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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

ДИСКУРС СИМУЛАКРУМА 
У КОВАЧЕВИЋЕВОЈ ДРАМИ 

„БАЛКАНСКИ ШПИЈУН”

АПСТРАКТ. У овом раду читање драме Балкански шпијун контекстуализовано је
постулатима симулакрума. Основно полазиште за проналажење зна-
ковља које кореспондира са системом нереферентног света (а сваки та-
кав систем ствара сопствену реалност и полази од сопствених оквира)
јесте књига Жана Бодријара Симулакрум и симулација. Кроз поглавља
која акцентују симулакричне феномене доказивања стварног путем
имагинарног и клонирања, као и одређења света књижевног текста као
својеврсног Дизниленда, постаје евидентна утемељеност овакве
претпоставке, која само на још један начин потврђује квалитет помену-
те Ковачевићеве драме.
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Ра9 је Dримљен 12. сеDLемJра 2014, а Dрихваћен за оJјављивање на сасLанку Ре9акције ЗJорни-
ка о9ржаном 1. аDрила 2016.
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КОПИЈА И ОРИГИНАЛ 

Иако се Бо9ријаров Lермин – симулакрум – инLензивно арLику-
лише кроз есLеLске (неесLеLске) ко9ове DосLсLрукLуралисLичке
ере, иако симулакрум у лиLераLури оJично Dре9сLавља Dара9и:-
му која о9сликава DосLмо9ерно сLање – флуи9ан свеL лишен
Jило какво: ло:оса, у Lра:ању за коренима Бо9ријарове Lеорије,
нужно је враLиLи се ПлаLону.

НасуDроL 9еценLрираном свеLу, 9езоријенLисаном у означи-
Lељу, свеLу симулакрума, ПлаLонов свеL и9еја сLварносL о9ређу-
је као коDију наDрављену Dо узору на ори:инал (ценLар, ло:ос,
и9еју), Lе, схо9но месLу које je о9ређена DојавносL 9оJила у Dре-
9условљеном низу, она 9оJија или :уJи на вре9носLи. Најчешће
циLирана манифесLација овако DосLулираних о9носа налази се у
9есеLој књизи ПлаLонове Државе:  Dрви и највре9нији сLеDен Dо-
сLојања јесLе сама и9еја сLола, за њом сле9и сLо који је мајсLор,
сле9ећи и9еју, наDравио, и Lек он9а 9олази на ре9 умеLничко
изоJражавање 9аLо: Dре9меLа – слика коју је :ле9ајући у Lај сLо-
маLерију умеLник насликао. Прецизније речено, умеLников ра9
у овој Lрија9и Dре9сLављен је као најнижа вре9носL, јер је 9уDло
више у9аљена о9 исLине – и9еје.

За разлику о9 Lо:а, 9ео 9ијало:а у Кра�илу, који се во9и између
КраLила и СокраLа, ну9и је9ну 9ру:ачију консLелацију сна:а:

„СокраL: Зар Lу не Jи Jила 9ва  Dре9меLа, на Dримјер, КраLил и сли-
ка КраLилова, ка9 Jи неки о9 Jо:ова, не хоLећи само 9а вјерно оDо-
наша Lвоје Jоје и оJлике, како Lо ра9е сликари, Dриказао сву Lвоју
унуLрашњосL каква јесL, Dри9ајући и Lвоју мекушносL и LоDлину и
уносећи их у сву Lвоју унуLрашњосL и LоDлину и уносећи у Lо Dок-
реL, 9ушу и мисао какви су у LеJи? Ријечју, ка9 Jи све шLо имаш у
сеJи и сLвари је9наке, али 9ру:е Dоложио 9о LеJе. Да ли Jи Lо Jио
КраLил и КраLилова слика или 9ва КраLила?

КраLил: Два КраLила, чини ми се, СокраLе” (ПлаLон, 2004, сLр. 72).

Овај о9ломак нам указује, и9енLично концеDLу симулакрума,
9а ка9а се 9ве исувише сличне сLвари DосLаве је9на Dоре9 9ру:е,
Lо није више о9нос између коDије и ори:инала, већ је Lо сусреL
9ва ори:инала. Да Jи се нешLо назвало коDијом, оно мора 9а са-
9ржи Lај елеменL различиLосLи, макар у 9еLаљу, у о9носу на оно
с чим се уDоређује. Уколико је сличносL Dре9оминанLна, она ла-
:ано Dрелази у своју суDроLносL – више није сличносL, већ исLо-
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веLносL, или, како Рекс БаLлер каже: „ИмиLација је 9оJра имиLа-
ција, а исувише 9оJра имиLација је лоша имиLација” (БаLлер,
1999, сLр. 251).

Жил Делез у вези с овом Lемом узима у оJзир Lри ПлаLонова
9ијало:а Фе�ар, Државник и Софис�, а акценаL је на Dосле9њем из
ове Lрија9е. Он Lвр9и 9а анLички софисLа који волшеJно изврће
речи, 9ајући реLорици сврху :овора чији је Dревасхо9ни циљ 9а
оJмане слушаоца (меLо9 осуђиван о9 сLране Jројних мислилаца,
Dа и ПлаLона), анLициDира симулакрум и „на:иње се на9 ње:ов
Dонор” (Делез, 2000, сLр. 194). ПлаLон оLкрива 9а акLивносL је9-
но: софисLе није лоша коDија (Jу9ући 9а за циљ нема исLину –
и9еју), већ 9а 9ово9и у DиLање само значење мо9ела и коDије. Ре-
Lорски се DиLајући 9а ли је ПлаLон сам на:овесLио овакав Dравац
DреокреLања DлаLонизма, Делез закључује 9а је на и9енLиLеLу
и9еје уLемељена коDија, 9ок симулакруми не 9олазе Dреко и9еје
као коDије, они су суJверзија, слика Jез сличносLи. 

Наиме, 9исLинкција између коDије и симулакрума разлика је
између сличносLи и оних који су консLруисани на несличносLи,
„они у сеJи носе сушLинску Dерверзију и Dроневеру” (Делез,
2000, сLр. 194–195). Делез Dромишља и о DреLDосLавкама у вези са
мо:ућом DерцеDцијом различиLих речи као исLовеLних, на Dри-
мер речи ко?ија и ими�ација, и у вези с Lим каже:

„Симулакрум је из:рађен на неје9накосLи, на разлици, он Dоуну-
Lрује несличносL. КоDија Jи се мо:ла схваLиLи као имиLација уко-
лико реDро9укује мо9ел; међуLим, како је Lаква имиLација ное-
Lичка, сDириLуална и унуLрашња, она Dре9сLавља је9но исLиниLо
Dроизвођење које се уDравља схо9но о9носима и DроDорцијама
консLиLуLивним за сушLину” (Делез, 2000, сLр. 195).

