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Х. Пи тер Стивс

СВЕТЛА
 КО

М
О

РА

„ТО ЈЕ СА МО МА СА СТВА РИ КО ЈА СЕ ДЕ СИ ЛА“:
СИМП СО НО ВИ И МО ГУЋ НОСТ ПОСТ МО ДЕР НЕ 

КО МЕ ДИ ЈЕ
У сре ди шту нај бо ље епи зо де Симп со но вих (The Simp sons) не на ла зи се ап со лут но 

ни шта („Мммм... кре ма ста не по сто је ћа сре ди на. Агхгхгхгх...“). Ово би би ло раз о ча ра-
ва ју ће са мо у слу ча ју да сма тра мо да не што мо ра да по сто ји, од но сно да ми за слу жу-
је мо то не што. Са став ни део пост мо дер ног ста ња, на шег ста ња, је сте и та кво из и гра-
ва ње оче ки ва ња – не са мо кон крет них оче ки ва ња, већ иде је оче ки ва ња уоп ште, за-
јед но с ли не ар ним кон цеп том узро ка и по сле ди це – и ње го во уве ре ње да по сто ји 
ста бил но и ко хе рент но соп ство ко је ће ура ди ти оно што се оче ку је; то је ње го ва оп ште 
на ив ност по во дом то га ка ко свет функ ци о ни ше. Се ри ја Симп со но ви, ма ко ли ко плит-
ка би ла, све је са мо не на ив на; сто га, она зах те ва со фи сти ци ран кон цепт ху мо ра. 

Тра ди ци о нал не те о ри је ко ме ди је од го ва ра ле су  
тра ди ци о нал ни јим вре ме ни ма

Опи си Има ну е ла Кан та (ве о ма кан тов ски и, сто га, ве о ма не ду хо ви ти) то га шта је ду-
хо ви то – „гру пи са ње раз ли чи тих иде ја у исту ка те го ри ју“ – об ја шња ва ју за што су сме шни 
ви це ви о ра би ни ма, би ску пи ма и по по ви ма ко ји се дру же на те ре ну за голф. Али ко 
уоп ште да нас при ча ова кве ви це ве, и то без иро ни је? Ин си сти ра ње То ма са Хоб са да сав 
ху мор по ти че из из не над ног осе ћа ја су пер и ор но сти – ви це ви до но се ужи ва ње јер не ко 
дру ги осе ћа бол, а то ни сам ја – мо гло би да об ја сни за што је сме шно гле да ти Три спа-
да ла (The Three Sto o ges), за што је не ко ме сме шно да при ча ви це ве о љу ди ма дру ге на-
род но сти, или за што је пре сме шно ис та ћи да је Хобс мр тав, а ти и ја ни смо. Али да нас 
се то ли ко ху мо ри стич ног про гра ма ба ви са мо о су ђи ва њем (се ти те се Ле ри ја Деј ви да 
или Лу и са Си Ке ја) да се Хобс на ме ће као ста ро мо дан и не у ме сан – као ка да Дон Риклс 
го сту је у се ри ји Ки и Пил (Key & Pe e le). Тврд ња Ан ри ја Берг со на да ху мор про ис ти че их 
не на мер них до га ђа ја, ка да ми оче ку је мо да на и ђе мо на при ла го дљи вост и по пу стљи-
вост код љу ди, али, уме сто то га, за тек не мо спо ти чу ћу бло ка ду – пра ву или ме та фо рич-
ну – та ко се да и са ми че сто спо так не мо, све до чи људ ском ста њу. Али у све ту где је 
спо ти ца ње по ста ло нор ма, а мо гућ ност уни вер зал ног људ ског ста ња је не пре ста но 
под зна ком пи та ња, спо ти ца ње ни је то ли ко сме шно као што је не ка да би ло.

Али, ето нам про бле ма: да је ова књи га на ста ла пре не ко ли ко де це ни ја, вр ло ле по по-
гла вље би мо гло да се на пи ше о Кан ту и се ри ји Тро је за јед но (Thre e’s Com pany, под насло-
вом „До ђи и за ку цај на на ша вра та: Кант, Ро пер и сме шта ње хе те ро- и хо мо сек су ал них 
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ста во ва под исти кров“), или о Хоб су и се ри ји Зво но као спас (Sa ved by the Bell, под 
на сло вом „Ва жно је не зва ти се Скрич“), или о Берг со ну и се ри ји Шоу Ди ка Ван Дај ка 
(The Dick Van Dyke Show, под на сло вом „О Ха сок су, пра вом и ме та фо рич ном“). Али ко 
мо же да го во ри о Симп со но ви ма? Иа ко мо же мо да се сме је мо Берн су и Сми дер су и 
њи хо вој не мо гу ћој ве зи, или ше фу по ли ци је Ви га му, с осе ћа јем су пер и ор но сти, или 
пак Хо ме ру, из не на ђе ни ње го вом бес крај ном мо гућ но шћу при ла го ђа ва ња, тај смех 
не до пи ре до ср жи оно га што је сме шно у овој се ри ји. То не зна чи, на рав но, да се 
Симп со но ви мо гу сма тра ти но ви ном. Са ви ше од че тврт ве ка ста жа, се ри ја Симп со но ви 
не са мо да је нај ду го веч ни ја ани ми ра на те ле ви зиј ска се ри ја, већ и нај ду го веч ни ји 
сит ком и нај ду го веч ни ји сце на ри стич ки про грам у удар ном тер ми ну уоп ште. Оно што 
је би ло но во – и не сум њи во још увек је сте – у ве зи са Симп со но ви ма по ве за но је с 
мо дер но шћу. Спринг филд се на ла зи у сре ди шту све та ко ји је опет пост мо де ран.

