
ПО ВРА ТАК НА ЦИ ЈЕ: ФИ ГУ РА РАТ НИ КА У  
СЕ РИ ЈИ НА ТЕ РА ПИ ЈИ (BE TI PUL)

На те ра пи ји (хе бр. Be Ti pul, HOT3, 2005–2008) јед на је од нај у спе шни јих се ри ја изра-
ел ске те ле ви зи је, бар ако је су ди ти по кри тич ком дис кур су. Про да та је пре сти жној 
ка блов ској мре жи HBO (In Tre at ment, 2008–10), по сле че га ју је от ку пи ло још се дам на-
ест те ле ви зиј ских сер ви са ши ром све та. Ори ги нал ни изра ел ски фор мат углав ном је 
при ла го ђен ло кал ним кул тур ним по тре ба ма и уку су, а у сце на ри ју пре о вла ђу је пси хо-
ло шки дис курс, што је са мо по се би ре зул тат аме рич ког кул тур ног ути ца ја на изра ел-
ско дру штво (Al mog, 2004: 633) и све до чи о то ме да је текст на и шао на гло бал ни ода зив. 
Но, ана ли зом ори ги нал не вер зи је На те ра пи ји от кри ва се да је се ри ја ду бо ко уко ре-
ње на у изра ел ску кул ту ру, од но сно да је про из вод ши рих кул тур них про ме на ко је су 
се де си ле у изра ел ском дру штву од ње го вог осни ва ња. Фо ку си ра ју ћи се на лик бор бе-
ног пи ло та Изра ел ских од брам бе них сна га (ИОС) Ја ди на Је ру шал ми ја, из но сим ар гу-
мент да је На те ра пи ји тво ре ви на пост ци о ни стич ког кул тур ног сен зи би ли те та ко ји 
под ри ва кон цеп ту а ли за ци ју изра ел ског Је вре ји на као ве чи те жр тве, те ко ји обе ло да-
њу је по ко ју це ну је кон стру и са на сли ка „но вог Је вре ји на“ и по сле ди це те кон струк ци је 
по изра ел ског му шкар ца. (...) 

У пр вој се зо ни се ри је, у ор ди на ци ју пси хи ја тра Ру ве на сва ког по не дељ ка до ла зи 
па ци јент Ја дин Је ру шал ми, че тр де се то го ди шњи бор бе ни пи лот ИОС-а, оже њен, отац 
дво је де це и син Је вре ји на ко ји је пре жи вео Хо ло ка уст. То ком бом бар до ва ња гра да 
Ра ма ла Ја дин је усмр тио два на ест па ле стин ских ци ви ла ба цив ши бом бу од јед не то не 
и по го див ши згра ду где се пре ма ин фор ма ци ја ма крио осум њи че ни те ро ри ста. Де сет 
да на ка сни је Ја дин до жи вља ва кли нич ку смрт иза зва ну ср ча ним на па дом ко ји је до био 
за вре ме на пор ног и ду гач ког те ни ског ме ча. На кон тих до га ђа ја на ре ђе но му је да оде 
код вој ног пси хо ло га; Ја дин, ме ђу тим, од лу чу је да оде код Ру ве на, ко ме об ја шња ва да 
је до шао на „ру тин ски пре глед“ пре но што са Ле ка ри ма без гра ни ца по се ти Ра ма лу и 
ме сто где је па ла бом ба; све што же ли од Ру ве на је сте да „пот пи ше“ да је спо со бан за 
по се ту, од но сно да је „при чи стој све сти“. На ред не не де ље Ја дин по но во иде код Ру-
ве на „са мо“ да пи та да ли да оста ви су пру гу, па опет ка сни је „са мо“ да пи та да ли да се 
упу сти у љу бав ну ве зу са јед ном Ру ве но вом па ци јент ки њом. Дру гим ре чи ма, што се 
ти че Ја ди на, он не иде на те ра пи ју, већ се сва ке не де ље са мо кон сул ту је око спе ци фич-
них ди ле ма. По сле не ко ли ко не де ља, ме ђу тим, бу ду ћи да све те же под но си се ан се, 
Ја дин пре ста је да иде на те ра пи ју, вра ћа се ле те њу пр ви пут на кон бом бар до ва ња и 
то ком ве жбе ги не у не сре ћи за ко ју се, упр кос зва нич ном са оп ште њу, сум ња да је за-
пра во са мо у би ство. На кон што је Ја дин „ли кви ди ран“ пред крај пр ве се зо не, ње гов лик 
још ду го на ста вља да про го ни Ру ве на и са му се ри ју. Ја ди нов отац Ме на хем до ла зи код 
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Ру ве на од мах по сле Ја ди но ве смр ти, кри ве ћи Ру ве на – и пси хо те ра пи ју као стру ку – за 
си но вље ву смрт. Ме на хем се по но во по ја вљу је у пр вој епи зо ди дру ге се зо не и зах те ва 
од Ру ве на да пре ста не да се ба ви пси хо те ра пи јом, за пре тив ши му да ће га у су прот ном 
ту жи ти због не са ве сног ле че ња. Тај суд ски про цес се над ви ја над це лом се зо ном и окон-
ча ва се тек у по след њој епи зо ди кад Ру вен – а мо жда и пси хо ди на мич ка те ра пи ја 
уоп ште – би ва осло бо ђен оп ту жбе.

Се ри ја На те ра пи ји је у изра ел ској кри ти ци ту ма че на као але го ри ја изра ел ског 
дру штва, а лик Ја ди на на ро чи то је ис ти цан као оте ло вље ње ам би ва лент ног изра ел ског 
ма ску ли ни те та на по чет ку 21. ве ка. У јед ну ру ку, Ја дин је бор бе ни пи лот и као та кав 
оте ло вљу је сан о „но вом Је вре ји ну“, по зна том и као „Са бра“ (ка ко ка же ње гов отац: 
„Па ме тан, сна жан пи лот, а не та мо не ки шмо кљан. Пра во му шко!“). У дру гу ру ку, Ја ди-
нов лик ис по ља ва еле мен те ин ди ви ду а ли стич ког (чак и хе до ни стич ког) ето са ко ји је 
по стао ка рак те ри сти чан за изра ел ско дру штво у про те клих не ко ли ко де це ни ја, ето са 
ко ји же ље по је дин ца ста вља ис пред ис ку ства за јед ни це и као та кав се су ко бља ва са 
тра ди ци о нал ним схва та њем Са бре као фи гу ре ко ја оли ча ва пот пу но и дра го вољ но 
жр тво ва ње за рад на ци о нал ног, ко лек тив ног ин те ре са. Спој су ко бље них мо де ла изра-
ел ског ма ску ли ни те та у Ја ди но вом ли ку ма ни фе сту је се и у ње го вом ста ву пре ма 
пси хо те ра пи ји. С јед не стра не, ода но слу же ње изра ел ском на ро ду и ње го вим ин те-
ре си ма по ка зу је да Ја дин усва ја основ не прин ци пе ци о ни стич ке иде о ло ги је ко ја не 
при хва та ни сам по јам пси хо те ра пи је. От пор пре ма те ра пи ји Ја дин из ра жа ва ти ме 
што упор но оста је при то ме да „за пра во“ не до ла зи на те ра пи ју, за тим ти ме што отво-
ре но ис ка зу је пре зир пре ма Ру ве ну и пре ма пи та њи ма ко ја му Ру вен по ста вља, као и 
ти ме што му оста вља кеш на сто лу, као да је му ште ри ја ко ја пла ћа услу ге про сти тут ке. 
С дру ге стра не, као члан се ку лар не, ин ди ви ду а ли стич ке кул ту ре и при пад ник ви ше 
сред ње кла се – кла се ко ја је усво ји ла „пси хо ло ги стич ки је зик“ као „је дан од сво јих 
основ них ’ми не ра ла’“ (Al mog, 2004: 823) и као би тан део свог по гле да на свет – Ја дин 
је упо знат са пси хо те ра пе ут ским дис кур сом и на по слет ку при ста је на са рад њу. Пред 
крај те ра пи је Ја дин по ста је „при ме ран“ па ци јент, от кри ва сво је сно ве, па чак раз ми-
шља и о сво јој сек су ал ној ори јен та ци ји. Отуд се тен зи ја из ме ђу по тре бе за при хва та-
њем и ле че њем тра у ме и од би ја ња да се то учи ни, од но сно уну тра шња бор ба из ме ђу 
Ја ди но ве „му шке“ и „жен ске“ стра не, у се ри ји при ка зу је као бит ка из ме ђу Ја ди но вог 
ега и су пер е га или иде ал ног ега, ко ји је, пре ма Фрој ду, у исти мах и иде ал на ци је и 
ре зул тат иден ти фи ка ци је са оцем (Freud, 1914а; 1923). Иде ал на ци је са ко јим се су о ча-
ва Ја дин исти је онај са ко јим се су о ча ва ју сви изра ел ски му шкар ци – иде ал но вог 
Је вре ји на – док се иден ти фи ка ци ја са оцем од но си на Ја ди но ву лич ну жи вот ну при чу. 
Шта ви ше, ис по ста вља се да Ме на хем, Ја ди нов отац, има пре су дан ути цај на Ја ди на, 
ути цај ко ји се у Ја ди но ву лич ност угра дио у ви ду су штин ског и из ра зи то на сил ног 
су пер е га. Јед на од нај ја чих по ру ка ко ју пре но си ова очин ска фи гу ра је сте да „пра ви“ 
му шкар ци, а на ро чи то бор бе ни пи ло ти, не тре ба да при ча ју о сво јим осе ћа њи ма – а 
ка мо ли да ле че тра у ме – јер то је не са мо не по жељ но већ мо же би ти и опа сно.

