
26

Уни вер зи тет у Бе о гра ду Фи ло ло шки фа кул тет

                DOI 10.5937/kultura1650026F
УДК 821.111.09-31 Мекол Смит А.

оригиналан научни рад

ЛАЖ,ПРЕВАРА, 
ФИЛОЗОФИЈАМОРАЛАИ 

НАРАТИВНАМРЕЖА 
МАЛИХРАДОСТИСУБОТЕ  

АЛЕКСАНДРАМЕКОЛСМИТА
Сажетак: У раду се кроз призму критичке социолингвистичке
анализеиузприменуметодолошкогпоступканаративнемреже
приступарелативизираномтумачењунаративадетективскогро
манаМалерадостисуботеАлександраМеколСмита.Централна
темаромана,академскалажипревара,каоиопроштајипока
јање, посматрају се итумаче у кључутеоријскометодолошког
оквиракојипостулирадасениовај,каонибилокојидругитекст
немогу посматрати у изолацији, у друштвеном вакууму, већда
седубинскијединомогуразуметиуколикороманпредставимокао
само један од чворова у наративнојмрежи коју чине читав низ
друштвеноисторијски фактора, пратећи текстови (интервјуи
сааутором,пропаганднепоруке,итд.),ставовиитумачењараз
личитихврстачиталачкепублике,каоисамчинчитањакојинас
упућује на релативизацију значења садржаја и директивне сна
геморалнепоруке,теотварапросторзакомплексну,вишеслојну
интерпретацијуцелокупногткиватекстаромана.
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Лажјеcontranaturam.АлександарМеколСмит1

Увод

При промишљању теме лажи која представља окосницу
овогбројачасописаКултура,прваасоцијацијами јебило
изненађењесакојимсампрочиталакритику једногодро
мана оИзабелДалхауси,филозофкињеморала, становни
це Единбурга и главне јунакиње једне од серијала веома
популарногиплодногписцаАлександраМеколСмитана
којусамслучајнонаишлауакадемскомчасописупосвеће
ном медицини спорта. Текст уредника овог часописа био
јефокусиран на темуроманескнеобраделажиипреваре
у светумедицинеиначинана који, помишљењу аутора2,
овајроманпредстављасвојеврснуапологијукршењалекар
скеетикекојаможедовестидотрагичнихпоследица.Стога
самодлучиладасеуовомтекступозабавимгорепоменутим
романом,насловаМалерадостисуботе,ињеговојанализи
приступнимизперспективе критичке социолингвистикеи
наративнихмрежа3.

Основноистраживачкопитањеовеанализејестедалииде
ализовано представљање зла и покајања у свету фикција
АлександраМеколСмитаможемобољедаразумемоипро
тумачимо уколико у обзир узмемо свеукупност деловања
различитихиндивидуалнихи колективнихфактора у про
цесутворбеичитањанаративакојисугаучинилисветски
познатимупоследњихпардеценија?Односно,даликон
цептнаративнемреженудиједнуврступрецизнијеибоље
утемељенеконтекстуализацијекојабинашој(илибилокојој
групацијичитатељкиичиталацавансоциокултурногкон
текстакојијеодређенинаративизнедрио)понудиладовољ
нопросторазасопственуитерпретацијуиразвојкритичког
ставапремапретпостављенојдирективнојсназикултурног
модела4којиодређенинаратив,уовомслучајутекстромана,
нуди.Наративуприлазимкао„механизмузаорганизацијуи

1 MekolSmit,A.(2011)Maleradostisubote,Beograd:SamizdatB92,str.131.
2 Reider,B. (2010)Fabrication, falsificationet al.,TheAmerical Journalof
SportsMedicineNo.38.

3 Gimenez, J. (2010) Narrative analysis in linguistic research, Research
MethodsinLinguistics,London,UK:Continuum.

4 Директивнаснагакултурногмоделајетерминпозајмљенизкогнитивне
антропологијеиодносисенапотребуилиобавезудасенаосновудру
штвенодефинисаногидискурзивноконструисаногзнањаживииради
на начин који нам обезбеђује прихватање у културним заједницама у
којимаживимо(Filipović,J.(2009)Moćreči:oglediizkritičkesociolingvi
stike,Beograd:ZadužbinaAndrejević,str.115).
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генерисањедруштвенихзначења”5,6сациљемдакрозједну
специфичнуврстуанализепонудимсвеукупнију,холистич
кусликумеђусобнихвезазначењаутекстуиконтекста,како
ауторског,такоичиталачкогкоји,претпоставкајекогнитив
несоциолингвистикеиантропологије,представљаједанод
механизамазаформирањеиутврђивањекогнитивнихшема
којеутичунаначиненакоједеламоиразумемоделањедру
гихусветуукомеживимо.Роман,унајширемсмислусхва
ћенкаонаратив,самојеједанодсегменатанаративнемреже
чијенамразоткривањепомажедаразумемоинтеракцијуло
калнихи глобалних,личнихиколективнихфункцијадис
курса,односнонаратива,друштвенихзначењаиобразацау
комплекснојинтертекстуалнојструктурикојасепроизводи
наразличитимнивоимаспознаје7.

АлександарМеколСмитидетективскироман

Александар Мекол Смит спада у ону групу романописа
цаучијимседетективскимроманима,веомаспецифичног
форматаи садржаја, „наративничинпретвара уфилозоф
скопромишљање”8,9.Доминацијафилозофскихтема,пита
њадобраизла,увођењефилозофијеморалакаоокоснице
тематских одабира у текстовима овог аутора свакако су у
директнојкорелацијисаживотнимконтекстомАлександра
МеколСмита.Професоремеритусмедицинскогправаиети
кесаУниверзитетауЕдинбургупрактичнојечитавупрофе
сионалнуиакадемскукаријерупосветиоправнимаспекти
маморалностииетике,првенственоуобластимедицине10.

