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Као клин ци сви смо их чи та ли (и гле да ли), а ка сни је се и упо зна ли 
са ра зним сти ло ви ма и фор ма ти ма при ла го ђе ним раз ли чи тим уз ра сти
ма, али ма ло је ве ро ват но да је ико од нас прет по ста вио да је у овом ме
ди ју при клад но пред ста ви ти док тор ску те зу. У пра ву сте, у пи та њу је 
стрип. Сам чин пред ста вља ња док тор ске те зе у овој фор ми на во ди нас 
на очи глед но пи та ње – за што је стрип на мар ги на ма без об зи ра да ли му 
при сту па мо као ви ду на ра ци је (текст), или пак као ли ков ном де лу (сли ка). 
Ник Су зе нис (Wal ter Nic kell (Nick) So u sa nis) нам у ди на мич ној игри цр те жа 
и ре чи на 208 стра ни ца по ста вља ово, али и дру га пи та ња. Од рав њи ва ње 
(Un flat te ning)1 ру ши мно ге та буе о стри пу као фор ми из ра жа ва ња, али 
иде и мно го да ље од то га у же љи да нам ука же на дру га чи је мо гућ но сти 
гле да ња све та око нас пу тем сим би о зе ре чи и сли ке.

Ник Су зе нис је уни вер зи тет ски про фе сор, ви зу ел ни умет ник, умет
нич ки кри ти чар, ка ри ка ту ри ста, али из над све га па си о ни ра ни ау тор и 
љу би тељ стри па. Свет ска пу бли ка бли же се упо зна је са ње го вим ра дом 
и иде ја ма 2015. го ди не упра во као са ау то ром књи ге Од рав њи ва ње, пр ве 
док тор ске те зе це ло куп но пре зен то ва не у фор ми стри па. Са овом књи
гом је исте го ди не осво јио пре сти жну на гра ду „Линд Вард” за гра фич ку 
но ве лу (Lynd Ward Grap hic No vel Pri ze). Узи ма ју ћи у об зир ра зно вр сност 
ау то ро вих2 ин те ре са и ис ку ста ва, чи ње ни ца да је Су зе нис бив ши про фе
си о нал ни те ни сер и ин струк тор, ко ји је ка сни је ди пло ми рао на ка те дри 
за ма те ма ти ку на Уни вер зи те ту За пад ног Ми чи ге на (We stern Mic hi gan 
Uni ver sity), мо жда и ни је то ли ко из не на ђу ју ћа. Као ви зу ел ни умет ник 
ак тив но из ла же и уче ству је у јав ним про јек ти ма у Де тро и ту (Ми чи ген, 
САД), где је не ко вре ме и жи вео. Та ко ђе об ја вљу је не ко ли ко чла на ка у 

1 Сви на во ди су из књи ге: Ник Су зе нис, Од рав њи ва ње, пре в. Ма ри ја Но ва
ко вић, Цен тар за про мо ци ју на у ке, Бе о град 2016.

2 Под ау то ром увек под ра зу ме вам Ни ка Су зе ни са.
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ака дем ским ча со пи си ма Jo u r nal of Cur ri cu lum and Pe da gogy и Chro nic le 
of Hig her Edu ca tion. Су зе нис стрип ви ди као ал тер на тив но сред ство ко
му ни ка ци је и сма тра да он по се ду је ве ли ки по тен ци јал у еду ка ци ји. Са 
овом иде јом раз вио је ча со ве ко је пре да је на Учи тељ ском фа кул те ту при 
Уни вер зи те ту Ко лум би ја (Te ac hers Col le ge at Co lum bia Uni ver sity) и Пар сонс 
шко ли за ди зајн (Par sons School of De sign). То ком док тор ских сту ди ја на 
Уни вер зи те ту Ко лум би ја у Њу јор ку ор га ни зу је мул ти ди сци пли нар ну 
кон фе рен ци ју о кре а тив но сти, игри и има ги на ци ји. Упра во књи га Од рав
њи ва ње пред ста вља на ста вак овог ин те ре со ва ња, али на се би свој ствен 
на чин.

Пи са ни рад док тор ске ди сер та ци је, без об зи ра на ака дем ску ди сци
пли ну, по пра ви лу има фор мат на уч ног ра да. Су зе нис по шту је ово пра ви ло. 
Иа ко је сам са др жај пред ста вљен на не ка рак те ри сти чан на чин књи га је 
ор га ни зо ва на ве о ма кла сич но, са осам по гла вља (као и два ин тер ме ца), 
на по ме на ма ау то ра и оп се жном би бли о гра фи јом. Та ко ђе укљу чу је ли сту 
са за хвал ни ца ма, као и низ ски ца. Ови цр те жи, „пр ве ски це”, ко ји се на
ла зе на са мом кра ју књи ге, ве о ма су за ни мљи ви и ука зу ју на то да ау тор 
ви зу ел ним пу тем ор га ни зу је нај пре сво је иде је, а за тим их уоб ли ча ва у 
са др жај и ин ди ви ду ал на по гла вља. У пи та њу је тип мен тал ног ма пи ра
ња пред ста вљен пу тем цр те жа ко ји нам да је увид у мо гућ ност да ау тор 
за пра во раз ми шља на сли чан на чин на ко ји и пред ста вља свој рад, у ком
би на ци ји ре чи и сли ке. Пре све га да ви ди мо шта је то што га на го ни на 
ова кав при ступ. У че му је тај на овог „стри па”?

