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ЈО ВАН КА КА ЛА БА 

ИСТИ НА И ФИК ЦИ ЈА У РО МА НУ 
„КЛА НИ ЦА 5” КУР ТА ВО НЕ ГА ТА

Во не га тов ро ман Кла ни ца 5, или Деч ји кр ста шки рат, „плес 
са смр ћу на ду жно сти”1, ка ко је до да то у под на сло ву, има за те му 
озло гла ше но бом бар до ва ње Дре зде на од стра не са ве зни ка у Дру-
гом свет ском ра ту, до га ђај у ко ме је сам пи сац ро ма на уче ство вао 
као при пад ник аме рич ких вој них тру па у Не мач кој. Тај тра у ма тич-
ни до га ђај је остао уре зан у ње го во пам ће ње, а пи са ње „књи ге о 
Дре зде ну” по ста ло оп се си ја ко ја га је ко шта ла „па ра, те ско бе и 
вре ме на”2 док је ни је ко нач но уоб ли чио у ро ман. Цен трал но ме сто 
у овом ра ду за у зи ма пре и спи ти ва ње од но са фик тив ног и исто риј-
ског пред ста вља ња у ро ма ну Кла ни ца 5, са ак цен том на ме та фик-
ци о нал ним аспек ти ма иро ни је и па ро ди је и на чи ну на ко ји иро ни ја 
и па ро ди ја, уз ху мор као вр ло чест про прат ни ефе кат, уче ству ју 
у ства ра њу ал тер на тив не ствар но сти у чи јој се ср жи на ла зе трау-
ма тич ни исто риј ски до га ђа ји. У ра ду ће би ти по ка за но на ко ји на чин 
ин хе рент ни ме ха ни зми ху мо ра омо гу ћа ва ју дис тан ци ра ње од бол не 
исто ри је, али и су о ча ва ње са том исто ри јом кроз ства ра ње ал тер-
на тив ног ху мо ри стич ног дис кур са ко ји до во ди у пи та ње тврд ње 
о не дво сми сле ној исто риј ској тач но сти. Ствар ност ко ју глав ни 
ју нак ро ма на Би ли Пил грим на се ља ва је при ват ни свет лу ди ла и 
фан та зи је у ко ме се ур не бе сно ра ђа из фан та стич ног и ко ји ну ди 
от клон од зва нич ног дис кур са, пру жа ју ћи увид у дру га чи ју ствар-
ност по ли тич ки, дру штве но и кул тур но мар ги на ли зо ва них у пе ри-
о ду по сле Дру гог свет ског ра та. Рад се та ко ђе до ти че дир љи во сти 

1 Кurt Von ne gut, Sla ug hter ho u se 5, Vin ta ge Bo oks, Lon don 2000. Све ци та-
те из ори ги нал ног тек ста ро ма на, као и из кри тич ке ли те ра ту ре на ен гле ском 
је зи ку, пре ве ла је ау тор ка есе ја. 

2 Исто, 2. 



657

пост мо дер ног је зи ка и на ра ци је у Кла ни ци 5, и ли рич но сти ко ја у 
ху мо ри стич ним опи си ма крх ко сти људ ског по сто ја ња из би ја из 
пу ко ти на и нај цр њег ху мо ра. 

У сво јем освр ту на про бле ма ти ку на ра ти ва и исти не Абот 
ис ти че да „исто риј ске си ту а ци је ни су су штин ски тра гич не, ко мич-
не или ро ман тич не, већ то по ста ју.”3 Ка ко у не фик циј ском та ко и 
у фик циј ском на ра ти ву, ау тор по ла зи од од ре ђе них исто риј ских 
до га ђа ја ко ји му слу же као под ло га за гра ђе ње на ра тив не струк-
ту ре и ко ји у про це су ства ра ња на ра ти ва про ла зе кроз про цес озна-
ча ва ња ко је увек под ра зу ме ва спе ци фи чан од нос ко ји пи сац има 
пре ма из ван је зич кој ствар но сти. Во не га то во лич но ис ку ство из 
Дру гог свет ског ра та, као и чи ње ни ца да је био све док спро во ђе ња 
вој не од лу ке о са ве знич ком бом бар до ва њу Дре зде на у ко ме је по-
ги ну ло 135.000 љу ди, ста нов ни ка гра да као и из бе гли ца из дру гих 
гра до ва ко ји су се у Дре зде ну на шли ве ру ју ћи да у ње му не ма опа-
сно сти од бом бар до ва ња, учи ни ли су да при ча ко ју ће Во не гат ис-
при ча ти у сво јој књи зи не бу де озна че на као још јед на гло ри фи ка-
ци ја по бе де са ве знич ких сна га. Во не гат, иа ко пи сац а не исто ри чар, 
сво јим иро нич но и па ро дич но ко ди ра ним на ра ти вом да је сли ку 
исто ри је ко ја је све са мо не слав на, а ње ни ју на ци све са мо не хе-
ро ји. На тај на чин се уру ша ва ста бил ност зва нич но при хва ће ног 
дис кур са, оно га чи ји је пред став ник у ро ма ну лик Рам фор да, про-
фе со ра исто ри је са Хар вар да, ко ји не мо же да при хва ти да је Би ли 
Пил грим, чо век ра зо ре не пси хе и дру го ра зред не фи зи о но ми је ко ји 
са њим де ли бол нич ку со бу, мо гао би ти део аме рич ке вој ске у тре-
нут ку ка да је Дре зден бом бар до ван и уни штен, што он, као зва нич-
ни исто ри чар ва зду шних сна га Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, 
сма тра оправ да ним и свр хо ви тим.

