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Н
ије то био ни пер фор манс, а није ни 
део пси хо а на ли тич ке сеан се. Иако 
може да делу је да је било или јед но 
или дру го. Или и јед но и дру го. У ства
ри, током чети ри интен зив на дана 

искре них и раз от кри ва ју ћих раз го во ра које су 
Мари на Абра мо вић и Жанет Фишер у авгу сту 
2015. води ле у амба ру умет ни чи не куће у Хад
со ну ради ло се нај пре о сусре ту две лич но сти, 
али и при ја те љи це, које јед на пре ма дру гој гаје 
вели ко пошто ва ње и насту па ју рав но прав но – 
сва ка је без задр шке пре и спи ти ва ла гра ни це 
суче ља ва ња обла сти који ма се баве, не ула зе ћи 
у зам ку појед но ста вље ног међу соб ног тума че
ња при сту па који ма се обе, сва ка за себе, слу же. 
Оно што јесте из тога про и за шло је књи га чији 
је Фише ро ва аутор и ми смо у при ли ци да је 
чита мо у упра во обја вље ном пре во ду на срп ски 
(пре во ди лац с немач ког Тија на Тро пин), под 
насло вом „Сусрет пси хо а на ли ти чар ке и Мари
не Абра мо вић”, у изда њу „Гео по е ти ке”. 

Аутор ка је дело посве ти ла Мари ни, а њен 
дола зак у Бео град имао је, поред про мо ци је овог 
шти ва, још јед ну димен зи ју – била је то при ли
ка да у Музе ју савре ме не умет но сти при су ству је 
отва ра њу Мари ни не изло жбе „Чистач” и да тако 
буде део њеног емо тив ног поврат ка у Срби ју. 
Раз го вор смо води ле на само јутро отва ра ња и, 
мада тада још није виде ла конач но зао кру же ну 
постав ку за коју је месе ци ма пред тај дан вла да
ло огром но инте ре со ва ње, није има ла ника кву 
диле му, како је рекла, веро ва ла је да ће то бити 
нешто несва ки да шње. „Јер Мари на је таква лич
ност”, дода ла је Жанет Фишер. 

Објашњавање душе

И сама књи га има нео бич ну струк ту ру. Дија ло
шку фор му пре ки да ју издво је ни, крат ки Мари
ни ни цита ти и опи си и црнобеле фото гра фи је 
из пер фор ман са које је изво ди ла током неко ли
ко деценијa дуге кари је ре, све уоб ли че но у пет 
цели на: „Бол пру жа осе ћај стра ху”, „Отка ко је 
Земља окру гла, недо ста је нам без дан”, „Немоћ 
не зна за гра ни це”, „И на одби ја ње се можеш 
осло ни ти” и „Од ласка ња се нећеш заси ти

ти”. При сут не су, изме ђу оста лог, и дру ге бит
не лич но сти из Мари ни ног при ват ног живо та. 
Неспор но је – ма како да смо прет ход но дожи
вља ва ли нашу вели ку умет ни цу, после ове књи
ге дожи ве ће мо је дру га чи је. Мада је она о томе 
неште ди ми це гово ри ла и пред нови на ри ма, у 
овом слу ча ју дуг след у првом лицу изре че них 
мисли, при лич но пре ци зно и бол но детаљ но о 
детињ ству, губи ци ма, љуба ви, пат њи и наси љу, 
пра ће не комен та ри ма Фише ро ве који зади ру у 
архе тип ско, оста вља ју ути сак.   

Сусрет ове две жене из 1998, у Кун стха у су у 
Бер ну био је пре су дан за њихо во упо зна ва ње, 
као и Мари нин ства ра лач ки ход по иви ци одно
са изме ђу теле сног и духов ног. 

„Мари на изво ди у сво јим пер фор ман си ма оно 
што ја истра жу јем кроз пси хо а на ли зу, све оне 

струк ту ре одно са који се деша ва ју међу људи ма, 
суп тил не и голим оком непри мет не, скри ве не 
меха ни зме наси ља који се по пра ви лу не име
ну ју. То сам на тој изло жби уочи ла и одмах сам 
је назва ла, била сам импре си о ни ра на оним што 
сам виде ла. Тако је поче ло. Међу соб но пове
ре ње посто ја ло је од стар та и од тада пра ти мо 
јед на дру гу у нашим поду хва ти ма”, обја шња ва 
наша саго вор ни ца.  

