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СНЕ ЖА НА САВ КИЋ

ИЗ МЕ ЂУ ПО ЛИ ТИ КЕ И ЕСТЕ ТИ КЕ:  
УМЕТ НОСТ ТЕ ЛЕ СНОГ У РО МА НУ  

„СТРА ХО ТЕ ПОД ЗЕ МЉА” В. Р. ТУ ЦИ ЋА*

САЖЕТAK: Кул тур нодру штве ни ак ти ви тет Ву ји це Ре ши на 
Ту ци ћа об у хва тао је три жа ри шта: Бе о град, Но ви Сад и Зре ња нин. 
Као је дан од глав них ак те ра но во сад ске Три би не мла дих али и гру
па Ја ну ар и Фе бру ар, у свом књи жев ном ру ко пи су Ту цић је ус по ста
вио јед ну „хи брид ну” умет нич ку па ра диг му, ко ја је као соп стве ни 
кон структ ак ти ви ра ла уло гу те ла – зна чај ног „про јек та” (и) нео а ван
гард не умет но сти – кроз ко је се са гле да ва ју по ло жа ји есте тич ких 
и умет нич ких „кон стан ти” и „ва ри ја бли”, као и од но си нео а ван гард
них по е ти ка пре ма тра ди ци о нал ним естет ским пој мо ви ма ле пог и 
ру жног. Циљ ра да је да на при ме ру ро ма на Стра хо те под зе мља 
ука же на Ту ци ће во схва та ње те ла као пр вен стве но со ци јал ног, 
по ли тич коумет нич ког „ре фе рент ног ме ста оства ри ва ња и ис пи
ти ва ња гра ни ца сло бо де... у јед ном дру штву”. У овом ро ма ну те ло 
ни је са мо ау то ном но по ље умет но сти и сред ство суб вер зив не бор бе 
са Ро би јомИде о ло ги јом не го и за зи ва ње иде је о сек су ал но сти која 
„сту па у слу жбу” го во ра, оба ве ште ња, за зи ва ње ве зе пра по чет ка: 
сек са, је зи ка и сме ха. Сек су ал ност те ла и ње го ви естет ски по тен ци
ја ли ов де ни су су прот ста вље ни не го су об је ди ње ни, у је дин стве ној 
иде ји „оте ло тво ре ног је зи ка” и „те ла об да ре ног зна че њем”.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Стра хо те под зе мља, по ли ти ка, те ло, по е
ти ка, есте ти ка, сек су ал ност, је зик.

* Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту „Срп ска књи жев ност 
у европ ском кул тур ном про сто ру” ко је фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на
у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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Ах, под у зми мо нај зад то пу то ва ње др ско!

Ал тер на ти ва – од ред ни ца ко ја се од но си на кул ту рал ни фе
но мен дру го сти, тј. на не ин сти ту ци о на ли зо ва не умет нич ке прак се 
у до ми нант ним окви ри ма дру штва, по ста је јед на од кључ них де тер
ми нан ти нео а ван гард не умет нич ке сце не ше зде се тих и се дам де
се тих го ди на ХХ ве ка, ка да је ју го сло вен ски кон цепт са мо у прав ног 
со ци ја ли зма под ра зу ме вао и „ко дек сно про пи са ну кул ту рал ну 
кли му”.1 У јед ном та квом дру штве ном и кул тур ном окру же њу 
но ва ле ви ца и но ва умет нич ка прак са, као њен струк ту рал ни еле
мент, де кла ри шу се у кљу чу су прот ста вља ња ау то ри та тив ној ле
ви ци, око ре ње ном тра ди ци о на ли зму и дог мат ском ми шље њу, у 
че му је зна чај ну уло гу имао упра во В. Р. Ту цић, и то у кри ста ли
за ци ји пред став ни ка две су прот ста вље не стру је у умет но сти: уче
сни ка но ве ал тер на тив не сце не и вој во ђан ских тра ди ци о на ли ста.

При чу о умет ни ку ко ји је ве ро вао у основ не кон цеп те Си сте ма 
(мно го ду бље не го што су у тај си стем ве ро ва ли они ко ји су њи ме 
упра вља ли) и умет ни ку ко ји је зна ча јан део жи во та про вео упра во 
као из гна ник тог истог Си сте ма (до би ја ју ћи ети ке ту др жав ног не
при ја те ља, мо рал нопо ли тич ки не по доб не осо бе, мар ги нал ца и 
анар хи сте) мо же мо за по че ти јед ним кро киосвр том на Ту ци ћев 
ан га жман у окви ру са мог фе но ме на но ве умет нич ке прак се, чи ји су 
пред став ни ци, уз ау то ре „филм скопо зо ри шнокњи жев ног цр ног 
та ла са”, би ли у ју го сло вен ској кул ту ри нај до след ни ји за ступ ни ци 
иде ја но ве ле ви це, „ко ја је ин си сти ра ла на то ме да со ци ја ли зам 
ни је и не сме би ти раз дво јен од пер со на ли зма, и до во ди ла у пи
та ње ор то док си ју кон ци пи ра ју ћи иде ју ре форм ског со ци ја ли зма”.2 

Кул тур нодру штве ни ан га жман В. Р. Ту ци ћа об у хва тао је три 
кључ на жа ри шта: Бе о град, Но ви Сад и Зре ња нин3, а ње гов бо ра

1 Ва ња Ми ло ва но вић, „Ал тер на ти ва и ње но зна че ње у кон тек сту по зног 
со ци ја ли зма Ју го сла ви је” (2014). Пре у зе то са: http://www.fmk.sin gi du num.ac.rs/
con tent/art me dia/73_Va nja%20Mi lo va no vic_Al ter na ti va....pd f (24. 6. 2019), 75.

2 Не бој ша Ми лен ко вић, Тра ди ци ја аван гар де: Ву ји ца Ре шин Ту цић, Му зеј 
са вре ме не умет но сти Вој во ди не, Но ви Сад 2011, 8.

