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РЈЕПНИН И БÀРЛОВ: АУТОНОМНИ, 
АНОМИЧНИ ИЛИ АУТЕНТИЧНИ ТИПОВИ У 

РОМАНУ О ЛОНДОНУ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
Пи та ње ди сци пли нар не вла сти, ко ја, од 18. ве ка, пре ма Фу коу, у се бе укљу чу је 

но ву тех ни ку, тех ни ку не ди сци пли нар не вла сти, Фу ко раз ма тра као но ву тех но ло ги-
ју ко ја се „обра ћа мно штву љу ди али не раз ло же ном на те ла, већ та ко што, на су прот 
то ме, ства ра гло бал ну ма су, под ути ца јем гло бал них про це са свој стве них жи во ту 
као што су ра ђа ње, смрт, про из вод ња, бо ле сти итд“.1 Но ва тех но ло ги ја вла сти, пре-
ма то ме, не из во ди се у прав цу чо ве ка-те ла, већ, про це сом ома со вља ва ња, у прав цу 
чо ве ка-вр сте, што Фу ко на зи ва „би о по ли ти ком“ људ ске вр сте. Би о по ли ти ка, ко ја има 
по сла са по пу ла ци јом, ба ви се ко лек тив ним по ја ва ма, ко је се, са сво јим еко ном ским 
и по ли тич ким по сле ди ца ма, ја вља ју са мо на ни воу ма се. Та кве по ја ве су штин ски се 
од ви ја ју у тра ја њу, па се би о по ли ти ка, по ред мно штву, обра ћа и слу чај ним до га ђа ји ма 
у том мно штву. Та да го ми ла, ком пакт на ма са љу ди, у ко јој су уки ну те мо гу ће раз ме не 
и обри са не осо бе но сти, из бро ји ва, са про вер љи вим мно штвом, по ста је плен кон-
тро ли са ња у над зи ра ној са мо ћи по је дин ца. У ци љу сма њи ва ња оно га што чи ни мно-
штво не по слу шни јим и не ма ни пу ла тив ни јим од уро ђе не је ди ни це, као и у те жњи „да 
осла би оно што се опи ре ко ри шће њу сва ког еле мен та мно штва и њи хо вог зби ра“,2 
огра ни ча ва ју ћи све оно што мно штву пре ти да по ни шти пред ност број но сти, но ва 
тех но ло ги ја вла сти сво је са мо о ства ре ње пре по зна је упра во ко ри шће њем са мо га 
мно штва као ин стру мен та вла сти те одр жи во сти и сна ге. Док је фи гу ра кра ља, ца ра 
или кне за пред ста вља ла су ве ре ни об лик вла да ви не у дис кон ти ну и ра ном об ли ку, са 
свим сво јим нео бич ним ма те ри јал ним и мит ским при су ством, но ва фи зи ка вла сти је 
мно го стру ка и ре ла ци о ног ти па, чи ји се вр ху нац сна ге огле да, не у кра љу, већ у са-
мом мно штву.

 С тим у ве зи, при род но се на ме ће пи та ње при ро де аси ми ла ци је јед но га кра-
ља или кне за ка кав је Рјеп нин, у си сте му, у ко јем је це ло дру штво про же то и пре мре-
же но ди сци плин ским ме ха ни зми ма. Или, ка кав је ста тус ње го вог су бјек та у гра ду као 
што је Лон дон, у ко јем му се ен гле ска пре сто ни ца от кри ва као „свет ну жни ка“?3 

