ва лент фил мо ви ма Бпро дук ци је из се дам де се тих. 
Уве рен сам да је тран сгре сив на про за нај зна чај ни ји књи жев ни по крет на шег до ба.

(С ен гле ског пре вео Игор Цви ја но вић)