Схо9но Lоме, за Lеорију симулакрума важан консLиLуенL јесLе
и сле9ећи услов: сваки сисLем који анализира сLвара соDсLвену
реалносL и Dолази о9 соDсLвених оквира у којима мора JиLи Lу-
мачен. Симулакрум и ње:ово уз9изање рециDрочно су условље-
ни уки9ањем DлаLонизма, афирмисањем икона на ушLрJ коDија.
То су 9ва различиLа свеLа – Dрви 9ефинише свеL коDија или ре-
DрезенLација, 9ок Dре9 симулакрумом не DосLоји никакав мо-
9ел. У симулакруму не DосLоји Dривиле:ована Lачка :ле9ишLа,
већ само оJјекаL који је заје9нички свим Lачкама :ле9ишLа, или,
како Jи Lо Бо9ријар рекао – он јесLе Dроизво9 нече: Jез Dорекла и
сLварносLи, Lј. нече: несLварно::
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„Не ра9и се више о имиLацији, ни о 9уDлирању, Dа чак ни о Dаро9и-
ји. Ра9и се о замењивању сLварно: ње:овим знацима, Lо јесL о је9-
ној оDерацији о9враћања о9 свако: сLварно: Dроцеса, ње:овим
оDераLорним 9војником, меLасLаJилном, Dро:рамаLском, неDо-
:решивом означавајућом машином, која ну9и све ознаке сLварно:
и осLварује краLке сDојеве свих ње:ових DериDеLија” (Бо9ријар,
1991, сLр. 6).

Сам Lермин симулира�и може асоцираLи на DреLварање; реч
на�с�варно може DризваLи реч има@инарно, али највећа сна:а си-
мулакрума је у Lоме шLо Dревазилази и DреLварање и Jило какво
разликовање између сLварно: и има:инарно:. Он је различиL и
о9 Dре9сLаве, јер Dре9сLава Dолази о9 еквиваленције знака и
сLварно:, а он је суDроLносL Lаквој корелацији. Цео симулакрум
Dриви9 је који се ника9а не размењује за сLварно, не:о се мења у
сеJи самом, у неDреки9ном кружењу, Jез референце и оJима2. 

ПуL о9 реалносLи 9о симулакрума Бо9ријар оDисује кроз неко-
лико фаза: 

1) слика је о9раз 9уJоке реалносLи;

2) она маскира и извиLоDерава 9уJоку реалносL;

3) она  Dрикрива о9сусLво 9уJоке реалносLи;

4) она нема везе с Jило каквом реалношћу: она је чисL соDсLвени
симулакрум (Бо9ријар, 1991, сLр. 10).

Тако 9оJијамо нови сисLем који има соDсLвена Dравила и не-
навикнуLом оку из:ле9а сасвим живо и сLварно, иако је заDраво
„9оLеран у Dо:реJним Dре9узећима” (Бо9ријар, 1991, сLр. 15).

ТИТО И ДИЗНИЛЕНД

Балкански ш?ијун је 9рама чији Jи се синоDсис мо:ао свесLи на не-
колико реченица: узнемиреносL Илије Чворовића, :лавно: јуна-
ка ове 9раме, изазвана информаLивним раз:овором у Dолицији,

2 Занимљиво је и Lо 9а Бо9ријар :овори и о науци као симулакруму са својим
референцијалним симулакрумима. На Dримеру еLноло:ије :овори о Ин9и-
јанцима, које је заDраво еLноло:ија DреLворила у 9ивљаке: „ЗаLварање на-
учно: Dре9меLа је равно заLварању лу9их и мрLвих. И уDраво као шLо је це-
локуDно 9рушLво неизлечиво за:ађено о:ле9алом лу9ила које је само сеJи
Dружило, Lако и наука може само 9а умре заражена смрћу Lо: Dре9меLа које
је њено изврнуLо о:ле9ало” (Бо9ријар, 1991, сLр. 12–13).
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Dокреће низ комичних сиLуација. До:ађаји о којима ће JиLи речи
иницирани су несувислом Чворовићевом рационализацијом си-
Lуације у којој се нашао: 9а је ње:ов Dо9сLанар ПеLар Јаковљевић
Dрикривени DрозаDа9ни шDијун (у суDроLном зашLо Jи :а Dоли-
ција звала на раз:овор о Јаковљевићу). Осим Илије, у ра9њи 9ра-
ме учесLвују ње:ов JраL Jлизанац Ђура, жена Даница и ћерка
Соња.

ИнLензивносL и сна:а уверења :лавно: јунака, који су извор
комично: (Lра:икомично:), анLициDирају и9еју симулакрума –
фикLивно: нереференLно: свеLа у коме DарамеLри на релацији
исLиниLо – неисLиниLо, Lачно – неLачно, DресLају 9а Jу9у реле-
ванLни3. ПраLећи реалносL Lа9ашње Ју:ославије, Ковачевић Dри-
чу смешLа у Dоро9ицу оних који Dре9сLављају Lа9ашњу већину –
ра9ничку Dоро9ицу с Dериферије која, наDусLивши свој Dређа-
шњи рурални начин живоLа, још увек Dокушава (иако је Dрилич-
но времена Dрошло) 9а се инфилLрира у живоL DресLонице – си-
ноним усDеха, среће, уживања у Jла:о9еLима из којих Jи живоL
мо:ао 9а се сасLоји.

У овој 9рами симJол среће и Lакозвано: уживања у вишку није
сLереоLиDни Dокушај 9а се из ниже: социјално: слоја Dређе у ви-
ши и за:осDо9ари свеLом, ниLи Dре9авање вешLачким рајевима.
Срећа, исLовремено и несрећа јунака (како 9аљи Lок 9раме Dока-
зује) захLева инLе:рацију са и9еолошким консLанLама Lакозва-
но: DослераLно: социјализма, који не е:зисLира само као Dоли-
Lичка оDција (и9еоло:ија) већ је и имDераLив Dреживљавања.
У оваквој консLелацији мо:ућносLи и морања, урањање у симу-
лакрум, као и DрихваLање свих нонсенса које он носи са соJом,
заDраво је DиLање оDсLанка, које се Dосле низа DреDрека Dоима
као исDуњење жеље и сLремљења. Савршен мо9ел свих врсLа си-
мулакрума Dо Бо9ријару је Дизнилен9, заLо шLо је он Dара9и:ма
и:ре, илузије и фанLазме:

„Сву9а око нас LреJа рециклираLи оLDаLке, а снови, фанLазми, ис-
Lоријска, JајковиLа, ле:ен9арна има:инација 9еце и о9раслих Lа-
кође су оLDа9ак4, Dрво велико Lоксичко изJацивање је9не на9-
сLварне цивилизације. Дизнилен9 је DроLоLиD Lе нове функције на
менLалном Dлану”5 (Бо9ријар, 1991, сLр. 17). 

3 То 9олази оLу9а шLо се налазимо у ло@ици симулације која нема више ниче@а за-
је�ничко@ са ло@иком чињеница и неким ?оре�ком узрока (Бо9ријар, 1991, сLр. 20).

4 Није ре9ак Dример 9а се у 9ру:ачијим Dрево9има умесLо речи о�?а�ак среL-
немо са речју вишак, Lе Lако Dриро9није звучи синLа:ма – уживање у вишку
(Dа и рециклираном) не:о уживање у о�?а�ку.
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Понашање :лавно: јунака 9раме моLивисано је Lакође је9ном
врсLом Дизнилен9а, у коме се исLо Lако веровало 9а је Lо Jољи и
леDши живоL, само су меLо9е 9осLизања каLарзе Jиле нешLо 9ру-
:ачије. Илија Чворовић слика је неDре9ви9иво: Lока уLицаја је9не
Lако снажне фикције, Dо9је9нако снажне DоDуL оне која DуLем
Дизнилен9а слави амерички начин живоLа, с Lим шLо ова, засLу-
Dљена у меLафикцији DоменуLо: 9рамско: LексLа, са9ржи у сеJи
и миL о хуманосLи, Dрав9и, JраLсLву-је9инсLву и сл. као Dокриће.

Наиме, Dонашање Илије Чворовића моLивисано је смешLањем
ра9ње у DросLор и време мо9ела  Дизнилен9а Lакозване ТиLове
Ју:ославије, која је и у реалној маLрици и на Dлану књижевне
фикције својом мрежом ни из че@а насLало: и9еолошки оJојено:
Dриви9а Jила алиJи Lакозваној симулацији Lреће врсLе: својим
DосLојањем  Dрикривала је чињеницу 9а је сLварна Ју:ославија
сLварносL 9ру:е врсLе („као шLо заLвори својим DосLојањем Dри-
кривају 9а је, заDраво, целокуDно 9рушLво у својој Jаналној све-
DрисуLносLи заLворско” – Бо9ријар, 1991, сLр. 16).

ЖивоL љу9и у Lом заLвореном кру:у, чији су 9ео Jили и Dре-
живели Dрви 9ео мирно9оDске LорLуре оличене у менLалној ма-
ниDулацији с циљем усDосLављања о9ређено: сLања свесLи, Dре-
расLа у Dакао симулакрума „суDLилно:, злоћу9но: неухваLљи-
во: изврLања смисла” (Бо9ријар, 1991, сLр. 12), који има свој
заво9љиви оJлик и може се DоимаLи као Jла:осLање. Оно је Dре-
9условљено фи:уром живо: JожансLва, ЈосиDа Броза ТиLа, а 9а
Jи се чиниоци ове фикције 9ржали у сLању DриDравносLи, али и
Dонизно: DошLовања, вођи мора 9а неDресLано DреLи смрLна
оDасносL. Та оDасносL увек 9олази сDоља, из сфера које нису Lај
замишљени сисLем и DоDрима оJлик DресуDониран 9ухом фик-
ције у коју се верује као у исLину.

Док је Никсон у афери ВоLер:ејL, којом се Бо9ријар Jави6, риLу-
ално Jио Dо:уJљен (Dо:уJљен као вла9ар – ражалован), у форми
9ивљих DримиLивних риLуала жрLвовања краља, мо9ерна Dоли-
Lичка има:инација креће се у смислу о9ла:ања, шLо DосLаје

5 „ИсLе Dриро9е су инсLиLуLи за сексуално, Dсихичко, сомаLско оJнављање
којих је Калифорнија DреDуна. Љу9и се више не :ле9ају, али за Lо DосLоје
инсLиLуLи. Више се не 9о9ирују, али DосLоји конLакLоLераDија. Више не хо-
9ају, али се Jаве Lрчањем […]. Сву:9е се Dрерађују, оJнављају из:уJљене
функције, или из:уJљено Lело или из:уJљена 9ушевносL или из:уJљен
укус за јело. Поново се измишља оску9ица, аскеза, несLала 9ивља Dриро9-
носL” (Бо9ријар, 1991, сLр. 17). 

6 Ви9и: Бо9ријар, 1991, сLр. 18–20.
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уоJичајено о9 ере револуција и харизмаLичних вођа као шLо су
ХиLлер, Франко, Мао (у случају Ковачевићеве 9раме, ЈосиD Броз
ТиLо). ПошLо нису имали закониLе насле9нике ?рес�ола, Jили су
Dринуђени, како Бо9ријар каже, 9а сами сеJе Jесконачно на9-
живљавају.

ЖивоL је9но: Lако измишљено: и реално нефункционално:
9рушLва заLворен је унуLар :раница вешLачко: оквира и Lраје за-
хваљујући анLициDацијама заснованим на Lом волшеJном зна-
ковљу. Дакле, све невоље, о9 оружаних Dљачки (амерички сцена-
рио) 9о сLраних шDијуна, који су сву9а око нас и хоће 9а у:розе
JезJе9носL 9ржаве  (сценарио Ковачевићеве 9раме), унаDре9 су
уцрLане у риLуална оJјашњења и оркесLрацију ме9ија – анLици-
Dиране су и у својој инсценацији и у мо:ућим Dосле9ицама. То је
Lако заLо шLо функционишу као скуD знакова намењених само
њиховом значењском Dонављању, а не некаквом сLварном циљу.
На Lај начин DреLварају се у симулацију саме власLи, чији су је-
9ино оружје и сLраLе:ија 9а сву9а и Dоново у�риз@ава оно шLо
жели 9а њени корисници 9оживе као сLварно и референцијално.

ОJожавање ју:ословенско: ло@оса и мере свих сLвари (ЈосиDа
Броза ТиLа), Dо9разумевало је као Dожељно и оJожавање оца ру-
ске револуције, 9икLаLора Јосифа Висарионовича СLаљина. Схо9-
но Lој врсLи међуусловљеносLи о9носа између 9ва �ожанс�ва, у
кући јунака Dријемљиво: за Lакву врсLу реалиLеLа-нереалиLеLа,
Ковачевићево: Илије Чворовића, СLаљинова слика заузимала је
месLо иконе кућно: свеца. Он каже: „ЈесLе, волео сам :а ко шLо не-
ко воли Бо:а, или рецимо, 9ецу, мајку [...] СLаљин је за мене Jио
све и свја” (Ковачевић, 1996, сLр. 80). Драма Илије Чворовића, 9о-
маћина и раLника, ро9ољуJа и оца Dоро9ице, усDешно заве9ено:
и уљуљкано: у знаковље сво: има:инарно 9оJро: и Dраве9но:
свеLа, заDочиње у LренуLку ка9а околносLи захLевају DрихваLа-
ње реконLексLуализације фикције у којој је живео.

