
Т Е М АТ :  А ВА Н ГА РД Н И  ПО К Р Е Т И  И  Р ОД НО  КО Д И РА ЊЕ

При ре ди ла Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић

УЗ ТЕ МАТ „АВАН ГАРД НИ ПО КРЕ ТИ  
И РОД НО КО ДИ РА ЊЕ”

Европ ски аван гард ни по кре ти, на ро чи то екс пре си о ни зам, 
фу ту ри зам, да да и зам, ку би зам и над ре а ли зам од осам де се тих го
ди на про шло га ве ка, а по себ но у по след њој де це ни ји на ше га сто
ле ћа, обо га ће ни су и ујед но пр о бле ма ти зо ва ни још јед ним ва жним 
ис тра жи вач ким аспек том, а то је пи та ње род ног ко ди ра ња, или 
сво је вр сног род ног са о бра ћа ја. Овај тер мин Ан дре а са Кра ме ра1 
од но си се до слов но и ме та фо рич но на са о бра ћај, цир ку ла ци ју као 
до ми нант ну од ли ку ур ба ни те та и ме га ло по ли са. Фу ту ри сти су 
тех но ло ги ју и ма ши ни за ци ју чи та вог дру штва у сми слу ње го ве 
убр за не, ди на мич не про ме не сла ви ли кроз сим бо ле ау то мо би ла, 
во за или ави о на, баш као и екс пре си о ни сти, иа ко су ови дру ги 
има ли ам би ва лен тан од нос пре ма ин ду стри ја ли за ци ји не мач ког 
вил хел мин ског дру штва у пред ве чер је Ве ли ког ра та. У пре не се ном 
пак сми слу ре чи, но си о ци са о бра ћа ја (Ver ke hr, traf fic) a по себ но 
же не, функ ци о ни шу и као ин стан це бор бе за сло бод ну је дин ку, 
по бу ну про тив ау то ри те та (дру штва, на ци је, по ли ти ке, по ро ди це, 
по ло ва, ин сти ту ци ја), од но сно па три јар хал ног дру штве ног по рет ка 
у ко ме су жен ски и му шки пол/род уна пред ко ди ра ни пре ма истом 
та квом си сте му вред но сти и, углав ном, сма тра ни не про мен љи вим. 

У дво је зич ном ен гле сконе мач ком збор ни ку Екс пре си о ни зам 
и род (2010) ко ји је уре дио гер ма ни ста Франк Кра у зе об ја вље но је 
де сет ра до ва у ко ји ма се ин тер ди сци пли нар ном ме то дом (књи
жев ност с на гла ском на про зи, филм, по зо ри ште, сли кар ство) ра
све тља ва ју сло же ни од но си из ме ђу екс пре си о ни стич ког по кре та 
и пој ма ро да, та ко зва них фе ми ни те та и ма ску ли ни те та. Они се 

1 An dre as Kra mer, „Traf fic of Gen der in Ex pres si o nist Pro se Writ ting”, Ex
pres si o nism and Gen der / Ex pres si o ni smus und Geschlecht, ed. Frank Kra u se, V&R 
Uni press, Lon don 2010, 45–60.
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тре ти ра ју као исто риј ски усло вље не и со ци јал нокул ту ро ло шки 
кон стру и са не ка те го ри је. При ло зи су по све ће ни те ма ма као што 
су фан та зи је о му шком ро ђе њу или пак ра ђа њу (Каф ка, Франц 
Јунг, Ер нест Јин гер, Макс Бек ман), раз ли чи тим об ли ци ма сек су
ал но сти у функ ци ји нов ца и та ко зва не роб не раз ме не, фи гу ри 
проститут кe , ре пре зен та ци ји жен ског и му шког те ла, тран сгре
си ји по ло ва/ро до ва у окви ру квир есте ти ке, же ни као сред ству 
на ра ста ју ће му шке мо ћи и ње го ве по зи ци је у по ро ди ци, дру штву, 
еко но ми ји, по ли ти ци, али и умет но сти. Уви ди ових ис тра жи ва ча 
су ге ри шу да се про блем род ног ко ди ра ња у екс пре си о ни зму (и 
дру гим аван гард ним по кре ти ма) мо гу услов но си сте ма ти зо ва ти 
у три гру пе про бле ма: на сим бо лич ки сми сао тран сгре си је или пре
ко ра че ња па три јар хал них или фа ло го цен трич них род них уло га; 
на кон тра дик тор ну ка рак те ри за ци ју род но ко ди ра них иден ти те та 
и, нај зад, на деесен ци ја ли за ци ју мо ду са сек су ал ног из ра жа ва ња 
у си ло ви том по љу тех но ло ги је и со ци јал не мо ћи. 