1 Ми шел Фу ко, Тре ба бра ни ти дру штво: Пре да ва ње на Ко леж де Фран су из 1976. го ди не, прев. 
Па вле Се ке руш, Све то ви, Но ви Сад, 1998, стр. 294.
2 Ми шел Фу ко, Над зи ра ти и ка жња ва ти, прев. Ана А. Јо ва но вић, Из да вач ка књи жар ни ца Зо-
ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, 1997, стр. 213.
3 Ми ло Лом пар, Цр њан ски и ме фи сто фел, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2000, стр. 81.
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Деј вид Ри сман у сво јој сту ди ји Уса мље на го ми ла на гла ша ва да чо век ко ји не те жи 
вла сти је сте дру ги ма усме рен чо век, те та кав чо век те жи при ла го ђа ва њу. Бу ду ћи да 
ди сци пли нар ни ме ха ни зам вла сти, у ко јем ви ше не ма мо ћи су ве ре ног већ са мо од-
но са вла сти ре ла ци о ног ти па, на ла зи сво је упо ри ште у мно штву, у ко јем се „сва раз-
ли ко ва ња пра ве на те ме љу јед на ко сти, да кле, уна пред утвр ђе не не раз ли чи то сти“,4 
он да по је дин цу ни шта дру го не пре о ста је осим да се при ла го ди. Сто га, при ла го ђа ва-
ње ни ка ко не би би ло те жња, већ не што што се по се би раз у ме или се као та кво на-
ме ће. Уко ли ко, пак, по је ди нац не успе да се при ла го ди, он да он по ста је ано ми чан. 
Пре ма Ри сма ну, сви они ко ји ни су у скла ду са ка рак те ро ло шким обра сцем при ла го-
ђе них мо гу би ти или ано мич ни или ауто ном ни. „У од ре ђи ва њу при ла го ђе но сти не 
про ве ра ва се да ли је ис по ље но по на ша ње по је дин ца у скла ду с дру штве ним нор ма-
ма или ни је, већ да ли је ускла ђе на струк ту ра ње го вог ка рак те ра“.5 У не скла ду са 
све том ко јим је окру же на, ано мич на осо ба све сно или не све сно, а у скла ду са со бом, 
под ри ва те ме ље дру штва, чи ме под ри ва и соп стве но би ће ко је по сто ји у од но су на 
дру гог у том дру штву. Сто га се књаз Рјеп нин, чи ји ка рак тер не од го ва ра ни ме сту ни 
вре ме ну на ко је је осу ђен, мо же свр ста ти у не при ла го ђе не, од но сно у ано мич не ти-
по ве. Ути сак о ано мич но сти ње го вог ка рак те ра сти че сва ки чи та лац, ко ји би, си ла зе-
ћи са чи та лач ке сце не, Рјеп ни нов удес до вео у ве зу са осе ћа њи ма не у ро зе, умо ра, 
без на ђа, де пре си је, по ра за, бе де, по ни же ња, ти хог и стал ног про па да ња. Суд би на 
еми гран та у мо дер ном вре ме ну, ко је је по ки да ло све ве зе из ме ђу чо ве ка и за јед ни-
це, те ти ме „про ме ни ло и чо ве ко ву ори јен та ци ју у све ту, осве тли ло флу ид ност ње го-
вог иден ти те та, у јед ној по ве сти о не по ве ре њу, не ра зу ме ва њу, за пле те но сти у раз-
ли чи тим је зи ци ма, о не при клад но сти лич них име на, изо ла ци ји и ег зи лу“,6 до во ди 
ру ског ари сто кра ту у су коб са сви ме оним што то мо дер но вре ме ка рак те ри ше, а 
ње го во би ће од во ди до по зи ци је ано мич ног. Та ко Рјеп нин, у не мо гућ но сти да се 
при ла го ди иде ји на ко јој Ор га ни за ци ја по чи ва и око ко је сво је чла но ве оку пља, не-
пре ста но ула зи у су коб са њом, као са про дук том оно га што но си мо дер но вре ме, 
вре ме еми гра ци је и ег зи ла. У по ле ми ци са Со ро ки ном Рјеп нин ће ре ћи:

Не сла жем се увек, са мар ки зом! Не сла жем се увек, ни са Ан то ном Ива но ви чем, али 
се сла жем, увек, са Ру си јом! Све је то, ме ђу тим, дав но про шло. Ви сте обу кли ту ђу уни
фор му. Ја оста јем, у про шло сти, и но сим, ру ску, про шлу. А за ко га ће ре ћи, да је био 
срет ни ји, то још, ни ви, ни ја, не зна мо.7

Не же ле ћи да уста не про тив Ру си је, иако јој се ви ше ни ка да не мо же вра ти ти, Цр њан-
сков ју нак оста је у про шло сти, ко ја је санк ци ја ауто ри те та и јем чи суд би ну. С об зи-
ром на дру штве ну ин те лек ту ал ну усме ре ност ка про ме ни, а не очу ва њу про шло сти, 
но ви про це си на ко је Рјеп нин не при ста је, не ма ју ко ре на у њој. Она ви ше не на го ве-