Илија Чворовић Dан9ан је оних је9носLавних љу9и који су ре-
золуцијом информJироа, Dреки9ом ТиLових DријаLељских о9-
носа са СLаљином (у исLорији DознаLо као ТиLово не СLаљину),
сLра9али не усDевши 9а се Lек Lако о9рекну 9оLа9ашње врховне
фи:уре мисLификовано: 9ржавника. Јунаци ове 9раме јесу вери-
сLичка слика љу9и Lо:а 9оJа, који су 9икLаLуром у којој живе о9
краја Дру:о: свеLско: раLа научили 9а Lо, у реалном мо9усу не-
Dожељно сLање у земљи, 9оживљавају као мир, слоJо9у, Jла:о-
сLање, DросDериLеL; навикнуLи су 9а њихово мишљење није њи-
хово, већ 9а насLаје Dонављањем намеLнуLих им фраза. ИDак, Lај
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рез Jио је Dревелик, DрезахLеван, Dревасхо9но у емоLивном сми-
слу, шLо Dре9сLавља основну моLивацију из:ра9ње сDецифично:
каракLера :лавно: јунака.

ПраLећи ло:ику сLварносLи Ју:ославије шез9есеLих :о9ина
Dрошло: века, ауLор је као важну консLанLу Jио:рафије сво:
:лавно: јунака исLакао ње:ов Jоравак у сисLемом основаној сво-
јеврсној клиници за ло�о�омију, меLо9ом Lешко: ра9а и JаLина,
али Dре9оминанLно менLалне маниDулације – заLвору за Dоли-
Lичке заLворенике, Lакозваном Голом оLоку7. Пре9исLорија жи-
воLа јунака ове 9раме указује нам 9а се Илија Чворовић реDро-
:рамирано: моз:а враћа времену 9раме, захвалан шLо су :а оLре-
знили, извели на Dрави DуL, а Lа нова емоција резулLира
ње:овом јуначком сDремношћу 9а се DосвеLи својим, у ње:овој
DерцеDцији, ро9ољуJивим акLивносLима.

Такве акLивносLи у скла9у су са знаковима које чи�а сву9а око
сеJе, јасно уочавајући меLо9е неDријаLеља, Jаш Dо наве9еном
DринциDу анLициDације. ЗаLо ГолооLочанин Илија Чворовић
унаDре9 зна живоLни DуL сво: Dо9сLанара, у мла9осLи сLу9енLа
филоло:ије, касније шнај9ера у Паризу, Lе Lоком Lакозвано: ис-
DиLивања он само формално DосLавља DиLања, а сам :овори у Ја-
ковљевићево име:

„Ја знам, Lи си као 9еLе морô 9а Jу9еш на сLрани оца и JраLа. [...]
Та9 си скренô с DуLа, заJасô у мрачну шуму, :9е су Lе сачекали
сLрани а:енLи, који вршљају Dо нашој земљи. Ен:лези су Lо ор:ани-
зовали, као и оJично, 9ојавили Американцима, а ови Lе сачекали, у
Паризу Lи је JраL већ ра9ио за њи`. [...] Он9а се Dојавио а:енL сLране
оJавешLајне служJе, изва9и чек и DиLа: ‘Колико? ПеL `иља9а, 9есеL
’иља9а, 9ва9есеL ’иља9а’ [...] Узмеш чек и крај. Ушô си у и:ру, а он9а
они Lраже велике Lајне о најважнијим DроJлемима у земљи” (Ко-
вачевић, 1996, сLр. 81).

Чворовић је исLим механизмом DерцеDције љу9и и свеLа око
сеJе исDричао и какво Dризнање очекује о9 осумњичено:, а оно је
сро9но менLалном злосLављању у DоменуLом заLвору, а које је
имало и своје име: Lа врсLа срачунаLо: иживљавања на9 заLворе-
нима DознаLа је као кри�ика и самокри�ика. Наиме, Dо све9оче-
њима живих заLвореника – Dсихичка LорLура DресLајала је и мо-
:ло се :овориLи о сDремносLи @рађанина ра9но: ло:ора 9а Jу9е

7 После 9у:о: ћуLања о сDецифичним меLо9ама Dсихичко: и физичко: Lеро-
ра на Голом оLоку, Dро:оворило се кроз мно:оJројне књи:е, на Dример, Трен
1, 2 и 3 АнLонија Исаковића; Голи о�ок Дра:ослава Михаиловића, О�ок @оле ис-
�ине Дра:ана Калајџића иL9.
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DушLен у свеL међу, условно речено, слоJо9не љу9е, не само ка9а
Dризна свој фикLивни :рех већ и ка9а осеLи 9уJоку захвалносL и
наклоносL Dрема својим мучиLељима. ЗахвалносL је Dосле9ица
усађене заJлу9е, 9а су му извршиоци Dромене DриориLеLа, и9ео-
лошких на9зора и начина размишљања заDраво Dомо:ли 9а Dре-
вазиђе своје слаJосLи и :решке. 

ДОКАЗИВАЊЕ СТВАРНОГ ПУТЕМ ИМАГИНАРНОГ

Бо9ријар нас уDозорава 9а у симулакруму сви референцијали
мешају своје 9искурсе „у је9ној циркуларној меJијевској ком-
Dулзији” (Бо9ријар, 1991, сLр. 23); на Dример, нека9 је 9искурс о
исLорији црDео сна:у из жесLоко: DроLивљења 9искурсу власLи,
9анас они Dо DоLреJи размењују своје знаке и своје сценарије.
Без оJзира на Dример којим илусLрује овај свој сLав, Бо9ријар
резимира и9ејом 9а се увек ра9и о 9оказивању сLварно: DуLем
има:инарно:, 9оказивању закона Dомоћу Dрекршаја, сисLема Dу-
Lем кризе сисLема... (у 9рами – 9оказивање слоJо9е неслоJо-
9ом)8 „ТражиLи соDсLвену крв у соDсLвеној смрLи, Dоново Dокре-
нуLи циклус Dомоћу о:ле9ала кризе, не:аLивносLи и
анLивласLи, [...] алиJи сваке власLи, сваке инсLиLуције која Dоку-
шава 9а разJије зачарани кру: своје не9:оворносLи и сво: фун9а-
менLално: неDосLојања, сво: својсLва већ-виђено: и већ-мрLво:”
(Бо9ријар, 1991, сLр. 23).