На рав но, ово је „бу квал но“ тач но. Спринг филд, род ни град по ро ди це Симп сон, не 
на ла зи се ни у јед ној кон крет ној аме рич кој са ве зној др жа ви, већ, уме сто то га, пред-
ста вља еклек тич ну ге о граф ску ме ша ви ну ра зних ме ста. Гле да о ци су бр зо ово при ме-
ти ли, а се ри ја је од то га на пра ви ла скром но са мо све сну ша лу ко ја се стал но по на вља. 
Ово је до бро ме сто да поч не мо ис тра жи ва ње пост мо дер ни зма јер на чин на ко ји је 
Спринг филд (дис)ло ци ран не што нам от кри ва. 

Ме сто је, за мо дер ни зам, не бит но. По ли ти ка, ме та фи зи ка и ети ка мо дер ни зма од-
ба ци ле су ва жност кон тек ста и си ту а ци је, мо гу ћу ва жност по сто ја ња јед ног ме ста 
уме сто дру гог. Циљ су би ла уни вер зал на пра ва и уни вер зал ни кон цеп ти Би ћа, а уни-
вер зал не пред ста ве ин ди ви дуе су се сто га под ра зу ме ва ле. Од Хоб со вог из ме ште ног 
ста ња при ро де, пре ко из ме ште ног тр жи шта ка пи та ли зма, све до аме рич ке прет по-
став ке да је аме рич ка де мо кра ти ја нај бо љи об лик вла сти у це лом све ту, сто ји, сто га, 
ду га исто ри ја ми шље ња да је од ре ђе ње ме ста не ва жно све му што је за и ста бит но. 
Про је кат мо дер но сти се чак и мо же опи са ти у окви ри ма си сте мат ског уни ште ња ме-
ста: злат ни лу ко ви из ло гоа „Мек до налд са“ из гле да ју исто сву да на све ту, а и Биг Мек 
има исти укус; ко смо по ли ти зам уни шта ва пра ве раз ли ке чак и ако их пре тва ра у ро бу; 
ли бе рал но дру штво би же ле ло да се пре ма на ма оп хо ди као пре ма ге не рич ким, изо-
ло ва ним, ин ди ви ду ал ним је дин ка ма с ге не рич ким, изо ло ва ним и ин ди ви ду ал ним 
пра ви ма; а тех но ло ги ја за ма сов ну ко му ни ка ци ју нас те ра да ве ру је мо да смо бли зу 
сво је по ро ди це и при ја те ља – и ку ће – чак и ка да смо не ве ро ват но да ле ко. Је дан од 
ми то ва мо дер ни зма је сте, да кле, да мо же мо да жи ви мо срећ но и без ме ста.

Пост мо дер ни зам по ста је све стан тих ла жних прет по став ки, али не при бе га ва ме-
лан хо ли ји због јед на ко ла жних кон стру ка та о „до брим ста рим да ни ма“ и њи хо вим 
до брим ста рим ме сти ма. Спринг филд је оли че ње тог иде а ла. Као умет нич ка пред ста-
ва, он је у исто вре ме и оп шти и ге не ри чан. Он не пред ста вља од ре ђе но ме сто у овом 
све ту; ипак, он ни је из ме штен. Раз ми сли те о ва жно сти гра да за ову се ри ју; упо ре ди те 
то с при вид ном бе зна чај но шћу „ствар них“ ло ка ци ја ма дру гих ко ме ди ја. Лос Ан ђе лес 
је у се ри ји Но ва де вој ка (New Girl) су штин ски не ва жан за иден ти те те ју на ка и при ро ду 
рад ње, а чи ње ни ца да се се ри ја Штре бе ри (The Big Bang The ory) од ви ја у Па са де ни у 
Ка ли фор ни ји је прак тич но не ва жна, осим чи ње ни це да не ки од ју на ка ра де на Ка ли-
фор ниј ском тех но ло шком ин сти ту ту у том гра ду. Ка да се вра ти мо у ше зде се те, град 
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Меј бе ри у Се вер ној Ка ро ли ни, у ко јем се од ви ја ла се ри ја Шоу Ен ди ја Гри фи та (The Andy 
Grif th Show), не дво сми сле но но си до зу (и то на ви ше на чи на) ме лан хо ли је. Тај ма ли 
град као да је из гра дио по ште не ком ши је ко ји на се ља ва ју ту се ри ју, али сен ти мен та-
лан тон и пот пу но од су ство по ли ти ке пре ма ра са ма и сек су ал ним ори јен та ци ја ма и 
сло бо да ма (иа ко је се ри ја на ста ја ла у вре ме По кре та за гра ђан ска пра ва) су ге ри ше 
ин си сти ра ње на бе лој ра си у ма ни ру ста рог аме рич ког Ју га.