4 Пе тер Сло тер дајк, У истом чам цу, прев. Алек сан дра Ко стић, Бе о град ски круг, Бе о град, 2001, 
стр. 191.
5 Деј вид Ри сман, Уса мље на го ми ла, прев. Оли ве ра Сте фа но вић, Ме ди те ран, Но ви Сад, 2007, стр. 264.
6 Ми ло Лом пар, Апо ло но ви пу то ка зи, Слу жбе ни лист СЦГ, Бе о град, 2004, стр. 249.
7 Ми лош Цр њан ски, Ро ман о Лон до ну, Про све та, Бе о град, 1996, стр. 447.
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шта ва смер ко јим се кре ну ло, не ки циљ на ви ди ку, чи ме се ус по ста вља аутен тич ност, 
већ се са да ја вља са ру ба смр ти, по ста ју ћи „су што оли че ње не а у тен тич но сти“.8 По зи-
ци ју ано мич ног су бјек та Рјеп нин за вре ђу је са мим сво јим од би ја њем да де ак ти ви ра 
ре во лу ци ју као до га ђај чи ја сен ка са мо леб ди под чи та вом стра те ги јом пла не тар не 
кон тро ле, а са ко јом су у скла ду мно го број не ор га ни за ци је и ко ми те ти, чи ја се раз-
ли чи тост иде ја на ко ји ма по чи ва ју за сни ва ју на те ме љу јед на ко сти. Без ре ак ти ви ра-
ња до га ђа ја ко ји не што зна чи, не ма оно га што сле ди; не ма свр хе, сла ве, су штин ске 
ис прав но сти, сми сла бив ство ва ња, те пре у зе ти жар гон Ор га ни за ци је је сте жар гон 
ис тро ше ног ин ди ви ду а ли зма. Као Рус, ко ји це ни ло ги ку ви ше од све га и ви ше од 
све га во ли ру ску пе сму, јер то је за ње га је ди но ло гич но, у те жњи да очу ва до вољ ну 
те жи ну ко ја би сто па ли ма омо гу ћи ла да зна да је ис под њих чвр сто тле, је дан и је ди-
ни ис пра ван смер ко јим тре ба да се кре не, Рјеп нин је, по пут та лен то ва ног умет ни ка 
ко јем та ле нат у ма сов ној кул ту ри у нај ма њу ру ку сме та, упао у соп стве ну клоп ку оно га 
што је код ње га из у зет но, тр пе ћи пре зир и по ни же ње сво је из у зет но сти. По ни жен 
пред пра ви ли ма ко ја на ла жу оба ве зну за ме ну оно га „што у сво јој вр сти ни ка да не би 
тре ба ло за ме ни ти и што се, упра во због то га, што је бр же мо гу ће и са што ви ше по-
ни же ња, хо ће за ме ни ти, јер са мо оно раз ме њи во ис пу ња ва нор му ин ди фе рен ци је“,9 
ру ски књаз, су о чен са свим оним што под се ћа на из гу бље но цар ство ми ло сти, оста је 
не при ла го ђен. У скла ду с тим, он не мо же да се при ла го ди ни пра ви ли ма ко ја утвр-
ђу ју ста тус еми гра на та у Лон до ну, у ша ре ној оба ве зу ју ћој ма си ко ја зна до кле чо век 
сме да иде, па ни ка ко не мо же да про на ђе по сао на ко јем би се уста лио ни ти ви ди 
мо гућ ност да оства ри дом као уто чи ште и си гур ност. 

