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ЏО НА ТАН ФРЕН ЗЕН И „ДРУ ШТВЕ НИ РО МАН“1

I

Уко ли ко је не ко још уви јек че знуо за ве ли ким аме рич ким „дру штве ним ро ма ном”, 
мо гу ће је да су му до га ђа ји 11. сеп тем бра 2011. уто ли ли че жњу, под сје ћа ју ћи на сво је-
вр сну аси ме трич ност: да шта год да је ро ман имао на уму, „кул ту ра” уви јек мо же да га 
над ма ши. Пе пео по ра жа ва ви јен це. Ако су ак ту ел ност, ре ле вант ност, ре пор та жа, дру-
штве ни ко мен тар, при ди ко ва ње из угла да на шњи це и улич на му др ост – украт ко, са вре-
ме ни аме рич ки ро ман у свом ве ли ком три јум фа ли стич ком об ли ку – ода бра на ди сци-
пли на ро ма на, при је или ка сни је ће га пре сти ћи ма те ри јал ко јим се и сам над ме ће. 
Ро ман мо жда је сте, ка ко је пи сао Стен дал, огле да ло што се но си по ве ли ком дру му, 
али то би јад но стен да лов ско огле да ло екс пло ди ра ло у од ра зи ма кад би га не ко про-
ше тао Мен хет ном. Та ко, на при мјер, је дан па сус са кра ја ро ма на Ко рек ци је Џо на та на 
Френ зе на о кра ју два де се тог (аме рич ког) ви је ка, са да дје лу је oтужно ар хив ски: 

Инид се чи ни ло да су до тич ни до га ђа ји у це ли ни узев мно го при гу ше ни ји и бљу та ви ји 
да нас не го у ње ној мла до сти. Се ћа ла се три де се тих го ди на, из пр ве је ру ке ви де ла шта 
мо же да се де си јед ној зе мљи ако свет ска еко но ми ја ски не сво је ру ка ви це... Али ка та стро-
фе тих раз ме ра ви ше се ни су, чи ни ло се, до га ђа ле у Сје ди ње ним Др жа ва ма. Ме ре пре до-
стро жно сти по ста вље не су на по треб на ме ста, као че твр та сти ко ма ди гу ме ко ји ма 
су да нас по пло ча на сва игра ли шта ра ди убла жа ва ња уда р ца.2 

Без об зи ра на тра па вост овог па су са, Џо на тан Френ зен би се вје ро ват но сло жио 
да ро ман не би тре ба ло да ју ри за мам цем дру штве не ин фор ма ци је. Френ зен је при је 
пет го ди на на пи сао есеј, об ја вљен у ча со пи су Хар перс,3 у ко јем је из ја вио ка ко дру-
штве ни ро ман ви ше ни је мо гућ. Текст је био то ли ко па ме тан и дир љив (пун оног шар-
ма и ди рект но сти ко ји су ти пич ни у цје ло куп ном Френ зе но вом опу су) и, из над све га, 
то ли ко ду га чак, да је ма ло ко при ми је тио ње го ву не по ве за ност. Френ зен по чи ње та ко 
што при зна је не дав ну де пре си ју, де пре си ју због дру штве ног ро ма на, „оча ја ња у по-

1 Ja mes Wo od, “Jo nat han Fran zen and the ‘So cial No vel’”, The Ir re spon si ble Self: On La ug hter and the 
No vel, Pi ca dor, New York, 2004, стр. 195–209. Пр ва вер зи ја овог огле да об ја вље на је у ча со пи су Њу 
Ри па блик, 15. ок то бра 2001. го ди не, под на зи вом ”Ab hor ring a Va cu um”. (Прим. прев.)
2 Џо на тан Френ зен, Ко рек ци је, са ен гле ског пре вео Го ран Ка пе та но вић, Ла гу на, Бе о град, 2002, стр. 483.
3 Вуд го во ри о Френ зе но вом есе ју ”Per chan ce to Dre am: In the Age of Ima ges, a Re a son to Wri te 
No vels”, Har per’s Ma ga zi ne, стр. 35–54, април 1995. Тај есеј об ја вљен је у ча со пи су По ља, бр. 490, стр. 
98–127, у пре во ду Са ше Сој ки ћа. Ди је ло ви Френ зе но вог есе ја ко ји се по ми њу у овом огле ду да ти 
су у ори ги нал ном пре во ду Са ше Сој ки ћа, с ма њим из мје на ма та мо гдје је то зах ти је ва ла ка ко син-
так са овог тек ста и ло ги ка ар гу мен та ци је, та ко и су бјек тив ни став пре во ди о ца. (Прим. прев.)
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гле ду мо гућ но сти по ве зи ва ња лич ног и дру штве ног”. Ни је дан за хтјев ни ји ро ман још 
од Ква ке 22, пи ше он, ни је оста вио та ко ду бок траг у кул ту ри. Као мла ди пи сац вје ро вао 
је да ће „рад ња ро ма на до би ти на бо гат ству уко ли ко се ли ко ви по ста ве у ди на мич но 
дру штве но окру же ње”. Ро ман би, ка ко је ра ни је сма трао, тре ба ло да до не се „дру штве-
не ве сти, дру штве но под у ча ва ње”, тре ба ло би да се „по за ба ви кул ту ром и мејнстри му 
об ја сни не ке ства ри”. Ро ман је имао „од го вор ност да дра ма ти зу је ва жни ја пи та ња 
да на шњи це”. 

Френ зе нов Два де сет сед ми град био је та кав ро ман. Ме ђу тим књи га је до шла и 
про шла, по при лич но ти хо, а Френ зе ну је пре о ста ло да по ку ша ра зу мје ти „не у спех мог 
кул тур но ан га жо ва ног ро ма на да се ан га жу је око кул ту ре4 ко ју сам хтео да ис про во-
ци рам. Уме сто то га, до био сам ше зде сет ре цен зи ја у ва ку у му”. Књи га је би ла на тур-
не ји, иза шла му је фо то гра фи ја на дви је стра ни це у ма га зи ну Вог, до био је по за ма шан 
аванс, али све то би ла је тек „уте ха јер си, у по гле ду кул ту ре, по стао за не мар љив”. 
Ње гов дру ги ро ман се та ко ђе раз лио по пи је ску по пу лар ног. Књи га је до би ла не ко ли-
ко до брих кри ти ка, „при стој не при хо де и за глу шу ју ћи мук бе зна чај но сти”. Чи ни ло се 
да је дру штве ни ро ман био пот пу но не у по тре бљив. Ро ман је из гу био сво ју цен трал-
ност, сво ју кул тур ну моћ, мо дер ним тех но ло ги ја ма као што је те ле ви зи ја „дру штве но 
под у ча ва ње бо ље иде од ру ке”. Осим то га, ка ко ство ри ти не што трај но чи ја је те ма – 
мо дер на кул ту ра – са ма по се би крат ког ро ка? Френ зен је у пра ву ка да по ста вља то 
го ру ће пи та ње, вје ро ват но и нај муч ни је ме ђу са вре ме ним ро ма но пи сци ма: ка ко на-
пи са ти ро ман ко ји ујед но по ка зу је и при пад ност јед ном вре ме ну и при кла дан от пор 
пре ма истом. „Ка ко да по стиг неш ак ту ел ну ре ле вант ност, а да се не по слу жиш реч-
ни ком ико на и ста во ва ко ји се ме ња ју из ми ну та у ми нут, и да, са мим тим, још не по-
твр диш и пот по мог неш хе ге мо ни ју за ста ри во сти пре ко но ћи, хе ге мо ни ју ко ју си хтео 
да оспо риш?” 

До кра ја свог огле да, Френ зен је за кљу чио да има „не што по гре шно у це лом том 
мо де лу дру штве но ан га жо ва ног ро ма на” и при знао да је „уве рен да до но ше ње ва жних 
ве сти ни је ви ше то ли ко од ре ђу ју ћа функ ци ја ро ма на ко ли ко ње гов уз гред ни про из-
вод”. Чи ни ло се да је рје ше ње у есте ти ци. 