Поч ни мо од са мог на сло ва. Да би смо не што же ле ли да одрав на мо, 
нај пре тре ба да спо зна мо у че му је про блем са рав ним. Ау тор отва ра пр во 
по гла вље се ри јом цр те жа ко ји ма пред ста вља „рав ност”. Без лич ни ли ко
ви по гну тих гла ва са ру ка ма на ле ђи ма, уред но на ни за ни у ре до ви ма и 
рас по ре ђе ни на не ку вр сту по крет не (ин ду стриј ске) тра ке, илу стру ју нам 
ова кво ста ње. Оно ни је ис кљу чи во ви зу ел но, већ по сма тра но ду бље пред
ста вља ка рак те ри стич но ста ње ума „јед но ди мен зи о нал ног ми шље ња и 
по на ша ња (по Мар ку зеу (Her bert Mar cu se))”. Та ква би ћа оби та ва ју без 
кри тич ке ди мен зи је и сви (на из глед) из бо ри ко ји су им на рас по ла га њу 
би ва ју пред о дре ђе ни. У пи та њу је спе ци фич но ста ње све сти ко је им пли
ци ра мен тал ну ре про дук ци ју у обра зо ва њу, ком парт мен та ли зам ума и 
жи во та уоп ште и све оп шту апа ти ју – про бле ме при сут не у мо дер ном 
дру штву. Је дин ка по ста је мо дул ко ја гу би би ло ка кву ин ди ви ду ал ност, 
као и моћ спо зна је ван гра ни ца пред о дре ђе ног. Тре ба на по ме ну ти да од 
са мог по чет ка књи ге ау тор фор ми ра ви зу ел не сим бо ле ко је кроз цр теж 
ко ри сти као ре фе рен це да би по ве зао од ре ђе не пој мо ве, или се на њих 
на до ве зао. Пр ви у ни зу ових сим бо ла је „Ра ва нац”. Он је пред ста вљен 
цр те жом чо веч јег те ла у ста ву „мир но”, по гну те гла ве, без пре по зна тљи
вог ка рак те ра (ли ца), а че сто се по ја вљу је и у ни зу (ко ло ни) исто вет них 
ли ко ва. Ау тор ево ци ра есте ти ку Ме тро по ли са Фри ца Лан га (Fritz Lang, 
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Me tro po lis, 1927), иде ју дис то пиј ског дру штва из Ор ве ло ве 1984 (Ge o r ge 
Or well, Ni ne teen EightyFo ur, 1949) и сим бо ли ку Зи да Пинк Флој да (Pink 
Floyd, The Wall, 1982). По сте пе ном ме та мор фо зом је дин ка по ста је ма са, 
ма са по ста је ли ни ја, а ли ни ја баркод. По том до ла зе чи гре, цр теж ме ња 
стил и по ста је раз и гран... ве сео... ули ва тра чак на де. Сво јом ди на ми ком 
оне на крат ко ме ња ју су мор ни ам би јент. Ипак, сли ка убр зо по чи ње да се 
му ти, би ва све ви ше пик се ли зо ва на, тран сфо р ми ше се у обри се без лич
ног ли ка ко ји на кра ју по ста је цр ни ква драт. Оста је са мо „рав ност”.

По што нас је упо знао са иде јом „рав но сти”, ау тор у на ред ном по
гла вљу (ин тер ме цу) илу стру је сре ди ну у ко јој је ова кво ста ње при род но. 
Са му иде ју „Ра ва ни је”, као си сте ма ко ји функ ци о ни ше ис кљу чи во у две 
ди мен зи је, Су зе нис пре у зи ма из исто и ме не Ал бо то ве но ве ле (Ed win A. 
Ab bott, Fla tland, 1884). У овом све ту оби та ва ју ис кљу чи во ге о ме триј ски 
об ли ци ко ји ни су у мо гућ но сти да спо зна ју ства ри ван рав ни свог ви до
кру га. Про блем нај пре на ста је у мо мен ту ка да ква драт, ина че угле дан 
ста нов ник „Ра ва ни је”, по ку ша ва да об ја сни сво ју дру гу ди мен зи ју ли
ни ји ко ја бив ству је у ни жој јед но ди мен зи о нал ној сре ди ни. Шта год да 
по ку ша, он „уда ра у рав но”. И сам ква драт се сре ће са слич ном не појм љи
во шћу у мо мен ту ка да се срет не са сфе ром. Он јед но став но не мо же да 
схва ти зна че ње „ка го ре, не ка се ве ру”. Сфе ра ко нач но успе ва у на из глед 
не мо гу ћој ми си ји да од ле пи ква драт са рав не по вр ши не и от кри је му 
но ви на чин ви ђе ња. Ин спи ри сан овом спо зна јом, ква драт за ми шља и 
дру ге ди мен зи је... че твр ту, мо жда чак и пе ту, али сфе ра ви ше не мо же 
да га раз у ме. Ау тор алу ди ра на ша блон ско раз ми шља ње ко је спре ча ва 
спо зна ју ства ри из ван гра ни ца ди рект ног опа жа ња. Мо рам да при ме тим да 
је овај фе но мен ве о ма сли чан оном „не ви ди да ље од свог но са”, са ко јим 
се не та ко рет ко су сре ће мо. Да би до шло до би ло ка кве про ме не ова квог 
при сту па, не што нео че ки ва но мо ра да по ме ри уте ме ље ну гра ни цу ис ку
ства, по пут „Хер ме са ко ји Пер се ју по кла ња кри ла те сан да ле ка ко би по
ро био Ме ду зу”. Али да ли је ту пер спек ти ву мо гу ће до ку чи ти и без сан
да ла? По ау то ру, про ме на угла гле да ња и про на ла же ње но вих пер спек ти ва 
по чи ње „раз ми шља њем о гле да њу...”