Двесериједетективскихроманапокојимајепостаопознат
широмсвета,паиунашојчиталачкојсредини,заглавнеју
накињеимајужене,потпуноразличитеодонихкојесуседо
недавно у различитимисторијскимпериодима појављива
леуулогамадетективкитипаfemmefatale11МадамРамоцве

5 „Narrativesprovideonemechanismfororganizingandgeneratingsocialme
anings”(свипреводицитатаутексту:Ј.Ф.)

6 Bearman,P.S.andStovel,K.(2000)BecomingaNazi:amodelfornarrative
networks,Poetics,No.27,p.70.

7 Хименес,Ј.нав.дело,стр.207.
8 “(Thedetectivestory)....thatturnsnarrativeactionintophilosophicalspecu

lation”
9 Bennett,J.M.(1983)TheDetectiveFictionofPoeandBorges,Comparative
LiteratureNo.35(3),p.263.

10А.МеколСмитбиојепотпредседникБританскекомисијезахумануге
нетику(HumanGeneticsComissionoftheUK))ипредседникуређивач
когодбораБританскогмедицинскогчасописазаетику(BritishMedical
JournalofEthics).

11Redmond, R. S. (2014) The femme fatale in „postfeminist” hardboiled
detective fiction: redundant or reinventing herself? Ph.D. thesis, Massey



29

ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ

(протагонисткиња серијала романа Прва женска детек
тивска агенција), снажна, „добро обложена” ифизички и
психичкичврстоутемељенаутлесвојероднеБоцване, са
једнестране,идрИзабелДелхауси,филозофкињаморала
и угледна становница Едимбурга (протагонисткиња сери
јалароманаНедељнифилозофскиклуб12).Високоморална
иакадемскизатопоткована(садокторатомизфилозофије
моралаи главна уредница а потоми власница академског
Часописа за примењену етику), ова књижевна јунакиња
секрозчитавусеријуроманасуочавасаозбиљнимимање
озбиљнимкршењемморалнихначелаиетичкогпринципа
свеукупногљудскогпонашања.Онаобитаваусветуукоме
„јехуморблаг,патња сепрепознаје алине стављаупрви
план,анапордачинишдобројеобичнонаграђен”(наслов
на страна спрског превода романаНесвакидашња лепота
облака,АлександарМеколСмит,Самиздат,Б92,2015).

ДругаспецифичностдетективскихроманаАлександраМе
колСмита јењихово одступање од основнихжанровских
карактеристика присуства убистава, крви и оружја, и де
тективакојиделујуупркосилипаралелносаинституција
масистема13.Мудреисмиреневисокоморалнеженеуовим
романимаспроводеистраживачке,детективскерадњеусве
товимаукојимасепретпостављадајесрждруштвачиста,
адајезлочин,или,уовимслучајевимапрвенственолажи
превара,аномалијакојасеможепобедитиипоправитидо
бротом.УсуђујемседароманеМеколСмитаупоредимса
онимештоПлејн14назива„златнимдобом”кримића,писа
нимунекимпретходнимвременима,например,удобаАга
теКристи,удобакадајеидеологијадетективскепричебила
даје„заједницаздравополитичкотело,чистодруштвокоје
напада рак злочина.У тонедавно оболело друштво улази
спасилац,детективхирург,којиможедаодстраниракиоб
новителесноздравље”15.ИакосеуроманимаМеколСмита
смртиправизлочинпојављујусамоуназнакамаитоума
њембројуромана,свиониносесуштаственупорукудаје

UniversityNewZealand.
12Свидосадаобјављенироманиизобасеријалапреведенисунасрпски

језикуиздањуиздавачкекућеСамиздатБ92.
13Plain,G.(2008)From‘ThePurestLiteratureWeHave’to‘ASpiritGrown

Corrupt’: Embracing Contamination in TwentiethCentury Crime Fiction.
CriticalSurvey,ContemporaryFictionNo.20(1),p.8.

14Исто,стр.6.
15„(GoldenAgefiction,epitomisedbytheworkofwriterssuchasSayersand

AgathaChristie) ... that represented the community as awholesomebody
politic,apuresocietyinvadedbythecancerofcrime.Intothisnewlysick
worldwouldthencomeasaviourthesurgeondetectivewhocancutout
thecancerandrestorethebodytohealth.”
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већиниљудскихбићаинхерентнапотребадасачувајуили
повратеморалнучистотууколикосујестицајемоколности
(углавномоправдавајућих)токомживотаизгубили.

Недељнифилозофскиклуб

Уједноминтервјууиз2004.године,послеобјављеногтек
првогроманаизсеријалаокомепишем,МеколСмит(који
јевећтадаимаоуговорзајоштрироманаизсеријалаНе
дељнифилозофскиклуб) за своју јунакињукажеда јеона
моралнафилозофкиња,заинтересованазаморалнеимпли
кацијеоногашточинимо.Непрестанозапитанаштајемо
ралноучинитиудатомтренутку,онасебавипроблемимаи
мистеријамадругихљуди16.МеколСмиткрозсвојујунаки
њу,ИзабелДелхоуси,експлицитноизносиисопственоту
мачењеетичкевредностиуметничких,даклеикњижевних,
дела:„(…)битно(је)уметничкодело–моралнапорукакоја
нам помаже даживимо боље,што је, веровала је и сврха
уметности”17.

