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ТЕОЛОГИЈА И ГЕОМЕТРИЈА НИЈЕДНОСТИ
1. Одбити живот текста и живот у свету без текста

Ништа није тако реално као ништа.
(Бекет 1969: 28)

Свој ма ги страл ни текст, Ко ла ње дру штве не енер ги је, Сти вен Грин блат ин то ни ра 
кон ста та ци јом о же љи: „По чео сам са же љом да раз го ва рам с мр тви ма.” (Грин блат 
2003: 75) Про це си чи та ња, у Грин бла то вој ин тер пре та ци ји раз го во ри, од ви ја ју се на 
ре ла ци ји онај ко ји слу ша – глас мр твих. Ка ко су мр тви ли ше ни гла са, је ди на мо гу ћа 
суп сти ту ци ја би ва ис ка за на гла сом са мог слу ша о ца/чи та о ца у ком од зва ња ју гла со ви 
мр твих, „јер мр тви су од лу чи ли да иза се бе оста ве тек сту ал не тра го ве, и сад се ти 
тра го ви чу ју у гла со ви ма жи вих” (Ibid). Од лу ка мр твих ко ја је за Грин бла та из ван сва ке 
сум ње,1 су шта је ема на ци ја не-опо зи во сти, она не са мо да ан ти ци пи ра текст, већ је 
и ње го во ис хо ди ште: иза од лу ке про на ла зи мо кон кре ти зо ва ни текст, ко ји је ни шта 
дру го не го ре зул ти ра ју ће бив ство од лу ке. Грин блат, ипак, уоча ва и из ве сну не до след-
ност у кор пу су ис ка за не же ље, те се пи та о жи вој во љи мр твих у де ли ма фик ци је ко јој 
ни шта жи во ни је има нент но (Ibid). Ин тен ци о нал ност од лу ке, у Грин бла то вој кон цеп-
ци ји, про пор ци о нал но је сра змер на ње ној па ра док сал но сти.

Су прот ста ви мо, на тре ну так, во љу за тек стом во љи за жи во том. Ежен Ро бин сон, 
иде о лог екс пе ри мен тал ног му зич ког са ста ва Ox bow, све до че ћи о на стан ку пло че Fuc kfest, 
су бли ми ра ис ку ство акут не де пре си је и анк си о зно сти иза зва не епи фе но ме ни ма поп-
кул тур ног деј ство ва ња. Ну жно сти по слов ног кон струк та у ком се као из во ђач на шао 
1989. го ди не, „уни шта ва ле су ње го во по што ва ње пре ма умет но сти” (Web). Осе ћа ње 
не вољ ног са у че сни штва у про сто ру фик си ра ном од стра не кор по ра тив не му зич ке 
ин ду стри је учи ни ло је да Ро бин сон де би тант ску Ox bow пло чу до жи ви као соп стве ну 
опо ру ку. Тре ба ло је да Fuc kfest оба ви екс пла на тор ну ми си ју, те да слу ша о ци ма по све-
до чи о мо ти ви ма Ро бин со но вог прет ход но за ми шље ног са мо у би ства. Сре ћом по 
слу ша о це, још ви ше по са мог Ро бин со на, од та кве од лу ке он је од у стао оног тре нут ка 
ка да је пло ча на и шла на акла ма тор но одо бра ва ње пу бли ке и кри ти ке. Да за кљу чи мо, 
шо пен ха у е ров ски обе ле же ну во љу за уми ра њем по ти сну ла је во ља/си ла угра ђе на у 
текст му зич ког сним ка. Ка ко је Ро бин сон над-жи вео, Fuc kfest мо же мо схва ти ти ис кљу-
чи во као раз го вор са као-мр твим. То је у Грин бла то вим ко ор ди на та ма са свим иди о-
син кра ти чан слу чај: мр тви, ко ји је од лу чио да иза се бе оста ви тек сту ал не тра го ве, жив 

1 Ма да Каф ки на од лу ка о спа љи ва њу тек ста до во ди у сум њу ка ко Грин бла то ву те зу, та ко и соп -
стве ну он то ло ги ју.
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је, као и ми, и све до чи о ис ку ше њи ма во ље ко ја га је на ди шла. Ра ни је от кри ве ног 
па ра док са ов де не ма, по што с тек стом ко ег зи сти ра жи ва во ља (не)мр твог.