3 Ту цић је остао упам ћен као књи жев ник и есе ји ста, кон цеп ту ал ни умет ник 
и уред ник мно го број них пу бли ка ци ја, при че му су ње го ви ра до ви увек би ли из
ван окви ра тра ди ци о нал них по де ла умет но сти – као про во ка тор ска екс пе ри мен
тал на ак тив ност. Уре ђи вао је ча со пи се По ља (Но ви Сад), Ула зни ца (Зре ња нин), 
Да ље (Са ра је во) и Ти са (Но ви Бе чеј), а 1977. по кре нуо ча со пис Адре са, је дан од 
нај зна чај ни јих нео а ван гард них ча со пи са на про сто ри ма СФРЈ. Био је по кре тач 
и књи жев не шко ле Тра ди ци ја аван гар де. Као ре зул тат свог књи жев ноесе ји стич
ког ак ти ви те та, об ја вио је књи ге: Ја је у че лич ној љу сци (1970), Сан и кри ти ка (1977), 
Сло во је пу кло (1978), Про стак у но ћи (1979), Ре форм гро теск (1983), Хлад но 
че ло (1983), Снег ве је, љу бав је веч на (1990), Стру га ње ма ште (1991), Стра хо те 
под зе мља (1991, ро ман пост хум но об ја вљен и 2014), Играч у свим прав ци ма (2001), 
Вре ме фан то ма (2005), Гне здо па ра но је (2006). У то ку је и ре а ли за ци ја зна чај ног 
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вак у Зре ња ни ну (1963–1968) остао је у зна ку из ла ска пу бли ка ци је 
Пам фле ти, ко ју је, за јед но са Јо ви цом Аћи ном (у окви ру еди ци је 
Фул макс ’68), при ре дио и об ја вио не по сред но на кон чу ве них сту
дент ских про те ста, а чи ја је основ на на ме ра би ла про глас са гро
мо гла сним мо то ом: Ах, под у зми мо нај зад то пу то ва ње др ско! – 
про глас „от по ра раз ли чи тим умет нич копо ли тич коби ро крат ским 
цен три ма мо ћи и по зи ци ја ма са ко јих се по ку ша ва ла вред но ва ти 
он да шња кул ту ра и умет ност”.4 Ка ко Ту цић и сам ис ти че, ше зде
се те су за ње га би ле вре ме

не спрем но сти ин сти ту ци о на ли зо ва не кул ту ре да, кроз сво је не е ла
стич не ка на ле еми ту је но ву, кре а тив ну дру штве ну свест. Та ин сти
ту ци о на ли зо ва на не спо соб ност ис по љи ла се пу тем по ли тич ких дис
ква ли фи ка ци ја но ве умет нич ке прак се и ње них кре а то ра и ујед но, 
још чвр шћом по др шком ре тро град ним, кон зер ва тив ним по ја ва ма 
у умет но сти.5

Ту цић ће, већ у овом пе ри о ду, ис по љи ти и сна жну кри тич ку 
авер зи ју пре ма си сте му вред но сти те ку ће кри ти ке, же сто ко исме
ва ју ћи им пре си о ни зам Дра шка Ре ђе па. Осто ја Ки сић, у тек сту 
„Ву ји ца Ре шин Ту цић: лир ски пе сник из вре ме на про цва та са мо
у пра вља ња”, све до чи да је то био и пр ви озби љан су коб овог ау то ра 
са „ле пом” књи жев но шћу и да „ни је би ло тог ре пре сив ног сред ства, 
ис про ба ног у ра ни јим вре ме ни ма про тив ли те ра ту ре и ли те рар них 
ства ра ла ца, а да ни је би ло јав но усме ре но на овог ау то ра ко ји је 
је два за ко ра чио у свет ли те ра ту ре”.6

Ње гов бун тов ни ак ти ви тет у Но вом Са ду ве зи вао се за Три
би ну мла дих (у окви ри ма пер фор ма тив нокон цеп ту ал не прак се) 
као „просторa ин те гра ци је умет но сти у дру штве не ак тив но сти 
та да шњи це” и „јед ног од кључ них ин сти ту ци о нал них упо ри шта 
ду ха ин тер на ци о на ли зма срп ске кул ту ре” у вре ме ну ње не по сте
пе не ли бе ра ли за ци је7, али бу ду ћи да је ње но основ но сред ство 
би ла про во ка ци ја са ци љем „ис пи ти ва ња крај њих гра ни ца то ле
ран ци је си сте ма уча у ре ног у вла сти тој без и деј но сти и са мо до вољ
но сти”, ак тив но сти овог цен тра уз не ми ра ва ле су власт и њи хо ве 

из да вач ког про јек та КЦНСа – Са бра на де ла Ву ји це Ре ши на Ту ци ћа у два то ма, 
од ко јих је пр ви иза шао 2018. го ди не.

4 Исто, 15.
5 Ву ји ца Ре шин Ту цић, „Про шла су до бра вре ме на”, Ле то пис Ма ти це 

срп ске, год. 162, књ. 437, св. 2, фе бру ар 1986, 180.
6 Ви ди: Осто ја Ки сић, „Ву ји ца Ре шин Ту цић – лир ски пе сник из вре ме на 

про цва та са мо у пра вља ња”, у: Стру га ње ма ште, из бор из по е зи је, Днев ник, Но ви 
Сад 1991.

7 Ви ди: Н. Ми лен ко вић, нав. де ло, 45.
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иде о ло шке апа ра те, па је Три би на мла дих вре ме ном по ста ла по вод 
за бру тал не об ра чу не (од 1969. до 1973) са тзв. цр ним та ла сом умет
но сти. У ве зи са тим, зна ча јан сег мент би о гра фи је В. Р. Ту ци ћа 
ти че се ње го вог уче шћа у гру па ма Ја ну ар и Фе бру ар, ко је су би ле 
ре пре зен та тив ни при мер умет но сти екс це са8, су прот ста вље не 
ма ни пу ла ци ји и зло у по тре би кул ту ре.9

И гру па Ја ну ар, и гру па Фе бру ар, ока рак те ри са не су као опа сна 
дру штве на де ви јант ност чи та ве мла де ге не ра ци је, а лист Ко му
нист кон ста ту је ка ко је не ка да углед на и узор на Три би на мла дих 
по ста ла „по при ште дру штве но не при хва тљи вих ис па да, као и озбиљ
них по ли тич ких за стра њи ва ња”.10 Три би на мла дих не ми нов но 
до жи вља ва свој пад дра стич ним раз ра чу на ва њем ре жи ма са ал тер
на ти вом, чи ји пред став ни ци би ва ју гур ну ти на дру штве ну, еко
ном ску и кул тур ну мар ги ну.11 У слу ча ју В. Р. Ту ци ћа „кап ко ја је 
пре ли ла ча шу” био је анар хо фу ту ри стич ки хе пе нинг По ка за на 
ствар ност, одр жан 9. ју на 1972. го ди не у зре ња нин ском До му омла

8 Са ци љем уно ше ња „озбиљ них со ци јал них (по ли тич ких) по ре ме ћа ја у 
тра ди ци ју при год ни чар ске кул ту ре” (Н. Ми лен ко вић, нав. де ло, 47). У скан да
ло зном хе пе нин гу Рад ни дан гру пе Ја ну ар, одр жа ном на Три би ни мла дих у 
Но вом Са ду (не слу чај но, на дан обе ле жа ва ња смр ти во ђе со вјет ске Ок то бар ске 
ре во лу ци је – В. И. Ле њи на, 21. ја ну а ра 1971), по ред Ту ци ћа уче ство ва ли су и 
чла но ви рас фор ми ра них но во сад ских кон цеп ту ал них гру па.