Ства ри ни су та кве у Спринг фил ду. Овај град се мо жда по но си чи ње ни цом да га је 
не мо гу ће сме сти ти са мо у јед ну аме рич ку са ве зну др жа ву, али ова флу ид ност у по зи-
ци о ни ра њу га не чи ни оп штим ме стом ко је не ма упо ри ште. Спринг филд је је дин ствен 
и он има сво је ко ре не. Ње го ва исто ри ја под у ча ва ју на ке, прем да је она про мен љи ва 
ка те го ри ја – се ти те се, на при мер, Ли си ног от кри ћа да је осни вач гра да, Џе бе да ја 
Спринг филд, по ко јем је он и до био име, за пра во био ужа сан чо век, на кон че га она 
од би ја да по де ли ово от кри ће јер схва та да се „исти на“ увек мо же при сво ји ти, те да 
љу ди у гра ду за и ста не пре ста но, у сва ком тре нут ку, кон стру и шу са ми се бе и сво ју 
исто ри ју (епи зо да „Ли са и ико но бор ство“ [“Li sa the Ico noc last”]). Спринг филд је та ко ђе 
са мо до во љан на на чин на ко ји то мно ги гра до ви ни су, а тре ба ло би да бу ду. Упр кос 
тре ну ци ма ра зор ног гло ба ли зма, ло кал ни про из во ди (по пут даф пи ва) пре о вла ђу ју у 
од но су на про из во де мул ти на ци о нал них кор по ра ци ја (као што је сред ство за ма ши ну 
за су до ве „Го спо дин Спаркл“). Чак је и вла сник ло кал не ну кле ар не елек тра не ло кал ни 
ми ли јар дер, а ка да је он у јед ној епи зо ди про да „Нем ци ма“ (на кон то га не те ку мед и 
мле ко), ње го ва гре шка се бр зо ис пра вља (епи зо да „Бернс про да је дер Крафтwе рк“ 
[“Burns Ver ka u fen der Kraft werk”]).

Не ки кри ти ча ри су су ге ри са ли да је Спринг филд бли зу кла сич ног по ли са, али да на 
не ре а лан на чин пред ста вља мо дер ну ло кал ну за јед ни цу – те за гла си: „[З]аш то ау тен-
тич не филм ске зве зде по пут Реј не ра Вул фка сла жи ве у Спринг фил ду?“1 Но, сме шта ње 
зве зда и ин ду стри је у Спринг филд до ка зу је бит ну чи ње ни цу. Не ста је раз ли ка из ме ђу 
ло кал не кул ту ре и гло бал не кул ту ре, али не на на чин на ко ји се то де ша ва у на шем све-
ту. У на шем, „ствар ном“ све ту (на зо ви мо га ма кар „не а ни ми ра ним“ све том), хо мо ге ни-
за ци ја кул ту ре функ ци о ни ше та ко да уни шта ва све што је ло кал но. Ар хи тек ту ра, хра на, 
је зик, му зи ка, ху мор и ско ро сви оби ча ји утка ни у ло кал не за јед ни це усту па ју ме сто 
ма сов ној про дук ци ји ства ри и ми шље ња. Отуд ра ни је спо ме ну ти све при сут ни злат ни 
лу ко ви и Биг Ме ко ви. За о крет ко ји се ри ја Симп со но ви уво ди је сте пре тва ра ње ло кал не 
кул ту ре у до ми нант ну – бри ше раз ли ке, али из дру гог прав ца. То јест, ре сто ра ни „Кра сти 
бур гер“ ни су са мо из ру га ва ње „Мек до налд са“, већ и ин вер зи ја „Мек до налд са“. Кра сти 
је ло кал на по зна та лич ност, а ње гов ло кал ни би знис је пред ста вљен као да је у пи та њу 
хо мо ге ни зу ју ћи и кор по ра циј ски ла нац бр зе хра не с ја сно од ре ђе ним вла сни ком, као 
да ло кал но хо мо ге ни зу је оста так све та. Ичи и Скре чи су свет ски по зна ти ју на ци цр та них 
фил мо ва ко је сва де ца обо жа ва ју, али се они пра ве и про ду ци ра ју на ло ка лу. Се ри ја 
Симп со но ви схва та да је ко мер ци ја ли за ци ја упле те на у мре жу гло бал не про дук ци је и 
по тро шње, а да је свет ко ји она при ка зу је – чак и са ма се ри ја – у са гла сју с тим.

1 Paul A. Can tor. “The Simp sons: Ato mi stic Po li tics and the Nuc le ar Fa mily.” Po li ti cal The ory, св. 27, бр. 6, 
1999, стр. 744.
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Хај де да раз ја сни мо за што је то та ко. По сто је три вр сте те ле ви зиј ских ху мо ри стич-
них се ри ја: тра ди ци о нал не, мо дер не и пост мо дер не. Иа ко су обич но по ре ђа не хро-
но ло шки (украт ко, тра ди ци о нал не те ле ви зиј ске ху мо ри стич не се ри је тра ја ле су од 
1950-их до 1960-их, мо дер ни стич ке од 1970-их до 1980-их, а пост мо дер не од 1990-их 
до да нас), не по сто ји ни шта ну жно хро но ло шко у ве зи с њи ма. И за и ста, Ле те ћи цир кус 
Мон ти ја Пај то на (Monty Python’s Flying Cir cus) из 1970-их би ла је мо жда и пр ва пост-
мо дер на те ле ви зиј ска ху мо ри стич на се ри ја; Ко зби шоу (The Cosby Show) из 1980-их био 
је сва ка ко тра ди ци о на лан; док је тек не ко ли ко се ри ја из 21. ве ка за и ста пост мо дер но. 
Ипак, и та ква ста ро мод на ли не ар на кла си фи ка ци о на ше ма има сво је зна че ње. Упр кос 
то ме, ови ти по ви се де ли мич но мо гу де фи ни са ти сво јим ре ак ци ја ма на соп стве ни 
ста тус у кул ту ри и, сто га, сво јим од но сом пре ма соп стве ној про дук ци ји.