Фикција у којој времешни шнај9ер из Париза, :осDо9ских ма-
нира и леDо: 9ржања, израсLа у неDријаLеља 9ржаве, наро9а, со-
цијализма и све:а оно:а за шLа Jи се Илија Чворовић Jорио, Dо
уLврђеном шаJлону имDлицира о9ређене 9оказе. Илија 9уJоко и
искрено верује 9а за све има јасне 9оказе и 9а је све са:ле9ао са
свих сLрана. Доказе рационализује схо9но заLвореном кру:у си-
мулакрума – свако зашLо има своје јасно заLо, Dрецизно консLру-
исано на начин сро9ан ономе на који је Илија Чворовић искон-
сLруисао  живоLну Dричу ПеLра Јаковљевића.

РеференLносL Dрема фикLивном знаковљу, фино: и DрисLој-
но: Dо9сLанара DреLвара у 9еконсLруисано: осмо@ ?у�ника9, неза-
усLављиву оDасносL са и:лом и концем у рукама, а Илију Чворо-

8 „Доказивањем LеаLра анLиLеаLром, 9оказивање умеLносLи анLиумеLно-
шћу, 9оказивање Dе9а:о:ије анLиDе9а:о:ијом, 9оказивање DсихијаLрије ан-
LиDсихијаLријом, иL9.” (Бо9ријар, 1991, сLр. 123). 



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (1)/2016

142 СНЕЖАНА J. МИЛОЈЕВИЋ

вића у јунака који ће се некако изJориLи с Lом DошасLи (само за-
Lо шLо је именована као DошасL). НеDријаLељ (Dариски шнај9ер
Јаковљевић), у Lој мрежи 9искурса о9војено: о9 сLварносLи, Dри-
ви9но није сам; чворовићевски :ле9ано, умрежен је са о9ређе-
ним Jројем �омаћих из�ајника и Jројним неDознаLим љу9има
(а@ен�има) који се Dојављују ниоLку9а, у:рожавајући живоL и
JорJу за Dрав9у, а Lе Dараноичне и9еје за усLановљени Dоре9ак
сLварне су и Dриро9не.

Ирационална је и сама и9еја Илије Чворовића 9а за ње:а неко
9ру:и може JиLи оDаснији о9 ње:ове соDсLвене 9ржаве. У више
навраLа акценLује се ње:ов Lежак живоL, JолесL, 9у:ови, не9овр-
шена кућа на Dериферији Бео:ра9а. Даничин низ реDлика разја-
шњава 9а је реч о књижевним јунацима којима су DаLња и LрDље-
ње целоживоLни, Jез Dаузе и о9мора: 9ва9есеL :о9ина чекали су
на сLан за који су им оJећавали свако: Dролећа, усле9ила је :ра9-
ња куће која је резулLирала Даничином реумом и Илијиним оJо-
љењем срца, заLим Lу:а зJо: Lо:а шLо ћерка, која је Jила 9оJар
сLу9енL, чека већ DеL :о9ина на Dосао (ви9и Ковачевић, 1996,
сLр. 25). Ни време LренуLка ценLралне ра9ње у 9рами није охра-
Jрујуће:

„О9 Dрошло: месеца све DоскуDело Dе9есеL DосLо. Ове 9ве LорJе,
9весLа ’иља9а. И9ем и DиLам се: ко ми укра9е сLо осам9есеL? [...] Ја
не знам, 9а вам Dраво кажем, 9а ли неко во9и рачуна о нама. Ово је
сLрашно. На је9ном 9еLерџенLу чеL`ри цене. И знаLе шLа је нај:оре:
шLо су љу9и захвални 9а 9еLерџенLа уоDшLе има. ДоLле је 9ошло”
( Ковачевић, 1996, сLр. 37).

Уколико се, као и9еја, DреLDосLави мо:ућносL указивања за-
Jлу9елом на сLварне чињенице, Бо9ријар нас уDозорава 9а је Lо
Dо9ухваL унаDре9 осуђен на неусDех, јер ће се мрежа вешLачких
знакова неразмрсиво исDреDлесLи са сLварним елеменLима,
чиме ће само JиLи оснажена у својој моћи савршене консLрук-
ције. У скла9у са Lим, осим ви9но: узJуђења зJо: Dозива из Dоли-
ције, немир Илије Чворовића Dре9условљен је и Dо9аLком 9а му
инсDекLор није 9озволио 9а оLера Dо9сLанара, уз шифровано
оJјашњење 9а је Јаковљевић за њих (Dолицију) само ?о� иниција-
лима, шLо је њему, са искус�вом, о9мах Jило јасно. 

9 Осми ?у�ник научнофанLасLични је хорор филм из 1979, у режији Ри9лија
СкоLа. Ра9ња филма 9ешава се у свемиру, :9е на је9ној DланеLи чланове Dо-
са9е наDа9а мисLериозно Jиће, Dо:уJно Dо њих.



ДИСКУРС СИМУЛАКРУМА У КОВАЧЕВИЋЕВОЈ ДРАМИ „БАЛКАНСКИ ШПИЈУН”

СНЕЖАНА J. МИЛОЈЕВИЋ 143

Узнемирио :а је и из:ле9 инсDекLора, јер је Jио 9ру:ачији о9
очекивано:: мо9ерно је оJучен, има леDу фризуру. ОDис ново:
мо�ерно@ на9зирача у са:ласју је са концеDLом DаноDLикона, који
је, како Lо Фуко оJјашњава у својој књизи На�зира�и и кажњава�и,
сLрашнији о9 оно: DреLхо9но:, условно речено инквизицијско:
LиDа на9зирача, шLо очиLо коресDон9ира са DослераLним акци-
јама Lакозваних у9Jаша10. У инLерDреLацији :лавно: јунака Или-
је Чворовића Lо из:ле9а овако: „Оне из мо: времeна, мо:ô си 9а
DреDознаш на DеL киломеLара. То им је Jила LакLика 9а и` се сви
Dлаше. Чим :а ви9иш, знаш ко је. Ови оDеL и9у у 9ру:у крајносL:
чим :а ви9иш, не знаш ко је” (Ковачевић, 1996, сLр. 22). 

Драма оJилује чворовићевским закључцима, нереференLним
реалном свеLу, који су о9 сLране :лавно: јунака Ковачевићеве
9раме 9ефинисани као јасан знак. Ти знакови DраLе оDисивање
свих ње:ових акција ухођења и Dрислушкивања не?рија�еља (ви-
9и сцене „КонLрашDијунажа” и „Покушај уJисLва”), али су нај-
конценLрисаније Dриказани у о9ељку 9раме иронично насло-
вљеном „Све је суDроLно о9 оно:а шLо из:ле9а 9а јесLе”. Током
сво: изла:ања, Илија Чворовић не само 9а DресуDонира Dо9аLке
из Јаковљевићеве Jио:рафије не:о на исLи начин, DуLем Lранс-
фера, инсисLира на неким о9 �оказа.

