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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Просторни идентитет у 

романима Ханифа Курејшиjа кандидаткиње Наташе Дамљановић 

 

1. ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

1. Датум и орган који је именовао комисију: 

26. јун 2020. године, Наставно-научно веће (Друга електронска седница): 

Филолошког факултета у Београду 

 

САСТАВ КОМИСИЈЕ 

1. др Александра Јовановић, редовни професор за ужу научну област Енглеска 

књижевност (2017), Филолошки факултет у Београду; 

2. др Радојка Вукчевић, редовни професор за ужу научну област Америчка 

књижевност (2005), Филолошки факултет у Београду; 

3. др Тијана Парезановић, доцент за ужу научну област Англистика (2015), 

Факултета за стране језике Универзитета Алфа БК.  

 

 

2. ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

1) Име, име једног од родитеља и презиме кандидата: 

Наташа, Војимир, Дамљановић 

2) Датум и место рођења (општина, град, држава): 

17.01.1974. Љубовија, Р. Србија 

3) Кућна адреса кандидата: 

ЈНА Д-11/30, 25000 Сомбор   

   

МАГИСТАРСКЕ ИЛИ МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив и седиште факултета на којем је кандидат завршио магистарске или мастер студије: 

Филолошки факултет, Београд 

Тема магистарског или мастер рада:  
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„Поглед“ у романима Љубавник лејди  Четерли и Соба са Погледом 

Академски назив и научна област: 

Мастер професор језика и књижевности 

Година одбране магистарског или мастер рада: 2013.  

 

3. НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Просторни идентитет у романима Ханифа Курејшиjа 

 

4. ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Докторска дисертација: Просторни идентитет у романима Ханифа Курејшија 

кандидаткиње Наташе Дамљановић, обухвата 192 куцане стране. Подељена је на 7 

поглавља у оквиру којих се налази неколико потпоглавља. 1. Увод (стр. 12-20); 2. 

Постколонијална теорија (20-49); 3. Простор и идентитет: повратак простора у арену 

критичке мисли (49-59); 4. Постколонијална књижевност: обриси постколонијалног 

билдунгсромана у Курејшијевим делима (59-68); 5. Игра на позоришним даскама Лондона 

- хронотоп прага (69-135); 6. Хроничар кризе средњих година (136-156);  и 7. Закључак 

(157-164);  Следе још три одељка: Литература (165-172);  Белешке – Преузети цитати у 

изворном облику (172-193);  и Биографија (193). Велики број потпоглавља чини рад 

систематичним и знатно олакшава читање овог дела. Литература је подељена на примарне 

и секундарне изворе. Примарни се односе на корпус дела Ханифа Курејшија која су 

анализирана у раду, The Buddha of Suburbia, The Black Album, Intimacy i Something to Tell 

You, док се међу секундарним изворима налази теоријска и опште књижевно-критичка 

литература која је у раду коришћена. 

5. ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Докторска дисертација Наташе Дамљановић Просторни идентитет у романима 

Ханифа Курејшија одликује се аналитичким приступом, као и књижевно-критичком и 

теоријскеом утемељеношћу. Дисертација се бави стваралаштвом Ханифа Курејшија са 

посебним освртом на четири Курејшијева романа, The Buddha of Suburbia, The Black 

Album, Intimacz и Something to Tell You, који чине предмет анализе. Идентитет 
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Курејшијевих јунака чини главни фокус истраживања и критичког разматрања у 

дисертацији. Идентитет је схваћен као неодвојив од простора и следи теоријску парадигму 

при којој простор и време чине координате метафизичких феномена. Па тако идентитет 

одређује урбани простор Лондона у коме се Курејшијеви јунаци крећу, одрастају, образују 

се, ступају у разне друштвене односе и представљају с једне стране одраз, а са друге 

чиниоца нове урбане културе енглеске метрополе. Пакистанско порекло и ехо теоријских 

и практичних питања постколонијалног света чине платно на коме се пројектују проблеми 

ових рођених Лондонаца – јунака Курејшијевих дела. Кандидаткиња их посматра у 

периоду друге половине двадесетог века, с освртом како на постколонијалну теорију per 

sei, тако и на културни и историјски контекст у коме се развијају њихови идентитети.  

Теорије културе и простора представљају важно критичко оруђе у проналажењу исправне 

перспективе за анализу. Основни циљ дисертације био је да, укаже на друштвену 

стварност и да је опише као активни и живи простор који обликује и који је и сам 

обликован историјским процесима савременог мултинационалног и мултикултуралног 

глобалног друштва, са посебним акцентом на друштво у Енглеској, односно Лондону.  

Текст је подељен на седам основних поглавља. У првом, уводном, Наташа 

Дамљановић описује културно историјски контекст локалитета у коме се одвијају животне 

приче Курејшијевих јунака и у коме, коначно настаје Курејшијев текст. Тај контекст 

одређен је у пресудној мери познатим историјским догађајима великих етничких 

миграција након Другог светског рата и у склопу тога доласком колонијалног живља у 

Лондон, једну од метропола бившег колонијалног света. Тензије између метрополе и 

периферије наставиле су се у новом простору, простору Лондона, задржавши некадашње 

акценте колонијалне историје – расне, родне и образовне проблеме. Овим тензијама у 

окружењу Лондона придружено је још једна, тензија између дотадашњег становништва 

метрополе и имиграната и проблем њиховог уклапања у нову средину. У књижевној сфери 

посматрано ова ситуација произвела је значајан простор за истраживање и наративну 

концептуализацију идентитета укључених актера - њиховог обликовања и извора. На 

самом почетку кандидаткиња утврђује да су ови историјски трендови уздрмали старе 

односе између колонизатора и колонизованих и пољуљали сигурност у идентитете како 

имиграната тако и домаћина. Кандидаткиња такође у уводу најављује перспективу из које 

ће у раду бити посматране ове промене, процеси и феномени, а која би се могла описати 
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као историјска, културна и просторна. Историјска перспектива чини један од кракова 

координатног система у коме се идентитети имиграната обликују, док просторна 

перспектива чини његов други крак. Простор се између осталог односи на делове Лондона 

које су имигранти населили и који су постали иконе одређеног историјског тренутка, као и 

огледало преображаја града. Културна перспектива односи се на културни процес 

формирања поп културе као новог културног феномена у чијем формирању и развоју су 

имигранти на разне начине учествовали. Кандидаткиња наводи Курејшијев став о 

естетици феномена поп културе, ’То је телесно, чулно, тело уместо ума, и на неки начин је 

антиинтелектуално; препусти се, не размишљај – осећај’. Сви ови чиниоци су подстицали 

нову историју Лондона у коме су се обрели бивши колонијални становници, а затим 

утврђује да је „Ханиф Курејши дефинитивно производ изгубљеног царства, дете из 

мешовитог брака и пре свега производ поп културе”. 

Друго поглавље доноси разматрање релевантних поставки постколонијалне 

теорије. У потпоглављу, „Постколонијална теорија и хибридност“, кандидаткиња 

представља ставове најважнијхих теоретичара постколонијализма, Франца Фанона, 

Едварда Саида  и Хомија Бабе, као и многих аутора који су се у својим текстовима бавили 

историјом, узроцима и наслеђем колонијализма и његовом сродношћу са пројектом 

европског империјализма. Кандидаткиња истиче као релевантна оруђа колонизатора у 

успостављању хегемоније над колонизованим народима како војничку силу тако и 

културну пропаганду, књижевност и образовање. Сви ови сегменти колонизације 

представљали су темељ каснијих друштвених тензија које су „увезене“ заједно са 

имигрантима у урбани простор метрополе, који је тема главног истраживања и разматрања 

у дисертацији. У потпоглављу „Мапирање постколонијалне хибридности“ кандидаткиња 

истиче „хибридност“ као основну одлику идентитета имиграната и поставља овај феномен 

у контекст описаних процеса. Описујући хибридност Дамљановић утврђује да 

„хибридност значи артикулацију идентитета који у себи носи ту различитост,односно 

