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СНЕЖАНА САВКИЋ

АДНОТАТА ЗА 21. ВЕК – НОВИ  
ХРОМОЗОМ ПСИХОПАТКА

Угурајмо, господо биолози, новог дасу
у вечно празну рупу у биологијском атласу...

(В. Д.)

*  *  *

Је дан кра так по глед на књи же ство и срп ску кул ту ру дру ге 
по ло ви не 20. ве ка не за о би ла зно нас во ди до си ту а ци је „не по вер
љи ве” и „про бле ма тич не” ре цеп ци је нео а ван гард них ства ра ла ца, 
па та ко и до слу ча ја Во ји сла ва Де спо то ва, чи ја је про за че ка ла јед
ну дру га чи ју ре цеп ци ју, по ме ра ју ћи хо ри зон те оче ки ва ња у прав цу 
пост мо дер ног сен зи би ли те та. Са да, на по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма, 
тро чла на се ри ја ро ма на с кра ја де ве де се тих (Је сен сва ког др ве та, 
Евро па број два, Др во де ља из На би са ла), али и ма ње за па жен ро
ман Мр тво ми шље ње, ко ји је 1989. го ди не об ја ви ла Књи жев на 
за јед ни ца Но вог Са да,1 при ме ри су ау тен тич ног ли те рар ног хро
но то па ко ји као да по твр ђу ју ре чи Алек сан дра Јер ко ва да је про за 
Во ји сла ва Де спо то ва оста ла не где по стра ни од па жње књи жев не 
јав но сти да ту са че ка „тре ну так ве ли ког про чи шће ња и пре о кре та 
вред но сти”.2 

Пре до чив ши јед ну кон крет ну вред но сну ар хи тек то ни ку све та 
у ко јем на че ло ho mi nis bo num по ста је mis singlink и сим бол из ве сне 
но стал гич не че жње за по нов ном до ми на ци јом чо ве ка, Де спо тов сво
јим про зним опу сом оства ру је ону ви зи ју нео а ван гард них ау то ра 

1 А пр во бит но под на сло вом „Пси хо па так”, у ли сту Око, 1982. го ди не.
2 Алек сан дар Јер ков, „Књи ге: Пси хо па так, Вајб гајст”, 2001. Пре у зе то са: 

http://www.vre me.com /cms /vi ew.ph p?id =300381, 21. 12. 2015.
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ко ја про ис ти че из по тре бе да се ства ра лач ки од го во ри зах те ви ма 
и „ду хов ној си ту а ци ји” са вре ме не тех но ло шке ци ви ли за ци је. Во
ђен „еро сом раз у ме ва ња за епо ху”, упра во у спо ме ну том ро ма ну 
Мр тво ми шље ње, Де спо тов ис пи су је си ноп сис це ре мо ни је „усто
ли че ња” јед ног дру га чи јег тех ноби о ло шког уни вер зу ма у ко јем се, 
ка ко то и сам на во ди, „ни звук ви ше не про сти ре сло бод но”. При
се ти ће мо се, за тре ну так, Лот ма но вог пој ма се ми ос фе ре, у окви ру 
ко је се ре а ли зу је се ми о за, тј. про цес ства ра ња сми сла и зна че ња 
(а ко ја је при том у те сној ве зи са он то ло шким аспек ти ма по сто ја ња). 
Лот ман је овим пој мом озна чио „це ло куп ност ин тер ак ци је свих мо
гу ћих ко му ни ка ци ја, с аспек та чо ве ко ве пар ти ци па ци је у ње му”,3 
при че му су нај круп ни ји тек сто ви се ми ос фе ре кул ту ре и ци ви ли
за ци је. У ве зи с тим, мо же се ре ћи да ро ман Мр тво ми шље ње пред
ста вља ви со ку фор му струк ту ри ра ња се ми о тич ког про сто ра по ста
ју ћи при том „ха о тич ни ка та лог би зар но сти”4 – књи жев ни ру ко пис 
о (пост)апо ка лип тич ној аго ни ји јед не ми ну ле епо хе, од но сно о 
ци ви ли за циј ском про јек ту „ки борг он то ло ги је” и (био)по ли ти ке 
уз га ја ња људ ских при ме ра ка.

У ова ко за ми шље ном ро ма ну Ко смос по ста је „ЗА ШТО СМОС” 
и као та кав чи та о ци ма се отва ра већ у увод ном ди ја ло гу Пси хо
пат ка и Еве не. Спо ме ну ти ли ко ви све до ци су тран сму та ци је јед не 
ци ви ли за ци је, као „там не стра не зе маљ ског ви зи о нар ства” и ти
ра ни је тре нут ка у ко јем је чо век још увек „пра хом ху ма но сти 
за пра шен” (не све стан да се у но вом Уни вер зу му од ви ја ју две исто
ри је, па ра лел не и ан та го не):

– Знаш ли ма кар ти, Еве на, куд во ди овај жи вот? Ко смо ми?
– Знам – ре че жа ло сно и за пла ка.5 

Рав но те жа за ме ње на екс пан зи јом не че га што је пр во бит но 
љу ди ма да ва ло илу зи ју нео гра ни че не су пер и ор но сти соп стве не 
ци ви ли за ци је, као по сле ди цу је до не ла не схва тљи вост чо ве ко вог 
Пу та у њој. Та ко, на ма р ги на ма књи жев не јав но сти, ја вља се ау тен
тич ни ју нак Де спо то вље вих фик тив них све то ва ко ји са не ка да шњим 
љу ди ма – са да „ау то мат ским тач ки ца ма ма шин ске ци ви ли за ци је” 

3 Ви ди: Со фи ја Ко шни чар, „Ви со ко кон вен ци о нал ни хро но топ – знак кул
тур ног иден ти те та у Хи пер бо реј ци ма Ми ло ша Цр њан ског”, Аспек ти иден ти те
та и њи хо во об ли ко ва ње у срп ској књи жев но сти, збор ник ра до ва, ур. Го ра на 
Ра и че вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад 2014, 183.

4 Ми ха и ло Пан тић, „Во ји сла ва Де спо то ва ве жбе из бу дућ но сти (про роч ки 
син дром нео а ван гар де)”, Књи жев ност Во ји сла ва Де спо то ва, збор ник ра до ва, 
ур. Гој ко Бо жо вић, Град ска на род на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”, Зре ња нин 
2005, 45.

5 Во ји слав Де спо тов, Мр тво ми шље ње, у: Ро ма ни; прир. Гој ко Бо жо вић, 
Град ска на род на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”, Зре ња нин 2004, 7.
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– и сам пред ста вља „ци ви ли за циј ски шок” и не из ве сност за го нет
ке бу дућ но сти. При бли жа ва ју ћи се из ве сном шо пен ха у е ров ском 
фа та ли зму, све стан па да јед не При ро де, а при том но стал гич но 
за гле дан у про шлост, Пси хо па так про жи вља ва „упо тре бу” чо ве ка 
и у то ме пре по зна је срод ност са дру гим „јад ним ду хов ним сит но
соп стве ни ци ма” у мно штву уо бра же них људ ских умо ва окре ну тих 
тех нич кој пра зни ни и та шти ни ци ви ли за ци је ко ја се „про из во ди 
у ла бо ра то ри ја ма и кан це ла ри ја ма”. Оно што обе ле жа ва ње го во 
бив ство ва ње је сте „ген не из ве сно сти” ко ји мо ра про на ћи ме сто у 
но вом „би о ло шком атла су”. Са мо и ден ти фи ка ци ја ју на ка као ПСИ
ХОПАТКА, тј. при хва та ње соп стве ног хи брид ног иден ти те та 
уну тар чи та вог спек тра утва ра но вог Уни вер зу ма, пре до че на је 
већ у по чет ним сег мен ти ма ро ма на:

Пси хо па так! У пра ву је. Кад год чи тах Фе рен ци ја, Хо р не је ву, 
Фро ма, Ран ка, Фрој да, Адле ра или Са ли ве на, по ка за се да по се ду
јем ве ћи ну симп то ма на ве де них у њи хо вим кр во лоч ним, струч ним 
књи га ма, страх, не у ро зу, ме лан хо ли ју, ау ти зам, ма ле и ве ли ке фо
би је, па ра но ју, ши зо фре ни ју, су и цид ност и, на рав но, хи по хон дри ју. 
Ве ро ват но би се за мо је не у рал ги је (...) кр во пиј ски за ин те ре со ва ла 
не ка од број них ин сти ту ци ја ко је мо ра мо на зва ти пра вим име ном: 
ин сти ту ци је за хва та ње љу ди.6

За вр шна син таг ма ја сан је сиг нал при зи ва ња ки зи јев ске ме
та фо ре о „ис пи ра њу мо зга”, ко ја је са свим уо би ча је на сли ка у дис
то пиј ским де ли ма европ ске књи жев но сти, а чи ја се окрут ност, 
ка ко то на во ди Зо ри ца Ђер го вић Јок си мо вић, „огле да у по се за њу 
за сва ко вр сним тех ни ка ма и ме то да ма кро ће ња људ ског ду ха”.7 
Ова кво отва ра ње дис то пиј ске за гра де ука зу је на по сто ја ње књи
жев ног ју на ка плу та ју ћег иден ти те та, чи је се ро ма неск но ожи во
тво ре ње мо же по сма тра ти и у од но су пре ма књи жев ним ли ко ви ма 
Хак сли је вих ро ма на (нпр. Вр ли но ви свет8), али и у (пост)мо дер ном 

6 В. Де спо тов, Мр тво ми шље ње, 19.
7 Зо ри ца Ђер го вић Јок си мо вић, Уто пи ја, ал тер на тив на исто ри ја, Ге о

по ли ти ка, Бе о град 2009, 145.
8 С јед не стра не, баш као и у ро ма ну Вр ли но ви свет, и у Мр твом ми шље