Ов де је нео бич но ко ри сно вра ти ти се Бе ке ту: „А уочи не по сто ја ња, ја ево успи је вам 
по ста ти не ко дру ги. Ја ко згод но“ (Бе кет 1969: 30). Мр тви, (за нас) не по сто је ћи, оста ви ли 
су иза се бе2 тек сту ал не тра го ве – не што дру го (не ког дру гог, ов де ни је од пре суд ног 
зна ча ја). Сва ко пи са ње у овом је слу ча ју Рем бо ов ли те ра ту ри цид, са мо у би ство пу тем 
ли те ра ту ре, ко је је ме та мор фо за: ус пе ти би ти не што дру го/не ко дру ги, али и игра пер-
си стен ци је: о(п)ста ти. Ни шта не би ва од Грин бла то вог ре-кон струк тив ног на у ма, кон текст 
би ва за ме њен соп стве ним фан та змом, ус по ста вље ним не чим дру гим. Ужур ба ни и смр-
то но сни Барт ка сни по пут Ке ро ло вог Зе ца. Да не би из о стао у оном што до ла зи (без 
об зи ра на по сто ја ње), Аутор се са мо у ки нуо тек стом. Оп ци ја успе ха на ко јој Бе ке тов 
уми ру ћи ју нак (упра во та ко, уми ру ћи) гра ди свој ис каз, прин ци пи јел но утвр ђу је ме-
та мор фо зу, по ста вља ју ћи је у дог мат ску по зи ци ју: успе вам – је сам – не сум њи во је.3

Го во ри мо о Џо ну Ке не ди ју Ту лу. Док пи ше о ње му, Чхар ти шви ли не же ли да бу де 
Аку њин, да кле, од би ја дру гост ко ја је ње го ва књи жев на ин кар на ци ја. Чхар ти шви ли-
је ва књи га Пи сац и са мо у би ство са др жи и ову од ред ни цу: „Џон Ке не ди Тул. Аме рич ки 
пи сац. На пи сао је дан је ди ни ро ман За ве ра бу да ла – сјај но, но ва тор ско де ло, ко је су 
од би ја ли и из да ва чи и књи жев ни аген ти. У на сту пу оча ја ња, Тул се убио – отро вао се 
га сом у свом ауто мо би лу. Ру ко пис је ле жао као мр тви те рет ви ше од де сет го ди на, 
за тим је об ја вљен; до нео је ауто ру по смрт ну сла ву, као и Пу ли це ро ву на гра ду“ (Чхар-
ти шви ли: 2006, 625). Кре ће мо се из ме ђу два од би ја ња: пр во је од би јен текст, ви ше 
пу та. Ис прав но би би ло ре ћи да је од би јан. Шта је од би ја ње у од но су на текст? Оно је 
ње го ва де фи ни тив на не га ци ја, текст ко ји је од би јен је сте Ни шта. Он је са мо за ауто ра, 
мо жда још не ко ли ко ауто ру бли ских чи та ча. Је ко је је са мо за ауто ра, по чи ње да фи-
гу ри ра као оча ја ње. Еже на Ро бин со на ожи вља ва при хва та ње, Тул од би ја жи вот у све-
ту без (свог) тек ста, са да он не при хва та, ани мо зи тет је дво сме ран, ре зул тан та не га-
ци је је не га ци ја. И са ма За ве ра бу да ла ни је дру го до текст од би ја ња: „Од би јам да ми 
ис пи ра ју мо зак! Не ћу да по ста нем ро бот!“ (Тул: 1999, 329), ур ли ка ће на јед ном ме сту 
Иг на ци је Ж. Рај ли, про та го ни ста.

Чхар ти шви ли ево ци ра Фрој да, Аутор је ин фан ти лан и бес по мо ћан, ра њив, не здра-
во при хва та кри ти ку ко ја до ла зи у „ли ку од ра слог, ли ку Оца ко ји се об ру ша ва на де те 
за то што је ура ди ло не што не до лич но“ (Чхар ти шви ли: 2006: 112). Кри ти ка уме да бу де 
окрут на, на ста вља Фројд-Чхар ти шви ли, она је ин дук тор не из др жи ве аго ни је. За ве ра 
бу да ла, ме ђу тим, ни је до спе ла кри ти ци, она је мр тво ро ђе на, мр тви те рет, пе три фи-
ци ра ни кон ти ну и тет, ста ти ка по се би. „Ру ко пис је ле жао као мр тви те рет“ (Ibid), чи та-
мо, по ре ђе ње се прав да ме та фо ром ко ја је Гор го на, јер мр тви те рет би ва об ја вљен, 
те до но си Ту лу „по смрт ну сла ву, као и Пу ли це ро ву на гра ду“ (Ibid). До не ти је не во ља, 
јер је у вре ме об ја ве Тул одав но мр тав. Из да вач ко ји је об ја вио текст, ипак, об ја вио је 
и Џо на Ке не ди ја Ту ла, до об ја ве Ни ког за свет. По лу за бо ра вље ном са мо у би ци Ту лу 