Изперспективероманескнеструктуре,свиделовиовогсе
ријала(досадајеобјављеноукупнодесетромана18)опасно
сеприближавајуформулаичностинекихдругихкњижевних
врста,попутбајкиилисавременихамеричкихљубића:глав
најунакиња,привлачна,алискромнаиуформирањуфизич
когутискакојиостављанаособеокосебе(стиломоблачења
и понашања) и у поимању сопствених академских компе
тенција,Изабелимаподршкупрелепогиморалнопотпуно
чистог, знатно млађег мушкарца, прво љубавника, потом
супруга,којисенеслажесањеномпотребомдаисправља
моралнеаномалијесветаукомесекреће,алијојпритоме
ипакпружапунуподршку,узнаративнојаснопредстављену
дубокуемотивнувезукојаих,крунисанаимплицираномте
лесномстрашћуиотелотворенауљупкомсинукојирастеи
сазревазаједносароманимаињиховимпротагонистима,за
увекповезује.СмештенисуукомфорниамбијентЕдимбур
га,савременогграда21.века,алиидаљедубокоповезаног
сашкотскомтрадицијом,укућуукојојсеникаданеподи
жеглас,укојојсетугаразбијанежностимаимузиком(Џеј
ми,Изабелинљубавник/муж19, јепрофесионалнимузичар,
фаготиста и члан едимбуршке филхармоније, изузетно

16Mekgwe,P.2006.“Allthatisfineinthehumancondition”:Craftingwords,
creatingMaRamotswe.ResearchinAfricanLiteratureNo.37(2),p.178.

17Mekol,S.A.(2011)Maleradostisubote,Beograd:SamizdatB92,str.152.
18Извор: http://www.alexandermccallsmith.co.uk/books/thesundayphilo

sophyclub/
19Изабелсвесноизбегава„политичкикоректан”термин ’партнер’ јер је

превишеподсећанапословниаранжман.
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пријатноггласа).Изабелјеимућнанаследницакојанемора
дарадизаживот,докторкафилозофије,главнауредница,а
потомивласницаакадемскогчасописазапримењенуети
ку,алтруисткињакојаникаданедозвољавадасеоњеним
добротворнимновчанимприлозимаразниморганизацијама
ипојединцимаиштаујавностизна.Алиуистовремејеи
заљубљеницаусликарство,посебноусликешкотскихауто
ра,испремнадавеликесуменовца(узповременоозбиљну
грижусавести)потрошинапотребудауњимауживаумиру
иприватностисвогадома.

Каоконтрапункттојидиличнојслициживота,романиукљу
чују ликове и ситуације који уносе немир, јер своју егзи
стенцију,илидеоње,базирајуналажима,преварамаипо
требиданаудедругима.Ипак,вернечитатељкеичитаоци
којиовогауторапратеизроманауромансасвимбезбедно
улазеусвакуновукњигу,потпуносигурнидасеништапре
више ружно неће десити, да ће правда победити, неки од
идентификованих злочинаца оправдани а други достојно
кажњени, а да ће остале странице романа бити испуњене
дивнимописимаЕдинбурга,асоцијацијаманапоезијуЊ.Х.
Аудена, песника 20. века који је, по тумачењу самогМе
колСмитаињемупромениоживот20,нежним,пажљивоби
ранимречима у комуникацијиизмеђуИзабелиЏејмија и
обожавањемњиховогмаленог,срећногсина.

Звучинереално?Ијестенереално.СамМеколСмитувећ
поменутоминтервјуукаже:„Мислимдајеважнобитиоп
тимистичан.Немамвременазанихилистичку,одричућуфи
лозофијуживота.Невидимзаштобинекомораодапролази
крозживотукомејесвемрачноиукоменеманикаквихмо
гућностиизлаза.Мислимдајеважновероватидасвакомо
жедаучинипуносасвојимживотом;дасвакоможедауње
мупронађезадовољство.Такодапретпостављамдасамја
помалоутопијскироманописац.Непишемсоцијалнореал
неромане,незанимамедаувекописујемстварионаквима
каквезаправојесу;напротив,промишљамстварикаквеби
моглебити”21,22.Враћајућисенаосновнутезуовогтекстаиз
уводногодељка,можемозакључитидаАлександарМекол

20McCall,S.A.(2013)WhatW.H.Audencandoforyou,Princeton:Princeton
UniversityPress.

21“Ithinkitisimportanttobeoptimistic.Idon’treallyhavemuchtimefora
nihilistic,denyingphilosophyoflife.Idon’tseewhyoneshouldgothrough
lifefeelingthatallisbleaknessandthattherearenopossibilities.Ithinkthat
itisimportanttobelievethatonecanmakealotoflife;thatonecangetacer
tainsatisfactionfromlife.SoIsupposeIamabitofautopiannovelist.Iam
notasocialrealistnovelist,Iamnotreallyconcernedwithdescribitnthing
alwaysastheyare;ratherIlookathowtheymightbe.”

22Мекве,П.нав.дело,стр.183.
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Смитпишесациљемдасвојучиталачкупубликурастере
тимрачнестранеживотаформирајућинаративниконтекст
укомејевремеувексунчано,асрећаиспокојнаградасуза
свако успешно превазиђено искушење.Да ли цитат оње
говој оптимистичнојфилозофијиможемода схватимокао
МеколСмитовпокушајдасвојимроманимасветупонудије
даналтернативникогнитивникултурнимодел,једноспеци
фичнопосматрањеитумачењесвета,које,провученокроз
призму когнитивносоциолингвистичке анализе, поседује
снажнудирективнуснагу,23односнонетежиданас једно
ставноопустиизабави,већиподучитомекакотребадасе
понашамо,какотребадатежимоморалностииетичностиу
сопственимживотима?Одговорнатопитање,ће,наравно
остатинепознатдокрајаовогтекста.Социолингвистикана
лажедатумачењанеможемонудитинаосновухипотетич
нихпостулата,већискључивокрозанализуставова,реак
цијаикогницијеженаимушкарацакојепредстављајунашу
циљнуговорнузаједницу,односночиталачкупубликукоја
пратироманеоИзабелДалхауси.Ипак,полазећиодидеједа
језик,дискурс,иконачно,наратив,патакоироманескнина
ратив,представљајуједанодкључнихмеханизама„зафор
мирање, огранизацију, преношење, легитимизацију и упо
требузнања,саједнестране,идруштвенепраксе,садруге
стране”24,јаћуунаставкуовогтекстапонудитиједнуког
нитивнокритичку социолингвистичку интерпретацију те
интеракције.Напримерусамоједногунизуроманаоедин
буршкојфилозофкињидетективки,Мале радости суботе,
који,какосамвећнавела,зафабуларнуокосницуималаж
ипреваруусферимедицинскихистраживањаиморалних
дилемакојеталажипреварастављајупредглавнујунакињу
ипредчиталачкупублику,којауовимроманимаужива25.

23D’Andrade,R.G.(1984)Culturalmeaningsystems,in:CultureTheory:Es
saysinMind,SelfandEmotion,Shweder,R.andLeVine,R.(eds.),Cambrid
ge:CambridgeUniversityPress,p.2344.

24Filipović, J. (2009)Moć reči: ogledi iz kritičke sociolingvistike, Beograd:
ZadužbinaAndrejević,str.114.

25Сматрамдајеважноистаћидаовакоидеализованисветроманаодетек
тивкамаМадамРамоцвеиИзабелДелхаусинисуширомсветаиусвим
сферамакакокњижевнекритике,такоичиталачкепубликеупотпуно
стипозитивнооцењени.Емиг(Emig,R.(2009)Reversetranslation–per
versetranslation?ThestrategiesofAlexanderMcCall,p.123),например,
сматра да романи о детективки из Боцване представљају једну врсту
постколонијалнехегемонијскедоминације:“Althoughweareinvitedinto
thetales,weasreadersmightbefoolsdeservingpityratherthanenlightened
subjectsincommandof“‘normalized’knowledgesanddisciplinarypowers.
Thisappliestothewriter,too:MmaRamotswe’slaconiccommentoninfatu
atedEuropeansandAmericans,“TheygrewtoloveAfricaandtheystayed,
sometimes until they died”, clearly alsometaphorically applies toMcCall
Smithhimself.Itmightequallywellapplytoreadersandscholarsofpostco
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НаративнамрежаМалихрадостисуботом

Некобисемогаозапитатичемутакодетаљаниобиманопис
списатељског опуса АлександраМекол Смита као увод у
тему о когнитивној снази директивногмодела и концепта
лажии преваре у једном одњегових романа.Управо зато
штосвегоренаведенопредстављаделовенаративнемреже
којиромансмештајууреалниживотниконтекстмногих,ка
коаутора,издавачкихкућаипреводиоца,односно,унашем
случајупреводитељке,такоичитатељкиичиталацаширом
света.

Теоријскиоквирнаративнемрежепретпостављадаанализа
наративатребадапредстависамфеноменобрађенунарати
ву,анеапстрактну,изконтекстаизоловануинтерпретацију
истог;даморадауобзирузмеразличитеаспектефеномена,
сапосебнимобраћањемпажњена контрадикције, супрот
ностиинедоумице;даутумачењенаративаморадаукључи
непосредниконтекстњеговогстварања,контекстукомесе
конзумира,каоикомплекснумрежупаралелнихрадњи,еле
менатаиучесника;иконачно,дасевредновањеивалори
зацијанаративаможеизвршитисамоуспрезисасвимгоре
поменутимфакторима26.

У наставку овог одељка желим да покажем да конкретан
наративкојимсебавим,детективскироманМалерадости
суботом, не можемо посматрати као изоловани артефакт
и бавити се искључиво његовим естетским, литерарним,
вредностима.Онјепроизводсложенемрежеактивностиба
зиранена једнојтеми,представљенеодређенимграматич
ким,стилскимисемантичкимсредствима,којипоредестет
скепретендуједаимајаснусоцијалнуиобразовну(аконеи
морализаторску)функцију,дискурзивноексплициранууса
момтексту.Читајућироманисамипостајемодеонаративне
мрежекојаоднасзахтевареакцију,илиакцијуузависности
одтогаколикотекстповезујемосапитањимаодширегдру
штвеногзначајаилисосптвенимживотнимоколностима.

lonialliterature.”НасајтуједнечиталачкегрупеизНемачке,чланицеи
члановигрупеBerlininterculturalreadinggroupsусвојимкоментарима
наводедаглавнајунакињаживиуземљиизмаште(fantasyland)укоме
бебаувекспавацеленоћи,укомеИзабелимапомоћљубавника/мужаи
кућнупомоћницуштојојомогућавадаупотпуностирасполажесвојим
временом,бесплатноуређујечасопис,иденаконцертеирешавазаго
неткеиморалнепроблемедругих.Фрустрацијунекимаодњихизазива
тајувидусавршенживот,савшенобогатеисавршеноморалнежене,
докдругиматодоносиспокојиотвараимличнипросторзапромишља
њесопствениходлукаиетичкихдилема(https://readinggroupberlin.files.
wordpress.com/2011/07/20103bcomfortsofamuddysaturday.pdf).

26Хименес,Ј.нав.дело,стр.208.



34

ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ

Започећукраткимсижеомромана,преузетимса задњеко
рицеенглескогиздањаовогромана:„Кадаслучајанразго
ворпривучедокторкуИзабелДалхаусислучајулекарачија
је каријера уништена, онанеможе да остане равнодушна
предосећајемдајеправдазаказала.ЈерИзабелинаетикани
јетеоријскеприроде,онасеодносинасвапитањаживотаи
смрти.(…)Докходаизазовномстазомизмеђуповерењаи
кривице, алтруизма и непозваногмешања утуђе ствари,
Изабелуспевадаизвиданеизгубимала,ализагарантована
породичнаифилозофсказадовољства,ипријатнуинтиму
суботњегјутра”27,28

ДетективскидеороманаописујепозивзапомоћкојиИзабел
добијаодсупругелекара,МаркусаМонкрифа,оптуженогза
лажирањеиобјављивањеуакадемскомчасописуподатакао
употребиновогантибиотикакојијепроузроковаосмрттри
пацијентаукраткомвременскомпериоду.Прогоњенуднев
нојштампи, прекорен од странешкотске лекарске коморе
иотпуштенизболницеукојојјерадио,дрМонкрифвреме
проводизатворенукућиуклиничкојдепресијиукојугаје
увелагрижасавести.Тосусвезакључцикојенаосновусоп
ственихопсервацијадоносинашаглавнајунакиња.Онауз
то,последетаљнеанализеподатакакојисујојнарасполага
њуиинтервујасаучесницимауафери,самоуверенозакљу
чуједаједокторпотпуноневин,жртваозбиљнепревареиза
којестојифармацеутскакућакојајелекпроизвела.Расплет
јекрајњенеочекиван.ДрМонкриф језаправокривзаоно
штојеурадио;онјезаистафалсификоваоподаткекакоби
обезбедиодаљудистрибуцијулекаучијујеефикасностбио
потпуно уверен, а све сажељом да спасешто вишељуд
скихживота.Изабел,упрвимахшокирана,схватањегову
инхерентнохуманумотивацију,узимаправдуусвојеруке,
одлучуједајевећдовољнокажњен,темупредлажедана
ставакживотапосвети„покори”помажућидругимаунеком
другомделусветагдениконећебитиупознатсатиммрач
нимдетаљемизњеговепрофесионалнебиографије.Прито
месамасебииЏејмијупризнаједанијебашуспешноњу
шкало,алијеонуверавадаупркоссвемуонаувекдолази
доистине.

27“WhenachanceconversationdrawsIsabelDalhousieintothecaseofadoc
torwhosecareerhasbeenruined,shecannotignorewhatmaybemiscarriage
ofjustice.BecauseforIsabelethicsarenottheoreticalatall,buttheyarea
matteroflifeanddeath.Whilethreadingadif cultpathbetweentrustand
guiltibility,altruismandinterference,Isabelkeepsinhersightsthesmallbut
certaincomfortsoffamily,philosophyandafineSaturdaymorning.”

28McCall, S.A. (2008)The Comforts of Saturdays, London:Abacus/Little,
BrownGroup.
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Усамомтекстуромана,питањаморала,етике,лажи,прева
ре, опроштаја и личних интерпретација поступака других
представљајуједанодкључнихтематскихелемената.Иза
белДалхоусисвакусвојупроцену,свакиаспектодносаса
другимособамасакојимаступауконтакт,свакисопствени
ипоступакдругихпровлачикрозгустотканумрежуморал
нофилозофскогпромишљања.„(…)заштонасзаправола
жиповређују?Понекаднас,наравно,повредезатоштосмо
поступилиускладусањимаииспоставилоседајетобило
нанашуштету.(…)Алиштајесадругимлажима–лажима
којенаснеморајунужнонавестидапоступамонасопстве
нуштетунитићенамиштаодузетинегоћенассамодове
стиузаблуду?(…)Свејетозбогповерења,закључиона.
(…)Али,потомјезакључиладатонеманикаквевезеспове
рењемилипоносом.Повезаноје,заправо,сморалномвред
ношћустварионаквихкаквезаистајесу.Истинајеуграђена
усвет;законифизикезаснивајусенањој;истиначинисвет.
Ааколажемоувезисанечим,реметимо,дестабилизујемо
тусуштинскуистину;лажјепогрешнанапростозатоштоје
нештоштоније.”29

Упркостоме,суоченасалажимадрМонкрифа,Изабелодлу
чуједанеистинаипреваракојенањимапочивају,почиње
ниодстраневисокоморалнеособечијиузвишенахуманост
превазилазеграницеакадемскеетикесавременогсвета,за
служујуопрост,макарњенлични.Поштосаслушањегово
признање,Изабелодлучуједа ганепријавимедицинским
властимаинудимуизлаз,моралноумирујући,личноиску
пљујући,„покору”,какоонасамакаже,наглашавајућипри
томедациљанокориститустаринскуречкакобинассве
подсетиладаказнанијејединаадекватнапоследицагреха.
„Покорадолазиуразличитимоблицима–неморатобити
самоосрамоћењепреступника.Испаштатиможетеичинећи
добродругима.”30

Каошто саму уводномделу овог текста већнапоменула,
сижероманаМалерадостисуботенашаосеинастрани
цама колумне уредника Америчког часописа за спортску
медицинуиз2010.године,којигакористикаоповодзана
учнурасправуолаковерностиичакнемаруглавнихиод
говорнихуредникаакадемскихчасописа.Рајдер31говорио
сосптвеномбесуипрезирупремаликулекараизромана,јер
лажипреваразакојуглавнајунакињаверуједасуморално

29Mekol S. A. (2011) Male radosti subote, Beograd: Samizdat B92,
str.130131.

30MekolS.A.(2011)Maleradostisubote,Beograd:SamizdatB92,str.201.
31Рајдер,Б.нав.дело,стр.446.
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оправданиу„реалномсветумогубеспотребнодовестидо
успоравања напретка медицинске науке, губитку драгоце
них истраживачких ресурса, или чак излагању пацијената
бескориснимилиопаснимтретманима”32.

Покушајмосададаромансагледамоизперспективенара
тивнемрежекакобисмомождауспелида„помиримо”већ
сасвимјаснопостављенасупротстављенатумачењаосновне
идеје,односнодирективнеснаге,овогтекста.

Једанодцентралнихелеменатанашенаративнемрежесва
како представља сам текст аутора високо образованог, са
академским и професионалним искуством у области ме
дицинске етикеи са експлицитноизраженомпотребомда
својимкњижевнимделимашета„сунчаномстраномулице”.
Кадакажемтекст,мислимнасведетективскероманеоИза
белДелхоуси(иличакионеизсеријалаоМадамРамоцве),
јерјенемогућесагледатисвеукупностивишеструкостзна
чењаједногроманабезбарповршногувидауостале,што
сампокушаладапокажеммалоопширнијимуводомиопи
сомкњижевногопусаАлександраМеколСмита.

Другиелементнаративнемрежејесамстваралачкиидру
штвено ангажовани став Александра Мекол Смита. Он у
својимроманимаглавнујунакињуињенокретањекрозна
ративкористикаодискурзивнипросторукомеформираи
образлаже сопствене ставове, филозофске и етичке прин
ципе,каоштосмовећвидели,потпуносвестанчињенице
да његови текстови не осликавају реални свет практично
ниједнеженекојуможемодаупознамоустварномживоту.

Алисузатодруштвенапитањакојапромишљањенимгла
сомпитањакојанассесвихдотичу:богатствоипривиле
гијекојеонодоноси,образовањекаопредусловзаморално
делање,емпатијакаоосновноначеломеђуљудскиходноса,
општаивечитапитањаправдеинеправде,добраизла,али
иподсећањедајеживотлеп,дасесастојиодситнихрадо
стикојесенемогунитикупитинитипреваромосвојити.Та
општадруштвенапитањапредстављајудругинизцентрал
нихиликључнихелеменатанаративнемрежеинајужесу
повезанисапотенцијалномдирективномснагомовогнара
тива.Самаутор(какоутекстуромана,такоиуинтевјуима
коједаје)истичедајеморалнообразовањеједанодциљева
књижевногстваралаштва.

32“Inreallife,suchbehaviormayneedlesslyretardtheprogressofmedicalsci
ence,leadtothewasteofpreciousresearchresources,orevencausepatients
tobesubjectedtouselessorharmfultreatments.”
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Трећугрупу„чворова”унаративнојмрежипредстављако
мерцијалномаркетиншкисекториздавачке (ипреводилач
ке)индустријенаглобалномилокалномнивоукојиодлучује
којићеикаквироманибитиписаниипродавани(подсетићу
васнаизјавуАлександраМеколСмитаиз2004.годинеото
медајепослетекједнеобјављенекњигеизсеријалаоИза
белДелхоусивећимао„наручена”јоштринаставка,адасу
нашојчиталачкојпублицисвињеговироманииздвадетек
тивскасеријала,НедељнифилозофскиклубиПрваженска
детективскаагенцијавеомабрзопообјављивањунаенгле
скомпостајалидоступниупреводунасрпскијезик).Одлуке
издавача,издавачкихкућа,спремностдасеоткупеауторска
праванапреводеширомсветапредусловсузаформирање
глобалних,илибољеречено глокалних, „чворова”унара
тивној мрежи. Глокалних, јер сасвим сигурно пролазећи
кроз текст поредимо, контрастирамо сопствену стварност
сафабуломромана,и тражимосопственасмислена значе
њаверодостојнаунашимлокалнимдруштвенополитичким
икултурнимконтекстима.Конкретно,накојиначинсрпска
читалачкапубликаможедасеприближипроблемуфинан
сијскедобитивеликихфармацеутскихкућаипротоколаза
укључивањелекованатржиште?Какосепитањеакадемског
моралаилекарскеетикетумачиунашојсредини?Тосусва
какотемекојесучестоприсутнеујавномдискурсусрпских
медија.Наравно,наовапитањабисемоглоодговорититек
узпомоћједногдоброутемељеногемпиријскогистражива
њабазираногнаконцептимакритичкесоциолингвистикеи
критичкеанализедискурсакојебипокушалодаповежеим
плицитнепорукемедијскогнаративасаличнимставовима
иколективнимидеологијамаоногделанашејавностикоја
представљачиталачкупубликуроманаМеколСмита,алито
бибилатемаједногсасвимдругачијеграда.

Иконачно,свакооднаскопрочитаовукњигу,постаједео
наративнемрежекојојдоприносисопственимтумачењеми
вредновањем,прихватајућиупотпуности,сарезервомили
одбијајући морализаторскообразовни оквир који нам ау
торнудикаорецептзасрећнијиживот.Некиоднасточи
неуприватностисопственихмисли,уоквиручиталачких
кругова(попутоногаизНемачке)33,илирасправауличном
окружењу,докдругиточинејавно,објављујућисвојевред
новањеромананастраницамаакадемскихчасописа,као,на
пример,Рајдер34,или,коначно,каојауовомтексту.

33Хименес,Ј.нав.дело,стр.208.
34Рајдер,Б.нав.дело.
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Икојајемојаулогаутојнаративнојмрежи,запитаћетесе?
Пресвегалична,укојојсебидозвољавамдасе,баруовом
романуиуслучајудрМонкрифанесложимсаИзабелиње
ном,помоммишљењупрелакодонесеномодлукомдаму
опростилажипревару.Вероватноуправозатоштоисама
поседујем академску „предрасуду” сматрам да је недопу
стиволичнауверења,макакоморалнаиалтруистичкаби
ла,ставитииспредверодостојностиивалидностинаучних
доказа.Алидаистотакосебидозвољавамдајавнопризнам
да уживам у читању ових романа, да се радујем одласку
укреветсакњигомуруципотпуносигурнадаћузаспати
уљуљкана и ушушканаљудском топлином, лепотомумет
ничкихделаилетњиммирисимабаштевикторијанскекуће
укојојИзабелДелхоусиживи.Ипак,мојаулогаумрежије
ијавна.ОроманимаАлександраМеколСмитаизтрећегсе
ријалаоулициСкотландбр.44(the44ScotlandStreetseries)
већодавноговоримсвојимстуденткињамаистудентимака
данапредметуКвалитативнаистраживањаулингвистици
којипредајемнаФилолошкомфакултетуУниверизитетау
Београдунадуховитначинжелимдаприкажемсвеизазове
етнографскогтеренскоградау21.веку,користећизатонео
бичнедоживљајеизудаљенихделовасветаантрополошки
њеДоменикеМекдоналдкојајеједнаодпротагонисткиња
ових духовитих и љупких вињета о становницима зграде
бр.44уулициСкотландуЕдинбургу.Наравно,писањеовог
текста,отвориломијеиновеугловетумачењасеријаладе
тективскихроманачијимсеновимнаставцимаувекраду
јем,тећесвакакоиовдеизнесениувидинаћиместаумојој
предавачкојпракси.

