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ЛУ ТА ЊА ПО НИ ЧИ ЈОЈ ЗЕ МЉИ
(Па трик Мо ди ја но: У ка феу из гу бље не мла до сти и До ра Бру дер, пре ве ла  

са фран цу ског Мир ја на Уак нин, Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2014)

Ко ли ко ме та фи зич ког по тен ци ја ла но си у се би на из глед сва ко днев ни жи вот у гра ду, 
ис пу њен дис крет ном по тра гом за иден ти те ти ма, за соп стве ном и ту ђом про шло шћу? 
Ко ји су то тре ну ци у ко ји ма се фик ци ја и би о гра фи ја пре пли ћу до не раз лу чи во сти и 
по сто је ли ур ба ни то по си ко ји „еми ту ју зна че ња“ из на та ло же них до га ђа ја ко ји су се 
у њи ма од и гра ли? Ве ћи део про зе Па три ка Мо ди ја на ба ви се упра во овим пи та њи ма. 
Ка да про шлост поч не да не ста је из пам ће ња, де ша ва се ње на ре-кре а ци ја, ње но „до пи-
си ва ње“ ту ма че њем до ку ме на та и исто риј ске гра ђе, по мог ну то ши ре њем по сто је ћег, 
пре о ста лог се ћа ња у про це су не пре кид не об ра де у са да шњо сти, где се вр ши на кнад-
но по ве зи ва ње де та ља у це ло ви те при че. Ка да про ђу кроз ове „фил те ре“, се ћа ња 
гу бе ве ро до стој ност и по ста ју фик ци ја. Су де ћи по обра зло же њу Но бе ло вог ко ми те та, 
упра во је „умет ност се ћа ња ко ја ожи вља ва из гу бље не људ ске суд би не и те шко ће жи-
во та под на ци стич ком оку па ци јом (Фран цу ске)“, до не ла Па три ку Мо ди ја ну Но бе ло ву 
на гра ду за књи жев ност 2014. го ди не. У овом обра зло же њу Мо ди ја но је на зван и „Пру-
стом на шег вре ме на“ што је оп ште ме сто у ту ма че њу де ла овог са вре ме ног пи сца, 
„нул та тач ка“ од ко је мо же по ћи и при ча о ње го вим крат ким ро ма ни ма У ка феу из гу-
бље не мла до сти и До ра Бру дер.1

* * *

Као и у ве ћи ни Мо ди ја но вих књи га, рад ња ро ма на У ка феу из гу бље не мла до сти 
од и гра ва се у Па ри зу, у вре ме ну ко је ни је екс пли цит но де фи ни са но, те се мо же утвр-
ди ти са свим по сред но и оквир но. Дру ги свет ски рат се по ми ње као чи ње ни ца од 
ко је је про шло мо жда и ви ше де це ни ја, а ин фор ма тич ка ре во лу ци ја ко ја је од по чет ка 
де ве де се тих по сте пе но по че ла да про жи ма све аспек те жи во та на за пад ној хе мис фе-
ри, још увек ни је на ви ди ку. Та ко ау тор ства ра ути сак „уни вер зал ног“ вре ме на, оног 
нај ду жег пе ри о да 20. ве ка ко ме је те шко „ући у траг“ јер у ње му из о ста ју у ве ћој ме ри 
ди стинк тив на обе леж ја. То је оно до ба ко је се мо же оме ђи ти од кра ја пе де се тих до 

1 Оба ро ма на пр во бит но је у Ср би ји об ја ви ла из да вач ка ку ћа „Сту бо ви кул ту ре“, у пре во ду Мир-
ја не Уак нин, а у тим из да њи ма пре зи ме ау то ра тран скри бо ва но је као Мо ди а но. С об зи ром да 
„Сту бо ви кул ту ре“ ви ше не по сто је, ро ма не је не по сред но по об ја вљи ва њу ве сти да је Мо ди ја но 
до бит ник Но бе ло ве на гра де за књи жев ност за 2014, пре штам па ла „Ака дем ска књи га“ из Но вог 
Са да. Ро ман У ка феу из гу бље не мла до сти у Фран цу ској је пр ви пут об ја вљен 2007. го ди не, а До ра 
Бру дер 1997. го ди не.
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кра ја осам де се тих го ди на прет ход ног сто ле ћа. Мо жда је ди ни траг епо хе на ла зи мо у 
по сте пе ној про ме ни број них град ских ло ка ци ја, где ста ре ка фее и за нат ске рад ње 
за ме њу ју лук су зне про дав ни це, а у че му се пре по зна је про цес ко мер ци ја ли за ци је, као 
и кре та ње ка по тро шач ком дру штву ко је је ка рак те ри стич но за го то во чи та ву дру гу 
по ло ви ну 20. ве ка.

Не где у том вре ме ну „из гу бље ни“ су до га ђа ји ко је ау тор са оп шта ва кроз че ти ри 
раз ли чи та гла са, a ко ји се обра ћа ју чи та о цу у пр вом ли цу јед ни не, и кроз чи је ви зу ре се 
чи ње ни це у ве зи са до га ђа ји ма до пу њу ју и об ја шња ва ју. Па чак и та кво, флу ид но вре-
ме, ја вља се са мо као ре флек си ја по је ди них при по ве дач ких гла со ва ко ји се из не ког 
дру гог тре нут ка, од но сно из са да шњо сти тек ста при се ћа ју про шлих до га ђа ја. Тех ни ка 
њи хо вог при по ве да ња по не кад је и ско ко ви та, а хро но ло шка не ли не ар ност ја вља се 
као по сле ди ца број них „асо ци ја ци ја-оки да ча“ ко је пре но се при чу у не ко дру го вре ме.

Цен трал не те ме ро ма на су лу та ње и по тра га за иден ти те том и оства ру ју се у нај-
ве ћој ме ри кроз суд би ну глав не ју на ки ње, мла де Жа клин Де ланк, зва не Лу ки. Бек ства 
од се бе са ме и соп стве ног жи во та ка рак те ри шу ју на ки њу од де тињ ства до са мог кра ја 
ро ма на, па она кон сти ту и ше иден ти тет увек из но ва, кроз на пу шта ње жи во та ко ји је 
до та да во ди ла. Ка ко из гле да та „исто ри ја бе жа ња“? Жа клин Де ланк у ра ним ти неј џер-
ским го ди на ма бес циљ но лу та Па ри зом, пра ве ћи крат ко трај на „бе жа ња“ од ку ће у 
пе ри о ду док јој је мај ка на по слу, ра де ћи у тре ћој сме ни. Бек ства се на ста вља ју и ка-
сни је, рас ки да њем од но са са дру штвом, од но сно гру пом љу ди са ко јом се са ста ја ла у 
ка феу Кан тер, а за тим и од ла ском из не функ ци о нал ног бра ка. На кон на пу шта ња му жа, 
она се збли жа ва са но вим дру штвом, ко је се оку пља у јед ном дру гом ка феу, под на зи-
вом Кон де, где се и од ви ја нај ве ћи део ро ма на. Исто вре ме но упо зна је мла ди ћа ко ји 
јој по ста је љу бав ник. Ка да ова ве за „при пре ти“ но вом ста бил но шћу, Лу ки ода би ра 
смрт и са мо у би ство као ко нач но, ул ти ма тив но бек ство. 

Рад ња се оства ру је нај пре кроз глас ано ним ног стал ног по се ти о ца ка феа Кон де, а 
при чу за тим на ста вља при ват ни де тек тив ко га унајм љу је су пруг ју на ки ње ка ко би је 
про на шао. У том по гла вљу Мо ди ја но уме шно уво ди еле мен те жан ров ског, де тек тив-
ског ро ма на, по ста вља ју ћи по тра гу за осо бом као ре флек си ју по тра ге за иден ти те том. 
У тре ћем по гла вљу са ма Лу ки обра ћа се чи та о цу, да би по след ња два по гла вља при-
по ве дао њен љу бав ник Ро лан. Сви на ра то ри на раз ли чи те на чи не па те од кри зе иден-
ти те та ко ја је по ред глав не ју на ки ње нај о чи ти ја код Ро ла на, што се ја вља као еле мент 
ко ји их до дат но по ве зу је, и што је и јед на од кључ них те мат ских та ча ка ро ма на. Ка да 
јед ном рас кр сте са прет ход ним пе ри о дом у сво јим жи во ти ма, и Ро лан и Лу ки ви ше 
не за ла зе у де ло ве Па ри за у ко ји ма су се ти жи во ти од ви ја ли, ти град ски квар то ви 
по ста ју за њих „за бра ње не зо не“ ко је иза зи ва ју низ асо ци ја ци ја на прет ход не до га ђа је, 
а ко је текст ро ма на ни ка да до кра ја не от кри ва. Та ко се про шлост ја вља тек као слут-
ња, при та је на опа сност ко ја угро жа ва лич но сти на јед ном ду бљем, го то во ег зи стен-
ци јал ном ни воу. По на ша ње ју на ка и њи хо ва лу та ња че сто не ма ју опи пљи во мо ти ва-
циј ско упо ри ште у рад њи ро ма на, и чи та лац не са зна је до кра ја ко ји су то кон крет ни 
мо ти ви усло ви ли по ступ ке и де ло ва ње ју на ка. У та квом ми љеу на слу ћу ју се и чи ње-
ни це ко је ни су екс пли цит но да те, па та ко, на при мер, не по сто је ћег Лу ки ног оца, ко га 
она на вод но ни кад ни је упо зна ла, мо же мо „пре по зна ти“ у ли ку мај чи ног при ја те ља, 
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вла сни ка га ра же ко ји фи нан сиј ски по ма же Лу ки на кон смр ти ње не мај ке. И упра во 
суп тил ним кре и ра њем ат мос фе ре прет по став ки, Мо ди ја но успе шно по ста вља про-
блем иден ти те та у ег зи стен ци ја ли стич ком кљу чу, где је ње го во упо ри ште ду бље од 
по вр шин ске, ис ку стве не рав ни, и ти ме сим бо лич ки го во ри о по сто ја њу ко је прет хо ди 
су шти ни и ко је је тра у ма ти зо ва но ка да се та на мет ну та иде ја су шти не не оства ри.