В. Р. Ту цић 9. фе бру а ра 1971. го ди не у бе о град ском До му омла ди не, без 
об зи ра на мно го број не при ти ске ре жи ма, по но во уче ству је у пер фор ман су, сада 
већ гру пе Фе бру ар, на сло вље ном За ку ска но вих умет но сти. Овај пер фор манс 
ока рак те ри сан је у јав но сти као скан да ло зна по ја ва („си ро ма шна умет ност без 
ре зул та та”), ко ја је до би ла нај о штри ју кри ти ку ме диј ских пред став ни ка, ме ђу 
ко ји ма је био и Б. Тир на нић, но ви нар НИНа: 

„Де кла ри шу ћи се та ко про тив јед не кул ту ре као це ли не они, иа ко не у ро
ар ти сти, ни су у ста њу да сво ју ег зи стен ци ју за ми сле ни ка ко дру га чи је не го баш у 
кул ту ри у ко јој де лу ју и ко ја је по њи хо вом ми шље њу ду жна да им ство ри про стор 
за ак ци ју. Њи хо ва ’си ро ма шна умет ност’, оста је то по сво јим ре зул та ти ма, али се, 
на дру гој стра ни, не же ли од ре ћи ни јед ног од пра ва ко је ’кла сич на умет ност има 
он да ка да оба ви сво ју дру штве ну функ ци ју’” (текст под на сло вом „Ин ци ден ти 
– ко су мом ци Фе бру а ра” об ја вљен је у НИНу, бр. 1050, 21. фе бру а ра 1971).

9 Мо жда чак и ви ше од са мих ак ци ја ових гру па, ди рект но „гу ра ње пр
ста у око” струк ту ра ма по ли тич ке би ро кра ти је ре пре зен то ва ло је „Отво ре но 
пи смо ју го сло вен ској јав но сти као екс пли цит ни зах тев за ре форм ски со ци ја
ли зам. По зна то је да је пи са ње про гла са ини ци рао упра во В. Р. Ту цић, а ово 
пи смо, по сла то на ви ше од пе де сет адре са, ме ђу ко ји ма се на ла зи ла и адре са Ј. Б. 
Ти та, по ред Ту ци ћа пот пи са ли су и Б. Ан дрић, С. Бог да но вић, Ч. Др ча, Ј. Ко
ци јан чић, В. Ко пицл, Б. Ман дић, М. Ман дић, А. Ра ко вић, Д. Са бо, С. Ти шма и 
M. Жи ва но вић, зах те ва ју ћи де мо кра ти за ци ју кул ту ре и укљу чи ва ње умет но сти 
у дру штве не про це се у скла ду са из вор ним иде ја ма са мо у прав ног со ци ја ли зма.

10 Н. Ми лен ко вић, нав. де ло, 53.
11 У јед ном од сво јих ин тер вјуа, Ву ји ца Ре шин Ту цић све до чи о то ме како 

је пи сао Др жав ној без бед но сти по ста вља ју ћи ди рект но пи та ње: За што нас про
го ни те? Од го вор је усле дио у нај кра ћем ро ку: „Про га ња мо Вас јер сла би те од
брам бе не ре флек се на ци је: про по ве да те ме ђу на род ну са рад њу, љу бав и слич не 
глу по сти. Па кад до ђе до агре си је, не ће мо се мо ћи од бра ни ти” (Ву ји ца Ре шин 
Ту цић, „В.Р.Т.лар ство у је зи ку”, По ља, год. 53, бр. 449, ја ну ар –фе бру ар 2008, 70). 
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ди не, на ко јем је Ту цић, из ме ђу оста лих про во ка тив них сег ме на
та на сту па, на отво ре ној сце ни „шу ти рао ма ке те по кра јин ских и 
по ли тич ких ин сти ту ци ја”, при том пу шта ју ћи маг не то фон ске за
пи се из ри ца ња пре су де С. Бог да но ви ћу и М. Ман ди ћу, осу ђе ним 
због не при ја тељ ских исту па и пи са ња. На кон овог „не при ја тељ ског 
хе пе нин га”, „због пре кр шај ног де ла вре ђа ња со ци ја ли стич копа
три от ских осе ћа ња гра ђа на” Ту ци ћу се пр во сте пе но из ри че ка зна 
за тво ра у тра ја њу од два ме се ца12, а исто вре ме но сe у Окру жном 
су ду Но вог Са да по ди же но ви по сту пак про тив ње га, овај пут за 
„кри вич но де ло не при ја тељ ске про па ган де”, због че га је Ту ци ћу 
пре ти ла ка зна и до 12 го ди на. Ин тер вен ци јом Оска ра Да ви ча, као 
чла на Цен трал ног ко ми те та СКЈ, ова ис тра га je об у ста вље на.

Да ља суд би на В. Р. Ту ци ћа по ста је суд би на иг но ри са ња, ка ко 
од стра не др жав них, та ко и од стра не кул тур них ин сти ту ци ја, на
кон че га се, без из гле да за озбиљ но ан га жо ва ње у кул тур ним де
лат но сти ма, за по шља ва у пред у зе ћу „Вез и ру бље” као фи зич ки 
рад ник и ноћ ни чу вар. Тај пред сто је ћи део свог жи во та Ту цић 
на зи ва Ази лом.13

ТЕ ЛО! ЕСТЕ ТИ КА! ПО ЛИ ТИ КА!

Овај кро ки осврт сва ка ко нас уво ди у ком плек сност оних 
ко  ор ди на та ко ји ма се Ту цић мо рао кре та ти у основ ном ци љу свог 
ка ко кул тур ног, та ко и дру штве нопо ли тич ког би ћа, у свој тој „за
др то сти бли ста вој као бор бе ност код Марк са” (Јо ви ца Аћин), а 
као ре зул тат јед ног ова квог по све ће ног ак ти ви зма, Ту цић је умет
но сти по ну дио пе снич ку и умет нич ку па ра диг му ак ти ви стич ке 
хи брид но сти.

Та ква „хи брид на” умет нич ка па ра диг ма сва ка ко је као соп
стве ни кон структ ак ти ви ра ла уло гу те ла – зна чај ног „про јек та” 
(и) нео а ван гард не умет но сти – те ла кроз ко је се са гле да ва ју по ло

12 По во дом ове суд ске ин тер вен ци је, Ту цић је за пи сао: „У Зре ња ни ну, 
су ди ја за пре кр ша је осу дио ме на два ме се ца за тво ра, због вре ђа ња со ци јал них 
и па три от ских осе ћа ња гра ђа на. Жа лио сам се. У Те ле гра му сам об ја вио текст
ан ке ту ’Есте ти ка за пу ше них уста’ о вој во ђан ској ки не ма то гра фи ји. (...) Ова 
кам па ња по ку ша ва да ме про гла си лу дим, да ме мо рал но дис ква ли фи ку је. Ви
де ће мо хо ће ли ус пе ти” (В. Ре шин Ту цић, „Про шла су до бра вре ме на”, 39).