Каконам,дакле,концептнаративнемрежепомажедабоље
разумеморазличитеаспектетекстасакојимкомуницирамо,
романаМалерадостисуботе?Пресвега,анализасамогтек
стадајенамувидуставовеауторапремавредностиифунк
цијиуметничкогделакојетребаданасоплемени,помогне
намдабудемобољеособе,укаженамнаразликуизмеђудо
браизла,алиипонудирелативнекритеријумезапроцену
тежиненечијегпреступаиподсетинасдајеопроштајједан
одначинаданатуђулажипреваруреагујемо.Узто,текст
обилуједругимдруштвеноангажованимпорукамаипроми
шљањима,каоштосуафирмацијаљудскеравноправности
(Изабелинодноспремасвојојкућнојпомоћнициимладом
продавцуурадњисвојебратанице),женскаправаифеми
нистичкопоимањесвета35;тујеиотворенаидентификација

35„(…) не жели да постане једна од феминисткиња међу филозофима;
идеолога,помислиона,притомјошибучних.Аипак,ипак…Тусу,на
пример,КристоферДовињеговпријатељ,професорЛатис.Далиимје
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санационалнимвредностимаШкотскеиШкотланђана,сли
карством, народном поезијом, традицијом кроз коју аутор
покушава да размотри питање смисла и суштинељудског
бивствовањаузаједници,сугеришућиданамдијахронијски
континуитет и припадност културном колективу пружају
“уземљење”инудеоријентиреупоимањусопственогсми
слаживота.Даље,ауторусвојимобраћањимајавностикроз
интервјуесвојеличнеставовепотврђујеипоткрепљујегоре
описанотумачењепотенцијалнедирективнеснагесопстве
нихромана.Истотако,немогућејечитатиМеколСмита“на
прескок”,одабратисамоједанроманизсеријалаипритоме
добитикомплетнусликуотомештајепотенцијалнасушти
нањиховенаративнеснагеипривлачности.

Са друге стране, имамо јасно издиференцирана тумачења
различитих читалачких публика. Немачки интернет чита
лачкиклуб36упримарнифокуссвојихпромишљањаотек
стустављааспектероманакојинемајудиректневезесаде
тективском причом и етичким порукама и усмерава се на
шематизоване, идеализоване околности и ликове који су
присутни о свим романима оИзабелДалхоуси (савршена
сликамајкеиљубавнице,привилегованадруштвенапози
ција главне јунакиње, лепота Едимбурга, идила породич
ногживота…).Детективскаприча,професионалниизазови
ИзабелкаоуредницеЧасописазапримењенуетикуиоста
линаративнисегментироманасмештенисуудругиплан,
аконачнизакључакједасероманпрепоручује,као“лако,
иакодоброосмишљеноштиво,којевишенегонатрадици
оналнитрилерличинамодернуморалнубајку”37.Рајдер38,
пак,пишезауску,високостручну,научнучиталачкупубли
куиискључивосеусмераванаконцептакадемскелажии
превареипоследицекојеонемогудаизазову,тепрозиваау
торакаонеодговорногиповршногусвојој‘етичкојвелико
душности’премааморалномлекару.Коначно,мојдоживљај
овогроманаје‘негдеизмеђу’лакоћеипријатностичитања
ипоједностављенеморалностинаратива.

икадпалонапаметдајењиховпогледнасветособеномушки,анене
утралан?Обојицасусепонашалипремањојснисходљиво,онакокако
премамушкарцуникаднеби;неопходнаимједобралекција.Неопходан
имјефеминизам.”(Mekol,S.A.(2011)Maleradostisubote,Beograd:Sa
mizdatB92,str.141).

36Хименес,Ј.нав.дело,стр.208.
37“recommendedasalightthoughtfulread.Notaconventionalthriller–more

amodernethical fairy tale.”https://readinggroupberlin.files.wordpress.com
/2011/07/20103bcomfortsofamuddysaturday.pdf

38Рајдер,Б.нав.дело.
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Наосновусвегадосадаизнесеног,закључујемдајесамчин
читања заправо један од кључних „чворова” у наративној
мрежи, како овог, тако и било ког другог писаног текста.
Чин читања као лични, али и друштвени процес, времен
скиипросторноомеђен,којидиректнозависиодлокалног
контекста,друштвенихобразацаиконтекстаукојимасеса
текстомопшти.Рецимо,приликомпрвогчитањаромана,и
јасамсеусмериланаличнеаспектеживотнепричеглавне
јунакиње,атекмејеколумнауредникаакадемскогчасописа
заспортскумедицинунавеладаудругомчитањуозбиљну
пажњупосветимпитањимаморалнихначела,лажи,преваре
иопроштаја…Инаравно,мојаинтерпретација,базиранана
критичкојсоциолингвистичкојдимензијикојусамуанали
зуувелатакођејеједаноделемената,односно“чворова”на
ративнемрежеучијемсусредиштуМалерадостисуботе.