Сва про дук ци ја је до не кле у са гла сју с мо дер ним тр жи штем, укљу чу ју ћи про дук-
ци ју ко ја омо гу ћу је те ле ви зиј ске ху мо ри стич не се ри је. Ако се ри ја то не при зна је, 
ни ти је чак има ло све сна то га, она ће би ти тра ди ци о нал на. Ко ме р ци ја ли за ци ја ни ка-
да ни је би ла те ма се ри је Шоу До не Рид (The Don na Reed Show Схоw), иа ко је то сва ка ко 
био слу чај за са му До ну Рид. Ако се ри ја при зна је, на при мер, ко мер ци ја ли за ци ју кул-
ту ре и по ку ша ва да про на ђе из лаз из то га, она ће би ти мо дер на. По сто је мно го мо-
дер ни стич ких три ко ва ка ко се до ла зи до то га. Не ке мо дер ни стич ке еми си је на ив но 
по ку ша ва ју да ство ре за јед ни цу по ка зу ју ћи ка ко се ло кал ни про из во ди ко ри сте као да 
су је ди ни про из во ди у рад ња ма. Дру ге ци нич но по ка зу ју са мо про из во де ма сов не 
про дук ци је (ти ме при хва та ју ћи њи хов ста тус) и ма ме нас у ла жну за јед ни цу с ју на ци ма, 
име ну ју ћи про из во де ко ји су нам за јед нич ки. Се ри ја Сај нфелд (Se in feld) се, ре ци мо, од-
лу чу је за по то њу так ти ку. Схва та ју ћи да су име на брен до ва сву да око нас, Сај нфелд их 
екс пли цит но име ну је, на во де ћи гле да о це да ве ру ју да има ју не што за јед нич ко с ју на-
ци ма („И ја во лим слат ки ше џу ни ор минтс!“). При зна ва ње при ро де кул ту ре ре кла ми ра-
ња сто га чи ни ову се ри ју мо дер ни стич ком уме сто тра ди ци о нал ном. Мо гла је по ста ти 
и пост мо дер на да је при зна ла сво је са гла сје с том кул ту ром и уко ре ње ност у њу.2

Али, се ри ја Симп со но ви ра ди упра во то. Она при хва та шта је и ка ко је по зи ци о ни ра-
на у све ту. Она от кри ва еле мент ве штач ког на ко јем се за сни ва. При зна је са гла сје с ка-
сним ка пи та ли змом. И да је нам раз лог за смех ко ји не под ра зу ме ва злу на ме ру у исто 
вре ме, не зах те ва да или иг но ри ше мо ком плек сно сти све та или за ми сли мо да мо же мо 
да се уз диг не мо из над тих ком плек сно сти. Сто га, на при мер, пре тва ра ју ћи ло ка не про-
из во де и ло кал ну кул ту ру Спринг фил да у прет по ста вље ну ма сов ну кул ту ру све та, се-
ри ја Симп со но ви при зна је од нос из ме ђу те две ства ри, али нас на во ди да раз ми шља мо 
о том од но су на нов на чин. Она не оста је из ван тог од но са, већ га под ри ва из ну тра. 
Пра ви ти та кве то по ло шке ма не вре је те шко ка да сте уро ње ни у ме ди јум ко ји је ис кри-
вљен, али то је је ди ни ау тен ти чан став ко ји мо же мо да за у зме мо у пост мо дер ном све ту.

2 По сто ја ли су по ку ша ји да се то ура ди, на ро чи то у на ра тив ном лу ку о Џе ри ју и Џор џу ко ји по ку-
ша ва ју да мре жи Ен-би-си про да ју иде ју за сит ком за сно ван на њи хо вим жи во ти ма – „ни на че му“ 
– али се ри ја у це ли ни би ла је ја сно мо дер ни стич ка с мо мен ти ма пост мо дер ни зма (за ви ше де та ља 
о тој епи зо ди ви де ти: Al bert Au ster. “Se in feld: The Tran scen den ce of the Qu o ti di an”. The Sit com Re a der: 
Ame ri ca Re-Vi e wed, Still Ske wed. Mary M. Dal ton, La u ra R. Lin der (ур.). Al bany: Sta te Uni ver sity of New 
York Press, 2016, стр. 189–197).
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Раз мо три мо, на при мер, чо ко ла ди цу ба тер фин гер. Сна жна са рад ња Симп со но вих 
и „Ба тер фин ге ра“ тра је од кра ја 1990-их, а Барт и дру ги ста нов ни ци Спринг фил да по-
ја вљи ва ли су се у раз ли чи тим ре кла ма ма на те ле ви зи ји и у штам па ним ме ди ји ма. 
Па ко ва ње чо ко лад них ку гли ца ба тер фин гер ББ’с (вер зи ја чо ко ла ди це у ма лом лоп та стом 
об ли ку) је укра ше но, на при мер, сли ком Бар та ко ји се хи сте рич но сме је и Кра сти ја 
ко ји ка же: „Ја све срд но по др жа вам овај про из вод и/или про мо ци ју.“ То су тре ну ци у 
ко ји ма Симп со но ви при зна ју сво је са гла сје. Овај текст има ви ше ни воа раз у ме ва ња. 
На нај о чи глед ни јем пла ну, ова пре зен та ци ја је дру га чи ја од оста лих ве за с про из во дом. 
Сли ка ју на ка или по зна те лич но сти ста вља се с на ме ром да про да про из вод. Не ка да 
је, да кле, би ло до вољ но ста ви ти сли ку Же не из цр кве (The Church Lady, лик из се ри је 
Ужи во су бо том уве че [Sa tur day Night Li ve]) на ма ји цу, или – што је би ло бли же иде ји 
ве за са про да јом про из во да – сли ку Мај кла Џор да на на ку ти ју жи та ри ца ви тис или 
Џар-Џа ра Бинк са на ли мен ку пеп си ја (док се Брит ни Спирс уви ја ла на ре кла ми за пеп си, 
по ка зу ју ћи нам сво ју ли мен ку). У слу ча ју ба тер фин ге ра, Кра сти го во ри, по твр ђу ју ћи 
да ре кла ми ра про из вод, не по ку ша ва ју ћи да се из диг не из над то га. Та ко ђе, он при-
зна је да је ово нор ма: да он то ли ко че сто на сту па као ка пи та ли стич ка ма ри о не та без 
ста ва да му је по треб на ге не рич ка из ја ва за про да ју. Чи ње ни ца да му не сме та да та 
из ја ва оста не ге не рич ка – он не ме ња фра зу „овај про из вод и/или про мо ци ја“ у „ове 
чо ко лад не ку гли це ба тер фин гер ББ’с“ – упу ћу је на прет по ста вље ни ци ни зам по во дом 
та кве ко ме р ци ја ли за ци је, као да не ма по тре бе по тру ди ти се ис та ћи ко ји је про из вод 
у пи та њу јер сви ми зна мо да оно ме ко га ре кла ми ра то за и ста ни је бит но. А чи ње ни-
ца да нам се Барт сме је с па ко ва ња јер смо по ве ро ва ли то и по твр ђу је. Барт се не 
сме је са мо за то што је све стан сво јег (и на шег) са гла сја. Сме је се јер зна оно што и ми 
зна мо: зна да је Кра сти по знат у Симп со но ви ма по то ме што по др жа ва ужа сне про из-
во де, по то ме што има се ри ју не бе збед них кућ них апа ра та и деч јих игра ча ка са сво јим 
ли ком, па чак и по то ме што про да је жи та ри це Кра сти-О ко је у ку ти ји са др же на зу бље-
не де ло ве ме та ла у об ли ку сло ва О (епи зо да „Око Спринг фил да“ [“Ro und Spring fi eld”]). 
Да кле, ку пи ти чо ко ла ди це ба тер фин гер ко је Кра сти по др жа ва зна чи ку пи ти лош и 
по тен ци јал но опа сан про из вод. А ми то ра до ра ди мо.

То не зна чи да не по сто ји раз лог за сме ја ње тра ди ци о нал ној или мо дер ни стич кој 
ко ме ди ји. То не зна чи ни да се ри је Сај нфелд, Шоу До не Рид, па чак ни Тро је за јед но, ни-
су сме шне. Оне је су сме шне (ма да је сва ка на ред на све ма ње сме шна, и то екс по нен-
ци јал но ма ње сме шна). Де фи ни са ти пост мо дер ну ко ме ди ју не зна чи ома ло ва жа ва ти 
мо дер ни стич ку или тра ди ци о нал ну ко ме ди ју. У овом по гла вљу сам по ку ша вао да 
при ме ним не ке мо дер ни стич ке по ступ ке у по ку ша ју да бу дем ду хо вит. Спо ми ња ње 
при ме ра из ових се ри ја без де таљ ни јег об ја шња ва ња (као што су ре фе рен це на го-
спо ду Спар кла или Ро пе ра) је сте по ку шај јеф ти ног укљу чи ва ња: ако схва ти те ствар 
на ко ју упу ћу јем, на сме ја ће те се; ако се на сме је те, он да сте део „за јед ни це“. Ви и ја 
ве ро ват но не ма мо то ли ко то га за јед нич ког, та ко да ја – фи ло зоф ко ји се му чи – при-
хва там све што ми је до ступ но. Све то би по ста ло пост мо дер ни стич ки сме шно тек 
ка да бих вам при знао да то ра дим, а ва ма то би ло осло ба ђа ју ће и ду хо ви то. Бо јим се 
да се ни јед но ни дру го не ће де си ти.
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Не мо же мо се, да кле, уз ди ћи из над све та.  
Не тре ба за тим жа ли ти. Ни шта се не уз ди же.

Не ка да се ми сли ло да се је зик уз ди же из над све га, или бар да оп сто ја ва по врх све-
га. Је зик је, пре пост мо де р ни зма, ре флек то вао свет. Ре чи су има ле зна че ње јер су 
по се за ле ка ства ри ма и озна ча ва ле их. Пред ло зи су има ли зна че ње јер су по се за ли 
ка ста њу ства ри и озна ча ва ли га. Је зик је ма гич но леб део из над нас, а ре чи су пре 
пре сли ка ва ле на шу ствар ност но што су је ства ра ле. Али ни шта за и ста не леб ди.

Ре чи ни су при чвр шће не са ме за се бе као што озна ке сто је на ства ри ма. Је зик не 
функ ци о ни ше као са мо ле пљи ви ли сти ћи у ку ћи на пла жи Не да Флан дер са ко ји озна-
ча ва ју свет око нас и упу ћу ју нас у зна че ње („Ле то 4 пу та 2“ [“Sum mer of 4 Ft. 2”]). Уме-
сто то га, ре чи су по ве за не у ис пре пле та ну мре жу ау то ре фе рен ци. Оне зна че јед на 
дру гу; оне зна че оно што смо се ми сло жи ли да им до зво ли мо да зна че. И по мо ћу њих 
ре зба ри мо не пре ста но рас те гљив свет уме сто да пре сли ка ва мо не по пу стљив свет. 
Сто га, ка да ка жем: „Во лим те“, не по сто ји ста би лан и уни вер за лан пред мет на ко ји се 
сва ка реч од но си. Не по сто ји оба ве зан од нос са ме љу ба ви, љу ба ви с Дру гим, или пла-
тон ске љу ба ви ко ји се пред ста вља из ме ђу њих. Ре че ни ца „Во лим те“ има зна че ње јер 
сва ка реч зна чи дру ге ре чи, и за то што, кад је из го ва рам, из го ва рам од јек сва ке при-
ли ке у ко јој је та ре че ни ца ика да из го во ре на у про шло сти: она зна чи све што је од у век 
зна чи ла. Сав је зик је ме та фо ра.

