
БО ГАТ СТВО БЕЗ ПЕ ДИ ГРЕА
(Ве сна Гол дсвор ти: Гор ски, Ге о по е ти ка, Бе о град, 2015)

На кон књи жев но те о риј ске сту ди је, Из ми шља ње Ру ри та ни је: Им пе ри ја ли зам ма ште 
(енг. 1998 / срп. 2000), књи ге ме мо ар ске про зе, Чер но биљ ске ја го де (2005) и зби р ке пе
са ма Со лун ски ан ђео (2011), Ве сна Гол дсвор ти је ове го ди не об ја ви ла сво је, по но во 
жан ров ски раз ли чи то де ло, пр во ро ма неск но оства ре ње, Гор ски, ко ји се из вор но по
ја вио на ен гле ском, али исто вре ме но и на срп ском је зи ку, у пре во ду са ме ау тор ке.

Де би ро ман ен гле ске књи жев ни це ју го сло вен ског по ре кла, пред ста вља сли ко ви
то ис пи са ну мо дер ну бај ку за од ра сле ко ја сво јим ру бо ви ма спре же ле по (љу бав, умет
ност, ли те ра ту ра) и окрут но (пре љу ба, љу бо мо ра, на си ље, смрт). Ро ман је ис при по ве
дан из тач ке гле ди шта про та го ни сте и на ра то ра Ни ко ле Ки мо ви ћа, ко ји је по чет ком 
рат них де ве де се тих го ди на, пред при ти сци ма мо би ли за ци је, са док то ра том из ен гле
ске књи жев но сти еми гри рао из Ср би је (Бе о град) у Ен гле ску (Лон дон) („До про сам до 
Лон до на као из бе гли ца, део та ла са ко ји се ди зао на рат ном Бал ка ну и об ру ша вао на 
твр дим али по ро зним сте на ма До ве ра“). С об зи ром на то да се Ве сна Гол дсвор ти у 
ве ли кој ме ри осла ња ла на ре мекде ло Френ си са Ско та Фиц џе рал да, Ве ли ки Гет сби, 
мо же мо ре ћи да Гор ски исто вре ме но пред ста вља омаж Фиц џе рал ду, адап ти ра ну и 
ажу ри ра ну вер зи ју Ве ли ког Гет сби ја. Те сна по ве за ност из ме ђу ова два ро ма на огле да 
се ка ко на пла ну ком по зи ци о не по де ле на по гла вља, за пле та, ли ко ва и њи хо ве мо ти
ва ци је, та ко и са ме, основ не рад ње. 

За раз ли ку од Ве ли ког Гет сби ја где је рад ња ро ма на сме ште на у Њу јорк, у Гор ском 
рад ња се де ша ва у Лон до ну (се вер ни део Лон до на), на се ље ном ру ским оли гар си ма са 
не ја сним по ре клом ка пи та ла („за ра ди ли ми ли јар де на си ро вој наф ти, га су, ком пли ко ва
ним мућ ка ма“). На су прот то ме, про та го ни ста и при по ве дач је, ка ко смо ре кли, си ро ма шни 
еми грант скром них же ља, ко ји на кон мно гих при вре ме них по сло ва на ла зи по сао у ма лој 
не у глед ној, али не за ви сној, „Фин чо вој књи жа ри“ – на зва ној по вла сни ку Кри сто фе ру 
Фин чу – на пе ри фе ри ји Лон до на, из ме ђу Најтсбри џа и Чел зи ја. У Ни ко ли ном су сед ству 
на ла зи се ста ра ка сар на те ри то ри јал них је ди ни ца Чел зи ја, мо ну мен тал но зда ње од на
ци о нал ног зна ча ја – др жа вом за шти ћен нај зна чај ни ји спо ме ник кул ту ре ен гле ског ба
ро ка – ко ја се ре но ви ра у ко ло сал ну па ла ту („Би ла је су ви ше гран ди о зна да бих је опи сао 
као ви лу, су ви ше ве ли чан стве на да би јој уоп ште и тре ба ло име“). Њен но ви вла сник, 
еман ци по ва ни ру ски ул тра бо га таш, Ро ман Бо ри со вич Гор ски, јед ног да на по се ти ће књи
жа ру и тра жи ти од Ни ко ле (Ник, Ни ко лај) да му уре ди нај бо љу при ват ну би бли о те ку 
у Евро пи са свим пр вим из да њи ма у са вр ше ном ста њу, ко ја би за ве ла истин ске по зна
ва о це умет но сти. У овој не при стој ној и из над све га не за хвал ној по ну ди, Ни ко ла ће 
ви де ти при ли ку да при ђе бо гат ству и рас ко ши ко ја би мо гла да му про ме ни жи вот.

