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Чуд не ства ри де ша ва ју се че шће но што ми сли мо; чак и та мо где их при ме ћу је мо 
с те шко ћом узро ко ва ном ле њо шћу, спо ро шћу ду ха. На ла зи мо се у ха о су. По тра га за 
до ми нант ним из да вач ким мо де лом као да не пре ста је с про ла ском мут них де це ни ја, 
об ја вљу је се сва шта, раз ло зи ни су увек под јед на ко ја сни ни ти ва ља ни. Об ја вљу је се уз 
му ке, же ли те план а ни ко дру ги га не же ли, не ма стра те ги је, ме то де при нуд ног ра да 
про ду бљу ју ха ос. Та ко се до го ди ло да нај ра ни ја збир ка при ча Деј ви да Фо сте ра Во ла са, 
Де вој чи ца нео бич не ко се (1989), у Ср би ји бу де об ја вље на као по след ња, да нас тр жи шно 
нај ак ту ел ни ја. На кон са ка те вер зи је За бо ра ва (део тек ста не до ста је, ваљ да је не ко у 
ку ћи ко ја је за ду жи ла срп ску пу бли ку пре во дом де ла јед не од Во ла со вих књи га у ста-
њу да про ту ма чи овај би за ран по тез, ма да сум њам да у тој ку ћи да нас не ко ста ну је), 
те Крат ких раз го во ра с огав ним му шкар ци ма, вра ти ли смо се на по че так. То је до бро. 
Пре вод је до бар, чак од ли чан. Ни је до бро што па ти мо од не у год ног де фи ци та пре во-
да Во ла со вих ро ма на, али не што ми го во ри да не ће мо ду го че ка ти на њих. Но, то је 
дру га при ча. 

Во лас сво ју књи гу за по чи ње на по ме ном ау то ра: „Ове при че су сто про цент но плод 
ма ште. Не ке од њих про јек ту ју име на ствар них јав них лич но сти на из ми шље не ли ко-
ве у из ми шље ним окол но сти ма. Та мо где се ко ри сте име на кор по ра тив них, ме диј ских 
или јав них лич но сти у овој књи зи, на ме ра је да она са мо озна че лич но сти, при зо ре, 
са др жај ко лек тив них сно ва; она не озна ча ва ју ствар не 3-Д осо бе, жи ве, мр тве или 
не што тре ће, ни ти пре тен ду ју на при ват не ин фор ма ци је о њи ма.“ И осим то га што се 
у свим Во ла со вим књи га ма ја вља не скри ве но ин те ре со ва ње за те о ри ју про зе, увод на 
на по ме на не ма оп ште те о риј ско деј ство, она је крат ка и ефект на, али до вољ на да по-
кре не пи та ња ре фе рен ци јал но сти и кон тек ста у ње го вој књи зи.

Пр ва ре че ни ца, „Ове при че су сто про цент но плод ма ште“ има и сво ју дру гу стра ну; 
из гле да да по сто је при че ко је ни су плод ма ште, или то ни су у це ло сти. Во лас нас уве-
ра ва да се у ње го вим при ча ма, „пло до ви ма ма ште“, ја вља ју име на ствар них лич но сти, 
она ко ји ма име ну је мо исто риј ске иден ти те те. Ле ти ми чан по глед на ње го ву књи гу 
да је му за пра во; у при чи Лин дон на и ла зи мо на име Лин до на Б. Џон со на (Lyndon B. 
Johnson), три де сет и ше стог по ре ду аме рич ког пред сед ни ка, ро ђе ног 1908, у гра ду 
Сто ун вол, др жа ва Тек сас и умр лог 1973. у не по сред ној бли зи ни ме ста ро ђе ња. У сва кој 
ио ле обим ни јој ен ци кло пе ди ји на и ћи ће мо на мно штво ин фор ма ци ја о Лин до ну Б. 
Џон со ну, а исто се од но си и на број не мо но гра фи је, исто риј ске пу бли ка ци је и на уч не 
ра до ве, што је упра во ствар ко ју Во лас на по ми ње. Ње га, ако му је ве ро ва ти, не ин те-
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ре су је ком пле тан исто риј ски иден ти тет три де сет и ше стог аме рич ког пред сед ни ка, 
већ ис кљу чи во ње го во име.