Те мат ко ји је пред чи та о ци ма ру ко во ђен је овим иде ја ма и 
нај пре до но си два увод на пре ве де на тек ста Бар ба ре Д. Рајт и Ги
јо ма Бри деа, у ко ји ма се ем пи риј ски и до ку мен то ва но ана ли зу ју 
пре власт и доминацијa му шког прин ци па у екс пре си о ни зму и 
над ре а ли зму, на осно ву ту ма че ња тек сто ва из он да шње пе ри о ди ке 
ко ји су го то во не по зна ти срп ској пу бли ци. Ми зо ги ни ја екс пре сио
ни стич ког по кре та на ста вља се и у над ре а ли зму, на су прот де кла ра
тив ним из ја ва ма и дру га чи јим прак са ма са мих ау тор ки и ау то ра2 
(ту је осо би то за ни мљи во ви ђе ње Ар ту ра Рем боа као прет ход ни ка 
аван гард них по кре та). Због то га се бор ба за жен ско ау тор ство од
ви ја и да ље у пр вим де це ни ја ма про шло га ве ка (Ми ли ца Ми ми 
Ву ло вић), упр кос флу ид ним иден ти те ти ма ко ји су обе ле же ни све 
сна жни јом ма ску ли ни за ци јом, од но сно фе ми ни за ци јом (Каф ка, 
Раст ко Пе тро вић). У шест ау тор ских тек сто ва на ших ис так ну тих 
мла дих те о ре ти чар ки и кри ти чар ки осве тља ва ју се сло же не род не 
по зи ци је по је ди них аван гард них по кре та укљу чу ју ћи и де ка ден
ци ју (хо мо е рот ске пе сме К. Ка ва фи са) из пер спек ти ве књи жев них 
де ла по ме ну тих европ ских, да ле ко и сточ них и срп ских ау то ра и 
ау тор ки то га до ба. Tиме се не сум њи во на го ве шта ва ју ду го роч ни 
про це си по е тич ких и кул ту ро ло шкород них про ме на, ко ји ће по
том за хва ти ти књи жев ност и умет ност дру ге по ло ви не 20. ве ка 

2 Ви де ти из ме ђу оста лог и наш текст „Екс пре си о ни стич ки по крет и про
блем род ног ко ди ра ња”, Phi lo lo gia Me di a na, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи
те та у Ни шу, VI II, но вем бар 2016, бр. 8, 29–41. Упо ре ди ти и јед ну од нај но ви јих 
пу бли ка ци ја по све ће ну не мач ким екс пре си о нист ки ња ма у књи жев но сти и оста
лим умет но сти ма: Ex pres si o ni stin nen, Hrsg. von Chri stin Eic hhorn und Jo han nes 
S. Lo ren zen, Neo fe lis Ver lag GmbH, Ber lin 2016.



753

(нпр. во а је ри зам, филм и на ра то ло ги ја код Мар ге рит Ди рас и Ђу ни
чи ра Танизакиja) и пост мо дер ни зма, све до савременe литературe 
и теоријскe ми сли. 

Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић




