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КРИСТИЈАН E. ВЕКОЊ1УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТМЛАДЕН ЈАКОВЉЕВИЋ: АЛТЕРНАТИВНЕ СТВАРНОСТИ ФИЛИПА К. ДИКА(Косовска Ми�ровица: Филозофски факул�е�, 2015, 235 с�р.)ФилиA К. Дик је у свеPу и у СрLији је:ан о: чиPанијих ауPора на-учне фанPасPике. У Aрило; Pоме ;овори чињеница :а су сви LиP-нији наслови из ње;ово; оAуса Aреве:ени на срAски језик, a Aоје-:ини :оживљавају и нова из:ања. МеђуPим, на овим AросPоримане:осPајало је сPу:иозно, криPичко ишчиPавање Дикових рома-на и Aокушај расвеPљавања ње;ових мрачних алPернаPивних Lу-:ућносPи, а уAраво Pо нам Aружа сPу:ија Ал�ерна�ивне с�варно-с�и Фили(а К. Дика.Главна ниP која се Aровлачи кроз целу сPу:ију јесPе AиPањесPварносPи – AосPоји ли само је:на сPварносP (она у којој живи-мо) или уз њу AосPоји и низ алPернаPивних свеPова у којима некео: наших варијанPи живе живоPом који смо ми у неком моменPуо:Lили :а во:имо. Данас се све више физичара и космоло;а окре-ће овом AроLлему, а AиPање Aлурализма сPварносPи :оживљавасве више нових инPерAреPација. СPу:ију о ФилиAу К. Дику Јаковљевић заAочиње сер ФилиAомСи:нијем и ње;овом О�%раном (оезије и самим Pим се чини какоон смаPра :а је и фанPасPици AоPреLна о:Lрана. ФанPасPична1 kvekonj@gmail.comПриказ је Aримљен 21. новемLрa 2017, а Aрихваћен за оLјављивање на сасPанку Ре:акције ЗLор-ника о:ржаном 6. :ецемLра 2017.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017398 КРИСТИЈАН E. ВЕКОЊкњижевносP није хаоPична, јер они који сPварају оно шPо Lи Тол-кин назвао „секун:арним универзумом“ сPварају сисPем са Aра-вилима, и Pај сисPем мора LиPи конзисPенPан и о:ржив. У су-AроPном, свеP Lез Pаквих Aравила Lи се расAао AоAуP мехура о:саAунице. АуPор се на:аље Lави и AиPањем фанPасPично; из у;лаФрој:ове Aсихоанализе и Pеорија ума, Aрема којима су AокреPа-чи фанPасPично; сPрахови, Pо јесP AоPиснуPи :елови несвесно;.ФанPасPика, ;ле:ана из у;ла Aсихоанализе, јесPе о;ле:ало којерефлекPује :рушPвене AроLлеме. На:аље, ауPор сAомиње и Ро-змери Џексон која је сPава :а фанPасPично, у сPвари, не Aре:сPа-вља измишљање нече; ново;, већ је Pо рекомLиновање AознаPихелеменаPа којима се AосPиже нешPо :ру;ачије. Дакле, Јаковље-вић сумира оно шPо се у свеPу већ Aоказало у мно;им Pеоријским:елима, како фанPасPична књижевносP није само Aука ескаAи-сPичка књижевносP, већ књижевносP која се Lави савременимAроLлемима; она је о;ле:ало које рефлекPује AроLлеме са којима:рушPво мора :а се изLори.АуPор, заPим, размаPра и Aојам научне фанPасPике, и Aозива сена Дикову :ефиницију Aо којој научна фанPасPика у сеLи мора :аса:ржи неку сAецифичну нову и:еју. Дик смаPра како ;лавни ак-Pер научне фанPасPике није осоLа, већ уAраво Pа нова и:еја којаза чиPаоце Aре:сPавља инPелекPуални изазов. У Диковом уни-верзуму Pа нова и:еја јесPе немо;ућносP разликовања коAије о:ори;инала, о:носно живо; о: неживо;. Бу:ући :а наша сPвар-носP AосPаје Aрезасићена Pехнолошким иновацијама, AиPање јека:а ће овај AроLлем AосPаPи реалносP. Јаковљевић Aримећујекако нас Дик Aозива :а AреисAиPамо о:нос између Pела/ума имашине јер у неким случајевима ;ранице између њих несPају.АуPор се, заPим, Lави Pеоријама о :ру;им/алPернаPивним све-Pовима, онако како их PреPирају научници – физичари и космо-лози, а заPим онако како их AерциAирају Aисци. Научна фанPа-сPика и наука су Aовезане, јер као шPо наука инсAирише Aисце,Pако и и:еје из научнофанPасPичних романа инсAиришу науч-нике. Јаковљевић, заPим, уAознаје чиPаоце са самим ауPором.