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ПРИКАЗИ

УДК 316.7(049.3)

Сло бо дан Јан ко вић*
КОРПО РА ТИВ НА 
НОСТАЛГИЈА

Алек сан дар Гајић, 
Корпо ра тив на 
носталгија, Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град 2011.

До бро се се ћам оче вог по уч
ка о пи са њу. Раз го вор и ра зу мљив 
текст раз ли ку је са мо на чин обра

ћа ња. У пре но ше њу ди ја ло га на 
па пир, под ра зу ме ва се за ми шље
ног, ле жи тај на до брог пи са ни ја. 
Го ди не ме мно ге де ле од основ не 
шко ле али на ук је и да ље ва ли дан. 
Умо ва ње, стра стве но и за во дљи во 
али не и (о)ла ко чи тан текст, од
ли ку ју пи са ње Алек сан дра Са ше 
Га ји ћа. И не са мо то. Са др жај но 
бо га та збир ка есе ја (укуп но 26) 
пред ста вља од го не та ње зна ко ва, 
по ру ка и чи ни ма сов не кул ту ре у 
ње ним број ним из ра зи ма: фил му, 
ко ји за раз ли ку од књи ге оту пљу је 
и ма шта сто ви зу ел ни аспект чо
ве ка, књи зи као сим бо лу, спор ту 
као пред ста ви, ма ни пу ли са њу на
ци о на ли змом у по ли тич кој игри, 
стри пу као мар ке ру ста ња дру
штва, се ри ји ко ја че сто и ин тен
зив ни је од фил ма опи ја и ути че на 
при ма о ца и пре жва ка ча ауди о ви
зу ел ног са др жа ја, кви зов ском ин
стант зна њу и зго дит ку. Ако не ко 
оче ку је пи так и сва ком ра зу мљив 
текст раз о ча ра ће се. Бор ба са по
ру ка ма на ни воу (под)све сног и 
не све сног и же ља да се про ник не 
у по нор на зна че ња шља ште ћих 
сим бо ла што нас окру жу ју има 
ви сок али и гор љи во при ма мљив 
стил. От кри ва ње од го не та ња и 
раз от крив ки зах те ва под јед на ко 

* Ис тра жи вачса рад ник у Ин сти ту ту за 
ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе
о град.
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ауто ру, или не мно го ма ње, па
си о ни ра ног чи та о ца, ко ји се три 
пу та вра ћа на исту ре че ни цу не 
би ли про ник нуо у још јед ну на
сла гу тек сту ал ног за пи са. Ру мор 
све та сли ке и жа мо ра, Га јић ви ди 
и чу је али за гле да и да ље и ви ше у 
две на до ла зе ће епо хе. Цр во точ ни, 
на до ла зе ћи си му ла крум ап со лу та 
нам сле ди на кон са да шњег пре
ла зног (пост) пе ри о да (нпр. стр. 
142). Умно жа ва њу сим бо ла па њи
хо вом ујед на ча ва њу у при вид ном 
син кре ти стич ком је дин ству, пре
ма ауто ру, а ка ко ве ру је сто ти не 
ми ли о на, сле ду је ус кр сни хо ри
зонт — крај исто ри је и вре ме на 
— ес ха тон (стр. 256).

По крет не и не по крет не сли
ке, са и без то на, цр нобе ле или 
ша ре не, ре чи згу сну те на па пи ру 
али и уни фор ми са но удре си ра ни 
вен тил (спорт као за ба ва и пред
ста ва, квиз као ла жни из лаз из 
ма те ри јал ног оча ја и дру штве не 
изо ло ва но сти) пред мет су ту ма
че ња и учи та ва ња зна че ња у овој 
књи зи. Има до ста оних, сред њег, 
и дру гих му дри јег до ба, ко ји пам
те филм ског кри ти ча ра Ран ка 
Му ни ти ћа. Се ћам се ње го вог ин
тер вјуа од пре ба рем две де це ни
је. Ме мо ри зо вао сам део ње го ве 
при че о раз го во ру са швед ским 
филм ским ства ра о цем Инг ма
ром Берг ма ном. Осми шља вао је 
Му ни тић ви ше знач не ћу тљи ве 
па са же у по је ди ним де ли ма зна
ме ни тог ауто ра. Берг ман га је са
слу шао и ре као му: „Зна те, у Швед