Да се сва ка ко оти шло корак даље од тога може 
се виде ти и по Мари ни ном комен та ру датом 
на самом почет ку њихо ве про лон ги ра не кон
вер за ци је који нам Фише ро ва пре но си и који 
гла си: „Из моје пер спек ти ве, ти пишеш књи гу 
мени, да обја сниш моју душу.” На кон ста та ци
ју да се о катар зич ном карак те ру који и умет
ност често има може посеб но гово ри ти у слу ча
ју пер фор ма тив ног садр жа ја који нам Мари на 
Абра мо вић пред ста вља, ова дама, фрој дов ска 
пси хо а на ли ти чар ка од 1986, чија су пре о ку па
ци ја наси ље, моћ и немоћ, и која је и сама зага
зи ла у воде умет но сти кури ра ју ћи изло жбе из 
поме ну те тема ти ке и сни ма ју ћи два доку мен
тар на фил ма, каже:

„Умет ност је пре ди ван алат који несве сно 
чини видљи вим, уоб ли ча ва, даје му фор му. У 

Мари ни ном слу ча ју то је акци ја која при ват
ни, несве сни садр жај чини интер су бјек тив ним, 
доступ ним посма тра чу. To код њега про из во ди и 
реак ци ју, она ула зи у однос са нама који пер фор
манс посма тра мо. Пси хо а на ли за, опет, име ну је 
и обја шња ва струк ту ру тог несве сног и ста вља га 
у кон текст. Оно што је за оба про се ца зајед нич ко 
је да су вред но сно неу трал ни и ради кал ни. И то 
је поште но. Пита те ме да ли такво ства ра ла штво 
осло ба ђа? Нисам сигур на. Јер, пра во је пита ње 
шта би то била сло бо да и да ли може мо да је ика
да заи ста достиг не мо? Ту нема конач них реше
ња, нити одго во ра после којих је све јасно, нема 
осво је ног раја, нити сигур но сти мај чи не утро бе. 
То је муко тр пан посао који сами са собом оба
вља мо, већи на нас без публи ке, Мари на пред 
њом. У сушти ни, то је истра жи ва ње самог себе. 

У Мари ни ном слу ча ју оно је неми ло срд но, она 
је таква пре све га пре ма себи самој.”

Ова пси хо а на ли ти чар ка дода је да је упра во 
због те неми ло срд но сти ода бра ла баш чети
ри одре ђе на Мари ни на пер фор ман са као вид 
везив ног тки ва – они су јој се чини ли посеб
но без из ла зни, није могла да их пре ско чи: „Без 

насло ва” (нео ства рен кон цепт) из 1970, „Ритам 
О” из 1974, „Засек ” из 1978. и „Умет ник је при
су тан” из 2010.   

У сви ма њима наси ље и бол при сут ни су као 
кон стан та, тога је јед на од нај по зна ти јих умет
ни ца пер фор ман са више него све сна. Упра во 
та свест о болу, било да је он физич ки било да 
је пси хич ки, каже Жанет Фишер, кључ на је. И 
мада је сва чи ји дожи вљај бола једин ствен, чиње
ни ца да смо га све сни ма какав ква ли тет да посе
ду је поче так је њего вог пре ва зи ла же ња. 

Страх и мржња

„Зани мљи во је да наси ља у пер фор ман су ’Умет
ник је при су тан’ за раз ли ку од ње мно ги посма
тра чи уоп ште нису били све сни, јер то није било 
очи глед но, а могли су да прет по ста ве како изгле
да седе ти сати ма и дани ма непо мич но на сто ли
ци без хра не, воде, тоа ле та... Често нисмо све сни 
нече га из пер спек ти ве тре ћег лица ако испо ља
ва ња у пона ша њу нема. Са дру ге стра не, соп
стве на свест о ситу а ци ји бола нај ва жни ја је. То 
је поче так, након којег дола зи пита ње шта бол 
узор ку је и како се он може убла жи ти или откло
ни ти. То је пут до доно ше ња одлу ке. Жене су 
као пол можда отво ре ни је и спрем ни је да о болу 
гово ре и да се са њим отво ре ни је суо че, мада то 
зави си и од кул ту ре из које осо ба поти че.”       

