
292

ТИ ЈА НА ТРО ПИН 

ФА НОВ СКА ПРО ЗА И ИН ТЕР НЕТ:  
НО ВИ ВИ ДО ВИ СТА РИХ ПРИ ЧА1

Fan fic tion, фан фик ци ја, фа нов ска про за – све су ово по тен ци
јал ни на зи ви за фе но мен ко ји је, иа ко гло бал ног ка рак те ра, до да нас 
остао сра змер но не за па жен ме ђу на шим ис тра жи ва чи ма, ако из
у зме мо пи о нир ски рад Љи ља не Га ври ло вић.2 Фа нов ска про за би 
се нај јед но став ни је да ла опи са ти као про зно де ло де ри ва тив ног 
ка рак те ра3 ко је љу би тељ (фан) не ког умет нич ког де ла ства ра као 
омаж, без пре тен зи ја на са мо стал ност свог де ла. Од дав но по сто
је ћих тек сто ва слич ног ка рак те ра (не са мо па ро ди је и па сти ша већ 
и но вих об ра да ста рих мо ти ва и те ма, као и адап та ци ја у дру ги 
ме диј) фа нов ска про за раз ли ку је се пре све га ста ту сом ко ји да нас 
за у зи ма: ње на функ ци ја ни је при мар но умет нич ка, де ла ко ја спа
да ју у фа нов ску про зу ства ра ју се и пер ци пи ра ју го то во ис кљу чи во 
у окви ру фан до ма, за јед ни це љу би те ља од ре ђе ног де ла. 

Тре ба на гла си ти да се у слу ча ју фан до ма вр ло че сто не ра ди 
о љу би те љи ма књи жев но сти: као пред мет об ра де из у зет но су по
пу лар не и се ри је, фил мо ви, стри по ви, као и ви деоигре, док за
себ ну гра ну пред ста вља РПФ (real pe o ple fic tion, про за о ствар ним 
љу ди ма) ко ја се ба ви кон стру и са њем фик тив них ли ко ва на осно ву 
ау тор ских пред ста ва о по сто је ћим љу ди ма (нај че шће слав ним и 

1 Овај рад на пи сан је у окви ру про јек та „Срп ска књи жев ност у европ ском 
кул тур ном про сто ру”, бр. 178008, на Ин сти ту ту за књи жев ност и умет ност у 
Бе о гра ду, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

2 Љи ља на Га ври ло вић, „Fanfic tion и ко лек тив на кре а тив ност”, Тре ћи 
про грам, 2012, бр. 154, 199–209.

3 По сто је и број ни дру ги ви до ви фа нов ске кре а тив но сти по чев од ви зу
ел них умет но сти ( fan art и fan vid, од но сно ли ков ни при ка зи и мон та же по сто
је ћег филм ског и те ле ви зиј ског ма те ри ја ла) па до му зи ке, би ло да су у пи та њу 
ори ги нал на де ла ( filk) или ком пи ла ци је при ла го ђе не ода бра ном де лу (pod cast). 
Због огра ни че ног оби ма ра да, њи хо ва ана ли за би ће из о ста вље на из овог тек ста. 
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по пу лар ним) и на ра ти ва о њи ма; због че сто про бле ма тич ног од
но са из ме ђу ствар но сти и фик ци је у њој, РПФ је до да нас нај о спо
ра ва ни ји об лик фа нов ске про зе. 

Да би смо сте кли ја сни ји увид у ства ра ње фа нов ских тек сто
ва, нај ва жни је је зна ти под ка квим усло ви ма на ста ју и ка ко цир ку
ли шу ме ђу чи та о ци ма. Да на шње схва та ње фа нов ске про зе ис кри
ста ли са ло се у ан гло фо ном фан до му се дам де се тих го ди на, да би 
у жи жу ака дем ске па жње ушло кра јем осам де се тих – пр ве озбиљ не 
сту ди је по све ти ли су јој Хен ри Џен кинс4 и Ка мил Беј конСмит5. 

Од пр вог по ја вљи ва ња Џен кин со вог ра да про ме ни ло се мно
го то га, пре све га на пла ну по ве зи ва ња фа но ва: ис по ста ви ло се да 
ин тер нет пред ста вља по ље бес крај не сло бо де. Са па пир них фан
зи на ко је је би ло те шко и не згод но умно жа ва ти и ди стри бу и ра ти 
пре шло се нај пре на Use net ли сте, а по том на Yahoo гру пе за ди ску
си ју. Са раз во јем раз ли чи тих ин тер нет ских плат фор ми и, ка сни
је, дру штве них мре жа, ди на ми ка фан до ма се му ње ви то ме ња ла. 
Фор мат бло гер ских плат фор ми пру жио је фа но ви ма мо гућ ност да 
ор га ни зу ју ак тив но сти ве за не за не ки од ре ђе ни фан дом или де ло: 
нај по пу лар ни ја плат фор ма по чет ком две хи ља ди тих сва ка ко је 
би ла www.li ve jo ur nal.co m, ко ја је знат но олак ша ва ла пре глед ну и 
по ве за ну ди ску си ју, пла си ра ње вла сти тих ра до ва и ко мен та ри са
ње ту ђих. Па ра лел но са бло гер ским плат фор ма ма на ста ја ли су и 
веб сај то ви – агре га то ри фа нов ске про зе, по пут www.fan fic tion.org  
или, до ста ка сни је, www.ar chi ve o fo u rown.or g; ве ћи фан до ми углав
ном има ју и за себ не сај то ве за фа нов ску про зу, по не кад ор га ни зо
ва не пре ма жан ро ви ма фа нов ских де ла (та ко је Ха ри По тер имао на 
де се ти не раз ли чи тих фа нов ских сај то ва, по пут www.schno o gle.com, 
www.fic ti o nal ley.org  или www.su gar qu ill.ne t). У дру гој по ло ви ни 
две хи ља ди тих бло го ви су по сте пе но по ти сну ти но ви јим плат фор
ма ма и дру штве ним мре жа ма: нај ва жни је су сва ка ко већ одо ма
ће ни Феј сбук и www.tum blr.com , ко ји су ак це нат фа нов ске ак тив
но сти пре не ли са тек сту ал ног на ви зу ел но. Фор мат Там блра, осим 
то га, оте жа ва и ре ду ку је ко му ни ка ци ју из ме ђу ко ри сни ка. 