Но, Ме на хем ни је је ди на ре ле вант на очин ска фи гу ра у овом кон тек сту. Још две 
сим бо лич ке очин ске фи гу ре сна жно ути чу на Ја ди но ву лич ност: пр ва је Дан Ха луц 
(Dan Ha lutz), ко ји је био ко ман дант изра ел ских ва зду хо плов них сна га не ко ли ко го ди на 
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пре при ка зи ва ња се ри је и на чел ник ге не рал шта ба ИОС-а то ком при ка зи ва ња пр ве 
се зо не; дру га је сâм Ру вен, тач ни је, Ури Ка ха на, про та го ни ста фил ма Хо дао је по љи ма 
(He Wal ked Thro ugh the Fi elds, Yosef Mi lo, 1967). На ше раз ма тра ње Ја ди на као тра у ма ти-
зо ва ног су бјек та ће, сто га, би ти пре зен то ва но по сред ством фи гу ра ње го ва три „оца“ 
– Да на Ха лу ца, Ме на хе ма Је ру шал ми ја и Ури ја Ка ха не – али пр во ћу украт ко ис пи та ти 
од нос из ме ђу тра у ме, ци о ни стич ког по кре та и ма ску ли ни те та.

Тра у ма, ци о ни стич ки по крет и ма ску ли ни тет

Раз не де фи ни ци је тра у ме у пси хо а на ли тич ком кон тек сту го во ре о осо би ко ја пре-
тр пи ве ли ку не сре ћу – јед но крат ну или ви ше крат ну, иза зва ну при род ним или људ ским 
фак то ри ма – чи ме је угро же но фи зич ко или мен тал но здра вље осо бе. Но, из раз „тра-
у ма“ се уда љио од пр во бит ног сми сла мен тал ног по ре ме ћа ја, те се да нас упо тре бља ва 
у мно го ши рем, со ци о кул тур ном, кон тек сту. Схва та ње пре ма ко ме за јед ни це и на ро-
ди та ко ђе мо гу да пре тр пе тра у му, па чак и да је по ти сну или ле че, за јед но са по ра стом 
пост тра у мат ског дис кур са по чет ком 80-их го ди на два де се тог ве ка, до ве ло је до све-
оп штег про до ра из ра за „тра у ма“ у дис кур се о иден ти те ту; мно ге дру штве не гру пе, 
пр во на За па ду, а по том и у остат ку све та, по че ле су да се де фи ни шу по сред ством 
тра у мат ског дис кур са, на ро чи то кроз ви зу ру „кул тур не тра у ме“ ка ко ју је ар ти ку ли сао 
Џе фри Алек сан дер: „Кул тур на тра у ма на ста је кад при пад ни ци за јед ни це сма тра ју да 
су би ли из ло же ни стра шном до га ђа ју ко ји оста вља не из бри сив траг у за јед нич кој 
све сти. Тај се до га ђај за у век ути ску је у њи хо во се ћа ње и те мељ но и нео по зи во ме ња 
њи хов бу ду ћи иден ти тет“ (Jeff rey Ale xan der, 2004: 1). За раз ли ку од дру гих де фи ни ци ја 
ин ди ви ду ал не и ко лек тив не тра у ме пре ма ко ји ма сам тра у ма тич ни до га ђај ге не ри ше 
пост тра у мат ско ис ку ство, Алек сан де ро ва де фи ни ци ја „кул тур не тра у ме“ од ба цу је 
ста но ви ште да тра у ма на ста је спон та но као ре зул тат бол ног до га ђа ја и твр ди да је 
тра у ма дру штве но и кул тур но кон стру и сан про цес, на гла ша ва ју ћи при то ме да се 
тра у ма ге не ри ше ис кљу чи во дру штве ним по сре до ва њем. То зна чи да ако се за не ко 
дру штво ка же да па ти од кул тур не тра у ме, то је ви ше ствар пред ста ве не го пра ве су-
шти не, кул тур на тра у ма се мо же по сма тра ти као „за ми шље на тра у ма“. 

Изра ел ско дру штво, као и мно га дру га, де фи ни ше се бе пу тем кул тур них тра у ма, 
по не кад се упу шта ју ћи у „над ме та ње жр та ва“ (Cha u mont, 1997) са дру гим дру штви ма, 
пр вен стве но са па ле стин ским дру штвом, што пред ста вља сред ство ре а фир ма ци је 
мо рал не су пер и ор но сти изра ел ског дру штва. Но, без об зи ра на тра у ма тич не до га ђа-
је угра ђе не у изра ел ски иден ти тет и без об зи ра на пред но сти ко је до но си по зи ци ја 
жр тве, изра ел ска кул ту ра има ам би ва лен тан став пре ма соп стве ним тра у ма ма.

Је дан од глав них раз ло га за то, сто га, мо ра би ти у ве зи са сли ком ко ју изра ел ско 
дру штво же ли да ство ри о се би, а на ро чи то са по жељ ном сли ком ма ску ли ни те та. Је-
дан од пр вих ци ље ва ци о ни стич ке иде о ло ги је био је да се те ло му шкар ца Је вре ји на 
ре ха би ли ту је и тран сфор ми ше из не ја ког, не са вр ше ног, фе ми ни зи ра ног и хо мо сек су-
ал ног те ла (ка ко га ви де и ан ти се мит ски и ци о ни стич ки дис кур си) у ан ти ди ја спо рич но, 
сна жно и му жев но те ло (Glu zman, 2007: 13). „Но ви Је вре јин“, ка ко је на зван тај ре ха би-
ли то ва ни Је вре јин, „био је иден ти чан сте ре о ти пу ма ску ли ни те та ко ји је пра тио на ста нак 
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мо дер ног ин ду стриј ског дру штва као спољ на ма ни фе ста ци ја пра ве му жев но сти“ (Mos se, 
1985: 570). Је дан од нај ва жни јих аспе ка та „ре ха би ли та ци је је вреј ског те ла“ чи ни фо ку-
си ра ње на кул ти ва ци ју те ла, што пред ста вља од сту па ње од пре те жне кул ти ва ци је ума 
на ко јој ин си сти ра ди ја спо рич ни ју да и зам (Glu zman, 2007: 23); дру гим ре чи ма, ка ко се 
по пу лар но из ра зио Макс Нор дау (Max Nor dau): „ју да и зам ка фе те ри је“ (Mos se, 1985: 
574) за ме њен је „ју да и змом ми ши ћа“, при че му на ме ра ни је да се про мо ви ше ис кљу-
чи во фи зич ка сна га не го и мен тал но здра вље (ibid.: 578). На осно ву то га се по ја ви ло 
ви ђе ње да вред но сти по пут „скеп тич не фи ло зоф ске ди ску си је, не при стра сне кри ти-
ке и ау то ре флек си је“, ко ји су се у је вреј ској кул ту ри не го ва ли ве ко ви ма, „спу та ва ју 
про ме не, ко хе зи ју гру пе и раз вој“ (Rol nik, 2012: 137); та ко ђе, па ро ла „ви ше ра да, ма ње 
при че“ (ibid.: 136) по ста ла је је дан од основ них прин ци па ци о ни стич ке иде о ло ги је.

Има ју ћи на уму тај кон текст, не из не на ђу је што су се прин ци пи пси хо а на ли зе сма-
тра ли не спо ји вим са сли ком ко ју ци о ни стич ки по крет ства ра о Је вре ји ма (Glu zman, 
2007: 20) и што се и пси хо ло шко фи ло зо фи ра ње сма тра ло не спо ји вим са при зем ном, 
ма те ри јал ном и про дук тив ном при ро дом ан ти ди ја спо рич ног ето са. То не га тив но ви-
ђе ње пси хо ло ги је очи глед но је има ло пре су дан ути цај на спрем ност и спо соб ност 
изра ел ског дру штва да се по за ба ви тра у ма тич ним ис ку стви ма ка ко на ин ди ви ду ал ном 
та ко и на ко лек тив ном пла ну. Сли ка но вог Је вре ји на је не са мо пот пу но од ба ци ла 
по зи ци ју жр тве – ве за ну за па сив ност, не ја кост и жен скост – већ се и сам чин са мо пре-
и спи ти ва ња и сва ки про цес са мо а на ли зе, па са мим тим и ле че ње тра у ме, сма тра ло 
не по треб ним, па чак и опа сним. То ста но ви ште се ма ни фе сто ва ло у на чи ну на ко ји је 
изра ел ско дру штво, а сход но то ме и др жа ва, при сту пи ло тра у ми Хо ло ка у ста; ка ко ка же 
До ми ник Ла ка пра: „Изра ел ни је же лео да слу ша пре жи ве ле углав ном за то што су Изра-
ел ци, из ра зу мљи вих раз ло га, на сто ја ли да из гра де дру га чи ју др жа ву са дру га чи јим 
по ли тич ким ак те ром“ (La Ca pra, 2014: 158). Ла ка пра да ље ка же: „Циљ је био пре ћи из 
жр тве у ак те ра без раз ма тра ња про це са оп стан ка и про ми шља ња про шло сти“ (ibid.).

Де ша ва ња то ком Хо ло ка у ста ни су је ди не тра у ме ко је су оста ле не ле че не, ка ко на 
ин ди ви ду ал ном та ко и на ко лек тив ном ни воу; исти је слу чај и са мно гим дру гим бол-
ним ис ку стви ма у ко ји ма је изра ел ски су бјект на вод но ис по љио сла бост и се бе сма трао 
жр твом. За то су, на при мер, у изра ел ској ар ми ји све до се дам де се тих го ди на про шлог 
ве ка ућут ки ва ни вој ни ци ко ји су па ти ли од гра нат ног шо ка, чи ме им је ус кра ће на мо-
гућ ност ле че ња по сто је ће тра у ме. Та ква не зва нич на по ли ти ка за сни ва ла се на уко ре-
ње ном ве ро ва њу да гра нат ни шок „не по сто ји“ у ИОС-у, те зва нич но ни је при знат као 
ста ње ко је зах те ва ле че ње (Stein, 2003: 68), а уво ђе ње пси хо а на ли зе у вој не уста но ве 
иза зва ће опа сан та лас „не по треб них“ зах те ва за пси хо те ра пи јом; сто га је по ру ка вој-
ни ци ма гла си ла да од те ра пи је не ће има ти ни ка кве ко ри сти (ibid.: 73). „Но ви Је вре јин“, 
увек у му шком ро ду, у по чет ку је кон стру и сан као цен трал ни иде ал ко ме сва ки ими-
грант, а ка сни је Са бра, тре ба да стре ми, да би по сле по стао но ви об лик не у мо љи вог 
су пер е га чи ји се зах те ви мо ра ју ис пу ни ти. 