13 О не да ћа ма и ег зи стен ци јал ним про бле ми ма са ко ји ма су се прог на ни 
умет ни ци су о ча ва ли, Ту цић је та ко ђе пи сао у сво јим днев нич ким за пи си ма, 
ме ђу ко ји ма на и ла зи мо и на сле де ћу си ту а ци ју: „На кон две го ди не, по сле обе
ћа ња Ду шка По по ви ћа да ћу до би ти по сао, по сле број них кон сул та ци ја у По
кра јин ском ко ми те ту, са М. Гво зде но ви ћем и Л. Вар гом, из ве сни глав ни уред ник 
срп ске ре дак ци је Ра дио Но вог Са да, Ни ко ла Цвет ко вић (пи сао као до пи сник 
Ко му ни ста, бру тал но то ља га шки о гру пи Фе бру ар), на ме стио ми је зврч ку и 
ни сам при мљен на кон кур су.” За пис је да ти ран 28. ју ла 1975. (В. Ре шин Ту цић, 
„Про шла су до бра вре ме на”, 49–50).
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жа ји есте тич ких и умет нич ких „кон стан ти” и „ва ри ја бли”, као и 
од но си нео а ван гард них по е ти ка пре ма тра ди ци о нал ним естет ским 
пој мо ви ма ле пог и ру жног – да кле, ин кор по ри ра ње те ла као „епи
сте мо фи лиј ског” и „естет ског” про јек та. По ред то га, Ту цић је у 
тек сту „Чо ве ко во те ло, ме диј есе ји зи ра ња све та” ука зао и на оно 
схва та ње те ла као пр вен стве но со ци јал ног, по ли тич коумет нич ког 
„ре фе рент ног ме ста оства ри ва ња и(или) ис пи ти ва ња гра ни ца сло
бо де... у јед ном дру штву”.14 То је ја сно ви дљи во и у ње го вом фото 
пер фор ман су Мо је мен стру а ци је, у ко јем дру штво у де ло ула зи 
као „кон структ” (Бир гер), а вла сти то те ло се ак ту е ли зу је као ме ди
јум, у сво је вр сном па ро ди ра њу фи гу ре умет ни ка као дру штве ног 
су бјек та. 

Мо же се ре ћи да Те ло као Је зик јед не умет нич ке прак се у слу
ча ју Ву ји це Ре ши на Ту ци ћа по сто ји на „пре се ку” есте ти ке и по ли
ти ке15, али је сва ка ко у ве зи са по ди за њем све сти о те лу и сек су
ал но сти ше зде се тих и се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, чи јем је 
„ути ра њу пу та” до при не ла и исто риј ска аван гар да16 сво јим ути ца
јем на ерот ске и анар хи стич ке по кре те. Тај пе ри од, ко ји је Ли ди ја 

14 Н. Ми лен ко вић, нав. де ло, 21.
15 Ово нас сва ка ко во ди ка јед ном од во де ћих фи ло зо фа да на шњи це – Жаку 

Ран си је ру – и ње го вој по ле мич кој ин тер вен ци ји „на пре се ку есте ти ке и по ли
ти ке” ко је „по ку ша ва ју да скре ну па жњу на са му естет ску (чул ну) при ро ду 
по ли тич ког, као по зор ни це на ко јој се оства ру је уни вер зал ни зах тев за јед на
ко шћу” (Сте ван Бра дић, „По ли ти ка и есте ти ка” – при каз књи ге Ж. Ран си је ра 
Суд би на сли ка / По де ла чул ног – Ле то пис Ма ти це срп ске, год. 190, књ. 494, св. 
5, но вем бар 2014, 738). 

16 Под се ти ће мо се са мо не ко ли ко зна чај них чи ње ни ца: У окви ру екс пре
си о ни зма до шло је до хи пер те ма ти за ци је еро ти ке и сек су ал но сти ко ја је у ве зи 
са ви со ким вред но ва њем „ру ше ња та буа”, „ви та ли стич ких кон це па та” и кри
ти ке ра ци о на ли за ци је и ци ви ли за ци је. Исто та ко, сла вље ње ви та ли зма и анар
хи зма по ве за ло је да да и зам са фу ту ри змом и екс пре си о ни змом, а ка сни је и са 
нео а ван гар дом. „Фрој дов по сту лат по ко ме су ко ре ни иде је ле пог у сек су ал ном 
уз бу ђе њу, за над ре а ли сте по ста је јед на од ’ба за’ умет но сти” – по знат је и Бре
то нов по зив умет ни ци ма на 12 раз го во ра о сек су ал но сти, са ак цен том на та бу 
те ма ма по пут ор га зма, ма стур ба ци је, со до ми је итд). Ути ца јем на ерот ске и анар
хи стич ке по кре те исто риј ска аван гар да има ла је зна чај ну уло гу чу ве не 1968, 
али и у раз вит ку un der gro und фил ма (при мар на смер ност „на пад ну та” го ло ти
њом и сек су ал ним фан та зи ја ма – нпр. филм Злат но до ба Лу и са Бу њу е ла по 
сце на ри ју С. Да ли ја). Сво јим екс пе ри мен тал ним ста во ви ма ис та кли су се и 
пред став ни ци тзв. Беч ке шко ле (Нич, Фро нер, Ши линг, Брус...) ко ји су про па
ги ра ли иде ју да функ ци ју плат на пре у зме упра во људ ско те ло (Те ло као ма те
ри јал) – јед на од пр вих ак ци ја овог ти па би ла је По та па ње жен ског те ла Ота 
Ми ла. Као део де та бу и зи ра ња сек су ал но сти, у де ли ма исто риј ске аван гар де и 
нео а ван гар де, ва ри ра се нпр. и мо тив ге ни та ли ја што је ре зул ти ра ло мно го број
ним умет нич ким оства ре њи ма: Са ња ре ње јед не са дист ки ње (Г. Грос), Ан тро
по морф ни хлеб, Де вој ка ко ја са ња (С. Да ли), Си ло ва ње (Р. Ма грит), Мо ли мо, ди
рај те (М. Ди шан), Спа ри ва ње (П. Пи ка со), Не ва ља ла же на (Х. Бел мер), Се ри ја 
хо мо е рот ских цр те жа (Е. Вор хол), Исти ни те при че (С. Ка ла) ... (в. Лек си кон 
аван гар де, прир. Ху берт ван ден Берг, Вал тер Фен дерс, прев. с не мач ког Спо мен
ка Крај че вић, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2013.
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Ме ре ник име но ва ла као ју го сло вен ски babybo om17, „крат ко трај
ни по лет ве дрог по тро шач ког дру штва, ко ји ће тра ја ти до по чет ка 
осам де се тих го ди на”18, ре зул ти рао је де ли ма нео а ван гард нопост
мо дер них умет ни ка – Ми ро сла ва Ман ди ћа, Сло бо да на Ти шме, 
Са ве Да мја но ва, Во ји сла ва Де спо то ва, Ка та лин Ла дик, Ати ле Чер
ни ка, Бог дан ке По зна но вић, Ма ри не Абра мо вић, Ју ди те Шал го, 
Же ли ми ра Жил ни ка, Ду ша на Ма ка ве је ва, Жи во ји на Па вло ви ћа, 
Ву ји це Ре ши на Ту ци ћа и др. – у ко ји ма те ло исто вре ме но би ва 
„објект дру штве не екс пло а та ци је и су бјект дру штве не по бу не”, 
„естет ски ар те факт и ње го ва жи ва не га ци ја”.19