другост”. При чему је другост виђена као скуп културних, етничких и историјских 

карактеристика колонијалних досељеника у Енглеску. У разматрањима хибридности 

кандидаткиња се обраћа теоретичарима као што су Хоми Баба, Гајиатри Спивак и Михаил 

Бахтин, између осталих. Кандидаткиња се затим осврће на феномен колонијалне 

мимикрије у потпоглављу насловљеном „Мимикрија“ и познату Бабину тезу да је намера 
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империјалне власти да створи поданике који би били „Исти, али не сасвим“. У одељку 

„Дијаспора“ Дамљановић описује разне видове географске  и културне расељености, 

ослањајући се махом на радове Стуарта Хола. Следи потпоглавље „Енглески идентитет и 

другост“ у коме се кандидаткиња најпре бави феноменом „енглеског етничког бића“. 

Дамљановић поставња питање, „Шта значи бити Енглез?“ да би се затим задржала на 

нивоима хибридизације које успоставља мешавина енглеског и имигрантског културног и 

географског простора. Формирање и репрезентацију енглеског идентитета, кандидаткиња 

прати кроз енглеску књижевност, историјске и друштвене промене. На променама се 

базира следећи одељак „Питање енглеског идентитета након Другог светског рата” у коме 

кандидаткиња раматра политичке и културне аспекте  “енглеског идентитета”. Лондон као 

простор судејства разних идентитетских концепција разматра се у потпоглављу 

насловљеном “Лондон: хоризонт културних сударања”. У потпоглављу  “Расизам: усуд 

другости” кандидаткиња се бави историјским и културним изворима расизма у доба 

имепријалног периода енглеске историје задржавајући се веома детаљно на кључним 

догађајима и личностима. Следи потпоглавље насловљено “Мешани идентитет: 

застрашујућа прича њихових живота”  у коме кандидаткиња уводи причу о хибридизацији 

хронолошки пратећи релевантне догађаје и процесе, у светлу студија Стјуарта Хола. У 

потпоглављу  “Предграђе узвраћа ударац” кандидаткиња описује нови географски и 

културни простор у коме се зачиње и успоставља нова идентитетска и културна матрица и 

означава га као предграђе у коме је метафорично лоциран живот имиграната. 

Треће поглавље дисертације бави се теоријским разматрањима о простору. 

“Простор и идентитет: повратак простора у арену критичке мисли” и најпре дефинише 

простор као релевантно поље истраживања и промишљања онтолошких појава. Своје 

истраживање кандидаткиња руководи углавном смерницама које је у својим студијама дао 

Едвард Соџа. Кандидаткиња опис простора као (мета)физичког поља наставља 

представљањем теорија простора Анри Лефевре и свакако самог Соџе засновану на идеји 

“трећег простора” који је“[…] простор у коме су садржана сва места, која се могу 

сагледати из сваког угла, где свако стоји одвојено; али исто тако као и тајанствена и 

нејасна ствар, испуњена илузијама и алузијама, простор који нам је свима познат, али се 

ипак не може до краја схватити и спознати, ‘незамисливи универзум’ […]...” (Soja, 

Thirdspace: 56, цит. у дис). Као појашњење концепције трећег простора, кандидаткиња 
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наводи студије о истој теми Хомија Бабе, у одељку “Бабин трећи простор” фокусирајући 

се на преиспитивање културолошких обележја и образаца које се одвија у трећем, 

хибридном простору култура. Теоријско разматрање простора кандидаткиња завршава 

поглављем Пост-простор код Саре Апстон у коме се бави простором књижевности. 

кандидаткиња утврђује сопствену перспективу посматрања простора лондона, 

комбинацију “стварног и замишљеног простора” о коме говори последњи одељак овог 

поглавља “Хронотоп”.  

Наредна три поглавља баве се нивоима манифестације идентитета Курејшијевих 

јунака и представљају аналитичко разматрање стваралаштва одабраног корпуса. Први од 

нивоа који кандидаткиња разматра је образовно-развојни ниво и представља га помоћу 

теоријске перадигме жанра билдунгсромана. Четврто поглавље носи назив у складу са 

овом расправом „Постколонијална књижевност: обриси постколонијалног 

билдунгсромана у Курејшијевим делима”. Ослањајући се на студије Франка Моретија и 

Барбаре Харлов кандидаткиња описује специфичности постколонијалног билдунгсромана. 