Не по сто ји, да кле, из лаз из ово га, не по сто ји уз ди за ње, не по сто ји бег од је зи ка. 
Али, по сто ји још увек при ли ка да се го во ри „исти ни то“. Чи ни ти то зах те ва на вод ни ке; 
кад не ма исти не, је ди но нам пре о ста је „исти на“. А се ри ја Симп со но ви мај стор ски ко-
ри сти дис курс на во ђе ња. Ум бер то Еко по ја шња ва то ова ко:

Ми слим на пост мо дер но ста но ви ште као на му шкар ца ко ји во ли не ку ве о ма обра-
зо ва ну же ну, и ко ји зна да јој не мо же ре ћи „очај нич ки те во лим“, јер он зна да она зна (и 
она зна да он зна) да је ова кве фра зе већ на пи са ла Ли ја ла. А ипак, ре ше ње по сто ји. Мо гао 
би да јој ка же: „Што би ре кла Ли ја ла, очај нич ки те во лим.“ И та ко, из бе гав ши ла жну не-
ви ност, ја сно ста вив ши до зна ња да се ви ше и не мо же не ви но го во ри ти, ипак ће же ни 
ре ћи оно што је хтео: да је во ли, али да је во ли у јед ном раз до бљу ко је је из гу би ло не ви ност. 
[...] [О]боје би се све сно и при јат но по и гра ли иро ни јом...3

Еко је на тра гу не че га ов де, али мо жда има мо не ко ли ко при го во ра. Иро ни ја ни је 
са мо игра; то је је ди на игра ко ју има мо. То је не из бе жан, основ ни ка сно мо дер ни стич-
ки кон текст свих зна че ња. Ка да то схва ти мо – а схва та мо да су на ше ре чи не пре ста но 
пу не од је ка свих про шлих упо тре ба, и да не ви ност ни је са мо из гу бље на, већ да ни-
ка да ни је ни би ла ту – не мо ра мо да ћу ти мо од стра ха да ће мо се из ра жа ва ти на ив но. 
Уме сто то га, мо ра мо да при зна мо сво је ста ње и сво је са гла сје. Је дан од на чи на да то 

3 Пре вод на ве ден пре ма: Ум бер то Еко. „По сти ле уз Име ру же (1983)“. Име ру же, пре вод Ми ла на Пи-
ле тић. Бе о град: Но во сти, 2004, стр. 472–473. Уз гред, овај пре вод се по зи ва на ита ли јан ску спи са-
те љи цу Ли ја лу Не гре ти, а ори ги нал, на истом ме сту, на ен гле ску спи са те љи цу Бар ба ру Кар тланд. 
(Прим. прев.)
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ура ди мо је сте да бу де мо пред вод ни ци у упо тре би дис кур са на во ђе ња. Пи сци љу бав-
них ро ма на ни су нам за и ста укра ли ре че ни цу „Во лим те“, и учи ни ли је пре ви ше отр-
ца ном за сва ко днев ну упо тре бу. Ра ди се о то ме да све ре чи исто вре ме но ис ка зу ју 
дру ге ре чи и сва про шла зна че ња; и сто га, уоп ште го во ри ти зна чи ри зи ко ва ти да 
зву чи те ба нал но и кли ше ти зи ра но. Чак и Еко од је ку је. Не мо же мо да се уз диг не мо 
из над то га, али наш го вор мо же то да при зна. Отуд, го во ри мо ко ри сте ћи ци ти ра ње: 
„Што би ре кли у љу бав ним ро ма ни ма, и у са пу ни ца ма, и код Шек спи ра, и на на леп ни-
ца ма пар ки ра них ау то мо би ла, и сву да од Ку ли на ба на: ’Очај нич ки те во лим.’“

По не кад то ра ди мо екс пли цит но. Кад уда рим па лац или за ра дим не ку дру гу бла гу 
по вре ду, по не кад ћу на пи та ње ка ко ми је од го во ри ти ло шим бри тан ским ак цен том: 
„То је са мо по вр шин ска по вре да.“ Ако мо рам да иза ђем из про сто ри је у не згод ном 
тре нут ку – то ком је ла или раз го во ра, на при мер – не ко ли ко пу та сам, ло шим ау стриј-
ско-не мач ким ак цен том, про мр мљао: „Вра ти ћу се.“ И жа лим бу да лу ко ја се усу ђу је да 
ми ка же: „Да кле, мо ра да се ша лиш.“ Јер се рет ко ша лим. И за то што не во лим да ме 
зо ву Да кле.4

Знам да не ки то ра де то ли ко да нер ви ра ју љу де око се бе. И ја по зна јем не ке љу де 
ко ји то ра де то ли ко да нер ви ра ју. Све сно се тру дим да не по ста нем је дан од њих. То 
вр ло бр зо на про сто пре ста не да бу де сме шно јер љу ди де лу ју као не при ла го ђе ни хва-
ли сав ци ко ји опо на ша ју сва ки кул ту ро ло шки тре ну так из про шло сти и ни ка да не ко ри-
сте соп стве ни глас. Али по ен та ко ју тре ба за пам ти ти је сте да сви ми то ра ди мо, же ле ли 
то да при зна мо или не, и то све вре ме. И при зна ти то је је ди на ау тен тич на ствар ко ја 
нам пре о ста је. Ипак, ша ла ко ја се ис при ча сва ких пет ми ну та бр зо по ста не до сад на.

