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ћања. У преношењу дијалога на
пап ир, подразумева се зам иш ље
ног, леж и тајна доброг писан ија.
Год ине ме многе деле од основне
школе али нау к је и даље вал идан.
Умовање, страс твено и завод љиво
али не и (о)лако читан текст, од
лик ују писање Александра Саше
Гајића. И не само то. Садрж ајно
богата збирк а есеја (укупно 26)
предс тавља одгонетање знакова,
порук а и чин и масовне култ уре у
њен им бројн им изразима: филм у,
који за разл ик у од књиге отуп љује
и маштас то визуе лн и аспект чо
век а, књизи као симболу, спорт у
као предс тави, ман ип ул исању на
ционал измом у пол ит ичкој игри,
стрип у као маркеру стања дру
штва, серији која чес то и интен
зивн ије од филма опија и утиче на
примаоца и преж вак ача аудиови
зуе лног садрж аја, квизовс ком ин
стант знању и згод итк у. Ако неко
очек ује питак и сваком разум љив
текст разочараће се. Борба са по
рук ама на нивоу (под)свес ног и
нес вес ног и жеља да се прон икне
у понорна значења шљаштећ их
симбол а што нас окруж ују има
висок али и горљиво примам љив
стил. Откривање одгонетања и
разоткривк и захтева подједнако
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аутору, или не много мање, па
сион ираног читаоца, који се три
пута враћа на исту речен иц у не
би ли прон икн уо у још једн у на
слаг у текс туа лног зап иса. Румор
света слике и жамора, Гајић вид и
и чује али загледа и даље и више у
две надол азеће епохе. Црвоточн и,
надол азећ и сим ул акрум апсолута
нам след и након садаш њег пре
лазног (пост) периода (нпр. стр.
142). Умнож авању симбол а па њи
ховом уједначавању у привидном
синкрет ис тичком јед инс тву, пре
ма аутору, а како верује стот ине
мил иона, следује ускрс ни хори
зонт — крај историје и времена
— есх атон (стр. 256).
Покретне и непокретне сли
ке, са и без тона, црно-беле или
шарене, реч и згус нуте на пап иру
али и униформ исано удрес иран и
вент ил (спорт као забава и пред
става, квиз као лаж ни излаз из
материјалног очаја и друштвене
изолованос ти) предмет су тума
чења и учитавања значења у овој
књизи. Има дос та оних, средњег,
и друг их мудријег доба, који пам
те филмс ког крит ичара Ранк а
Мун ит ића. Сећам се његовог ин
тервјуа од пре барем две децен и
је. Меморизовао сам део његове
приче о разговору са шведс ким
филмс ким ствараоцем Ингма
ром Бергманом. Осмиш љавао је
Мун ит ић вишезначне ћутљиве
пасаже у појед ин им дел има зна
мен итог аутора. Бергман га је са
слушао и рек ао му: „Знате, у Швед
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ској поред мора, на јесен и у зим у
дува заглуш ујућ и ветар. Када људ и
шетају обалом при так вом хуча
њу, разговор је немог ућ. Отуда те
неме сцене, то је све.” Може бит и
да Гајић, али чес то и мног и друг и,
учитавају више смис ла и умнож а
вају га тамо где га тол ико и нема.
Пример за то је надахн ута виви
сек ц ија поп ул арнос ти Тол к и но
вих „Гос подара прс тенова”. Тако
Гајић разу ме „Јед ин и рел иг иозни
моменат у роман у(...) као путо
вање бродом из западн их лук а,
синкрет ичк и мешајућ и норд ијс ку
паганс ку трад иц ију, мит о ‘новом
свет у’ и мерк ант ил ис тичке оби
чаје англосаксонс ке цивил изац и
је.” (стр. 21) Чин и нам се да је ов
де мерк ант ил изам — економс ка
протекц ион ис тичк а пол ит ик а
усмерена на повећање суфиц ита
у спољној трговин и — ван кон
текс та а питање је има ли мес та и
‘новом свет у’. На истој стран и је
ново умнож авање, овога пута у
виду придавања већег значаја ка
да др Гајић тврд и „(...)Толк иново
дело је пос тало мит друштва који
обл ик ује перцепц ију модерног за
падњак а...” Аутор је свој зак ључак
поткреп ио чињен ицама али све
то заједно не уверава да су „Гос по
дари прс тенова” заис та пос тал и
мит постмодерног Запада. Тол
кин је, истина, желео да створи
нови мит, али за Енглес ку. Он је
заједно са пријатељем и колегом
Џеком Луисом (C. S. Lew is, аутор
Хроника Нарније) проу чавао ми
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тове и митопое т ик у.1 Али од же
ље до успех а више је корак а.
На стран у учитавање, таблои
дизирана култ ура у све више боја
и ефек ата зап љус кује човек а да
наш њице поп ут стоглаве аждаје.
Овој неман и Гајић прис тупа као
капетан Џон Пиплфокс зван и
звоно (из истои мене рад ио дра
ме Душ ка Радовића) седмоглавој
звери. Не подцењује је али је и
исмева. Тако у огледу о туризму
ирон ично примећује „Ник ада Ја
панц има, као бројном острвс ком
народу, није пало на памет да узму
у руке фото-апарат и крен у на ту
ристичке руте док нис у прош ли
‘третман’ нук леарне рад ијац ије,
окупац ије и вес терн изац ије” (стр.
109). Или када Ала Гора, зеленог
пол ит ичара, мулт им ил ионера ко
ји живи у вил и карингтонк и нази
ва „новорођен и еколог” (стр. 153).
Корпорат ивна нос талг ија је
позив на путовање у 26 стан ица
(26 огледа) по лин ији „истин ито
сти и аутент ичнос ти.” „Млакост и
мед иокритетс тво сис тематс ки се
поду чава да се инс тинкт ивно кло
ни свега онога што довод и у пита
ње исп равност њихове друштве
не адапт ира нос ти и подобнос ти
конформ ис тич ке већ и не...”2 Зато
1