Иако и сам Pвр:и како је Lио;рафска меPо:а Pумачења нечијихкњижевних :ела Aревазиђена, сам живоP ФилиAа К. Дика :елујекао је:но о: ње;ових :ела, јер је Lио AрожеP Aаранојом и неверо-ваPним случајевима. Дик је Lио фасциниран AроLлемима ауPен-PичносPи и ори;иналносPи, AоPрошње, масовне Aроизво:ње.У ње;овим романима Aримарна сPварносP AосPаје соAсPвена си-мулација, а сваки Aокушај :а се разLију илузије осPаје узалу:ан и



МЛАДЕН ЈАКОВЉЕВИЋ: АЛТЕРНАТИВНЕ СТВАРНОСТИ ФИЛИПА К. ДИКАКРИСТИЈАН E. ВЕКОЊ 399јалов. АуPор размаPра шесP најреAрезенPаPивнијих :ела ФилиAаК. Дика: Сањају ли ан�рои�и елек�ричне овце?, Тамно скенирање,У%ик, Теци�е сузе моје, рече (олицајац, Човек у високом �ворцу и Трис�и$ма�е Палмера Ел�рича, и насPоји у њима :а са;ле:а све мо;у-ће нивое сPварносPи, о:носно симулакруме у које AримарнасPварносP заAа:а, Aоре:ећи романе са и:ејама научника и ко-смоло;а.АуPор каже како је немо;уће у AоPAуносPи разјасниPи илирашчараPи Дикове свеPове, јер ка:а чиPаоци :ођу :о краја ње;о-вих :ела, ника:а не мо;у LиPи си;урни :а ли се Aре: њима нала-зи Aраво решење или вешPо замаскирана илузија или сPранAуPи-ца. У Диковим :елима AреAознаPљива сPварносP AреAлиће се саLу:ућношћу и фанPасPичним, чинећи је Pако фикционалном иAо:ложном вивисекцији и реконсPрукцији. Јаковљевић (2015,сPр. 12) наво:и :а су Дикове сPварносPи „:елови веће, комAлек-сне сPрукPуре мулPиверзума, заPим, нереализоване исPоријскемо;ућносPи, нове :имензије сPварносPи креиране ексPериори-зацијом инPерно; свеPа, сPварносPи насPале :езинPе;рацијом;раница оLјекPивне и суLјекPивне сPварносPи“. Он Pакође Aриме-ћује како су фил:иковске сPварносPи насPале Aо: уPицајем Pех-ноло;ије и :а њени Aроизво:и, AоAуP реAлика, Aројекција, симу-лација и симулакрума, имају уло;у :а :есPаLилизују, али иумноже саму сPварносP. Дик се у својим романима Lавио морама савремено; човека –AиPањима механизације и Pехноло;ије, фра;менPације, :ехума-низације и Aлурализације. ДрушPво није мно;о наAре:овало о:оно; Aерио:а ка:а је Дик живео, али Pехноло;ија јесPе, шPо је исам Дик у својим романима Aре:виђао. Оно шPо је сPално Aо:-влачио јесPе :а ће :оћи :о све изразиPије :ехуманизације и :а сечовечансPво мора суочиPи са Aосле:ицама својих о:лука. Ова оA-се:нуPосP Pехноло;ијом ње;ова :ела AриLлижава киLерAанку.Оно шPо им је заје:ничко јесу механизација, Pехноло;изација Pе-ла, хуманизација Pехноло;ије и AроLлеми изазвани њеном злоу-AоPреLом и Aрекомерном уAоPреLом, :исPоAија, унишPење Aри-ро:е, ;уLиPак и:енPиPеPа и ори;иналносPи, симулације, халуци-нације, Aрелаз са Aриро:но; на вешPачко. Дикова :ела су ује:нои AосPмо:ернисPичка јер он AосPавља AиPања онPолошке Aриро-:е и AреисAиPује фикционализацију сPварносPи – ње;ова :елао;ле:ало су сPварносPи и :рушPва. Он корисPи фра;менPацију,нелинеарне начине AриAове:ања, Aараноју, AасPиш, оPвореникрај, шPо су све елеменPи AосPмо:ернизма.