Се ри ја Симп со но ви при зна је да је укљу че на у дис курс на во ђе ња на не ко ли ко ни-
воа, ко ри сте ћи раз ли чи те ша ле о ис тој ства ри на сва ких пет се кун ди. У крај њем пост-
мо дер ном окре ту, она че сто ци ти ра са му се бе (што је још је дан на чин раз у ме ва ња 
ау то ре фе рен ци на соп стве но пре тва ра ње у ро бу). Али она ци ти ра и дру ге ви до ве 
умет но сти – је зич ки, ви зу ел но и те мат ски. Као та ква, она не ко мен та ри ше аме рич ку 
по ро ди цу, већ пред ста ву аме рич ке по ро ди це на те ле ви зи ји. И за и ста, не би мо гло 
би ти дру га чи је; зна че ње по ро ди це да нас је сте оно зна че ње ко је она има на те ле ви-
зи ји. На при зем ни јем ни воу, ова се ри ја ће, схва тив ши да се ра ди о ви зу ел ној умет но-
сти и да су дру ге вр сте умет но сти би ле при сут не пре ње, че сто фор ми ра ти сце ну 
ко ја је у ве зи са сце на ма ко је су би ле при сут не пре ње.

Три на е ста се зо на се ри је се 2002. го ди не за вр ши ла епи зо дом у ко јој Хо мер по ста је 
ме та ма фи је, а док се Де бе ли То ни и ње го ва еки па во зе ка ку ћи Симп со но вих, ре кре-
и ра се увод на шпи ца се ри је По ро ди ца Со пра но (The So pra nos), али се уме сто де ло ва 
Њу Џер зи ја по ја вљу ју де ло ви Спринг фил да (епи зо да „Ћа ле има но ву знач ку“ [“Pop pa’s 
Got a Brand New Bad ge”]). За што? Ка ко не ко мо же да на ау тен ти чан на чин у умет но сти 
пред ста ви ма фи ја шки об ра чун без ци ти ра ња По ро ди це Со пра но? Клиф хен гер с кра ја 
ше сте се зо не (епи зо да из два де ла „Ко је убио го спо ди на Берн са?“ [“Who Shot Mr. 
Burns?”]) у це ли ни упу ћу је на се ри ју Да лас (Dal las) и вр хун ско клиф хен гер пи та ње „Ко 

4 На рав но, ва ма то не тре ба го во ри ти, али ци та ти се од но се – овим ре до сле дом – на Мон ти Пај-
то на и Све ти грал (Monty Python and the Holy Grail), Тер ми на то ра (The Ter mi na tor), ани ми ра ног 
Ми стер Ти ја у Симп со но ви ма, те на филм Има ли пи ло та у ави о ну? (Air pla ne!).
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је убио Џеј Ара?“ За што? Ка ко не ко мо же да на пра ви не на и ван клиф хен гер и да не 
при зна да вр хун ски клиф хен гер већ по сто ји?

У епи зо ди „Трам вај зва ни Марџ“ (“A Stre et car Na med Mar ge”), по сто ји ви ше ре фе-
рен ци на кла сич не фил мо ве: Ме ги по ку ша ва да по бег не из Вр ти ћа Ајн Ренд (!) у сти лу 
фил ма Ве ли ки бег (The Gre at Esca pe); Хо мер, Барт и Ли са до ла зе у вр тић са мо да би 
схва ти ли да су га пре у зе ле бе бе у сти лу фил ма Пти це (The Birds) (све са бе ба ма са цуц-
ла ма ко је из ви ру ју са свих стра на и ca meo по ја вљи ва њем ани ми ра ног Хич ко ка); док 
Хо мер из ра жа ва сво ју по чет ну не за ин те ре со ва ност Мар џи ном глу мом та ко што це па 
про грам пред ста ве, пре тва ра га у ле пе зу и игра се с њим као што то у фил му Гра ђа нин 
Кејн (Ci ti zen Ka ne) ра ди лик ког ту ма чи Џо зеф Ко тен кад је при ну ђен да гле да Кеј но ву 
су пру гу и ње ну ужа сну глу му. За што, за што, за што? Ка ко не ко мо же да го во ри о же љи 
да из бег не не пра вед не ау то ри те те, о је зи ко ја се осе ти кад ви ди ка ко не ко ко је ма ли 
и на вод но не мо ћан од јед ном пре у зме кон тро лу, о до са ди ко ја на ста је услед ло ше 
из вед бе без ци ти ра ња ових по сто је ћих тре ну та ка из на шег ко лек тив ног ис ку ства? 
Кад Хо мер ка же: „До сад но ми је“ – што на ви зу ел ном пла ну зна чи на цр та ти Хо ме ра 
ка ко из гле да да му је до сад но – то је као кад ка же мо: „Во лим те.“ Кад Хо мер ци ти ра 
не ко га дру гог да ис ка же сво ју до са ду – што на ви зу ел ном пла ну зна чи ре кре и ра ти 
(ци ти ра ти) сце ну из Гра ђа ни на Кеј на – то је као кад ка же мо: „Што би ре кла Ли ја ла, очај-
нич ки те во лим.“

Што би ре као Про да вац стри по ва:  
„Ово је мо жда нај го ре... по гла вље... ика да.“

Се ри ја Симп со но ви, ка ко се ис по ста вља, ни је уоп ште плит ка. А све што смо ра ни је 
ре кли о по тре би за но вом те о ри јом ко ме ди је да би се раз у ме ла ова се ри ја би ло је 
са мо при ча. И за и ста смо до ста при ча ли о при ча њу. О ре чи ма и је зи ку и ау то ре фе-
рен ца ма. И прем да смо по до ста го во ри ли о то ме ка ко су Симп со но ви пост мо дер на 
умет ност, ни смо го во ри ли о то ме за што је та се ри ја то ли ко сме шна. На тук ну ли смо ту 
и та мо шта је чи ни та ко успе шном у ху мо ри стич ком сми слу, али ни смо до шли до пот-
пу но но ве те о ри је пост мо дер не ко ме ди је.