На Dример, сцена ка9а неко о9 Јаковљевићевих DријаLеља уDи-
сује нешLо у ноLес никоме не 9елује JиLно, али Илија оJјашњава
9а ниш�а није онако као  ш�о из@ле�а: Lо шLо Јаковљевић није ниш-
Lа заDисивао :овори о Lоме како је он у „LерорисLичко-шDијунс-
ким ценLрима научио 9а све DамLи” (Ковачевић, 1996, сLр 55). Ја-
ковљевић и ње:ови DријаLељи инLелекLуалци налазе се на јав-
ним месLима, јер „они Lо ра9е јавно, 9а не Jи из:ле9ало Lајно”.
О9лазак Јаковљевића и ње:ових DријаLеља у DозоришLе (:ле9ају
оDеру) оJразлаже и9ејом 9а они Lамо о9лазе јер Lамо мо:у на
миру 9а се 9ошаDLавају, DошLо се они на Jини „нон-сLоD 9еру”
(Ковачевић, 1996, сLр. 56).

И 9аљи низ DосLуDака Dроизлази из ?ре?ознавања заснованом
на већ DоменуLој маLрици: Lо шLо они ручавају у кафани, а не
муче се као Даница и он, знак је 9а их Dлаћа ЦИА; 9у:о шеLају –
о9ржавају кон9ицију; и9у у лов – вежJају своје сLрељачке сDосоJ-

10 Није Jило у DиLању DоLенцијално сLра9ање Lела усле9 суJверзије или не-
DошLовања сисLемом намеLнуLих Dравила живљења и мишљења, „а DошLо
меLа више није Lело, он9а је Lо 9уша. ИсDашLање које се сво9ило на мрцва-
рење Lела LреJа замениLи казном која 9елује 9уJље на срце, на мисли, на
вољу и склоносLи” (Фуко, 1997, сLр. 21–22).
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носLи; и9у у :руDама Dо Lроје – не случајно, јер су Lо основни 9и-
верзанLски оJлици11; сумњив је свако с ким се Јаковљевић Dо-
з9рави, DосеJно новинарка која се виђа са Dрофесором: „ШDију-
ни су међу нама, само их LреJа DреDознаLи” (Ковачевић, 1996,
сLр. 56).

Бу9ући 9а се наве9ени начин резоновања :лавно: јунака може
оJјасниLи као LиDичан Dриказ Dараноје каракLерисLичан за Dан-
оDLички сисLем (сро9носL с DаноDLиконом већ је DоменуLа у
ра9у у конLексLу указивања на сро9носL између нове форме ин-
сDекLора, који се не 9а Dо из:ле9у DреDознаLи, и неви9љиво: на9-
зирача, свеви9еће: ока фукоовско: DаноDLикона), Dриро9но је
консулLоваLи Бо9ријарово мишљење о овој Lеми.

Бо9ријар DреLDосLавља 9а је симулакрум крај DаноDLичко:,
јер исLина која Lу 9оминира није и9енLична сLварносLи, ниLи је
онај DаноDLички Dо:ле9, оно свеви9еће око, не:о „маниDулаLор-
ска исLина LексLа који сон9ира и исDиLује, ласера који DиDа и
исеца, маLрица које чувају ваше Dерфорарне секвенце” (Бо9ри-
јар, 1991, сLр. 32). То више није свеL уJеђивања и DроDа:ан9е, не:о
сLа9ијум разуверавања, оJрL у којем није мо:уће локализоваLи
неку инсLанцу мо9ела власLи, јер нема више фокалне Lачке, сре-
9ишLа, већ савијање Dрема унуLрашњосLи. НишLа није ни исLи-
ниLо ни лажно, а свакој се је9инки чини 9а је 9ужна 9еловаLи и
DресуђиваLи Dо шеми намеLнуLне јој фанLомске заје9нице. 

КЛОНИРАЊЕ

ПраLећи LексL 9раме, заDажамо 9а је у више навраLа неко о9 ли-
кова закључио како је Илија Чворовић лу9, Dревасхо9но 9ве нај-
Lрезвеније осоJе у окружењу – Dо9сLанар и Илијина ћерка Соња,
шLо јесLе у скла9у са оним шLо заDажа и сам чиLалац. МеђуLим,
за ову Lему најин9икаLивнији је 9ео 9ијало:а Lоком Lакозвано:
исDиLивања Lакозвано: окривљено:, у којем зароJљени Јаковље-
вић заDажа 9а је Илија JолесLан, 9а има DроJлема са живцима.
Илија Чворовић му оJјашњава 9а није лу9, на шLа Јаковљевић ре-
зимира: „Да нисLе лу9и, а 9а се Lако DонашаLе. То је :оре не:о 9а
сLе лу9и” (Ковачевић, 1996, сLр. 85).

11 Ов9е се очиLо мисли на у9Jашке Lројке, које су усре9 ноћи на DреDа9 улази-
ле љу9има у кућу и неку9а о9во9иле у:лавном мушке чланове Dоро9ице,
:9е им је Dо краLком DосLуDку суђено. 
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Да ли је ов9е реч о LиDичној сиLуацији ка9а Jолесник не:ира
9а је JолесLан о9 о9ређене врсLе Dсихозе? Уколико Jисмо Dоми-
слили 9а је JолесL, а свака је DроDраћена о9ређеним симDLоми-
ма и може се симулираLи, он9а 9олазимо 9о не:ације ме9ицине,
јер она лечи само Dраве, а не фикLивне JолесLи, каже Бо9ријар
(Бо9ријар,1991, сLр. 8).

У вези са овим кључно је сле9еће DиLање: уколико узмемо у
оJзир Dсихоанализу и њену Dо9елу на свесно, несвесно и Dо9све-
сно, 9а ли се симулација заусLавља на Dра:у несвесно: и шLа мо-
же ме9ицина са нечим шLо се креће унуLар и изван JолесLи, у 9и-
скурсу који није ни исLиниL ни лажан, Lј. шLа може Dсихоанали-
за са несвесним у 9искурсу симулације Jу9ући 9а DошLо није
коDија (фалсификаL, сенка сенке), не може JиLи ни разоLкривен?
ЗаDраво, у Lом је неразликовању суJверзија: уколико осLајемо у
Lом фикLивном свеLу – Илија Чворовић није лу9, већ човек који
DросLо оDерише знаковљем 9искурса у коме је, а Јаковљевић је у
Dраву, Lо сLрашније не:о 9а је заисLа JолесLан, јер мож9а Jи се
мо:ао излечиLи.

Да Jи симулакрум као нешLо насLало ни из че:а, не Dо мо9елу,
већ Dо и9еоло:ији (овакав концеDL а9екваLан је нашој Lеми), он
мора осLаLи заLворен. Јунаци 9раме Балкански ш?ијун, у о9носу
на овај имDераLив свеLа фикције који је Dре9оминанLан у њихо-
вим живоLима, мо:у се Dо9елиLи на оне који су њен сасLавни 9ео
и оне 9ру:е који о9 Lо:а о9сLуDају.