Сек су ал ност као бор ба про тив „де су бјек ти ви за ци је жи во та” 
на ро чи то је при сут на у Ту ци ће вом ро ма ну Стра хо те под зе мља, 
ко ји је на кон пр вог из да ња из 1991. об ја вљен и пост хум но 2014. 
го ди не, а ко ји сме ло, про во ка тор ски, кроз сек су ал ни дис курс „из
ме ђу еро то гра фи је и пор но гра фи је”, ак ти ви ра иде ју Те ла као Тек
ста и Тек ста као Те ла, укр шта ју ћи по тен ци јал три вр сте „под зе
мља”: по ли тич коиде о ло шког, је зич ког и те ле сног. У ма ни ру 
„Мар ки зо вог те а тра ма ри о не та”, овај ро ман о со ци ја ли стич ком 
Бе о гра ду се дам де се тих го ди на про шло га ве ка је сте ро ман ме ни пе
ја, нео а ван гард ни хи брид ни ре флекс ан тич ког жан ра ме ни пеј ске 
са ти ре, и мо жда га је на нај бо љи на чин опи сао упра во Са ва Да
мја нов ка да је, у окви ру ру бри ке ча со пи са По ља (1991) по све ће не 
књи жев ној кри ти ци но ве про дук ци је, овај ро ман од ре дио као „ан
ти па те тич ни ро манпо ток”, ти ме алу ди ра ју ћи на кон тра пункт 
„ро ма нуре ци”.20 Ту цић је, уи сти ну, из бе гао „ис ку ше ње” да се 
ухва ти уко штац са жан ром ро ма наре ке, „скли знув ши” у ро ман 
ме ни пе ју ко ји по е тич ки здру жу је ви на ве ров ску и ра бле ов ску игру 
је зи ка, вр хун ску па ро ди ју и са ти ру, пер си фла жу и тра ве сти ју, иро
ни ју, ка ри ка ту ру и афир ма ци ју „ди вљег Еро са” / Пор но са! 

Не рас ки ди ва ве за те ла и при по ве да ња, у ко јој се „сек су ал ни 
чи но ви” про та го ни ста пре тва ра ју у „тра ве сти ју дру штве них уло
га” од ре ђу је људ ско те ло као „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”, да кле реч је о те лу 

17 На слов ре фе ри ше на во лун та ри стич ку сна гу babybo om ге не ра ци је (коју 
је Су сан Сон таг име но ва ла син таг мом „сти ло ви ра ди кал не во ље”), а ко ја је нај пре 
из ло жи ла Те ло у име „сек су ал не ре во лу ци је и ус по ста вља ња но вог, дру га чи јег 
род ног уго во ра” (в. Дра ган Ђор ђе вић, „Иде је кон цеп ту ал не умет но сти у са вре
ме ној срп ској књи жев но сти 1960–2010”, док тор ска ди сер та ци ја, Фи ло ло шки фа
кул тет, Бе о град 2016, 153).

18 Исто.
19 Та тја на Ро сић, (Ан ти)уто пи је те ла – ре пре зен та ци ја ма ску ли ни те та 

у са вре ме ној срп ској про зи, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град 2014, 
225.

20 Са ва Да мја нов, „Ан ти па те тич ни ро ман”, По ља, год. 37, бр. 394 (де цем
бар 1991), 4.
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„иша ра ном зна че њем из до ме на же ље”, о че му пи ше Пи тер Брукс 
ука зу ју ћи на нај че шће „не ста би лан по ло жај” те ла из ме ђу два екс
тре ма – „за пси хо а на ли зу оно је обје кат при мар ног нар ци зма; за 
ре ли ги о зну есте ти ку опа сан про тив ник ду хов ног са вр шен ства” 
– би ва ју ћи исто вре ме но „су бјект и објект за до вољ ства, не кон тро
ли са ни про из во ђач бо ла, по бу ње ник про тив ра зу ма, и ору ђе – смрт
но сти”.21 Упра во ова „не ста бил ност”, ма да је мо же мо на зва ти и 
„мул ти се ман тич ност”, и у Ту ци ће вом слу ча ју по ка зу је на пор да 
се „те ло уве де у је зик”, „да се пред ста ви” и по ста не „део чо ве ко вог 
се ми о тич ког и се ман тич ког про јек та – те ло об да ре но зна че њем” 
с јед не стра не, док у обрат ном про це су „је зик те жи да се ре мо ти
ви ше као сим бол са из вор ним ре фе рен том у те лу: да по ста не оте
ло тво ре ни је зик”.22 

На при ме ру ро ма на Стра хо те под зе мља „оте ло тво ре ни је
зик” и „те ло об да ре но зна че њем” мо гу би ти упра во оне син таг ме 
ко је де фи ни шу не ке од аспе ка та Ту ци ће вог од но са пре ма је зи ку, 
али го во ре и о сво је вр сној „есте ти ци те ла” ко ја је за Ту ци ћа не 
са мо ау то ном но по ље умет но сти и сред ство суб вер зив не бор бе са 
Ро би јомИде о ло ги јом не го и за зи ва ње иде је о сек су ал но сти ко ја 
„сту па у слу жбу” го во ра, оба ве ште ња, за зи ва ње ве зе пра по чет ка: 
сек са, је зи ка и сме ха; у крај њој ин стан ци иде ја сек са као по чет ка 
је зи ка. Секс (го то во ан тро по мор фан) исто вре ме но је и су бјект и 
пред мет спо зна је, об зна њи ва ња нај ви ших исти на, а про та го ни сти 
ро ма на – Ле по са ва и Пан та Реи (Pan ta Rhei) – у пре на гла ше ној 
сек су ал ној игри је су са мо „ма те ри јал” ко јим Те ло ис пи су је При чу. 
Ова ква ве за из ме ђу те ле сно сти и је зи ка не мо же а да нас не под
се ти на есеј С. Ви на ве ра, на сло вљен као „Ра бле о ва же тва”, у ко јем 
од је ку је она звуч на ре че ни ца: „Е, ту смо! Сти гли смо! Да: бес при
ме ре на ска ред ност”. Ка да пре до ча ва соп стве но ви ђе ње ве зе Је зи ка 
и Сек са, Ви на вер ка же:

Секс је по че так је зи ка... Ве ру јем да је сек су ал на сим бо ли ка, 
ге сто ви ма и раз го ли ћа ва њем – не што као „го вор цве ћа” – би ла у 
ста њу да пру жи не дво сми сле на ми са о на и осе ћај на оба ве ште ња, 
сва ком и све му. Ве ру јем у при сну и пра ста ру ве зу из ме ђу сек са и 
је зи ка... Секс је, и да ље, у је зи ку, и у ње го вим нај ра зви је ни јим фа
за ма: Али је ви спре но са кри вен. То ком кул ту ре ли ша ва ли смо се 
ње го ве по мо ћи у знат ној ме ри; али чим бој на тру ба јек не, чим за
јед нич ке по тре бе нео д ло жно зах те ва ју уско ре ни ји, креп ки ји тон, 

21 Пи тер Брукс, „Те ло и при по ве да ње”, прев. с ен гле ског Бра на Ми ла ди
нов. Пре у зе то са: https://www.scribd.com/doc/134746422/PBruksTe loiPri po ve da nje 
(12. 6. 2019).

22 Исто.
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ко ји се схва та без пô му ке – ето и сек са у нај гру бљем ви ду да нам 
по мог не, да нас из ву че из плат ке. Из сва ке плат ке уљу ђе ног и ускла
ђе ног чој ства.23

За Ви на ве ра дис курс сек су ал но сти је „руд ник је зи ка”, а секс 
„иде ал на ме та фо ра, сва ко ме ја сна”. Док чи там Стра хо те под зе
мља, овај ро ман као да пра ти Ви на ве ров траг, са да у по е тич ком 
кљу чу нео а ван гард нопост мо дер ног екс пе ри мен та са је зи ком и 
фор мом, у игри са „ви со ким” и „ни ским” сим бо ли ма „Цир ку са Исто
ри је”, где се иде о ло шки ам бле ми до жи вља ва ју као ли ше ни са др
жи не, а ка сни је и ре фе рен та, што во ди ка ства ра њу тек ста пре ма 
за ко ни ма хи пер ре ал но сти и кар не ва ли за ци ји сим бо ла.24

Те ло из до ме на же ље и дис кур са сек су ал но сти до жи вља ва 
сво је је зич ко оте ло тво ре ње кроз при зму три (ан ти)ју на ка ро ма на: 
Пан ту Реи, Ле по са ву и Па ју Ју го сла ви ју, ко ји нам при ре ђу ју „над
ре ал но по и гра ва ње про кла мо ва ним дру штве ним вред но сти ма” и 
„па ро ла ма не ка да шње СФРЈ”. Пан та Реи („све те че”) до би ја, не 
слу чај но, ова кво име ко је алу ди ра на до бро по зна ту фра зу ко ју је 
пр ви из ре као Сим пли ки је ка ко би опи сао је дан од кон це па та Хе
ра кли то ве фи ло зо фи је, а ко ја је озна чи ла и фик тив но тај но дру штво 
у ро ма ну Фу ко о во клат но Ум бер та Ека. Сто га не чу ди да је Ту цић 
иза брао упра во ову фра зу да име ну је свог ка ри ка ту рал ног про та
го ни сту – „су пер хе ро ја у ма се ра ти ју” ко ји во ди тај ну бор бу са ин
те лек ту ал ци ма – „от па ци ма људ ске вр сте”, „под ри ва чи ма дру штве
ног жи во та”, „нај о ко ре ли јим при ме ри ма бе о град ског под зе мља”, 
тзв. ег зем пле ри ма ко ји ре ме те жи вот „мо рал нопо ли тич ки по доб них 
љу ди”. А све то као члан ра зних дру штве но по ли тич ких ор га ни
за ци ја („тај ни ухо да” ко ји се кроз се ри ју шпи ју на жа ин кор по ри ше 
у „под зе мље” у уло зи „ла жног пе сни ка”) и „бо рац за прав ду и бо љу 
бу дућ ност же не чан ства и чо ве чан ства”. Ни шта ма ње ка ри ка ту рал
но и па ро диј ски ни је пред ста вље на ни Ле по са ва, ко ја као „де ви ца 
пре тво ре на у по хот ни цу”, на по чет ку жр тва по ку ша ја си ло ва ња, 
а он да „не за си та ним фо ман ка”, пра ти ње гов мо дел „ети ке”, „мо ра
ла” и „иде а ла”, у ко јем за јед но уче „ве ли ку на у ку љу ба ви” у „ре
во лу ци о нар ном, акли ма ти зо ва ном и на ин те лек ту ал це от пор ном 
ше сто соб ном ста ну”, где „из ту ша те че пла вобе лоцр ве на во да” 
оба ви је на „ру жи ча стом” па ром док се Пан тин моћ ни пол ни ор ган 
(„28 цен ти ме та ра у на диг ну ћу”) „кла та ри ме ђу бу ти на ма”. Ова ква 

23 Ста ни слав Ви на вер, „Ра бле о ва же тва”. Пре у зе то са: https://www.xxzma
ga zin.com/ra ble o vaze tva (24.6.2019).

24 Ви ди: Сне жа на Сав кић, Је ле на Ма ри ће вић, „Ли бер тен ски ди ја лог: Ерос 
и По(р)нос сиг на ли зма”, у: Сто ле ће сиг на ли зма, збор ник, Еве рест Ме диа – Ме
ђу на род на кул тур на мре жа „Про је кат Раст ко”, Бе о град 2014, 53–68.
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сли ка сва у сек су ал но сти и „за гр ља ју иде о ло ги је” са мо је је дан од 
мно го број них при ме ра у ко јим се Ту цић на под сме шљи воиро ни
чан на чин обра ћа оном си сте му ко ји је тре ба ло да бу де „со ци ја
ли зам са људ ским ли ком”, о ко јем се са ња ло са „ру жи ча стим на
о ча ри ма на очи ма”. Та ко Ле по са ва по ста је „све док и Mарко Ри стић 
ње го вог жи во та и смр ти” у „обо стра ном свр ша ва њу и де мо крат ском 
цен тра ли зму узи ма ња и да ва ња”. Упе ча тљи во је при су ство још 
јед ног ју на ка ове при че, тре ћег про та го ни сте ро ма на, а то је Па ја 
Ју го сла ви ја, нај ве ћи Пан тин про тив ник, ко ји, гле слу чај но!, је сте 
упра во спој рад ни ка и ин те лек ту ал ца – уљез, или ка ко то Пан та Реи 
из го ва ра „хи брид”, „по лу тан”, „ме лез” и „му лат” ко ји ми сли да 
„рад ник мо же би ти на чи тан, а ин те лек ту а лац рад ник”. По и гра ва
ју ћи се јед ном од ње го вих оп се сив них те ма у кон тек сту „тре ти ра ња 
ин те лек ту а ла ца” од стра не Ре жи ма, Ту цић би ра упра во дис курс 
сек су ал но сти да де та бу и зи ра и раз ма ски ра оно ли це мер ство јед ног 
та квог си сте ма, а као по бед ни ка бор бе про гла ша ва Па ју Ју го сла
ви ју ко ји Пан ту по бе ђу је упра во „те ле сним чи ном” – нај пре над 
њим („Бо рио се Пан та, го ди на ма за на пред ну ствар – али ни је знао 
да ће му стра да ти чмар! (...) Си ну све тло, оба сја пла фо не, а Пан ти 
су бри де ле зад ње по лут ке оне”), а он да и над Ле по са вом („Угле
да ше Ле по са ву на гу, као бо ги њу у ре не сан сном ра му, ве ли ких 
си са, гу за ту – али не са му! (...) Пре не ра жен је био ко Ба но вић 
Стра хи ња, зар ро го ве ми на би мо ја љу бље на мо на хи ња”).