160

РАЗМЕНА ДАРОВА

Бра ни слав Жи ва но вић



На су прот ста ре Ка сар не на ла зи се ви ладво рац „Под ло во ри ма“ где ста ну је На та
ли ја Са мер скејл, ле па ру ска еми грант ки ња ко ја по вре ме но по се ћу је књи жа ру, ин те
ре су ју ћи се за мо но гра фи је из обла сти умет но сти ру ских кон цеп ту а ли ста, ко је Ни ко
ла, по тај но за љу бљен у На та ли ју, из у ча ва и бе со муч но се тру ди да на ба ви за књи жа ру 
не би ли тим пу тем ус пео да јој при ђе и бо ље је упо зна. С дру ге стра не, На та ли ја је 
не срећ но уда та за То ма са Са мер скеј ла – бри тан ског фи нан си је ра и прав ног са вет ни
ка моћ них по сло да ва ца из ру ског би зни са, ко ји се обо га тио у пост ко му ни стич кој Ру
си ји на кон па да Со вјет ског Са ве за – у ко ме је ви де ла шан су да на пу сти Ста љин град и 
за бо ра ви на он да шњи те жак жи вот („На ћи ће се у Ру си ји то ком ра них де ве де се тих, уз 
сав тај но вац ко ји ти леб ди на до хват ру ке а у ср цу то ли ког си ро ма штва, мо ра да је на 
љу де као што је Са мер скејл чу де сно ути ца ло. Ка ко се од со лид ног ен гле ског адво ка та 
по ста је грам зи ви опор ту ни ста, дво р ски са вет ник но вих ца ре ва? Ка кве по сле ди це има 
та ква тран сфор ма ци ја по гла ву чо ве ка ко ји јој се под врг не?“). Са То мом На та ли ја има 
ћер ку Деј зи, за чи је очин ство по чи ње све ви ше да се сум ња ка да у њи хов жи вот сту пи 
Гор ски. Том има љу бав ни цу Џе нис – ина че, су пру гу свог књи го во ђе Мах му да Ала у и ја 
– раз у зда ну ко ли ко вул гар ну, баш по пут ње не се стре Сал. Без об зи ра на сву за во дљи
вост рас ко ши бо гат ства ко јим га Гор ски то ком пе ри о да на бав ке при ја тељ ски од но сно 
про ра чу на то, го то во ме фи сто фе ле ски стра те шки упо зна је и оба си па, Ни ко ла ви ше 
окле ва не го што одо ле ва да се пре пу сти стра сти ма и хе до ни стич ком за но су. Та ко ре
ћи, и по ред свег оп чи ња ва ју ћег оби ља и на чи на жи во та, кон тро верз но и раз ме тљи во 
бо гат ство Гор ског не ути че на Ни ко ли ну за вист ко ли ко на ње го ву еду ка ци ју, еман ци
па ци ју и ди вље ње („У ње го вој уса мље ној и по ма ло уз др жа ној по ја ви би ло је не че га 
та ко очи глед ног да сам га од пр вог да на звао ’Ве ли ки Гор ски’“, или: „Био је су ви ше 
па ме тан да би био ово ли ко бо гат, и су ви ше бо гат да би био сре ћан“). Ни ко ла, из над 
све га, до кра ја оста је тек по сред ник, по трч ко и ди лер Гор ском, ко ји у по зи ци ји скеп
тич ног по сма тра ча на сто ји да раз у ме пре не го оправ да и рас крин ка свет спек та кла 
Адо ни со вог вр та, што са то ли ко фи ли гран ске ми ну ци о зно сти на сто ји да опи ше. Све
стан свог по ре кла и тре нут ка у ко јем жи ви, Ни ко ла до кра ја оста је све док на шег вре
ме на и ствар но сти.

Пре у зи ма ју ћи од Фиц џе рал да на гла сак на је вреј ском по ре клу ру ског оли гар ха 
(Гет сби је Џејмс Гец, мај ка Гор ског је Ели за ве та Алек сан дров на Ште рн), Гол дсвор ти је ва 
успе ва да ево ци ра уса мље ност пра ће ну огром ним бо гат ством оних ко ји та кве при
ви ле ги је ни су мо гли да има ју ра ни је, од но сно, да при ме у на след ство: 

Бо гат ство ко је је у ме ни бу ди ло за вист би ло је од оне вр сте ко ја ти омо гу ћа ва да се 
не ка ко про вла чиш, од кри сто фер-фин чов ске вр сте, бо гат ство рав но су ми од не ко ли ко 
сто ти на хи ља да фун ти ко ја се не ким чу дом стал но до пу ња ва на ра чу ну, чак и док мљац-
каш свој го ве ђи фи ле и гуц каш свој бур гун дац: онај тип нов ца ко ји у ка ска ди пре ла зи с ге-
не ра ци је на ге не ра ци ју и цу ри кроз тро шне би зни се и ру пи це у умољ ча ним смо кин зи ма 
све док се са свим не за бо ра ви ода кле и по ти че; она вр ста нов ца ко ја не пред ста вља чак 
ни бо гат ство не го ви ше осе ћај да не ка ко и за слу жу јеш оно што ти се прох те. Увек сам 
знао да по сто је ми ли о не ри и ми ли јар де ри, али та вр ста ка пи та ла ко ју Финч по се ду је 
ни је ми би ла по зна та док ни сам сти гао у Ен гле ску.
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Го то во чи тав ро ман за си ћен је ен гле ском иро ни јом са ре ал ним и де па те ти зо ва ним 
опи си ма уса мље но сти, услед мо жда ну жне, али сва ка ко дво сми сле не ка при ци о зне 
де ка дент но сти и тен ден ци о зно сти Гор ског – ње го вим зах те вом за изо ла ци јом и ано
ним но шћу („Мо жда је био нај ди скрет ни ји од лон дон ских оли гар ха“; „Жи вео је сам“; 
„Не до ста так лич не при че по стао је при ча“). Гор ски та ко успе ва да деј ству је из сен ке 
осло бо ђен же ље за па жњом свих осим јед не осо бе ко ја му хра ни не за ја жљи ву ам би
ци ју за бо га ће њем, са мо за то да би ра зним фи нан сиј ским шпе ку ла ци ја ма и ула га њи ма 
ин ве сти рао у осва ја ње ње не по зор но сти. Па ипак, за го нет на лич ност по ко јој ро ман 
но си име не пре ста је да ин три ги ра, оста је у до ме ну до чи та ва ња и пи та ња – ко је за
пра во Гор ски, ка ко и ода кле он зна На та ли ју, и да ли је то што Гор ски осе ћа и по ка зу је 
пре ма На та ли ји љу бав или оп се си ја? 