„Оче ки ва ти да ро ман по не се те рет це лог јед ног акут но по ре ме ће ног дру штва – да 
нам по мог не да ре ши мо са вре ме не про бле ме – то ми из гле да као јед на ка рак те ри-
стич но аме рич ка су ма ну та иде ја. Пи са ти ре че ни це, ре че ни це та ко ау тен тич не да мо-
гу да по слу же као уто чи ште: ни је ли то до ста? Ни је ли то мно го?” Френ зе но во естет ско 
рје ше ње дру штве ног ро ма на – „ре че ни це као уто чи ште” – је сте, по мом ми шље њу, 
ис прав но или ма кар јед но од ис прав них рје ше ња, али раз ло зи ко ји су га до ве ли до 
та квог за кључ ка су по гре шни уто ли ко да ба ца ју сум њу на ње го ву убје ђе ност у то исто 
рје ше ње. За по че так, ње гов је оглед то ли ко за ра жен ау то би о граф ским мо мен ти ма да 
су му ар гу мен ти кло ну ли у су бјек тив ност. Пред ви дљи во, упра во је ова ау то би о граф-
ска бољ ка оно што се ме ди ји ма до па ло ка да су об ја вље не Ко рек ци је, та ко да се ње гов 
оглед све ви ше чи та као да се Френ зен про сто по жа лио на сла бост јед не спе ци фич не 

4 У овом, као и у Френ зе но вом, огле ду ри јеч „кул ту ра” има ши ре зна че ње и од но си се на иде је, 
оби ча је и дру штве но по на ша ње аме рич ког дру штва уоп ште, а не на „ви со ку кул ту ру” или умјет ност 
као ма ни фе ста ци ју људ ског ин те лек та. (Прим. прев.)
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вр сте аме рич ког ро ма на и по том од лу чио да, са Ко рек ци ја ма – из ми сли је дан сна жан 
жа нр и на пи ше књи гу ко ју љу ди за и ста же ле. У ча со пи су Тајм су уви дје ли да би упра-
во јед на од Френ зе но вих де фи ни ци ја о то ме ко ли ко озбиљ но кул ту ра схва та про зу 
мо гла да бу де об ја вље на као ре пор та жа о јед ном ро ма но пи сцу. Опра ли су ру ке кри-
ти ком ро ма на ко ја се екс пли цит но све ла на: Ко рек ци је мо ра да су ва жан ро ман кад му 
је кри ти ка иза шла у Тај му.

И Френ зен је, ме ђу тим, дје ли мич но од го во ран за иди о ти зам ове ре пор та же, упра-
во за то што ње гов оглед при бје га ва лич ном ка ко би ри је шио про бле ме ни ма ло лич не 
при ро де. Чи та мо о ње го во оча ја њу, ње го вом „де пре сив ном оту ђе њу од мејнстри ма”, 
ње го вој „гла ди за ве ћом пу бли ком”, ње го вој „изо ла ци ји”. Шта ви ше, он у јед ном тре-
нут ку ка же ка ко је раз о ча ран у ро ман јер се он – Френ зен – и сам су ви ше изо ло вао. 
Сто га је од лу чио да се вра ти у дру штво, ма ло се по за ба ви но ви нар ством, по сје ти не-
ко ли ко књи жев них ве че ри, на пи ше по не што за Њу јор кер, и та ко да ље – и на јед ном се 
мно го бо ље осје ћао по пи та њу ро ма на! Као ре зул тат овог ар гу мен та тив ног про гра ма 
у два на ест ко ра ка, ни је би ло са свим ја сно да ли је Френ зен про гла сио дру штве ни ро-
ман мр твим про сто за то што су ње го ви дру штве ни ро ма ни умр ли. 

Но још ва жни је: иа ко ње го ва рје ше ња мо жда и је су естет ска, да би об ја снио ко ли-
ко је те шко на ста ви ти с пи са њем дру штве них ро ма на, он при бје га ва дру штве ним 
раз ло зи ма, не естет ским. Френ зен ни у јед ном тре нут ку не ис пи ту је да ли су ак ту ел-
ност, ре ле вант ност, ве ли ка пу бли ка и мејнстрим не што че му ро ман уоп ште тре ба да 
се удва ра, он на про сто за кљу чу је да је удва ра ње би ло без у спје шно. Ни у јед ном тре-
нут ку ни је раз мо трио мо гућ ност да „дру штве но под у ча ва ње” и до но ше ње „ве сти” 
мо жда и не ма ју баш мно го ве зе с умјет но шћу. Као и Де ли ло ко јег је ци ти рао у свом 
огле ду, Френ зен ус по ста вља не ку вр сту над ме та ња из ме ђу ро ма на и дру штва, го то во 
и екви ва лен ци је. Ро ман не ка ко мо ра да до стиг не ни во сва ко днев не кул ту ре, да из јед-
на чи сна ге. А ка ко ро ман очи то не мо же та ко не што да учи ни, то мо ра да зна чи да је 
он на не ки на чин сла бић ко ји је из гу био бит ку, па би сад тре ба ло да се уго ји. У есе ју 
об ја вље ном 1997. го ди не под на зи вом „Моћ исто ри је”, Де ли ло је из нео тврд ње, по 
мом ми шље њу по при лич но шо кант не, да је „про за, у сво јој су шти ни, јед на вр ста ре-
ли гиј ског фа на ти зма с еле мен ти ма оп се си је, пра зно вјер ја и стра хо по што ва ња. Ове 
од ли ке ће при је или ка сни је по ка за ти свој не при ја тељ ски од нос пре ма исто ри ји”. 
(За ми сли те ка ко би Тол стој ре а го вао на ову не су ви слост.) Френ зен је до шао до мно го 
при хва тљи ви јег за кључ ка – да ро ман тре ба да пре ста не да се пре тва ра да је кул ту ра 
ко ја га окру жу је и да се, ка ко је до лич но, окре не есте ти ци.

Ме ђу тим, без об зи ра на ову раз ли ку, Френзеновa пре ми са, као и Де ли ло ва, за пра-
во ла ска кул ту ри ко јој ро ман тре ба да се опи ре. То је та ко због прет по став ке да кул-
ту ра има моћ о ко јој се тре ба дру штве но по бри ну ти, а не са мо естет ски је за о би ћи. 
Френ зен жа ли због „не у спе ха мог кул тур но ан га жо ва ног ро ма на да се ан га жу је око 
кул ту ре ко ју сам хтео да ис про во ци рам”. Ме ђу тим, ка да Френ зен ка же „ан га жу је око 
кул ту ре”, зар то не пред ста вља ње гов став да би та кул ту ра за пра во тре ба ло да се 
за уз врат ан га жу је око ро ма на? Не по ста је ли он да та кул ту ра и су ди ја том ан га жма ну, 
ње гов кон тро лор, баш ка ко је и ча со пис Тајм од лу чио? У ње му је, на по сли јет ку, об ја-
вље но да је Френ зе нов „кул тур но ан га жо ва ни ро ман успио да нас ан га жу је, а до каз 
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то ме је да смо ов дје да ти то и ка же мо и да се за уз врат ан га жу је мо пре ма те би”. Сто га 
би Френ зе но ве ри је чи за пра во је ди но мо гле да зна че – „Не у спех мог кул тур но ан га-
жо ва ног ро ма на да ис пр о во ци ра од го вор кул ту ре ко ју сам хтео да ис про во ци рам.” 
Из гле да да је на по кон ис про во ци рао од го вор ко ји је тра жио. 