Ин тер нет је ко ри сни ци ма омо гу ћио да са чу ва ју јед ну од нај
ва жни јих од ли ка уче шћа у фан до му, а то је ано ним ност: огром на 
ве ћи на фан дом ских ау то ра пи ше (и уоп ште уче ству је у фа нов ским 
ак тив но сти ма) под псе у до ни мом, или чак под ви ше њих, ме ња ју ћи 
их у скла ду са фа нов ским иден ти те том ко ји се стро го раз два ја од 
„ствар ног”. 

4 He nry Jen kins, Tex tu al Po ac hers. Te le vi sion fans and par ti ci pa tory cul tu re, 
Ro u tled ge, New York and Lon don 1992. 

5 Ca mil le Ba conSmith, En ter pri sing Wo men. Te le vi sion Fan dom and the 
Cre a tion of Po pu lar Myth, Uni ver sity of Pennsylva nia Press, Phi la delp hia 1991. 
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Фа но ви сво ју про зу об ја вљу ју под псе у до ни ми ма, ка ко због 
евен ту ал них ту жби због кр ше ња ау тор ских пра ва и на ру ша ва ња 
ин те лек ту ал не сво ји не, та ко и због по тре бе да сво је иден ти те те из 
ствар ног жи во та раз дво је од фа нов ских иден ти те та.6 

Ди со ци ја ци ја „ствар ног” и „фа нов ског” иден ти те та до сти гла 
је осо бен сте пен у до ма ћем, срп ском фан до му. При ват ни по ку ша ји 
да се ус по ста ви кон такт са до ма ћим ау то ри ма фа нов ске про зе ни су 
би ли пре те ра но успе шни, али се на осно ву сра змер но ма лог узо р ка 
да за кљу чи ти ка ко ак тив ни фанау то ри пи шу пре све га на ен гле
ском и де лу ју на ан гло фо ним ин тер нетоку пља ли шти ма фа но ва, 
ве ћи ном уче ству ју у „гло бал ним” фан до ми ма и не ба ве се до ма ћим 
ау то ри ма, уз спо ра дич не из у зет ке (ко ји се од но се нпр. на Ко син-
га са Алек сан дра Те ши ћа); по том, рет ко или ни ка ко не ус по ста
вља ју ве зе са дру гим ло кал ним фа но ви ма.7 О раз ло зи ма за ова кво 
ста ње ства ри да се на га ђа ти. Нај ва жни ја је сва ка ко чи ње ни ца да 
до ма ћи фа но ви, у сра змер но ма лим ло кал ним ин тер нет ским за
јед ни ца ма, те шко мо гу да до стиг ну кри тич ну ма су нео п ход ну за 
ства ра ње ви тал ног, ак тив ног фан до ма и фа нов ске умет но сти: на
су прот то ме, при кљу чи ва ње, ре ци мо, по сто је ћим ме ђу на род ним 
фан до ми ма за ак ту ел не аме рич ке се ри је или ја пан ске ви деоигре 
обез бе ђу је уче шће у ве ли кој, већ ета бли ра ној и струк ту ри са ној 
за јед ни ци, са ја сно од ре ђе ним пра ви ли ма и хи је рар хи јом, као и 
из ра же ним осе ћа јем со ли дар но сти ме ђу ње ним чла но ви ма. Тре ба 
на по ме ну ти да слич на си ту а ци ја вла да и у дру гим, знат но ве ћим 
фан до ми ма, по пут, ре ци мо, не мач ког, у ко ме се ве ли ки про це нат 
уче сни ка та ко ђе опре де љу је за де лат ност на ен гле ском је зи ку. 
Ко нач но, већ по ми ња на же ља да се раз дво је фа нов ски и не фа нов
ски иден ти те ти сва ка ко до при но си то ме да се дис тан ци ра ње од 
„сва ко днев ног” иден ти те та пре не се и на је зич ки ни во. 

Опи са ни фан дом ски кон текст за со бом по вла чи две вр ло ва
жне ка рак те ри сти ке фа нов ских де ла. Јед на је пр о бле ма ти за ци ја 
ста ту са ова квог тек ста – де ри ва тив ног и на гла ше но не зва нич ног, 
на ко рак од иле гал ног, об ја вље ног ван стан дард них из да вач ких 
то ко ва; дру га је ин тен ци ја тек ста ко ји се ства ра и ре ци пи ра уну
тар ма ле али чвр сто по ве за не за јед ни це у ко јој сва ки текст до би ја 
од зив, ре ак ци ју и ко мен тар го то во истог тре нут ка кад се по ја ви, 
што до во ди до вр ло флек си бил ног и ин тен зив ног по врат ног од но са 
пи сца и чи та о ца.

6 Љ. Га ври ло вић, нав. де ло, 204. 
7 Ду гу јем за хвал ност фа но ви ма Anya Rei, Shady Kat и Жар ку Ми ли ће ви ћу, 

ко ји су ми по мо гли раз ли чи тим ко ри сним ин фор ма ци ја ма и по ка за ли из у зет ну 
су сре тљи вост. 



295

Мо ра мо се освр ну ти на не пре кид но, кон ти ну и ра но пр о бле
ма ти зо ва ње ста ту са ових тек сто ва као пла ги ја та: иа ко до бар део 
фанау то ра сво ја де ла ја сно обе ле жа ва као не про фит на, на гла ша
ва ју ћи да она не за ди ру у ту ђа ау тор ска пра ва, мно ги углед ни пи сци 
осе ћа ју ја ку не ла го ду или од бој ност пре ма ова квој вр сти ома жа.8 
С дру ге стра не, мно ги по пу лар ни ау то ри фа нов ску про зу тре ти
ра ју као бе за зле ну ра зо но ду ко ја не са мо да ни је шко дљи ва не го 
мо же и под ста ћи чи та ност њи хо вих ори ги нал них де ла. Ме ђу нај
по зна ти јим за го вор ни ци ма ова квог ста ва је сте Џо а на К. Ро у линг, 
ко ја је ус по ста ви ла па ра диг ма тич но ср да чан од нос са сво јим чи
та о ци ма, што се по врат но од ра зи ло на по раст ње не по пу лар но сти. 

