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Uз Але на де Бе ноа, По ла Гот фри да, Кар лхајн ца Вајс ма на и 
Алек сан дра Ду ги на, Ги јом Фај (Gu il la u me Faye) је ду го спа дао ме-
ђу ути цај не пред став ни ке но ве европ ске де сни це. Фе но мен но ве 
де сни це (No u vel le Dro i te), ње ни ча со пи си, се ми на ри иде је и ауто-
ри сла бо су по зна ти у Ср би ји, а још сла би је су по зна та спо ре ња и 



- 288 -

АРХЕОФУТУРИЗАМДушанДостанић

раз ме не иде ја на де сни ци. Ова књи га пру жа мо гућ ност да се упо-
зна мо са тим спо ре њи ма, као и о ка квим раз ли ка ма из ме ђу „но ве“ 
и „ста ре“ де сни це је реч, по себ но јер до ла зи од ауто ра ко ји је и сам 
при па дао но вој де сни ци пре не го што ју је на пу стио.  

Већ у уво ду Фај по ка зу је ко је су основ не те зе ко је за сту па у 
сво јој књи зи. Пр ва је да је са да шња ци ви ли за ци ја, ко ја је по ње-
го вом ми шље њу „про из вод мо дер но сти и ега ли та ри зма“, до се гла 
свој ко нач ни вр ху нац и да јој као ре зул тат „конвергенције ката
строфа“ пре ти ско ра гло бал на ка та кли зма. Она је за Фа ја по ста-
вље на на по гре шним те ме љи ма и не мо гу ће ју је спа си ти. При 
то ме се Фај ко ри сти кон цеп том „кон вер ген ци је ка та стро фа“ што 
за пра во зна чи да ни је реч са мо о со ци јал ној, еко ном ској, де мо граф-
ској, еко ло шкој, ду хов ној ка та стро фи не го да оне све за јед но пре те 
Евро пи и ме ђу соб но се под сти чу. Аутор пред ви ђа да ће до „ве ли ке 
ка та стро фе“ до ћи до 2020. го ди не. Дру га ауто ро ва те за је да „ин ди-
ви ду а ли стич ка и ега ли тар на иде о ло ги ја мо дер ног све та“  ви ше ни-
је у ста њу да се но си са фе но ме ни ма да на шњи це, те да је по треб-
но јед но ни че ов ско „пре вред но ва ње свих вред но сти“ и по вра так 
„основ ним пи та њи ма“. Дру гим ре чи ма, по треб но је спо ји ти пред-
мо дер ни, не е га ли тар ни, не ин ди ви ду а ли стич ки на чин ми шље ња са 
мо дер ном тех ни ком, од но сно пре ваз ћи на пе тост из ме ђу тра ди ци је 
и мо дер но сти по мо ћу ви шег тре ћег – ар хе о фу ту ри зма. Тре ћа те за 
ко ју за сту па Фај је да је мо гу ће већ са да пред ви де ти из глед по ста-
по ка лип тич ног све та. Он го во ри о пост мо дер ној и ан ти е га ли тар-
ној иде о ло ги ји „виталистичкогконструктивизма“. При то ме он 
твр ди да не ну ди не ка кву дог му, за тво рен си стем или не ку уто пи ју, 
не го са мо по ста вља пи та ња и отва ра ди ску си ју, од но сно на зна ча ва 
пу те ве ко ји ма би се мо гло кре та ти. Дру гим ре чи ма, аутор твр ди да 
ну ди но ве и све же и што му је још ва жни је про во ка тив не иде је ко је 
тре ба да по кре ну рас пра ву, јер ра ди кал на ми сао је не до у ми ца, а не 
док три на (42). Но ве иде је су „ра ди кал не“ и „истин ски ре во лу ци о-
нар не“, али не „екс тре ми стич ке“ или „уто пиј ске“. 