2

Jason Boffetti, “Tolk ien’s Cat
hol ic Imag inat ion”, Cathol ic Cul
ture Org, Интернет, http://www.
catholicculture. org/culture/library/view.
cfm?id=4154&CFID=108881945&CFTO
KEN=56525516, скин уто: 05/12/2011.
„Прогоњени и прогониоци”,

„нос иоц и(ма) истинс ких вред но
сти... овос ветс ка лог ик а... готово
редовно, и мимо њихових жеља и
деловања, додељује улог у прого
њен их и оклеветан их”.3 Овај пут
није тол ико по мору хоризон
талном, мада се морс ким узг ред
бави у оглед има о туризму (107120, Лажни рај корпоративног
света), Острву, Моби Ладен у и у
темат изирању Корто Малтезеа.
Његова пот рага иде даље, путем
низина и вис ина смис ла појавно
сти корпорат ивног света. След
огледа кохерентан је јер пос ледњи
од њих, Острво дана сутрашњег
(244-257) наја вљу је најекс пли
цитн ије епох у која тек треба да
услед и пос ле свеопште дези нте
грац ије садаш њег поретк а.
Ко није равнодушан према
филмс киом и стрип херојима из
младос ти или средњег доба Су
пермен у, Џемс Бонду или Инд ија
ни Џонс у; ко је радо прат ио Кви
скотеку или Ми лионера; они
који су примет ил и кечере; пре
зиру или воле Горана Бреговића
и Евровизију; пром иш љају и раз
миш љају повест људс ку; беже од
вес ти о Ал Каи д и и светс ком те
роризму или их упијају; воле фуд
бал али не разу меју вандал изам на
и око стад иона; сви они који као и
аутор прик аза воле море; читаоц и
или гледаоц и Гос подара прс тено

3

у: Александар Гајић, Корпора
тивна носталгија, Службени
гласник, Београд, 2011, стр. 184
Исто, стр. 188.
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ва; озбиљн и мудријаш и и они који
то нис у, мог у наћ и нешто за себе
у Гајићевим осврт има на корпора
тивн у митолог ију и свет који нам
креирају нет ранс парентне си ле
вел ик их корпорац ија, корумп и
ран их пол ит ичара и финанс иј
ских магова.
Гајићеви увид и о свет у у фази
поод ма к лог полу рас па да, са све
уводн им „Шта је то корпорат ивна
носталг ија?” (стр. 7-12) јес у важ ни
и за разу мевање међународн их
односа јер указују како елите кроз
поп-култ уру и култ урн у пол ит ик у
уопште, утич у на креи рање јавног
мњења. Гајић не имен ује елите
али указује, поп ут Мише Ђурко
вића (Слика, звук и моћ – Огледи
из поп-политике, Беог рад 2009.)
на конт ролу маса кроз индус трију
забаве и све оне садрж аје којима
је савремен и човек, првенс твено
у западном и запад изованом дру
штву, окружен у слободно време.
За разл ик у од Ђурковића, (иначе
рецензента књиге уз др Слобо
дана Владуш ића) који мин уц ио
зно исп ит ује пол ит ичке поруке
у цртаћ има, серијама, музиц и и
сличном, Гајић корис ти ном инал
ну тем у огледа да би указао на ци
ви л иза ц ијс ке токове и промоц ију
оп штег (морал но-вред нос ног по
најп ре) рел ат ивитета. Он то чин и
како би читаоца прен уо из хипно
тисаног бит исања и указао му на
дубинс ке садрж аје света који се на
наше очи растаче. У Србији у ко
јој, како Љубом ир Кљак ић запаж а
„крит и к а корпорат ивног поретк а
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“новог света” уопште и не пос то
ји,”4 Гајић је уз Ђурковића, Кљак и
ћа и некол иц ин у друг их као глас
вапијућег у пустињи.
Оглед и Саше Гајића су важ ни
и за историју цивил изац ије јер се
чес то баве историјатом одређене
идеје или појаве (роман, интелек
туа л ац, пол ит ичк и прогон и, квиз,
музичк и фес тивал и, олимп ијада)
али и демас кирањем злоу пот ребе
интерп ретац ије историјс ких до
га ђаја (Битка код Термоппила
или филмски сукоб цивилизаци
ја, стр. 46-52). Прик азивање ду
плог дна „нек их од нају т ицајн ијих
култ урн их феномена данаш њи
це”5 умногоме је пут по свет у за
падном, свет у у коме као у „Гос по
дару прс тенова”, сунце изл ази на
западу. То је онај Запад чији један
од идеолога, Питер Дракер, још
1992. на Фук ујам ином фон у каже
„више нема ‘Западне’ историје
или, у суштини, ‘Западне’ циви
лизације. Постоји само истори
ја света и светска цивилизаци
ја — само што су и једна и друга
‘позападњачене’.”6
Разум љиво је да се, бавећ и се
За па дом који теж и да пос тане је
дина (и пос ледња) цивил изац ија
4

5
6

Љубомир Кљакић, „Криза“, На
ционални интерес, бр. 1/2010,
год VI, vol. 7, Београд, 2009, стр.
205-239.
Како примећује Слободан Вла
душић на корицама књигe.
Peter F. Drucker, Postkapitalistič
ko društvo, Beograd, 1995, str. 8.
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или како Зиновјев каже глобалн и
човечн ик, Гајић подос та осврће
на Америк у.7 Оглед и Крај Репу
блике, Рођење империје и Моби
Ладен (у низу стр. 189-216), поред
прик азивања серије Рим, обраћа
ња Лук асовој идеји у Рату звезда
и синтези прогона неман и у ро
ман у Моби Дику и у вирт уе лној и
физичкој стварнос ти, Бин Ладена,
баве се контекс том и нал ичјем де
шавања у којима се ови савремен и
култ урн и и пол ит ичк и садрж аји
митолог изују и преоблик ују за
масовн у упот ребу. Аутор бритко
примећује „У кључн им историј
ским момент има ‘лов на неман и’
представљао је главн и покретач
америчког интервенц ион изма.”
Он пол ит иц и америчк их елита
с разлогом додаје самоопаж ање
капетана Ахава „Сва су моја сред
ства здрава, мој повод и циљ су лу
ди,” (стр. 210).
Претпос ледњи есеј о лутању
езотеричног и све блеђег и рел а
тивн ијег Корта Малтезеа, „Оди
сеја без циља”, одл ичан је прик аз
пост-модерног човек а нос тал г ич
ног за нек им бољим, једнос тавн и
јим и јуначк ијим светом, са пот ре
бом „путовања у само биће.” (стр.
243). Упркос томе, Корто наж а
лост бира пут левог разбојн ик а и
завршава у претпотопс кој зем љи
7

грех а, цивил изац ији Му. Тој бла
гој мел анхол ији огледа о Корт у,
след и пос ледњи есеј, поводом се
ријал а „Изг убљен и” који врви од
опт им изма. Он у поруц и ове јако
поп ул арне серије која је емитова
на у шест сезона и бил а једна од
најгледан ијих у мног им зем љама
света па и у Србији, опаж а „‘иско
рак нап ред’ из постмодерне”. Вид и
и зак ључ ује да њена порук а „ре
конс тит уи ше хриш ћанс ко учење
о Пром ис лу као вишем смис лу...
који усмерава догађања у вишед и
мензионалној стварнос ти ка сво
ме циљу и исп уњењу, есх атон у.
`Авај, есеј је писан пре него што
је аутор видео пос ледњу епизоду.
Њен крај, у коме гледаоц и сазна
ју да су све пус толовине, појавне
и унут раш ње, само дешавања у
моменту смрти јер су сви акте
ри страдал и у паду авион у пре
почетк а радње, био би за нијан
су богат ији. Есх атон, коначн ица
историје тако у овој серији јес те
моменат пос ле смрт и (цивил иза
ције) када, како и серија најављује,
а Гајић примећује, дол ази до исп у
њења „не само у општес ветс ком
већ и сваком личном, појед инач
ном случају” (стр. 256).

Александар Зиновјев, Велика
прекретница - критика запад
не хегемоније, Београд, 1999,
стр. 94.
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