У сле де ћем по гла вљу под на зи вом „Ва жно је ви де ти ду пло, а за тим 
и још по не што” по чи ње ана ли за на чи на на ко ји опа жа мо. Су зе нис нас 
под се ћа да сва ко од два ока ко је по се ду је мо по је ди нач но ви ди дру га чи
је и по ста вља пи та ње ко ји по глед је ис пра ван. На рав но, ни је дан, јер наш 
сте ре о тип ски вид упра во за ви си од обе пер спек ти ве, ка ко би смо има ли 
моћ опа жа ња ду би не а са мим тим и по и ма ње тр о ди мен зи о нал но сти 
ства ри и про сто ра око нас. Упра во овај фе но мен дво ја ког ви ђе ња је и 
до вео Ера то сте на до ме ре ња ко јим је до ка зао за кри вље но сти Зе мљи не 
по вр ши не. При ме ном ова квог на чи на гле да ња де фи ни са ног као „кон цепт 
па ра лак се” до шло је до но вог раз у ме ва ња пла не те. Та ко до ла зи мо до 
де фи ни ци је од рав њи ва ња као „исто вре ме ног гле да ња из ви ше угло ва 
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ко је усло вља ва на ста нак но вог на чи на гле да ња”. Ау тор сма тра да је при
ме њи ва ње овог прин ци па усло ви ло мно га от кри ћа, као на при мер Ко пер
ни ко во из ме шта ње зе мље из цен тра „ко смо са” до ко га је до шло упра во 
упо ре ђи ва њем ра зних мо де ла из про шло сти. То са зна ње би ло је ре во
лу ци о нар но, иа ко се су штин ски ни шта сем угла гле да ња ни је про ме ни
ло. От кри ће хе ли о цен трич ног мо де ла све та отво ри ло је и но ва пи та ња, 
по кре ну ло но ва от кри ћа, али и про у зро ко ва ло де фи ни са ње по је ди них 
на уч них ди сци пли на и њи хо вих окви ра. Ре не сан сни чо век по ла ко по
чи ње да иш че за ва, а ти ме до ла зи и до по сте пе ног огра ни ча ва ња сфе ре 
гле да ња на ужи део спек тра де фи ни са ног у окви ру ин ди ви ду ал них ди
сци пли на. Ау тор ин си сти ра на то ме да раз ли чи те пер спек ти ве ства ра ју 
си стем ис пре пле та них гле ди шта ко ја оп ста ју сје ди ње на, ме ђу соб но ути
чу јед на на дру ге, а део су исте ин те гри са не це ли не у ко јој упра во ле жи 
све о бу хват ни је раз у ме ва ње. Глав ну пре пре ку ова квом при сту пу он ви ди 
у „ја зу обо стра ног не ра зу ме ва ња”, или по Чар лсу Пер си ју Сноу (Char les 
Percy Snow) у „ја зу две кул ту ре”. Ра зно вр сност иде ја је за и ста ре ле вант на 
са мо ка да по сто ји ко му ни ка ци ја. Сто га је „плес ми шље ња” (по узо ру на 
Леј ко фа и Џон со на (Ge or ge La koff, Mark Johnson)) нео п хо дан у пре ва зи
ла же њу раз ли чи тих на чи на спо зна је и фор ми ра њу по ве за них ми шље ња 
ко ја су исто вет но бит на. Ви ђе ње ту ђим очи ма по ма же спо зна ји са мо га 
се бе. Ау тор на по ми ње да, иа ко се фо ку си ра на ви зу ел ну, он не ис кљу чу је 
дру ге на чи не пер цеп ци је већ их ме та фо рич ки об у хва та и ти ме нам по ка
зу је да ни је огра ни чен са мо на „струч ну” већ је усме рен и на ши ру пу бли
ку. У овом кон тек сту он по ве зу је и на чин пер цеп ци је пса ко ји „сли ку” 
фор ми ра пу тем из у зет ног слу ха, ре флек сним со чи ви ма, и нај ва жни јим 
од свих – чу лом ми ри са. На овај на чин пас не фор ми ра са мо тре нут ну 
сли ку већ и ис ку ство о оно ме што се де си ло. Ње го во ви ђе ње је „мул ти
сен зор ско”. У од но су на пса наш на чин спо зна је је огра ни чен на исти на чин 
на ко ји „Ра ван ци” не мо гу да спо зна ју „ка го ре, не ка се ве ру”. Ме ђу тим, 
пер цеп ци ја ни је усло вље на са мо оним што нам је да то чу ли ма. Ра до зна
лост нас те ра да тра га мо за оним што је ван гра ни ца ви ди ка. Нај пре тре
ба схва та ти, као што Џејмс Карс (Ja mes P. Car se) ка же, да је „наш вид, а 
не оно што гле да мо, огра ни чен”. Уко ли ко то при хва ти мо, отва ра мо мо
гућ ност да ви ди мо на раз не на чи не. На кра ју овог по гла вља ау тор на вео
ма сли ко вит на чин да је при мер из књи жев но сти. У ро ма ну Уликс Џејмс 
Џојс ко ри сти го то во све по зна те тех ни ке при по ве да ња. На исти на чин 
Су зе нис об ја шња ва на чин Џој со ве на ра ци је кроз мно штво цр те жа (сли
чи ца) ко ји су на ис тој стра ни пред ста вље ни у раз ли чи тим сти ло ви ма. 
Ова кав мул ти ди мен зи о на лан при ступ до во ди до по ме ра ња гра ни ца ван 
оно га „ка ко је сте”.

Тре ће по гла вље, под на зи вом „Об лик на ших ми сли”, раз ма тра 
„сред ства по мо ћу ко јих уре ђу је мо ис ку ство и струк ту ри ра мо ми сли”. 
Су зе нис нај пре упо зо ра ва да је зик, иа ко је моћ но сред ство из ра жа ва ња, 
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по се ду је гра ни це ко је, уко ли ко су схва ће не као ап со лут не, мо гу би ти 
зам ка, јер ме диј у ком раз ми шља мо од ре ђу је ка ко ви ди мо. Текст и сли
ка има ју сим би о тич ки од нос, али ре чи тра ди ци о нал но има ју при мат, 
док су сли ке као илу стра тив не по ти сну те у до мен пред ста ве и есте ти ке. 
Ин те ре сант но је при ме ти ти да је ова по ле ми ка сим бо лич но пред ста вље
на је ди ном тек сту ал ном стра ном у це лој књи зи. Пла тон је дав но из ра зио 
не по ве ре ње пре ма пер цеп ци ји: „Ми ви ди мо кроз очи... не уз по моћ њих.” 
На при ме ру пред ме та (олов ке или шта па) де ли мич но за ро ње ног у ча шу 
во де он по ста вља пи та ње шта је ствар ност. За Пла то на, ми шље ње је 
„вр ста уну тра шњег го во ра”, а пи са ње „ин фе ри ор на за ме на за пам ће ње 
и жи во раз у ме ва ње”. Де карт (René De scar tes) иде да ље у не по ве ре њу 
пре ма чу ли ма у ми шље њу да је све про из вод ис ку ства: „Ми слим, да кле 
по сто јим.” Али ка да би смо ум ра ста ви ли од чу ла, бес те ле сно би смо плу
та ли у мо ру ре чи. Упр кос сво јој не ве ри ци Де карт је дао ве ли ки до при нос 
у ис тра жи ва њу оп тич ких фе но ме на. Он де фи ни ше по јам ре фрак ци је, 
ко ја на ста је пре ла ма њем све тло сти при пре ла зу из јед ног ма те ри ја ла у 
дру ги. Ти ме об ја шња ва по ја ву ду ге, као и Пла то нов при мер пред ме та 
са ви је ног у во ди. Уме сто да је од ба ци мо као не тач ну, илу зи ја мо же да 
нас учи. Она ука зу је на тач ку у ко јој се спа ја ју ра зум и пер цеп ци ја. Као 
што Ха ја ка ва (Sa muel Ic hiye Hayaka wa) ка же: „Сва ки је зик оста вља не до
вр шен по сао за дру ге је зи ке.” Стри пу мо же мо при сту пи ти на исти на чин 
јер спа ја њем вер бал ног пра во ли ниј ског при сту па (реч по реч, ред по ред) 
и ви зу ел ног при сту па у ко ме је са др жај пред ста вљен сву где исто вре ме
но и у ре ла ци ји про ши ру је мо гра ни це по ста вље не са мо јед ним мо ду сом. 
„Текст је о не че му док сли ка је сте”; у ко ре ла ци ји они се до пу њу ју. Упра во 
стрип по се ду је ова кав од нос. Пу тем се квен ци илу стра ци је су пред ста
вље не у про ми шље ном ни зу, вре ме је за пи са но у про сто ру, а ми са о на 
це ли на на ста је по ве зи ва њем та ча ка. Чи та лац по ве зу је ста тич ко и ки не
тич ко и да је му но ву ди мен зи ју. Иа ко је чи та ње се квен ци јал но, ком по
зи ци ја се ви ди као јед на сли ка. Ове атри бу те стри па мо же мо упо ре ди ти 
са две вр сте све сти, „се квен ци јал ном и на по ред ном”. По Ија ну Мак гил
кри сту (Iain McGil christ) оне од го ва ра ју ка рак те ри за ци ја ма ле ве и де сне 
стра не људ ског мо зга. Он од ба цу је до ми нант но ми шље ње по ком се ле ва 
стра на ту ма чи као вер бал на а де сна као ви зу ел на, су ге ри шу ћи да оне 
су штин ски пред ста вља ју два на чи на „ви ђе ња”: „пр ва раз ла же и де ли 
ин фор ма ци је а дру га се ба ви це ли ном у кон тек сту”. Оне у спре зи фор
ми ра ју дво ја ку при ро ду на ше па жње на та кав на чин да је јед на стра на 
усме ре на ка уну тра (ства ри ма ко ји ма се тре нут но ба ви мо), а дру га ка 
спо ља (опрез). Ау тор сма тра „да стрип на исти на чин др жи се квен ци јал
но и на по ред но у елек трич ној на пе то сти”. Дво ја ким на чи ном пре зен то ва ња 
ин фор ма ци је сли ка и реч се кон стант но пре пли ћу у кру гу „чи тај –гле дај”. 
По ред то га стрип омо гу ћа ва и ин те гра ци ју раз ли чи тих мо ду са зна ко ва 
и сим бо ла већ ис пре пле та них у про сто ру ко ји ути чу јед ни на дру ге. 
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Уко ли ко се сло жи мо да стрип об је ди њу је фор му (пра во ли ниј ске се квен це) 
и из раз (це ла ком по зи ци ја), он по се ду је мул ти ди мен зи о нал ни ка рак тер. 
Ова кав „ам фи биј ски је зик јук ста по зи ци ја и фраг ме на та” мо жда и је сте 
„сред ство за об у хва та ње и пре но ше ње за мр ше но сло же них ми сли”. Ова
кво раз ма тра ње под се ти ло ме је на на уч но фан та стич ни филм До ла зак 
(Ar ri val, 2016) Де ни ја Вил не ва, у ко ме је за ми шљен је зик ко ји не ко ри сти 
ре чи и сло ва већ ва ри ја ци јом јед не ви зу ел не фор ме мо же да се ис ка же 
ком плет на ми сао. Та кав на чин ко му ни ка ци је пред ста вљен је као нај ве
ћа те ко ви на ци ви ли за ци је ко ја је да ле ко на пред ни ја од на ше.