Опа сност ова кве вр сте ар гу мен та ци је ле жи у ње ном ути ли та ри зму. Раз ми сли мо 
шта би то, пре ма Френ зе ну, био пра во сна жан до каз да се ње гов ро ман за и ста ан га-
жо вао око кул ту ре. Двје ста при ка за и че тр де сет чла на ка о пи сцу? Шта би, по де фи ни-
ци ји, био ро ман ко ји ни је об ја вљен „у ва ку у му”? Ни је ли он да тач но да ће и Ко рек ци је 
на кра ју би ти об ја вље не „у ва ку у му”, ро ман ко ји је већ бест се лер и ко ји је Опра Вин фри 
ста ви ла на ли сту чи та ња свог књи жев ног клу ба? Је ди ни успјех је сте естет ски, а „кул-
ту ра” не ће ни ка да вред но ва ти естет ски успјех, ни ка да се не ће „ан га жо ва ти” око истог. 
И, из над све га, ми не ће мо би ти ти ко ји ће про су ди ти о крај њем успје ху ро ма на: док тор 
Џон сон је пред ло жио тест од сто ти ну го ди на: књи га ко ја ус пи је да га пре жи ви до ка-
за ла је сво ју естет ску моћ. Естет ски успјех мје ри се ду жи ном по том ства. У овом сми слу 
сва ки је ве ли ки ро ман об ја вљен у ва ку у му: он про по ви је да пра зном про сто ру око 
се бе. Муч ни на и Стра нац, на при мјер, не пред ста вља ју ве ли ке ро ма не ко ји су се успје-
шно ан га жо ва ли око ег зи стен ци јал не кул ту ре, већ ве ли ке ро ма не ко ји су кул ту ру 
на у чи ли ег зи стен ци ја ли зму. 

Сто га, ка да Френ зен по се же за ау то но ми јом умјет но сти – но вим мо де лом ро ма на 
ко ји ће се окре ну ти „уто чи шту у ре че ни ца ма” – тај је гест слаб уто ли ко што се чи ни да 
он сам не вје ру је у аутономиjу умјет но сти. Чи ни се да Френ зен вје ру је у дру штве ност 
умјет но сти. Осим то га, ка кво се то „уто чи ште” мо же про на ћи у есте ти ци из ко је су ис-
ци је ђе ни сав мо рал и мје ро дав ност? Ево шта Френ зен пи ше по пи та њу мо ра ла: „Не 
мо гу да сва рим иде ју да је озбиљ на књи жев ност до бра за нас, јер не ве ру јем да све му 
оном што је ло ше у све ту има ле ка.” (Про чи тај те по но во ову ре че ни цу и убр зо ће те 
уви дје ти да је пред ва ма школ ски при мјер non se qu i tur5 ло ги ке.) Ево шта има да ка же 
на те му естет ске хи је рар хи је: „Од би јам, нај зад, иде ју о књи жев но сти као не ком ви шем, 
пле ме ни том по зи ву, јер се ели ти зам ко си с мо јом аме рич ком при ро дом, и јер би ми... 
мо ја ве ра у ле по по на ша ње оте жа ла по ку шај да свом бра ту, обо жа ва о цу Мај кла Крај-
то на, об ја сним да је мој рад јед но став но бо љи од Крај то но вог.” (Обра ти те па жњу ка ко 
се опет окре нуо лич ном у мо мен ту кад је ло ги ка по че ла да за ка зу је.)

Есте ти ка ко ја не вје ру је ни у мо рал ност ни у мо гућ ност рас пра ве о естет ским раз-
ли ка ма – нај кра ће ре че но, есте ти ка ли ше на ље по те и исти не – оси ро ма ше на је и све-
де на упра во на то „уто чи ште” по не ке ау тен тич не „ре че ни це” ту и та мо. С об зи ром на 
ову из мо жде ну есте ти ку, ни је ни чу до да је ве ћи на Френ зе но ве ар гу мен та ци је со ци-
о ло шке и ау то би о граф ске при ро де. На ова квој вр сти есте ти ке би ло би не мо гу ће уте-
ме љи ти ар гу мен те про тив дру штве ног ро ма на а у ко рист јед не дру га чи је вр сте аме-
рич ке књи жев но сти. Уну тар ова кве вр сте есте ти ке је ди но нам још пре о ста ју ге сте 
или, ра ди је, оно што је Френ зен по ку шао у свом огле ду: јед на по ле ми ка у ко јој има 
по ма ло све га – по ма ло есте ти ке, по ма ло со ци о ло ги је, по ма ло праг ма ти зма и по ма ло 
ау то би о граф ског прав да ња.

5 Лат. не до сљед не, кон тра дик тор не. (Прим. прев.)
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II

Френ зен је на ши ро ко жа лио због не мо гућ но сти пи са ња дру штве ног ро ма на уто-
ли ко да се чи ни ка ко он за пра во че зне да се оно из но ва омо гу ћи. Чи ни се да се он 
раз о ча рао тек у не мо гућ ност пи са ња та кве књи ге, али не и у ње ну при влач ност: Френ-
зен је још уви јек на по ла за љу бљен у дру штве ни ро ман. И баш као што се ње гов оглед 
исто вре ме но освр ће и на дру штве но и на естет ско, та ко је и ње гов но ви ро ман6 по пут 
јед ног од оних ча ма ца са про вид ним дном кроз ко је мо жеш да про ма траш ра зно ли ке 
стру је са вре ме не аме рич ке књи жев но сти: ту је по ро дич ни ре а ли зам (јед на по ро ди ца 
са аме рич ког сред њег за па да); ту је ана ли за дру штва и кул ту ре (јед на опа ка би о тех но-
ло шка фир ма из Фи ла дел фи је, пра во из Де ли ла); ту је уни вер зи тет ска фар са; ту је тај 
ши ро ки ди кен си ја ни зам ко ји је у пре ви ше аме рич ке про зе стру нуо у твр до кор ност; 
ту је и „иро ни ја па мет ног мла ди ћа” ка ква нам је већ по зна та од Ри ка Му ди ја и Деј ви да 
Фо сте ра Во ла са (до ско чи це на те му кор по ра циј ских ба шти, по ли ти ке ку ли нар ства, 
цр но тр жи ште Ли тва ни је); а, с вре ме на на ври је ме, ту је и ла ко но ви нар ство на ра тив-
ног сти ла. 

Но, да бу де мо фер пре ма Ко рек ци ја ма, има ту и знат не ми ло сти, сна ге, ко ме ди је и 
ље по те. Ове вр ли не из ла зе на по вр ши ну на ро чи то он да ка да Френ зен оста је вје ран 
људ ско ме, ка да из ло жи за пу ше ну ди на ми ку фик циј ске по ро ди це Лам берт у свој ње ној 
го ло ти њи. При то ме не ми слим на ону сла ба шну ан ти ин те лек ту ал ну хва лу пре ма ко-
јој је Френ зен нај у ти цај ни ји кад тек „при ча при чу”, ка да се др жи да ље од те о ре ти са ња 
и ам би ци о зно сти. На пр о тив, сма трам да је он на вр хун цу за дат ка он да ка да је ам би-
ци о зан па чак и ка да те о ре ти ше о људ ској ду ши, ка да ис тра жу је сви јест и про на ла зи, 
хтио – не хтио, да је та сви јест истин ско стен да лов ско огле да ло ко је бес по моћ но од-
ра жа ва на су мич не угло ве на шег до ба.