За мер ке са мом по сто ја њу фа нов ске про зе мо гу се раз де ли ти 
у не ко ли ко основ них гру па. Осим већ по ме ну те глав не бо ја зни да 
би мо гли пре тр пе ти фи нан сиј ску ште ту, по је ди ни ау то ри ис ти чу 
да им по сто ја ње фа нов ске про зе на но си ду шев ни бол – ка ко на во де, 
ре ци мо, Ро бин Хоб9 или Џо Вол тон,10 не под но шљи ва је по ми сао 
да њи хо ве вла сти те кре а ци је пре у зи ма ју и скр на ве ма ње ква ли
тет ни пи сци (овај ар гу мент про тив фа нов ских об ра да нај че шће се 
кон цен три ше на ли ко ве, док је пре у зи ма ње сти ла, за пле та или 
кре и ра ног се кун дар ног све та знат но ре ђе у цен тру па жње – што 
се по ду да ра са ин те ре со ва њи ма фа но ва).11 

Не ки ау то ри као крај ње не га тив ну ка рак те ри сти ку ис ти чу 
су штин ску де ри ва тив ност фа нов ске про зе и сма тра ју да она уби ја 

8 Не без раз ло га. У од ре ђе ним слу ча је ви ма до ла зи ло је не са мо до кон так
та из ме ђу ау то ра и фа на у то ра већ и до уза јам них оп ту жби за кра ђу и пре кра ђу 
иде ја. Нај о зло гла ше ни ји слу чај, и је дан од нај ра ни јих, сва ка ко је онај ко ји се 
од и грао кра јем осам де се тих го ди на два де се тог ве ка, ка да је до шло до су ко ба 
из ме ђу спи са те љи це Ма ри он Ци мер Бре дли (по зна те пре све га по се ри ја лу еп ске 
фан та сти ке Ма гле Ава ло на) и фа на Џин Лем (де та љан и ано ти ран при каз мо же 
се про чи та ти на http://fan lo re.org /wi ki/Ma rion_Zim mer_Bra dley_Fan fic tion_Con
tro versy); све до да нас у оп ти ца ју је ви ше ва ри јан ти раз во ја до га ђа ја, од оне да 
је ау тор ка по ку ша ла да от ку пи по сто је ћи текст и об ја ви га под сво јим име ном, 
до те да је ау тор кин већ на пи са ни ро ман из да вач од био јер је по ка зи вао пре ви ше 
слич но сти са по сто је ћом фа нов ском про зом. Ова кви не ми ли слу ча је ви, ко ји су 
се по не кад за вр ша ва ли прет ња ма суд ском ту жбом, до ве ли су до си ту а ци је у ко
јој су чак и ау то ри скло ни фан дом ским ак тив но сти ма мо ра ли да се огра ђу ју од 
(зва нич не) ин тер ак ци је са фа нов ским де ли ма. 

9 Ro bin Hobb, „The Fan Fic tion Rant”, http://fan lo re.org /wi ki/Th e_Fa n_Fic tion_
Rant.

10 Jo Wal ton, „Fan fic tion can hurt wri ters”, http://ni el sen hayde n.co m/ma king
light/ar chi ves/009034.html#189645. 

11 О њи хо вим ста во ви ма пре ма фа нов ској про зи ви де ти сле де ће: http://fan
lo re.org /wi ki/Th e_Fa n_Fic tion_Rant и http://ni el sen hayde n.co m/ma kin glight/ar chi
ves/009034.html#189645. Ра ди кал но не га тив ни ста во ви че сто иза зи ва ју бур не 
ре ак ци је фа но ва, за ко је је ства ра ње де ри ва тив них де ла пре све га из раз на кло но
сти пре ма ори ги на лу; сто га се мно ги ау то ри су здр жа ва ју од екс пли цит не кри ти
ке фан до ма или, су о че ни са не га тив ним ре ак ци ја ма, укла ња ју спо р не тек сто ве 
са сво јих веб сај то ва и бло го ва, као што је Ро бин Хоб учи ни ла у овом слу ча ју.
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кре а тив ност мла дих ау то ра у по ку ша ју, јер са мо ими ти ра ју по сто
је ћа де ла и стил ске по ступ ке во ље них ау то ра. Тај ар гу мент у нај
ма њу ру ку пре не бре га ва чи ње ни цу да је го то во не мо гу ће пи са ти 
а да се при то ме не бу де под ути ца јем прет ход ни ка, би ло фор мал
ним би ло са др жин ским; сва ка ко да ути цај мо же ва ри ра ти од чи стог 
епи гон ства, пре ко пло до твор ног под сти ца ја, до ан ти у ти ца ја ко ји 
се ис по ља ва у од ба ци ва њу прет ход ни ка и ства ра ње ан ти пое ти ке 
(у ду ху ан ти те тич ке кри ти ке Ха рол да Блу ма), али се на про сто не 
мо же из о ста ви ти.

Ко нач но, ре ал но је по сто је ћа и мо гућ ност да се не ко де ри ва
тив но де ло, уз по сту пак по знат као „тур пи ја ње се риј ског бро ја”, 
тј. ме ња ње вла сти тих име на и по је ди них пре по зна тљи вих од ли ка 
ли ко ва или за пле та, об ја ви као „ори ги нал ни” текст, што по ја ча ва 
бо ја зан од пла ги ја та: у нај но ви је вре ме, нај ви дљи ви ји слу чај те 
вр сте је сте Пе де сет ни јан си – си ва, ро ман пр во бит но на стао као 
фа нов ска про за на осно ву Су мра ка Сте фа ни Ме јер.12 Ме ђу тим, 
„по кра де на” ау тор ка ни је пред у зе ла ни ка кве за кон ске ко ра ке про
тив Е. Л. Џејмс, огра ни чив ши се на из ја ву да ни је чи та ла ни Пе де-
сет ни јан си ни ти на став ке тог ро ма на, јер су пре ви ше екс пли цит ни 
за њен укус.13