Уместозакључка:
директивнаснаганаративнемреже

У овој анализи се на примеру специфичног детективског
романаса јасноексплицираномморалномпоруком,икон
кретније, на питању садржајног елемента приступа, тума
чењаивредновањаморалности,процене„тежине”лажии
обмане,истражујумогућностисоциолингвистичкеанализе
којанаратив,односнотекстсагледавакаокомплекснумре
жуфактораиелеменатауконтинуиранојикомплекснојин
теракцији, на индивидуалном и колективном, локалном и
глобалном,односноглокалномплану.Јертекстникадани
је„изолованадискурзивнареализација”39,40насталаудру
штвеномвакууму.Уанализипредстављенојуовомрадуну
дисекритичкисоциолингвистичкиувидкојисенесводина
традиционалну микросоциолингвистичку функционалну
анализу лингвистичкихформи и структура, већ се базира
на холистичком проматрању наративне мреже текста ко
јаукључујесвестани/илинесвестанодабирдискурзивних
средставаукљученихупроцесњеговогнастанка;глобалну
популаризацију одређених книжевних жанрова и аутора,
комерцијалнопропаганднепорукеиздавачкихкућакоје за
широку,вишејезичну,глокалну,читалачкупубликудоносе
одлуке о томештаће читати; историјски тренутаку коме
текст настаје и у коме се дистрибуира. Коначно, сам чин
читања, просторно, временски, социокултурно, политич
ки,епистемолошки,идеолошкиинамногодругихначина
омеђениусловљен,одређујетумачењепотенцијалнихзна
чењатекста.Значењасеутомсмислунемогупредвидети

39“isolateddiscursiverealizations”
40Хименес,Ј.нав.дело,стр.213.
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нити ограничити, она се изнедравају кроз процес анализе
чијиметодолошкипоступцимогунапрвипогледизгледати
контрадикторно,неадекватноилипотпунонеконзистентно.
Унашемслучају,Малерадостисуботе,изворноидентифи
кованкаоатипичандетективскироманињеговфилозофско
моралистичкиприступлажииакадемскојпреварикојичини
окосницуоногделафабулекојисетретиракаокримипри
ча,заправомогумногодубљеиверодостојниједасетумаче
иразумејууколикоуобзирузмемочитавнизпратећихтек
стоваиактивности:

1.Oсталихроманаистогаутора;

2.Низаинтервјуасааутором,његовезваничневебстра
нице,каоирецензијаимаркетиншкихпорукаиздавачких
кућа(којесу,важнојеистаћи,свибилиуелектронском
формату,односносвисујавнодоступнинаИнтернету,ка
конаенглеском,такоинасрпскомјезику,штонаснаво
диназначајиулогуинформационихтехнологијакаојош
једногрелевантног„чвора”унаративнојмрежибилоког
текста,аштоје,опет,темазаједанновирад);

3.Друштвеног проблема академске одговорности имо
рала, лажи и преваре, као и другихширих друштвених
питањакојимасероманбави;

4.Дискурсаразличитихгрупачиталачкепубликеуразли
читимделовимасветакојасвојатумачењаформираикон
текстуализујеувезисаширимдруштвенимзбивањимаи/
илисасопственимискуствимаиживотнимоколностима;

5.Чиначитањакаовисококонтекстуализованогделања
током кога се смисао и значење текста сваки пут изно
ваизнедравауинтеракцијиизмеђучитатељке/читаоцаса
осталимелементиманаративнемреже.

Спектарзначењаовогконкретногнаратива:моралност,ети
ка, лаж, превара, опрост, љубав према мушкарцу, љубав
према сину, значај националне традиције за промишљање
суштине сопственог бивствовања и континуитета култур
них заједница, улога уметности у развијању друштвено
прихватљивих образаца понашања, као и естетски дожи
вљајкојиунамабудециљаноидиличниописиЕдинбурга
у коме влада увек лепо време вечитог лета (упркос свима
познатомноторнолошемвременуутомделуЕвропе),пред
стављаваријабилне,релативнеаспектенаративнеконструк
ције.Варијабилнеирелативнејерњиховахијерархизација,
прихватањеивредновање(илинеприхватање/неодобравање
и/илинегирање)стојеудиректнојдијалошкојвезисагоре
наведеним„чворовима”усложенојнаративнојмрежикоја
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насводиизванграницасамогтекстакаојезичког,структу
ралног,лексичкогисемантичкогартефактаипозиванасда
„истражимовишеслојностисторијских,политичких,иин
ституционализованих снага (укључујући вредности, инте
реснесфереиуверења)”41уциљупојашњењамакросоцио
културнихфакторакојисуоперативниупроизводњисваког
наратива,текста,дискурса,паиромана.
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LIE,DECEPTION,PHILOSOPHYOFETHICSAND
THENARRATIVENETWORKOFTHECOMFORTSOF

SATURDAYSBYALEXANDERMCCALLSMITH

Abstract

From an angle of critical sociolinguistic analysis, amethodology of
narrativenetworksisappliedinordertoargueforarelativeinterpretation
ofthenarrativeinapieceofdetectivefiction,TheComfortsofSaturdays
byAlexanderMcCallSmith.Someofthecentralnarrativethemesof
thenovel,lieanddeception,forgivenessandpenance,areinterpreted
withinthetheoreticalandmethodologicalframeworkwhichpostulates
thatatextcannotbeunderstoodinisolation,inasocialvacuum.The
concept of narrative network, inwhich the text itself is but a single
“knot”while the rest of the network ismade up of awide range of
sociohistorical factors, accompanying texts (interviews with the
author,publisheradvertisements,etc.),attitudesandinterpretationsof
differenttypesofreadingaudiencesaswellastheactofreadingitself,
allowsustobetterunderstandtherelativeandvariablemeaningsofthe
plotandthemoraldirectiveforceitproposes,openingupnewspaces
foramorecomplex,multilayeredunderstandingofthenarrativefabric

initsentirety.

Keywords:philosophyofethics,lie,forgiveness,TheComfortofSat
urdays, Alexander McCall Smith, critical sociolinguistics, narrative

network


