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ЧИТАЊЕ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ 
ПОСТКОЛОНИЈАЛНЕ ТЕОРИЈЕ

Нови Бразил Гија Хелмингера

У сеп тем бру 2010. го ди не по ја вљу је се у ре но ми ра ној из да вач кој ку ћи „Eic hborn“ 
ро ман Но ви Бра зил Ги ја Хел мин ге ра1 ко ји, ба зи ра ју ћи се на исто риј ским до га ђа ји ма, 
опи су је при чу дво стру ке ми гра ци је. За ве де не обе ћа њи ма ими гра ци о не по ли ти ке 
Дом Пе дра И (вла дао од 1822-1834), ко ји до де љи ва њем по љо при вред ног зе мљи шта 
и осло ба ђа њем од по ре ских на ме та вр бу је ко ло ни сте, број не се о ске по ро ди це кре-
ћу 1828. го ди не из Лук сем бур га за Бра зил.2 Ме ђу њи ма се на ла зи и мла да Жо сет и 
ње на по ро ди ца ко ји у по тра зи за бо љим жи во том на пу шта ју сво је род но се ло Вал. У 
то ку пу то ва ња при кљу чу ју им се дво ји ца му шка ра ца из гра да Еш: Ни ко лас Па лен и 
ње гов де да Ар нолд. Ста рац би се ра ди је од се лио у ју го и сточ но ло ци ра ни пре део ко-
јим до ми ни ра ју цр не пла ни не; еми гра ци ја у Бра зил је усту пак уну ку. По до ла ску у 
Бре мен ве ћи на ми гра на та ипак мо ра да се вра ти, јер су брод ски спи ско ви већ за кљу-
че ни, а Бра зил ви ше не при ма усе ље ни ке. Пот пу но оси ро ма ше ни и ду бо ко тра у ми ра-
ни про па лим по ку ша јем еми гра ци је пут ни ци за Бра зил не мо гу да бу ду ре ин те гри са ни 
у сво је не ка да шње се о ске за јед ни це. Уме сто то га до би ја ју до зво лу да уре де бед но на-
се ље са ба ра ка ма на ни чи јој зе мљи из ме ђу за јед ни ца Вал, Еш дорф и Грос бус – зва ној 
Ка ле Рајс – ко ја спа да у еко ном ски нај за о ста ли ја под руч ја у лук сем бур шким Ар де ни ма: 
Но ви Бра зил.3 Ка да Ни ко лас на осно ву не спо ра зу ма уби је Жо се ти ног не ка да шњег 
удва ра ча По ла, њих дво је су при ну ђе ни да бе же; кре ћу на ју го и сток, у зе мљу цр них 
пла ни на ко ју је ста ри Па лен то ли ко че сто при зи вао.

Ове до га ђа је аутор по ве зу је са до жи вља ји ма цр но гор ске де вој чи це Ти хе ко ја због 
ра та на Ко со ву тра жи за шти ту у Ве ли ком вој вод ству чи ја ад ми ни стра ци ја њу и ње ну 
по ро ди цу на кон не ко ли ко го ди на про це ду рал ног бес те жин ског ста ња де пор ту је у 