2 Број ко но та ци ја ко ји на овом ме сту про из ла зи из пре во да им пре си ван је ко ли ко и њи хо ва 
вр ста.
3 Уко ли ко ве ру је мо (или смо спо соб ни да за ми сли мо) да по сто ји је ко је је не што дру го од дог  ме, 
оно ко је ни-је.
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об ја ва не до но си ни шта, а Пу ли це ро ву на гра ду ово га пу та до би ја ис кљу чи во текст. 
Оно што је за и ста об ја вље но је сте мит о пред смрт ној во жњи не ста лог аме рич ког 
про фе со ра ко ја је окон ча на не где по стра ни јед ног од бес крај них аме рич ких ауто пу-
те ва, та мо где је уна пред и вр ло пре ци зно на го ве ште но да ће је окон ча ти, али и име 
Џо на Ке не ди ја Ту ла, сиг нал и апли ка ци ја уз текст јед ног од истин ски из вр сних аме-
рич ких ро ма на два де се тог ве ка.

О тра ге ди ји: „Тра ге ди ја ове књи ге је тра ге ди ја ње ног ауто ра ко ји се убио 1969. у 
три де сет и дру гој го ди ни“ (Mac La uc hlin: 2012, 12). Та ко су у нај но ви јој на пи са ној би о-
гра фи ји Џо на Ке не ди ја Ту ла ци ти ра не ре чи Вол ке ра Пер си ја, ко ме је при па ла не хо-
тич на уло га оно га ко ји об ја вљу је. С тим се ре чи ма не ће мо сло жи ти: тра ге ди је не ма, 
по сто ји мит у ком се под сти че ми сао о тра гич ној ка у зал но сти. Та ква пред ста ва је све-
о бу хват но ро ман тич на те ју је ла ко учи ни ти во ље ном, али је и лаж. Књи га о ко јој го-
во ри мо је да нас кла сик, на гра ђе на књи га чи ји је ста тус не у пи тан. Она је књи га иако се 
чи ни ло да то ни ка да не ће по ста ти, то је есен ци јал но у об ја ви, она не ра чу на на хо  ри-
зонт не ис пу ње но сти. Чи та ли смо код Чхар ти шви ли ја, „За ве ра бу да ла... ро ман... сјај но, 
но ва тор ско де ло“ (Чхар ти шви ли: 2006, 625). Књи га је сте, и ту не ма ни при ми сли тра ги-
ке. Аутор, ко га смо пре по зна ли као сиг нал и апли ка ци ју, као но ми нал но тек ста, не за ви-
си од би ло ка квог маг не ти зма, па ни оног ко ји иси ја ва тра ге ди ја. Тра ги чан мо же би ти 
ис кљу чи во жи вот не ког ко се звао Џон Ке не ди Тул и ко је, из ме ђу оста лог, име Ауто ра. 

Те за ко јој по ку ша ва мо да по твр ди мо или оспо ри мо ле ги ти ми тет, има и сво ју утвр-
ђе ну тех но ло ги ју. Од лу ка оног ко се звао Џон Ке не ди Тул да иза се бе оста ви тек сту ал-
не тра го ве ап со лут но је ире ле вант на ка да до ђе до ствар но сно сти јер за Ту ло вог жи-
во та ни је кон кре ти зо ва на. Во љу Ауто ра за ме ни ла је не за ви сна во ља об ја ве и то ко ви 
од лу чи ва ња су са мим тим ра ди кал но из ме ште ни. Не во ље од тех но ло ги је се умно жа-
ва ју пре тра гом би о граф ске гра ђе. Пре пи ска из ме ђу Ту ла (у вре ме пре пи ске Ни ко га) с 
јед не стра не, и Ро бер та Го тли ба, уред ни ка (у чи јој је објек тив ној вла сти Од лу ка) с 
дру ге, по ка зу је ка ко пр ви мо ра да ме ња од лу ке о тек сту и у ње му за рад за до вољ ства 
дру гог, и ка ко је све учи ње но и да ље не до стат но, не до во ди до ко нач не об ја ве. Та, ко-
нач на об ја ва, ви ше не ће за ви си ти од Ту ла ни ка да је вер зи ја об ја вље ног тек ста у пи та-
њу. Од лу ка Не ког Дру гог, го то во ми стич ног по енер гет ским ка па ци те ти ма, об ја вљу је. 

С ким, у ова квим окол но сти ма, Грин блат раз го ва ра? Оче вид но не с мр твим Ту лом, 
из чи је во ље се текст из ми го љио. Аутор као сиг нал иза зи ва по до зре ње сво јим деј-
ство ва њем већ с ко ри ца ро ма на. За ве ра ни је аутох то но от кри ће рај ли јев ског ду ха, о 
њој се мо же про чи та ти код Џо на та на Свиф та ко ји за ве ре ни штво ма ло ум них про тив-
ста вља чи ње ни ци Ге ни ја. Пр ви Грин бла тов са го вор ник из ве сно је Свифт, пот пу но 
бес ко ри стан за рас кри ва ње кон тек сту ал но сти два де се то ве ков ног Њу Ор ле ан са. С 
Фок не ром чи та мо Шек спи ра, с Џој сом Хо ме ра, све је у све му, вр ви од са др жа них прет-
ход но сти. Дра стич ни ја иден ти фи ка ци ја рај ли јев ског са свиф тов ским ов де ни је то ли ка 
ну жност, иако је хи пер тро фи ра на.

Ова ко је го во рио про фе сор Тул, у да ни ма ка да га је на пу шта ла здра во ра зум ска 
лу цид ност: „По сто ји за ве ра про тив ме не“ (Mac La uc hlin: 2012, 171). Те шко је и по ми сли-
ти да би то мо гао да бу де са го вор ник Сти ве на Грин бла та, иако то за и ста је сте онај 
чи ја од лу ка о об ја ви би ва из не ве ре на. Про фе сор Тул оп ко љен је за ве ре ни ци ма о ко-
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ји ма не зна ни шта осим да то мо гу би ти сви. Кад спо зна за ве ру, он гу би моћ са зна ва ња 
со ци јал ног ли те ра ту ре и ли те рар ног ли те ра ту ре, те по ста је при лич но не по у здан и 
не же љен са го вор ник. Пси хич ке бо ле сти, скло ност де пре си ји, са мо у би ство, не у мо љи-
во кон ста ту је Чхар ти шви ли (Чхар ти шви ли: 2006, 499). Про фе сор Тул ни је до жи вео 
се бе-Ауто ра, ни је се из вр шио као та кав,4 што га ли ша ва са го вор нич ке функ ци је.

Грин бла тов по ку шај је ин спи ра ти ван не са мо за то што кроз но ви исто ри ци зам 
мо ди фи ку је те о риј ске по став ке ко је је до бар део на у ке из оп штио из два де се то ве ков-
ног фо ку са, већ и сто га што се пи та о устрој ству и би ћу књи жев но сти. По сто је ће ди-
хо то ми је и не мо гућ ност њи хо вог пре ва зи ла же ња ужа са ва ле су Ком па њо на, ко га је 
му чи ла дво сми сли ца „или књи жев ност го во ри о све ту, или књи жев ност го во ри о 
књи жев но сти“ (Ком па њон: 2001, 119). Слу чај Џо на Ке не ди ја Ту ла ин ди ка ти ван је ка да 
се пи та ња по ста вља ју на овај на чин, јер су ње го ви би о гра фи, обо жа ва о ци и ту ма чи 
мит ски по и сто ве ти ли ње го во де ло са чи ном ко јим је ње го во де ло ва ње оне мо гу ће но. 
Ло ци ра ли смо Свиф та. Ко јом те о ло ги јом и ге о ме три јом се Иг на ци је Ж. Рај ли ба ви? 
Та ква те о ло ги ја и ге о ме три ја до ла зе из Лав краф то вог Кту лу-ко шма ра, тран спо ну ју ћи 
при мор ди јал ну, пре-вре ме ну стра ву у за ум ни, ко мич ки не ред. То ма Аквин ски, Бо е ти-
је, Пла тон: књи жев ност је, по ред че га год дру гог, о књи жев но сти.