Ци о ни стич ки су бјект, ме ђу тим, ни је увек био у мо гућ но сти да ис пу ни те зах те ве и 
из но ва је на и ла зио на јаз из ме ђу на ци о нал ног иде а ла и соп стве ног жи вот ног ис ку ства. 
Сто га је ја сно за што је пост ци о ни стич ки по крет по ку шао да де ста би ли зу је фи гу ру 
„но вог Је вре ји на“, да ука же на про из вољ ност „ње го ве“ кон струк ци је и да обе ло да ни 
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ви со ку це ну ко ју су пла ти ли ка ко „но ви Је вре ји“ та ко и њи хо во (род но, на ци о нал но и 
ет нич ко) „дру го“. Је дан од пр вих пост ци о ни стич ких ци ље ва био је да ука же на ве штач ку 
при ро ду сли ке ма ску ли ни те та, а по том да по ну ди ал тер на тив ни, флек си бил ни ји мо дел 
ма ску ли ни те та.

Пе ри од изра ел ске те ле ви зи је ока рак те ри сан пост ци о ни стич ким еле мен ти ма, на-
зван „Изра ел ска пост те ле ви зи ја“, на су прот ци о ни стич кој књи жев но сти или фил му, 
на гла ша ва кон струк ци ју му шког те ла и це ну ко ја се за то пла ћа. Са да ћу илу стро ва ти 
ка ко се та схва та ња ис по ља ва ју у се ри ји На те ра пи ји та ко што ћу ана ли зи ра ти Ја ди нов 
од нос и ве зе са раз ли чи тим очин ским фи гу ра ма. 

Дан Ха луц и тра у ма по чи ни о ца

Прем да му се име не по ми ње у се ри ји, фи гу ра Да на Ха лу ца, ко ји је по ста вљен за 
ше фа ге не рал шта ба ИОС-а пред сам по че так еми то ва ња На те ра пи ји, над ви ја се над 
ли ком Ја ди на у ко ме се мо же чу ти од јек Ха лу це вих ста во ва и из ја ва. Глав ни до га ђај 
ко ји их по ве зу је је сте „ци ља ни атен тат“ на Са ла ха Ша ха да (Sa lah Sha ha de), ко ман дан та 
вој ног кри ла Ха ма са, ко ји су из вр ши ли пи ло ти ИОС-а ба ца њем бом бе од јед ну то ну на 
Ша ха до ву ку ћу 2002. го ди не. Осим Ша ха да и јед ног опе ра тив ца Ха ма са, у бом бар до-
ва њу је уби је но че тр на ест ци ви ла, од ко јих је да на е сто ро де це. У изра ел ској штам пи 
су се по сле то га по ја ви ле па ро ле про тив бом бар до ва ња; јед на је по ста вља ла пи та ње: 
„Пи ло ту ко ји је ба цио бом бу: Ка ко спа ваш но ћу?“ Ха луц, ко ман дант ва зду хо плов них 
сна га у то вре ме, од лу чио је да од го во ри на то пи та ње, те је то ком са стан ка са чла но-
ви ма еска дри ле, ме ђу ко ји ма се на ла зио и пи лот ко ји је ба цио бом бу, из ја вио сле де ће: 

Мом ци [...], но ћу мир но спа ва те. А и ја мир но спа вам. Не би ра те ви ме те ни ти сте их 
иза бра ли у овом слу ча ју. Ви сте са вр ше но из вр ши ли за да так. Бес пре кор но. По на вљам: 
ви не ма те ни ка кав про блем. По сту пи ли сте тач но пре ма ин струк ци ја ма ко је сте до би ли. 
Ни сте скре ну ли ни ми ли ме тар уде сно ни ти уле во. Сви ко ји има ју не ку при мед бу мо гу да 
се обра те ме ни. (Levy-Bar zi lai, 2002)

За плет у ко ме Ја дин уби ја не ви не ци ви ле ба ца ју ћи бом бу од јед не то не у по ку ша ју 
ли кви да ци је озло гла ше ног те ро ри сте очи глед на је алу зи ја на Ша ха дов атен тат. Шта-
ви ше, кад га Ру вен пи та ка ко се осе ћа због оно га што је учи нио, Ја дин по на вља Ха лу-
це ве ре чи као ман тру, чи ме се ука зу је на екс пли цит ну ве зу из ме ђу два до га ђа ја. Ја дин 
пр во ка же да не ма гри жу са ве сти ни ти осе ћај кри ви це због оно га што је учи нио, као 
и да „мир но спа ва“. То што Ја дин и Ха луц мо гу чвр сто да спа ва ју на кон бом бар до ва ња 
ука зу је на то да до га ђа ји у ко ји ма уче ству ју ни ма ло не ути чу на њих јер, што се њих и 
си сте ма у чи јим окви ри ма де лу ју ти че, ти до га ђа ји ни су про бле ма тич ни. Слич но то ме, 
ка ко сма тра Стајн (Stein), чак и кад је ИОС при знао да гра нат ни шок пред ста вља пси хо-
ло шки по ре ме ћај, ни је се сма тра ло да од ње га мо гу па ти ти и по чи ни о ци, па ИОС ни је 
по ста вљао пи та ња осе ћа ња кри ви це вој ни ка због уби ста ва и дру гих де ла по чи ње них 
у то ку бор бе них деј ста ва. 

Ве за из ме ђу Ха лу ца и Ја ди на, ме ђу тим, иде да ље: на кон по ме ну те из ја ве, но ви нар 
изра ел ског днев ног ли ста Ха рец Ве ред Ле ви-Бар зи лај по ста вио је Ха лу цу пи та ње: „Зар 
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ни је ле ги тим но пи та ти пи ло та шта осе ти на кон што ба ци бом бу?“ на шта је Ха луц од-
луч но од го во рио: „Не. То ни је ле ги тим но пи та ње. Али ако баш хо ће те да зна те шта 
осе тим кад ба цим бом бу, ре ћи ћу вам: осе тим ка ко ави он ма ло по ско чи услед ис пу-
шта ња бом бе. За трен ока се опет сми ри и го то во. Ето, то осе тим.“ (Levy-Bar zi lai, 2002) 

Ова Ха лу це ва из ја ва, ко ја се ути сну ла у изра ел ско се ћа ње, у не знат но из ме ње ном 
об ли ку по на вља се у Ја ди но вом раз го во ру са Ру ве ном. То ком пе те се ан се, Ру вен гу би 
кон тро лу над со бом и по чи ње да да ви Ја ди на. По сле не ко ли ко тре ну та ка Ру вен до ла зи 
се би и пу шта Ја ди на; Ја дин оста је да ле жи на ка у чу вид но уз не ми рен, док Ру вен сто ји 
над њим. Ка да га то ком на ред не се ан се Ру вен упи та: „Шта си осе тио кад сам те на пао“, 
Ја дин од го ва ра: „Кри ло ави о на је ма ло по ско чи ло, ето то сам осе тио.“ Ве о ма је ин те-
ре сант но што Ја дин па ра фра зи ра Ха лу це ве ре чи у овом кон тек сту јер то ука зу је на 
за ме ну уло га: го во ре ћи из по зи ци је пи ло та ко ји ба ца бом бу из ави о на, Ха луц ка же да 
осе ти „ка ко ави он ма ло по ско чи“, чи ме од ри че мо гућ ност по сто ја ња ду шев не бо ли код 
на па да ча и од ба цу је и са му по ми сао на то да тра у ма мо же да се по ја ви код по чи ни о ца. 
На су прот то ме, Ја дин го во ри из по зи ци је угро же ног кад ка же да је „кри ло ави о на ма ло 
по ско чи ло“, чи ме фи гу ра тив но по ста је „бом бар до ва ни“ пре не го „бом баш“. Тај ути сак 
се по ја ча ва ти ме што је сце на на па да на Ја ди на сни мље на из гор њег ра кур са, чи ме је 
Ја дин ста вљен у по зи ци ју Па ле стин ца на ко јег па да бом ба из ИОС-овог ави о на. Пре-
у зи ма њем ре чи по чи ни о ца (ко ји на вод но не осе ћа ни шта) и из го ва ра ју ћи их из по зи-
ци је жр тве (ко ја до жи вља ва тра у му), Ја дин при хва та упра во оно што од би ја да при зна 
то ком те ра пиј ских се ан си: да уби ја ње не ви них љу ди, чак и кад је не на мер но, мо же 
би ти тра у ма тич но.

Шта ви ше, Ја дин се у тек сту гра ди као лик ко ји па ти од гра нат ног шо ка јер ис по ља ва 
два глав на симп то ма по ре ме ћа ја, ко ји су, пре ма Стај ну, оту пе лост и не мир (2003: 61). 
С јед не стра не, Ја дин се емо ци о нал но огра ђу је и од чи на бом бар до ва ња и од соп стве-
не кли нич ке смр ти, до жи вља ва ју ћи их као ту ђу при чу због че га о њи ма по не кад чак 
го во ри у тре ћем ли цу. С дру ге стра не, Ја ди но ва по ги би ја то ком вој не ве жбе ка да од-
би ја да пре ки не на пад на „не при ја тељ ски“ ави он, те се про го не ћи ме ту за ку ца ва у 
пла ни ну, ука зу је на ста ње по ја ча не фи зич ке ак тив но сти, од но сно, ка ко ка же Стајн, 
хи пер ки не тич ко ста ње, у ко ме вој ник мо же да из гу би ори јен та ци ју, па чак и да не кон-
тро ли са но по хр ли пре ма не при ја тељ ској ли ни ји (ibid.: 61). У скла ду с тим, опо вр га ва-
ју ћи Ха лу це ве тврд ње, На те ра пи ји за сту па ста но ви ште да изра ел ска оку па ци ја, а 
се ри ја ја сно ста вља Изра ел у уло гу по чи ни о ца, узи ма ве ли ки мен тал ни да нак од вој-
ни ка ИОС-а пред ста вље них у ли ку Ја ди на ко ји по вр шин ски при хва та Ха лу це ву док-
три ну. На тај на чин се ри ја от кри ва це ну ко ју би Изра ел ци мо гли да пла те за сво ју 
уло гу у оку па ци ји.