њу су сре ће мо се са про гре сив норе гре сив ном пред ста вом о за ла ску јед ног и 
бу ђе њу но вог До ба. Мо ти ви тех но ло шких вр ху на ца, пре сти жних до стиг ну ћа и 
успе ха мо дер не ци ви ли за ци је, „оспо со бље не за све опе ра ци је”, па и про из вод њу 
људ ске вр сте али и ве штач ких, од стра не чо ве ка ство ре них „чо ве ко ли ких би ћа”, 
су прот ста вље ни су иде ји би о ло шке ма ни пу ла ци је, де ху ма ни за ци је све га људ
ског и ства ра њу по жељ них људ ских је дин ки ко је „то та ли тар ни си стем или усме
ре на иде о ло ги ја мо гу упо тре би ти” – иде ји про из вод ње чу до ви шних при ме ра ка 
људ ске вр сте (Ви ди: Ра до ван Вуч ко вић, Мо дер ни ро ман два де се тог ве ка, Слу
жбе ни гла сник, Бе о град 2012, 324).
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ди ја ло гу са Пе ки ће вом дис то пиј ском три ло ги јом (на ро чи то са 
Атлан ти дом, „ро бот ском ан тро по пе јом”, ко ја је, ка ко је то и сам 
Пе кић ис ти цао, умет нич ка ана ли за на ше ин до ма шин ске ци ви ли
за ци је). To нас уво ди у при чу у ко јој не ка да шњи ар хе тип ски ју нак 
уто пи ја, оли чен у по се ти о цу из спољ ног све та („по се ти лацини ци
јант”), са да усту па ме сто (пост)мо дер ном дис то пиј ском ју на ку – 
ју на ку ко ји ни је ни ка кав „уљез” не го рав но прав ни члан дру штва,9 
али не при ла го ђе ник. Ње го ва не при ла го ђе ност си сте му мо жда се 
нај бо ље огле да упра во у по се до ва њу оне су штин ске од ли ке ин ди
ви ду ал но сти, ко ја све ви ше не ста је у но вој (без)ду хов ној кон сте ла
ци ји до ла зе ћег ми ле ни ју ма, а то је жи во ми шље ње. И сам би ва ју ћи 
не из ве сност, овај „нео че ки ва ни чо век” (?) не тра жи „али би не при
па да ња”. Oн је све стан да је део кон струк ци је дру штве ног ор га ни
зма и та ко по ста је но си лац бах ти нов ске ми сли да „оп шту је ди ност 
све та, не са др жин скосми са о ну, већ емо ци о нал новољ ну, те шку 
и при ну ђу ју ћу, ствар но сти га ран ту је при зна ње мог је ди ног при
па да ња све ту, мог неали би ја у ње му”.10 У ве зи с тим, мо же мо се 
сло жи ти са М. Гро мо ви ћем ко ји је, го во ре ћи о Де спо то вље вим ју
на ци ма као „по ста по ка лип тич ним џе зе ри ма”, ис та као да Де спо тов 
пи ше до „са мо ра за ра ња, а не са мо об ма њи ва ња”, не на пу шта ју ћи 
(баш као и ње го ви ју на ци) „ве се ли па као два де се тог ве ка”.11

Окру жен от па ци ма на сле ђе ног пар че та ко смо са и љу ди ма ко ји 
су из гу би ли свест о тран сцен ден ци ји – они ма чи је су енер ги је бес
плод не, а ми шље ње као ау то ном на сфе ра би ћа уки ну то, Пси хо па так 
по ста је све стан ин ди ви ду ал не и уни вер зал не исти не: ве штач ка 
ин те ли ген ци ја, еу ге ни ка, кло ни ра ње и ге нет ски ин же ње ринг пу
те ви су ве штач ке прокре а ци је у ко јој но ва жи ва би ћа по сто је на 
ра чун ста рих. У њој „но ви ма пред сто ји ин те гра ци ја на осно ву 
спо зна те тех но ло ги је жи во та”, а ста ри ма дез ин те гра ци ја ко јом је 
„тај на сми сла ра ђа ња ус кра ће на”.12 Из ме ђу ста рог и но вог, у сфе ри 
бес плод них људ ских је дин ки ко је су уби ле „ин стинкт ре про дук
ци је”, овај ју нак пре по зна је и лич ни ге нет ски син дром, хро мо зом 
бес плод но сти, као од ли ку соп стве ног би ћа и ко смич ког усу да вр сте 
ко јој при па да. Та кво по и ма ње „пр о тив на та ли стич ке ци ви ли за ци је” 
има за циљ да де мон стри ра не мо гућ ност обе ћа них уто пи ја – упо

9 Ви ди: З. Ђер го вић Јок си мо вић, нав. де ло, 143–144.
10 Ми ха ил Бах тин, Ка фи ло зо фи ји по ступ ка, прев. Ду шан Ра ду но вић, 

Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2010, 66.
11 Ми лан Гро мо вић, „По е зи ја и по е ти ка Во ји сла ва Де спо то ва”, 2012. Пре

у зе то са: http://kon kur si re gi o na.net /mi langro mo vicpo e zi jaipo e ti kavo ji sla vade
spo to va/, 21. 12. 2015.