Ау тор у сво јој на по ме ни по ку ша ва да за у ста ви сва ку на шу при ми сао, и по ру чу је 
ка ко би тре ба ло да име на, она ко ка ко их он упо тре бља ва, „са мо озна че лич но сти, 
при зо ре, са др жај ко лек тив них сно ва; она не озна ча ва ју ствар не 3-Д осо бе, жи ве, мр тве 
или не што тре ће, ни ти пре тен ду ју на при ват не ин фор ма ци је о њи ма“. Ме ђу тим, ми 
смо до бро ин фор ми са ни чи та о ци и при по ме ну име на „Лин дон Б. Џон сон“ у на ма се 
ак ти ви ра чи та во јед но по ље прет ход них пред ста ва чи ји је из вор исто риј ски иден ти-
тет три де сет и ше стог аме рич ког пред сед ни ка. Сва ка ко смо и ви ше не го уве ре ни да 
је Во лас ово до бро знао, а да је ау тор ска на по ме на јед на од ти пич них ме та тек сту ал них 
ига ра ко је је пре у зео од Ло рен са Стер на и ње го вих знат но ка сни јих аме рич ких след-
бе ни ка Бар та (John Barth), Бар тел ми ја (Do nald Bart hel me) и Ку ве ра (Ro bert Co o ver). 

Во лас, на пр ви по глед, ин си сти ра на исти ни фик ци о нал но сти сво јих при ча. Оне су 
„плод ма ште“ и по ред ода бра ног си сте ма име но ва ња ко ји под ра зу ме ва пре у зи ма ње 
име на исто риј ских иден ти те та и до де љи ва ње тих име на фик ци о нал ним иден ти те ти ма. 
Узме мо ли Во ла со ву на по ме ну у раз ма тра ње без дис тан це, овај ау тор ће нам из гле-
да ти до ста на ив но по што прет по ста вља да пред у зе ти си стем име но ва ња фик ци о нал-
них иден ти те та не оста вља ре фе рен ци јал не и кон тек сту ал не тра го ве. Чи та лач ки опрез 
и дис тан ца чи не да Во ла со ву про зу ви ди мо као те шко оп те ре ће ну ме та тек стом и иро-
ни јом; Во лас ин си сти ра на не че му за шта до бро зна да ни је тач но.

Ни је Лин дон Б. Џон сон је ди на жр тва Во ла со ве ме та фик ци о нал не пре ди спо ни ра-
но сти, слич на ствар до го ди ће се и Деј ви ду Ле тер ма ну, при ча се зо ве Мо је по ја вљи ва ње 
(ов де је не да ћа из ра же ни ја, Ле тер ман је, за раз ли ку од Џон со на, Во ла со ву при чу мо гао 
да про чи та од мах по об ја вљи ва њу, а иста при ли ка пру жа му се и да нас), али и Алек су 
Три бе ку, јед ном од хе ро ја Ма лих без из ра жај них жи во ти ња, чи ја ме диј ска ау ра на овим 
про сто ри ма не мо же рав но прав но да па ри ра Ле тер ма но вој. За мла дог Во ла са, при-
ро да ми та на кра ју осам де се тих го ди на прет ход ног ве ка мо же би ти је ди но те ле ви зиј ска. 
Деј вид Ле тер ман, да ис ко ри сти мо ње го во при су ство, у фик ци о нал ни свет Во ла со ве 
књи ге ула зи пра во из те ле ви зиј ског сту ди ја, као обје кат дво стру ке ре фе рен ци је. Да 
би мит по стао гло бал ни, Во ла су је по треб на ка блов ска те ле ви зи ја, по треб не су му 
са те лит ске ан те не, тај гро теск ни кров ни ар ха и зам. Он пи ше на по че ци ма оп ште до-
ступ но сти сва ког сиг на ла ко ји по пу лар на кул ту ра про из во ди, све стан прет ње ова кве 
свет ске ре-кон сти ту ци је, рад да се под смех не ак ту ел ном по ку ша ју ва ви ло ни за ци је, 
про на ла зе ћи сме шну ба нал ност у ње ној по за ди ни. Ту жну ба нал ност, не ма њу од сме шне.

Чи та ва ме та фик ци о нал на ли ни ја у Во ла со вој књи зи до ла зи од ста ва ко ји би би ло 
упут но фор му ли са ти као „Барт pro et con tra“ (Џон, не Ро лан, ма да и овај дру ги ни је не-
ду жан у све му). Отуд је си ло ви та ju ve ni lia ду жи не остат ка тек ста, Ка за па ду курс им пе-
ри ја за у зи ма, по ку шај да се од го во ри на пи та ња про зе по сле Бар та, по сле Бар то вог 
за сни ва ња чи та вог јед ног ру ши лач ког та ла са аме рич ке пост мо дер не, где да се кре не, 
и ку да но во о да бра ни пут во ди, ако уоп ште не где во ди. Не што ка сни је, зре ли Во лас 
ис ка за ће не за до вољ ство по ступ ком мла дог Во ла са, кри ти ко ва ће пре тен ци о зност, 
че жњу да се ка же ап со лут но све што би мо гло да се ка же о ап со лут но све му под ра зу-
ме ва ном, а то је гре шка, али је и на пор, а сва ки је на пор дир љив и вре дан. Рас кр сти ти 
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с Бар том ни је зна чи ло не ги ра ти га у пот пу но сти, већ га про ми сли ти у ду ху кре а тив не 
де кон струк ци је, свој стве не истин ском ви зи о нар ству.

Де вој чи ца нео бич не ко се те мељ но уре ђу је те мат ску про стор ност Во ла со ве при по-
вед не про зе. Би зар но као ква ли тет, де ви ја ци ја, из оп ште ност, ре ци мо, мај ка оста вља 
де цу у не до ђи ји по крај ау то-пу та и не вра ћа се по њих. Или Џу ли и Феј, „сто је го ле 
пред ста кле ним зи дом и гле да ју Лос Ан ђе лес“; Џу ли има бра та, ау ти стич ног мом ка 
ко ји функ ци о ни ше тек уну тар фак то граф ске ем пи ри је ли ше не зна че ња, али од ко је је 
мо гу ће за ра ди ти, по ста ти не ко, би ти по зна та лич ност, за пра во са мо ме ди ја тор из ме-
ђу пи та ња и од го во ра, вла сник па жње ми ли о на. Во ла со ви ју на ци ми чу се по про зак-
кон тек сту, на до гра ђу ју Ели са, а на ја вљу ју до ла зак Зеј ди Смит и Френ зе на, хи сте рич них 
ре а ли ста отво ре но све сних сво је ин фе ри ор но сти пред стра шном ме ха ни ком Во ла-
со вих тек сто ва: са ди стич ки ја пи пси хо па та слу ша Ки та Џе ре та у дру штву гру па ци је 
панк-спо до ба, свет је нај пре гро те ска, Мо ну Меј, мај ку Ча ка На на Ју ни о ра, си но вље во 
ро ђе ње је „по це па ло из ну тра, та ко гад но да чак и да нас та же на мо же да за спи тек 
по сле то плих обло га и гла сне опе ре, и тре ба јој про фе си о нал на не га“, свет је, ипак, 
нај пре, ко шмар. Џон Би ли при ча при чу ко ја се зо ве Џон Би ли, исто вре ме но ло го ре и чан 
и сум њи во пи смен, ко мер ци ја ли ста је сре ћом знао тех ни ку ре а ни ма ци је и он да при ча 
по ста је свој на слов и не ма ни че га ви ше у њој, бар на пр ви по глед. 