Ту цић се већ на по чет ку соп стве ног ак ти ви зма су срео са си
ту а ци јом у ко јој су ин те лек ту ал ци би ли кри ти ко ва ни да не ги ра ју 
по тре бе ру ко во де ће иде о ло ги је и по ли тич ке уло ге СКЈ, као и због 
пре но ше ња те „усме ра ва ју ће уло ге на из над дру штва по ста вље ну 
ин те ли ген ци ју”25, и имао је по тре бу (и) у Стра хо та ма под зе мља 
да се, из стра ни це у стра ни цу, на по све ху мо ран на чин раз ра чу на 
са Си сте мом, па та ко по бе ду Па је Ју го сла ви је – рад ни каин те лек
ту ал ца – об зна ни као по раз „ре жи ма ко ји је по јео са мог се бе”, а све 
то кроз при чу о суд би ни не ка да шњег уни шти тељ ског, дез ин фек
ци о ног спре ја „за ин те лек ту ал це”. Још јед на чи ње ни ца око ко је 
Ту цић че сто фор ми ра те мат ска је згра ро ма на сва ка ко је „цин ка ре ње”, 
ко је је у то вре ме по сто ја ло ме ђу умет ни ци ма, и „ку по ви на успе ха” 
по прин ци пу мо рал нопо ли тич ки по доб но и не по доб но. Сло бо дан 
Ти шма по твр дио је да су умет ни ци има ли ма ње про бле ма са по
ли ти ча ри ма, а ви ше са умет ни ци ма „пот ка зи ва чи ма”, док Ту цић 
о овим „за бри ну тим гра ђа ни ма”, а у ства ри „про фе си о нал ним 
пот ка зи ва чи ма” за пи су је: „Умет ни ци су цин ка ри ли умет ни ке по 

25 О. Ки сић, „Ву ји ца Ре шин Ту цић – лир ски пе сник из вре ме на про цва та 
са мо у пра вља ња”, нав. дело, 16.
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ко ми те ти ма и у по ли ци ји а они од име на гре ја ли су гу зи це по 
Ма ти ци срп ској и дру гим над ле штви ма”. Ни у Стра хо та ма ни је 
одо лео да се на сме је и „пот ка чи” овај „књи жев ни та лог”, у сце ни 
„жи ве ат мос фе ре” Дру штва књи жев ни ка:

Др жа ва пи сце ни је ма зи ла. Ал ка ко пи шу, до бро је па зи ла
Има ли су они ве ли ку сло бо ду – са мо ако не бо ду!
Ис ток и За пад да ју пи сцу мно го па ра. За то он мо ра др жав ну 

по ли ти ку да за го ва ра.
Наш је пи сац сло бо дан и до сто јан ствен.
Жи ви ка ко хо ће, си ро ма шан и до сто јан ствен.

Бе ху по доб ња ци по слу шни ко ов це.
Во ле ли су власт и љу би ли нов це. 
Не по доб ни су ши ри ли ла жне ве сти.
Да ло ше пи шу ни си их мо гао на ве сти.
Не по доб не мо рам, хит но, ис тре би ти!
А по доб не до бро упо тре би ти!

А ле ва ци? Њи ма ни је те сно!
Жи ве удоб но и обе сно.
Чи ме су они ле ву стра ну за слу жи ли? 
Шта су сво јој рад нич кој кла си пру жи ли?
Цин ка ри ли су ко ле ге и вла сти ма их ту жи ли.
А глум ци, от куд они на ле вој стра ни?
Да цин ка ро ши ма бу де ве се ли је у ка фа ни.26

Те ле сност, као „се ман тич ки ма те ри јал” Ту ци ће ве есте тич ке 
и је зич костил ске „ми си је”, Ерос и Пор нос уоб ли ча ва у сво је вр сну 
„ме та тек сту ал ну свест” ко ја у мно штву плу та ју ћих иден ти те та 
це лу озбиљ ност јед не дру штве нопо ли тич ке си ту а ци је у суб вер
зив ном огле да лу ис пи су је „те лом ко је три јум фу је” и, као што је 
већ ре че но, је зик те жи да се ре мо ти ви ше као сим бол са из вор ним 
ре фе рен том у те лу: да по ста не оте ло тво ре ни је зик.

Игре ова квим је зи ком су у ро ма ну не ис црп не, и ве о ма че сто 
на и ла зи мо на го вор ко ји је апа ра ти зо ван, скоп чан са „ма шин ским 
има ги на ри ју мом”, у ко јем је је ди на „жр тва” пер верз не ма ши не у 
де са дов ском ма ни ру – сам је зик27, на шта на и ла зи мо и код дру гих 
ау то ра пост мо дер нонео а ван гард них тен ден ци ја по пут В. Де спо

26 Сег мен ти из ро ма на ци ти ра ни су из сле де ћег из да ња: Ву ји ца Ре шин 
Ту цић, Стра хо те под зе мља, Ле во кри ло, Бе о град 2014.

27 Ви ди: С. Сав кић, Ј. Ма ри ће вић, нав. де ло, 49.
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то ва, С. Да мја но ва и М. То до ро ви ћа. Ту ци ћев ро ман оби лу је жи вим, 
обе сми шље ним ди ја ло зи ма ко ји „фин ги ра ју” дис курс сек су ал но
сти. Ме ња ју ћи по зе (ми си о на рум, бес ти о на рум, арум, ет це те ра), 
про та го ни сти ро ма на во де „озбиљ не” ди ја ло ге о соп стве ној уло зи 
у да том дру штве но по ли тич ком окру же њу, и ка ко ра сту „не са гла
сност” и „не рав но те жа” из ме ђу „ви со ког” – дру штве ног, иде о ло
шког, фи ло зоф ског и „ни ског” – жар гон ског, ко ло кви јал ног, бе стид
ног, та ко ра сте и ефе кат ху мор но сти у па ро диј ској тра ве сти ји 
дру штве них уло га и дру штве них пре пре ка:

Та ман Ле по са ва ски де га ће, кад – Пан ти спа де!
Је бе на ли те ра ту ра! По жа ли се Пан та. Кад год оби ђем 

књи жа ре, три да на ми се не ди же. Фа фај га ми ла, орал но!
Од мах, љу бље ни! У љу ба ви све је мо рал но...
Ко ду дла ње кри је, бо ље да га ни је!
(...) Де дер сад ја те би!, пред ло жи при ја тељ ски и бла го на кло но.
Та ко је и би ло.
Ту ри Пан та гла ву у Ле пи но кри ло.
Ја ћу те би, ти ћеш ме ни...
Див не ре чи ко је при ста ју му жу, љуп ко сто је и же ни.
Љу бав је не у ни шти ва чак и на го лој сте ни.