Дру ги фа но ви ко ји су из ама тер ских пре шли у про фе си о нал не 
во де ни су пре ва ли ли ова ко јед но ста ван ни ти кра так пут. У ау то ре 
ко ји су по пу лар ност нај пре сте кли у окви ру фан до ма не ког дру гог 
пи сца, осим Е. Л. Џејмс, спа да ју и број не дру ге ти ра жне спи са те
љи це, пре све га оне по све ће не жан ру еп ске фан та сти ке: На о ми Но
вик, Ка сан дра Клер, Џа и да Џо унс и Са ра Риз Бре нан – по след ње 
три све су при па да ле фан до му Џо а не К. Ро у линг и њи хо ви пр ви 
ра до ви ба ви ли су се упра во пре о бли ко ва њем ли ко ва и мо ти ва из 
се ри ја ла о Ха ри ју По те ру; ши ро ка оми ље ност њи хо ве фа нов ске 
про зе знат но им је олак ша ла пут до из да ва ча. Ипак, по ка за ло се 
да је фан дом ско по ре кло дво се кли мач: од свих на бро ја них, са мо 
је На о ми Но вик и да ље ак тив на као фан, док су оста ле би ле при
ну ђе не да се по ву ку из сво јих фан до ма – Ка сан дру Клер и да нас 
по вре ме но пра те оп ту жбе за пла ги ра ње дру гих ау то ра, ко је се не 

12 О померању из једног жанра у други (у датом случају из подврсте фан
та стичнољубавног романа у порнографско штиво) биће више речи касније.

13 Ви ше о ње ном ста ву мо же се про чи та ти у ин тер вјуу са Ки ром Ко кран 
да тим за Гар ди јан (Ki ra Coc hra ne, „Step he nie Meyer on Twi light, fe mi nism and 
true lo ve”, http://www.the gu ar dian.com /bo oks/2013/ma r/11/step he niemeyertwi light
the host), али и у члан ку Ва шинг тон по ста чи ја ау тор ка Кри сти на Ма ли ген 
пи ше о „за кон ском ап сур ду” ко пи рај та при ме ње ног на фа нов ску про зу и дру га 
умет нич ка де ла де ри ва тив ног ка рак те ра (Chri sti na Mul li gan, „The most scan da lo us 
part of ’Fifty Sha des of Grey’ isn’t the sex and bon da ge”, https://www.was hing ton
post.com /po ste verything/wp/2015/02/11/themostscan da lo uspartoffiftysha des 
ofgre yisntthesexandbon da ge).
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од но се на ње не ак ту ел не ро ма не већ на фа нов ску про зу пи са ну 
по чет ком две хи ља ди тих го ди на. Ис по ста ви ло се, са свим оче ки
ва но, да је фа нов ска ин тер ак ци ја са ау то ри ма ко ји су не кад би ли 
по зна ти чла но ви фан до ма че сто оте жа на због по сто је ће исто ри је 
лич них су ко ба.

Ова кви пре ла зи са ама тер ског на про фе си о нал но ба вље ње 
књи жев но шћу и да ље су пре из у зе ци не го пра ви ло, а број ни раз
ло зи због ко јих се фа нов ска про за пи ше и чи та го то во ни кад ни су 
ко мер ци јал ног ка рак те ра. Ме ђу њи ма се нај че шће на во ди про ду
же ње ужи ва ња у по сто је ћем де лу – би ло по пу ња ва њем пра зни на у 
за пле ту, би ло пи са њем на ста ва ка или та ко зва них при кве ла (pre qu el), 
по све ће них до га ђа ји ма ко ји су прет хо ди ли опи са ној рад њи.14 У 
нај на ив ни јој ва ри јан ти фа нов ске про зе, че стој ме ђу ау то ри ма пре
а до ле сцент ског и адо ле сцент ског уз ра ста, ја сно је ви дљи во оства
ре ње лич них фан та зи ја јер се ла ко пре по зна је лик са ко јим се 
ау тор иден ти фи ку је, иде а ли зу ју ћи га и сме шта ју ћи га у сре ди ште 
за пле та ко ји че сто укљу чу је ро ман тич ну ве зу са оми ље ним ју на
ком (у фан до му је за овај тип ли ко ва, тзв. ау то ин сер те (self-in sert) 
рас про стра њен на зив Ме ри Сју). Функ ци ја оства ре ња фан та зи ја 
још је ви дљи ви ја у ерот ској фа нов ској про зи, али упра во за хва љу
ју ћи свом не ко мер ци јал ном ка рак те ру ова де ла по ка зу ју низ за ни
мљи вих од ли ка ко је од сту па ју од кла сич не пор но гра фи је и ко ји ма 
се вре ди де таљ ни је по за ба ви ти. 

Ерот ска про за, на ро чи то слеш (slash)15 ко ји при ка зу је хо мо сек
су ал не ве зе, пред ста вља не у о би ча је но ве ли ки сег мент фа нов ске 
про зе. По пу ла ри за ци јом ин тер не та, пи са ње и чи та ње пор но граф
ског шти ва знат но је олак ша но – не са мо због не ста ја ња раз ли чи тих 
пре пре ка из ме ђу пи сца и чи та о ца ка кве су по сто ја ле кад се ра ди ло 
о пи са њу, об ја вљи ва њу и рас ту ра њу кла сич не пор но гра фи је. Ерот
ска фа нов ска про за (у ко јој, тре ба на гла си ти, слеш ко ји пи шу же не 
за у зи ма по ча сно ме сто) из два ја се од кла сич не пор но гра фи је16 по 
не ко ли ко став ки.

14 Хенри Џенкинс у свом класичном делу посвећеном телевизијском фан
дому Текстуалне ловокрадице наводи десет различитих приступа оригиналном 
делу: реконтекстуализацију, проширење временског оквира, рефокализацију, 
преиспитивање морала, промену жанра, укрштање са другим фандомом (cross 
over), измештање ликова, персонализацију (синдром Мери Сју), емоционалну 
интензификацију и еротизацију (H. Jenkins, нав. дело, 165–180).

15 Слеш (коса црта) назван је по цртици којом су се у најранијој слеш ли
те ратури раздвајала имена пара о коме се пише: најранији познати пар тог типа 
јесу Кирк и Спок (односно Кирк/Спок) из ТВ серије Звездане стазе.