По ред до во ђе ња у пи та ње „све тих” исти на на ци о нал не исто-
ри је, Кла ни ца 5 уво ди и на уч но фан та стич не еле мен те ко ји се на-
ла зе у осно ви ал тер на тив не ствар но сти ко ју лик Би ли ја Пил гри ма 
ства ра у по ку ша ју да по бег не од ствар но сти. Из ну рен се ћа њи ма на 
рат и не мо гућ но шћу да се су о чи са оним што је пре жи вео, Би ли 
Пил грим, без о па сно ство ре ње „упла ше но спољ ним све том”4, по-
чи ње да пер ци пи ра сво ја се ћа ња као пу то ва ња „кроз вре ме”, на кон 
што се „осло бо ди вре ме на” и фик си ра но сти у тре нут ку.5 За те че ност 
по је дин ца у од ре ђе ном тре нут ку вре ме на у ко ме жи ви, во ђен си ла-
ма ко је не раз у ме и на ко је не мо же да ути че, и не до ста так об ја шње-
ња за без ум ну и бес по треб ну људ ску пат њу пред ста вља ју не пре мо-

3 Х. Пор тер Абот, „На ра тив и исти на”, Увод у те о ри ју про зе, прев. Ми ле на 
Вла дић, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2009, 247.

4 К. Von ne gut, нав. де ло, 81.
5 Исто, 19.
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сти ву пси хо ло шку пре пре ку са ко јом Би ли не мо же да се из бо ри. 
Је ди но дис тан ци ра ње од су ро ве ре ал но сти је бег у свет у ко ме за 
све по сто ји об ја шње ње: Би ли ја у јед ном тре нут ку оти ма ју Трал фа-
ма до ри јан ци и од во де га у свој ван зе маљ ски свет уда љен од Зе мље 
446.120.000.000.000.000 ми ља. Трал фа ма до ри јан ци су би ћа ко ји ма 
је ја сно све оно што Зе мља ни ма тра гич но про ми че, и ко ји су са свим 
по ми ре ни са чи ње ни цом да је по ре дак ства ри та кав ка кав је сте. 
На кон што је „отет” и од ве ден на ле те ћи та њир ко ји ће га од ве сти на 
Трал фа ма дор, Би ли и пред став ник ње го вих „от ми ча ра” се упо зна ју:

„До бро до шли на брод, го спо ди не Пил грим”, чу ло се са раз гла-
са. „Има те ли не ких пи та ња?”

Би ли се об ли знуо, раз ми слио на тре ну так, и на кра ју упи тао: 
„За што ја?”

„То је вр ло зе мљан ско пи та ње, го спо ди не Пил грим. За што Ви? 
А за што ми, кад смо већ код то га? За што би ло шта? За то што овај 
мо ме нат јед но став но је сте. Да ли сте ика да ви де ли бу бе за ро бље не 
у ћи ли ба ру?”

„Је сам.” Би ли је, кад су већ би ли код то га, имао при ти ски вач 
за па пир у сво јој кан це ла ри ји у об ли ку ме ху ра од угла ча ног ћи ли-
ба ра у ком су би ле за ро бље не три бу ба ма ре.

„Да кле, ево нас, го спо ди не Пил грим, за ро бље них у ћи ли ба ру 
овог тре нут ка. Не по сто ји за што.”6

Би ли је во „за што” је ње гов ка мен спо ти ца ња у при хва та њу 
жи во та та квог ка кав је сте, и је ди но на ме та фо рич ној уда ље но сти 
од не ве ро ват них 446.120.000.000.000.000 ми ља од ствар но сти на 
пла не ти Зе мљи Би ли Пил грим је у ста њу да про на ђе сло бо ду, иа ко 
је, иро нич но, он та мо у свој ству за ро бље ни ка. Во не га тов ро ман, 
да кле, ну ди јед ну дру га чи ју исти ну о са ве знич ком бом бар до ва њу 
у Дру гом свет ском ра ту, уво де ћи пу то ва ње кроз вре ме, ле те ће та-
њи ре и ван зе маљ ска би ћа ко ји ма је зик ни је по тре бан за ко му ни ка-
ци ју као ре ле вант не са став не еле мен те по тра ге за исти ном. По што 
„фик ци ју ни је мо гу ће фал си фи ко ва ти јер при ча ко ју она пред ста-
вља ни је ни исти ни та ни ла жна”7, чи ни се да је Во не га то ва „тач ни-
ја исто ри ја” мо ра ла до ћи на ме сто за ста ре ле зва нич не исто ри је о 
Дре зде ну упо тре бом еле ме на та ко ји би у сва ком озбиљ ном не фик-
циј ском тек сту ко ји пре тен ду је на исто риј ску исти ну би ли не при-
хва тљи ви. Абот се освр ће на Ари сто те ло во ви ђе ње па ра диг мат ске 
исти не пе сни штва, ко ја је нео дво ји ва од схва та ња де ла као стро го 
фор мал но ор га ни зо ва не це ли не:

6 Исто, 63.
7 Х. Пор тер Абот, нав. де ло, 234.
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Ари сто тел је ову вр сту исти не на звао фи ло зоф ском или уни-
вер зал ном, и на до бар на чин је упо ре дио са исти ном ко ју на ла зи мо 
у исто ри ји и ко ја се ве зу је за по је ди нач но сти оно га што се ствар но 
до го ди ло. (...) То је исти на зна че ња пре не го чи ње ни ца. Ау тор, с об зи-
ром на то да му је пру жен огро ман ар се нал мо гу ћих из во ра у фик-
ци ји, мо же да об ли ку је ли ко ве у ре пре зен та тив не ти по ве и да их 
ком би ну је на та кав на чин да жи во пи сно мо же да пред ста ви мо рал не 
и прак тич не по сле ди це њи хо вих де ла.8 