Гор ски је по кр о ви тељ и ор га ни за тор нај ек стра ва гант ни јих и нај спек та ку лар ни јих 
до га ђа ја, за ба ва и при је ма у ен гле ској пре сто ни ци. По сред ством на ра то рају на ка чи
та лац до би ја при ви ле го ван увид ис под ма ске фи лан тро па, у ње го во уну тра шње би ће. 
Ту на и ла зи мо на не ми ре чо ве ка за љу бље ног у уда ту же ну. Ка да за гре бе мо ис под ими
џа хлад не, не до дир љи ве пер со не, ви де ће мо Гор ског као не из ле чи вог ро ман ти ка: 
чи та во бо гат ство Гор ског, сте че но у пе ри о ду из ме ђу гу бит ка во ље не, пред ста вља крик 
да се она фа сци ни ра и ње на љу бав пре ма ње му вас кр сне („Ја сам ма те ма ти чар по 
обра зо ва њу. Ма те ма ти ка је мо жда бли жа по е зи ји не го при род ним на у ка ма. Или фи
ло зо фи ји. Чи ста ап страк ци ја. Као но вац, мо гло би се ре ћи“). Ка ко би то оства рио, Гор
ски се удва ра на је дан ко ли ко суп ти лан, џен тлмен ски и шар ман тан на чин, то ли ко и 
кон тро вер зан и екс тра ва ган тан – аук циј ском ку по ви ном ан ти ква р них и рет ких де ла 
из обла сти умет но сти за вла сти ту зби р ку и по ди за њем нај ве ћег и нај ве ли чан стве ни
јег из ло жбе ног про сто ра у Лон до ну, што уз по ме ну ту па ла ту, у из ве сном, сим бо лич ком 
сми слу, све ви ше до би ја об лич је Таџ Ма ха ла („Цео жи вот му је, чи ни ло се, био ру ко
во ђен же љом да ухва ти и спрег не све што је њој не што зна чи ло, да ство ри свет ис по
чет ка на осно ву сли ка из ње них сно ва, та ко да она ни ка да не по же ли ни ко га осим 
ње га“; „Све што му је по треб но је сте умет нич ка зби р ка ко јом би се по ди чио: би ло да 
се ра ди о ин ста ла ци ји или кла сич ној скулп ту ри, овај про стор ће умет ност при ка за ти 
у нај бо љем све тлу та ко што ће јој ла ска ти а не та ко што ће би ти у су пар ни штву са 
њом“). Али без об зи ра на моћ и ути цај ност, Гор ски по пут Гет сби ја не мо же да из бег не 
хи по кри зич ну по дру гљи вост све ти не због свог је вреј ског по ре кла; дво лич ност мо
рал но за стра ње ног и, из над све га, пот ку пљи вог дру штва, опор ту ни ста и но во ком по
но ва них бо га та ша, ко ји ма, док про пи ту ју мо рал ну стра ну Гор ског ве за ну за за го нет но 
по ре кло ње го вог ка пи та ла („Не ко ка же наф та, не ко ка же оруж је“; „Гор ски је био ти пи
чан пред став ник те ге не ра ци је мла дих ру ских пред у зет ни ка ко ји су се обо га ти ли на 
кри ли ма Јељ ци но вих ре фор ми и мут них еко ном ских во да с по чет ка де ве де се тих: 
усред сре ђе ност на свој циљ, бес кру пу ло зан, мо жда и спре ман да уби је“), не сме та да 
ужи ва бла го де ти истог про бле ма тич ног ка пи та ла, прем да „[ј]едино што ни ка ко не 
смеш је сте да бу деш не сре ћан, по себ но ако си до шао са стра не. Не сре ћа је об лик не
за хвал но сти, зло у по тре ба го сто прим ства“. Са свим па ра док сал но, је вреј ство и по ре кло 
ка пи та ла Гор ског гу бе се у ма сов ној атрак ци ји ка ле и до скоп ске кар не ва ли за ци је хи
је рар хиј ских сло је ва ли ше них по зна ва ња ње го вог иден ти те та, ко ја упр кос не у те ме
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ље ним пред ста ва ма и гла си на ма не пре ста је да пле ше у так ту ње го вих фун ти („но вац 
омо гу ћа ва ства ри и шти ти те од то ли ких не при јат но сти“). 