У на ред ном по гла вљу, под на сло вом „На ша те ла у по кре ту”, ау тор 
ана ли зи ра на чин на ко ји по сма тра мо, у од но су на на ше те ло. Пер цеп ци ја 
ни је ста тич на ак тив ност. Ви дом кон стант но ана ли зи ра мо ства ри, про
стор, као и си ту а ци је око се бе из раз ли чи тих угло ва. На тај на чин раз ли
ку је мо мно штво чул них по да та ка, ана ли зи ра мо их, гра ди мо уну тра шње 
мо де ле и од ре ђу је мо мо гу ће пу та ње кре та ња на шег те ла. Ка ко Ал ва Ное 
(Al va Noë) ка же: „Пер цеп тив но ис ку ство је на чин су о ча ва ња са тим ка кве 
су ства ри кроз кон такт са оним ка ко из гле да ју.” Ова кав до го вор ис ку ства 
и ви ђе ња ука зу је на ду а ли тет пер цеп ци је ко ји ау тор илу стру је на при
ме ру та њи ра – без об зи ра на то са ко је стра не гле да мо та њир, ми зна мо 
да је он окру гао иа ко угао по сма тра ња не мо ра да нам при ка же тај об лик. 
По Ру дол фу Ар нхај му (Ru dolf Ar nhe im) ми „гле да мо у ре ла ци ји”, или, 
ка ко ау тор кон ста ту је, „у би ло ка квом тра гу оста вље ном на по вр ши ни 
тра жи мо слич но сти (из ис ку ства) на ко је ука зу је њи хо ва фор ма; уви ђа мо 
ње го ве гра ни це”. Цр те жом сме шта мо по крет свог те ла на по вр ши ну, он 
је од раз оно га ко га је на пра вио. Као та кав, цр теж не ми нов но упо ре ђу је мо 
у од но су на на ше те ло; ко ри сти мо оно што ви ди мо у ре ла ци ји. Жи вот но 
ис ку ство та ко ђе при ме њу је мо у ту ма че њу цр те жа (ли ков не фор ме). То 
се по себ но мо же при ме ти ти у на чи ну на ко ји ана ли зи ра мо ап стракт ну 
ком по зи ци ју. У фор мал ној ана ли зи нај пре опа жа мо ви зу ел не еле мен те, 
упо ре ђу је мо их, кон ста ту је мо њи хо ве од но се и ту ма че ње ба зи ра мо у од
но су на жи вот но ис ку ство. Ау тор кроз цр теж да је низ при ме ра на ко ји
ма ова тврд ња би ва очи глед на. По Леј ко фу, Џон со ну и Ну ње зу (Ge o r ge 
La koff, Mark Johnson, Ra fael E. Núñez) „на ши основ ни пој мо ви не до ла зе 
из до ме на чи стог ума, ли ше ног те ла, већ су уте ме ље ни у то ме што опа
жа мо свет и по сто ји мо у ње му”. Но во раз у ме мо по мо ћу оно га што нам 
је по зна то; ап стракт но на ста је у од но су на ре ал но. Ка ко ау тор сма тра, 
„цр та ње је вид гле да ња, вид са зна ња”. Ма са ки Су ва и Бар ба ра Тве р ски 
(Ma sa ki Su wa, Bar ba ra Tve rsky) ка жу: „Цр та ње је сред ство за уса гла ша
ва ње раз го во ра са са мим со бом.” Овај на чин бе ле же ња ми сли, ко ји на
ста је у ко ре ла ци ји на шег ви зу ел ног си сте ма и спо соб но сти да ви ди мо у 
ре ла ци ји, по ау то ру про ши ру је гра ни це људ ског ми шље ња. То упра во 
до ка зу је РутБерн стајн (Ro bert S. Ro otBern stein), ко ји је уста но вио да 
на уч ни ци ко ји су по зна ва ли умет ност до ла зе до ви ше на уч них от кри ћа. 



Ау тор об ја шња ва да је то за то што „ви де из раз ли чи тих пер спек ти ва, 
игра ју се... ка ко би смо ство ри ли до бре ми сли о це мо ра мо да не гу је мо 
до бре гле да о це”. По гла вље за вр ша ва за кључ ком да „опре мље ни број ним 
на чи ни ма гле да ња до би ја мо при ступ мул ти ди мен зи о нал ном ви ду”, што 
отва ра про стор за от кри ћа но вих ди мен зи ја. 

Сим бо лич ки, пе то по гла вље нас уво ди у „Пе ту ди мен зи ју”. На мо
ме нат се вра ћа мо у „Ра ва ни ју”, где ква драт има сво ју по след њу ви зи ју, 
у ко јој за јед но са сфе ром по се ћу је „тач ка ни ју” – свет без ди мен зи ја. Ту 
они су сре ћу ње ног је ди ног ста нов ни ка, тач ку, али она их не при ме ћу је 
јер ни је у ста њу да пој ми ни ко га сем се бе са ме. Да би смо уви де ли дру ге 
ди мен зи је по треб но је гле да ти да ље од се бе и схва ти ти да по сто је раз
ли чи ти угло ви гле да ња, па чак и они ко је ни смо у ста њу да са гле да мо. 
За пре ва зи ла же ње раз ли ка и при хва та ње дру га чи јих ви ђе ња по треб на 
је има ги на ци ја. Ова „пе та ди мен зи ја” је нео п ход на за спо зна ју све та 
из ван нас са мих, или дру га чи је ре че но, ка ко би смо ви де ли да ље од свог 
но са. Етјен Пе ла прат и Мајкл Кол (Eti en ne Pe la prat, Mic hael Co le) твр де: 
„Има ги на ци ја је та ко ја по пу ња ва пра зни не и по ве зу је де ло ве, и ти ме 
пра ви ста бил не и це ло ви те сли ке ко је нам омо гу ћа ва ју да ми сли мо и 
де ла мо”. По ве зи ва њем ста тич них се квен ци ко је су ре зул тат ди на мич ног 
кре та ња на ших очи ју (по сма тра ња) има ги на ци ја нам омо гу ћа ва да пре
мо сти мо шу пљи не у пер цеп ци ји и ком пле ти ра мо сли ку. Ау тор на во ди 
соп стве ни при мер – су пер хе ро ја Ло кер ма на (Loc ker man) ко га је као стрип
ског ју на ка сми слио са 13 го ди на. Он има са мо јед ну су пер моћ: „да про ђе 
кроз би ло ко ја вра та и иза ђе кроз би ло ко ја дру га – би ло где и би ло ка да...” 
Про стор из ме ђу то дво је вра та (пу ко ти ну) чи ни има ги на ци ја. Ло кер ман 
је на стао као ре зул тат ау то ро ве фа сци на ци је кљу че ви ма и бра ва ма из де
тињ ства, кроз деч је ди ле ме као што су „шта је у ку хињ ском кре ден цу?; 
шта је иза за кљу ча них вра та та ва на?”, као и „зе мља ма чу да у ко је се 
сти же про па да њем кроз зе чи ју ру пу...” Има ги на ци јом мо же мо сти ћи ван 
гра ни ца по зна тог али нај пре мо ра мо уви де ти „пра го ве”, јер сва ка „вра та” 
има ју дво ја ку при ро ду, исто вре ме но су и ба ри је ра и про лаз. Сто га и при
че мо же мо схва ти ти као сво је вр стан про лаз. Оне нам пру жа ју увид у 
дру ге ди мен зи је, у ко ји ма смо сло бод ни да спо зна мо ту ђе ми сли и укљу
чи мо их у соп стве не, као што је Ко пер ник то ура дио. Уко ли ко по се ду
је мо не ку су пер моћ, он да је она упра во у то ме да пу тем ма ште мо же мо 
да са гле да мо ди мен зи је ко је су скри ве не у на ма и „ство ри мо ко ор ди нат
не си сте ме пу тем ко јих исти свет по сма тра мо на раз не на чи не”. Ау тор 
за вр ша ва по гла вље кроз але го ри ју – цр те жом пор та ла (вра та) ко ји се 
сим бо лич ки на ла зи усред пу сти ње и отва ра нам пут у не по зна то.