1 У срп. пре во ду: Ги Хел мин гер, Но ви Бра зил, прев. Ме рал Та рар-Ту туш, Кар пос, 2011. (Прим. 
прев.)
2 О еми гра ци ји Лук сем бур жа на у Бра зил ви ди нпр. WEY, Cla u de: „Lu xem bo ur gers in La tin Ame-
ri ca and the per ma nent thre at of fa i lu re. ‘Re turn mi gra tion’ in the so cial con text of a Euro pean mic ro-
-so ci ety“, у: AEMI Jo ur nal 1 (2003), стр. 94-105; ви ди та ко ђе од истог ауто ра: Présen ces lu xem bo-
ur ge o i ses au Brésil“, у: Re to ur de Ba bel. Itinéra i res, me mo i res et ci toyen neté. Ga spe rich 2007.
3 О исто ри ји на се ља Но ви Бра зил (ка сни је Гре велс) ви ди ис црп но GRE ISCH, Jean-Pi er re: „Gre-
vel sbra si lien – Ne u bra si lien. Wie ein ne u es Dorf ent stand“, у: Sa pe urs-pom pi ers Gre vels. 1919-1969; 
cin qu an te na i re 20 ju il let 1969; fête can to na le, [Gre vels] 1969.
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не из ве сну бу дућ ност. Ка ко је то не дав но у јед ном ин тер вјуу на гла сио, Хел мин гер се 
овим ре кур сом на по ли тич ке до га ђа је и раз во је на пра гу но вог ми ле ни ју ма све сно 
дис тан ци ра од жан ра исто риј ског ро ма на: Ја за пра во ни сам аутор исто риј ских ро-
ма на. Ка да об ра ђу јем та кву ма те ри ју, по треб на ми је ве за са са да шњо шћу.4 По ред 
по тре бе за ве зом са са да шњо шћу он на гла ша ва и оп ште ва же ћу ди мен зи ју ко ју зах те-
ва те мат ски круг ко ји је за сту пљен у Но вом Бра зи лу. При по вр шном по сма тра њу мо-
жда и на ста је ути сак да се ро ман ба ви ти пич но лук сем бур шким окол но сти ма, али га 
аутор ци ља но си ту и ра у су пра на ци о нал ном кон тек сту: Ми слим да пи та ње ко је се увек 
по ста вља у ве зи са књи жев но шћу, по зо ри штем је сте пи та ње ко ли ко је ре ги о нал но-
сти не ком де лу по треб но да би мо гло да по ста не ин тер на ци о нал но [...] ја до ла зим из 
Лук сем бур га, овим ро ма ном сам се вра тио сво јим ко ре ни ма, што је усло вље но овом 
ста ром при чом. Али ве ру јем да се он мо же чи та ти и у Не мач кој и Швед ској, а љу ди ће 
ре ћи: „Да, ја сно, и код нас је та ко.“5

Пост ко ло ни ја ли зам и књи жев ност Лук сем бур га?

Но ви Бра зил је текст ко ји за до во ља ва ви со ке ли те рар не зах те ве и исто вре ме но 
раз ви ја иде о ло шки про фил ко ји је до сту пан раз ли чи тим ин тер пре та ци о ним по став-
ка ма; у том сми слу пси хич ке ре ал но сти про та го ни ста та ко ђе до зво ља ва ју раз ли чи те 
ме то дич ке при сту пе. Сле де ћа из ла га ња се ба зи ра ју на прет по став ци да до при нос 
пост ко ло ни јал не те о ри је ис тра жи ва њу иден ти те та на рас по ла га ње ста вља ме то дич ка 
сред ства ко ја омо гу ћа ва ју кон зи стент ну ана ли зу мен тал них дис по зи ци ја и сим бо лич-
ких прак си на чи јој се осно ви фи гу ре ро ма на су бјек тив но кон сти ту и шу.

Пред мет пост ко ло ни јал не те о ри је чи не кул ту ро ло шке по сле ди це ко ло ни ја ли зма 
и де ко ло ни за ци је на ко ло ни јал на дру штва и су бјек те.6 По ду хват при бли жа ва ња овом 
де лу лук сем бур шке књи жев но сти уз по моћ ана ли тич ког ин стру мен та ри ју ма овог дис-
кур са ис пр ва се не чи ни плод ним. Уче шће Лук сем бур га у прак си ко ло ни јал не вла да-
ви не, ко је је сме ште но у бел гиј ску ко ло ни јал ну исто ри ју, до ку мен то ва но је у до вољ ној 
ме ри. Ко ло ни јал на про шлост Ве ли ког вој вод ства ипак не де лу је до вољ но суп стан ци-
јал но да би се ова ко мо ти ви са ни на чин по сту па ња мо гао ле ги ти ми са ти.