Рјеп ни но вој ано мич но сти, ме ђу тим, при до да је се и из ве стан сте пен ауто но ми је. 
Прем да „иде ал ни ти по ви“ за ана ли тич ки рад пред ста вља ју при ла го ђе ни, ано мич ни и 
ауто ном ни, пре ма Мак су Ве бе ру, ни јед но љу ско би ће не мо же би ти са свим и ко нач но 
ока рак те ри са но са мо јед ним од ових из ра за, иако је дан тип нај пре пре те же у сва-
ком чо ве ку. За то ано ми ја зна за ауто ном ност, као што у се бе упи су је и до зу при ла го-
дљи во сти. Ка ко ауто но ми ја под ра зу ме ва спо соб ност да се по је ди нац ускла ди са 
нор ма ма по на ша ња свог дру штва, али сло бод но од лу чу је да ли ће то учи ни ти или 
не ће, та ко ви ди мо да се ауто но ми ја Рјеп ни но вог би ћа огле да у ње го вом при хва та њу 
про ме на у се би, а у скла ду са дру штве ном ствар но шћу. Он се, на и ме, отва ра пре ма 
„на но си ма жи во та, вре ме на, пу то ва ња, раз ли чи то сти ма ми сли ко је су га по хо ди ле и 
осво ји ле, окре нув ши га од ста рих уве ре ња, за то што про ме не ко је об у зи ма ју јед но 
би ће у ње го вом по ла га ном и не у мит ном кли за њу ка смр ти по сто је као про ме не са мо 
док по сто ји то би ће“.10 Иако ег зи стен ци јал но одан оно ме што је не про мен љи во у 
гра ни ца ма ње го ве лич но сти, пре ко ко јих би ће не пре ла зи, не ме ша се са све том и не 
рас тва ра се у ње му, Рјеп нин, сво јом спо соб но шћу да од лу чи или да на ле то ва њу, 
нео че ки ва но, по ста не је дан од оми ље них го сти ју, прет по ста вља сво ју лич ност про-
ме на ма ко је очи ту је јед на ег зи стен ци ја.

8 Ла јо нел Три линг, Искре ност и аутен тич ност, прев. Бран ко Ву чи ће вић, Но лит, Бе о град, 1990, 
стр. 182.
9 У истом чам цу, стр. 198.
10 Цр њан ски и ме фи сто фел, стр. 19.
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 Го спо ђа Пе терс је же ле ла да игра, са њом, па и са ње ном ћер ком, Пе ги. А ње го ва мла да су на
род ни ца, ле ди Парк, ну ди ла се да му по ка же, ка ко се ја ши на та ла си ма, сто је ћи. Граф Ан дреј и 
ге не ра ли ца Бар су тов рас пи ти ва ли су се, те ле фо ном, из Снтај вса, – код го спо ђе Фои, – о ње му.11

Ипак, у нај ве ћем де лу ле то ва ња у Кор ну а ли ји књаз је жи вео сву бе ду сво јег по сто-
ја ња, са осе ћа њем га ђе ња пре ма тим љу ди ма, да ле ким и стра ним, сти чу ћи ути сак да 
је ди но до бро што је на том ле то ва њу на шао је сте те ле сно осе ћа ње сна ге. Јер, у хо те лу 
„Крим“ ру ски књаз се ти ће се ка ко је у мла до сти са сво јим при ја те љем Бàр ло вом ле то-
вао на Кри му, те су за јед но про во ди ли ве че ри во де ћи де ба те са Ру ски ња ма о то ме шта 
је сре ћа у жи во ту, шта је пра ва љу бав или ку да иде чо ве чан ство. Са да је имао је ди но да 
по сма тра да ме ка ко игра ју дру штве не игре. У вре ме ну у ко јем је ми сао лук суз ма сов не 
ин ди фе рен ци је, „чо ве чан ство не же ли да се по му чи да жи ви, да уђе у оно при род но 
до ти ца ње сна га ко је чи не ствар ност, да би из ње из ву кле јед но те ло ко је ви ше ни јед на 
олу ја не ће на че ти“.12 Оно се за до во љи ло да на про сто по сто ји. У та квом све ту, ауто ном-
ност Рјеп ни но вог би ћа, по пут здра вља из ме ђу два на па да вру ће гро зни це или као 
„гро зни ца из ме ђу два на па да уз бу не до бро га здра вља“,13 на о ру жа на и гро зни цом и 
до брим здра вљем, по но во ће се на кра ју ро ма на об ја ви ти да диг не у ва здух пра ши ну 
је дан свет би ћа у ка ве зу, ко ји по то мак Ани ки те Рјеп ни на ви ше ни је мо гао да под не се. 