Роман развоја који је на почетку своје историје у књижевности немачког романтизма у 

коме се јунак развија као персонификација тежњи друштва у коме настаје, развитак овог 

жанра показује знатна одступања да би у постколонијалном, као и нешто раније у 

феминистичком виђењу жанра постао поприште борбе друштвених дискурса, и коначно 

симбол отпора мејнстрим култури. У овом контексту кандидаткиња говори о 

могућностима тумачења Курејшијевог дела у оквиру жанра романа развоја. Кандидаткиња 

утврђује да је „окосница овог жанра“... „формирање и сазревање личности“ – теме које 

чине фокус Курејшијевог текста. Као кључни моменат постколонијалног романа развоја 

кандидаткиња издваја однос према трауми фрустрације живота у превасходно страном 

(мада аутохтоном) простору Лондона и трауме историје које потомци имиграната носе и 

уграђују у своје идентитете у развоју. Овим разматрањима бави се део насловљен 

„Траума: темељ жанра, креатор сазревања главног јунака“. Наредна два одељка баве се 

књижевном обрадом простора Лондона у хронолошком редослледу наводећи текстове о 

Лондону од Џефрија Чосера , преко модерниста и савременог доба, да би у делу 

„Курејшијев Лондон“ кандидаткиња описала културни контекст који чини позорницу за 

изградњу ликова и опис њиховог сазревања у Курејшијевом делу. 
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У петом и шестом поглављу анализирају се поједина Курејшијеа дела у односу на 

неколико категорија критичког читања, град као хронотоп, расно питање, хибридни 

идентитет и хронотоп трауме. Пето поглавље „Игра на позоришним даскама Лондона - 

хронотоп прага“  кандидаткиња најпре образлаже свој метод анализе у односу на 

синергију разних хронотопа, прага, сусрета и јавног простора, ослањајући се на теоријске 

принципе Бахтинове теорије хронотопа. Кандидаткиња утврђује важност превасходно 

хронотопа прага у метафоричном и симболичком смислу за анализу просторних 

идентитета главних јунака Курејшијевих романа Буда из предграђа и Црни албум. Као 

кључне моменте кандидаткиња истиче њихов прелазак из једног урбаног простора у 

други, као и чињеницу да ове географске локације садрже временски, историјски и 

развојни пут ликова. У анализи кандидаткиња користи већ описане теоријске појмове 

хибридности, мимикрије, прага и трауме како би описала родне, расне и међуетничке 

односе међу ликовима романа, имиграната прве и друге генерације и рођених Енглеза који 

су потомци имигрантских породица и домицијелних Енглеза. Фокус изградње 

индивидуалних и колективних идентитета представља окосницу анализе. У потпоглављу 

„Утицај поп културе на формирање идентитета у роману Буда из предграђа“ 

кандидаткиња се осврће на улогу поп културе у развоју идентитета појединих јунака 

романа. У контексту поп културе анализирани су и ликови романа Црни албум. Поп 

култура не обезбеђује само контекст у коме ликови стичу искуство света, већ поп култура 

као таква заузима значајно место у стварању метафоричног нивоа текста.  

У шестом поглављу „Криза средњих година“ кандидаткиња констатује да је, 

„Крајем деведесетих, Курејшијева књижевна каријера ушла је у нову фазу“ што се, према 

њеном критичком суду манифестује као почетак нове фазе у стваралаштву овог писца. 

Романи који су анализирани у овом поглављу су Интимност и Нешто да ти кажем. 

Усвојени елементи анализе, критички појмови хронотопа, трауме, хибридности и 

„трећег простора“ и даље представљају основне алатке критичког разматрања Наташе 

Дамљановић, а расни, родни, полни и етнички односи главне фокусе расправе о  

Курејшијевом књижњвном свету. 