Схва та ње пост ко ло ни јал ног те о ре ти ча ра Хо ми ја К. Ба бе (рођ. 1949) да се мо дер не 
кул ту ре не мо гу сма тра ти је дин стве ним и за тво ре ним, већ се у ди ја лек тич ким про-
це си ма пре го ва ра ња уоб ли ча ва ју на увек но ви на чин, по ста ло је lo cus clas si cus те о-
ри је кул ту ре. Овај отво ре ни и пер фор ма тив ни кул ту ро ло шки по јам је те сно по ве зан 
са мо мен том ми гра ци је ко ји увек иза зи ва фрак ту ре, дис кон ти ну и те те и ди фе рен ци-
ја ци је. У ова квом кон тек сту по сма тра ње јед не зе мље, чи ја но ви ја и нај но ви ја исто-

4 На ве де но пре ма VAL LE THI E LE, Ani na: „Der Tra um vom gu ten Le ben. In ter wi ev [mit Guy Hel-
min ger]“, у: woxx od 19.11.2010. стр. 11.
5 Исто.
6 Као увод у пост ко ло ни јал ну те о ри ју ви ди CHRI SMAN, La u ra/WIL LI AMS, Pa trick: „Co lo nial di sco ur se 
and post co lo nial the ory. An in tro duc tion“, у: исти ауто ри: Co lo nial di sco ur se and post co lo nial the ory. 
A re a der, Har low [et al.] 1994.
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ри ја је сте по сто ја но обе ле же на по кре ти ма ими гра ци је и еми гра ци је,7 обе ћа ва јед ну 
ви шу са знај ну вред ност.

Осим то га се кул ту ро ло шки ди вер зи тет Лук сем бур га, уско по ве зан са ми гра ци-
јом, у све ве ћој ме ри од ра жа ва у књи жев ним тво ре ви на ма, та ко да се мул ти кул ту-
рал ност и ин тер кул ту рал ност у ме ђу вре ме ну пре по зна ју као ва жна ка рак те ри сти ка 
књи жев но сти Лук сем бур га.8 Си ту и ран на ме сту пре се ка раз ли чи тих је зич ких и кул-
ту ро ло шких про сто ра, он из ми че јед но знач ним по ку ша ји ма рас по ре ђи ва ња и ти ме 
пред ста вља при мер ли те рар не про дук ци је у пост мо дер ном све ту ко ји се у све ве ћој 
ме ри но ма ди зу је.9 У окви ру кул ту ро ло шког пре о кре та у ду хов ним на у ка ма књи жев-
но-на уч на лук сем бур ги сти ка са успе хом се ба ви ту ма че њем ова кве тен ден ци је уз 
по моћ ела бо ри ра них те о ри ја.10 Нор ма тив ни ин вен тар пој мо ва пост ко ло ни јал ног дис-
кур са, по себ но ин вен тар те о ри је кул ту ре Хо ми ја К. Ба бе са ње ним по зи тив ним на-
гла ша ва њем хи брид но сти, у овом кон тек сту се та ко ђе чи ни по год ним за ме та на уч ну 
про ве ру ове кон ста та ци је.

Иден ти тет у пост ко ло ни јал ном схва та њу

У је ку кул ту ро ло шког пре о кре та (cul tu ral turn) по след њих де це ни ја број не ди сци-
пли не се окре ћу од кар те зи јан ског схва та ња хо мо ге ног, ста бил ног, из ну тра ко хе-
рент ног, пре ма спо ља за тво ре ног иден ти те та ко ме се ми гра ци о ним про це си ма као 
и гло ба ли за ци јом као цен трал ним фе но ме ни ма пост ко ло ни јал ног све та иона ко ус кра-
ћу је фак тич ка осно ва. Овом есен ци ја ли стич ки мо ти ви са ном пој му иден ти те та пост-
ко ло ни јал ни те о ре ти ча ри су прот ста вља ју кон цепт про це сног, чи сто си ту а тив ног и 
тем по рал но ва же ћег иден ти те та. У пост ко ло ни јал ном схва та њу иден ти тет – при че му 
се овај по јам ко ји су ге ри ше је дин ство че сто од ба цу је у ко рист пој ма иден ти фи ка ци-
је – ви ше ни је не про мен љи ва ве ли чи на или утвр ђе на ге о кул ту ро ло шка при пад ност, 
већ на ста је као дис кур зив ни кон структ у на пе том по љу ра зно ли ких, не рет ко ди вер-
гент них, чак и кон тра дик тор них ста ња, по зи ци ја и прак си. Мо дер ни иден ти тет оту да 
ни је уре ђе на це ли на, већ у све ве ћој ме ри под ле же фраг мен та ци ји и пер ма нент ној 
тран сфор ма ци ји, због че га оста вља ути сак кон гло ме ра та иден ти фи ка ци ја о ко ји ма 
се увек из но ва пре го ва ра.