Ро ман Гор ски је са ти ра о људ ској фа сци на ци ји нов цем, мо ћи, сла ви, гла му ру и спек
та клу, док је исто вре ме но сав тај рас кош и бо гат ство ми зан сцен и сце но гра фи ја за 
јед ну љу бав ну при чу сме ште ну у про стор умет но сти и књи га. И док огро ман ка пи тал 
омо гу ћа ва да ул тра бо га ти мо гу да ку пе би ло шта и по се ду ју све што за ми сле и по же
ле, оста је пи та ње не у мит ног ра да вре ме на ко је про бле ма ти зу ју и Фиц џе ралд и Голд
свор ти је ва. Упр кос бо гат ству ко је им је обез бе ди ло углед, ста тус и на кло ност дру штва, 
спо зна ја до ко је до ла зе и Гет сби и Гор ски је сте да оно до че га им је нај ви ше ста ло не 
мо гу да ку пе нов цем. То је кул ми на ци о на тач ка оба де ла.

Ре кло би се да је ре ли ги ја Гор ског по хле па и на гон за по се до ва њем, а сам Гор ски 
ме то ни ми ја ка пи та ли зма. По ред то га, ма ни фе ста ци ја све тла фе ње ра на об зор ју, као 
сим бо ла амрич ког сна, пред ста вље на у Ве ли ком Гет сби ју бо јом до ла ра, ов де је пре
ве де на у на ци о нал ни ам блем – ен гле ски трав њак, као ме та фо ру по се да/те ри то ри је, 
сре ди шта су сре та/сје ди ње ња, по при шта до га ђа ја/осва ја ња и, на по слет ку, ме ста уде са. 
Ге о по ли тич ки по сма тра но, про стор бри тан ског цар ства по ста је по ли гон за фа тал ну 
ру ску љу бав ну при чу. Ме ђу тим, се дук тив на моћ љу бав не при че ло ми се о иде о ло шки 
кон стру и са ну по за ди ну, као слаб ар гу мент и јеф тин при вид у по ку ша ју да са кри је од нос 
и зна чај мо ћи две им пе ри јал не си ле. Оба ро ма на пре и спи ту ју ко ло ни јал не об ли ке 
зна ња и ка пи та ли стич ки по ду хват упра вљан ал ге бар ским опе ра ци ја ма и кал ку ла ма. 
С јед не стра не при сут на је не ми нов ност раз ми шља ња о сти ца њу и до би ци ма, бес
крај ној аку му ла ци ји про фи та, док с дру ге из би ја ви зи ја о ко нач ном гу бит ку ко ји се 
аку му ли ра у об лик бес крај ног го ми ла ју ћег ду га. У оба слу ча ја реч је о коц ка њу са 
не из бе жним ис хо дом во ђе ном по хле пом пре ма аку му ла ци ји вред но сти. Ка сар на и 
Ло во ри пред ста вља ју два мо ду са јед не ре ал но сти и су пр от ста вље не су јед на дру гој 
као про шлост и бу дућ ност. Сво је оства ре ње и нај ин тен зив ни је деј ство ме та фо ра трав
ња ка до би ја сли ком сје ди ње ња Гор ског и На та ли је на зе ле ној по вр ши ни ис пред Ло
во ра, од но сно ка да га сим бо лич но пре кри ва сен ка тад већ осла бље ног све тла кан де
ла бра, као пред ска за ња тра гич ке ка зне због пре ко ра чи ва ња гра ни це – ула ска у туђ 
про стор и ком про ми то ва ња тем по рал но сти. При ро да све тла ти че се по се до ва ња и 
за гле да но сти у пред ста ву о бу дућ но сти, за блудâ сле пе ам би ци је и убе ђе ња да мо же 
да се про ме ни ток вре ме на и из ме ни про шлост ко ја не пре ста је да про га ња у не при
хва тљи вој, тј. за не ма ри ва ној са да шњо сти. Кон такт из ме ђу про шло сти и бу дућ но сти 
пот пи ру је уну тра шњи кон фликт из ме ђу оно га што је би(л)о и оно га што је по ста(л)о, 
и мо жда нај ва жни је, оно га што ће би ти. Бу дућ ност, та ко, не на ста вља, не го укла ња 
са да шњост.