Уз наси ље и бол, страх је емо ци ја са којом се 
ова гошћа Бео гра да про фе си о нал но често сусре
ће, о томе и пише. Њена књи га „Страх – од њега 
се мора мо пла ши ти” изда та је 2018. Тре нут но 
се бави са стра хом пове за ним пој мом мржње, и 
то не у умет но сти већ у дру штве нополи тич ком 
миљеу. Како нагла ша ва, где год посто ји хије рар
хи ја посто ји и нека фор ма стра ха, потен ци јал но 
и мржње. На пита ње да ли страх од дру гог, који 
је у обли ку ксе но фо би је пре пла вио савре ме ну 
Евро пу, може да пара ли ше и има ли наде да се 
он дема ски ра, она одго ва ра:

„Имам ути сак да данас нема више мржње или 
стра ха него што их је било рани је већ да су све 
коч ни це попу сти ле. Чини се да се нико више не 
кон тро ли ше. Исто вре ме но, баш зато је сада тре
ну так да се то пре о кре не. Има мо сва ка ко потен
ци јал да то учи ни мо. Али да ли ћемо то и успе ти, 
не знам, мора мо поче ти одмах, има пуно тога 
да се ура ди.” ¶

Петронијевићевифилозофскипочеци
кри тич ког истра жи ва ња, бира ју ћи за тему ми
сао фило зо фа који је дуго вре ме на доми ни рао 
на нашој фило зоф ској сце ни и чије је дело изгле
да ло као пот пу но истра же но.

Насу прот ауто ри ма који осла ња ју ћи се на 
истра жи ва ња Петро ни је ви ће вог нај по зна ти јег 
био гра фа Андри је Стој ко ви ћа, упор но истра ја
ва ју на сли ци о овом фило зо фу, која нема довољ
но покри ћа у изво ри ма, Кучи на ро ва кри тич ка 
раз ма тра ња рефе ра та о док тор ској тези нашег 
фило зо фа пока зу ју да лај пци шки про фе со ри 
нису били у диле ми докле тре ба ићи у похва
ла ма мла дом срп ском фило зо фу већ да ли његов 
„нео бич ни рад уоп ште може да се при хва ти као 
док тор ска дисер та ци ја”. Један од писа ца рефе
ра та Фол келт, био је сасвим изри чит: „Кан ди дат 
у раду пока зу је спо соб ност да мисли стро же и 
про ду бље ни је него што се обич но чини у слич
ним радо ви ма.” 

Кучи нар исти че да су на недо стат ке Петро
ни је ви ће ве фило зоф ске тезе, ука зи ва ли не само 
немач ки про фе со ри већ и наши фило зо фи, Сте
ван Ока но вић и Крста Цицва рић, који су од 
Петро ни је ви ћа били темељ ни је фило зоф ски 
обра зо ва ни и да се њихо ви освр ти на Петро ни
је ви ћев прве нац могу узе ти као „доказ да је код 
нас поче ла да ста са фило зоф ска кри ти ка и што 
је још важни је, да је она била у дослу ху са стру
ја њи ма у фило зоф ски нај ра зви је ни јим сре ди
на ма”. У све тлу тих чиње ни ца Петро ни је вић у 

сво јој тврд њи, коју је он изнео „три де се тих годи
на, про шлог века, да код нас нема фило зоф ске 
кри ти ке”, пре ви ђа „да му је она, већ на почет ку 
њего вог фило зоф ског пута била дора сла и пока
за ла да је уте ме ље на и савре ме на”.      

Прва озбиљ на кри ти ка Петро ни је ви ће ве 
мета фи зи ке наста ла је кра јем 20. века из пера 
Миха и ла Ђури ћа. Она „пред ста вља не само кри
ти ку Петро ни је ви ће вих Принципа већ и њего
вог пои ма ња фило зо фи је”. У сво јој уби тач ној 
кри ти ци, Ђурић је Петро ни је ви ће ву зами сао 
мета фи зи ке оце нио као пот пу но про ма ше ну, 
јер се у ауто ро вом насто ја њу да „мета фи зи ку 
засну је на мате ма ти ци (...) мета фи зи ка нашла 
у дија спо ри, на туђем тере ну (...) изгу би ла сво
ју осо бе ност и гра ни це пре ма нау ци”. 

Аутор исти че да пра ва тежи на Ђури ће вих 
при ме да ба поста је јасна тек када се суо чи мо са 
Петро ни је ви ће вим Резимеом у коме се „пока зу је 
да њего во бавље ње нау ка ма, а наро чи то мате ма
ти ком, није резул тат неког посеб ног и слу чај ног 
зани ма ња, већ да је реч о ста но ви шту које (...) 
везу фило зо фи је и мате ма ти ке види као нужну”. 
Кучи на ро ва кон ци зна рас пра ва о Петро ни је
ви ћу не баца само сасвим ново све тло на важ
не део ни це њего вог фило зоф ског пута и њего
вог пои ма ња фило зо фи је, већ пру жа уте ме ље не 
фило зоф ске одго во ре на кључ но пита ње ове рас
пра ве: због чега је тај пут од самог почет ка био 
и остао фило зоф ска стран пу ти ца. ¶

МаринаАбрамовићупрвомлицу
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Абра мо вић 
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