Од еми нент ног зна ча ја за пост ко ло ни јал ни по јам иден ти те та је сте ка те го ри ја Дру-
гог: иден ти тет се увек кон сти ту и ше на ба зи ди фе рен ци ја ци је, мар ги на ли за ци је, дис-
кри ми на ци је и екс клу зи је ра сно, ет нич ки, сек су ал но и кул ту ро ло шки Дру гог. Оно 

7 О Лук сем бур гу као кла сич ној ми гра ци о ној зе мљи ви ди SCHER RER, Cla u di ne: „Bo njo ur Lu xem-
bo urg. Lu xem bo urg, ter re d’émi gra tion e d’im mi gra tion“, у: Re to ur de Ba bel. Itinéra i res, me mo ri es et 
ci toyeneté, Ga spe rich 2007.
8 HON NEF-BEC KER, Ir mgard/ KUHN, Pe ter (из дав.): ”Interkulturalität und Hybridität in der Li te ra tur 
in Lu xem burg”, у: исти ауто ри (прир.): Über Gren zen. Li te ra tu ren in Lu xem burg. Esch-sur Al zet te 2004, 
стр. 7.
9 HON NEF-BEC KER, Ir mgard/KUHN, Pe ter (прир.), op. cit., стр. 8.
10 Ви ди CON TER, Cla u de D./GO ET ZIN GER, Ger ma i ne: “Vor wort”, у: исти ауто ри (из дав.): Identitäts(de)-
kon struk ti o nen. Ne ue Stu dien zur Lu xem bur gi stik, Dif er dan ge 2008, стр. 7.
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при то ме не по се ду је ем пи риј ски пан дан, већ пред ста вља ре зул тат ре то рич ких про-
це ду ра кон струк ци је. Сте ре о тип, у фрој дов ском сми слу че сто ам би ва лент но или чак 
фе ти ши стич ки ко но ти ран, пред ста вља глав ну стра те ги ју ове иде о ло шке про дук ци је 
ал те ри те та.11 Као што то у по себ ној ме ри по ја шња ва Едвард Са ид (1935-2003), ства ра ње 
раз ли ке је исто вре ме но из раз по ли тич ко-ин сти ту ци о нал них, со ци јал них и кул ту ро ло-
шких од но са мо ћи и ре ла ци ја хе ге мо ни је тј. су бал тер ни те та ко ји из то га про из и ла зе.12

Де таљ ни је од ре ђе ње пост ко ло ни јал но схва та ње иден ти те та до би ја ми са о ном 
фи гу ром хи бри ди те та, јед ног од цен трал них кон це па та Хо ми ја К. Ба бе. Овај по јам, 
по зајм љен из хор ти кул ту ре, озна ча ва тран скул ту ро ло шке на цр те иден ти те та ко ји у 
пост мо дер ном све ту, обе ле же ним мо бил но шћу, ви ше не ука зу ју на јед но знач но ге о-
кул ту ро ло шко по ре кло, већ су на се ље ни дуж род но-спе ци фич них, ет нич ких, со ци-
јал них и кул ту ро ло шких ан та го ни за ма и би нар них струк ту ра.13 Реч је да кле о син гу-
лар ним и у нај бо љем сми слу ре чи гра нич ним фор ма ма ег зи стен ци је – обе леж је ко је 
се ате сти ра ка ко књи жев но сти Лук сем бур га та ко и ства ра ла штву Ги ја Хел мин ге ра.14

На овом ме сту се та ко ђе чи ни ре ле вант ним по сту лат да ства ра ње иден ти те та као 
дис кур зив на про це ду ра ука зу је на при нуд но има ги на тив не аспек те. Ова фик ци о нал на 
ди мен зи ја не су жа ва по ли тич ку де ло твор ност иден ти те та – то мо ра да се на гла си 
ко ли ко и ну жност кон струк ци је на ра ти ва ко ји обез бе ђу ју иден ти тет и на чин на ко ји 
ин ди ви дуе и ко лек ти ви ви де се бе. Ово се од но си пре све га на пред ста ву о про шло-
сти и исто ри ји ко је се не пре кид но ре фи гу ри ра ју у уској по ве за но сти са по ли тич ким, 
еко ном ским и дру штве ним ко њунк тур ним ци клу си ма. 