Гор ски пред ста вља кон ста та ци ју про бле ма ко ји по ста вља ва жна и уз не ми ра ва ју ћа 
пи та ња о прав цу у ко јем са вре ме ни, ко смо по лит ски Лон дон (што је не ка да пред ста
вљао Њу јорк), као си нег до ха за пад ног све та и цен тар нео ли бе рал ног ка пи та ли зма, 
та ко жу стро иде („У овом гра ду има не ке су ро ве сло бо де, сло бо де све та пот пу но усред
сре ђе ног на соп стве ни до би так“). При ме тан је удео ре тор ских пи та ња ко ја под сти чу 
на раз ми шља ња о овим и дру гим те ма ма и из ван стра ни ца ро ма на. Бо гат у опи си ма, 
ро ман ин те ли гент но про ми шља им пли ка ци је по пи та њу кла са и ими гра ци о ног ста ту са, 
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да је уви де у би зар ну ди на ми ку ме тро по ле, огром ним раз ли ка ма у ка пи та лу и на чи ни ма 
жи во та ко ји су њи ме усло вље ни, а чи ји при лив кон сти ту и ше но ву вр сту ста нов ни штва. 
Страх од ко ло ни зо ва ња бив ше им пе ри је пре сву чен је осо бе ним, ма да па сив ним ци
ни змом ње го вих бла зи ра них ста нов ни ка („Ов де се ра ди о све ста ри јој по пу ла ци ји 
чи та вог остр ва у бла гом сту по ру по стим пе ри јал не де пре си је“). Но, по ме ну тој иде о
ло шкој пер спек ти ви ро ма на не не до ста је емо тив на ин ве сти ра ност. Ни ко ла је но стал
ги чан пре ма ста ром Лон до ну, Бри тан ци ма и бри тан ској исто ри ји у оној ме ри у ко јој 
ни је пре ма вла сти тој исто ри ји и по ре клу („Мо гло би се ре ћи да сам ја онај ве тро ваљ, 
ко тр ља ју ћа тра ва ко ја се одва ја од сво јих ко ре на ка да са зри“).

Лон дон је не ка да био ср це им пе ри је, а он да је, не ко вре ме, био са мо још јед на европ ска 
пре сто ни ца с до брим му зе ји ма и ло шим хо те ли ма у ко јој је жи ве ла на ци ја ко ја је не ка да 
би ла спо соб на за ве ли ке ства ри. Ко нач но је град ди гао си дро из сво је на ци је и по стао дом 
при до шли ца ма из це лог све та, нај по год ни ји за оне ко ји има ју ми ли о не и оне ко ји не ма ју 
ни шта. Љу ди као Гор ски на пра ви ли су од ње га на тре ну так ве ли ки ру ски град, дру ги Санкт 
Пе тер бург, но ву Мо скву. Њи хо ва де ца, ко ју тре нут но обра зу ју у ску пим бри тан ским ин-
тер на ти ма, ни ка да не ће зна ти шта је жеђ. С вре ме ном ће и она по ста ти као Ен гле зи. 
Но ви осва ја чи до ћи ће из Ин ди је и Ки не, да тро ше и да ку пу ју као Ру си. Град ће им би ти 
љу бав ни ца на тре ну так а он да ће се бе да ти сле де ћем та ла су.

Им пе ри јал на си ла и је дан од во де ћих ко ло ни за то ра, па ра док сал но, па ла је у по зи
ци ју оку пи ра ног да слу жи ка пи та лу ми гра циј ског ста нов ни штва, до би је ног из оних 
ре сур са ко је је де ка да ма уна зад на сто ја ла да екс пло а ти ше и кон тро ли ше. Та ко ре ћи, 
опор ту ни зам ка жња ва окре та њем про тив опор ту ни сте, по за ко ну ка у за ли те та и ци
клич ном то ку исто ри је. 