У ту игру из ме ђу ано мич но сти и ауто но ми је, ме ђу тим, упли ће се и Рјеп ни нов чин 
при ла го ђа ва ња, али не као са мо не га ци ја или као ни јан са би ћа, већ као не што што се 
од ње га оти ма, што му из ми че и чи ме не мо же да вла да. Та ко, за те кав ши се у со би, из 
зи да иза ко јег је при су ство вао љу бав ном са стан ку го спо ђе Пе терс и Со ро ки на, ру ски 
књаз као ска ме њен, са нај ду бљим осе ћа њем га ђе ња, ослу шки вао је љу бав но му мла ње, 
ја у ке за до вољ ства и ду бо ко ди са ње овог љу бав ног па ра. Збу њен, „у не до у ми ци шта 
да ра ди“,14 за пре па шће но гле да ју ћи у тај зид, уз др жа ва ју ћи се да не за лу па и пре ме-
ра ва ју ћи мо гућ ност да по бег не та ко што би ис ко чио кроз про зор, се тио се Бàр ло ва: 
„Бàр лов је имао оби чај, кад се, та ко не што, де ша ва ло, пре укр ца ва ња, у оном пре пу-
ном, Кр чу, вој ни ка, ра ње ни ка, ева ку а ци је, да за лу па на вра та и да се гла сно на ка шље 
– и че сти та.“15

Глас Бàр ло ва ко ји се кња зу ја вљао, у по чет ку кроз се ћа ње, а по том из тр бу ха, у 
гла ви, у уху, удво јен или кроз смех, ја вио се и са да ка да је Рјеп нин у не до у ми ци, у ви ду 
опо ме не, као зов да се тре ба дру га чи је де ла ти, „да се пре не тај ту пи бол дру штве ног 
све та“,16 ко ји по чи ва на ко и ту су и у чи јем је ко ре ну све га – секс. Бàр лов ће се, истом 
на ме ром, кња зу обра ти ти и у мо мен ту ка да он окле ва на кла ђе њу, ре чи ма: „Хра бро 
на пред! Све, књаз, све или ни шта.“17

11 Ро ман о Лон до ну, стр. 357.
12 Ар то нен Ар то, Ван Гог, са мо у би ца жр тва дру штва, прев. Ве сна Ца ке љић, CLIO, Бе о град, 2001, 
стр. 46.
13 Исто, стр. 48.
14 Ро ман о Лон до ну, стр. 350.
15 Исто, стр. 351.
16 Искре ност и аутен тич ност, стр. 174.
17 Ро ман о Лон до ну, стр. 633.
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И у пр вом и у дру гом слу ча ју ка да му се Бàр лов об ја вљу је, Рјеп нин је у ди ле ми. У 
пр вом слу ча ју да ли да за лу па на тај зид, иза ко јег се од ви ја ла пра ва љу бав на дра ма, 
или да не ста не, а у дру гом – да ли да се кла ди на свог ви со ког, не мир ног вран ца, за 
ко јег се оче ки ва ло да на циљ мо же сти ћи тек тре ћи или че твр ти, или пак на фа во ри та, 
чи ме би од и грао на си гур но. Ка ко Рјеп нин де ла и сво је од лу ке са да до но си у скла ду 
са оним што је од ре ђе но ма сов ном кул ту ром, ко ја прет по ста вља не у спех у сва ком 
по ку ша ју пра вље ња се бе дру га чи јим од дру гог, на па да ју ћи при том све сво јом слич-
но шћу, он при ста је на не у год ну трп њу у по зи ци ји све до ка јед ног вул гар ног чи на, као 
и на по раз и гу би так, ко ји по ста ју сим бо ли ње го вог по сто ја ња. По сма тра но из овог 
угла, прин цип иден ти те та, ко ји у се бе укљу чу је и ауто ном ност, и ано мич ност, и при-
ла го ђа ва ње, „на ста вља да по сто ји без ика квих ис ку ше ња, чак ва жи и ви ше не го ика-
да ра ни је, са мо што је про ме нио име и што је ње го во на сту па ње за јед ну ди мен зи ју 
се кун дар ни је, не га тив ни је, ре флек сив ни је“.18 Та кав прин цип, ме ђу тим, од ре ђен је ка-
зном не за учи ње но де ло већ са мо за по ре че ну ми сао, при че му су бјект, при став ши 
на ње га као та квог, ни ка ко се бе не при ми ру је, већ по ве ћа ва ње го ву стро гост у ме ри у 
ко јој му се по ви ну је. „Ни тај не за си ти ти ра нин не огра ни ча ва сво ја деј ства на уну тар-
њи жи вот по је дин ца; ње го ва по ма ма за ми ром под сти че и ра ци о на ли зу је чо ве ков бес 
пре ма чо ве ку.“19 Узгло бљен из ме ђу ма се ко ја оба ве зу је и хе рој ске тра ди ци је којoм je 
сво јим по ре клом од ре ђен, Рјеп нин ни ка ко не при ста је ни ин ди фе рен ци ји али ни 
аутен тич но сти, јер оно што се ње го вим од лу ка ма от кри ва „че сто је дух у са мој сво јој 
не га ци ји, ка ко га је ума њио и имо би ли сао сва ко днев ни жи вот“.20 Глас офи ци ра Бàр-
ло ва и ње гов по зив да се иде на све или ни шта от кри ва ну жност пре ва зи ла же ња на-
мет ну те ре ал но сти, ка ко би се по ста ло оно што се мо же на зва ти хе ро јем, а чи ме се 
ис по ља ва свој ство вла сти тог по је ди нач ног би ћа. По пут оно га ко ји слу ти, Рјеп нин, 
кроз Бàр ло вље во огла ша ва ње, до пу шта сво ме би ћу да про го во ри, чи ме са мо Би ће 
по ста је све док и је мац чо ве ко вог по сто ја ња. Оно не мо же око се бе да оку пи ма су, 
али мо же да ти „миг ду хов но при сут ним при ја те љи ма, при јем чи вим су се ди ма, оку-
пље ним ти хим па сти ри ма“.21 Свој ство Бàр ло вље ве аутен тич но сти, ме ђу тим, мо же се 
от кри ти је ди но у смр ти, као гра ни ци оно га на шта ма са оба ве зу је, чи ме се, као у нај-
ин тим ни јој и нај при ват ни јој тач ки по сто ја ња, дух от ки да од сва ког ви да кон тро ле. 
Ан ти под ви тал но сти жи во та мо же би ти ис кљу чи во са мо у би лач ка смрт, за ко јом по-
се жу и Рјеп нин и Бàр лов.