По врх то га, Ла ка прин по јам „тра у ме по чи ни о ца“, ко ји пре у зи ма На те ра пи ји, са 
со бом но си по ли тич ке и мо рал не им пли ка ци је. Пре ма ње му, тра у ма по чи ни о ца „мо ра 
се при хва ти ти и на не ки на чин ле чи ти уко ли ко по чи ни о ци же ле да се дис тан ци ра ју 
од ра ни јег уче шћа у смр то но сним иде о ло ги ја ма и прак са ма“ (La Ca pra, 2014: 79). У том 
сми слу На те ра пи ји упу ћу је дво стру ку кри ти ку на ра чун ци о ни стич ке иде о ло ги је, или 
бар на ра чун ци о ни стич ког иде а ла ма ску ли ни те та: се ри ја не са мо да „зах те ва“ да Ја-
дин, као оте ло вље ње „но вог Је вре ји на“ иде на те ра пи ју и ле чи сво ју тра у му не го га 



при ка зу је и као агре со ра. Сто га јед на од глав них по ру ка се ри је На те ра пи ји гла си да 
уко ли ко изра ел ско дру штво као по чи ни лац не при ста не на ле че ње сво је тра у ме, 
мо же опет до ћи у си ту а ци ју да уче ству је у спро во ђе њу „смр то но сних иде о ло ги ја и 
прак си“. (...)

На те ра пи ји су ско ро јед но гла сно по здра ви ли при пад ни ци изра ел ског ви со ког дру-
штва, а на ро чи то при пад ни ци вла да ју ћих струк ту ра. Број ни су раз ло зи ове по зи тив не 
ре ак ци је, али чи ни се да је је дан од њих тај што се ри ја из ра жа ва уве ре ње да се иза 
сва ког вој ни ка, чак и оног ко ји је од го во ран за смрт не ви не де це, кри је „до бра ду ша“ 
ко ју од го ва ра ју ћа те ра пи ја мо же не са мо да от кри је не го да је, мо жда, и спа си. Оду-
ше вље ње се ри јом На те ра пи ји у Изра е лу и бор ба за ду шу изра ел ског вој ни ка пред мет 
су раз ма тра ња на ред ног по гла вља.
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ТО НИ ЈЕ ТВ, ТО ЈЕ НА ТЕ РА ПИ ЈИ:  
РЕ ВИ ЗИ ЈА „ИЗРА ЕЛ СТВА”

(...)

На те ра пи ји је кон тро верз на се ри ја

Тврд ња Ја е ла Мун ка (Yael Munk) да се ри ја На те ра пи ји рас пр шу је кул тур не ми то-
ве до во ди нас до јед не ње не осо би не раз ма тра не у кри тич ким при ка зи ма: по свој 
при ли ци То ни је ТВ, то је На те ра пи ји. Се ри ја На те ра пи ји је не са мо пру жи ла увид у 
изра ел ску жи вот ну ствар ност већ је хра бро ар ти ку ли са ла ста во ве и ми шље ња ко ја 
се рет ко чу ју у изра ел ском дру штву; не са мо сим бол изра ел ског дру штва, На те ра пи ји 
је „мрач на ме та фо ра ста ња на ци је“ (Tan-Brink, 2005). У при ка зу јед не епи зо де Ра нан 
Ша кед (Ra a nan Sha ked) да је сле де ћи опис: „Огром на бу рад ба ру та, све до јед ног у 
стро ју ори ги нал ни изра ел ски про из во ди – ме ђу њи ма Хо ло ка уст и дру га ге не ра ци ја,3 
ма чи зам, сек су ал ни иден ти тет, ет нич ки иден ти тет, од но си из ме ђу оче ва и си но ва, 
на си ље и ре пре си ја – де то ни ра на су јед но за дру гим на ма лим екра ни ма у крат ких 
али спек та ку лар них и упе ча тљи вих по ла са та (Sha ked, 2005б). Дру гим ре чи ма, На те-
ра пи ји при ка зу је кон тро верз на ми шље ња и ти ме ис по ља ва јед ну од глав них од ли ка 
„ква ли тет не те ле ви зи је“ (Thomp son, 1997: 15).

Јед но ми шље ње се не сла же са ско ро јед но гла сном хва лом кри ти ча ра: ра бин Мор-
де хаи Вар ди (Mor dec hai Var di), ру ко во ди лац сту диј ског про гра ма Пи са ње сце на ри ја 
на Фа кул те ту за сту ди је те ле ви зи је, фил ма и умет но сти Ма ’а лех у Је ру са ли му, не по вољ-
но је оце нио се ри ју у члан ку об ја вље ном у де сни чар ској ор то док сној пу бли ка ци ји 
Не ку да. Вар ди твр ди да је се ри ја „крај ње оп сце на у по гле ду је зи ка и са др жа ја“, па чак 
са ве ту је да „омла ди ну тре ба др жа ти по да ље од та квог ма те ри ја ла“ (Var di, 2006: 66). 
По врх кри ти ка на ра чун екс пли цит не сек су ал но сти и ле ви чар ских убе ђе ња, јед на од 
Вар ди је вих глав них за мер ки ти че се при ка за бра ка: „У се ри ји ско ро да ни је при ка зан 
ни ти по ме нут ни је дан брач ни пар ко ји ни је до жи вео пре ва ру [...] пре ма кон вен ци ја ма 
ус по ста вље ним у се ри ји, пре ва ра са ма по се би ни је про блем [...], се ри ја то ле ри ше 
ван брач не од но се“ (ibid.: 68).

Вар ди је ва осу да до шла је као пре ру ше ни бла го слов за се ри ју, бу ду ћи да та кав на-
пад у име де сни ча ра и вер ских пред став ни ка са мо слу жи да да ље ис так не, бар пре ма 
ми шље њу кри ти ча ра ко ји пи шу у име се ку лар не јав но сти, хра бру и кон тро верз ну 
при ро ду се ри је, а ти ме и њен ранг „ква ли тет не“ се ри је. С дру ге стра не, Вар ди је ва 
кри ти ка на гла ша ва до ко је ме ре су кон тро верз ност и изра ел ство про из вод кри тич ких 
тек сто ва, а не тек ста се ри је. Сто га, прем да се мо же учи ни ти да су тврд ње кри ти ча ра 
да се се ри ја ба ви изра ел ством за сно ва не на тек сту се ри је, сма тра ти да се ри ја пред-
ста вља „це ло куп но изра ел ство“ при лич но је про бле ма тич но, не са мо за то што су сви 

3 Из раз „дру га ге не ра ци ја“ од но си се на де цу ро ђе ну у Изра е лу по сле Дру гог свет ског ра та чи ји 
су ро ди те љи до шли из Евро пе на кон стра да ња под на ци стич ким ре жи мом. (Прим. прев.)
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ли ко ви Ашке на зи и при пад ни ци ви ше сред ње кла се већ и за то што је став ко ји се ри ја 
за у зи ма пре ма изра ел ству ду бо ко уко ре њен у спе ци фич ној со ци о е ко ном ској сфе ри.

Вар ди да је још јед но ту ма че ње „изра ел ства“ у се ри ји и твр ди да се ри ја од ра жа ва 
ка ко ме диј ски ми ље ба зи ран у Тел Ави ву пер ци пи ра изра ел ску ствар ност, те до да је 
да би се ри ја мо гла би ти ко ри сна уто ли ко што ис пи ту је „мен тал ни склоп ко ји пре о вла-
ђу је ме ђу ути цај ним при пад ни ци ма изра ел ске кул ту ре [...]“ (Gla zer, 2008). Не са мо да 
твор ци се ри је при па да ју „те ла вив ском кул тур ном ми љеу“, ње му при па да ју и сви оду-
шевље ни кри ти ча ри, ко ји су, пре ма ре чи ма те ле ви зиј ског кри ти ча ра Ја ро на Тан-Брин ка 
(Yaron Tan-Brink), „му шког ро да, Те ла ви вља ни и Ашке на зи [...], хо мо ге на гру па ко ја 
ни је ре пре зен та тив на за гле да о це и дру штве не сло је ве из ко јих гле да о ци по ти чу“. 
Тан-Брин ко во по ве зи ва ње дру штве но е ко ном ског ста ту са са кул тур ним пре фе рен ци-
ја ма у бли ском је од но су са Бур ди је о вим по и ма њем уку са. Пи та ње уку са, од но сно „до-
брог уку са“, сма тра Бур ди је, ни је јед но став на ствар већ је за ком пли ко ва на дру штве ним 
и иде о ло шким кон тек стом; по јам до брог уку са оп ста је за хва љу ју ћи по сто ја њу „про-
из во да ко ји су кла си фи ко ва ни као ’уку сни’ или ’не у ку сни’, ’от ме ни’ или ’вул гар ни’, 
ко ји су кла си фи ко ва ни и кла си фи ку ју ћи, хи је рар хи зо ва ни и хи је рар хи зу ју ћи – као и 
за хва љу ју ћи љу ди ма ко ји по се ду ју прин ци пе кла си фи ка ци је, од но сно има ју укус ко ји 
им омо гу ћа ва да ме ђу свим про из во ди ма пре по зна ју оне ко ји им од го ва ра ју, ко ји су 
’по њи хо вом уку су’“ (Bo ur di eu, 1993: 108). Па та ко, да па ра фра зи ра мо Бур ди јеа, кад 
кри ти ча ри „от кри ју“ да је На те ра пи ји ква ли тет на се ри ја, они ти ме та ко ђе от кри ва ју 
се бе, от кри ва ју шта је то што они же ле.