12 Ви ди: Во ји слав Де спо тов, Ко нац два де се тог ве ка: ве жбе бу дућ но сти, 
Ми сао, Но ви Сад 2012, 226–227.



623

зо ра ва ју ћу исти ну о ко нач ном из ла ску из људ ске вр сте, од но сно 
но вим би ћи ма ко ја са људ ском при ро дом де ле са мо По ре кло.

Бу ду ћи да ов де ни је реч о ви дљи вој ин вер зи ји уто пиј ских 
про је ка та и кла сич ном мо де лу ан ти у то пи је не го о ду бо кој сум њи 
у би ло ка кве уто пиј ске за ми сли и иде је про гре са, Де спо то вљев 
тек сту ал ни про стор по ста је дис то пиј ски дис курс ши рих (ван)ли
те рар них за ми сли, ко ји се сва ка ко мо же до ве сти у ве зу са оном 
ви зу ром Пе ки ће ве три ло ги је ко ју је С. Да мја нов де тер ми ни сао на 
тај на чин што ју је уда љио од „ни хи ли зма си о ра нов ског ти па” 
при бли жив ши је пред ста ва ма вре ме на и чо ве чан ства свој стве ним 
Пла то ну, Ни чеу, Шо пен ха у е ру. Јед на од кључ них ка рак те ри сти ка 
ова кве вр сте дис то пи је би ла би „де ста би ли за ци ја” и „по ри ца ње” 
ан тро по ло шких и ху ма ни стич ких вред но сти исто ри је и пред ста
ва ци ви ли за ци је као „веч ног кру же ња и веч ног по врат ка” (при 
че му је основ на де тер ми нан та та квог про це са ка та стро фа).13 И 
у Пе ки ће вој „ро бот ској ан тро по пе ји” на и ла зи мо на слич не ци ви
ли за циј ске прог но зе: „Свет не ми нов но пре ма ка та стро фи иде. Ка
та стро фа је у ње го вој при ро ди јер је у ње го вом по чет ку. (...) ’Наш 
пут је ја сан. Он је увек био ја сан. Ако је крај у по чет ку, тре ба се 
са мо за ток бри ну ти, а крај ће до ћи сам по се би’.”14 Да се у љу ди ма, 
као је дан од но си ла ца ова кве ка та стро фе, по ја вљу је и но ви хро мо
зом, ко ји уз „по сто је ћу”, усло вља ва и по ја ву оне па ра лел не хи брид
не ево лу ци је са при вид но ху ма ним ли ком, ука зу је нам и упе ча тљи
ва сли ка „уну тра шње дра ме” ко ја се од ви ја у би ћу Пси хо пат ка:

Из гла ве, где жи ви као под ста нар (...) то мо је де те двој ник, мој 
ну кле ар ни чо ве чу љак, спу шта се око по но ћи у ка нал но цар ство из
ме ђу же лу ца и два на е сто па лач ног цре ва и ту па ли при мор ди јал ну 
ва тру... За спах, да кле, тек кад се тај ма ли до бро угре јао и пап ци ма 
са ди стич ки из га зио жар.15

Да та пред ста ва, у са деј ству са не мо гућ но шћу ју на ка да оства
ри за че ће соп стве ног по том ка, има за циљ упо зо ре ње на по губ ну 
ка рак те ри сти ку чо ве ка с кра ја 20. ве ка – нера ђа ње, али с дру ге 
стра не и на пе ки ћев ску ми сао о са вре ме ном чо ве ку ко ји се мо ра 
бо ри ти на два фрон та: про тив вла сти те при ро де и про тив ро бот
ског од го ја у се би. Осе ћа ју ћи при су ство стра ног, не по жељ ног за
мет ка у соп стве ном ор га ни зму – ма лог по лу ки бор га са тех нич ком 

13 Ви ди: Са ва Да мја нов, Но ва чи та ња тра ди ци је, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град 2012, 359–361.

14 Бо ри слав Пе кић, Атлан ти да, епос, књи га 2, Зна ње, За греб 1988, 207.
15 В. Де спо тов, Мр тво ми шље ње, 11.
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„из ра сли ном на мо згу”, овај ју нак осе ћа су шти ну вр сте ко ја са мо 
„тре ни ра из ла зак из људ ског”: 

Мо жда је за ва ше нер ве пре ја ка прет по став ка да ми ла га но, 
као умор ни ве слач ки осме рац, по ста је мо би ћа ко ја са мо во де по ре кло 
од љу ди? Ни сам си гу ран да је на ре гу лар ном ка лен дар ском и не
ре гу лар ном ду хов ном за ла ску два де се тог ве ка баш та не спо соб ност 
за че ћа глав на осо би на но вих би ћа, али де ца ко ја се не ра ђа ју, де ца 
у на ма, као лед не ка пи јед не па ра лел не ево лу ци је, сва ка ко је су.16 