Кон струк ци ја Дру гог

Мо ме нат ко ји се чи ни па ра диг ма тич ним за пост ко ло ни јал но за сно ва ну ана ли зу 
пред ста вља ју у ро ма ну на мно гим ме сти ма из ра же ни сте ре о ти пи о анар хи ји, вар вар-
ству и де ге не ри те ту ко је се о ска за јед ни ца ра ди по твр де соп стве них ори јен та ци ја и 
про це са ту ма че ња при пи су је пут ни ци ма за Бра зил. Пре по ла ска на пут се циљ на зе мља 
оп ту жу је за ка ни ба ли зам чи ме се ства ра не пре мо сти ва су прот ност из ме ђу соп стве-
ног све та и не по зна тог про сто ра ко ји пре ва зи ла зи тај свет (стр. 31).15 Ам би ва лент ност 

11 Ви ди BHAB HA, Ho mi K.: Die Ve ror tung der Kul tur. Mit einem Vor wort von Eli sa beth Bron fen; 
пре вод на не мач ки је зик Mic hael Schif mann и Jürgen Fre udl, Tübin gen 2007 (Sta uf en burg di-
scus sion, Stu dien zur In ter- und Mul ti kul tur/Stu di es in in ter- and mul ti cul tu re; 5), стр. 97-104, 107-
112, 114.
12 Ви ди SAID, Ed ward: “From Ori en ta slism”, у: CHRI SMAN. La u ra/WIL LI AMS, Pa trick (из дав.), op.cit., 
стр. 143-148; ви ди та ко ђе BHAB HA, Ho mi K., op.cit., стр. 106.
13 Ви ди BHAB HA, Ho mi K., op.cit., стр. 2, 38, 58, 307-311. 
14 Ви ди GUN TER MANN, Ge org: „Grenzüber gang als Form. Ein Ver such zu Guy Hel min gers Lyrik 
(und Pro sa)“, у: HON NEF-BEC KER, Ir mgard/KUHN, Pe ter (из дав.), op.cit., стр. 230-235.
15 О овој ор га ни за ци о ној фор ми сосп тве ног и ту ђег жи вот ног про сто ра у ко смо су и ха о су ко ја 
је та ко ти пич на за тра ди ци о нал на дру штва ви ди ELI A DE, Mir cea: Das He i li ge und das Pro fa ne. Vom 
We sen des Religiösen; пре вод са фран цу ског Eva Mol den ha u er, Frank furt/M. 1998 (In sel Taschen buch; 
2242), стр. 30 и да ље. 
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на ко јој се ова кво др жа ње за сни ва се ипак пре по зна је по то ме да мно ги се ља ци раз-
ми шља ју о еми гра ци ји, али не мо гу да пла те тро шко ве за пут (стр. 31, 198). Ре ак ци ја 
ста нов ни ка оних под руч ја кроз ко ја ми гран ти про ла зе на пу ту до лу ке укр ца ва ња 
чи та се са аспек та пост ко ло ни јал не те о ри је као „ма ни хеј ски де ли ри јум“ (Ба ба) па ра-
но ид них са зна ња, ди фу зних стра хо ва и по ти сну тих агре си ја: го во ри се о чуд ним бо-
ле сти ма и смрт ним слу ча је ви ма љу ди и жи во ти ња ко ји се де ша ва ју то ком про ла ска 
„Бра зи ли ја на ца“ (стр. 122). Ова про дук ци ја и тра ди ра ње фан та зма го рич ног зна ња ука-
зу је на то да сте ре о тип не са мо да пру жа ис кри вље ну сли ку за да те ре ал но сти већ 
из не дру је су бјек тив не ре ал но сти. На кон по врат ка у до мо ви ну про па ли исе ље ни ци 
су изо ло ва ни у ге о граф ском сми слу и у по себ ној ме ри по пи та њу њи хо вог при сту па 
жи во та у за јед ни ци, чи ме су ис кљу че ни из сва ког ви да пар ти ци па ци је у уоб ли ча ва њу 
ре ал но сти. Њи хо ва дис кри ми на ци ја до жи вља ва вр ху нац у уни ште њу Но вог Бра зи ла 
(стр. 278) ко је се ља ци же ле фор мал но да оправ да ју стра хом од кра ђа и пљач ки (стр. 
233, 236) и оп ту жбом култ не не чи сто ће (стр. 282).