Са мо је тек сту ал ни траг фак ти ци тет и он за сту па са го вор нич ку ди мен зи ју у по љу 
ре цеп ци је. Ко ре спон ден ци ја с из ван тек сту ал ним је нај че шће мон та жа у ко јој се под-
ра зу ме ва, ин тер ве ни ше и прет по ста вља. Од би је ни Ту лов текст на пу шта ин стан це 
аутор ске во ље и од лу ке, за пи са но Ни шта по ста је ствар за нас, што је увек опе ра ци ја 
ко ја иза зи ва од ре ђе не ма ни пу ла тив не ефек те. Текст жи ви тек на кон смр ти Ауто ра 
(Барт, сва ка ко), ова ам пу та ци ја ла бо ра то риј ски изо лу је чи та о ца и чи тљи во, пре пу шта-
ју ћи их ди вер гент ним то ко ви ма по и ма ња про-чи та ног. „Раз го во ри с мр тви ма“ и „гла-
со ви жи вих“ са мо су ме та фо ре, по е ти зо ва на по ла зи шта у рас пра ви ко ју ан ти ка оста вља 
бу дућ но сти, и ко ја и са ма ни је ма ња од књи жев но сти.

2. Mon do Bi zar re

Са др жај је не ве ро ва тан. Би се ри ни хи ли зма. 
(Тул: 1999, 419)

 За ве ра бу да ла Џо на Ке не ди ја Ту ла је књи га сме ха. Из вор сме ха, ње гов епи цен тар, 
је Иг на ци је Ж. Рај ли, „круп ни из о па че њак“ (Тул: 1999, 21), „Ве ли ки Бе ли Лу дак“ (Ibid, 
147). Рај ли је ва пред ста ва о оно ме што би свет тре ба ло да бу де и оно што свет је сте 
на ла зе се у ко ли зи ји не са гле ди вих раз ме ра. Док ју на ци Хе ле ро ве Ква ке 225 су лу дим 
чи ње њем прав да ју исто риј ски по твр ђен свет-као-луд ни цу, Рај ли уста је про тив та квог 
све та, на шта му је уз вра ће но истом ме ром. Пи сац „по ду же оп ту жни це про тив овог 
ве ка“ (Ibid, 11) за сво ју тра ги ко мич ну мај ку је онај ко ји „са мо ле жи по ку ћи и гле да те-
ле ви зор“ (Ibid, 27). Не склад у пер цеп ци ји истог пој ма или ства ри, то је ко мич но. 

4 По јам не-из вр ши во сти је ви тал ни услов овог ра да, што ће се по ка за ти не што ка сни је.
5 Ин те ре сант но је ко ли ко су уред ни ци с ко ји ма је Тул био у пре пи сци же ле ли да при бли же 
За ве ру бу да ла Хе ле ро вој књи зи.
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Рај ли је ко мен тар. У сво јој три де се тој го ди ни он из ри че не за до вољ ство по во дом 
свет ске ка та кли зме, што га ам не сти ра од фи зич ког пар ти ци пи ра ња у ствар но сти. Те-
ле ви зиј ски про грам је до во љан суп сти ту ент. Ка да по ку ша да до при не се кре та њем, 
Рај ли до жи вља ва ужас пу то ва ња о ко ме ће ви ше пу та по ку ша ва ти да са оп шти дру ги-
ма. Инер ци ја, ле њост, кре а ту ра без рад не ети ке, то је Рај ли за дру ге, па ра зит, нај пре. 
Пра ва ко ме ди ја по чи ње оног тре нут ка ка да њен цен трал ни ју нак би ва при мо ран да 
уче ству је, јер је сва ко ње го во уче шће не вољ на си му ла ци ја и екс цес. Уче шће, она ко 
ка ко га Рај ли схва та, мо же би ти је ди но за ве ре нич ке при ро де, што од уче сни ка зах те-
ва про сте ка па ци те те бу да ле ко ја се упи ње да на шко ди ге ни јал ном су ви шку чо ве чан-
ства. Та ква је ба за рај ли јев ског вер бал ног: „За ми сли мо са да не ку опру гу мо рал не 
при ро де, из ра же ну ми сао ко ју гу ше и ко ја се по но во из ра жа ва, бу ји ца ре чи ко ја на-
ва љу је, а ко ју за у ста вља ју и ко ја се стал но вра ћа. Опет ће мо ви де ти сли ку јед не си ле 
ко ја у не че му ис тра ја ва, и дру ге, исто та ко твр до гла ве, ко ја је су зби ја“6 (Берг сон: 2004, 
63). Док пи ше о ђа во лу на опру зи, Берг сон ан ти ци пи ра Ту ло вог про та го ни сту.