Страх од прет по став ке да је и сам мо жда тек ро бо ти зо ван чо
век као од го вор на ро бот ску ими та ци ју чо ве ка, или пак ху ма но ид17 
(тј. да ње го ву вр сту са свим си гур но од ре ђу је хро мо зом ко ји не са мо 
да је пр о тив на та ли стич ки не го је и ро бо ти зо ван), усло вља ва и 
ју на ков по глед на свет ко ји је у нај ве ћој ме ри де ху ма ни зо ван, „раз
др о бљен”, „на ка зан”. За то се, у уло зи јед не од основ них при по
вед них стра те ги ја ро ма на, по ја вљу је и ка та ло шко „по бр о ја ва ње” 
пред мет не ствар но сти и тех но ло шких от кри ћа (при бли жно Ки
шо вом по е тич ком мо де лу), као упут на тра гич ну по зи ци ју су бјек та 
у све ту ко ји те жи да све ма те ри ја ли зу је, и „од стра ни” оно тран сцен
ден тал но, ду хов но, ху ма но.18 У очи ма Пси хо пат ка, не ка да људ ски 
ли ко ви са да по ста ју не де фи ни са не, ис фа бри ко ва не си лу е те и умо
ре не утва ре, тј. без о блич на „пот чи ње на сор та”. То су на ив на он то
ло шка чу до ви шта: во де на же на, при ла го ђе ни епи леп ти чар, за ди
мље ни пен зи о не ри, ста кле ни кло ша ри, рас це пље ни му зи кан ти, 
упра жње на де вој ка, кли за ви чо век, во шта ни мла дић, па ху ља сти 
чо век у са на то ри ју му. Пред њи ма се над моћ но из ди же (што мо же
мо ви де ти и у књи зи Ко нац два де се тог ве ка) реч ник или лек си кон 
кра ја дру гог ми ле ни ју ма. Ту су, из ме ђу оста лог: по крет не сте пе ни
це, мре жа сти сен зо ри, ау то мо бил ски ра ди о ло ка то ри, „пе ти свет”, 
OTHra dar, „злат на бак те ри ја”, ну кле ар на енер ги ја, kunst kopf, мул
ти на ци о нал не ком па ни је, ти та никсин дром, walk man, ком пју тер, 
пр ви ро бот, ра диоиму но гра ди ра ње, елек трон ски мо зак итд. И не 

16 Исто, 23.
17 На слич ну ви зу ру све та на и ла зи мо и у Де спо то вље вом „есе ји стич ком 

спе ву” Нео че ки ва ни чо век:
Чо век скон ча ва као узо рак у би о ло шком му зе ју,
Чу ва ри су му ма ши не бри љант ног ин те лек та,
Ро бо ти и ху ма но и ди што страх и тре пет се ју,
И је зи ци ма свим ху ма ним го во ре, без ди ја лек та.

18 Та ко је, ка ко то Не гри шо рац на во ди, чи тав те мат комо тив ски и лек сич
ки ар се нал ро ма на „из ра зи то у зна ку са вре ме но сти, вре ме на ко је је са свим оче
вид но, ово да на шње, мо дер но, ин ду стриј ско, на уч но тех но ло шко, али ко је је и 
пост мо дер но, по стин ду стриј ско, па ра на уч но” (Иван Не гри шо рац, Ле ги ти ма
ци ја за бес кућ ни ке, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад 1996, 219).
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са мо да на и ла зи мо на пу ко „по пи си ва ње ствар но сти”, не го пред
мет ни свет у мно гим сег мен ти ма ро ма на по ста је ко нач но по ље из 
ко јег се це ло ку пан сим бо ли зам екс тра ху је и опет у ње га вра ћа. 
Ова кав Де спо то вљев по е тич ки по сту пак, у ко јем по је ди нач ни 
(па ра)на уч ни, дру штве ни или кул тур ни ар те фак ти от кри ва ју сво је 
ши ре зна чењ ско бо гат ство и уплет у ком плек сну мре жу пла не тар
не ци ви ли за циј ске све сти, упу ћу је нас на по ља кул ту ро ло шких 
ис тра жи ва ња, од но сно на тер мин Кли фор да Гер ца – thick de scrip
tion (згу сну ти опис) – ко ји се спо ми ње у књи зи The In ter pre ta tion 
of Cul tu res (1973).19

С дру ге стра не, пред пред мет ним фак ти ма, тј. ма те ри ја ли стич
ким ма три ца ма, уоч љи во је по вла че ње или ти од у зи ма ње све га 
ор ган ског и ду хов ног – све га што је свој стве но „из вор ном” чо ве ку. 
Овај ду а ли тет, струк ту ри ран као ди ја лог ма те ри ја ли зма и иде а
ли зма, ау то ри та тив них и ху ма ни стич ких кон цеп ци ја иден ти те та, 
за вр ша ва се по ра зном чи ње ни цом да „чо век с кра ја дру гог ми ле
ни јум чи ћа не тре ба да има очи”20 – он ио на ко жи ви у мра ку. Ова
кво атри бу и ра ње под се ти ће нас на Пе тра, Бу ла то ви ће вог ју на ка 
у ро ма ну Цр ве ни пе тао ле ти пре ма не бу, ко ји свет са гле да ва као 
мр твац – за тво ре них очи ју, и сам твр де ћи да се спо зна ја све та нај
ја сни је мо же оства ри ти мра ком. Мо тив очи ју и у овом слу ча ју 
по ста је оштра иро ни ја пре ма про све ти тељ ској „све тло сти ра зу ма”, 
ко јом се ука зу је на при ро ду мо дер ног све та (и мо дер ног ју на ка), 
чи ја је са мо и ден ти фи ка ци ја мо гу ћа је ди но у та ми у ко јој смо се 
„са гли пред суд бин ским кр стом, / но се ћи епи тет нео че ки ва ног чо
ве ка”.21 Да кле, мр тво ми шље ње и гу би так ин ди ви ду ал но сти, као 
и уда ља ва ње но вог од „при мар ног ге на” људ ске вр сте, екс пли цит но 