Ау тор ни зом де та ља до ча ра ва ме лан хо лич ну ат мос фе ру гра да ко ји као да је из гу-
бљен у су бјек тив ном вре ме ну ње го вих ју на ка, вре ме ну све де ном на не ко ли ко до га-
ђа ја у ко ји ма они уче ству ју, а ко ји их су штин ски де фи ни шу. Мо ди ја нов Па риз је Па риз 
мар ги не, не у спе шних сту де на та, по лу а фир ми са них пи са ца, оп скур них де тек ти ва, спи-
ри ту а ли ста, еми гра на та ко ји кри ју сво је по ре кло. Пло шност ју на ка, њи хо вих пси хо-
ло шких про фи ла и ме ђу соб них од но са је стра те шка, и упу ћу је на дру гу, иден ти тет ску 
пло шност. Чи та њем се сти че ути сак да се чин књи жев ног уоб ли ча ва ња глав не ју на-
ки ње и дру гих ли ко ва не од ви ја до кра ја, па ро ман као да од сли ка ва и не до вољ ност, 
од но сно не у спех „оти ска“ књи жев них ли ко ва у тек сту. Они лу та ју па ри ским арон ди-
сма ни ма, пре по зна ју ћи и са ми у њи ма „бес ца рин ске зо не“, ме ста „цр не ма те ри је“ где 
вре ме, про шлост и се ћа ње ис ти чу сво је ме та фи зич ке по тен ци ја ле. На кра ју, у не мо-
гућ но сти да се оства ри ни у јед ној од уло га ко је јој ау тор ро ма на У ка феу из гу бље не 
мла до сти на ме њу је, Лу ки са свим оче ки ва но на пу шта и сам жи вот, као да је у пи та њу 
са мо још јед на ро ла ко ју тре ба „ски ну ти са се бе“. На том ме сту пре ста је и сам ро ман, 
као фик тив ни свет глав не ју на ки ње. Као што је по ку шај вер не ре кон струк ци је про-
шло сти осу ђен на то да за вр ши у фик ци ји, та ко је и иден ти тет Жа клин Де ланк, зва не 
Лу ки, фик ци ја на ко ју она ни је при ста ла.

* * *

По тра га за иден ти те том глав на је те ма и крат ког ро ма на До ра Бру дер, али она се у 
овом де лу оства ру је на ди ја ме трал но дру га чи ји на чин не го у ро ма ну У ка феу из гу бље-
не мла до сти. Си же ро ма на је ру ди мен та ран и ми ни ма ли стич ки: не и ме но ва ни на ра тор, 
за ко га ка сни је по дис крет ним би о граф ским де та љи ма са зна је мо да је сам Па трик 
Мо ди ја но, опи су је сво ју по тра гу за де та љи ма из жи во та пет на е сто го ди шње је вреј ске 
де вој чи це До ре Бру дер ко ја је у де цем бру 1941. по бе гла из јед ног па ри ског ка то лич ког 
ин тер на та у ко ји ју је отац упи сао ка ко би при крио ње но је вреј ско по ре кло. На кон 
ви ше ме сеч ног од су ства она је про на ђе на, али уско ро опет бе жи, овај пут од ку ће, да 
би на кра ју би ла при тво ре на, по сла та у ло гор Дран си, а ода тле у Ау швиц. Ње ни ро ди-
те љи до жи вља ва ју го то во иден тич ну суд би ну, отац не што ра ни је, па по том и мај ка. 