Френ зе нов оглед у Хар пер су за пра во је пред ло жио је дан убла же ни де ли ло и зам. 
Он од Де ли ла за др жа ва све о бу хват ну ам би ци ју, на пор да се су о чи са ци је лом јед ном 
згр че ном кул ту ром. Жа ло стан је ути цај те де ли лов ске иде је ро ма но пи сца као не ка квог 
за ба вља ча из Франк фурт ске шко ле ко ји се ди ја лек тич ким вра го ли ја ма бо ри с кул ту-
ром. Тој ће иде ји би ти по треб но до ста вре ме на да за мре. Ових да на, сва ко ко по сје ду је 
лап топ сма тра се не у мор ним ге ни јем. И Френ зен до не кле по сје ду је ову вр сту пре но сне 
те о риј ске „бри љант но сти” и „па ме ти” и то зна да ума ра. Ме ђу тим, про тив но ово ме, 
уч ти во је на го ви је стио да Де ли лов нај ам би ци о зни ји ро ман дру штве не кри ти ке, Под-
зе мље, па ти од то тал ног не до стат ка ду би не ли ко ва, док су Ко рек ци је (без об зи ра на 
Де ли ло ву по хва лу на ко ри ца ма) за ми шље не као ис прав ка Де ли ла у ко рист људ ског. 
Ово је до бро до шло. И ви ше не го до бро до шло, ово је го ру ћи за да так са вре ме не аме-
рич ке про зе чи ји су ка рак те ри стич ни про из вод књи ге пу не лич не осви је шће но сти 
без има ло лич ног у њи ма. То су ро ма ни за гри же ни у зна ти же љу, ро ма ни ко ји зна ју на 
хи ља де ства ри: Kако при пре ми ти нај бо љи ин до не зиј ски ри бљи ка ри! Со нич ност тром-
бо на! Нар ко- тр жи ште Де тро и та! Исто ри ја стри па! Украт ко, ро ма ни ко ји зна ју све, а не 
по зна ју ни јед но људ ско би ће.

6 Ко рек ци је. (Прим. прев.)
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Ро ман Ко рек ци је је, да кле, ко рек ци ја, и као та кав он је из ван ред но успје шан. У свом 
то плом цен тру – а чи ње ни ца да јед на мрач на књи га мо же да се учи ни то плом го во ри 
мно го о Френ зе но вом спи са тељ ском шар му – је су Инид и Ал фред Лам берт, пен зи о не ри 
ко ји жи ве у из ми шље ном гра ду у Кан за су – Сент Џу ду. Они при па да ју ам би ци о зној сред-
њој кла си: Ал фред је ста ро мод ни ау то ри тет ко ји је про вео жи вот ра де ћи као ин же њер 
за Ми дленд па си фик, ве ли ку же ље знич ку ком па ни ју на сред њем за па ду. Инид, ко ја је за 
то ври је ме би ла код ку ће, про ве ла је ве ћи дио свог жи во та усмје ра ва ју ћи њи хов успо-
ре ни дру штве ни успон. Твр до глав, по ти снут и склон са мо о дри ца њу, Ал фред је јед на 
вр ста не по пу стљи вог па три јар ха ко ји је за сво ју дје цу од у ви јек пред ста вљао ка мен спо-
ти ца ња, би ло у ви ду при мје ра или лек ци је. Инид је онај тип гла сне, дра ма тич не мај ке 
ко ја сво ју дје цу гу ши ам би ци јом. Пре ви ше то га же ли за њих, но њи хо ве се же ље раз ли-
ку ју. Френ зен ну ди ли јеп при мјер јед ног од ње них „рас ко шних дво сед мич них пи са ма” 
свом си ну Чи пу у ко јем га пре кли ње да ба та ли сво ју док тор ску ди сер та ци ју: „Гле дам 
тво је ста ре тро фе је са на уч них сај мо ва... и ми слим шта би све је дан спо соб ни мла дић 
као што си ти мо гао да учи ни за дру штво као док тор ме ди ци не, ал’ опет, знаш, та та и ја 
смо се од у век на да ли да смо по ди гли де цу ко ја ми сле на дру ге, а не са мо на се бе.”

Ме ђу тим ро ди тељ ски ау то ри тет се рас па да: Ал фред има Пар кин со но ву бо лест и 
гу би кон тро лу ка ко над ти је лом та ко и над сје ћа њем. Инид, при ну ђе на да му по ста не 
ње го ва те љи ца, је ња ва уну тар Ало ве сла бо сти. Све је ви ше на бу си то сти у ње ном од-
но су пре ма сво јој дје ци. Френ зен ин те ли гент но ис тра жу је за сје ње не жи во те то тро је 
од ра сле дје це. Ге ри, бан кар из Фи ла дел фи је, за раз ли ку од сво јих бра та и се стре, је-
ди ни има же ну и дје цу. Чип, не ка да шњи ака де мик, тра ћи сво је ври је ме на Мен хет ну 
у по ку ша ји ма да на пи ше сце на рио за филм. И Де низ ко ја је, као успје шна ку ва ри ца, 
отво ри ла мо де ран но ви ре сто ран у Фи ла дел фи ји. За ди вљу ју ћа ду жи на ове књи ге 
омо гу ћа ва Френ зе ну да до су шти не до ђе по сте пе но и упор но шћу та ко да мо же мо да 
стек не мо ути сак о сва ком чла ну по ро ди це Лам берт по на о соб. То је на ро чи то слу чај 
са дје цом Лам бер то вих ко ји, без об зи ра на то што жи ве жи во те успје шних од ра слих 
осо ба, и да ље оста ју за то че ни у на мет ну тим уло га ма дје це. Свје сно или не, све од лу-
ке мо ра ју да про ђу кроз ру ке ро ди те ља и сто га су дје ца Лам бер то вих за пра во са мо у 
по ча сној функ ци ји од ра слих, као и ве ћи на нас, ex of  cio.

По ро ди ца је је дан ве ли ки де тер ми ни зам. Је дан од нај пре фи ње ни јих и нај дир љи-
ви јих аспе ка та Френ зе но ве ма хом про ми шље не књи ге је сте на чин на ко ји он раз ви ја 
иде ју „ко рек ци је” као бор бе про тив овог де тер ми ни зма, бор бе осу ђе не на про паст. У 
нај јед но став ни јем сми слу, ра ди се про сто о иде ји да дје ца че сто вје ру ју ка ко сво јим 
жи во том за пра во ко ри гу ју жи во те сво јих ро ди те ља. Френ зен пи ше да је Ге ри ју „це ли 
жи вот био по ста вљен као ко рек ци ја оче вог жи во та”. Исто би се мо гло ре ћи и за Де низ 
и Чи па, на не што дру га чи ји на чин. С дру ге стра не, и ро ди те љи мо гу да за ми сле сво ју 
дје цу као но ву ко рек ци ју се бе са мих те да, по пут Инид, жу де да по сред но жи ве кроз 
њих. А опет, ова жуд ња обе ћа ва пат њу, јер је бол но ис пра вља ти са мог се бе. Инид 
очи то про га ња са зна ње да је ње на дје ца ко ри гу ју су ви ше оштро и су ви ше јав но. Због 
че га, пи та се она ту га љи во, ње на дје ца не же ле исто што и дје ца ње них ком ши ја? Због 
че га јој дје ца жи ве та ко да ле ко и за што се упу шта ју у та ква чуд на за ни ма ња као што 
су пи са ње сце на ри ја и ку ва ње?
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На рав но, овај је сан о ко ри го ва њу при ви дан јер по ро дич ни де тер ми ни зам те жи 
да ко рек ци ју пре тво ри у ре пе ти ци ју. Де низ у не до глед на сље ђу је мај чин не мир и 
оче ву ту гу. Ге ри у не до глед на сље ђу је оче во не за до вољ ство. Ка да Ге ри оп ту жи свог 
оца да је де пре си ван, Ал фред му од го ва ра да је, на про тив, ње гов син тај ко ји је де пре-
си ван. На ове ће ри је чи Ге ри пр сну ти: „Мој жи вот је из гра ђен на фун да мен тал но дру-
га чи јем те ме љу од тво га!” По ро дич на илу зи ја ово ли ке ве ли чи не и за блу де јед на је од 
ве ли ких књи жев них те ма (два мо дер на при мје ра гдје је жи во пи сно об ра ђе на је су 
Бу ден бро ко ви и Зе но ва са ви јест). Она је из вор ка ко ко ме ди је та ко и па то са, и упра во 
је тај осје ћај за ко ме ди ју оно што чи ни вр ху нац Френ зе но вог под ви га.