По Ари сто те лу, док се исто ри ја „ба ви ствар ним до га ђа ји ма, чи-
ње ни ца ма”, пе сни штво је оно ко је „пре о бра жа ва те чи ње ни це у исти-
не.”9 Ари сто тел ин си сти ра на до бро кон стру и са ној и за сно ва ној фа-
бу ли као пред у сло ву по тра ге за исти ном и са зна ња у пе сни штву, и 
до пу шта чи ње нич ну лаж у пе сни штву ако је „при кри ве на и над вла-
да на па ра диг мат ском исти ном це ло куп не фа бу ле.”10 На ра ци ја Кла-
ни це 5 са свим од сту па од Ари сто те ло вог зах те ва за пе снич ким де лом 
као ни зом до га ђа ја ко ји су чвр сто ло гич ки и струк ту рал но по ве за ни. 
Ипак, има ју ћи у ви ду да сва ки но ви са др жај, у ко ји спа да и ис пи си-
ва ње но вих исто ри ја на ба зи истих исто риј ских по да та ка, зах те ва и 
но ву фор му ко ја би тај са др жај на аде ква тан на чин из не ла, Во не га тов 
ро ман, на пи сан у ду ху пост мо дер не књи жев но сти и без осла ња ња 
на им пе ра тив струк ту рал не це ло ви то сти де ла, ци ља да кроз фик-
ци ју пре до чи ал тер на тив ну исто риј ску исти ну бом бар до ва ња Дре-
зде на, ни у јед ном тре нут ку не пре тен ду ју ћи на чи ње нич ну тач ност.

Ху мор у ко му ни ка ци ји и књи жев но сти се вр ло че сто ја вља 
као про прат ни еле мент иро нич ног и па ро дич ног дис кур са, би ло да 
су они по сма тра ни као ре тор ске фи гу ре, дис кур зив не стра те ги је 
или, на ро чи то у слу ча ју иро ни је, на чин гле да ња на свет. Иро ни ја 
се мо же по сма тра ти и кроз сар ка зам као вид иро ни је, ко ји се по 
ми шље њу мно гих, као што је ен гле ски пи сац Оскар Вајлд, сма тра 
нај ни жим об ли ком до ви тљи во сти, а обе фор ме се мо гу по сма тра-
ти у кон тек сту ева лу а ци о не кри тич ке оштри це ко ја из њих про из и-
ла зи, са ху мо ром као вр ло че стим са став ним де лом брит ког иро нич-
ног или па ро дич ног ко мен та ра. Ипак, ху мор ни је увек при су тан 
у иро ни ји и па ро ди ји; Сај мон Ден тит у сво јој сту ди ји о па ро ди ји 
на во ди да су се пр ве упо тре бе ре чи „pa ro dia” од стра не ста рих Гр ка 
и Ри мља на од но си ле на ци ти ра ње у ши рем сми слу и алу ди ра ње 
на прет ход не тек сто ве, али без ху мо ра као ре гу лар ног про прат ног 
еле мен та, што се за др жа ло и до са вре ме ног схва та ња па ро ди је.11 

8 Исто, 244. 
9 Кор не ли је Квас, Исти на и по е ти ка, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2011, 141.
10 Исто, 147.
11 Si mon Den tith, Pa rody, Ro u tled ge, Lon don 2000, 10. 
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Што се ти че иро ни је, она та ко ђе мо же би ти ко мич на али и не-ко мич-
на, има ју ћи у ви ду тра гич ку иро ни ју, као и ко смич ку иро ни ју и 
иро ни ју суд би не ко је су че сто тра гич не и ни ма ло ху мо ри стич не.

У сво јој сту ди ји The Irony’s Ed ge Лин да Ха чен ис ти че да иро-
ни ја за ви си од сло же них ве за ко је се ус по ста вља ју из ме ђу иро нич-
ног дис кур са, иро ни сте, пу бли ке и окол но сти ко је окру жу ју дис кур-
зив ну си ту а ци ју.12 У том сми слу, ме ђу за ви сност ова че ти ри еле мен та 
про из во ди иро нич не по ве за но сти ко је укљу чу ју и на мер не и не на-
мер не иро ни је, иро нич не осо бе али и иро нич не си ту а ци је, што по-
ка зу је раз ли ку из ме ђу иро ни је и сар ка зма: и љу ди и си ту а ци је мо гу 
би ти иро нич ни али са мо љу ди мо гу би ти сар ка стич ни, због чи ње-
ни це да сар ка зам увек укљу чу је не ку вр сту пред у ми шља ја, док код 
иро ни је то мо же и не мо ра би ти слу чај13, за тим с јед не стра не иро-
ни сту ко ји има иро нич ну на ме ру и с дру ге стра не пу бли ку пре ма 
ко јој је та иро нич на на ме ра усме ре на, и на кра ју, као ве о ма ва жне, 
по сто је иро ни је ко је „ис кљу чу ју и фи на ли зи ра ју” и оне ко је „по ве-
зу ју и ре ла ти ви зу ју.”14 Кла ни ца 5 је пост мо дер ни ро ман у ко ме су 
ре ла ти ви зу ју ће иро ни је ве о ма ва жан под ри ва лач ки еле мент ко јим 
се ди рект но об ли ку је ал тер на тив на исто риј ска фик ци ја. При ме ри 
тих иро ни ја су не бро је ни, нај че шће из ре че ни уз кон ста та ци ју „Та ко 
то би ва.” Као је дан од нај е фект ни јих при ме ра мо же се на ве сти опис 
пре зри вог од но са ен гле ских рат них за ро бље ни ка пре ма но во при-
до шлим аме рич ким за ро бље ни ци ма. Ен гле зи, ко ји су за ро бље ни од 
са мог по чет ка ра та и тре ти ра ни с по што ва њем од стра не Не ма ца, 
ско ро нео кр зну ти ра том и сто га „чи сти, ен ту зи ја стич ни, при стој ни 
и сна жни”15, ни су у ста њу да с по што ва њем по сма тра ју одр па ну, 
де сет ко ва ну и пси хич ки раз би је ну аме рич ку вој ску:

Не мач ки ма јор је та да ушао. Сма трао је Ен гле зе бли ским при-
ја те љи ма. По се ћи вао их је ско ро сва ког да на, играо дру штве не игре 
са њи ма, др жао им пре да ва ња о не мач кој исто ри ји, сви рао њи хов 
кла вир, да вао им ча со ве го вор ног не мач ког. Че сто би им го во рио 
да би по лу део да ни је у њи хо вом ци ви ли зо ва ном дру штву. Ње гов 
ен гле ски је био сја јан.

Из ви ња вао се што Ен гле зи мо ра ју да тр пе аме рич ке вој ни ке. 
Обе ћао им је да их не ће из не ми ра ва ти ду же од дан или два, и да ће 
Аме ри кан ци уско ро би ти от пре мље ни у Дре зден као рад на сна га.16

12 Lin da Hutcheon, Irony’s Ed ge: The The ory and Po li tics of Irony, Ro u tled ge, 
Lon don & New York 1994, 11.

13 Јоhn Ha i man, Talk Is Che ap: Sar casm, Ali e na tion, and the Evo lu tion of 
Lan gu a ge, Ox ford Uni ver sity Press, New York 1998, 20. 

14 L. Hutcheon, нав. де ло, 16.
15 K. Von ne gut, нав. де ло, 76.
16 Исто, 105.
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У па ро ди ји, два или ви ше раз ли чи тих дис кур са ко ји по ти чу 
из раз ли чи тих књи жев них пе ри о да и тра ди ци ја а ин те гри са ни су 
у јед ну за јед нич ку на ра тив ну струк ту ру пред ста вља ју „кон ку-
рент не (или ком пле мен тар не) дис кур се”17, кроз ко је се кул тур на 
про шлост ко ри сти ка ко би се „раз от кри ле сло же но сти са да шњег 
тре нут ка.”18 У том сми слу, и у иро ни ји и у па ро ди ји по сто је спе ци-
фич на про дук тив на по зи ци о ни ра ња и су прот ста вља ња раз ли чи-
тих еле ме на та, из ко јих се ра ђа ју ева лу а тив ни су до ви ве за ни за 
про бле ма ти ку са да шњег вре ме на. И иро ни ја и па ро ди ја, сва ка на 
свој на чин, обра зу ју моћ не и ди на мич не ви ше знач не ве зе чи ја је 
свр ха ева лу а ци ја и кри тич ки ко мен тар. Лин да Ха чен об ја шња ва 
ре ла ци ју из ме ђу иро ни је и па ро ди је кроз ана ло ги ју са од но сом 
из ме ђу ми кро ко смо са и ма кро ко смо са, где пар ти ку лар не иро ни је 
функ ци о ни шу у скло пу ши ре па ро дич не струк ту ре. Ако, на при-
мер, цео ро ман Кла ни ца 5 по сма тра мо као не ку вр сту па ро ди је 
дра ма тич ног и мо ну мен тал ног исто риј ског ро ма на ко ји пост мо-
дер ни зам не мо же да из не дри (оту да па ро ди ја), све пар ти ку лар не, 
„та ко то би ва” иро ни је у ро ма ну пред ста вља ју кон сти ту тив не де-
ло ве ши ре па ро дич не сли ке (на при мер, смрт Би ли је ве же не Ва-
лен си је, ко ја жу ри у бол ни цу у по се ту Би ли ју на кон што је је ди ни 
пре жи вео пад ави о на, и ко ја уми ре од тро ва ња угљен-мо нок си дом 
на кон што се већ пар ки ра ла ис пред бол ни це).

Та ко ђе, ло гич ке не по ду дар но сти ко је иро ни ја и па ро ди ја из-
но се на по вр ши ну (као што је го ре по ме ну ти при мер сјај них од но са 
из ме ђу јед не гру пе за тво ре ни ка и оних ко ји их др же за тво ре не и 
њи хо ве за јед нич ке не тр пе љи во сти пре ма дру гој гру пи за тво ре-
ни ка) че сто по ред кри тич ког ко мен та ра до во де и до ко ме ди је. Иро-
нич ни и па ро дич ни је зик је у ве ли ком бро ју слу ча је ва ди рект но 
суб вер зи ван, јер „обич но на па да зва нич ну реч, исме ва пре тен зи је 
ау то ри та тив ног дис кур са, и пот ко па ва озбиљ ност са ко јом под ре-
ђе ни при ла зе оправ да ва њу по сту па ка сво јих над ре ђе них”; дру гим 
ре чи ма, та кав је зик слу жи да уз др ма „не у пит не чи ње ни це ко је одр-
жа ва ју дру штве ни по ре дак” и да ста ви „све ко нач не исти не под знак 
пи та ња” сво јом агре сив но шћу пре ма сва ком аспек ту по ли тич ког, 
дру штве ног и кул тур ног жи во та ко ји се ви ди као мо но ли тан, ли-
це ме ран или ре тро гра дан.19