19 Овај по јам од но си се на ин тер пре та тив ну ме то ду ко ја по ла зи од при вид
но не та ко зна чај не кул тур не чи ње ни це (нпр. пред мет, до га ђај, анег до та) и по
сте пе но от кри ва ње ну згу сну тост пу тем из но ше ња (у њој скри ве них) тра го ва 
сим бо лич ких по сту па ка, ин сти ту ци о на ли зо ва них ко до ва и кон вен ци ја (Ви ди: 
Ана Бу жињ ска, Ми хал Па вел Мар ков ски, Књи жев не те о ри је XX ве ка, прев. 
Ива на Ђо кић Са ун де р сон, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2009, 557–558).

Упра во у ро ма ну Мр тво ми шље ње, ком пју тер, walk man или пак ТВ уре
ђај по ста ју чу до ви шне кон струк ци је ко је у име но вог по рет ка гра бе људ ску 
ин ди ви ду ал ност, а не ка да шњи чо век оста је са мо се ћа ње све та. И у Пе ки ће вој 
Атлан ти ди „ме тал на” пти ца, тј. мор ска ла ста ро бот ског сја ја, не под но шљи вог 
мо но то ног пи шта ња („ррр”), је сте се ман тич ки но си лац це ло куп не људ ске и ци
ви ли за циј ске тра ге ди је у су ко бу чо ве ка и ма ши не, и па ра док сал но, упра во овај 
„ве штач ки ор га ни зам” спо зна је тај ну смр ти: „Би ће без ду ше на шло је у се би 
ви ше по што ва ња и сми сла за ми сте ри ју по сто ја ња од ње га, чо ве ка, би ћа иза бра
ног да у њу про ник не”. На сли чан на чин, мо тив хе ли коп те ра, ка ко у Пе ки ће вој 
Атлан ти ди, та ко и у Хак сли је вом Вр лом но вом све ту, по ста је ком плек сни сим бол 
„стра ног” или пак „Дру гог” у не ка да шњем све ту љу ди.

20 В. Де спо тов, Мр тво ми шље ње, 84.
21 Ви ди: Во ји слав Де спо тов, Нео че ки ван чо век: из ве штај есе ји стич ки спев, 

Срп ска чи та о ни ца и књи жни ца, Но ви Сад – Ириг 1992.
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је сиг ни фи ко ва но сле по ћом.22 Укљу че ње Пси хо пат ка у да ти „про
цес” оту ђи ва ња на го ве ште но је суб вер зив ном сим бо ли ком со ве, 
ко ја га „кљу ца у око” и та ко омо гу ћа ва да не ка кво соп стве но ЈА 
по сма тра из над на мет ну тих гра ни ца: 

Про ле тео сам кроз крат ки ту нел мра ка, а он да ми се по глед 
раз би стрио. Био сам из не на ђен. Гле дао сам кроз ве ли ке очи, те ле
скоп ске са фо ку сом од 240 сте пе ни. Ста јао сам на сто лу и по сма трао 
јед но људ ско те ло...23

„Сва кој но вој ге не ра ци ји не до ста је по је дан уну тра шњи ор ган”, 
на во ди Де спо тов. Пси хо па так, као „ме ђу ге не ра циј ски код”, по ста је 
„плу та ју ћи су бјект” ко ји се на ла зи на те ре ну „где пој мо ви бо жан
ског и лу ци фер ског то тал но ема ни ра ју у шо кант ну ко ри сност и 
то тал но ши ре ње гра ни ца све сти као по сле ди цу”24 – да кле на те
ре ну ен тро пи је, у ко јој, за пи тан о соп стве ној уло зи или неуло зи, 
по пут нај ве ће не зна ли це иш че ку је шта је то што ће до не ти тре ћи 
ми ле ни јум. И упра во за вр шна сце на, у ко јој ју нак ко нач но од у ста
је од мо гућ но сти соп стве ног ре про дук тив ног учин ка (и опре де љу је 
се за усва ја ње), од и гра ва се, не слу чај но, у са на то ри ју му за сме штај 
и ле че ње пси хо фи зич ки обо ле ле де це без ро ди те ља. У мо ру „мен
тал них на ка за” и фи зич ких де фор ми те та, Пси хо па так пра ви из бор: 
„Иза бра смо де вој чи цу ве ли ке гла ве, ке пе ца из чи јих ра ме на из ра
сто ше са мо ша ке, као не ка кри ла. Из уста и но са ка пље јој ве чи та 
слуз. Ку пи ће мо ма ра ми це. Те шко го во ри. Раз у ме ће мо.”25 Ин кор по
ри ра ју ћи у се бе сим бо ли ку и По чет ка и Кра ја, ова ква сли ка по
ста је ком плек сно се ман тич ко по ље, ко је с јед не стра не мо же би ти 
не га тив на пред ста ва из де фор ми са не ци ви ли за ци је, али и Пси хо
пат ко во по ми ре ње и при хва та ње ре ал но сти окрут не ма ши не ри је 
ко ја као свој ре зул тат пру жа са мо чу до ви шне узор ке људ ске вр сте. 
С дру ге стра не, из да тог опи са не дво сми сле но из ра ња Де спо то вље
ва иде ја о ко смо пи те ку, „мај мун ском за чет ку”, тј. бу ду ћем би ћу 
ко је би мо гло да се су о чи са оним што се ра ђа у по че ци ма но вог 
до ба. Он би био „пр ва кап зве зда ног се ме на”, ко ја пре у зи ма на 