До каз ком па ра тив не сла бо сти дру штве ног ро ма на ле жи у Френ зе но вом не у спје-
лом по ку ша ју да те му ко рек ци је про ши ри на дру штве ни план. Он те жи да по ве же 
ко рек ци ју и про спе ри тет де ве де се тих са „ко рек ци јом” тр жи шта ко ја је усли је ди ла 
на кон де ве де се тих; му ко трп но се тру ди да те му аме рич ке ови сно сти о ан ти де пре си-
ви ма пред ста ви као огром ни на ци о нал ни по ку шај да „ко ри гу је” хе ми ју мо зга. „Сви 
по ку ша ва ју да ко ри гу ју сво је ми сли и уна пре де сво ја осе ћа ња и ра де на сво јим ве за-
ма и ро ди тељ ском уме ћу уме сто да се јед но став но вен ча ју и по ди жу де цу ка ко им и 
сле ду је”, сма тра је дан од ли ко ва. Френ зен мо жда уоп ште не раз ми шља на овај на чин, 
но та кав став сва ка ко пред ста вља ње гов по ку шај да осна жи иде ју ко рек ци је та ко што је 
по сма тра на ши рем ни воу: као оп ште а ме рич ку бољ ку. Френ зен је у не ко ли ко ин тер-
вјуа ис так нуо ка ко су ње го ви ко мен та ри о аме рич кој ме ди ци ни и бер зи за пра во оста ци 
прет ход не вер зи је ро ма на у ко ји је био на тр пао по при лич но дру штве них по да та ка јер 
га је ам би ци ја од ве ла у за блу ду да мо ра да на пи ше ре мек-дје ло дру штве ног ре а ли зма. 
По свој при ли ци, ка да је по чео да пи ше при чу о Лам бер то ви ма, и да ље му је би ло те-
шко на пу сти ти пр во бит ну ам би ци ју. Но при ча о оста ци ма дје лу је по ма ло отр ца но.

Крат ко за вр шно по гла вље, под на зи вом „Ко рек ци је”, по чи ње ова ко: „Ко рек ци ја, 
ка да је ко нач но сти гла, ни је би ла бр зо мет но пу ца ње ме ху ра, не го мно го не жни је раз-
о ча ра ње, јед но го ди шње оти ца ње вред но сти из кључ них фи нан сиј ских тр жи шта, са-
жи ма ње су ви ше по сте пе но да би иза зва ло на сло ве у но ви на ма и су ви ше пред ви дљи-
во да би озбиљ но по вре ди ло ико га осим бу да ла и за по сле не си ро ти ње.” Ова ре че ни-
ца ма ње-ви ше опи су је и успо ре ни крај и ко рек ци ју Лам бер то вих: Ал фред од ла зи у 
ста рач ки дом гдје по ла ко ве не, док се Инид и ње на дје ца ре ор га ни зу ју у ње го вом 
од су ству.

Оно што ов дје шкри пи је сте чи ње ни ца да не ма по тре бе на ова кав на чин уве ли ча-
ва ти те му. Та, има ли ве ће те ме од вјеч ног ко ри го ва ња по ро ди це? Ка ко до тог тре нут-
ка Лам бер то ви ни су ова ко очи то би ли по ве за ни са вре ме ном у ко јем жи ве, чи ни се 
по ма ло очај ним на јед ном твр ди ти да су њи хо ве уну тра шње ис прав ке рав не еко ном-
ским или дру штве ним. Да ле ко од то га да Френ зен по де бља ва ову ве зу, ње го во по ре-
ђе ње чи ни се тек фи гу ра тив ним, а кад се јед ном учи ни тек фи гу ра тив ним, по ста је 
ни шта ви ше до ствар есте ти ке, ме та фо рич ког ге ста. Та ко да се (у окрут ној са мо ка зни) 
сна жан окрет ка дру штве ној ди мен зи ји за пра во пре тва ра у не што на лик на бла ги 
окрет ка естет ској ди мен зи ји.

Ово је, на рав но, слу чај за то што дру штве но ио на ко већ по сто ји, ду бо ко уса ђе но у 
Лам бер то ве и њи хо ва дје ла. Ус хи ће ни Мајкл Ка нин гем по хва лио је ро ман ре кав ши да 
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Ко рек ци је мо гу да се упо ре де са Бу ден бро ко ви ма. Ме ђу тим, див на тран спа рент ност 
по то њег ро ма на ле жи у Ма но вој је дин стве ној и им пли цит ној на мје ри, те он сто га ни-
ка да екс пли цит но не ука зу је на ши ри дру штве ни кон текст па да ове по ро ди це. Френ-
зе но во ко ле ба ње из ме ђу естет ског и дру штве ног под сје ћа не нео д луч ност ње го вог 
огле да у Хар пер су, те га још чуд ни јим чи не они ди је ло ви ње го вог ро ма на у ко ји ма је 
он са вр ше но спо со бан да по шту је оно што је да то из ну тра и не ју ри за екс пли цит но-
шћу. Те ма по ро дич них ко рек ци ја по сје ду је у се би јед ну фи ну су ге стив ност, а Френ зен 
се по ка зао као ин те ли ген тан ма ни пу ла тор су ге стив них обра за ца.

Узми мо за при мјер је дан тре ну так на по чет ку ро ма на ка да се Ал фред му чи да кон-
тро ли ше сво је ру ке; бо лест већ из ра ња на по вр ши ну. У де ли кат ном по ре ђе њу, Френ зен 
по ве зу је не по слу шне ру ке са дје цом и им пли ци ра да је Ал фред чо вјек ко јег сра мот но 
„ко ри гу ју” ње го ве соп стве не ру ке. „Бо лест му је на ру ши ла осе ћај по сед ни штва. Те уз-
дрх та ле ру ке ни су би ле ни чи је до ње го ве, а ипак су му од би ја ле по слу шност. По на ша ле 
су се као не ва ља ла де ца. Као не ра зум ни дво го ди шња ци у зло во љи се бич ног ја да. Што 
је стро же на ре ђи вао, то су оне ма ње слушалe и по ста ја ле су све јад ни је и не у кро ти ви је. 
Увек га је по га ђа ла де ти ња не по слу шност и не скло ност зре лом по на ша њу. Нео д го вор-
ност и не ди сци пли но ва ност би ле су кле тва ње го вог жи во та, те је, у још јед ној ин стан ци 
ђа во ље ло ги ке, услед пре ра не бо ле сти ње го во те ло од би ло да му се по ко ра ва.” 

Та мо гдје има нај ви ше ду би не, овај се ро ман од ли ку је упра во та квом про зом – ја-
сном, ди рект ном, људ ском и па жљи во ин те ли гент ном. Ал фред, строг и по но сан чо вјек, 
ужа сно па ти због не до сто јан ства сво је бо ле сти, но ри јет ко кад ка же ишта ви ше од 
уко че ног: „Све ви ше ми сме та мо ја не да ћа”, чак и он да ка да му дје ца, ко ја су до шла 
ку ћи за по сљед њи по ро дич ни Бо жић, ми је ња ју до њи веш и бри шу урин са по да. Но, 
још пре фи ње ни ји је сте не на ме тљив на чин на ко ји Френ зен ти хо про ши ру је ову сли ку 
Ал фре до вих ру ку као не по слу шне дје це. Ка сни је у ро ма ну, Чип, у сла ба шном на па ду 
би је са, на мјер но ће опр жи ти ру ку ци га ре том; још ка сни је, Ге ри, у сла ба шном на па ду 
би је са, слу чај но ће по сје ћи ру ку мо тор ном те сте ром; и још ка сни је, Де низ ће гру пи 
не зна на ца по ка за ти сво је ру ке пу не ожи ља ка и опе кли на, рад не ру ке глав не ку ва ри-
це. Мо же би ти да је овај обра зац слу ча јан, ма да је вје ро ват ни је да је ис пла ни ран. 
Упра во због ово га фор ма ро ма на и по сто ји, на тај на чин ро ман оправ да ва сво ју жан-
ров ску раз ли чи тост, та ко за ра ђу је сво ју жан ров ску пла ту. Ово је је зик ро ма на – је зик 
им пли цит ног, су ге стив ног, фор мал ног, фи гу ра тив ног, му зич ког. Ал фре да за и ста ко ри гу-
ју ње го ве соп стве не ру ке, ро ман нам по ка зу је на ко ји на чин. Ње го ве га ру ке по на вља ју.