16 Проблематика разграничења порнографије и уметничке еротске прозе 
сва како заслужује засебно разматрање. Овде, међутим, упућујемо само на кла
си чан есеј Анџеле Картер „Садовска жена”, који истражује однос порно гра фије 
и жена; њен амбивалентни став упућује на основни проблем порнографије, 
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Пре све га, основ на од ли ка фа нов ске про зе – да се не пи ше и 
об ја вљу је за но вац и ра ди ко ри сти – ов де има из не на ђу ју ће по зи ти
ван ефе кат на сам текст, ко ји пред ста вља у пр вом ре ду ис пу ње ње 
же ље са мог ау то ра, а не удо во ља ва ње же ља ма прет по ста вље ног 
чи та о ца. Те шко би би ло за го ва ра ти прет по став ку да се искре на 
те жња за ужи ва њем ко ја во ди ау то ре сле ша мо же на ћи у би ло ко
јој гра ни про фе си о нал не по р но граф ске ин ду стри је. 

По том, слеш пре те жно пи шу же не нај ра зли чи ти јих ста ро
сних, обра зов них и про фе си о нал них про фи ла, за се би слич ну 
пу бли ку ко ја је та ко ђе пре те жно жен ска. То је при род но и не у па
дљи во до ве ло до ства ра ња јед не дру га чи је кон цеп ци је ерот ског у 
књи жев но сти. Мо же мо на ве сти јед но уоп ште но обра зло же ње на
стан ка фа нов ске про зе, оно Ши не Пју, ко ја ка же: „So me fans, of ten 
fe ma le, wan ted the ac tion to slow down eno ugh to gi ve the cha rac ters 
and re la ti on ships ti me to evol ve; they wan ted mo re overt emo tion and 
per so nal in ter ac tion than the scriptwri ters we re gi ving them.”17 Овај 
ис каз опи су је основ ни раз лог за на ста нак фа нов ске про зе ко ја се 
ба ви пре вас ход но „сен ти мен тал ним вас пи та њем” ли ко ва; ме ђу тим, 
он мо же да се ис ко ри сти и као обра зло же ње за по сто ја ње до бр ог 
де ла ерот ске фа нов ске про зе. Док се у стан дард ним про из во ди ма 
по пу ла р не кул ту ре сце не сек са или из о ста вља ју или при ка зу ју 
пу тем кли ше ти ра них сте ре о ти па, фа нов ска про за ко ри сти их као 
на ра тив но рав но прав не са дру гим си ту а ци ја ма, као из вор „отво ре не 
емо ци је и лич не ин тер ак ци је” ко ју зах те ва Ши на Пју; де таљ но 
при ка зи ва ње сно ша ја се у ду жим фа нов ским тек сто ви ма ро ман
тич не те ма ти ке ко ри сти и да би се ја сни је оцр та ли од но си ли ко ва, 
њи хов раз вој и са зре ва ње, ди на ми ка ве зе и (не)рав но те жа мо ћи. 
Ово по след ње је по себ но зна чај но и у ње му се кри је об ја шње ње 
за на пр ви по глед збу њу ју ћу скло ност фа но ва – пре те жно жен ских, 
пре те жно хе те ро сек су ал них – да опи су ју љу бав не ве зе из ме ђу 
му шка ра ца. Мо жда нај при ма мљи ви ја мо гућ ност ко ју слеш отва ра 
фа но ви ма је сте та што не мо ра ју да се огра ни ча ва ју на углав ном 
тип ски при ка за не љу бав не од но се ме ђу ли ко ви ма: мо гу да ода бе ру 
два ју на ка ко ји ће сту пи ти у рав но прав ну ве зу, не ре про ду ку ју ћи 
уо би ча је ну ди на ми ку по зна ту из љу бав них ро ма на.

Тре ба би ти искрен: овај по тен ци јал за суб вер зив ност, ис тра
жи ва ње дру га чи јих мо де ла сек су ал но сти или не у о би ча је не ди на

„идеологија савремене порнографије не обухвата могућност промене” (Анџела 
Картер, „Садовска жена”, Поља, јануар–фебруар 2003, бр. 423, 59). Слеш, на
про тив, представља управо ту могућност промене – промену става жене према 
сек суалности и артикулацију те промене.

17 She e nagh Pugh, The de moc ra tic gen re. Fan fic tion in a li te rary con text, http://
re frac tory.uni melb.edu .au/2004/02/03/the de moc ra ticgen refan fic tioninali te rary
con textshe e naghpugh.
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ми ке у ве за ма – нај че шће оста је не ис ко ри шћен. Не са мо за то што 
је со ли дан удео сле ша за и ста усред сре ђен са мо на ерот ско у тек сту 
(до бар при мер за ово је под жа нр сли ко ви тог на зи ва За плет, ка кав 
за плет? – Plot, what plot? или скра ће но PWP) већ и за то што ау то
ри че сто на при ка за не ве зе до у тан чи не пре сли ка ва ју ди на ми ку 
по зна ту из хе те ро сек су ал них ро ман си, та ко да се вр ло ла ко мо же 
пре по зна ти ко ме је до де ље на му шка а ко ме жен ска уло га. Не са мо 
то: као што је већ по ме ну то, ау то ри су скло ни учи та ва њу вла сти тих 
ис ку ста ва, на да и стра хо ва у сво је ју на ке. Та ко је ши ро ка за сту пље
ност ти неј џер ки ме ђу ау то ри ма до ве ла до уче ста ло сти мо ти ва ко ји 
од ра жа ва ју ти пич не адо ле сцент ске стра хо ве од сек су ал но сти. Ме ђу 
њи ма мо же мо као при мер из дво ји ти кон цепт mpreg-а (скра ће но од 
ma le preg nancy), труд но ће код му шкар ца. Ка рак те ри стич но је да се 
у при ча ма mpreg че сто уоп ште не мо ти ви ше, ни ти се ли ко ви ба ве 
ап сурд но шћу сво је си ту а ци је; на про тив, мо тив труд но ће тре ти ра 
се или ху мо ри стич ним ар се на лом пре у зе тим из филм ских ко ме ди ја 
или, опет, у хо рорва ри ја ци ја ма ко је под се ћа ју на Ро зма ри ну бе бу.