У закључним разматрањима кандидаткиња се осврће на аутофиктивне елементе 

Курејшијевог дела, говорећи о елементима Курејшијеве биографије који су инспирисали 

перспективу његовог књижевног подухвата, утемељеног у искуству света.  
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7. ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Докторска дисертација Наташе Дамљановић резултат је темељног и теоријски 

релевантног истраживања које се заснива на многобројним студијама о темама 

хибридности, идентитета, миграција и културног простора. Истраживање је показало 

такође велики број релевантних закључака. Избор корпуса представља критички коментар 

о релевантности појединих дела за слику о Курејшијевом стваралаштву. Наиме, дела Буда 

из предграђа, Црни албум, Интимност и Нешто да ти кажем представљају, према 

критичком суду кандидаткиње, стваралштво Ханифа Курејшија као огледало 

постколонијалног искуства у метрополи и борбу за стварање идентитета везаног за 

простор сучељавања култура, принципа, историја и система друштвених вредности. 

Докторска дисертација пружа преглед релевантних постколонијалних студија и 

тоеријских парадигми, као и критичких појмова којима се на најпотпунији начин могу 

описати феномени имигрантског живота у бившим колонијалним центрима – у овом 

случају Лондону.  
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Дисертација показује да се идентитети јунака Курејшијеве прозе темеље на 

друштвеним решењима тензија које су створили расни, образовни, родни, психолошки 

проблеми имиграната. Истраживање сегмената Курејшијевог света са становишта тема као 

што су друштвени односи, психолошке преокупације, изградња идентитета, развој 

личности, индивидуална и историјска траума, представљено је помоћу релевантних 

критичких парадигми које описују динамику простора. Бартову тврдњу да је „град место 

сусрета са другим“, Наташа Дамљановић користи да би показала како управо урбани 

простор ствара специфични контекст за формирање имигранских идентитета 

Курејшијевих јунака. Почетна претпоставка која је описана у студији Стива Пајла The 

Body and the City у којој се идентитет дефинише као функција урбаног простора показана 

је у потпуности на примеру Курејшијевих имиграната/Лондонаца. Предграђа, блокови, 

иконична места Лондона – симболи његове историје, цивилизације, колоналне владавине, 

позиције колонијалне метрополе и моћи и принципа хегемоније представљају просторни 

израз урбаног простора и контекста који пружа у реалности и књижевној  

концептуализацији. Дисертација показује спону између јунака, њихових тела и простора 

Лондона описујући њихово искуство света забележено у Курејшијевом тексту. Описивање 

догађаја из поп културе који су најдиректније везани за урбани простор Лондона, 

стварајући га и истовремено описујући, кандидаткиња показује неоспорну везу између 

јунака и догађаја поп културног миљеа и феномена имигрантског живота. Анализирање 

Курејшијевог текста у светлу контекста колонијалне и посколонијалне историје, енглеског 

друштва и Курејшијеве биографије показало је аутофиктивне елементе Курејшијеве прозе 

који би могли бити тема даљег истраживања. 

 

8. ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

 

У докторској дисертацији Просторни идентитет у романима Ханифа Курејшија 

анализа Курејшијевих дела заснована је на студијама и теоријама о глобалној 

постколонијалној историји, енглеској историји, и савременом друштву, као и на 

релевантним књижевно-критичким студијама. Промишљеним и теоријски чврсто 

утемељеним методом анализе који је Наташа Дамљановић применила у истраживању и 
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изради докторске дисертације кандидаткиња је извела низ закључака које је приказала у 

тексту докторске дисертације и изложила јасним научним језиком.   

 

 

9. ПРЕДЛОГ 

На основу свега изложеног, сматрамо да је Наташа Дамљановић обрадом теме под 

насловом  Просторни идентитет у романима Ханифа Курејшиjа сачинила вредно 

научно дело истраживши и описавши теоријски релевантну тему, као и да ће ово научно 

дело имати значајно место у српској англистици. Сходно томе предлажемо Наставно-

научном већу Филолошког факултета да ову докторску дисертацију прихвати, а 

кандидаткињи одобри приступ усменој одбрани рада. 
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