Френ зен чи ни гре шку ка да на пу шта овај пут и њу шка за тра гом ста ре му љу ба ви 
– дру штве ног ро ма на. Кад год то учи ни, тон по чи ње да му се ци је па, а из про ре за из-
ви ру је Френ зен па мет ни но ви нар, џеп ни те о ре ти чар. Са вре ме ни ро ман то ли ко че зне 
да бу де па ме тан о то ли ко жи вот них еле ме на та да на тре нут ке под сје ћа на чо вје ка 
ко ји по ха ђа то ли ко ча со ва да не ма вре ме на да чи та: при у че ност уки да сву при бра ност. 
По сто је, сва ка ко, и они чи та о ци ко ји ће ужи ва ти у чи ње ни ци да нас Френ зен ин фор ми-
ше о уни вер зи тет ској по ли ти ци, ли тван ским ганг сте ри ма, би о тех но ло шким па тен ти ма, 
хе миј ским про це си ма у де пре си ји, итд. Ме ни се, ме ђу тим, чи ни да су та кви љу ди за то-
че ни у кру жни ци, бу ду ћи да се њи хо ва де фи ни ци ја ро ма на ко ји се „ба ви кул ту ром” сво ди 
на ро ман ко ји кул ту ри го во ри ства ри ко је она ио на ко већ зна. Френ зен је си гур но 
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до вољ но ин те ли ген тан да из бјег не ову цир ку лар ност, сто га је по не кад по ра зно ви-
дје ти га ка ко у њу упа да.

Узми мо за при мјер Френ зе но во увје ре ње да ће је зик би ти пун иро ни је уко ли ко га 
ме ди ка ли зу је он да ка да го во ри о ра зно ра зним рас по ло же њи ма сво јих ли ко ва. То је 
ње гов на чин да по твр ди, мо жда и да се од у пре, је зи ку пси хе ко ји је за си ћен хе ми јом. 
То је, прет по ста вљам, ње го ва на мје ра. Ре зул тат то га, ка ко то у ми ме зи обич но би ва, 
је сте да се чи та о цу на про сто по но во пред ста ви та иста за си ће ност и то та ко да се 
го то во чи ни ка ко у њој уче ству је. Та ко са зна је мо да је „не у ро фак тор по ка ја ња (Фак тор 
26) пре пла вио оне де ло ве Ге ри је вог мо зга ко ји су ево лу ци јом по себ но по де ше ни да 
од го во ре на ову емо ци ју”, а ка сни је уви ђа мо ка ко му „гли јал не ће ли је пре ду под том 
див ном пр вом лу бри ка ци јом ње го вог пи ћа”. Ка да се Де низ на љу ти, Френ зен пи ше да 
је „љут ња би ла ау то ном ни не у ро хе миј ски до га ђај, без мо гућ но сти да се за у ста ви”. У 
су шти ни, ова ква про за нај ви ше во ли при ли ку да се ма ло хва ли ше сво јим тех нич ким 
зна њем. Де низ ири ти ра „бра ди ки не тич ки умор” ста ре рер не ње не мај ке. Кад ју је из-
нер ви рао но ви рад ник у ку хи њи ње ног ре сто ра на, чи та мо ка ко „ни је тре ба ло да се 
ку ва ри ба ве по ли ти ком. Ку ва ри су би ли ми то хон дри ја људ ског ро да; има ли су сво ју 
соп стве ну ДНК, плу та ли су у јед ној ће ли ји и хра ни ли је, али ни су за и ста би ли део исте”. 
(У ре ду, ка же мо са ми се би, Френ зен је до ка зао да зна шта је то ми то хон дри ја!) И на 
дру гим мје сти ма: „Крај ни ци лу че амо ниј ску слуз ка да се иза њих ску пе озбиљ не су зе”; 
„пла ви ча сто ко ви тла ње не хо мо ге нич но сти у ње го вом мле ку”. И о Чи по вој за ду же но-
сти пре ма Де низ ко ја му је по су ди ла до ста нов ца: „Жи вео је у не да ћи свог ду га све док 
исти ни је по при мио ка рак тер не у ро бла сто ма ко ји се то ли ко био за мр сио у ар хи тек-
ту ру ње го вог мо зга да ни је био си гу ран да ли би пре жи вео кад би га не ко укло нио.” 

У ова квим тре ну ци ма Френ зен се пре тва ра у иро ни ча ра кул ту ре, уви јек по је дан 
увр ну ти при дјев ис пред сво јих ли ко ва. Нај бо љи при мјер ово га је сте тре ну так ка да се 
Ге ри, без из ра жај ни рад ник у бан ци, пре пи ре са сво јом се стром у цен тру Фи ла дел фи-
је. Он та да сто ји на јед ном кор по ра циј ском тр гу ко ји је про пи сно укра шен ре до ви ма 
кор по ра циј ског цви је ћа. „Ге ри је од у век с ужи ва њем гле дао на кор по ра циј ске ба ште 
као на по за ди ну све ча не по вор ке при ви ле ги је, као на ме то ни ми ју раз ма жењ шти не, 
но би ло је од ви тал не ва жно сти не тра жи ти мно го од њих. Би ло је од ви тал не ва жно-
сти не до ла зи ти у те ба ште кад си у не во љи.” Овај крат ки па сус и сам мо же да сто ји 
као јед на ма ла ме то ни ми ја. Зву чи као сто ти не дру гих па мет них аме рич ких пи са ца 
ко ји се упу шта ју у па ме то ва ње: ова ква је про за ма лак са ла од са мо за до вољ ног смје-
шка ња. Ри јеч „ме то ни ми ја” ко ја је кул на књи жев но те о риј ски на чин, слат ки нео ло ги-
зам „раз ма жењ шти на”, иро нич на ша ла уса ђе на у иде ју да се у кор по ра циј ску ба шту 
до ла зи у „не во љи”. Чи ни се као до бра про за на ско ро три се кун де. А он да се чи та лац 
под сје ти да Ге ри ни ка да не би раз ми шљао на ова кав на чин, ни ка да не би ова ко фор-
му ли сао ре че ни цу. Ми сао је, да кле, Френзеновa. Ме ђу тим, ис пра зна је. Ко би ика да 
тра жио „мно го” од кор по ра циј ске ба ште? Не срећ ни ре зул тат ово га је сте тон ко ји зву-
чи као да се Френ зен под сми је ва Ге ри ју, као да је снис хо дљив пре ма ње му, или мо жда 
пре ма чи та о цу – што за си гур но ни је био Френ зе нов циљ.

Ко рек ци је су ве ли ка књи га сто га ће и про за ње ног ду гог то ка сва ка ко ту и та мо 
на и ћи на плит кост и не у пе ча тљи вост. Али чим их упо ре ди мо, овај је зик па мет ног ко-



107

мен та ра за па њу ју ће је по вр шан на спрам је зи ка исти не ко ји та ко ђе про жи ма књи гу. 
Ка да Ал фред не зграп но од би ја да сво ју бо лест на зо ве би ло ко јим име ном осим не-
згод ном „не да ћом”, то ври је ди ви ше од свих па мет них па су са о не у ро бла сто му, гли-
јал ним ће ли ја ма, ми то хон дри ја ма и не у ро фак то ри ма. По не кад јед на је ди на ре че ни ца 
про ба да ср це сво јом ја сном и оштр ом тач но шћу. Френ зен опи су је до бро по знат кон-
траст у дје тињ ству Де низ: „Од ла зи ла је у мо дер ну, бли ста ву шко лу, а вра ћа ла се ку ћи 
сва ко га да на у је дан ста ри ји, мрач ни ји свет.” Да, по ми сли ће мо, ова нам је по ди је ље ност 
по зна та. Или ка да Ал фред, у по тре сном по сљед њем при зо ру, уми ре за ро бљен у свом 
кре ве ту, очај но и уза луд но по ку ша ва ју ћи да од ве же ка и ше ве ко ји га ве жу за по сте љу, 
Френ зен див но пи ше: „Био је по пут осо бе од две ди мен зи је ко ја тра га за сло бо дом у 
тре ћој.” Мо гао би то би ти и Ал фре дов епи таф.