На осно ву ова ко по ста вље них те за ви ди се да осим ви со ко пар-
них нео ло ги за ма „ар хе о фу ту ри зам“, „ви та ли стич ки кон струк ти ви-
зам“, „кон вер ген ци ја ка та стро фа“ код Фа ја има ма ло то га за и ста 
но вог. Ли те ра ту ра ко ја се ба ви про па шћу За па да и кри зом ци ви ли-
за ци је је све са мо не но ва. Од Де Ме стра и Де Бо на ла, пре ко Шпен-
гле ра, као ве ро ват но нај по зна ти јег про ро ка про па сти За па да, или 
тра ди ци о на ли сте Ју ли ју са Ево ле, све до Леа Штра у са и Па три ка 
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Бју ке не на, де сни ца кри тич ки раз ма тра мо дер ност, ње не прин ци пе 
и по сле ди це. Ни је ја сно шта је то но во што Фај има да ка же по пи-
та њу сво је пр ве те зе. Он до ду ше по ку ша ва да нам пред ста ви ко је 
су се све прет ње над ви ле над Евро пом, од но сно пи та ња ко ја вла-
да ју ћа ми сао у Евро пи ни ти је у ста њу да де тек ту је, ни ти да ре ши 
на за до во ља ва ју ћи на чин, али ни ту ни је пре ви ше кре а ти ван. Ве-
ћи ну пи та ња, као што су: пад на та ли те та, по ве ћа на ими гра ци ја из 
ислам ских зе ма ља, ја ча ње ислам ског фун да мен та ли зма, пад обра-
зов ног ни воа, еко ном ска кри за, еко ло шке кри зе... раз ма тра ли су и 
дру ги ауто ри (на при мер Ти ло Са ра цин) и то мно го ду бље и де таљ-
ни је од Фа ја. Та ко ђе не ка од тих „но вих“ пи та ња су већ де це ни ја ма 
са став ни део про гра ма де сних пар ти ја. Са дру ге стра не, Фај све то 
на бра ја  до ста ле жер но као да је реч о оп ште по зна тим ства ри ма на 
ко је не тре ба тро ши ти про стор. Ипак у ње го вој кри ти ци по ли тич ке 
ко рект но сти, дру штва спек та кла и игре, ко мер ци ја ли за ци је спор та, 
ла жне тран спа рент но сти и пре ва ре, не га тив не ле ги тим но сти, кри-
зе ле ви це и зе ле них... по сто је вред на ме ста и мо же се жа ли ти што 
ни су де таљ ни је раз ра ђе на. Оста је пи та ње и ка ко је из ра чу нао ко је 
го ди не ће Евро пу по тре фи ти „кон вер ген ци ја ка та стро фа“. По што 
о то ме уоп ште не го во ри, оста је са мо да му (не)ве ру је мо на реч.

Ни по пи та њу сво је дру ге те зе Фај ни је по себ но ино ва ти ван. 
Ње гов „ви та ли стич ки кон струк ти ви зам“ од но сно „ар хе о фу ту ри-
зам“ са мо је но во, али не баш и нај срећ ни је име, за исто оно ди-
ја лек тич ко пре ва зи ла же ње на пе то сти из ме ђу тра ди ци је и мо дер-
но сти, ка кво су пред ви ђа ли на при мер и ми сли о ци кон зер ва тив не 
ре во лу ци је од но сно сви они ко је је Џе фри Херф на звао „ре ак ци о-
нар ним мо дер ни сти ма“. Зах те ви за син те зом апо лон ског и ди о ни-
зиј ског, кар те зи јан ског и ро ман ти чар ског већ су ви ђе ни у тра ди ци-
ји де сни це, ко ја при хва та за пад ну тех ни ку, али не и „за пад не вред-
но сти“. Фај од би ја да се на зо ве кон зер ва тив цем, али вред но сти 
ко је озна ча ва као ар хај ске (56) пред ста вља ју не што са чим би се 
ве ћи на кон зер ва ти ва ца или ба рем па ле о кон зер ва ти ва ца сло жи ла. 
У че му је он да про блем? Чак и ако го во ри мо о за др жа ва њу ду ха, а 
про ме ни фор ме и то пред ста вља јед ну од ма ње ви ше стан дард них 
кон зер ва тив них иде ја ко ја је при сут на у од ре ђе ној ме ри код Ни чеа, 
Шпен гле ра и Ар ми на Мо ле ра.

Ни оцр та ва ње по ста по ка лип тич ног до ба не да је ни шта но во. 
Фај нам пред ста вља ује ди ње ну Евро пу, Евро си бир ску фе де ра ци ју 
од Бре ста до Бе рин го вог мо ре у за – при че му на рав но не ма на уму 
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са да шњу Европ ску уни ју. Он на све кон флик те из ме ђу за пад ња ка 
и Сло ве на, Фран цу за и Не ма ца, гле да као на за ста ре ле и пре ва зи-
ђе не. Чак ни на Аме ри ку Фај ви ше не гле да као на не при ја те ља, 
не го ви ше као на кон ку рен та. Уме сто кон флик та Ис ток – За па да 
Фај пред ви ђа на пе тост на ли ни ји Се вер – Југ. При то ме је аутор 
по себ но за ин те ре со ван за пи та ње исла ма и ислам ске ими гра ци је. 
Ме ђу тим, ни по овом пи та њу Фај ни је пре ви ше кре а ти ван бу ду ћи 
да ба ра та са кон цеп ти ма ко ји су ма ње – ви ше при сут ни од Шар ла 
де Го ла, Жа на Три ја ра, евро а зи ја ца и Алек сан дра Ду ги на. Ми сао 
о кра ју на ци о нал них др жа ва и европ ској фе де ра ци ја за сно ва ној на 
ауто ном ним по кра ји на ма и ре ги о нал ном иден ти те ту при сут на је 
и код Ево ле, а у из ве сној ме ри и у па не вроп ском по кре ту. По де ла 
све та на се дам нео-им пе ри јал них бло ко ва и крај до ба на ци о на лих 
др жа ва та ко ђе ни је не што но во и те ме љи се на Шми то вој те о ри ји 
ве ли ких про сто ра. 