Ову 9ру:у :руDу чине инLелекLуалци оLворени Dрема Dроме-
нама и разним уLицајима – сDремни и 9а :реше и 9а Dризнају Lу
:решку (као Dрофесор који :овори о не:аLивносLима национали-
зације, ка9а су сељаке оLерали у фаJрике, а земљи 9онели :ла9,
иако је и сам у Lоме учесLвовао). То су они који још увек 9онекле
мисле својом :лавом и они чији је Dо:ле9 уDрL 9аље и више, чији
живоL може JиLи и ов9е и Lамо. ОчиLо је Lо Dо9сLанар Јаковље-
вић, али и Соња, ћерка :лавно: јунака – иако за9овољна зJо: Dо-
сла у Бео:ра9у, иDак осLаје оLворена за евенLуални о9лазак с ве-
реником у ЛиJију, оLворена Dрема новим кулLурама и искусLви-
ма.

ГруDу инфилLрирану у на9сLварну сLварносL чине Lра:ичне
фи:уре ове 9раме, а Lо су: Даница, Илија и Ђура Чворовић. Пара-
9и:му њихово: функционисања и начина размишљања означава
ра9ио, ме9иј са које: се најчешће чује :лас који размаLра о9ређе-
не 9рушLвено-DолиLичке Lеме. Драма Dочиње ра9ијском емиси-
јом у којој се извешLава са Lек завршене се9нице Dро:лашене за



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (1)/2016

146 СНЕЖАНА J. МИЛОЈЕВИЋ

Dреломни LренуLак који изискује максималан наDор и о9рица-
ња. Ковачевићевски, врхунски цинично, :лас који неDресLано,
нејасно и исDразно :овори о уDраво завршеном DарLијском са-
сLанку, на:лашава фразу – 9а се неће Dуно DричаLи и сасLанчиLи
не:о ра9иLи.

По Бо9ријару, ми се налазимо у универзуму у коме има све ви-
ше информација, а све мање смисла, јер информација :уLа своје
соDсLвене са9ржаје. То се 9ешава заLо шLо, умесLо 9а се осLварује
у комуникацији, она се исцрDљује у инсценирању комуникације
и у инсценирању смисла. Информација је све више исDуњена
фанLомским са9ржајем и о:ромна енер:ија Lроши се како Jи се
о9ржао Lај Dриви9 инау:урисан у сLварносL:

„Тако и комуникација и 9рушLвено функционишу у заLвореном
кру:у, као о�мана – за коју се везује сна:а о9ређено: миLа. Верова-
ње, Dоверење и информација везује се за Lај LауLолошки 9оказ који
Dружа сисLем о сеJи самом, у9вајајући у знацима је9ну неDосLоје-
ћу сLварносL. [...] С оне сLране смисла DосLоји фасцинација која
DроисLиче из неуLрализације и имDлозије смисла” (Бо9ријар,
1991, сLр. 85).

По9 овим снажним ме9ијским уLицајем је9инка има „су9Jину
је9но: DроLозоа” (Бо9ријар, 1991, сLр. 104), Lј. 9искурс симулаци-
је Dроизво9и и9енLично: Dоје9инца (DоDуL клона) који клија из
свако: сво: се:менLа. Нема оца и мајке, већ само маLрице; Lу се
не ра9и о JлизнашLву, јер ко9 Jлизанаца DосLоји неко сDецифич-
но својсLво, неки знак који о9мах указује на нешLо шLо је увек Jи-
ло 9воје, а не је9но, 9ок клонирање DоLврђује Dонављање исLо:.

У Балканском ш?ијуну на Dрви се Dо:ле9 сусрећемо са 9војни-
ком, Илијиним JраLом Jлизанцем Ђуром (Lакође је реч о осоJи
са заLворским искусLвом на Голом оLоку), човеком који је Dрек и
Jрзо реа:ује. Он физички јесLе 9војник, али менLално је конци-
Dиран као клон, Lе као човек Dрошао кроз исLи сисLем лоJоLоми-
је веома Jрзо схваLа о чему Илија :овори и све му је јасно, као шLо
је и9енLична и ње:ова решеносL 9а сLвар Dо цену живоLа LреJа
ис�ера�и �о краја, а Lај Jесмислени низ DосLуDака 9оживљава као
жрLвовање 9омовине ра9и.

Ка9 Илија касни, Ђура осе9и о9 Jри:е, јер му је Dрва мисао 9а
су :а уJили. Ђура не се9и о9 Jри:е заLо шLо Jио мо:ао 9а осLане
Jез JраLа Jлизанца, шLо Jи Jило очекивано, с оJзиром на сва зна-
ња која о Jлизанцима (и Lо и9енLичним) имамо, већ заLо шLо Jи
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се они (Lи сLрани неDријаLељи и 9омаћи из9ајници), 9а је Илија
Dреминуо, разJежали Dо свеLу и он9а му не Jи Jили 9осLуDни.

Док су Илија, а касније и JраL Ђура, сDремни на све Lрошкове
који се јављају Lоком мисије коју су сеJи зацрLали, решени 9а се
о9рекну све:а, Dа и само: живоLа, 9осLа се 9у:о чини 9а Даница
(која је9ина о9 њих Lроје није Jила на Голом оLоку) о9олева су�-
�ини ?ро�озоа. ИDак и она се инLе:рише у емоLивно: и мисаоно:
клона кроз 9ијало: са ћерком Соњом. Бурно не:о9ујући на Соњи-
ну и9еју 9а Илију LреJа о9весLи лекару12, оJјашњава DреLDосLав-
ком 9а је и она, њихова ћерка је9иница, заDраво 9ео Lе машине-
рије са ЗаDа9а, која хоће 9а их уDроDасLи, а знак који је во9и 9о
Lакво: закључка и9енLичан је чворовићевском начину извођења
9оказа и закључака13. ПоLDуно разоLкривање инLенције 9а и Да-
ница Jу9е 9ео Dриче о клоновима изложено је у њеној реDлици
ка9а, о9лучна 9а више не ћуLи, сасDе Dо9сLанару ис�ину у лице:

„ЖивоL си нам уDроDасLио! Кућу си нам унишLио! Илија је зJо:
LеJе осLô Jез Dосла! Ћерка нам се не јавља, јер си је Lи залу9ео и на-
Lерао 9а нас наDусLи! ЗаDали смо у 9у:ове! Како Lе није срамоLа 9а
се ?равиш лу�, ка9 леDо ви9иш 9а DроDа9амо зJо: LеJе. Све си нам
унишLио...” ( Ковачевић, 1996, сLр. 73). 