На рав но, то би нас раз о ча ра ло да смо по ми сли ли да је ту тре ба ло да бу де не че га, 
да за слу жу је мо не што на кра ју. У ис ко ре ње ном мо дер ни зму, Симп со но ви ис ко ре њу ју 
зам ке мо дер ни зма, укљу чу ју ћи ли не ар ност, на ра тив ни ток и оче ки ва ње уоп ште. По-
не кад је чу до ви ште с кра ја књи ге би ло ту од по чет ка. По не кад је то сам до па дљи ви 
при по ве дач. И крај је, сто га, сред ство – и та ко је увек би ло.

Кад Барт до ни ра крв го спо ди ну Берн су ко ји је на са мр ти, са мо да би за уз врат до био 
пи сме ну за хвал ни цу уме сто на гра де, Хо мер од го ва ра пи шу ћи без о бра зно пи смо: 
„Дра ги го спо ди не Бернс, [...] Ја ко ми је дра го што сте ужи ва ли у кр ви мог си на. А ва ша 
за хвал ни ца је би ла та ко див на. За слу чај да не мо же те да пре по зна те, сар ка сти чан 
сам.“ (епи зо да „Крв на осве та“ [“Blood Feud”]). На кон раз ма тра ња да не ко га унај ми да 
пре би је Хо ме ра због др ско сти, Бернс по пу шта и ку пу је Симп со но ви ма екс тра ва ган тан 
по клон – ги гант ску ка ме ну ол меч ку гла ву ко ја ко шта 32.000 до ла ра. На кра ју епи зо де, 
Симп со но ви су код ку ће и по ку ша ва ју да от кри ју зна че ње све га то га:
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Хо мер: Спа сиш чо ве ку жи вот, и шта до би јеш за уз врат? Ни шта. Ма ње од ни шта. Са мо огро ман 
и стра шан ка мен.

Барт: Е, чо ве че, не мој да пљу јеш гла ву.
марџ: Хо ме ре, ва жна је па жња. На ра во у че ни је при че је сте да је до бро де ло са мо по се би 

на гра да.
Барт: Е, па до би ли смо на гра ду. Гла ва је баш кул.
марџ: Он да... Ваљ да је на ра во у че ни је да ни јед но до бро де ло не про ђе не на гра ђе но.
Хо мер: Че кај ма ло. Да ја ни сам на пи сао оно без о бра зно пи смо, не би смо до би ли ни шта.
марџ: Па... Он да прет по ста вљам да је на ра во у че ни је да ко нај ви ше ку ка, нај ви ше и до би је.
Ли са: Мо жда не по сто ји на ра во у че ни је за ову при чу.
Хо мер: Упра во! То је са мо ма са ства ри ко ја се де си ла.
марџ: Али је ово сва ка ко би ло не за бо рав них не ко ли ко да на.
Хо мер: Амин! (Оп шти смех.)

Ни је, прет по ста вљам, са мо јед но на ра во у че ни је не ис прав но. Већ су сва ис прав на. 
А са свим је аде кват но то што сва она скре ћу па жњу на пла стич ност са мог на ра ти ва и 
кли ше ти зи ран на чин на ко ји се на ра тив не ми нов но схва та.

И та ко до ла зи мо до мо гућ но сти да епи зо да – или по гла вље књи ге – мо же би ти 
за до вољ на ти ме што је све сна то га да је чи ни са мо ма са ства ри ко ја се де си ла, и да 
она иде та мо где би ло ко ји гле да лац же ли да она оде, и да она зна чи упра во оно што 
је од у век зна чи ла – и она са ма, а и све оста ло – при зна ју ћи на ро чи то то да, чак и до-
во де ћи у сум њу мо гућ ност кра ја и на ра во у че ни ја, тврд ња да је то „са мо ма са ства ри 
ко ја се де си ла“ по ста је и на ра во у че ни је и крај. У на шем По ср ну лом вре ме ну, та ко 
мо же мо да одр жи мо и по ка же мо оно што нам је нај бит ни је: свој не до ста так не ви но-
сти. Нај зад, не ма шта да не во ли мо у ве зи с је се ни.5 Утвр ди ли смо да је ово вре ме 
пре ми је ра се зо на уме сто њи хо вих фи на ла. И та ко, но си мо сво ја пра ва до стиг ну ћа с 
по но сом: збир ку скер лет них сло ва ко ја чи не наш је зик; сво ју вр то гла ву гре шност; 
сво ју по но сно ме шо ви ту при ро ду и кул ту ру; зна ње да зна мо шта се ри ја Симп со но ви 
зна: се ри ја Симп со но ви зна шта ми зна мо, а сви ми зна мо да се очај нич ки во ли мо ad 
in fi ni tum. Та ко он да мо же мо да одр жи мо свој ма њак не ви но сти и оста не мо хлад но-
крв ни. А то је, на кра ју, је ди ни на чин да из бег не мо кли ше, на ра во у че ни је и ба нал не 
за кључ ке.

Из вор ник: H. Pe ter Ste e ves. “‘It’s Just a Bunch of Stuf that Hap pe ned’: The Simp sons and the 
Pos si bi lity of Post mo dern Co medy”. The Sit com Re a der: Ame ri ca Re-Vi e wed, Still Ske wed. Mary M. Dal ton, 
La u ra R. Lin der (ур.). Al bany: Sta te Uni ver sity of New York Press, 2016, стр. 235–246.

(С ен гле ског пре вео Дра ган Ба бић)

5 Игра ре чи: ен гле ска реч fall озна ча ва и Пад, или По ср та ње, у би блиј ском сми слу, али и го ди шње 
до ба. (Прим. прев.)