ској по ред мо ра, на је сен и у зи му 
ду ва за глу шу ју ћи ве тар. Ка да љу ди 
ше та ју оба лом при та квом ху ча
њу, раз го вор је не мо гућ. Оту да те 
не ме сце не, то је све.” Мо же би ти 
да Га јић, али че сто и мно ги дру ги, 
учи та ва ју ви ше сми сла и умно жа
ва ју га та мо где га то ли ко и не ма. 
При мер за то је на дах ну та ви ви
сек ци ја по пу лар но сти Тол ки но
вих „Го спо да ра пр сте но ва”. Та ко 
Га јић раз у ме „Је ди ни ре ли ги о зни 
мо ме нат у ро ма ну(...) као пу то
ва ње бро дом из за пад них лу ка, 
син кре тич ки ме ша ју ћи нор диј ску 
па ган ску тра ди ци ју, мит о ‘но вом 
све ту’ и мер кан ти ли стич ке оби
ча је ан гло сак сон ске ци ви ли за ци
је.” (стр. 21) Чи ни нам се да је ов
де мер кан ти ли зам — еко ном ска 
про тек ци о ни стич ка по ли ти ка 
усме ре на на по ве ћа ње су фи ци та 
у спољ ној тр го ви ни — ван кон
тек ста а пи та ње је има ли ме ста и 
‘но вом све ту’. На ис тој стра ни је 
но во умно жа ва ње, ово га пу та у 
ви ду при да ва ња ве ћег зна ча ја ка
да др Га јић твр ди „(...)Тол ки но во 
де ло је по ста ло мит дру штва ко ји 
об ли ку је пер цеп ци ју мо дер ног за
пад ња ка...” Аутор је свој за кљу чак 
пот кре пио чи ње ни ца ма али све 
то за јед но не уве ра ва да су „Го спо
да ри пр сте но ва” за и ста по ста ли 
мит пост мо дер ног За па да. Тол
кин је, исти на, же лео да ство ри 
но ви мит, али за Ен гле ску. Он је 
за јед но са при ја те љем и ко ле гом 
Џе ком Лу и сом (C. S. Le wis, аутор 
Хро ни ка Нар ни је) про у ча вао ми
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то ве и ми то по е ти ку.1 Али од же
ље до успе ха ви ше је ко ра ка.

На стра ну учи та ва ње, та бло и
ди зи ра на кул ту ра у све ви ше бо ја 
и ефе ка та за пљу ску је чо ве ка да
на шњи це по пут сто гла ве ажда је. 
Овој не ма ни Га јић при сту па као 
ка пе тан Џон Пиплфокс зва ни 
зво но (из исто и ме не ра дио дра
ме Ду шка Ра до ви ћа) сед мо гла вој 
зве ри. Не под це њу је је али је и 
исме ва. Та ко у огле ду о ту ри зму 
иро нич но при ме ћу је „Ни ка да Ја
пан ци ма, као број ном острв ском 
на ро ду, ни је па ло на па мет да узму 
у ру ке фо тоапа рат и кре ну на ту
ри стич ке ру те док ни су про шли 
‘трет ман’ ну кле ар не ра ди ја ци је, 
оку па ци је и ве стер ни за ци је” (стр. 
109). Или ка да Ала Го ра, зе ле ног 
по ли ти ча ра, мул ти ми ли о не ра ко
ји жи ви у ви ли ка ринг тон ки на зи
ва „но во ро ђе ни еко лог” (стр. 153).

Кор по ра тив на но стал ги ја је 
по зив на пу то ва ње у 26 ста ни ца 
(26 огле да) по ли ни ји „исти ни то
сти и аутен тич но сти.” „Мла кост и 
ме ди о кри тет ство си сте мат ски се 
под у ча ва да се ин стинк тив но кло
ни све га оно га што до во ди у пи та
ње ис прав ност њи хо ве дру штве
не адап ти ра но сти и по доб но сти 
кон фор ми стич ке ве ћи не...”2 За то  

1 Ja son Bof fet ti, “Tol kien’s Cat
ho lic Ima gi na tion”, Cat ho lic Cul
tu re Org, Ин тер нет, http://www.
cat ho lic cul tu re. org/cul tu re/li brary/vi ew.
cfm?id=4154&CFID=108881945&CFTO
KEN=56525516, ски ну то: 05/12/2011.

2 „Прогоњени и прогониоци”,

„но си о ци(ма) истин ских вред но
сти... ово свет ска ло ги ка... го то во 
ре дов но, и ми мо њи хо вих же ља и 
де ло ва ња, до де љу је уло гу про го
ње них и окле ве та них”.3 Овај пут 
ни је то ли ко по мо ру хо ри зон
тал ном, ма да се мор ским уз гред 
ба ви у огле ди ма о ту ри зму (107
120, Ла жни рај кор по ра тив ног 
све та), Остр ву, Мо би Ла де ну и у 
те ма ти зи ра њу Кор то Мал те зеа. 
Ње го ва по тра га иде да ље, пу тем 
ни зи на и ви си на сми сла по јав но
сти кор по ра тив ног све та. След 
огле да ко хе рен тан је јер по след њи 
од њих, Остр во да на су тра шњег 
(244257) на ја вљу је нај ек спли
цит ни је епо ху ко ја тек тре ба да 
усле ди по сле све оп ште дез ин те
гра ци је са да шњег по рет ка.

Ко ни је рав но ду шан пре ма 
филм ски ом и стрип хе ро ји ма из 
мла до сти или сред њег до ба Су
пер ме ну, Џемс Бон ду или Ин ди ја
ни Џон су; ко је ра до пра тио Кви
ско те ку или Ми ли о не ра; они 
ко ји су при ме ти ли ке че ре; пре
зи ру или во ле Го ра на Бре го ви ћа 
и Евро ви зи ју; про ми шља ју и раз
ми шља ју по вест људ ску; бе же од 
ве сти о Ал Ка и ди и свет ском те
ро ри зму или их упи ја ју; во ле фуд
бал али не раз у ме ју ван да ли зам на 
и око ста ди о на; сви они ко ји као и 
аутор при ка за во ле мо ре; чи та о ци 
или гле да о ци Го спо да ра пр сте но

у: Александар Гајић, Корпора
тивна носталгија, Службени
гласник,Београд,2011,стр.184

3 Исто,стр.188.
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“но вог све та” уоп ште и не по сто
ји,”4 Га јић је уз Ђур ко ви ћа, Кља ки
ћа и не ко ли ци ну дру гих као глас 
ва пи ју ћег у пу сти њи.

Огле ди Са ше Га ји ћа су ва жни 
и за исто ри ју ци ви ли за ци је јер се 
че сто ба ве исто ри ја том од ре ђе не 
иде је или по ја ве (ро ман, ин те лек
ту а лац, по ли тич ки про го ни, квиз, 
му зич ки фе сти ва ли, олим пи ја да) 
али и де ма ски ра њем зло у по тре бе 
ин тер пре та ци је исто риј ских до
га ђа ја (Бит ка код Тер моп пи ла 
или филм ски су коб ци ви ли за ци
ја, стр. 4652). При ка зи ва ње ду
плог дна „не ких од нај у ти цај ни јих 
кул тур них фе но ме на да на шњи
це”5 умно го ме је пут по све ту за
пад ном, све ту у ко ме као у „Го спо
да ру пр сте но ва”, сун це из ла зи на 
за па ду. То је онај За пад чи ји је дан 
од иде о ло га, Пи тер Дра кер, још 
1992. на Фу ку ја ми ном фо ну ка же 
„ви ше не ма ‘За пад не’ исто ри је 
или, у су шти ни, ‘За пад не’ ци ви
ли за ци је. По сто ји са мо исто ри
ја све та и свет ска ци ви ли за ци
ја — са мо што су и јед на и дру га 
‘по за пад ња че не’.”6  

Ра зу мљи во је да се, ба ве ћи се 
За па дом ко ји те жи да по ста не је
ди на (и по след ња) ци ви ли за ци ја 

4 ЉубомирКљакић,„Криза“,На
ционалниинтерес,бр.1/2010,
годVI,vol.7,Београд,2009,стр.
205-239.

5 КакопримећујеСлободанВла-
душићнакорицамакњигe.

6 PeterF.Drucker,Postkapitalistič
kodruštvo,Beograd,1995,str.8.

ва; озбиљ ни му дри ја ши и они ко ји 
то ни су, мо гу на ћи не што за се бе 
у Га ји ће вим освр ти ма на кор по ра
тив ну ми то ло ги ју и свет ко ји нам 
кре и ра ју не тран спа рент не си ле 
ве ли ких кор по ра ци ја, ко рум пи
ра них по ли ти ча ра и  фи нан сиј
ских ма го ва.

Га ји ће ви уви ди о све ту у фа зи 
по од ма клог по лу ра спа да, са све 
увод ним „Шта је то кор по ра тив на 
но стал ги ја?” (стр. 712) је су ва жни 
и за раз у ме ва ње ме ђу на род них 
од но са јер ука зу ју ка ко ели те кроз 
попкул ту ру и кул тур ну по ли ти ку 
уоп ште, ути чу на кре и ра ње јав ног 
мње ња. Га јић не име ну је ели те 
али ука зу је, по пут Ми ше Ђур ко
ви ћа (Сли ка, звук и моћ – Огле ди 
из поппо ли ти ке, Бе о град 2009.) 
на кон тро лу ма са кроз ин ду стри ју 
за ба ве и све оне са др жа је ко ји ма 
је са вре ме ни чо век, пр вен стве но 
у за пад ном и за па ди зо ва ном дру
штву, окру жен у сло бод но вре ме. 
За раз ли ку од Ђур ко ви ћа, (ина че 
ре цен зен та књи ге уз др Сло бо
да на Вла ду ши ћа) ко ји ми ну ци о
зно ис пи ту је по ли тич ке по ру ке 
у цр та ћи ма, се ри ја ма, му зи ци и 
слич ном, Га јић ко ри сти но ми нал
ну те му огле да да би ука зао на ци
ви ли за циј ске то ко ве и про мо ци ју 
оп штег (мо рал новред но сног по
нај пре) ре ла ти ви те та. Он то чи ни 
ка ко би чи та о ца пре нуо из хип но
ти са ног би ти са ња и ука зао му на 
ду бин ске са др жа је све та ко ји се на 
на ше очи рас та че. У Ср би ји у ко
јој, ка ко Љу бо мир Кља кић за па жа 
„кри ти ка кор по ра тив ног по рет ка 
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гре ха, ци ви ли за ци ји Му. Тој бла
гој ме лан хо ли ји огле да о Кор ту, 
сле ди по след њи есеј, по во дом се
ри ја ла „Из гу бље ни” ко ји вр ви од 
оп ти ми зма. Он у по ру ци ове ја ко 
по пу лар не се ри је ко ја је еми то ва
на у шест се зо на и би ла јед на од 
нај гле да ни јих у мно гим зе мља ма 
све та па и у Ср би ји, опа жа „‘ис ко
рак на пред’ из пост мо дер не”. Ви ди 
и за кљу чу је да ње на по ру ка „ре
кон сти ту и ше хри шћан ско уче ње 
о Про ми слу као ви шем сми слу... 
ко ји усме ра ва до га ђа ња у ви ше ди
мен зи о нал ној  ствар но сти ка сво
ме ци љу  и ис пу ње њу, ес ха то ну. 
А̀вај, есеј је пи сан пре не го што 

је аутор ви део по след њу епи зо ду. 
Њен крај, у ко ме гле да о ци са зна
ју да су све пу сто ло ви не, по јав не 
и уну тра шње, са мо де ша ва ња у 
мо мен ту смр ти јер су сви ак те
ри стра да ли у па ду ави о ну пре 
по чет ка рад ње, био би за ни јан
су бо га ти ји. Ес ха тон, ко нач ни ца 
исто ри је та ко у овој се ри ји је сте 
мо ме нат по сле смр ти (ци ви ли за
ци је) ка да, ка ко и се ри ја на ја вљу је, 
а Га јић при ме ћу је, до ла зи до ис пу
ње ња „не са мо у оп ште свет ском 
већ и сва ком лич ном, по је ди нач
ном слу ча ју” (стр. 256).

или ка ко Зи но вјев ка же гло бал ни 
чо веч ник, Га јић по до ста освр ће 
на Аме ри ку.7 Огле ди Крај Ре пу
бли ке, Ро ђе ње им пе ри је и Мо би 
Ла ден (у ни зу стр. 189216), по ред 
при ка зи ва ња се ри је Рим, обра ћа
ња Лу ка со вој иде ји у Ра ту зве зда 
и син те зи про го на не ма ни у ро
ма ну Мо би Ди ку и у вир ту ел ној и 
фи зич кој ствар но сти, Бин Ла де на, 
ба ве се кон тек стом и на лич јем де
ша ва ња у ко ји ма се ови са вре ме ни 
кул тур ни и по ли тич ки са др жа ји 
ми то ло ги зу ју и пре о бли ку ју за 
ма сов ну упо тре бу. Аутор брит ко 
при ме ћу је „У кључ ним исто риј
ским мо мен ти ма ‘лов на не ма ни’ 
пред ста вљао је глав ни по кре тач 
аме рич ког ин тер вен ци о ни зма.” 
Он по ли ти ци аме рич ких ели та 
с раз ло гом до да је са мо о па жа ње 
ка пе та на Аха ва „Сва су мо ја сред
ства здра ва, мој по вод и циљ су лу
ди,” (стр. 210).

Прет по след њи есеј о лу та њу 
езо те рич ног и све бле ђег и ре ла
тив ни јег Кор та Мал те зеа,  „Оди
се ја без ци ља”, од ли чан је при каз 
постмо дер ног чо ве ка но стал гич
ног за не ким бо љим, јед но став ни
јим и ју нач ки јим све том, са по тре
бом „пу то ва ња у са мо би ће.” (стр. 
243). Упр кос то ме, Кор то на жа
лост би ра пут ле вог раз бој ни ка и 
за вр ша ва у прет по топ ској зе мљи 

7 Александар Зиновјев, Ве ли ка 
пре крет ни ца - кри ти ка за пад-
не хе ге мо ни је, Београд, 1999,
стр.94.


	NI 1-2012 05-05-2012
	0-0-1-prva str
	0-0-sadr-1