Ви зу ел но, Рај ли је аути стич на кон стан та, а та ко от по чи ње текст ро ма на. Би ти увек 
исто оде вен, од би ја ти по ну ђе ну ком би на то ри ку у име те о ло ги је и ге о ме три је, то је 
лајт мо тив ска ам бле ма ти ка не мог фил ма ко ја до во ди до ла ког пре по зна ва ња сме шног. 
Кад год при су ству је, Иг на ци је је сме шан јер ин си сти ра на се би као та квом, не од у ста-
је од де таљ но про ми шље ног кон цеп та ко јим же ли да ре во лу ци о ни ше за ту пе ли ин те-
лект са вре ме ни ка, од би ја ју ћи и оп ту жу ју ћи у исти мах. Сме шна је зе ле на ло вач ка 
ка па на гла ви ма ги стра фи ло зо фи је: „Зе ле ни на у шни ци, пу ни ве ли ких уши ју и не ши-
ша не ко се, за јед но са там ним дла чи ца ма ко је су из ра ста ле из са мих уши ју, иска ка ли 
су с обе стра не, по пут зна ко ва за скре та ње, исто вре ме но по ка зу ју ћи два сме ра“ (Тул: 
1999, 5). Ап со лут не бри ге им пли ци ра ко хе рен ци ју би ћа. Проп ми сли о истом: „Ко ми ка, 
да кле, ни је скри ве на у фи зич кој ни ти у ду хов ној при ро ди чо ве ко вој, већ у оном њи-
хо вом ме ђу соб ном од но су у ко ме фи зич ка по ја ва по ка зу је не до стат ке ду хов не при-
ро де“ (Проп: 1984, 42). Ко мич на фи зи о но ми ја, ко ју кла си фи ку је Берг сон (Берг сон: 2004: 
25), има и спи ри ту ал ну под ло гу.

У име це ло ви тог по гле да на свет оне о би че на је и про стор ност. Дом Рај ли је вих је 
ни шта дру го до: смр зну то др во ба на не, уру ше на огра да, хум ка с кр стом у келт ском 
сти лу, без жбу ња, тра ве или пти ца (Тул: 1999, 43). Ру па на зад њем про зо ру пар ки ра ног 
ауто мо би ла пре ле пље на је кар то ном на ком пи ше: „ВАН КАМ ПО ВА СВИ ЊЕ ТИ НА С 
ПА СУ ЉЕМ“ (Ibid). На ста кле ном де лу ула зних вра та ис пи са на је из ре ка: „Не про ми шље-
на реч и брод по та па“ (Ibid, 44). То је дом те о ло ги је и ге о ме три је, фор мал ни обри си и 
у нај гру бљим цр та ма то екс пли ци ра ју, из дво је но сти је до де ље на аде кват на фи зи ка. 
Иг на ци је во гар ган ту ан ско те ло на кон одев не уни фор ме до би ја још јед ну оп ну ко ја га 
чи ни ма ње мо гу ћим. Не-сми сле ни текст је су ге сти ја ани мал не обла пор но сти ста нов-
ни ка ку ће, али и ло го ре је: Иг на ци је Ж. Рај ли ни је онај ко ји слу ша, већ онај ко ји го во ри 
и про по ве да. Чим на пу сти уто чи ште, или се су о чи с мај ком, он за по чи ње вер бал но 
хо до ча шће, уме сто да по у ча ва уну тар не ке од уни вер зи тет ских слу ша о ни ца, Рај ли 
на сту па по пут пи кар ског, али и не у мор ног мо ра ли сте си зи фов ског ти па.

6 Ле по та ко ја до ла зи од пре во ђе ња, још јед ном. У срп ском је зи ку нај че шће се су зби ја ко ров, 
штет но и не же ље но, ис трај но али не по треб но.