ПеLар Јаковљевић, Нишлија који се враLио из Париза, не Jи ли
у својој 9омовини насLавио живоL оLворивши на Бановом Jр9у
шнај9ерску ра9њу, заDраво је симJол ирационалне оDасносLи ра-
вне оној коју нуклеарна енер:ија има у Бо9ријаровој Dричи о 9ис-
курсу симулакрума (ви9и Бо9ријар, 1991, сLр. 36). Нуклеарна
JомJа за клонове Lакозвано: социјализма ЈосиDа Броза ТиLа  је-
сLе заDа9 у коме се, како Lо Илија озJиљно Lвр9и, 9ешава ликви-
9ација за ликви9ацијом, Lе су они сLрашни, јер за разлику о9 Ју-
:ославије, која је имала Голи оLок и сл., они уоDшLе немају
ло:оре – :роJља су њихови ло:ори.

Заје9ничко им је и Lо шLо и јунаке Даницу, Илију и Ђорђа сLрах
о9 смрLоносне оDасносLи Dо сеJе, земљу и наро9 разоружава и
Dо9јармљује. Је9на о9 илусLрација Lра:ичносLи мисаоне Jлока9е
коју имају усле9 Lакве менLалне ко9ираносLи јесLе ка9а Даница

12 Соња каже: „Њему су живци DоDусLили, уврLео је у :лаву 9а :а Dро:оне и
DраLе, а у сLвари он Dро:они човека и DраLи неDознаLе љу9е. Не и9е на Dо-
сао, за9ужује се, куDује :луDосLи, 9овлачи аDараLе и Dсе. УJиће неко:, сLр-
Dаће :а у лу9ницу. По9 хиLно мора 9а се лечи” (Ковачевић, 1996, сLр. 62).

13 КонкреLно, 9оказни маLеријал у овом случају јесLе сазнање 9а је са Dо9сLа-
наром Jила на ручку.
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оJјашњава 9а су се леDо укло?или у сLаJилизацију (шLо значи у
оску9ицу сваке врсLе која је у Lа9ашњој Ју:ославији Dо:ађала
оJичан свеL).

ЗАКЉУЧАК Бо9ријар :овори о Lри врсLе симулакрума14, а она која се Lиче
ово: ра9а јесLе Dрва, за коју каже 9а је Dриро9на, наLуралисLичка,
заснована на слици, имиLацији и фалсификаLу, с Lежњом ка
оJнављању или заснивању фикLивне Dриро9е Dо Jожјем узору.
Јунаци ново: ори:инала, који је, заDраво, фалсификаL, али се Lо
не 9â DреDознаLи 9а је, заDраво, фалсификаL, чесLо су у Dара9ок-
салној сиLуацији 9а своје жеље и насLојања уDрављају Dрема оно-
ме шLо Jи LреJало 9а Dрезиру или Jар не воле. 

Ковачевићев јунак Илија Чворовић Jио је у заLвору који Dоку-
шава 9а оJјасни анLизаLвором (DревасDиLањем); своју унуLра-
шњу LескоJу оживљава у умишљеном неDријаLељу; мислећи 9а
чини 9оJро и за сеJе и за све око сеJе (DоLајно се на9а 9а ће :а се
сеLиLи на Дан JезJе9носLи) у:рожава живоL сеJи и 9ру:има. До
краја 9раме не 9олази 9о Илијино: DреоJражаја: он осLаје несDо-
соJан 9а усDосLави конLакL с реалношћу, 9а се рационално Dона-
ша; насLавља 9а наноси сеJи и 9ру:има само шLеLу.

Крај је оLворен, али не осLавља мо:ућносL DреоJражавања кло-
нова у оJичне, срећне или несрећне љу9е, већ осLавља оLворену
мо:ућносL 9а Ђура и Илија насLаве своје акLивносLи о� �ржавно@
значаја, уDркос Lоме шLо њихова фикција, заснована на маLрици
симулакрума у коме живе, резулLира :уJљењем маLеријалних
сре9сLава и унишLавањем з9равља љу9и који су се нашли у Lом
кру:у, којем је, ово:а DуLа, сам Илија Чворовић наDравио :рани-
це.

Слика свеLа у Ковачевићевој 9рами Балкански ш?ијун ну9и Dор-
LреL је9но: 9ехуманизовано: 9рушLва у коме су :ранице између
оно:а шLо јесLе и није сLварносL  изJрисанe, и :9е јунаци живе у
уверењу 9а им не DреосLаје нишLа 9ру:о не:о 9а заволе оно шLо
мрзе, 9ајући Lако свој 9оDринос Dожељном Dрила:ођавању.
У Lом фикLивном свеLу разне и:рарије DосLају сLварније о9
сLварносLи и не служе Lоме 9а Jи ко:а усрећиле, смириле, 9ове-
ле у равноLежу, већ 9а Jи изазвале жељу.

14 Први, Dриро9ан, заснован на слици, имиLацији и фалсификаLу, 9ру:и – на-
учна фанLасLика, и Lрећи, који се заснива на киJернеLици и оDераLивносLи
мо9ерних Lехноло:ија (Бо9ријар, 1991, сLр. 122). 
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Ковачевићеви јунаци Dоказују 9осле9носL у Lумачењу кроз
Dризму знака који коресDон9ира с њиховом жељом, а Lа жеља за-
Dраво није Dло9 њихове исLинске инLиме, већ је Dерфи9но на-
меLнуLа о9 сLране оних који имају Dозицију моћи, Lолике моћи
9а их јунаци ове 9раме, са9а већ можемо рећи, LиDични јунаци
DоеLике симулакрума, 9оживљавају као соDсLвено хLење. Тако
ови несвесни носиоци лажно: као исLине 9оJијају ону форму
која је назначена у Dосле9њој реченици уво9но: 9ела ово: ра9а,
само шLо су ово:а DуLа Lо живи мрLваци које нису имали DоLреJе
ни 9а нашминкају, јер су смешLени у време и DросLор у коме су
вла9але неке 9ру:е Lехнике и меLо9е завођења, секун9арно мо9е-
лирано: свеLа сачињено: на маLрици Lакозване ТиLове Ју:осла-
вије.
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SUMMARY DISCOURS OF SIMULACRA IN KOVACEVIĆ’S DRAMA BALKAN SPY 

This paper is based on a reading of the famous Dušan Kovačević’s
drama Balkan Spy, contextualized by postulates of simulacra. The
starting point for finding symbols that corresponded to the system of
the non-referent world (and each such system creates its own reality,
and proceeds from its own frame in which it must be interpreted) is a
book of Jean Baudrillard “Simulacrum and Simulation”. Through
chapters that accentuate simulacrum-like phenomena for proving
the actual through imaginary and cloned, as well as defining the
world of literary text as a kind of Disneyland, it becomes evident
soundness of this idea that confirms the quality of this drama.
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