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017400 КРИСТИЈАН E. ВЕКОЊЈаковљевић (2015, сPр. 53) :ефинише Дикове алPернаPивнесPварносPи као „аAокалиAPичне и :исPоAијске визије оLликова-не :ру;им законом Pермо:инамике и енPроAијом, у којима не-сPају онPолошке ;ранице :ејсPвом ме:ија, Aројекција, халуцина-ција, консPрукаPа, симулација и симулакрума, а оно шPо је већи-ни заје:ничко јесPе замењивосP с нивоом Aримарне сPварносPи,коју Pиме :е;ра:ирају на је:ну о: мо;ућносPи, нишPа сPварнијуо: својих алPернаPива“ . ПосеLно Aо;лавље Aосвећено је енPро-Aији која се у :елима ово; Aисца манифесPује као „мера неуређе-носPи, :е;ра:ације маPерије и енер;ије, крах уређеносPи, сисPе-ма и форме, а њени ефекPи :есPаLилизују целокуAну сPварносP“(Јаковљевић, 2015, сPр. 186). У научној фанPасPици се на;ласаксPавља на креPање, а ко: Дика Pо је креPање Aре:сPављено Aоку-шајима :а се AоLе;не из свеPа у коме је енPроAија :осPи;ла врху-нац. Сви свеPови (Lило они Aримарни или секун:арни) које јеДик сPворио имају Pу заје:ничку енPроAијску црPу, и Pиме ње;о-ве сPварносPи AосPају мо;уће. Сле:еће Aо;лавље Aосвећено је хе-PероPоAијским AросPорима који су, како се ов:е Aримећује,сPварни AросPори :ру;ачији о: уоLичајених заPо шPо се налазена ;раници између има;инарно; и сPварно;.На крају, Јаковљевић заокружује ову сPу:ију о ФилиAу К. Дику– визионару који је својим :елима најавио Pехноло;изацију Pелаи Aараноику који је :о краја живоPа осPао заLринуP зLо; и:еје :аће ауPенPичносP и и:енPиPеP несPаPи Aо: навалом масовне Aо-Pрошње и Pехноло;ије. Дик је Lио сPава :а сPварносP није увеконаква каква нам се чини :а јесPе и :а ;раница између сPварно-сPи и фанPазије скоро :а и не AосPоји. Он је велики на;ласак сPа-вио на енPроAију – моћну силу која уAравља нашим свеPовима, аAроPив које је свака LиPка унаAре: из;уLљена. У већини :ела Aи-Pао се :а ли је сPварносP само је:на о: симулација, јер „свако Aо-наосоL може :а живи у својој личној сPварносPи, која чак и ка:аје халуцинација, Aроизво: Aараноје или менPалне неуравноPе-женосPи, може LиPи исPиниPа и ауPенPична“ (Јаковљевић, 2015,сPр. 221).ОAрав:ан је о:аLир Aисца и Pеме у овој сPу:ији. ФилиA К. Дикје изузеPан ауPор, али ње;ова :ела чесPо осPају несхваћена јер сеу њима најчешће AримеPи онај најочи;ле:нији – Aовршинскислој. Јаковљевић есејима AосPуAно во:и чиPаоце о: фанPасPич-но; и научне фанPасPике, Aреко Aримарних и алPернаPивнихсPварносPи, хеPероPоAија и енPроAије, AосPмо:ернизма и киLер-Aанка :о закључка како је нужно сPу:иозно се AосвеPиPи научној



МЛАДЕН ЈАКОВЉЕВИЋ: АЛТЕРНАТИВНЕ СТВАРНОСТИ ФИЛИПА К. ДИКАКРИСТИЈАН E. ВЕКОЊ 401фанPасPици. Он и:е исAо: очиPих, Aовршинских слојева ДиковеAрозе указујући на AроLлеме којима се ФилиA К. Дик Lавио. Онису и :анас акPуелни, мож:а чак и више не;о у време ка:а је Дикживео, а Pо су AроLлеми којима се и савремена књижевносP Lави,шPо AоPврђује све више филмских а:аAPација и ра:ова о овомAисцу који „није усAешно Aре:ви:ео конкреPне �о$ађаје и �ехно-ло$ију Lу:ућносPи, али јесPе :ија;носPиковао :илеме и развојAроLлема с којима се човек суочава :анас“ (Јаковљевић, 2016,сPр. 158).ЛИТЕРАТУРА Jakovljević, M. (2015). Alternativne stvarnosti Filipa K. Dika. Kosovska Mitrovi-ca/Beograd: Filozofski fakultet; Makart.Јаковљевић, М. (2016). ФилиA К. Дик у Амазоновом :ворцу. Кул�ура: ча-со(ис за �еорију и социоло$ију кул�уре и кул�урну (оли�ику, 150, 157–175.doi:10.5937/kultura1650157J.Овај чланак је оLјављен и :исPриLуира се Aо: лиценцом Creative CommonsАуPорсPво-Некомерцијално Међунаро:на 4.0 (CC BY-NC 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).This paper is published and distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial International 4.0 licence (CC BY-NC 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).