На ко ји на чин се суб вер зив не, ди на мич не и ви ше знач не ре-
ла ци је иро ни је и па ро ди је од но се на „ову шу га ву књи жи цу”, ка ко 
на ра тор на зи ва Кла ни цу 5 на по чет ку ро ма на? Кла ни ца 5 се сма тра 

17 S. Den tith, нав. де ло, 166.
18 Исто, 170. 
19 Исто, 20.
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јед ним од нај зна чај ни јих ме та фик циј ских ро ма на пост мо дер не 
књи жев но сти. Те о ре ти чар ка па ро ди је Мар га рет Ро уз ви ди па ро ди ју 
и па стиш као пр вен стве но ме та фик циј ске, дру гим ре чи ма су штин-
ски де фи ни са не ин тер тек сту ал ним ве за ма ко је се ус по ста вља ју 
из ме ђу „прет ход ног” тек ста и па ро дич ног тек ста, ко ји је „исто вре-
ме но и фик ци ја и фик ци ја о фик ци ја ма”20, то јест не за ви сна креа-
тив на фор ма ци ја ко ја у исто вре ме алу ди ра на из во ре из ко јих про-
из и ла зи. Ова кво ме та фик циј ско ви ђе ње па ро ди је узи ма у об зир на 
ко ји на чин и у ко јој ме ри се зва нич ни дис курс са др жи у па ро дич-
ним фор му ла ци ја ма, и ка ко па ро дич не ре пре зен та ци је успе ва ју 
да ство ре соп стве ни дис курс, ко ји слу жи да се „на ста ви кон вер за-
ци ја са све том” и то „буч но, не у ме сно и уз смех.”21 У слу ча ју Кла-
ни це 5, алу зи ја је на исто риј ски ро ман, ко ји Кла ни ца 5 не успе ва, 
или бо ље ре че но одо ле ва да бу де све до кра ја, не у мо љи во па ро-
ди ра ју ћи сва ки сег мент зва нич не, по бед нич ке исто ри је ко ји се у 
ње му на ла зи.

Од спе ци фич них об ли ка па ро дич не ме та фик ци је ко ја се мо же 
пре по зна ти у ро ма ну Кла ни ца 5, као је дан од зна чај них мо же се 
издво ји ти па ро дич на ба на ли за ци ја озбиљ не те ме. На ра тор, освр-
ћу ћи се на те шко ће ко је је имао у пи са њу сво је „књи ге о Дре зде ну”, 
под ри ва озбиљ ност и тра гич ност те ме из ја вљу ју ћи да су ње го ви 
мо ти ви за ства ра ње књи ге би ли са свим про фа ни и твр де ћи да је био 
убе ђен да ће књи гу на пи са ти са свим ла ко, јер је свим тим до га ђа-
ји ма лич но при су ство вао, и да ће му она „ако ни шта бар до не ти 
го ми лу па ра, с об зи ром да се ра ди о не чем та ко озбиљ ном.”22 Али, 
с об зи ром да ни је био у пра ву и да га је „та шу га ва књи жи ца” ко-
шта ла „па ра, те ско бе и вре ме на”, на ра тор по ре ди ис ку ство пи са ња 
свог ро ма на са „по зна том по ско чи цом” ко ја ка же:

Из Стам бо ла је је дан мла дић био ко ји је са сво јом алат ком ова-
ко збо рио: „Због те бе сти гох до про сјач ког шта па. А и са здра вљем 
– мр ка ка па. И ево ни да пи шаш не ћеш, сад кад си ома то рио.”23

Ово у исто вре ме и блас фе мич но и ур не бе сно по ре ђе ње мо же 
се из дво ји ти из Кла ни це 5 као па ро дич ни по ка за тељ по те шко ћа 
са ко ји ма се пост мо дер ни пи сац су сре ће у пред ста вља њу дра ма тич-
них до га ђа ја и ау тен тич не тра ге ди је у са вре ме ном кон тек сту. На-
пад на ко хе рент ност књи жев ног де ла ко ји про на ла зи мо у пост мо-
дер ни зму, као и не до ста так очи глед не узроч но-по сле дич но сти као 

20 Исто, 14–15. 
21 Исто, 189.
22 K. Von ne gut, нав. де ло, 2. 
23 Исто. 
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им пе ра ти ва, са мо су не ки од аспе ка та ко ји оне мо гу ћа ва ју тра гич но 
пред ста вља ње у пост мо дер ној књи жев но сти. Пост мо дер ни стич ка 
по тра га за исти ном у књи жев ном де лу се ко си са Ари сто те ло вим 
зах те вом за струк ту рал ном и ло гич ком уте ме ље но шћу де ла, пре 
све га због од су ства фа бу ле ко ја је „пре суд но од ре ђе на сво јом свр-
хом”24, као и због не схва та ња исти не као са зна ва ња и раз у ме ва ња 
ства ри по се би. Исти на у пост мо дер ни стич ком ро ма ну ви ди се као 
„ни шта дру го до ле ги ја ме та фо ра ко ја се не пре ста но умно жа ва”, 
а књи жев ност по ста је „сред ство у осно ви ни хи ли стич ке иде о ло ги-
је, сред ство не га ци је ху ма ни стич ког на сле ђа, исто риј ског кон тек ста 
и укуп не ду хов не и књи жев не тра ди ци је, а за исти ну књи жев но сти 
про гла ша ва се но во от кри ве на исти на да исти не не ма.”25 У ро ма ну 
Кла ни ца 5 има мо иро нич ну си ту а ци ју у ко јој су окол но сти око и 
на кон тра гич ног исто риј ског до га ђа ја ис при ча не у из ра зи то фраг-
мен тар ној фор ми ко ја не ги ра узроч но-по сле дич ну свр хо ви тост ка ко 
фа бу ле ро ма на та ко и са мих исто риј ских до га ђа ја ко ји ле же у ње-
го вој осно ви и, ко нач но, тра ге ди ју ко ја из ње про из и ла зи. У де це-
ни ја ма ко је про ла зе на кон ра та, Би ли Пил грим по ти ску је оно што је 
про жи вео и про во ди жи вот као да је рат не што што га не до ти че:

Би ли ја се ни је ти ца ло да про те ству је про тив бом бар до ва ња 
Се вер ног Ви јет на ма, ни ти га је по ди ла зи ла је за од гро зо мор них 
ства ри ко је бом бар до ва ње мо же да на пра ви а ко јих је и сам био 
све док. Јед но став но је ру ча вао у Клу бу ла во ва, чи ји је не ка да био 
пред сед ник.26

Не до ста так би ло ка кве улан ча но сти или узрочнe по сле дич но-
сти у струк ту ри де ла из не дра ва осе ћа ње бе сми сла и на су мич но сти 
ко ји ма је Кла ни ца 5 у це ли ни прот ка на. Би ли Пил грим, чи ја мен-
тална не ста бил ност се же од нај ра ни јих тре ну та ка све сно сти се бе 
и све та ко ји га окру жу је и еска ли ра уче шћем у Дру гом свет ском 
ра ту, не же ли да се су о ча ва и „ма ње-ви ше не ма за мер ки ни на шта.”27 
Не мач ка рат на удо ви ца ко ја у кла ни ци број 5 има за да так да на хра-
ни аме рич ку за тво ре нич ку рад ну сна гу раз го ва ра са три вој ни ка, 
„три бу да ле.” Је дан од њих је и Би ли Пил грим, „па јац у то ги и сре-
бр ним ци пе ла ма”: 

Упи та ла је Глу ка да ни је стра шно млад да би био у вој сци. 
При знао је да је сте. Упи та ла је Ед га ра Дер би ја да ни је стра шно стар 

24 К. Квас, нав. де ло, 129–130. 
25 Исто, 199. 
26 K. Von ne gut, нав. де ло, 49–50.
27 Исто, 129.
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да бу де у вој сци. Ре као је да је сте. Упи та ла је Би ли ја Пил гри ма шта 
би он тре ба ло да бу де. Би ли је ре као да не зна. Он је са мо по ку ша-
вао да се угре је. „Сви пра ви вој ни ци су мр тви”, ре кла је. То је би ло 
тач но. Та ко то би ва.28

Би ли Пил грим је об у чен гро теск но и ко ме ди ја те сли ке је у 
ре зиг ни ра ном од су ству по тре бе да се, бар кроз обла че ње, кроз 
фор му, одр жи не ка вр ста до сто јан ства. У бе сми слу људ ског уми-
ра ња на ла зи се и уза луд ност сва ког ин си сти ра ња на фор мал ним 
обе леж ји ма по но са и по бед ни штва, што на ра тив ни глас и об ја шња-
ва у јед ном од сво јих ме та фик ци о нал них освр та:

У овој при чи ско ро и да не ма ка рак тер них ли ко ва, као ни дра-
ма тич них су ко бља ва ња, за то што су љу ди у њој ве ћи ном то ли ко 
из му че ни и за то што су умрт вље не играч ке у ми ло сти огром них 
си ла. Ипак је јед на од глав них по сле ди ца ра та та што су љу ди обес-
хра бре ни у то ме да има ју ка рак тер.29 

У кон тек сту па ро дич не ба на ли за ци је, пост мо дер ни ро ман 
та ко ђе са др жи при ме ре ме та фик циј ског три ви ја ли зо ва ња уло ге и 
зна ча ја књи жев ног ау то ра. У ро ма ну Кла ни ца 5 на ра тор се са мо-
де фи ни ше као „ди лер кул ми на ци ја, на пе то сти и ка рак те ри за ци је 
ли ко ва” и на то до да је да је нај бо љи на црт при че о Дре зде ну, или 
бар нај леп ши, на пи сао на по ле ђи ни рол не та пе та.30 Да љи ме та фик-
циј ски ко мен та ри су у опи су ко ји Трал фа ма до ри јан ци да ју о сво јој 
књи жев но сти, фраг мен тар ној и без пре тен зи ја да на мет не по ру ку 
или да се из ње из ву че по у ка, и као та квој раз ли чи тој од књи жев-
но сти ка ква се прак ти ку је на пла не ти Зе мљи:

Не по сто ји не ка по себ на ве за из ме ђу свих по ру ка, осим те да их 
је ау тор ода брао па жљи во, та ко да, ка да се са гле да ју све од јед ном, 
ство ре сли ку жи во та ко ја је пре див на, из не на ђу ју ћа и ду бо ка. Не ма 
по чет ка, не ма сре ди не, не ма кра ја, не ма не из ве сно сти, не ма по у ке, 
не ма узро ка, не ма по сле ди ца. Оно што ми во ли мо у на шим књи га ма 
су ду би не мно гих чу де сних мо ме на та са гле да них у јед ном истом 
тре нут ку.31

Пр ва ре че ни ца ро ма на, у сти лу из ја вљи ва ња не че га што је 
оче ки ва но и до бро по зна то, уво ди чи та о ца у при чу ко ја не пре-