На те ра пи ји ни је обич на те ле ви зи ја

Од го вор на пи та ње „Шта же ле кри ти ча ри?“ мо же се на ћи на спи ску ко ји је са ста вио 
Ра нан Ша кед у члан ку „Мој ма ли ра си зам“, 2008:

Ми [Аш кенази] же ли мо да до би је мо сво ју зе мљу на зад. Да бу де са мо на ша. А по што 
зна мо да се то не ће де си ти, би ли би смо вам за хвал ни – да, сви ма ва ма: свим дра гим и 
ува же ним ет нич ким гру па ма и сви ма ко ји до ла зе на хо до ча шће у Све ту Зе мљу и сви ма 
ко ји су до шли [т оком операције] Ле те ћи ћи лим и то ком опе ра ци је Со ло мон и свим но во-
при до шлим из за јед ни це Фа лаш Му ра, као и ви те зо ви ма џах ну на и пра зно ва о ци ма Ми-
му не,4 сви ма ва ма би смо би ли за хвал ни – ако би сте нам до пу сти ли, ту и та мо, где је 
за и ста ва жно – ре ци мо у шко ла ма ко је по ха ђа ју на ша де ца – да има мо про стор са мо за 
се бе. Пу сти те нас да има мо ме ста где мо же мо би ти са ми са со бом.

Би ло да Ша кед из ра жа ва вла сти то ми шље ње или са ти ри зу је ту ђе, чи ни се да На 
те ра пи ји ну ди са вр шен од го вор на при жељ ки ва ње опи са но у члан ку – по се до ва ње 
вла сти тог „ме ста“. И то не са мо за то што се ри ја оди ше ашке на ским ду хом, ни ти због 

4 Фа лаш Му ра = ети оп ски Је вре ји, џах нун = пе ци во је мен ских Је вре ја ко је се је де не де љом ују тро, 
Ми му на = пра зник ма ро кан ских Је вре ја, ноћ по след њег да на Пас хе. (Прим. прев.)
3 Тре ба има ти на уму да је Хар ла по ва тврд ња не ар гу мен ти ра на и вје ро јат но не точ на јер би тре-
ба ло по бро ја ти кри ти ча ре и те о ре ти ча ре ме ди ја ко је ми сле као он и оне ко је ми сле су прот но 
(Mit tell, McCa be, Akass, Cre e ber, Card well, Nel son, etc.), па ви дје ти ко јих има ви ше. (Прим. ур.)
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ма ње-ви ше хо мо ге ног де мо граф ског про фи ла ли ко ва, већ и за то што се сма тра „те-
шком за гле да ње“, због че га чин гле да ња по ста је кул тур на ак тив ност ко ја зах те ва 
сло же но раз ми шља ње; Ша кед то опи су је ова ко:

На те ра пи ји је сво је вр сна шок те ра пи ја. Про шло је два да на от кад сам од гле дао пр вих 
пет епи зо да и не мо гу да пре ста нем да раз ми шљам о њи ма. Ни сам на ви као на то да не 
мо гу да за бо ра вим те ле ви зи ју. Већ два да на не мо гу да из би јем ту се ри ју из гла ве. Мо ра ћу 
по но во да гле дам [...]. На те ра пи ји зах те ва од гле да ла ца огром но ула га ње вре ме на и па жње. 
При ка зу је се сва ки дан, не ма ни трун ке за ба ве у њој, па је ње но пра ће ње спо ра и зах тев на 
сва ко днев на ак тив ност (Sha ked, 2005а).

Из гле да да Ша кед на ла зи за до вољ ство у те шкој ак тив но сти јер га то чи ни по себ-
ним, осе ћа се као осо ба од ква ли те та и уку са. Тај осе ћај по себ но сти ви дан је у мно гим 
кри тич ким при ка зи ма ко ји кон тра сти ра ју На те ра пи ји са „обич ном те ле ви зи јом“. Дру гим 
ре чи ма, прем да се те ле ви зи ја ма хом сма тра гу бље њем вре ме на или нео збиљ ном 
за ни ма ци јом, ин фе ри ор ним ме ди јом ко ји по ди ла зи по пу лар ном пре не го „пра вом“ 
уку су (Le vi ne, 2008), се ри ја На те ра пи ји над ма шу је по ну ду обич не те ле ви зи је и сто га 
се у њој мо же ужи ва ти без гри же са ве сти. Као и у слу ча ју слич них „ква ли тет них“ се ри ја, 
кри тич ки тек сто ви ка жу да На те ра пи ји „ни је те ле ви зи ја“ већ не што дру го: не што ква-
ли тет ни је, умет нич ко. Друк чи је ре че но, иа ко се у кри ти ци те ле ви зи ја и да ље сма тра 
ин фе ри ор ним ме ди јом,3 пра ви се ја сна раз ли ка из ме ђу „обич них“ про гра ма и „ква ли-
тет них“ про гра ма ко ји ма успе ва да се из диг ну из над окви ра ме ди ја (Le vi ne, 2008: 394). 
Отуд ни је чу до што се са от ку пљи ва њем се ри је од стра не HBO-а (под сло га ном: „То 
ни је ТВ. То је HBO.“) учвр сти ло уве ре ње да На те ра пи ји „ни је обич на те ле ви зи ја“.

Но, упр кос тврд ња ма HBO-а да се раз ли ку је од те ле ви зи је, не за бо ра ви те да је то 
ипак те ле ви зиј ска мре жа, део јед ног од нај ве ћих ме диј ских кон гло ме ра та на све ту, 
Ti me War ner Inc.-а, у чи јем са ста ву су и број ни дру ги „обич ни те ле ви зиј ски“ ка на ли; то 
зна чи да упо тре ба HBO-овог брен да као за ло га ква ли те та има чи сто еко ном ски циљ 
(Ja ra mil lo, 2002: 73). Иа ко HOТ, ком па ни ја ко ја је про ду ци ра ла На те ра пи ји, ни је ХБО, 
ни ти су ње не ма тич не ком па ни је ни из бли за та ко ве ли ке као Ti me War ner, ипак је те-
шко за не ма ри ти чи ње ни цу да изра ел ску ме диј ску сце ну, по ред по ра ста бро ја ка на ла, 
ка рак те ри ше и ме диј ска кон со ли да ци ја и „сма ње ње бро ја вла сни ка ко ји во де и кон-
тро ли шу [медијске] ка на ле“ (Li mor, 2003: 1030). Исте ком па ни је ко је су ве ћин ски вла-
сни ци HOT-а не са мо да у сво јим ру ка ма др же огро ман део изра ел ског ка пи та ла већ 
кон тро ли шу и дру га јав на гла си ла, а ме ђу њи ма и ка на ле „обич не те ле ви зи је“. Има ју ћи 
то на уму, чи ни се да је „естет ска ино ва ци ја и екс пе ри мен тал ност“ се ри је На те ра пи ји 
за пра во „ин те гри са на у оп шту роб ну про из вод њу“, од но сно да уче ству је у си сте му 
ка сног ка пи та ли зма и за до во ља ва ње го ве еко ном ске по тре бе (Ja me son, 1991: 4). 

Уме сто што се ка же да На те ра пи ји „ни је те ле ви зи ја“, би ло би бо ље кла си фи ко ва ти 
се ри ју као „па ра те ле ви зи ју“, да се по слу жи мо тер ми ном ко ји је по ну дио Ави Сан то да 
опи ше про гра ме HBO-а ко ји сту па ју у ди ја лог „са по сто је ћим те ле ви зиј ским фор ма ти ма 
и прак са ма с на ме ром да при ву ку па жњу на ва ри ја ци је ко је HBO уно си у по зна то те-
ле ви зиј ско ис ку ство“ (San to, 2008: 24). На те ра пи ји, ме ђу тим, од ска че од по сто је ћих 
те ле ви зиј ских фор ма та у по гле ду са др жа ја, као и у по гле ду ин ду стриј ских прак си. 
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Од ска ка ње На те ра пи ји од обич не те ле ви зи је, ка ко га кон стру и шу ра зни кри ти ча ри, 
за не ма ру је чи ње ни цу да се се ри ја из ри чи то осла ња на при ро ду те ле ви зи је ти ме што 
ко ри сти две глав не ка рак те ри сти ке ко је те ле ви зи ја има од са мог по чет ка: ин тим ност 
и се ри јал ност (New comb, 1974: 245). Осим то га, при сут на је још јед на кључ на осо би на 
те ле ви зи је: те ле ви зи ја је нај бо ља не кад се фо ку си ра на ак ци ју већ на ре ак ци ју ис пи-
са ну на ли ци ма ли ко ва (New comb, 1974: 245–246). 