Са мо у би ство, ко је од ре не сан се до про све ти тељ ства ма ло-по ма ло из ла зи из ге та 
та буа и про тив при род них чи но ва, од 19. ве ка по нов но по ста је те ма о ко јој се ћу ти, уз 
тврд њу да је до бро во љан из бор смр ти је дан об лик лу ди ла, „на пад на Бо га, мо рал на 
из о па че ност ду ха ко ји не по шту је ус по ста вље не вред но сти, мен тал на не моћ“.22 За то 
је нео п ход но скрај ну ти сва ки го вор о ње му и исто вре ме но утвр ди ти по ти ски ва ње 

18 У истом чам цу, стр. 191.
19 Искре ност и аутен тич ност, стр. 200.
20 Исто, стр. 122.
21 http://www.b92.net/ca so pis_rec/57.3/pdf/18.pdf, при сту пље но 10.1.2011.
22 Жорж Ми ноа, Исто ри ја са мо у би ства: до бро вољ на смрт у за пад ном дру штву, прев. Оља Пе-
тро нић, Me di ter ran Pu blis hing, Но ви Сад, 2008, стр. 368.



132

про ми шља ња са мо у би лач ког чи на у ко лек тив ну свест, све у скла ду са дру гим ве ли-
ким дру штве ним за бра на ма. На дан два де сет ше сто го ди шњи це њи хо вог бра ка, по ра-
же ни у од но су на сво ја оче ки ва ња од Лон до на ко ји је го рео ка да су њих дво је до шли 
у Ен гле ску, ве ру ју ћи да ће тај пла мен оба сја ти чи та ву Евро пу, от по че ли су раз го вор о 
са мо у би ству На ђи ном слут њом да би Лон до ну, та квом ка кав је, ипак би ло жао због 
по чи ње ног са мо у би ста ва дво је еми гра на та, о ко јем би на по слет ку пи са ле и све но-
ви не. На то ће јој Рјеп нин од го во ри ти:

Не би, На ђа, не би. Је су ли пи са ле, кад се убио Су рин? Тар нов ски ми ка же да, они, има ју, 
већ де ве то ро мр твих, па, ни шта. Је ли би ло у но ви на ма? То се ов де кри је. А зна те ли 
шта би ре кли, и кад би се пи са ло о то ме? Шта ка жу, за што љу ди вр ше са мо у би ства? 
За то ка жу, „јер им се по ре ме ти би ланс“. Та ко ка жу. Да бог ме, не у бан ци. У мо згу.23

Не ма, да кле, јав ног при зна ња о су и цид ном де ла њу су бјек та, јер, оног тре нут ка 
ка да се не што при зна је, онај ко то чи ни гу би и моћ је ди ног знал ца исти не, па и моћ као 
та кву, што му је чу ва ње тај не омо гу ћа ва ло; сто га ,,тај исти нит го вор на кра ју деј ству-
је не на оно га ко ји га при ма, већ на оно га од ко га је из ну ђен“,24 од но сно на струк ту ру 
вла сти ко ја исти ну и осло ба ђа. У том сми слу исти на ни ка да не ће би ти јав но из ре че на, 
те, по пут до га ђа ја у про шло сти ко ји по сто ји као сен ка са мо га се бе, исти на о по чи ње-
ном са мо у би лач ком чи ну за вр ша ва као њен опо зив. Оту да је узро ку са мо у би ства 
нај лак ше при пи са ти лу ди ло или мо рал но по ср ну ће, јер, пси хи ја триј ска моћ, као до-
да так мо ћи, лу ди лу на ме ће ре ал ност у име исти не чи ји је је ди ни по сед ник моћ под 
име ном пси хи ја три ја. 

Мо ме нат у ко јем и Рјеп нин и Бàр лов из вр ша ва ју са мо у би ство ни је мо ме нат ка да 
до ла зи до са мо не га ци је или до са мо на ди ла же ња, већ онај ка да се до га ђа рас те ме-
ље ње њи хо вих би ћа. Све док је На ђа по ред кња за, он одо ле ва са мо у би ству, док је 
Бàр лов по чи нио са мо у би ство у оном тре нут ку ка да би ва из не ве рен од же не ко ју је 
во лео. Остав ши без На ђе, Рјеп нин не ма ви ше дру гог у ко јем би се на ста вио и ти ме 
ус по ста вио це ло ви тост соп стве ног би ћа. Ње ним од ла ском он пре ки да ве зу са са мим 
со бом, ве зу ко ју је до тог тре нут ка чи ни ла На ђа. Већ на са мом по чет ку ро ма на, у под-
зем ној же ле зни ци, на па нич не по ви ке о не ми нов ној про па сти чо ве ка у зе мљи као 
што је Ен гле ска, чу је се уми ру ју ћи жен ски глас: „То не мо, – чу јем ка ко не ко ви че у ва-
го ну. На ђа, то не мо! А не ки благ, мио, жен ски глас, чу јем ка ко од го ва ра: Ко ља, до ро гој, 
– за јед но ће мо.“25

Љу бав пре ма На ђи утвр ђу је ње гов иден ти тет, ко ји се, по љу љан он да ка да је оти-
шао из Ру си је, уз На ђу ипак ни је дао уру ши ти. Без Ру си је, а са да и без На ђе, наш ју нак 
још не ко вре ме де ла у дез ин те гри са ном до му, у по тра зи за сми слом ко ји тра жи у не-
кој ње му да ле кој зе мљи, на не ком но вом хо ри зон ту ко ји ни је дом, ко ји по се би уки да 
сва ки мо гу ћи сми сао. Је ди но скло ни ште ко је је на ла зио у На ђи раз от кри ве но је, а 