У сво јим на по ри ма да струк ту ри ра ју пси хо со ци јал ну ре ал ност ко јој у ње ној дру-
га чи јо сти као да не до ста је би ло ка кав сми сао, Цр но гор ци та ко ђе ко ри сте бо га ти ин-
вен тар ско ро кар не вал ских де пла си ра ња и над де тер ми на ци ја: Пре бо гат је овај крај 
ов де, овај Лим пи берг. Са мо по ро дич не ку ће [...]. Тре ба да по гле даш на зи ве ули ца. Та ко 
мо жеш да на у чиш ко га и шта ов де во ле. Не ке но се на зи ве по пи сци ма, дру ге по уз га ји ва-
чи ма ру жа. Мо жеш ли да ми об ја сниш ка ко је ова зе мља ус пе ла да до гу ра ово ли ко да ле ко? 
Пи сци и уз га ји ва чи ру жа (стр. 51). У том кон тек сту је зна чај но што се, ка ко ег зем плар но 
по ка зу је сле де ћи ци тат, раз ли ка ар ти ку ли ше ка ко у по твр ди сте ре о ти па, та ко и у не-
до стат ку истог и на тај на чин по при ма ка рак тер са мо и спу ња ва ју ћег про ро чан ства: 
Да ли је би ло исти на оно што ре као стриц Жив ко, да су сви Лук сем бур жа ни љу ба зни и 
срећ ни? Ка да би Ти ха по гле да ла љу де ко ји су ов де ишли на свој по сао, баш и ни је би ла 
си гур на у то (стр. 24).

Su bject in pro cess

Је дан да љи аспект ко ји се из пер спек ти ве пост ко ло ни јал не те о ри је чи ни вред ним 
по ме на, је сте про цес ре на ра ци је и дис кур зив не ре ор га ни за ци је про шло сти ко ји фи-
гу ре у ро ма ну пер ма нент но не гу ју. Се лек тив ном по ли ти ком се ћа ња и a po ste ri o ri ак-
ти ви ра ним при пи си ва њем сми сла њи ма успе ва да фи гу ри ра ју ме ру кон ти ну и те та и 
спо соб но сти кон тро ли са ња ко ја ба рем по вре ме но бри ше фраг мен тар ну и кон тин-
гент ну ди мен зи ју њи хо вог иден ти те та. Чи ни се да Хел мин гер опе ри ше схва та њем исто-
ри је – са свим у ду ху пост ко ло ни јал них те о ре ти ча ра – чи ја обе леж ја ви ше ни су за-
тво ре ност и sta sis, већ пер фор ма тив ност и су бјек ти ви за ци ја оног што се де си ло.

Пре по ла ска на пут Бра зил фун ги ра као по зи тив на су прот ност без на де жној еко ном-
ској си ту а ци ји у до мо ви ни: зе мља је плод на, усе ље ни ци ма се до де љу је тло и сто ка, 
де сет го ди на не мо ра ју да пла ћа ју по рез (стр. 31, 41); оп ти ми зам и без у слов на ве ра у 
бу дућ ност обе ле жа ва ју и пу то ва ње до Бре ме на (стр. 84). По врат ком у Лук сем бург Бра-
зил се под вр га ва по ступ ној, али ри го ро зној ре ин тер пре та ци ји: на ста њу ју га отров не 
жи во ти ње и за стра шу ју ћи ди вља ци, ло ше же тве се го ми ла ју итд. Због та квих де фи-



121

ци та по вра так се има ги ни зу је као жи вот но ну жан: Од ка да су жи ве ли у на се љу Ка ле 
Рајс, Бра зил се про ме нио [...]. Не што ни је би ло у ре ду са зе мљом са оне стра не мо ра и 
мо жда је би ло до бро што су се вра ти ли [...]. Сви су по ми сли ли, ко ли ко је до бро што 
сам жив (стр. 208). Фра гил ност овог но вог на ра ти ва ипак убр зо по ста је ма ни фест на: 
Ни је има ло ни ка квог сми сла улеп ша ва ти оно што се де си ло, на ду у Бра зил пре тво ри-
ти у пре двор је па кла (стр. 209).