Кри тич ки дис курс ко ји окру жу ју На те ра пи ји мо же се за то ту ма чи ти као на сто ја ње 
да се по пу лар ни кул тур ни фор мат за о де не у ру хо умет нич ке вред но сти и ле ги ти ми-
те та ка ко би се ти ме увр стио у „по до бан“ кул тур ни ка пи тал. То на сто ја ње до би ја екс-
пли цит но дру штве но по ли тич ки ка рак тер ка да но ви дру штве ни сло је ви на сто је да се 
из дво је „је дин стве ним“ естет ским уку сом, у же љи да обез бе де ле ги тим ност кул тур них 
уку са и жи вот них сти ло ва ко ји се сла жу са њи хо вим вла сти тим пре фе рен ци ја ма. Као 
што твр ди Џејн Фју ер, кад не ки про грам но си озна ку „ква ли те тан“ и „ком плек сан“, 
гле да о ци ве ру ју у вла сти ти „ква ли тет ни“ ста тус (Fe u er, 1984: 56). То уве ре ње им омо-
гу ћа ва да ужи ва ју у те ле ви зиј ском са др жа ју ко ји сма тра ју со фи сти ци ра ни јим, сти ли-
зо ва ни јим и пси хо ло шки ду бљим од обич не по ну де, те та ко на пра ве раз ли ку из ме ђу 
се бе и „ма се“ и ели ми ни шу осе ћај кри ви це што гле да ју те ле ви зи ју. На по слет ку се 
чи ни да је дин стве ност На те ра пи ји ни је то ли ко по ве за на са ин хе рент ним тек сту ал ним 
осо би на ма ко ли ко са тен ден ци јом да се у кри тич кој ли те ра ту ри ис так ну од ре ђе ни 
еле мен ти, а за не ма ре дру ги, у овом слу ча ју да се ис так не је дин стве ност се ри је, а да 
се за не ма ри чи ње ни ца да се ипак ра ди о те ле ви зи ји ко ја се још увек сма тра ин фе ри-
ор ним ме ди јем пре ма умет нич ким стан дар ди ма. Осим то га, је дан од глав них на чи на 
на гла ша ва ња је дин стве но сти се ри је је сте ис ти ца ње име на ње них идеј них тво ра ца, 
то јест ње них ау то ра. 

На те ра пи ји пред во де та лен то ва ни твор ци

Јед на од глав них ка рак те ри сти ка се ри је На те ра пи ји, ка ко на во ди кри тич ка ли те-
ра ту ра, је сте ау тор ска „пер со на“; „Се ри ја ау то ра Ха га ја Ле ви ја и Ори ја Си ва на“ – гла си 
пр ва ре че ни ца од ред ни це у Ви ки пе ди ји о овој се ри ји. Ква ли тет и вред ност се ри је 
че сто се при пи су ју та лен ту и кре а тив но сти тво ра ца. [...]. Кри тич ка ли те ра ту ра, да кле, 
на во ди још јед ну од ли ку „ква ли тет не те ле ви зи је“ – „пе ди гре“, то јест, се ри ја се при-
пи су је твор ци ма са умет нич ком ре пу та ци јом и ре но ме ом би ло на по љу те ле ви зиј ске 
или не ке дру ге умет но сти, углав ном филм ске (Thomp son, 1997: 14). Шта ви ше, На те-
ра пи ји су ство ри ли та лен то ва ни твор ци им пре сив ног пе ди греа или ка ко се уз до зу 
кри ти ке из ра зио Мор де хаи Вар ди: „Они ко ји су уче ство ва ли у ства ра њу се ри је при-
па да ју кру гу од де сет про це на та љу ди на са мом вр ху ко ји об ли ку ју јав но мње ње“ 
(Var di, 2006: 66). Осим то га, мо же се ре ћи да је се ри ју На те ра пи ји на пра вио ау тор, ако 
се по слу жи мо овим по зна тим филм ским пој мом ко ји се по чео ко ри сти ти и у те ле ви-
зиј ском дис кур су. Но, кад ка жем да На те ра пи ји пред во ди ау тор, или мо жда не ко ли ко 
њих, не ко ри стим тер мин у ро ман тич ном сми слу да озна чим ствар ног чо ве ка са сна-
жном лич но шћу ко ји ту лич ност угра ђу је у сво је де ло. За раз ли ку од то га, же лим да 
на гла сим да је ау тор ство про из вод дис кур са, то јест, да упо тре бим Фу ко о ву чу ве ну 
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тер ми но ло ги ју „функ ци ја ау тор“, што зна чи да се ства ра ути сак да иза тек ста сто ји 
је дин ствен су бјект и да је за на ста нак тек ста од го во ран „по је ди нац, ’ду бо ка’ ин стан ца, 
’ства ра лач ка’ моћ, про је кат, из вор но ме сто тек ста“ (Fo u ca ult, 1984: 110).5 Али то је дин-
ство иза тек ста, ка же Фу ко, про из вод је дис кур са и ин тер пре та ци је – и по врх то га, 
ин тер пре та тив ног чи на ко ји је ду бо ко уко ре њен у кул тур ни ка пи тал гле да ла ца, ка ко 
твр ди Бур ди је (Bo ur di eu, 1984: 24).

Име ау то ра, сто га, из ра ста из дис кур зив них и ин тер пре та тив них прак си пре не го 
из са мог тек ста. Осим то га, у до ба мно го број них те ле ви зиј ских ка на ла и мно го број них 
плат фор ми за пра ће ње те ле ви зиј ских са др жа ја, ва жно је пра ви ти раз ли ку из ме ђу тих 
са др жа ја, чи ме се не ким са др жа ји ма при пи су је озна ка „све ти ње“ (Bo ur di eu, 1993: 138), 
па име твор ца функ ци о ни ше као зна ча јан ау тор ски бренд усме рен ка мла ђем, со фи сти-
ци ра ни јем и обра зо ва ни јем де лу пу бли ке. Још је дан на чин да се ис так не ре но ме и ути-
цај умет нич ке ви зи је тво ра ца је сте да се спо ме не њи хо ва кре а тив на сло бо да. То се 
по не кад по сти же ка зи ва њем на ра ти ва о то ме ка ко се пле ме ни ти ства ра о ци ко ји же ле 
умет нич ку сло бо ду бо ре про тив про дук циј ских ку ћа или мре жа ко је су за ин те ре со ва не 
за про фит и не це не умет нич ку ви зи ју ства ра ла ца (Thomp son, 1997: 14). При мер та квог 
на ра ти ва је сте при ча Ха га ја Ле ви ја о број ним те шко ћа ма ко је је мо рао да пре мо сти у 
по тра зи за не ким ко ће се при хва ти ти про дук ци је се ри је На те ра пи ји, при ча у ко јој се 
уско гру дост и крат ко ви дост ра зних мре жа кон тра сти ра ју са хра бро шћу и ви зи о нар ством 
HOT-а. Од би ла су га два ка на ла, на кон че га се „обра тио Пр вом ка на лу [државне] те ле-
ви зи је, што би тре ба ло да бу де очи гле дан из бор за ту вр сту про јек та, [...] али ни кад ни сам 
до био од го вор [...] У ме ђу вре ме ну је HOT по чео да по ка зу је ин те ре со ва ње [...] Кад се 
освр нем на тај пе ри од, мо гу ре ћи да је то би ла ве о ма хра бра од лу ка HOT-а: Ни ко није 
мо гао ни да за ми сли да ће се ри ја по сти ћи та кав успех“ (Ha gai Le vi, у: Shar gal, 2006).

Ле ви је ва при ча опи су је бор бу ства ра о ца ви зи о на ра про тив те ле ви зиј ске ин ду стри-
је и по то ме је слич на при ча ма у по за ди ни мно гих се ри ја са озна ком „ква ли тет не те ле-
ви зи је“. Ово на во дим не да бих оспо рио исти ни тост при че већ са мо да бих илу стро вао 
ка ко кри тич ки дис курс углав ном на гла ша ва оне еле мен те ко ји от кри ва ју лич не, креа-
тив не аспек те тек ста док дру ге за не ма ру је. Не ки кри тич ки при ка зи не по ми њу еко ном-
ске, ин ду стриј ске и тех но ло шке окол но сти ко је су до ве ле до на стан ка На те ра пи ји и 
иг но ри шу чи ње ни цу да се Ха гај Ле ви на ла зио у по зи ци ји „про ду цен та“ ко ји објек ти фи-
ку је укус (Bo ur di eu, 1993: 109) кри ти ча ра. Украт ко, твор ци, или тач ни је ре че но, име на 
и при че ства ра ла ца, од и гра ли су из у зет но зна чај ну уло гу у дис кур зив ној тран сфор-
ма ци ји На те ра пи ји из „ин ду стриј ског те ле ви зиј ског про из во да“ (за ши ро ке ма се) у 
„умет нич ко де ло“ ко је је ство рио је дан по је ди нац (ства ра лац) за дру гог (гле да о ца).

На те ра пи ји има пси хо ло шку ду би ну

Ин ди ви ду а ли стич ки аспект На те ра пи ји ко ји про из ла зи из са мог име на ау то ра 
од ра жа ва фо ку си ра ност се ри је на по је дин ца, од но сно на пси хо ло ги ју по је дин ца. У 
то ме ле жи је дан од глав них раз ло га за што је се ри ја На те ра пи ји по ста ла „те ма да на, 

5 Ми шел Фу ко, „Шта је ау тор?“, прев. Еле о но ра Про хић, По ља, бр. 473 (2012), стр. 106.
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а мо жда и те ма на шег до ба“ (Kan ti, 2006 ): фо ку си ра ност на пси хо ло ги ју ге не рал но, а 
по себ но на ди на мич ку пси хо те ра пи ју. То дво стру ко до при но си ства ра њу ути ска да се 
ра ди о ква ли тет ној се ри ји: да је осе ћај ду би не – на кра ју кра је ва, у цен тру пси хо ди на-
мич ке те ра пи је на ла зе се не пре глед не ду би не људ ске ду ше – и ци ља на обра зо ва ну, 
имућ ну пу бли ку, пре ма чи јем ми шље њу, ка ко ка же Џејн Фју ер „пси хо те ра пи ја је ре-
ли ги ја“ (Fe u er, 2005: 34). Прем да Фју е ро ва го во ри о аме рич кој кул ту ри, „пси хо ло ги зам 
аме рич ке кул ту ре ма ло по ма ло“ про ди ре у изра ел ску кул ту ру још од се дам де се тих 
го ди на про шлог ве ка (Al mog, 2004 : 681), те до по чет ка де ве де се тих го ди на пси хо те-
ра пи ја по ста је „је дан од ’основ них ми не ра ла’ изра ел ске се ку лар не кул ту ре“ (ibid.: 82). 
И прем да су пси хо ло ги стич ки пој мо ви и реч ник пре пла ви ли све еша ло не изра ел ског 
дру штва, пси хо ло ги зам је по стао „но ва ре ли ги ја“ на ро чи то јед ног сло ја дру штва: бур-
жо а зи је, то јест, ви ше сред ње кла се (ibid.: 720).