Као што је ви ше пу та до ка зи ва но18, слеш је ви ше стран, сло жен 
фе но мен ко ји ево лу и ра за јед но са фан дом ском за јед ни цом и те шко 
га је све сти на не ко ли ко основ них цр та. Џен кинс ре зи ми ра:

The ide o logy of slash re ma ins open to de ba te and can not be re du
ced simply to preexi sting po li ti cal ca te go ri es. Slash, as I ha ve sug ge sted 
he re, has many pro gres si ve ele ments: its de ve lop ment of mo re ega li ta rian 
forms of ro man tic and ero tic re la ti on ships, its tran scen den ce of ri gidly 
de fi ned ca te go ri es of gen der and se xu al iden tity, its cri ti que of the mo re 
re pres si ve aspects of tra di ti o nal ma scu li nity. Yet, fan wri ters al so ac cept 
un cri ti cally many ways of thin king abo ut gen der that ori gi na te wit hin 
the com mer cial na r ra ti ves, most espe ci ally ele ments of ho mop ho bia and 
an of ten thinly ve i led dis ta ste for fe ma le se xu a lity and fe mi ni ne bo di es. 
Slash, li ke most of fan cul tu re, re pre sents a ne go ti a tion rat her than a 
ra di cal bre ak with the ide o lo gi cal con struc tion of mass cul tu re; slash, 
li ke ot her forms of fan wri ting, stri ves for a ba lan ce bet we en re wor king 
the se ri es ma te rial and re ma i ning true to the ori gi nal cha rac te ri za ti ons.19 

Са књи жев но у мет нич ког аспек та, у фа нов ској про зи су нај
за ни мљи ви ја но ва, ал тер на тив на ту ма че ња пред ло шка: с дру ге 
при по ве дач ке тач ке гле ди шта, уз да ва ње пред но сти дру гом ли ку, 
или са ал тер на тив ним то ком до га ђа ја. Ти ам би ци о зни и че сто вр ло 

18 Ви де ти: H. Jen kins, нав. де ло; C. Ba conSmith, нав. де ло; Con se u la Fran cis 
and Ali son Pi ep me i er, „In ter vi ew: Jo an na Russ”, Jo ur nal of Po pu lar Ro man ce Stu di es, 
Is sue 1.2, March 31st, 2011 (http://jpr stu di es.org /2011/03/in ter vi ewjo an naruss). 

19 H. Jen kins, нав. де ло, 225. 
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ква ли тет ни тек сто ви све до че о по сто ја њу са свим ста ро мод них књи
жев них ква ли те та у фа нов ским де ли ма. У та квим слу ча је ви ма, 
фа нов ска про за мо же би ти ти пич но пост мо дер но по и гра ва ње ин
тер тек сту ал но шћу, али мо же сту пи ти и у дру га чи ји, по ле мич ки 
од нос са де лом или са не ким ње го вим аспек том – као што ће мо 
ви де ти у слу ча ју А. Џ. Хол, то мо же би ти раз ви ја ње не ког за не ма
ре ног на ра тив ног де та ља, од но сно ње го вих не ис ко ри шће них им
пли ка ци ја. Ме ђу при род ним по сле ди ца ма та квог про це са на ла зи 
се и про ме на жан ра.

Све и ако из у зме мо пре ла же ње из јед ног ме ди ја у дру ги, ка
кво је по при ро ди ства ри на де лу у те ле ви зиј ским и филм ским 
фан до ми ма, фа нов ска про за оби лу је флу ид ним пре ла зи ма из јед
ног жан ра у дру ги: из љу бав ног ро ма на пре ла зи у „твр ду” пор но гра
фи ју, из деч јег ро ма на у де тек тив ски или рат ни ро ман за од ра сле, 
или из де тек тив ског у исто риј ски ро ман. При то ме се кон вен ци је 
жан ра пре и спи ту ју и из но ва об ли ку ју, или се от кри ва ју скри ве не 
по ду да р но сти ме ђу раз ли чи тим жан ро ви ма.20

По сле из ме шта ња жан ра, при ро дан сле де ћи ко рак је сте из ме
шта ње ли ко ва из јед ног де ла у дру го, или по ве зи ва ње раз ли чи тих 
тек сто ва, у по ступ ку ко ји се на зи ва укр шта ње (cros so ver); од сра
зме р но ло гич них по ве зи ва ња, нпр. ли ко ва ко ји при па да ју истом 
жан ру (Хер кул По а ро сре ће Шер ло ка Хол мса), сти же мо до де таљ но 
осми шље них ал тер на тив них уни вер зу ма у ко ји ма Се ве рус Снејп 
жи ви у Ен гле ској с кра ја осам на е стог ве ка и, што је још ва жни је, 
укло пљен је у ма три цу љу бав них ро ма на Џор џет Хе јер – за јед но 
са Хер ми о ном Грен џер. У за вр шном де лу овог ра да по ка за ће мо 
ка ко та кви за хва ти уоп ште мо гу функ ци о ни са ти. 

А. Џ. Хол је до бар при мер спи са тељ ски на да ре не и обра зо ва не 
осо бе ко ја је по све ће на пи са њу фа нов ске про зе, док се у сва ко днев
ном жи во ту не ба ви пи са њем већ не ком дру гом про фе си јом. Ње на 
де ла при па да ју број ним и раз ли чи тим фан до ми ма, по чев од Ха ри ја 
По те ра пре ко ТВ се ри је Шер лок до Кра љи це Гон да ла, „кро со вер” 
де ла ко је укр шта деч је тек сто ве се ста ра Брон те, Шер ло ка и још 
не ке, ма ње по зна те фан до ме.

Нај ра ни ја фа нов ска про за А. Џ. Хол по све ће на је Ха ри ју По
те ру и об у хва та ци клус при по ве да ка и ро ма на по знат под за јед нич
ким на зи вом Lo pi ve r se (пре ма на зи ву нај ду жег де ла у тој гру пи, 
ро ма ну Жуд ња за Пен длом – Lust over Pen dle).21 Хо ло ва ове сво је 

20 Поједини жанрови тзв. тривијалне литературе често преузимају ма три
це других жанрова: ово се односи пре свега на научну и епску фантастику, које 
не ретко репродукују структуру и заплет вестерна, детективских или чак љу бав
них романа.