Про це сни ка рак тер иден ти те та се мо же уочи ти и на број ним тран зит ним фор ма-
ма кроз ко је про ла зи по глед Цр но го ра ца на Лук сем бург и на њи хов емо тив ни став 
пре ма тој зе мљи. Фи гу ра Ти хи ног оца Алек сан дра у том по гле ду ну ди по себ но пло дан 
пред мет ана ли зе.

У по чет ку он по сма тра Лук сем бург као пу ки про ви зо ри јум и уве рен је да ће се 
јед ног да на вра ти ти (стр. 49). Као и сви оста ли ми гран ти пр ве ге не ра ци је ко ји стре ме 
ка то ме да по вра те по ре кло ко је су из гу би ли, он фи гу ри ра до мо ви ну као из гу бље ни 
рај.16 Он уве ра ва се бе у сво ју при пад ност овој има ги ни ра ној за јед ни ци уз по моћ ме-
та фо ре ко ја се че сто по на вља: клу пе ко ја се на ла зи на бр ду из над ње го вог род ног 
се ла, ода кле се пру жа по глед на до ли ну (стр. 140). У од ре ђе ном тре нут ку ње го ва ма-
шта клу пу ипак пре ме шта на Гал ген берг: се де ћи на њој он по сма тра Еш (стр. 141). Алек-
сан дар уви ђа да ни ка да ви ше не же ли да на пу сти Лук сем бург. На кон што је до био не-
га тив но оба ве ште ње, клу па се вра ћа на сво је пр во бит но ме сто, али Алек сан дар ви ше 
не се ди сам на њој, већ у дру штву свог лук сем бур шког при ја те ља Жа на (стр. 311).

Фраг мен та ци ју иден ти те та као по сле ди цу ми гра ци је и не мо гућ ност јед но став ног 
при кљу чи ва ња на sta tus quo an te ве о ма екс пли цит но фор му ли ше Цр но гор ка На да: 
Бе ра не, Тр пе зи, Пет њи ца – све то за нас ни ка да ви ше не ће би ти као што је не ка да би ло 
[...]. Жи вот се не на ста вља на оном ме сту, на ком је био пре ки нут, као што се по но во 
за ва ре две ме тал не це ви [...]. У ме ђу про сто ру, из ме ђу це ви, за нас ће увек оста ти то 
пар че Лук сем бур га, као не ки сјај ни, ле пи и бес ко ри сни ко мад (стр. 182).

Схва та ње хи брид ног su bject in pro cess мо же се чи ни ти отре жњу ју ћим; је дан па сус 
из Књи ге не спо ко ја Фер нан да Пе сое (1888-1935), ко ме на овом ме сту при па да функ ци ја 
за кључ не ре чи, ука зу је на то да ова кво схва та ње у сред све та ко ји је по стао ком плек-
сни ји мо же би ти и про дук тив но, ис пу ње но на дом: Све на та бли из бри са ти од да нас 
до су тра, би ти нов сва ког ју тра, у не пре ки ну том по нов ном ожи вља ва њу на шег емо-
ци о нал ног де ви чан ства, са мо то вре ди тру да да бу де мо или има мо, да би смо би ли 
или има ли оно што на не пот пу ни на чин је смо.17

(Са не мач ког пре ве ла Ме рал Та рар-Ту туш)

16 Ви ди HALL, Stu art: “Cul tu ral iden tity and di a spo ra”, у: CHRI SMAN, La u ra/WIL LI AMS, Pa trick (из дав.), 
op. cit., стр. 299-402. са ис тра жи ва њем ко је је спро ве де но на при ме ру ка рип ског иден ти те та.
17 PES SOA, Fer nan do: Das Buch der Un ru he des Hilf sbuc hhal ters Ber nar do So a res, из дав. Ric hard 
Ze nith, пре вод са пор ту гал ског Ines Ko e bel, Frank furt/M. 2006 (Fischer; 17218), стр. 107. 