Мај ка је зна чај на. Иако про чи та ва на као го спо ђа Тул, Иг на ци је ва мај ка је ње гов 
Ра зу ми хин, али и ње гов Стен Ло рел. Ра зу ми хин не ће за у ста ви ти Рас кољ ни ко ва, ни ти 
ће из вр ши ти ње гов ду хов ни пре по род, не ће га при во ле ти стра ни на ко јој се на ла зи. 
Ефи ка сност го спо ђе Рај ли је мно го ма ње од то га, она је ту да раз ја ри уве ли ко огор че-
ног си на, да га на ве де на ти ра ду. Она је ини ци јал но Иг на ци је ве ци нич не ло го ре је, 
цр ве ни плашт ма та до ра, иза зи вач ко мич ког ефек та, дру гост ко ја је нео п ход на ко мич-
кој сим би о зи, ко мич ком парт нер ству де бе лог и мр ша вог, или мах ни тог и ра зум ног. 
Ра зум мај ке Рај ли је оно што ма ло гра ђан шти на ко ди фи ку је уме сто има ги на ци је по бу не 
као ра до сти ду ха. Та кав ра зум је и ра си зам, али и фа ши со ид ни дик тат јед но о бра зно-
сти. Иг на ци је Ж. Рај ли је сав од мр жње на та кав ра зум, он га са мим со бом оспо ра ва.

Ту лов ју нак ви ђен је и као Фал стаф Њу Ор ле ан са. От куд Епи кур? Не из ле чи во хи по-
хон дри чан да би био не из ле чи во сме шан, Рај ли хи пер тро фи ра. Фор ту на и Апе тит су 
ње го ва бо жан ства. Ла год ност фа та ли зма Ко ла Сре ће и хе до ни зам јед ног пла у тов ског 
про ждр љив ца ве се лу чул ност прет по ста вља ју муч ном до се за њу не та ко из ве сне му-
дро сти. Иг на ци је че зне, он је же љан и гла дан, не кон тро ли сан ка да су за до вољ ства 
те ла у пи та њу, Рај ски тр го вац не мо ћан да се од у пре вир шла ма ко је про да је. Сце на 
она ни је иси ја ва ор га ни зо ва ном ра фи ни ра но шћу по ро ка: „Јед но вре ме га је [чин она-
ни је, прим. аут.] ско ро раз вио у умет нич ко де ло, ба ве ћи се овим хо би јем с ве шти ном 
и жа ром умет ни ка и фи ло зо фа, уче ња ка и џен тлме на. Још увек су му у со би би ла скри-
ве на по моћ на сред ства ко ја је не кад ко ри стио, гу ме на ру ка ви ца, пар че тка ни не од 
сви ле ног ки шо бра на, ноћ на кре ма“ (Ibid, 37) До пер фек ци је до ве де ни ра фин ман од 
Рај ли ја ства ра ли бер те на: „Иг на ци је кре ну да ру ку је и усред сре ди се. Нај зад му се ја ви 
ви зи ја, по зна ти лик ве ли ког и ода ног ов чар ског пса ко ји му је био љу би мац кад је био 
у сред њој шко ли. Ка ко му се сме ђе-бе ло кр зно при бли жа ва ло, Иг на ци је ве очи се ра-
ши ри ше, укр сти ше и за тво ри ше, а он се, оне мо ћао, за ва ли ме ђу че ти ри ја сту ка, на да-
ју ћи се да има па пир них ма ра ми ца у со би“ (Ibid). Па рок си зам по роч но сти за фи гу ру 
Иг на ци ја Рај ли ја пред ста вља не сум њив до би так ка да до ђе до људ ско сти, мо но то ног 
и сте рил ног пе дан та за ме њу је бе на. А бе не, ка ко пи ше Вла ди мир Проп, „иза зи ва ју 
сим па ти ју и са о се ћа ње слу ша ла ца“ (Проп: 1984, 102). 

Ари сто тел, у не ко ли ко са чу ва них те за по све ће них ко ме ди ји, ка же: „Пе сни ци по-
дра жа ва ју љу де ко ји су или бо љи од нас ова квих ка кви смо, или го ри, или на ма слич-
ни“ (Ари сто тел: 1990, 48). Ари сто тел је, то је ви ше не го ја сно, ис пу стио из ви да Рај ли ја 
ко ји је „огром ни ни је дан“ (Тул: 1999, 269). Да кле, не „го ри од“ или „ни жи од“, већ „ни-
је дан“: ни је дан до са да по знат, ни је дан за ми слив, ни је дан упо ре див и на лик не ко ме 
дру гом. „Сме шно је“, твр ди Ари сто тел, „не ка гре шка“ (Ари сто тел: 1990, 52). Би ти ни је дан, 
што прет по ста вља бит ну је дин стве ност, по ло жај јед ног у вр сти, то је гре шка ко ју апри-
ор на ти по ло ги ја не мо же да ап сор бу је. 