21 A. J. Hall, „Abo ut Lo Pi ve r se”, http://aj hall.sho es fo rin du stry.net /abo ut/lo pi ver se.
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тек сто ве сме шта у на ту ра ли стич ки при ка зан свет – Ве ли ку Бри
та ни ју по чет ком де ве де се тих, у вре ме зби ва ња из се ри ја ла о Ха
ри ју По те ру – и вра ћа овом се ри ја лу ре а ли стич ност. Ње ни ју на ци 
се бо ре са раз ли чи тим еко ном ским, по ли тич ким и чи сто људ ским 
те шко ћа ма, че сте су алу зи је на ак ту ел не дру штве не про ме не, по
ли ти ка ча роб њач ког све та при ка за на је са мно го ви шим сте пе ном 
увер љи во сти не го код Ро у лин го ве, као и са из ра же ни јом све шћу 
о ком плек сно сти и ду го трај но сти си сте ма вла сти. Осим то га, фа
нов ска ау тор ка раз ви ја знат но ве ро до стој ни је вер зи је ал тер на тив не 
исто ри је и су жи во та ча роб ња ка и Но р ма ла ца (Mug gles): ве ро до
стој ност и ау тен тич ност при ка за ног све та по сти жу се и пру жа њем 
од го во ра на пи та ња ко ја Ро у лин го ва за не ма ру је, по пут суд би не 
број них по ру га (Squ ibs) у све ту Нор ма ла ца. Шта ви ше, А. Џ. Хол 
се не устру ча ва да до крај њих кон се квен ци раз ви је не ке на зна ке 
Џо а не Ро у линг, у пот пу но сти ме ња ју ћи њи хо ву ин тен ци ју. Та ко 
бли зан ци Ви зли, ко ји су у ори ги нал ним књи га ма сте ре о тип на 
ве се ла спа да ла, ов де до би ја ју очи глед не са ди стич ке цр те, а Не вил, 
че ста жр тва њи хо вих ша ла, се ћа их се са мно го ви ше гор чи не не го 
код Ро у лин го ве: овај има ги нар ни свет, на и ме, ви ше не при па да под
руч ју деч је књи жев но сти и жан ру школ ске про зе, та ко да не сла не 
ша ле гу бе ау ру де чач ке не зло би во сти. 

Је дан од нај у оч љи ви јих ква ли те та А. Џ. Хол је сте суп тил но 
ба вље ње мо рал но шћу ју на ка, пре и спи ти ва ње ли ко ва Ро у лин го ве 
(че сто при ка за них цр нобе ло) и стал но вра ћа ње на мо тив ис ку пље
ња и пре о бра ће ња. Ве ро ват но нај бо љи при мер пред ста вља ње на 
ра на при ча „Ships that pass” („Бро до ви ко ји про ла зе”), лир ски згу
сну та и ин тен зив на ми ни ја ту ра ко ја при ка зу је жи вот ну и мо рал ну 
кри зу Дреј ка Мал фо ја. Кли ше ти ра ни раз ма же ни де чак из ро ма на 
о Ха ри ју По те ру ов де је пред ста вљен као не што ста ри ји мла дић 
ко ји се усред ча роб њач ког гра ђан ског ра та ло ми из ме ђу две стра
не, при че му спас, нео че ки ва но, до ла зи од Але на, при ја те ља (и, на
го ве шта ва се, не ка да шњег љу бав ни ка) на са мр ти. Сим бо лич ка 
бор ба за Дреј ко ву ду шу пред ста вље на је Але но вим упи ња њем да 
до зо ре одр жи за па ље ну све тиљ ку на оба ли у ма гли, ка ко би упо
зо рио бро до ве ко ји про ла зе. Исто вре ме но, Але но ве са мрт нич ке 
успо ме не на де тињ ство пру жа ју и до дат ну мо ти ва ци ју ње го вог 
де ла ња и па ра ле лу са тре нут ним по ступ ци ма ју на ка: „The li fe bo at 
crew do esn’t ask if the ship’s worth sa ving be fo re they la unch. Only 
whe re it is. They work out what they need to do when they get the re.” 

У ка ден ца ма де ди ног опи са ноћ ног стра жа ре ња на мо ру ви ше 
се не пре по зна је стил Џо а не Ро у линг, че сто не згра пан, већ од је ци 
Џо зе фа Кон ра да: 
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They ne ver cal led it a tru er thing, the gra veyard  watch. The re’s 
mo re ships go ne down bet we en two and six of the clock than on all the 
ot her watches put to get her. That’s when the hands get ca re less, li ke. 
That’s when you ha ve to ke ep your eyes well pe e led for what’s re ally 
the re, and not ste er for what you’d li ke to be li e ve you can see, bor. Ke ep 
chec king the log, and smell the wind, and trust the old bo at. If her starts 
to ri de une asy, then get your self to the si de and start lo o king for bre a king 
wa ter. But if you trust the bo at, and li sten to her, then she’ll get you ho me.22

Глав ни на фа нов ског опу са А. Џ. Хол ипак је на пи са на у знат но 
ле пр ша ви јем то ну: у са мом Ло пи вер зу пре о вла ђу ју де тек тив ски 
за пле ти и (че сто јет ка) са вре ме на ко ме ди ја ма ни ра. Слич ну ком би
на ци ју ан га жо ва ног ху мо ра, бри жљи во раз ра ђе ног за пле та и вр ло 
сло бод но пре и на че них и ра фи ни ра них ли ко ва су сре ће мо и у дру
гим де ли ма. По пре ми си и по жан ров ском ка рак те ру сва ка ко је 
нај за ни мљи ви ја Кра љи ца Гон да ла, ци клус у на ста ја њу. Као што 
је већ по ме ну то, у овим тек сто ви ма А. Џ. Хол ли ко ве из ТВ се ри је 
Шер лок из ме шта у кра ље ви не ко је су у де тињ ству из ми сли ле и 
опи са ле се стре Брон те; ни је пре те ра но твр ди ти да је ау тор ка ода
бра ла је дан од нај ма њих по сто је ћих фан до ма (ако га ни је и у пот
пу но сти ство ри ла). Њен пред го вор за ову гру пу де ла по ка зу је 
ко ли ко је све сна ода бра них жан ров ских кон вен ци ја и њи хо ве су
штин ске су ко бље но сти са жа нр ом из ко га је пре у зе ла ли ко ве: 