Цен тар Во ла со вог све та че сто је по је ди нац у не ла го ди, сум њи чав и ла би лан, анк си-
о зан, не рет ко оп те ре ћен оним што зна, што је не где про чи тао, та ко де лу је, по ти штен 
и тра пав у со ци ја ли за ци ји, пре стра шен мно штвом ко је је сву да око ло, на пу ту ди фе рен-
ци ја ци је, от кри ва ња би ло че га ухва тљи вог и по сто ја ног, дру гог људ ског би ћа нај че шће. 
По не ка да су Во ла со ви тек сто ви опис тра у ме, ње на кли нич ка вер ба ли за ци ја. Ов де и 
та мо, или Ре ци ни кад; по сле ди це дис кон ти ну и те та у ко му ни ка ци ји, пре ћут ки ва ња, 
не сна ла же ња у исти ни тим опи си ма оно га што чо век за и ста осе ћа, од ква ли фи ка ци је 
иза бра ног мен тал ног или емо ци о нал ног ста ња, до ње го вог рас та ка ња. Но тор но Во ла-
со во пи та ње о то ме „шта то зна чи би ти је бе но људ ско би ће“, у ње го вој про зи за пра во 
чи та мо као пи та ње о оно ме што зна чи, шта би то мо гло да бу де и за што је мо гу ће, шта 
је услов ње го вог тра ја ња. Од го вор је у је зи ку, тач ни је, сам је зик пред ста вља од го вор, 
сва ки ње гов атом.

Де вој чи ца нео бич не ко се оста вља ути сак струк ту ре ко ја би мо гла би ти услов ни 
про грам ски ори јен тир. Она је то у по е тич ком сми слу, у те мат ском сми слу, али и у сми-
слу иде о ло ги је при по ве да ња чи ја је кон стан та не пре ста но из не ве ра ва ње по сто је ћих 
на ра тив них, ло гич ких и ми са о них мо ду са. Ово ни је нај бо ља Во ла со ва књи га, ње не 
мањ ка во сти су не сум њи ве, али су ви дљи ве из пер спек ти ве ко ју за да је мо из уну тра-
шњо сти Во ла со вог опу са, ква ли та тив на ме ри ла ко ја пре у зи ма мо при ли ком вред но-
ва ња ње го вих тек сто ва рет ко су упо тре бљи ва у дру ге свр хе. Де вој чи ца нео бич не ко се 
де лу је као сја јан увод у Во ла са, у њој је до вољ но ра ди кал но во ла сов ске ком по нен те, 
игре, су ро во сти, по ку ша ја но ве ис ка зи во сти све та ко ји мо ра би ти ре-про гра ми ран по 
при па да ју ћим је зич ким осно ва ма. На пи са на на кра ју ве ка у ком је чо век о соп стве ној 
бе ди са знао ви ше не го у свој ра ни јој исто ри ји, Во ла со ва књи га као да је по сла ни ца из 
бу дућ но сти ко ја ће не из о став но сти ћи, на пи са на је зи ком та кве бу дућ но сти.
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Ко ли ко год из да вач ки не до вољ но про ми шље но де ло ва ло, по ду хват да љег об ја-
вљи ва ња Во ла со вих књи га, ро ма на пре све га, тре ба ло би без у слов но на ста ви ти. По-
пут си ту а ци је с Пин чо ном, ово ни је по пу ла ран и крат ко роч но ис пла тив чин, али је сте 
не што што пред ста вља ула га ње у бо љу чи та лач ку бу дућ ност, те уна пре ђе ње сли ке 
ре сур си ма вид но си ро ма шне кул ту ре. Тре ба ло би, ипак, по тру ди ти се, из гле да ће мо 
леп ше, бо ље и па мет ни је јед ни дру ги ма кад све про ђе. Обо га ће ни је и про све ће ни је, 
то сва ка ко. Мо жда ни је ло ше кла ди ти се на та кву бу дућ ност.