Исто је та ко и са овим ро ма ном, ко ји кри ву да из ме ђу раз ли чи тих ди мен зи ја, од 
ко јих су не ке бо га ти је и сло бод ни је од дру гих. Ако мо же мо твр ди ти да ова књи га не-
свје сно пред ста вља чврст ар гу мент про тив одр жи во сти јед не вр сте дру штве ног ро-
ма на, он да та ко ђе мо ра да се ис так не да она са свим ли је по го во ри у ко рист чи ло сти 
књи ге јед не дру ге вр сте – ро ма на ка рак те ра. Ово је сте, или би тре ба ло да бу де, оно 
на шта Френ зен ми сли ка да го во ри о про на ла ску уто чи шта у „ау тен тич но сти” ре че-
ни ца. Ла ко је за ми сли ти да при ти сак мо дер но сти из у зет но оте жа ва ау тен тич ност, да 
сви ми ка сни мо у сво јој из ним но сти. Али ово је сва ка ко тек про вин ци ја ли зам пост мо-
дер не и чи ни се да, ду бо ко у се би, ни Френ зен не раз ми шља на овај на чин. Ни смо ми 
ни шта по себ но про кле ти усљед са вре ме них при ли ка; уко ли ко и је смо, он да смо про кле-
ти на по при лич но ста ро мод не на чи не, по зна те Сер ван те су, Сте р ну и Све ву. Про кле ти 
смо за то што љу ди ва зда пре ла зе пре ко соп стве них ме та; њи хо ве бес пред мет не, за-
у зе те ду ше за пу ше не су стре мље њем и че жњом. Ово је мрач на те ма Френ зе но вог 
ро ма на, ово је ње го ва нај и скре ни ја но та. Све оста ло су „дру штве не но во сти” и мо гу 
да се ис кљу че, ка ко и за слу жу ју.

(Са ен гле ског пре ве ла Ла на Ба ста шић)

На по ме на пре во ди тељ ке:

ПО ГО ВОР КАО ОПРАВ ДА ЊЕ

Под ка квим би то шар ла тан ским ути ца ји ма пре во ди лац тре ба ло да се на ђе да ода-
бе ре да пре ве де оглед на пи сан при је је да на ест го ди на по во дом ро ма на об ја вље ног 
при је три на ест у књи жев ној тра ди ци ји ко ја се од на ше раз ли ку је по вер ти кал ној, хо-
ри зон тал ној и сва кој дру гој оси? Узми мо при то ме и чи ње ни цу да се го ре по ме ну ти 
пре во ди лац бућ ка у во ди не про вје ре не тем пе ра ту ре, са ви ше ис ку ства у ства ра њу 
соп стве них, не го пре во ђе њу ту ђих ре че ни ца. Има ћу обра за да за те мељ свог под ви га 
пред ло жим на ше твр до гла во ка ска ње (не ис кљу чу јем соп стве не не у спје ле по ку ша је 
из те ме та фо ре) за књи жев ним ди ја ло гом ко ји у овом тре нут ку во ди оста так сви је та. 

Пред ва ма је је дан на из глед изо ло ван ар гу мент Џеј мса Ву да (про фе со ра књи жев-
не кри ти ке са Хар вар да и књи жев ног кри ти ча ра ко ји је по сљед њих де це ни ја сте као 
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кре ди би ли тет пи шу ћи огле де за Њу јор кер) по во дом ро ма на Ко рек ци је, аме рич ког пи сца 
Џо на та на Френ зе на, као и огле да тог ау то ра из 1995. го ди не о мо гућ но сти ма пи са ња 
дру штве ног ро ма на у Сје ди ње ним Др жа ва ма. Ме ђу тим, гле да но из угла на ше са вре-
ме не књи жев не сце не (син таг ма ко ја нас не сум њи во све ви ше сво ди на ру бри ку од 
сто ти њак ри је чи у та бло и ди ма), Ву дов је ар гу мент и те ка ко ре ле ван тан на ши рем пла-
ну. Овај се оглед ти че јед ног ду бо ког клан ца уну тар аме рич ке књи жев не кри ти ке ко ји 
је одва ја на: а) оне ко ји про зу по сма тра ју као пу ко сти ли зо ва но но ви нар ство – пи са ти 
зна чи би ти ак ту е лан и ба ви ти се про бле ми ма да на шњи це на крај ње упу ћен на чин, 
по ка за ти шта је мо рал но, исми ја ти оно што ни је, уба ци ти ко ју ре ле вант ну име ни цу 
(ти па „Вол март”, „гу гла ти” или „ин ста грам” да по ка же мо ка ко смо „од сво је га до ба”) и 
опра ти ру ке на кра ју да на у са мо за до вољ ном смје шку; и б) оне ко ји књи жев ност и 
да ље ви де као мо гућ ност пред ста вља ња без вре ме не исти не о то ме шта зна чи би ти 
чо вјек да нас кроз ми ни ја тур не, на из глед обич не по кре те ки ста ко ји се из да љи не чи не 
као не по ве за но шкра ба ње улич не лу де, а из бли за го во ре при чу у ко јој се са вре ме ност 
пре по зна је у свом гњи лом ру ху. (Че хов је знао по не што о то ме.)

Овај је оглед сто га ре ле ван тан и за пост ју го сла вен ску књи жев ност у ко јој се ау тор, 
при је или ка сни је, не ми нов но мо ра су о чи ти са исто риј ским ис ку ством Бал ка на и од-
лу чи ти на ко ји ће на чин по ста ви ти пред мет сво је умјет но сти на спрам те ствар но сти. 
На жа лост, чи ни се да је екс пли цит ност у том сми слу од ни је ла по бје ду – све је ви ше 
пи са ца ко ји рат опи су ју кроз си ло ва ну же ну, по ру ше ну ку ћу, вој ни ка без но ге или с 
ге ле ром ме ђу ре бри ма, итд. (Не што слич но се де си ло и са пр вим по ку ша ји ма геј ро ма-
на у Ср би ји и БиХ. Пи са ти о ЛГБТ по пу ла ци ји је сте ре ћи не што по пут Мар ко је по љу био 
Де ја на.) Дру гим ри је чи ма, рат је дво ди мен зи о нал ни при зор дат из ме ђу дви је ко ри це 
ро ма на као уну тар де бе лог ра ма јед не сли ке, ни је дан ћо шак ни је отво рен. Су ви шно 
је го во ри ти о то ме да не по сто је мно го стру ке ин тер пре та ци је зло чи на: жр тва је жр тва, 
зло чи нац је зло чи нац. Но, од у зи ма ње мо гућ но сти ин тер пре та ци је умјет но сти је сте 
са ка ће ње ка ко умјет нич ке ври јед но сти (на ни воу фор ме) та ко и ба на ли зи ра ње те ма-
ти ке те умјет но сти (на ни воу са др жа ја). У екс пли цит ној сце ни по ру ше не ку ће ин тер-
пре та ци ја нам је да та уна при јед, чи та лац са мо тре ба да клим не гла вом, за тво ри књи-
гу и на ста ви са сво јим жи во том као да се ни шта ни је де си ло. 