The ti me pe riod is the la te se ven te enth cen tury and re a ders sho uld 
be ar in mind that this sa ga con ta ins the do ings of a set of su pre mely 
dysfun cti o nal mo reor less Eu ro pean Royal fa mi li es ste e ped in the „di vi ne 
right of kings” ide o logy of mo narchy, fil te red thro ugh an early ni ne te enth 
cen tury Ro man tic/Got hick sen si bi lity and then de pic ted using the fre e dom 
of ex pres si on af for ded by the early twentyfirst cen tury in ter net.

The gen re is ba si cally Ru ri ta nian ro man ce, tho ugh the aut hor re
ser ves the right to cross over in to ot her gen res wit ho ut no ti ce. Whi le all 
ef forts will be ma de to stay true to the tec hno logy and be li ef systems 
of the la te se ven te enth cen tury, in any clash bet we en na tu ra lism and 
gen re con ven ti ons ex pect gen re con ven ti ons to tri umph every ti me.23 

Са мо свест и сло бо да ко ји ма спи са те љи ца ов де опе ри ше вред
ни су ди вље ња: она исто вре ме но скре ће па жњу на сво је на сто ја ње 
да очу ва ве ро до стој ност при ка за ног пе ри о да и иро нич но се огра

22 A. J. Hall, „Ships that pass”, http://aj hall.sho es fo rin du stry.net /ebo oks/14/
aj hall_ships_that_pass.

23 A. J. Hall, „Abo ut the Qu e en of Gon dal”, http://aj hall.sho es fo rin du stry.net /
abo ut/qu e e nof gon dal.
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ђу је од ње га, да ју ћи пред ност жан ров ским кон вен ци ја ма. У прак си 
то во ди до исто риј ског ро ма на са ин те ли гент но во ђе ним де тек тив
ским за пле ти ма, че стим ин тер тек сту ал ним алу зи ја ма на срод на 
жан ров ска де ла и нео че ки ва ним укр шта њем са дру гим фан до ми ма, 
од ТВ се ри ја до ра диоеми си ја. Ли ко ви пре у зе ти из „основ ног” фан
до ма, Шер ло ка, из ме ње ни су у скла ду са дру га чи јим на ра тив ним 
по ла зи штем и до дат но из гра ђе ни та ко да је основ на кон сте ла ци ја 
Шер ло к–Вот сон –Мај крофт је ди но што их не дво сми сле но по ве зу је. 
Упр кос то ме што кра ћи за о кру же ни тек сто ви и да ље сле де струк ту
ру де тек тив ске при че, це ли на ко ју гра де не дво сми сле но се скла па 
у „ру ри та ниј ску ро ман су” са сплет ка ма, пла штом и бо де жом.

Ко нач но, ме ђу нај но ви јим при по вет ка ма А. Џ. Хол је и „Rum
po le and the Con stric ted Pu pil”24, ко ја пред ста вља кро со вер из ме ђу 
ви ше фан до ма: ТВ се ри је из се дам де се тих го ди на Рам пол из Беј-
ли ја, се ри ја ла о по ро ди ци Мар лоу спи са те љи це Ан то ни је Фо рест 
и ро ма на Во зар (The Cha ri o te er) Ме ри Ре нолт, код нас по зна те по 
три ло ги ји о Алек сан дру Ма ке дон ском. Ова при по вет ка за ни мљи ва 
је пре све га по то ме што не пред ста вља кла сич ни кро со вер, у ко ме 
се ме ха нич ки спа ја ју ли ко ви из раз ли чи тих де ла, већ сво је вр сно 
ме сто укр шта ња хи по те за о мо гу ћим раз вој ним ли ни ја ма по је ди
них ли ко ва: екс тра по ла ци јом раз ли чи тих прет по став ки о ста ро сти 
од ре ђе них ли ко ва и њи хо вим мо гу ћим жи вот ним пу те ви ма, би ло 
пре, би ло по сле вре мен ског сег мен та ко ји опи су ју ори ги нал на 
де ла (ко ја се од и гра ва ју у раз ли чи тим пе ри о ди ма два де се тог ве ка), 
А. Џ. Хол до ла зи до тач ке њи хо вог по тен ци јал ног укр шта ња. Ова 
та на на и вр ло сло бод на пост мо дер на игра до ве де на је до вр хун ца, 
ме ђу тим, у фа нов ским ко мен та ри ма на при чу. Бу ду ћи да је глав ни 
ју нак Во за ра у овој фа нов ској при чи за ми шљен као по мо рац ко ји 
се у пен зи ји по све тио пи са њу рат них и шпи јун ских ро ма на, фа но
ви у ко мен та ри ма по чи њу да опи су ју за пле те тих ро ма на (слу же ћи 
се алу зи ја ма на од ре ђе не до га ђа је из Во за ра, али и из дру гих тек
сто ва А. Џ. Хол), ко мен та ри шу њи хо ву успе лост и, у за вр шном 
обр ту ког се не би по сти део ни је дан пост мо дер ни ста, по чи њу да 
кри ти ку ју ТВ адап та ци је јед ног од ро ма на.

Да за кљу чи мо: овај текст за ми шљен је не као де таљ на ана ли
за већ као увод у раз ма тра ње мно го стру ког и раз гра на тог са вре ме
ног књи жев ног и дру штве ног фе но ме на ко ји за слу жу је кри тич ку 
па жњу, без пред ра су да и на чел ног од ба ци ва ња. Сто га га тре ба 
чи та ти и као апо ло ги ју јед ног све ви дљи ви јег про сто ра књи жев не 
сло бо де и игре.

24 A. J. Hall, „Rum po le and the con stric ted pu pil”, http://aj hall.sho es fo rin du
stry.net /ebo oks/63/aj hall_rum po le_and _the _con stric ted_pu pil.