На кон што на кри ли ма ма ште на по кон успе мо да про ђе мо кроз овај 
пор тал, ула зи мо у ше сто по гла вље под на сло вом „Бра зде”. На шли смо 
се у го ми ли ка пљи ца, оне се сма њу ју, рас по зна је мо ки шу, из ње на ста је 
ба ра ко ја се ули ва у је зе ро и ства ра ток. Мно штво тра го ва ко је пра ти 
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ове то ко ве ули ва ју се у ре ку. Ова ква ре ка иде ја и са зна ња, чи ји су ток 
ство ри ли на ши пре ци, чи ни на шу исто ри ју. Ње но ко ри то је са вр шен 
ка луп за тра су на шег да љег пу та. Ду бо ко је уте ме ље но и из ду би не ње
го вих „бра зди” те шко је прет по ста ви ти да су га љу ди по пут нас ство
ри ли. У про це су пре ва зи ла же ња соп стве них огра ни че ња ство ри ли смо 
моћ не струк ту ре. Оне су вре ме ном по ста ле оно сто Лу ис Мам форд (Le wis 
Mum ford) на зи ва „ме ха ни змом ко ји син хро ни зу је на ше де ла ње”. Сва ка 
иде ја, уко ли ко је при хва ти мо као ап со лут ну, мо же да нас до ве де у си туа
ци ју да је „сле по” пра ти мо. Оног мо мен та ка да пре ста не мо да пре и спи ту
је мо ства ри око се бе по ста је мо ро бо ви соп стве них са зна ња, за ро бље ни, 
„рав ни”. Ис ку ство нас учи да по ста не мо ве шти у ства ри ма ко је ра ди мо, 
фор ми ра мо на ви ке, и оне нам вре ме ном по ста ју при род не. Ме ђу тим, Џон 
Дјуи (John De wey) упо зо ра ва: „Са ма ’са ви тљи вост’ ко ја нам то омо гу
ћа ва би ва угро же на ка да на ви ке кре ну да нас об у зи ма ју, оме та ју ћи на шу 
флек си бил ност.” Сва ко днев не на ви ке су жа ва ју људ ску свест и тре ба да 
по ку ша мо да их кон тро ли ше мо. Ау тор да је при мер сво је су пру ге, ко ја 
че сто ме ња пу та њу ко јом иде на по сао. Ова кав при ступ не са мо што јој 
омо гу ћу је да из бег не ру ти ну по са о –ку ћа, ку ћа –по сао, у ко јој мно ги про
во де са те, већ јој пру жа при ли ку да на и ла зи на раз ли чи те при зо ре и 
по ве зу је но ве ства ри. Пре ма ау то ру, то је слич но оно ме што умет нич ки 
по крет си ту а ци о ни ста на зи ва de ri ve. По ен та је у то ме да на ша има ги на
ци ја мо ра оста ти ак тив на, јер ка ко ау тор ка же „ки ша ће и да ље па да ти, 
и бра зде ће се и да ље фор ми ра ти”, а ми тре ба да на ђе мо на чин да из њих 
ис ко ра чи мо, у су прот ном ри зи ку је мо да се уто пи мо.