Пи са ти о ра ту екс пли цит но ис пр ва се чи ни као си гур на игра: та ни је ли то ве ли ки 
мо тив? Ни су ли па ли вој ник и си ло ва на же на јед на ко по тре сни за све нас? Зар то ни су 
ре ле вант не те ме? Но, ако се ствар по гле да из бли за, ли це мјер ност ова квог при сту па 
све ви ше упа да у очи. Чи та ње и ужи ва ње у та квој књи жев но сти да је нам јед на ко ла жно 
про чи шће ње са вје сти као и гле да ње ви је сти о из бје гли ца ма из Си ри је. Ви ди ме не 
ка ко сам осви је штен, ми сли та кав чи та лац, ка ко сам са мо на пра вој стра ни, пра тим 
ви је сти о Си ри ји, про му мљам јад ни љу ди сва ко ма ло, ку пим ду пли ка пу чи но са со ји-
ним мли је ком у Стар бак су за то што ми ка жу да ку по ви ном тих 500 ми ли ли та ра по ма-
жем дје ци из Си ри је, а, осим то га, имам про бле ме с лак то зом. По пи ћу сво ју мо ку, 
од гле да ти ви је сти и то је све што, као са вје стан гра ђа нин, тре ба да учи ним за до бро 
људ ског ро да. Ка кво олак ша ње! 

Екс пли цит ност нам та ко див но пе ре ру ке. Екс пли цит ност нам да је екс пре сну ве зу 
из ме ђу ту ђег ис ку ства и соп стве не са вје сти. Екс пли цит на по ру ка не ми је ња на чин на 
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ко ји раз ми шља мо, већ нам го во ри шта и ка ко да ми сли мо. Рат на Бал ка ну ни је по чео 
за то што је је дан зли ко вац убио јед ног хе ро ја, ни ти за то што је је дан зли ко вац си ло вао 
не ку сла вен ску ље по ти цу. Рат је на стао због спе ци фич ног на чи на раз ми шља ња пре ма 
ко јем су љу ди све де ни на њи хо ве на сли је ђе не, уро ђе не ка рак те ри сти ке, њи хо ву не-
ми нов ну дру гост и дру го јач ност, њи хо ве оп ште, не у пит не и не про мје њи ве осо би не 
ко је их чи не го рим од нас, раз ми шља ње ко је се де ве де се тих у Гла су срп ском (ка сни је 
Гла су Срп ске) ова пло ти ло у ру бри ку Пра во сла вље и ре пор та же о Му сли ма ни ма ко ји 
ће нам иш чу па ти зу бе да на ни жу огр ли це. Рат је на стао јер су ци је ле гру пе љу ди вје-
ро ва ле у јед ну ин тер пре та ци ју, у сви јет ко ји ле жи на тој јед ној ин тер пре та ци ји, у екс-
пли цит ност. Упра во за то го во ри ти о ра ту на ре ле ван тан на чин је сте од у зе ти мо гућ ност 
јед не ин тер пре та ци је, отво ри ти рам сли ке. Ко ри сти ти сли ке ра та да би смо пре ни је ли 
по ру ку рат је лош је у дру штве ном сми слу уза луд но, у мо рал ном по гре шно, а у умјет-
нич ком, нај бла же ре че но, ли је но. 

Пи са ти о ра ту зна чи ис то пи ти је зик ра та и по но во, од гње ца вог ма те ри ја ла ко ји 
нам пре о ста је, ства ра ти умјет ност. Пи са ти о ра ту мо же да се учи ни а да се и у јед ној 
ре че ни ци не по ме не ри јеч рат, ме так или гра на та. Пи са ти о ра ту зна чи ука зи ва ти, 
про ис пи ти ва ти и де кон стру и са ти је дан спе ци фи чан на чин раз ми шља ња, је сте на тје-
ра ти чи та о ца да раз ми шља, да се нећ ка, да до зво ли се би сло бо ду да не бу де увје рен. 
Ин си сти ра ти на јед ној ин тер пре та ци ји умјет но сти зна чи по сред но по др жа ва ти онај 
на чин раз ми шља ња ко ји је до ра та и до вео. 

Сер геј До вла тов пи ше о то та ли тар ној Ру си ји опи су ју ћи свој ко фер. Карл Уве Кна ус-
гард пи ше о са вре ме ном нор ве шком чо вје ку опи су ју ћи ка ко чи сти пр ља ву ку ћу сво-
је ба бе и ба ца пра зне бо це свог оца ал ко хо ли ча ра. Еле на Фе ран те пи ше о Ита ли ји 
опи су ју ћи јед но на пуљ ско на се ље и бор бу јед не же не да га ис ко ри је ни из свог иден-
ти те та. На ве де ни при мје ри има ју мно го ви ше да ка жу о зло чи ну, људ ској при ро ди, 
под ре ђе но сти, бор би, дру штву и кул ту ри уоп ште, не го све ру ске, нор ве шке или ита-
ли јан ске днев не но во сти за јед но.

За крај, узми мо за при мјер умјет нич ку сли ку на ко јој је при ка зан чо вјек ка ко ко па 
по кон теј не ру. Шта се то тач но по сти же овим ра дом? Зна ње да по сто је љу ди на ру бу 
ег зи стен ци је? Зна ли смо то и при је. За блу да да ће сли ка њем глад ног чо вје ка ње го ва 
си ту а ци ја да се по пра ви? Те ле ви зи ја нам днев но по ка зу је де се ти не, сто ти не или хи-
ља де љу ди у не во љи, па све јед но ни шта не чи ни мо по во дом то га. Је ди но че му та ква 
сли ка мо же да слу жи је сте: а) да се умјет ник осје ћа као до бар чо вјек или б) да се по-
сма трач сли ке осје ћа као још бо љи. То им је та ман по треб на до за ал тру и зма. 

А сад по гле дај мо, на при мјер, Ви стле ро ву мај ку из 1871. го ди не. На из глед, пот пу но 
про за ич на те ма: умјет ни ко ва мај ка сје ди у сто ли ци и гле да пи тај бо га гдје. То је ни во 
ин тер пре та ци је по тре бан за екс пли цит но чи та ње, ни во на ко јем ће го ре на ве де ни 
чи та лац да оста не, ср чу ћи сво ју ду плу мо ку из ме ђу два на па да зи је ва ња. Ме ђу тим, 
ако до пу сти мо се би ко ји тре ну так ви ше са овим ре мек-дје лом, вр ло бр зо уви ђа мо да 
има не што ду бо ко не ла год но у ње му, не што нас чи ни го то во нер во зним. Тре ба да 
уро ни мо мно го ду бље од пу ке по вр шне ин тер пре та ци је. Но ге Ви стле ро ве мај ке не-
про пор ци о нал но су ду гач ке на спрам ње ног ти је ла. Сук ња јој из ла зи из ком по зи ци је, као 
да ће да из ви ри из ра ма, из са ме сли ке, и до дир не ствар ност. Рам, ко ји је сам Ви стлер 
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ода брао, сла же се са вр ше но са свје тлу ца вом бур мом на ње ним остар је лим пр сти ма. 
Је дан од тих пр сти ју чи ни се да се би је ли до ду би не са мог не так ну тог плат на. У сјен-
ка ма иза ње них ле ђа кри ју се тра го ви цр ве не и пла ве бо је. Ова је же на под ре ђе на 
сво ме си ну. Ова је же на под ре ђе на ин сти ту ци ји. Ова же на не мо же да иза ђе из ове 
сли ке. Ни шта, па чак ни цр на бо ја, ни је оно што се ис пр ва чи ни.

И то мо жда је сте те жи пут, ду жи пут, бол ни ји пут. Али то је је ди ни пут ко ји озбиљ на 
књи жев ност мо же се би да до зво ли: да ма лим ки стом уно си но ту цр ве ног у цр ни, уни-
фор ми шу ћи мрак.

Л. Б.