Што се ти че пор тре ти са ња по је ди них ли ко ва, Ве сна Гол дсвор ти сва ка ко има дуг и 
пре ма Ро ма ну о Лон до ну Ми ло ша Цр њан ског. По ред не ко ли ко бит них ка рак те ри сти
ка ко је од го ва ра ју Гет сби ју (као на при мер по шта па ли ца „ста ро мом че“ – old sport), у 
др жа њу Гор ског има под јед на ко или мо жда ви ше од Рјеп ни на не го Гет сби ја, а у по р
тре ту На та ли је ви ше На ђе не го Деј зи; Ме ђу тим, Том Са мер скејл исто ве тан је То му 
Бју ке не ну, док Гер га на (Ге ри) Па ка ро ва – бив ша бу гар ска гим на сти чар ка и На та ли јин 
лич ни тре нер – од го ва ра Џу дит Беј кер; То мов књи го во ђа Ала уи па ри ра ау томе ха ни
ча ру Вил со ну; Ни ко ла Ки мо вић умно го ме је екви ва лент Ни ку Ка ра ве ју. 

Иа ко се на осно ву иден тич но сти за пле та и ме ло дра ма тич них ком по нен ти у Гор ском 
и Ве ли ком Гет сби ју чи ни као да се Гол дсвор ти је ва угле да, пре пи су је и до пу ња ва Фиц
џе рал да, то не ути че на раз у ме ва ње Ве ли ког Гет сби ја ко ли ко на ње го во но во чи та ње 
и до чи та ва ње. Сва ко ко је чи тао Ве ли ког Гет сби ја зна са ко ли ко мај сто р ства Фиц џе ралд 
ни јан си ра ин ту и тив не хо ри зон те и пси хо ло шка дрх та ња сво јих ју на ка, ко ји би мо гли 
да се на ђу иза афек та ци је ла ко ће или ми ло сти. У том по гле ду, Фиц џе рал до ви ли ко ви 
рас по ла жу ве ћим пси хо ло шким ин тен зи те том и на по ном не го ли ко ви Ве сне Гол дсвор
ти. Ни ко ли Ки мо ви ћу, на при мер, ко ји не пре кид но на ру ша ва при ја тељ ски од нос са 
ру ским ми ли јар де ром, не до ста је суп тил на али за је дљи ва сна га Фиц џе рал до вог Ни ка 
Ка ра ве ја. Кра ће ре че но, не до ста је му осе ћај тра гич ког пре зи ра. У сна зи и убе дљи во
сти пси хо ло шке мо ти ва ци је или мо ти ви са но сти ју на ка, а са тим у ве зи и уче ста ло сти 
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ди ја ло шких сег ме на та (управ ни го вор), Гор ски за о ста је за Ве ли ким Гет сби јем, уо ста лом, 
као и мит ски по тен ци јал и тра гич ка вред ност ко ји оста ју у Фиц џе рал до вој сен ци. Ме
ђу тим, уко ли ко за не ма ри мо удео ин тер тек сту ал них ре ла ци ја и еви дент них па ра ле ла 
са Ве ли ким Гет сби јем, без ко јих би Гор ски сва ка ко дао ве ћи са мо стал ни ре зул тат, за
хва љу ју ћи ујед на че ном на ра тив ном то ку ја сног и пре ци зног из ра за, идеј ним ре ше
њи ма, су ве ре ном во ђе њу рад ње и обр ти ма гра ђе ним на од но су ве ли чи на, фи гу ра ма 
кон тра ста, ин вер зи је и иро ни је, Ве сна Гол дсвор ти је ус пе ла да у свој ро ман уне се 
до вољ но по ет ских еле ме на та и сим бо ли ке ко ји Гор ском омо гу ћа ва ју да ег зи сти ра као 
не за ви сан ро ман.