23 Ро ман о Лон до ну, 43.
24 Ми шел Фу ко, Исто ри ја сексуалностиi – во ља за зна њем, прев. Је ле на Ста кић, Про све та, Бе о-
град, 1982, стр. 59.
25 Ро ман о Лон до ну, стр. 12.
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ње го во би ће – рас тво ре но. У не мо гућ но сти да жи ви без иден ти те та, Рус де лу је у не-
ком не по зна том прав цу ка ко би га по но во кон сти ту и сао, об ли ку ју ћи ти ме сво је по-
ступ ке као што маг нет об ли ку је опиљ ке гво жђа. Отуд ње го во пре се ље ње у се ло, на 
пу ту за Дор кинг, где ће ра ди ти као ба бу шкин ко њу шар, кла ђе ње на ко ње, а по том и 
на хр то ве, не ко ли ко ја ло вих по ку ша ја да на пи ше На ђи пи смо, као и ње го ва афе ра са 
су пру гом сер Мел кел ма. Уме сто учвр шћи ва ња соп стве ног иден ти те та, пред не мо-
гућ но шћу да ти ме што је учи нио пру жи би ло ка кав от пор ко јим ће на чи ни ти ко ре ни-
те из ме не у на мет ну том по рет ку, он из ми че са мо ме се би, те се рас та чу ћи оси па и 
као та кав се ра сло ја ва. У том сми слу, ру ски офи цир све је бли жи смр ти, те све че шће 
жу ди да чу је глас Бàр ло ва, ко ји му се из смр ти об ја вљу је.

Рјеп нин је, и не хо ти це, све че шће, по ми њао у се би и чуо њи хов ша пат у уве ту, као и 
Бàр ло вље ве ре чи и ње гов смех, и ње го ве ми сли. А, у по след ње вре ме, чак и Бàр ло вљев 
плач. А све му је ре ђе про тив сло вио.26

Бàр ло вље во уче ста ло обра ћа ње, ко је као да до ла зи из до ма ко ји је Рјеп нин уза луд 
по ку ша вао на овом све ту да про на ђе, пре да је га на по слет ку отво ре ном по сто ја ња и 
сло бо ди ко ја се не пре кид но „до га ђај но рас пу ца ва на со ци јал ним по зор ни ца ма, по-
при шти ма и аре на ма“27 ово га дру штва. По се жу ћи за са мо у би ством, ру ски ари сто кра та 
ла тио се вр хов ног ору ђа от по ра про тив на мет ну те ре ал но сти, ка ко би на не ком дру-
гом хо ри зон ту утвр дио лич ну аутен тич ност про на ла зе ћи свој одав но из гу бље ни дом, 
из ко јег му се све вре ме обра ћао гар диј ски ка пе тан Бàр лов.

Не ка иду бес тра га, књаз, сви ти, са њи хо вим тра же њем на прет ка чо ве чан ства, и 
бо ље Ру си је! Ми се, по сле на ше смр ти, вра ћа мо. Ша гом марш, књаз! Та ко, та ко, сви се, 
та мо, вра ћа мо.28

Грч ко по ре кло ре чи „аутен тич но“ ко је на ла зи мо у ре чи aut hen tes, чи је је древ но 
зна че ње „не са мо го спо дар и де лат ник, већ и по чи ни лац, уби ца, чак са мо у би ца, са-
мо у би ство“,29 от кри ва нам са мо у би лач ку смрт као је ди но ме сто на ко јем се аутен тич-
но, као та кво, ус по ста вља, да ле ко од утвр ђе них дру штве них нор ми ко ји ма из ми че, 
ору ђем про тив ко јег су све вла сти и за ко ни не моћ ни. Ве ру ју ћи у не јед на кост, у ко јој 
се на там ни на чин по ја вљу је ви ша пра вед ност, и Рјеп нин и Бàр лов би ра ју пут са мо-
уби ства, да кле, пут на ни же чи ји се сми сао и зна че ње от кри ва ју као пут увис. Као да 
су се осло бо ди ли не ке не људ ске си ле, ко ја је за по се ла и зе мљу и ва здух, и ми сао и 
свест, дво ји ца ру ских ари сто кра та отва ра ју при том је дан нов про стор за ма не ври-
са ње, не-про стор у ко јем су уки ну те раз ли ке из ме ђу ауто ном ног, ано мич ног и при-
ла го ђе ног, пред аутен тич ним као сло бо дом.

26 Исто, стр. 641.
27 Пе тер Сло тер дајк, Те то ви ра ни жи вот, прев. Ми лан Со клић, Деч је но ви не, Гор њи Ми ла но вац, 
1991, стр. 108.
28 Ро ман о Лон до ну, стр. 731.
29 Искре ност и аутен тич ност, стр. 172.