За раз ли ку од ро ма на У ка феу из гу бље не мла до сти, вре ме у књи зи До ра Бру дер је 
„пре нор ми ра но“ и „ме та ста зи ра но“ у до ку мен тар но сти, оно је не ка вр ста оп се си је 
при по ве да ча и гру пи са но је у три це ли не: пр ва се од но си на вре ме на ци стич ке оку-
па ци је Фран цу ске, и пра ти До ру Бру дер, дру га це ли на об у хва та сре ди ну ше зде се тих 
го ди на 20. ве ка, вре ме мла до сти на ра то ра, и ја вља се као ус пут на, али кључ на ди гре-
си ја, док је тре ће вре ме оно из ко јег на ра тор при ча при чу, од но сно 1996. и 1997. го ди на. 
У тре нут ку на ра ци је при по ве дач већ осам го ди на по ку ша ва да ре кон стру и ше суд би-
ну До ре Бру дер, по што је на из глед слу чај но у јед ним ста рим но ви на ма ви део оглас 
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ко јим је отац тра жи. Та по тра га по ста је оп се си ја иза ко је се по ла ко от кри ва ју по те шко-
ће про на ла же ња соп стве ног иден ти те та. За раз ли ку од ро ма на У ка феу из гу бље не мла-
до сти, у До ри Бру дер пр о бле ма ти за ци ја иден ти те та не оства ру је се у ди рект ном бек-
ству од соп стве ног жи во та, већ у ута па њу у ту ђи, из гу бљен и за бо ра вљен жи вот.

Мо тив ски та ња је и ов де кљу чан и ба зич ни, а бек ства До ре Бру дер су та ко ђе не мо-
ти ви са на, и на ра тор не успе ва да от кри је шта је До ру на гна ло на те ко ра ке. Као и у слу-
ча ју Жа клин Де ланк Лу ки, бе жа ње До ре Бру дер има ег зи стен ци јал ни ка рак тер ко ји се 
на кра ју по ка зу је као зло ко бан и тра ги чан. На и ме, на из глед за шти ће на је вреј ска де вој-
чи ца у ка то лич ком ин тер на ту у ко јем је мо гла пре жи ве ти рат, скре ће па жњу на се бе 
не стан ком и од ре ђу је ти ме сво ју крај њу суд би ну у на ци стич ком ло го ру смр ти. Ти ме 
свог оца ста вља у не за вид ну по зи ци ју у ко јој он по ку ша ва да је про на ђе, за бри нут за 
ње ну суд би ну у оку пи ра ном Па ри зу, што об у хва та и при ја вљи ва ње ње ног не стан ка 
вла сти ма, при че му сам чин при ја вљи ва ња под ра зу ме ва от кри ва ње ње ног је вреј ског 
по ре кла. При ја ва не стан ка у ци љу по врат ка де вој чи це би ће, па ра док сал но, основ за 
њен не ста нак не ко ли ко ме се ци ка сни је, овај пут ко нач ни, у ло го ру смр ти. И за и ста, 
гор ка је иро ни ја ми ну ци о зна би ро крат ска па жња и пе дант ност при до ку мен то ва њу 
при су ства ми ли о на, ка ко би се исти ти ми ли о ни учи ни ли трај но од сут ним. 

На рав но, по је ди нач на суд би на у овом Мо ди ја но вом ро ма ну са мо је па ра диг ма 
суд би не ми ли о на у Дру гом свет ском ра ту, и оп се си ја глав ном ју на ки њом ја вља се као 
по ку шај да се је дан жи вот ин ди ви ду а ли зу је и из дво ји из тог обез ли че ног мно штва 
жр та ва. Та усред сре ђе ност нео до љи во асо ци ра на ону мон стру о зну, али и ви ше слој ну, 
чу ве ну из ја ву ко ја на во ди да је јед на смрт тра ге ди ја, а ми ли он смр ти ста ти сти ка. Ка ко 
ро ман те че, по тра га за До ром Бру дер све ви ше по ста је на лич је по тра ге при по ве да ча 
за соп стве ним иден ти те том, по ку шај да се сим бо лич ки об но ви од нос са оцем. Ре кон-
струк ци ја жи во та До ре Бру дер про ме ће се та ко у за ме ну тра га ња за оцем са ко јим се 
при по ве дач раз и шао у мла до сти, у сва ђи, на кон че га га ви ше ни ка да ни је ви део. У том 
сми слу зна ча јан је по да так да је отац на ра то ра, као Је вре јин, био ухап шен го то во у 
исто вре ме кад и До ра Бру дер, па се на тај на чин ро ман ба ви и те мом иден ти те та 
европ ских Је вре ја ко ји се оства ру је кроз на мет ну те кри ви це и тра ге ди је. Слич ност 
две суд би не се ту не за вр ша ва јер на ра тор на во ди и сво ја мла да лач ка бек ства од ку ће, 
ства ра ју ћи кон стант ну па ра ле лу из ме ђу два вре ме на.