28 Исто, 131.
29 Исто, 134.
30 Исто, 4. 
31 Исто, 72. 
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тен ду је на исто риј ску чи ње нич ност: „Све се ово де си ло, ма ње или 
ви ше.” У то ну ове оче ки ва но сти пре по зна је се иро ни ја. Ре ла ти ви-
за ци ја исти ни то сти књи жев ног по ду хва та је та ко ђе ме та фик циј ска 
и ука зу је на ши ру пост мо дер ни стич ку тврд њу да не по сто ји исти-
на као та ква, већ по сто је са мо ре пре зен та ци је оно га што се сма тра 
исти ни тим. Као и исти на, до бро та и зло су та ко ђе ре ла тив ни; 
на ра тор об ја шња ва да су га у шко ли учи ли да „ни ко ни је сме шан, 
лош или од вра тан” и да му је отац, пре не го што ће умре ти, ре као: 
„Знаш – ни ка да ни си на пи сао при чу у ко јој је је дан од ли ко ва зли-
ко вац”, на шта му је на ра тор од го во рио да је то јед на од ства ри 
ко ју су га на у чи ли на ко ле џу по сле ра та.32

У раз го во ру са ста рим рат ним дру гом О’Хе ром, на ра тор тра жи 
ми шље ње у ве зи са од лу ком да кул ми на ци ја дре зден ске при че 
бу де иро нич на:

„Ми слим да ће кул ми на ци ја књи ге би ти по гу бље ње не срећ-
ног Ед га ра Дер би ја”, ре као сам. „То ли ко је иро нич но. Цео град је спа-
љен и срав њен, хи ља де и хи ља де љу ди су уби је не. А он да тог јед ног 
аме рич ког пе ша дин ца ухап се у ру ше ви на ма за то што је узео чај ник. 
На су ђе њу га осу де, и по гу би га стре љач ки вод.”

„Хм”, ре као је О’Хер.
„Зар не ми слиш да упра во то тре ба да бу де кул ми на ци ја?”
„От куд ја знам”, ре као је. „Ти си пи сац, не ја.”33

Ху мор ове кон вер за ци је ле жи пре све га у мај стор ски све де-
ном то ну раз ме не ми шље ња из ме ђу два при ја те ља, али от кри ва 
и ду бље ме та фик циј ско пи та ње про бле ма есте ти за ци је, то јест 
те шко ће ства ра ња умет но сти у пост мо дер ном кон тек сту. Ако су 
иро ни ја и па ро ди ја моћ на ре ла ти ви зу ју ћа сред ства ко ја под ри ва ју 
сва ки то та ли тет и као та ква пред ви ђе на за кул ми на ци ју јед ног 
књи жев ног де ла, то са мо све до чи у при лог чи ње ни ци ко ли ко је те-
шко пре тен до ва ти на кри тич ки ко мен тар у пост мо дер ној књи жев-
но сти. По не ким те о ре ти ча ри ма, као што је Фре де рик Џеј ми сон, 
то је чак не мо гу ће; Џеј ми сон је ста ва да па стиш у пот пу но сти по-
ти ску је и за ме њу је па ро ди ју, ко ја је нео ства ри ва у окол но сти ма у 
ко ји ма не по сто ји ни шта што би се мо гло сма тра ти нор мал ним 
(ком плет ним, фик си ра ним, ста тич ним) и са чи ме би не што што 
ни је „нор мал но” мо гло да се упо ре ди.34

32 Исто, 7. 
33 Исто, 4. 
34 Fre de ric Ja me son, The Cul tu ral Turn: Se lec ted Wri tings on the Post mo dern 

1983–1998, Ver so, Lon don 1998, 4–5. 
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Иро нич ни од нос пре ма са вре ме ној књи жев но сти у Кла ни ци 5 
се огле да и у ли ку пи сца на уч не фан та сти ке Кил го ра Тра у та, ко ји 
је ока рак те ри сан као из у зет но лош пи сац, осо ба без при ја те ља и 
вред на пре зи ра, али је, с дру ге стра не, ње го ва про за је ди на уте ха 
и је ди ни под но шљив са др жај за рат не ве те ра не као што је Би ли 
Пил грим, у мен тал ној ин сти ту ци ји у ко јој су сме ште ни. Је дан од 
њих, Ро у зво тер, ка же за Тра у та: „Бо же! Ка да би Кил гор Тра ут бар 
умео да пи ше! (...) Био је у пра ву: не по пу лар ност Кил го ра Тра у та 
је би ла за слу же на. Ње го ва про за је би ла очај на. Је ди но су му иде је 
би ле до бре.”35 Лик пи сца Ха у ар да В. Кем бе ла Ју ни о ра, Аме ри кан-
ца ко ји је по стао на ци ста а за тим из вр шио са мо у би ство ве ша њем 
че ка ју ћи да бу де по гу бљен због сво јих опре де ље ња и ви со ке функ-
ци је ко ју је оба вљао у не мач ком Ми ни стар ству про па ган де, та ко-
ђе је иро ни чан лик. У ње гов ли те рар ни опус је сме ште но ви ђе ње 
Аме ри ка на ца као на ци је, да кле у де ло оно га ко је на пу стио сво ју 
зе мљу и оти шао на стра ну агре со ра и не при ја те ља, а ко ји при то ме 
нај бо ље по зна је мен та ли тет и вред но сни си стем аме рич ког дру штва.