У да том при ме ру, Пан та у до ди ру са „ин те лек ту а ли змом” и 
књи жа ра ма гу би сво ју сек су ал ну моћ што ак ти ви ра ја сну сим бо
ли ку, али по сто је и дру ги сег мен ти ро ма на у ко ји ма се ге ни та ли је 
и сек су ал ни чи но ви до во де у ве зу са па ро ла ма, пој мо ви ма и оним 
идеј ним „мар ке ри ма” – про кла мо ва ним дру штве ним вред но сти ма. 
Та ко по јам упу ће ност би ва за ме њен укру ће но шћу, кла сна све сност 
осли ка ва се сек сом („Ето, на при мер – да ли си ти кла сно све сна? 
(...) Ја ми слим да је сам. На ви кла сам да тр пим оску ди цу у ту ца њу 
док те бе ни сам сре ла”), пу ца ње хи ме на сиг на ли зу је гу би так вред
но сти и сл.

По пут мно го број них ди ја ло га у ро ма ну, прет ход но на ве де ни 
ег зи сти ра на гра ни ци про зе и по е зи је, бу ду ћи да „ве се ле ри ме” до
дат но по ве ћа ва ју ефе кат „рас пе ва не сек су ал но сти”, а ве о ма че сто 
на и ла зи се и на оне игре ре чи ко је па ро ди ра ју и по гре шно ис пи су ју 
ци та те, пре во де, фра зе, или пак де кон стру и шу по зна те жан ров ске 
обра сце:

Мно го цу ра шти пао сам при је, мно го же на гње чио у та ми – 
Је се њин
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Amat Vic to ria cu ram – бри нем да ти га угу рам
De re rum na tu ra – је ба ње с ту ра

О не мој, не мој јо ште кру ћи би ти
И ла ко ње му кри ло са ло ми ти,
И пу сти ти га оди ти по до љи,
У жу де ња пре го ле мој бо љи; –
Ол пу сти га да ле ти, оли га за ту ци, –
У тво јој та ко не др жи га ру ци. 

(Сти хо ви Бран ка Ра ди че ви ћа) 

Исто та ко, у де кон струк ци ји „па те тич них па са жа” из жан ра 
„љу би ћа” Ту цић се ко ри сти оруж јем сек су ал но сти:

– Спу шта се ве че, па да та јан стве на ноћ. Не бо над ми ли он ским 
Бе о гра дом пре пу но је слут њи. Уса мље ни ве чер њи ави он за тре пе ри 
из ме ђу обла ка и не ста не, не чуј но, као ру ка у рас коп чан шлиц.

– Чи та мо је гу зе ми сли, као да смо це лог жи во та за јед но ки сли.

Пре те ћи да по ста не „шунд ро ман са мно го сек са”, ова књи га 
у је зич ком мај стор ству пи сца ус по ста ви ла је рав но те жу из ме ђу 
два тво рач ка прин ци па – Еро са и Пор но са – ко ја су, ка ко то на во
ди Са ва Да мја нов у тек сту по све ће ном упра во овим фе но ме ни ма, 
„два ком пле мен тар на, али су ко бље на прин ци па” ко ја ег зи сти ра ју 
у кул тур ној тра ди ци ји „кат кад у ње ним глав ним то ко ви ма, кат кад 
на ње ним гра нич ним под руч ји ма као својеврснe ал тер на ти ве”28, 
оства ру ју ћи ви со ко есте ти зо ван текст, у сла ву те ла и ре вол та.

Ту цић је екс пли цит но на гла ша вао да га по себ но ин три ги ра 
„ути цај по ли тич ког у умет но сти”, јер „ни ти књи жев но де ло, ни ти 
по ли ти ка не мо гу се оства ри ти уко ли ко не по ста ну дру штве ни од
нос, уко ли ко се не оства ре као ре ал на дру штве на ин тер ак ци ја”.29 
Као и у дру гим сво јим књи га ма, та ко и у ро ма ну Стра хо те под
зе мља, ука зи вао је на не моћ Пар ти је за ну жне про ме не, тј. на смрт 
со ци ја ли стич ког плу ра ли зма од стра не иде о ло ги је ко ја је са ма 
се би за да ла ве ли ки уда рац. (Ан ти)ју на ци овог ро ма на, Пан та Реи, 
Ле по са ва и Па ја Ју го сла ви ја, је су оне ма ри о не те са вре ме ног де са
дов ског по зо ри шта у Игри Еро са (сим бо ла „све тле тво рач ке стра
сти”) и Пор но са (сим бо ла нај там ни је, али та ко ђе тво рач ке жуд ње) 
– ко ја са свим екс пли цит но, дис кур сом сек су ал но сти, осли ка ва 

28 Са ва Да мја нов, Срп ски еро ти кон, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2012, 28.
29 Ву ји ца Ре шин Ту цић, „Књи жев ност, по ли ти ка и тзв. слу ча је ви”, Став 

– ча со пис за кул ту ру, дру штве ни жи вот и умет ност, год. 10, бр. 31 (1985), 11.
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смрт јед не иде о ло ги је у ху мор нопа ро диј ском и ме ни пеј ском кљу
чу. С дру ге стра не, ова књи га сла ви умет ност те ле сног – умет ност 
ко ја по ме ра „иде ју ап стракт ног Ле пог ка иде ји кон крет но уз бу
дљи вог, про во ка тив ног, па и сво је вр сне есте ти ке ру жног”.30 Ег зи
сти ра ју ћи на пре се ку есте ти ке и по ли ти ке, еро то гра фи је и пор но
гра фи је, „сек су ал ност те ла и ње го ви естет ски (и уоп ште дис кур зив
ни!) по тен ци ја ли ов де ни су су прот ста вље ни не го су об је ди ње ни”31, 
у је дин стве ној иде ји „оте ло тво ре ног је зи ка” и „те ла об да ре ног 
зна че њем”. 

Мср Сне жа на М. Сав кић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Док тор ске сту ди је
ssne za da@ hot mail.com

30 С. Да мја нов, нав. де ло, 274.
31 Исто, 278.