Је ди но што из не на ђу је је ауто ро во за ла га ње за „дво стру ку 
свет ску еко но ми ју“, од но сно па ра лел но по сто ја ње тех нич ки на-
пред не и тра ди ци о нал не, сред ње ве ков не, еко но ми је. По ње го вом 
ми шље њу, гло ба ли за ци ја и ре тра ди ци о на ли за ци ја ни су ме ђу соб-
но су прот ста вље ни про це си (139-151). Чак ни за ова ко шо кант-
на пред ви ђа ња Фај се не осе ћа оба ве зним да пру жи не ку ва лид ну 
осно ву. За ни мљи во је и ауто ро во оду ше вље ње за ди рект ну де мо-
кра ти ју, сма ње ње ја за из ме ђу ин сти ту ци ја и на ро да, ко ри шће ње 
но вих тех нич ких мо гућ но сти за ис пи ти ва ње на род не во ље и ве ли-
ке на де ко је по ла же у ауто но ми ју ло кал них за јед ни ца. Та ко ђе, ту су 
и зах те ви за истин ски де мо крат ском, а не би ро крат ском европ ском 
вла дом, са ствар ним пар ла мен том (166). Па ра лел но са тим, Фај 
пред ви ђа јед но „ор ган ско дру штво“ ко је оста вља ши рок про стор 
за плу ра ли зам вред но сти (87-88). Ме ђу тим, ни ту Фај оста је са мо 
на об ри си ма, без де таљ ни је раз ра де сво јих иде ја. Уме сто то га, Фај 
сво ју књи гу за вр ша ва јед ном на уч но фан та стич ком при по вет ком о 
бу ду ћој евро си бир ској им пе ри ји (171-219).

Фа јов „ар хе о фу ту ри зам“ за сни ва се, пре све га, на кри ти ци но-
ве де сни це, као и по ли ти ке де сних пар ти ја, на при мер На ци о нал-
ног фрон та. Та ко се но вој де сни ци за ме ра да је по ста ла су ви ше 
инерт на, не спо соб на да про во ци ра и шо ки ра, пре на гла ше но фол-
кло ри стич ка, су ви ше ан ти-аме ри ка ни стич ка те да је но си лац јед-
ног мул ти ет нич ког ко му ни та ри зма и да јој не до ста је еко ном ска 
док три на. Иако је но ва де сни ца на ста ла на на сто ја њи ма да по ми ри 
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де сне вред но сти и так ти ку грам ши зма, Фај нам от кри ва да но ва де-
сни ца ни ка да ни је до кра ја раз у ме ла Грам ши ја и да је су ви ше бр зо 
од у ста ла од по ли ти ке. Ако хо ће да пре жи ви, но ва де сни ца мо ра да 
се ме ња, а тре ба ла би да поч не од про ме не име на. Са дру ге стра-
не, На ци о нал ни фронт се кри ти ку је као за ста рео, ан ти е вроп ски, а 
на кра ју му се за ме ра ко ке ти ра ње са ја ко бин ским на ци о на ли змом. 
Без об зи ра на то ко ли ко је та кри ти ка оправ да на, и не узи ма ју ћи у 
об зир ко ли ко су ал тер на ти ве ко је Фај ну ди ре ал не, ипак се сти че 
ути сак да де сни ца не чи ни је дан хо мо ген блок иде о ло шких док-
три на ра, од но сно да у том кор пу су по сто ји жи ва раз ме на иде ја.

Мо же се сло бод но ре ћи да је Ги јом Фај у овој књи зи се би по-
ста вио зах те ве ко је ни је у ста њу да ис пу ни. Пи та ња ко ја по ста вља 
ни су но ва, ба рем не оно ли ко ко ли ко би он же лео да то при ка же, а 
то се не мо же ре ћи ни за од го во ре ко је на њих да је. Ње го ва пред-
ви ђа ња су у нај ма њу ру ку сла бо уте ме ље на, а кри ти ка европ ске 
са да шњо сти, чак и ка да са др жи не ке све тле мо мен те, по вр шна је и 
сла бо раз ра ђе на. Осим не ко ли ко ви со ко пар них, али не у те ме ље них 
пој мо ва (ар хе о фу ту ри зам, кон струк ти ви стич ки ви та ли зам) Фај 
нам ни је ни шта зна чај но и но во по ну дио. 
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