22 У Вр лом но вом све ту јед на од је ди ни ца ла бо ра то ри је за „ин ку ба тор ску 
про из вод њу” и „си сте мат ску об ра ду” про из во ди чу до ви шне при мер ке „би ћа без 
очи ју”, док у Пе ки ће вој Атлан ти ди очи по ста ју основ ни ди стинк тив ни фак тор 
у раз ли ко ва њу ма ши не и чо ве ка, тј. мла ди ћа „гво зде ног” и „злат ног” по гле да. 
У ве зи са тим, гу бље ње још јед ног де ла људ ског те ла – „обез гла вљи ва ње” – све
при сут но у да том ро ма ну, мо же се ту ма чи ти и као мр тви ло ми шље ња и ње го ва 
ау то ма ти за ци ја, што је још је дан ко рак у „са ка ће њу” људ ске ин ди ви ду ал но сти.

23 В. Де спо тов, Мр тво ми шље ње, 136.
24 В. Де спо тов, Ко нац два де се тог ве ка, 12. 
25 В. Де спо тов, Мр тво ми шље ње, 151.
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се бе „ко смич ку уло гу”, а ње гов до ла зак (од го ва ра ју ћи опи су на
ка зног де те та) на ја вљен је и на ра ни јим стра ни ца ма ро ма на:

Пут до ко смо пи те ка тра љав је, али не из бе жан. Пред крај два
де се тог ве ка нор мал но је што ту и та мо из би ја очи глед ност ове 
ево лу ци је на по је дин ци ма. Кадтад, то нас све че ка. Уско ро ће се 
уки ну ти сви су ви шни ор га ни и удо ви а мо зак ће по че ти ду бо ко да 
функ ци о ни ше. Још је па ра ли сан, за ве јан, као ау то бус на пла нин ској 
ве ја ви ци.26

По че так или крај? По че так и крај у исто вре ме? Сва ка ко да је 
у овом ро ма ну све при сут на иде ја о цир ку лар ном раз во ју ци ви ли
за ци ја, тј. из ди за њу до са мо у ни ште ња ко је до но си соп стве ни про
спе ри тет, али на кра ју чи ни се да ипак оста је она не из ве сност ко ја 
је та ко бли ска Пе ки ће вом ду ху.27

*  *  *

Во ји слав Де спо тов је сва ка ко био све стан не че га о че му је пи
сао и аме рич ки исто ри чар Џон Лу кач у упо зо ра ва ју ћем сег мен ту 
књи ге На кра ју до ба,28 a ка да је у ро ма ну Је сен сва ког др ве та ус по
ста вио ди стинк ци ју из ме ђу кра ја при ват не и оне исто риј ске епо хе, 
Де спо тов је ан ти ци пи рао и лич ну жи вот ну суд би ну. Он је, на и ме, 
у том ро ма ну пре до чио соп стве ну иде ју Кра ја (где је ис та као да у 
слу ча ју по ду да ра ња кра ја при ват не епо хе са кра јем оних по ли тич
ких, ин ду стриј ских, исто риј ских епо ха, го во ри мо о не че му мно го 
дра ма тич ни јем од са ме ба нал но сти фи зич ке смр ти). Та ко се и смрт 
овог ау то ра до го ди ла на са мом ула ску у 21. век, у екс пан зиј ским 
по че ци ма тре ће, ин фор ма тич ке ре во лу ци је, чи је по зи тив не као и 
не га тив не од ра зе ни је у пот пу но сти до жи вео, али их је у ве ли кој 
ме ри ан ти ци пи рао.29 Вред но сна ар хи тек то ни ка но вог тех нобио
ло шког уни вер зу ма, у ко јем се су ко би ху ма ни стич ких и ау то ри та
тив них кон цеп ци ја иден ти те та са мо све ви ше про ду бљу ју, усло ви ла 
је по ја ву Де спо то вље вих књи жев них ју на ка као „плу та ју ћих” 
иден ти те та, ка кав је и лик Пси хо пат ка. Ова „он то ло шки не у те ме

26 Исто, 143.
27 И Пла то но ва ми сао: „Би ло је и би ће мно гих уни ште ња чо ве чан ства... 

и оно ће као де те мо ра ти да от по чи ње увек из но ва, не зна ју ћи шта је би ло пре 
ње га...” (Ти меј).

28 „Да, на ла зи мо се – и про жи вља ва мо – крај епо хе. Али ко ли ко ма ло љу ди 
ово зна!”

29 И у Мр твом ми шље њу крај јед не епо хе огле да се у спо ме ну тој ко ре спон
ден ци ји гло бал ног и при ват ног – у „пр о тив на та ли стич ком про гра му” ци ви ли
за ци је, као ње ној основ ној де тер ми нан ти ко ја во ди ка иш че зну ћу.
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ље на би ћа”30 као да ре пре зен зу ју Бах ти но ве иде је о кри зи са вре ме
ног до ба31 и по ста ју не из о став ни део (пост)мо дер ног дис то пиј ског 
про јек та – још је дан књи жев ни „опро штај од уто пи је”, ко ја је у 
20. ве ку „устук ну ла пред ве ли чан стве ном и за стра шу ју ћом над мо ћи 
дис то пиј ског по гле да на свет”.32

Крат ка по вест Пси хо пат ка, би ћа укљу че ног у но ву „ме диј
ску ми то ло ги ју свет ског ци ви ли за циј ског по рет ка”,33 Де спо то ва 
из но ва афир ми ше као „ве ли ког ар хе о гра фа” и но си о ца „про роч ког 
син дро ма нео а ван гар де”. Сто га се и Мр тво ми шље ње мо же чи та ти 
као нео п ход на књи жев на ад но та та за 21. век, а ње гов дис то пиј ски 
ју нак (но си лац „но вог хро мо зо ма”) као бле сак исти не о ствар но сти 
за пе ча ће ној по ра зним бре ме ном пост ху ма ни зма. Овај ро ман не 
са мо да ко ре спон ди ра са иде ја ма Д. Ха ра веј о ту жној „ки борг он
то ло ги ји” 20. ве ка34 (у ко јој љу ди по ста ју хи ме ре и па тен ти но ве 
тех но ло ги је) не го и фи гу ри ра као дис то пиј ски дис кур зив ни текст 
ши рих (ван)ли те рар них за ми сли, у ко јем, уме сто Хе ге ло вог ста ва 
„исти на је це ли на” са да ва жи пра ви ло „це ли на је при вид”. Во де ћи 
се Ли о та ро вом ми шљу да је ве ли ка при ча из гу би ла ве ро до стој ност, 
тра га ју ћи при том за но вом фор мом и но вом реч ју ко јом ће про го
во ри ти о фун да мен тал ним пи та њи ма иден ти те та,35 овај пи сац је 
у сме лој игри „цен тра и мар ги не” (фик тив ног све та ју на ка и па ра
на уч них чи ње ни ца) ука зао на по губ ност да љег тех но ло шког „про
гре са” као иде о ло шке кон струк ци је (фик ци је ко ја ме ња свет), тј. 
на тех но ло шку де тер ми на ци ју као још је дан иде о ло шки про стор.36 
Отва ра ју ћи но ве по ле мич ке за гра де и но ве ре цеп циј ске мо гућ но
сти, Во ји слав Де спо тов је у ро ма ну Мр тво ми шље ње по ку шао да 
ис пу ни јед ну од основ них ми си ја сво је про зе, што је био за да так 
и Адор но ве фи ло зо фи је:37 отрг ну ти ин ди ви ду ал ну исти ну из за
гр ља ја си сте ма – отрг ну ти исти ну Пси хо пат ка!

30 И. Не гри шо рац, нав. де ло, 242.
31 У чи јој се осно ви на ла зи кри за са вре ме ног поступка.
32 З. Ђер го вић Јок си мо вић, нав. де ло, 142.
33 И. Не гри шо рац, нав. де ло, 229.
34 Ви ди: До на Ха ра веј, „Ма ни фест ки бор га”, у: Вра та па ни ке: те ло, дру

штво и умет ност у мре жи тех но ло шке де ре а ли за ци је, збор ник, прир. Вла ди
мир Ко пицл, Orp he us, Но ви Сад 2005, 63–72.

35 (Шта је он то ло ги ја човека тре ћег ми ле ни ју ма? Где је су шти на Би ћа 
ко је у ми шље њу ви ше не мо же да са чу ва соп стве ни иден ти тет? Да ли, ка ко то и 
ју нак ро ма на на во ди, ми са мо во ди мо по ре кло од људи и ве жба мо ко нач ни из ла
зак из људ ске вр сте? „Хо ће ли чо век за вр ши ти као узо рак у не ком би о ло шком 
му зе ју на зе мљи или ће чи та ва пла не та би ти пре тво ре на у та кав му зеј?”) 

36 Д. Ха ра веј, нав. текст, 63.
37 Са ша Ра дој чић, Увод у фи ло зо фи ју умет но сти, Аго ра, Но ви Сад – Зре

ња нин 2014, 108.