Дру ги ин тер ме цо, „При ве за ни кон ци”, ау тор по чи ње але го рич но 
при чом о Пи но ки ју (иа ко то не на во ди екс пли цит но). Ни во све сти ове 
„лут ке”, упр кос ње ној „фи зич кој ди мен зи о нал но сти” упо ре ди ва је са 
„Ра ван ци ма”. Пи но кио сва ки дан има „са вр ше ну”, исто вет ну ру ти ну, 
ко ју је ау тор пред ста вио ни зом ани ми ра них се квен ци по пут оних у цр та
ном фил му. Он је иде ал ни при пад ник рад нич ке кла се, успе шно пра ти 
све сво је ду жно сти, сва ког да на и на исти на чин. Јед но га да на де си ло се 
не што нео че ки ва но. Из ле гла се лар ва гу се ни це и по че ла да бу ши (је де) 
лист биљ ке ко ју је сва ко днев но па жљи во за ли вао на по чет ку сво је днев не 
ру ти не. Од тог мо мен та, ка да ју је угле дао, не што су у ње му по ре ме ти
ло. Ни је мо гао да пре ста не да ми сли о тој гу се ни ци. Уву кла се у сва ки 
ни во ње го ве све сти; ње го ва днев на ру ти на би ла је по ре ме ће на. У јед ном 
мо мен ту то ли ко се кон цен три сао по сма тра ју ћи је да му се обра ти ла ре
чи ма: „Ко си ти?” Свест о све му што је спо знао мо мен тал но је по ста ла 
из вр ну та на о пач ке. Исто вре ме но, он схва та да је ве зан кон ци ма ко ји упра
вља ју де ло ви ма ње го вог те ла, ко ји су све вре ме би ли ту али их он ни је 
ви део. Ау тор за тва ра ин тер ме цо ци ти ра ју ћи Ал фре да Нор та Вај тхе да 
(Al fred North Whi te he ad): „Фи ло зо фи ја по чи ње чу ђе њем”.
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Сед мо по гла вље, на зва но „Век то ри”, ау тор отва ра цр те жом без
лич них ли ко ва ко ји се из не ко ли ко то ко ва (бра зди) сли ва ју у ма су (ре ку). 
Овај скуп бе жи вот них је дин ки без из ра за и иде ја, гу сто са би јен у оквир 
стра ни це, кре и ра „угу ше ну ат мос фе ру”. Ка ко би се ова кав ам би јент 
из бе гао, по треб на је „искра” ко ја „осве тљу је инерт ност, про би ја фа са ду 
оно га ка ко је сте, и от кри ва да смо све са мо не рав ни”. По ау то ру она на
ста је раз ви ја њем све сти о се би и свом окру же њу – мо гућ но сти да се бе 
исто вре ме но ви ди мо дво ја ко, као би о ло шко и со ци јал но би ће. За ову ре
ла ци ју кре и ра ви зу ел ни сим бол на лик ге о ме триј ском сим бо лу ко ји ус по
ста вља од нос (угао) два век то ра, а та ко ђе под се ћа на ше стар. Са ма фор ма 
овог сим бо ла су ге ри ше ду а ли тет, али и сим би о зу. Кроз спо зна ју, ка ко 
ви зу ел ну та ко и кон цеп ту ал ну, про ши ру је мо хо ри зонт свог ви ди ка да 
би смо ви де ли да ље, ка ко ван сво јих ди мен зи ја та ко и ду бље у сво ју уну
тра шњост. На тај на чин по чи ње мо да схва та мо шта нас чи ни оним што 
је смо. Уко ли ко ис пра ти мо чи тав низ до га ђа ја ко ји су усло ви ли наш био
ло шки на ста нак, као и ис ку ства и ин тер ак ци је из на шег дру штве ног окру
же ња ко је фор ми ра ју наш иден ти тет, схва та мо да је све ове ве зе не мо
гу ће исе ћи. На исти на чин на ко ји би Пи но кио без сво јих ко на ца остао 
са мо не по крет на лут ка. Одво је ни од све га оно га што нас чи ни, не мо же мо 
спо зна ти шта смо. Ка ко Бру но Ла тур (Bru no La to ur) пи ше: „Еман ци па
ци ја не зна чи осло бо ђе ност од ве за, већ до бру по ве за ност”. Кон ци су из вор 
но вих асо ци ја ци ја, а не „огра ни че ња ко ја тре ба за у зда ти”. Као при мер, 
ау тор по ре ди Де кар тов на чин ин тер пре та ци је, у ко јем је тр о ди мен зи о
нал ни свет ко ји ро ти ра све ден на ста тич ну рав ну ко ор ди нат ну мре жу, 
са ма па ма ста нов ни ка па ци фич ких остр ва. Оне на пр ви по глед де лу ју 
слич но, ме ђу тим ма пе до мо ро да ца ни су пу то ка зи већ опи си кре та ња, 
њи хо во „лич но зна ње о то ме где се са ста ју мо ре и не бо, ко је се пре но си 
кроз при че ње го вих пре да ка”. За пра во, њи хо во ви ђе ње све та је би ло 
за сно ва но на пра ће њу при род них по ја ва: кре та њу зве зда, пти ца, та ла са 
и ве тра, под вод ног све та. По мо ћу ових тра го вавек то ра про на ла зи ли су 
пут. Ау тор нас на мо ме нат вра ћа на иде ју „оног што нас чи ни оним што 
је смо”. Џон Дјуи де фи ни ше ка па ци тет не као пра зни ну ко ју тре ба по пу
ни ти из не ког спо ља шњег из во ра, већ као „си лу ко ја је по зи тив но при
сут на”. Ми по се ду је мо „по тен ци јал ко ји тре ба раз ви ти”; ни ти смо ста
тич на, ни ти до вр ше на ство ре ња. По гла вље за вр ша ва ци та том Ха ли ла 
Џу бра на (Kha lil Gi bran): „Ва ша де ца ни су ва ша де ца, они су си но ви и 
кће ри жуд ње жи во та за са мим со бом... ви сте лук са ког су се ва ша де ца 
по пут жи вих стре ла оти сну ла да ље.”

По след ње по гла вље, под на зи вом „Бу ђе ње”, ау тор по чи ње ди ску
си јом о еду ка ци ји. У пе ри о ду од ра ста ња че сто је моћ из бо ра соп стве ног 
пу та, са зна ња о соп стве ним мо гућ но сти ма (и ин те ре си ма) у кон фрон та
ци ји са ту ђим иде ја ма, оче ки ва њи ма, ми шље њи ма. Да би смо ис тра ја ли 
на свом пу ту, ка ко ау тор фи гу ра тив но ка же, „мо ра мо ста ти на сво је две 
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но ге од по чет ка”, а за то „је ве о ма ва жно има ти пра ви пар ци пе ла”. Као 
при мер на во ди сво је ци пе ле. Се ри јом цр те жа по ка зу је да број 44, ко ји 
но си, узи ма у об зир са мо ду жи ну (ра ван), али не и чи тав низ дру гих 
ка рак те ри сти ка ко је чи не на ше сто па ло. „Рав на њем” су мно га сто па ла 
све де на на исто. Уко ли ко за не ма ри мо раз ли ке, је дин стве не „кон це” од 
ко јих смо са чи ње ни, од у зи ма мо се би „при ро ђе ну окрет ност”, на исти 
на чин као што по ви но ва ње ту ђим оче ки ва њи ма мо же би ти по губ но. 
Тре ба из бе ћи „бра зде”, уске ста зе пред о дре ђе них ко ра ка, и ко ра ча ти у 
ци пе ла ма ко је смо са ми ода бра ли и „ста за ма ко је су са мо на ше ко ли ко 
и на ша сто па ла”. Кроз ни зо ве оти са ка сто па ла ау тор кре и ра ап стракт ни 
дип тих са ди на мич ном ком по зи ци јом. Кон ту ре оти са ка ни су иден тич
не, а сва ка при том има свој пут и свој ри там ко ра ка. За мо ме нат се у 
ка дар вра тио сим бол ше ста ра. Ау тор на по ми ње да раз у ме ва ње, на исти 
на чин као и гле да ње, гра ди мо у ре ла ци ји. Чак и ка да спо ји мо раз ли чи та 
ми шље ња „про стор из ме ђу њих се не ру ши”, већ да је по тен ци јал за но во 
ми шље ње. Раз ли ке су увек при сут не, но ве пер спек ти ве отва ра мо има
ги на ци јом, а не до вр ше ност нам ну ди мо гућ ност да се увек не што мо же 
от кри ти. Ис ку ство је ту да нас по ве де, иа ко се под ње го вим бре ме ном 
мо же стаг ни ра ти. И на исти на чин на ко ји на ше око стал ним по кре том 
осве жа ва по глед, „сред ство да се из диг не мо и по др жи мо сво је ми шље ње 
мо же мо про на ћи у уру ша ва њу ре ла ци ја”, од но сно „од рав њу ју ћи”. Сим
бо лич но, по след њим цр те жом ау тор при ка зу је де таљ ока, бу ди се, а у 
ње го вој ро жња чи се ви ди ре флек си ја цр те жа са прет ход не стра не.

Од рав њи ва ње је вид фи ло зоф ског дис кур са о на чи ну на ко ји гле
да мо на свет око нас. Пу тем син те зе не пре кид ног ни за иде ја из на у ке и 
фи ло зо фи је ау тор кре и ра це ли ну ко ју је те шко об у хва ти ти, а мо жда још 
те же опи са ти ре чи ма. У не ку ру ку, ап сурд но је и по ку ша ти да се ова кав 
вид де ла су бли ми ра пу тем тек ста. У не до стат ку „бо љег”, не по сред ни јег 
сред ства, ово де ло је мо жда нај бо ље опи са ти але го рич ки као вул кан иде
ја у кон стант ном ста њу еруп ци је. Али до ова кве еруп ци је ни је мо гу ће 
до ћи из јед ног из во ра и на је дан на чин, у пи та њу је чи та ва мре жа ре чи, 
сим бо ла и сли ка. Текст је као и у сва ком стри пу сим пли фи ко ван ка ко би 
био при ла го ђен што ши рој пу бли ци, док је цр теж с дру ге стра не ве о ма 
ком плек сан и оби лу је раз ли чи тим сти ло ви ма, ко ји се ме ња ју у за ви сно
сти од иде је ко ју пред ста вља ју. На мо мен те је але го рич ки, на мо мен те 
сим бо лич ки, по не кад илу стру је, а по не кад чи ни са др жај. Ова кав, ди на
ми чан на чин из ра жа ва ња, на крај ње ин вен ти ван на чин из бе га ва ону 
ста ру на ви ку „сле ва на де сно, од о зго на до ле” ко је се на из глед не мо же мо 
ота ра си ти. Ау тор нам ука зу је на про бле ме ко је је зик као основ но сред
ство ин те лек ту ал ног из ра жа ва ња но си са со бом. У сво јој „нај ра зви је ни јој” 
фор ми он че сто по ста је схо дан са мом се би, или уској гру пи око ре лих 
„фа но ва”. Као та кав ла ко би ва „не до сту пан” обич ном „Ра ван цу”. Ле по
та ове књи ге је упра во то ме што иде је пред ста вља у ком би на ци ји ре чи 
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и ви зу ел ног из ра за. Те шко је до ку чи ти да ли је цр теж илу стра ци ја тек ста 
или је обрат но. Уло ге се сме њу ју на на чин сли чан оном на ко ји ау тор де
фи ни ше Од рав њи ва ње као исто вре ме но гле да ње из ви ше пер спек ти ва. 
На мо мен те, на чи ном на ко ји пред ста вља са др жај Су зе нис у пот пу но сти 
успе ва да по ре ме ти ли не ар но чи та ње тек ста и на у чи нас да са др жај по
сма тра мо из ра зних угло ва, да гле да мо спи рал но, чи та мо уна тра шке. 
Али моћ на ви ке је не што са чи ме и сам мо ра да се су о чи, јер упра во она 
да је струк ту ру без ко је би ко хе рент ност де ла ла ко мо гла да се из гу би чак 
и кад је у пи та њу стрип, на исти на чин на ко ји сли ка без ком по зи ци је 
„па да” у про сто ру. 

При ступ цр те жу је та ко ђе спе ци фи чан јер оби лу је мно штвом сти
ло ва, што ни је ти пич но за стрип. Мно ги цр та чи, а по себ но они ко ји су 
ака дем ски обра зо ва ни, ова кву би ра зно ли кост мо гли да про ту ма че као 
не ко хе рент ност естет ског из ра за. Раз ма тра ју ћи ис кљу чи во стил цр те жа, 
по је ди не стра ни це мо гу де ло ва ти на ив но, док су дру ге ве о ма ком плек сне 
ком по зи ци је – јед но став но сто је са ме за се бе. На из глед, ау тор се за и ста 
до бро по тру дио да сва ка сле де ћа стра ни ца из гле да дру га чи је (сем у пар 
из у зе та ка ка да кре и ра дип тих). По себ но су за ни мљи ви цр те жи у ко ји ма 
текст, по не кад ве о ма сло жен, ко ри сти као ви зу ел ни еле мент. Ме ђу тим, 
естет ску или би ло ка кву дру гу ана ли зу овог де ла јед но став но је не мо
гу ће са гле да ти ван ње не це ли не. Ау тор, по мом ми шље њу, не фор ми ра 
стил као фи нал ни естет ски еле мент ко ји про из и ла зи из умет нич ке прак
се, већ раз ми шља кроз цр теж. Са мим тим, ток ње го ве ми сли, као и на чин 
на ко ји ана ли зи ра и по ве зу је иде је, ди рект но ути че не са мо на ком по зи
ци ју сва ке стра ни це овог „стри па” већ и на на чин на ко ји је цр те жи ма 
пред ста вио сва ки при ка за ни мо тив. Из овог раз ло га је сва ка стра на овог 
„стри па” део це ли не, али у исто вре ме и де ло за се бе. Мо жда вам се не
ке стра ни це не ће сви де ти, али ће вас сва ка за ин те ре со ва ти. Ово је пр ви 
„стрип” ко ји сам про чи тао а да је у исто вре ме о све му и ни о че му, ко ји 
не ма рад њу али се де ша ва, ко ји је на цр та ла јед на осо ба а из гле да као 
де ло мно гих, и искре но га пре по ру чу јем, без об зи ра на то да ли сте „Ра
ван ци” или не. 
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