Је дан од глав них раз ло га по пу лар но сти пси хо ло ги стич ког дис кур са ме ђу при пад-
ни ци ма изра ел ске ви ше сред ње кла се ве зан је за еко ном ски ка пи тал по тре бан да би 
се ужи ва ло у пло до ви ма пси хо ди на мич ке те ра пи је, ко ја се „још увек сма тра лук су зом 
ви ше кла се“ (ibid.: 835). Из тог раз ло га Еран Хе јат (Eran Hayut), ког ни тив ни те ра пе ут 
ко ји не при хва та прин ци пе пси хо ди на мич ке те ра пи је, пра ви раз ли ку из ме ђу по пу-
лар но сти На те ра пи ји, се ри је ко ја се за сни ва на том ви ду те ра пи је, и со ци о е ко ном ског 
ста ту са ње них љу би те ља: „У на пред ном, здра вом окру же њу у ко јем се љу ди бри ну о 
ква ли те ту жи во та те ра пи ја као бес ко нач но ’пу то ва ње’, као стал ни на чин жи во та, сва-
ка ко се сма тра оправ да ном, чак и ако не по сто ји ствар ни раз лог да те ра пи ја тра је 
го ди на ма“ („The Se ri es Be Ti pul“, 2006). У том сми слу Хе јат ни је да ле ко од Фрој до вог 
ви ђе ња пси хо а на ли зе у ко ме ка же: „Си лом при ли ка наш рад је огра ни чен на имућ не 
кла се [...] на ша бри га не за хва та ши ре сло је ве дру штва ко ји озбиљ но па те од не у ро за 
(на ве де но пре ма Il lo uz, 2007: 40). А бу ду ћи да, као што и сам Фројд ис ти че, по сто ји 
„ко ре ла ци ја из ме ђу пси хич ког обо ље ња, из ле че ња и со ци о е ко ном ског ста ту са“ због 
че га се „на ту ђој пси хич кој не сре ћи мо же за ра ди ти“ (ibid.: 41), пси хо те ра пиј ско ле че ње 
не по чи ва на прин ци пи ма јед на ко сти и де мо кра ти је.

Но, иа ко је еко ном ски ка пи тал зна ча јан фак тор ко ји до при но си по пу лар но сти пси-
хо те ра пи је и до не кле је нео п хо дан да би се ужи ва ло у се ри ји На те ра пи ји, чи ни се да 
је дру га чи ја вр ста ка пи та ла глав ни фак тор ко ји оне мо гу ћа ва да сви има ју при ступ се-
ри ји: кул тур ни ка пи тал, ка ко га кон цеп ту а ли зу је Бур ди је. Од три об ли ка кул тур ног ка-
пи та ла ко ја на во ди Бур ди је, ов де је нај зна чај ни ји онај ко ји се ма ни фе сту је у свом „оте-
ло вље ном ста њу“, ко ји „је по ве зан са те лом и из и ску је оте ло вље ње“ (Bo ur di eu, 1986: 
244) и ко ји омо гу ћа ва раз у ме ва ње умет нич ког де ла на пра вље ног за нај фи ни ји укус. 
Про блем је у то ме, ка ко ука зу је Бур ди је, што се овај об лик ка пи та ла сма тра при род ним 
свој ством те ла, док је у ствар но сти не рас ки ди во по ве зан са дру гим об ли ци ма ка пи та ла: 
еко ном ским, ин сти ту ци о нал ним и обра зов ним. Схва та ње по ко ме је ужи ва ње у ви со ко 
це ње ном кул тур ном про из во ду уро ђе на спо соб ност на ту ра ли зу је осе ћај дру штве не 
су пер и ор но сти и при па да ња ко је де ле при пад ни ци ви со ко це ње них дру штве них сло-
је ва (Bo ur di eu, 1990: 207). Па та ко, уме сто да се кул тур не пре фе рен ци је јед не хе ге мо ниј-
ске гру пе ту ма че као по ка за те љи ка рак те ра и те жњи те гру пе, та кве пре фе рен ци је се 
сма тра ју по твр дом вред но сти умет нич ког де ла и ква ли те та ње го вих кон зу ме на та.
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У слу ча ју се ри је На те ра пи ји, ни је по тре бан са мо кул тур ни и оте ло вље ни ка пи тал 
да би се ри ја би ла при сту пач ни ја већ и спо соб ност схва та ња и из ра жа ва ња емо ци ја 
на од ре ђе ни на чин ко ји Ева Илуз на зи ва „емо ци о нал ним ка пи та лом“ или „емо ци о нал-
ном ком пе тен ци јом“. На до ве зу ју ћи се на Бур ди јеа, Илу зо ва твр ди да „исто као што 
област кул ту ре струк ту ри ше кул тур на ком пе тен ци ја [...] област емо ци ја ре гу ли ше 
емо ци о нал на ком пе тен ци ја, то јест спо соб ност ис по ља ва ња емо ци о нал ног сти ла 
ко ји де фи ни шу и про мо ви шу пси хо ло зи. [...] из гле да да емо ци о нал ни ка пи тал по кре ће 
оне аспек те ха би ту са ко ји су нај ма ње скло ни ре флек си ји“ (Il lo uz, 2008: 63–64). А ко ју 
емо ци ју је нај при ме ре ни је ис по љи ти у за пад ној кул ту ри – ко ју изра ел ска ели та же ли 
да опо на ша – ка ко би вас сма тра ли осо бом са ве ли ким емо ци о нал ним ка пи та лом? 
Пре ма Илу зо вој, ону емо ци ју ко ју опи су ју и ре кла ми ра ју пси хо ло зи ко ји су од по стан ка 
пси хо ло ги је др жа ли мо но пол над де фи ни ци ја ма и функ ци ја ма емо ци о нал ног жи во та 
ка ко у јав ној та ко и у при ват ној сфе ри жи во та (ibid.: 210). Дру гим ре чи ма, ра ди се о 
истом об ли ку ка пи та ла ко ји је по тре бан они ма ко ји иду на пси хо те ра пи ју, као и они ма 
ко ји гле да ју На те ра пи ји. Отуд се има ути сак да им пре сив на по пу лар ност На те ра пи-
ји ме ђу изра ел ском ели том има ве зе са по себ ним об ли ци ма ка пи та ла ко ји се ри ја 
зах те ва од гле да ла ца – кул тур но оте ло вље ни ка пи тал и емо ци о нал ни ка пи тал – јер 
се ови об ли ци ка пи та ла, упр кос то ме што су те сно по ве за ни са еко ном ским ка пи та лом, 
сма тра ју при род ним осо би на ма су бјек та и обич но при кри ва ју со ци о е ко ном ски кон текст 
ран ги ра ња ква ли те та се ри је На те ра пи ји (и кла сну ди на ми ку у по за ди ни). На су прот 
тврд њи да „На те ра пи ји пред ста вља иде а лан слу чај за кул тур ну ана ли зу [...] те ра пиј ског 
и емо ци о нал ног сти ла на шег вре ме на [у коме] се ри ја као кул тур ни про из вод [...] од ра-
жа ва ре ле вант ност емо ци ја у са вре ме ним дру штви ма“ (García-Martínez и García-Martínez, 
2012: 119; мој кур зив), из но сим ар гу мент да се ри ја На те ра пи ји пред ста вља, по пут 
ње них вер зи ја ши ром све та, иде а лан на чин из ра жа ва ња емо ци ја и осе ћа ња углав ном 
при пад ни ка ви со ког дру штва. 

Дру гим ре чи ма, не ра ди се о си ту а ци ји у ко јој је ели та от кри ла да је се ри ја ви со ког 
ква ли те та због сво је кул тур не и емо ци о нал не сло же но сти; пре се мо же ре ћи да је 
ели та от кри ла вла сти ти ви сок ква ли тет, ис ко ри стив ши се ри ју и пси хо ло шки дис курс 
ка ко би на ту ра ли зо ва ла свој кул тур ни ста тус и пре фе рен ци је и ти ме обез бе ди ла ле-
ги тим ност вла сти те дру штве не по вла шће но сти пред ста вља ју ћи вла сти те уку се и 
емо ци о нал не спо соб но сти као „дар при ро де“ (Bo ur di eu, 1990: 211).

За кљу чак или текст про го ва ра

Се ри ју На те ра пи ји не чи ни са мо дис курс о њој, чи ни је и сâм њен текст. Иа ко се 
текст не мо же чи та ти без при па да ју ћег кон тек ста, ко ри сно је по гле да ти ка кву уло гу 
игра текст у кон стру и са њу свој ста ва и од ли ка ко је му при пи су је кри тич ки дис курс, али 
и ка ко их оспо ра ва. За то же лим да се вра тим на Ја ди на и Ме на хе ма Је ру шал ми ја и 
по ка жем ка ко је се ри ја ус пе ла да по мо ћу пси хо ло ги стич ког дис кур са бу де кон тро вер-
 зна, а да исто вре ме но оста не су штин ски изра ел ска и бу де при хва ће на ши ром све та. 