Као и ро ман У ка феу из гу бље не мла до сти, и До ра Бру дер је текст ко ји се ба ви Па ри зом, 
он ожи вља ва је дан у исти мах и при су тан и не ста ли град, град ко ји је по сред ник два 
раз ли чи та вре ме на и ко ји од ре ђу је суд би не љу ди у тим вре ме ни ма. При по ве дач опи-
су је па ри ске че твр ти ве за не за жи вот је вреј ске де вој чи це, про ме не ко је је град од 
та да пре тр пео, а та „по е ти ка ме ста“ до жи вља ва и ов де кул ми на ци ју у си вим град ским 
ку ци ма, где се „огла ша ва“ те ско ба, као да су се тра гич не суд би не љу ди и на фи зич ком 
ни воу про јек то ва ле у фа са де, ули це, про дав ни це и би о скоп ске са ле.

Ро ман До ра Бру дер про жет је до ку мен тар но шћу, тран скрип том на вод них пи са ма 
при тво ре ни ка, све до че њи ма пре жи ве лих, опи сом фо то гра фи ја и дру гим ма те ри ја лом. 
По не кад се тај ма те ри јал од но си не са мо на глав ну ју на ки њу већ и на дру ге жр тве 
оку па ци је и ра та уоп ште. На из глед ус пут но, у ро ман је ин тер по ли ран ми ни-есеј о пи-
сци ма, исто риј ским лич но сти ма ко је су тра гич но скон ча ле то ком Дру гом свет ског 
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ра та. Та ко се ства ра ефе кат пре пли та ња фик ци је и до ку мен тар но сти до ме ре у ко јој 
по чи ње мо да сум ња мо да је и са ма До ра Бру дер исто риј ска лич ност. На де лу је да кле 
обр нут по сту пак од оно га при ме ње ног у књи зи У ка феу из гу бље не мла до сти: за раз-
ли ку од Лу ки ко ја се пло шно шћу по да та ка и опи са и кроз не до вр ше ност фик ци о на-
ли зу је, До ра се до ку мен та ри зу је, од на из глед су бјек тив не оп се си је на ра то ра по ста је 
го то во исто риј ски лик и пред ста вља се па ра лел но са ствар ним лич но сти ма пи са ца 
стра да лих у ра ту. Ре кон струк ци ју јед ног жи во та пре по зна је мо та ко у ро ма ну До ра 
Бру дер као етич ки на пор вра ћа ња до сто јан ства ко је је од у зе то ми ли о ни ма у по ни жа-
ва ју ћој смр ти. 

* * *

Жа клин Де ланк Лу ки, глав на ју на ки ња ро ма на У ка феу из гу бље не мла до сти сво је-
вољ но од ла зи из жи во та, у не мо гућ но сти да се но си са по сто ја њем-фик ци јом и си му-
ла ци јом, док До ра Бру дер по ка зу је на лич је истог про бле ма јер је си лом од ве де на из 
жи во та ка ко би по ста ла фик ци ја јед ног дру гог вре ме на ко је по ку ша ва да је по вра ти 
и ожи ви кроз текст. Па трик Мо ди ја но у оба ро ма на успе ва да на ха ри зма ти чан, уве р-
љив и стил ски бес пре ко ран на чин ис пи ше ме лан хо лич ну хим ну јед ном гра ду и го то-
во уни вер зал ну људ ску зеб њу пред по сто ја њем у ко јем се свр ха и су шти на све ви ше 
по ка зу ју као на мет ну ти иде а ли. То осе ћа ње од лич но је илу стро ва но и на ко ри ца ма 
из да ња „Ака дем ске књи ге“. У пи та њу су сти ли зо ва не, цр но-бе ле фо то гра фи је, а при ка-
зу ју град ске фа са де иза ста кла за ма гље ног ки шним ка пи ма и сен ку уса мље не људ ске 
фи гу ре.