Је дан од по ка за те ља те шког пси хич ког ста ња у ко јем се лик 
Би ли ја Пил гри ма на ла зи је тај што он, с вре ме на на вре ме и по-
тај но од свих, пла че. Ро ман то кон ста ту је крат ким, јед но став ним 
ре че ни ца ма, фор му ли са ним на на чин на ко ји се са оп шта ва не што 
што је са свим за чу ђу ју ће:

Док тор му је био на ре дио да сва ки дан мо ра да од спа ва. Док-
тор се на дао да ће то убла жи ти те го бу ко ју је Би ли имао: сва ко ма ло, 
без ика квог очи глед ног раз ло га, Би ли Пил грим би ухва тио се бе 
ка ко пла че. Ни ко ни кад ни је ухва тио Би ли ја ка ко то ра ди. Са мо је 
док тор знао. Би ли је то за и ста чи нио вр ло ти хо, и ни је би ло ја ко 
мо кро.36

Би ли је во по ри ца ње и не спо соб ност да са гле да и осве сти ду-
би ну сво је тра у ме са оп ште ни су је зи ком ко ји не ги ра про блем. Је зик 
Кла ни це 5 је у ве ли ком де лу са чи њен од иро нич но и па ро дич но 
ко ди ра них еу фе ми за ма и уч ти во сти, оста та ка ра ни јих дис кур са 
ко ји у пост мо дер ној ко му ни ка ци ји че сто про на ла зе сво је ме сто у 
кон тек сту ху мо ра и ко ме ди је. У пи та њу су дис кур си ко ји су хе рој-
ски, кур то а зни, из ра зи то фор мал ни, али су у кон тек сту ре ла ти ви-
зу ју ћег, че сто ра за ра ју ћег је зи ка лу ди ла, пат ње и стра да ња у ро ма-
ну мо жда нај ин те ре сант ни ји тра го ви ли рич ног из ра за, као јед ног 
ви да но стал ги је за вре ме ни ма у ко ји ма су иро ни ја и па ро ди ја те же 

35 K. Von ne gut, нав. де ло, 90. 
36 Исто, 50–51. 
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про на ла зи ле сво је ме сто. За ни мљи во је при ме ти ти да је реч „љу-
бав” („lo ve”) у основ ном об ли ку и у раз ли чи тим де ри ва ци о ним 
ва ри јан та ма („lo vely”, „lo ving”, „be lo ved”) у ро ма ну упо тре бље на 
ви ше од три де сет пу та; „(пре)ди ван” („be a u ti ful”) пре ко пет на ест, 
а ре чи као што су „ус хи ће ност” („de light”), „чу де сан” („won der ful”) 
и „љу ба зан” („po li te”) око три де сет пу та. Не ка вр ста ту ге за из гу-
бље ним је зи ком, као и из гу бље ним кон тек стом у ко ме би та кав 
је зик имао не-иро нич ну и не-па ро дич ну свр ху, огле да се у опи су 
бе сми сле ног али љу ба зног раз го во ра ко ји у бол ни ци за мен тал не 
бо ле сни ке во де Би ли је ва мај ка и ње гов са бо рац Ро у зво тер: „И та ко 
су они при ча ли и при ча ли – тај ду ет при про сте бо го мољ ке и ве ли-
ког, пра зног чо ве ка из ког су од зва ња ли од је ци без мер них ле по та.”37

Го во ре ћи о фик циј ским исти на ма, Абот на гла ша ва да је исти-
на фик ци је „увек кон струк ци ја ко јом ми да је мо сми сао све ту и у 
том сми слу су све те исти не рав но прав не.”38 Кла ни ца 5 је ал тер на-
тив на, тра ги ко мич на исти на о све ту ко ји Би ли Пил грим на се ља ва, 
у ко ме је сло бод на во ља по је дин ца пот пу но од ба чен кон цепт, а у 
ко ме сми сла за ху мор има ју са мо пи сац и суд би на ко ја об ли ку је 
људ ски жи вот, за раз ли ку од ли ка не срећ ног Би ли ја ко ме је ма ло 
шта сме шно. При по ве да ње у Кла ни ци 5 је рас цеп ка но, у не по ве за-
ним епи зо да ма, и као та кво по дра жа ва ха о тич ност Би ли је вих се-
ћа ња са ко ји ма не ма спо соб ност да се су о чи и ко је га те ра ју у ре гре-
си ју и лу ди ло. Тра ги ко мич не жи вот не иро ни је су укло пље не у 
па ро дич ни на ра тив ни мо за ик афо ри стич не и фраг мен тар не струк-
ту ре и ис при ча не на из глед уз гред и нон ша лант но, она ко ка ко би, 
да су људ ска би ћа Трал фа ма до ри јан ци, на ша пер цеп ци ја тих иро-
ни ја и тре ба ла да бу де – као мо ме на та ко ји су та ко струк ту ри са ни 
и ко ји тре ба да бу ду при хва ће ни као та кви, а не као не што што је 
под ло жно ту ма че њу, пре и спи ти ва њу, жа ље њу. Та да не би би ло 
пат ње, и чу ве ни епи таф из ро ма на ко ји ка же: „Све је би ло див но 
и ни шта ни је бо ле ло”39 у чи та о цу не би про из во дио ме лан хо ли ју, 
већ би зна чио упра во то што је на пи са но. Нај ве ћа иро ни ја Кла ни-
це 5 је, ипак, та што Зе мља ни ни су Трал фа ма до ри јан ци, и што, у 
по тра зи за уто чи штем, мо жда је ди но сме хом над соп стве ном крх ко-
шћу нај бе збол ни је мо гу сти ћи до не ког соп стве ног Трал фа ма до ра.

37 Исто, 85. 
38 Х. Пор тер Абот, нав. де ло, 246.
39 K. Von ne gut, нав. де ло, 100. 