Се ри ја На те ра пи ји из гле да да је не са мо фо ку си ра на на пси хо ди на мич ку те ра пи ју 
не го и вер но по шту је ње не прин ци пе. До каз се по ја вљу је се на кра ју дру ге се зо не кад 
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Ру вен на пу шта прак су на кон што из гу би ве ру у сво ју стру ку. Ва жно је при ме ти ти да 
ње го во ме сто не оста је упра жње но; на ње му се са да на ла зи но ви пси хо лог (Ши ра Ге фен) 
ко ја Ру ве ну ка же да не по ко ле бљи во ве ру је у де ло твор ност те ра пи је. Дру гим ре чи ма, 
прем да под те ре том сум њи ко је га му че то ком две се зо не Ру вен на пу шта про фе си ју, 
сâм текст упр кос то ме оста је чвр сто уве рен у бла го де ти пси хо ди на мич ке те ра пи је. 
Је дан од нај ја чих ар гу ме на та ко ји На те ра пи ји из но си у ко рист прин ци па пси хо ди на-
мичке те ра пи је, ме ђу тим, дат је у ли ку ко ји нај о штри је кри ти ку је Ру ве на и пси хо ди на-
мич ки ме тод: у ли ку Ме на хе ма. Као што је већ ре че но, осим што лич но на па да Ру ве на, 
Ме на хем се сво јим тврд ња ма да је по ни ра ње у под свест опа сно та ко ђе су прот ста вља 
основ ним по став ка ма пси хо ди на мич ке те ра пи је и емо ци о нал ном ка пи та лу на ко ме 
се те ра пи ја те ме љи. 

Упр кос по ли се мич ној при ро ди ти пич ној за те ле ви зиј ске тек сто ве, не ма сум ње у 
то ко је је по жељ но ту ма че ње тек ста: Ме на хем гре ши и то је опа сна гре шка. До овог 
ту ма че ња се сти же пре вас ход но на осно ву то га што је Ме на хем ока рак те ри сан као 
без о се ћај на, си ле џиј ска, па три јар хал на фи гу ра ко ја је у си ну угу ши ла сва ки тра чак 
кре а тив но сти. „Не чу ди“, твр ди Еран Хе јат, „што су твор ци се ри је нај ле ги тим ни ју кри ти-
ку те ра пи је ста ви ли у уста без об зир ног на сил ни ка ко ји је у про шло сти чак убио ро ђе ног 
оца. Ти ме су твор ци се ри је ре чи кри ти ке (не до ста так спрем но сти да се упу сти у пре-
и спи ти ва ње са ве сти) пре тво ри ли у део па то ло ги је ли ка“ („The Se ri es Be Ti pul“, 2006: 35).

Но, из гле да да фор мал не од ли ке тек ста, ви ше не го ње гов са др жај, раз от кри ва ју 
став пре ма пси хо ди на мич кој те ра пи ји. На те ра пи ји се од по чет ка до кра ја др жи ре а-
ли стич ног сти ла при ка зи ва ња, по шту ју ћи пра ви ла кла сич не мон та же и ли не ар ног 
про то ка вре ме на, без ау то ре флек сив но сти. Је ди на сце на у две се зо не се ри је ко ја 
од сту па од тог сти ла до ла зи од мах по сле Ме на хе мо вог вер бал ног на па да на Ру ве на 
ка да сле ди се квен ца при ви ђе ња ко ја од сту па од ре а ли стич ног сти ла јер су бјек тив но 
при ка зу је Ру ве но ву ре ак ци ју на на пад. То ком сце не при ви ђе ња, ко ју пра ти пе сма (не 
глав на ин стру мен тал на му зич ка под ло га се ри је), Ме на хем се при ка зу је као скр хан 
чо век, што на во ди Ру ве на да му при ђе и не жно га ми лу је по гла ви и по кри је га кад 
за спи на ка у чу. Ру вен се та да за гле да кроз про зор, те угле дав ши Ја ди на као у не кој 
ви зи ји из про шло сти, по но во скре ће по глед на ка уч и са да ви ди оста ре лог се бе ка ко 
ле жи та мо уме сто Ме на хе ма. При ви ђе ње не ста је чим пе сма на гло ста не и та да опет 
ви ди мо Ру ве на ка ко се ди на сто ли ци у уо би ча је ној по зи ци ји те ра пе у та. 

За што је се ри ја та ко на гло и та ко вид но од сту пи ла од стан дард ног сти ла?
Као што су ис та кли мно ги кри ти ча ри, филм ски и те ле ви зиј ски тек сто ви ко ји при-

ка зу ју тра у му има ју тен ден ци ју – а мо жда и мо ра ју – да од сту пе од ре а ли зма и по слу же 
се сти лом ко ји се мо же на зва ти мо дер ни стич ким или пост мо дер ни стич ким, а ко ји ка-
рак те ри шу пре ки ди и фраг мен та ци ја на ра ти ва и есте ти ке, за тим, упо тре ба по на вља ња, 
спо ра дич них ха лу ци на ци ја и сно ва, као и на ру ша ва ње ли не ар ног про то ка вре ме на, 
што га чи ни не ста бил ним и не кон тро ли са ним. То не зна чи да сва ки при каз тра у ме 
ну жно мо ра упо тре би ти еле мен те фан та сти ке ни ти да сва ко при ви ђе ње на ста је због 
тра у ме; али кад ина че крај ње ре а ли сти чан текст вид но од сту пи од ре а ли зма у са мо 
јед ном слу ча ју, по ста вља се пи та ње за што и за што баш у том слу ча ју. Ако је ствар ни 
про та го ни ста На те ра пи ји „са ма пси хо ло ги ја“, он да се мо же ре ћи да је наш про та го ни ста 
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„пре тр пео тра у му“ и да се се ри ја за то пр ви и је ди ни пут уме сто ре а ли змом слу жи 
фан та сти ком, што је ка рак те ри стич но за тра у ма ти зо ва ни су бјект. На те ра пи ји, дру гим 
ре чи ма, ре а гу је тра у ма тич но ка да се по љу ља ју основ не по став ке тек ста, као што се 
де ша ва кад Ме на хем оп ту жу је Ру ве на – тач ни је ре че но, оп ту жу је са ме по став ке пси хо-
те ра пи је – за Ја ди но ву смрт.

На овом ме сту на по вр ши ну из би ја је дан од етич ких и по ли тич ких про бле ма при-
сут них у естет ским из бо ри ма се ри је. Све док се ин ди ви ду ал не и ко лек тив не тра у ме 
ја вља ју у окви ри ма те ра пи је, текст „зна“ ка ко да их ре ши и ус по ста ви осе ћај кон тро ле 
ко ји де ле и гле да о ци из сво је „све зна ју ће“ пер спек ти ве. Је ди но од сту па ње од тих прин-
ци па – баш у тре нут ку кад је пси хо ди на мич на те ра пи ја из ло же на на па ду – пру жа нам 
ва жне уви де у текст. Као пр во, текст не са мо да при ка зу је пси хо те ра пи ју већ се и при-
др жа ва ње них по став ки и гле ди шта, чак узи ма те ра пи ју за „про та го ни сту“, чи ме се мо же 
об ја сни ти ве ли ка по пу лар ност се ри је На те ра пи ји ме ђу пси хо те ра пе у ти ма у ис тој ме ри 
као и ме ђу кри ти ча ри ма. Као дру го, и бит ни је, све док текст ве ру је у прин ци пе те ра-
пи је, та ко ђе ве ру је да по сто ји мо гућ ност „из ле че ња“, мо гућ ност да се све ис пра ви. 

Шта то зна чи?
Јед на од глав них иде о ло шких опе ра ци ја изра ел ског дру штва, пре ма ту ма че њу 

Сла во ја Жи же ка, је сте одр жа ва ње и ува жа ва ње ду ал но сти свој стве не сва ком вој ни ку: 
у јед ну ру ку, он је „груб, чак вул га ран“ спо ља, а ипак „то пло и бри жно људ ско би ће“ 
из ну тра. Та ко по сма тра но, ис под без о се ћај не спо ља шњо сти скри ва се осе ћа јан чо век; 
иза ме ха нич ке ефи ка сно сти и етич ки и прав но ди ску та бил них по ступ ка („пр ља вих 
по сло ва“) кри ју се ду бо ке емо ци је па чак и ду шев на бол; „ис под по га не по вр ши не [...] 
на ла зи се злат но ср це“ (Ži žek, 2003: 151). Шта ви ше, Ја ди но ва те ра пи ја „де лу је“ јер се 
кру ти, без о се ћај ни бор бе ни пи лот ко ји пр во бит но ула зи у Ру ве но ву ор ди на ци ју по-
ка зу је као осе ћај но, без ма ло сен ти мен тал но би ће. Те ра пи ја до ка зу је да се Ја дин мо же 
спа си ти од са мог се бе, да се пре ка ље ни сло је ви на ко је се с го ди на ма но ше ња на ви као 
мо гу ољу шти ти. Па ипак, на кон Ја ди но ве по ги би је, уме сто да се пси хо те ра пи ја ту ма чи 
као сред ство ко је му је по мо гло да не по то не, Ме на хем на па да ње не те мељ не прин-
ци пе јер сма тра да „до бри пи ло ти“ ко ји успе ва ју да функ ци о ни шу упр кос не мо рал ним 
де ли ма не ма ју „злат но ср це“; они су „ро бо ти“ ис под чи је спо ља шно сти не ма ни че га. 
Што у из ло гу – уби ства не ви них љу ди – то у рад њи. Текст, ме ђу тим, као да не мо же да 
при хва ти ту су ро ву исти ну, па за то пр ви пут ре а гу је тра у ма тич но. Па та ко, ма да текст 
мо жда по ста вља те шка пи та ња о изра ел ском дру штву, у крај њој ли ни ји ну ди од го во-
ре ко је је ла ко сва ри ти: ако се изра ел ско дру штво под врг не те мељ ној, ду го роч ној 
те ра пи ји, ну жно ће се от кри ти да смо ду бо ко у ду ши, ми Изра ел ци мо рал на би ћа; све 
што нам тре ба је сте хра брост да се оти сне мо на то пу то ва ње. И све док оста не мо „у 
гра ни ца ма при хва тљи вог“, мо гу ће је исто вре ме но би ти кон тро вер зан и по пу ла ран.
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