Из овог раз ло га, Берг сон за па жа за ве ру сме ја ча: „Смех увек кри је не ку зад њу ми сао 
о спо ра зу му, ја бих је го то во на звао за ве ром са оста лим сме ја чи ма, ствар ним или из-
ми шље ним“ (Берг сон: 2004, 11). Смех зах те ва ко лек ти ви тет, он на ста је ка да „љу ди 
оку пље ни у гру пи упра вља ју сво ју па жњу на јед ног од њих“ (Ibid, 12). Ето про сто ра за 
фи ну иро ни ју: на сли ци на сме ја них за ве ре ни ка Рај ли ви ди ис кљу чи во бу да ле, чи та о-
ци ни су по ште ђе ни из раз ло га оп што сти за ве ре као про це са: „Сва ки вој ник и мор нар 
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ове зе мље ког ви ђа мо мо же би ти не ка кав лу ди ма ски ра ни де ка дент. Мој бо же! Мо жда 
смо упа ли у зам ку не ке ужа сне за ве ре. Знао сам да ће се не што ова ко де си ти. Сје ди-
ње не Др жа ве су ве ро ват но пот пу но не за шти ће не“ (Тул: 1999, 270). Сва ко мо же би ти 
не што дру го, мо жда све та је па ра но ја. 

Чи тав Рај ли за пра во је по глед на свет. Ње го во су ма ну то ре зо нер ство је сте пер со-
ни фи ка ци ја хи по хон дри је, па ра но је и ло го ре је. Об у зет его ма ни ја штвом, Рај ли је свој 
је ди ни ту мач. У по за ди ни је, на рав но, тра у ма: „Као мај ка, тре ба ло би да бу деш за ин те-
ре со ва на за тра у ме ко је су ство ри ле мој по глед на свет“ (Ibid, 24). Или: „Иг на ци је, ка кво 
је ово ђу бре на по ду?“ „Оно што ви диш је мој по глед на свет. Тек тре ба да се са ста ви 
у це ли ну, за то па зи где ста јеш“ (Ibid, 54). Сме шна је, ви ди мо, бе за зле на ма ни ја, „гре шка 
ко ја не до но си бо ла и ни је по губ на“ (Ари сто тел: 1990, 52). Де фи ни шу ћа раз ли ка из ме-
ђу по зи ци је Иг на ци ја Ж. Рај ли ја и по зи ци је све та је сле де ћа: Рај ли се га ди све та, за зи-
ре од ње га, али га не сма тра сме шним, још ма ње без о па сним. За свет, ко ји је и свет 
чи та ла ца, Рај ли је без о па сан и на стран, али и не сум њи во сме шан. Он је са мо сво јан 
по глед на свет ко ји свет не успе ва да при ла го ди сво јим ме ри ли ма, као што чи ни Бен-
џа мин Комп сон, иди от. По глед на свет Иг на ци ја Ж. Рај ли ја је не у спе шна прак са, стрикт-
но вер бал не при ро де. Не у спех је сме шан, отуд по длост сме ха, сме јач до ми ни ра. 

Сме шна је ин тер ак ци ја. На сва ку кон ста та ци ју из до ме на сва ко днев них не из бе-
жно сти, Рај ли од го ва ра по гле дом на свет. Ре ђа ју се ин тро спек тив ни ис ка зи и ма ни фе-
сти. „Ја сам чист ана хро ни зам“ (Тул: 1999, 68) – ла мент иза зван не при влач ном са да-
шњо шћу, ком плекс Злат ног до ба, али и али би. По не кад и дру ги утвр де ана лог но, и то 
је ди јаг но за: „Знаш шта не ва ља с љу ди ма да нас? Бо ле сни су“ (Ibid, 120). Рај ли, пи сац 
ма ни фе ста, ло ци ра исто риј ски за че так ци ви ли за циј ске ре гре си је са ма ни ја кал ном 
пре ци зно шћу. На кон сред ње ве ко вља, оли че ног у Абе ла ру и То ма су Бе ке ту, на сту па 
мрак про све ти тељ ства, „бо го ва Ха о са, Лу ди ла и Ло шег Уку са“ (Ibid, 34), чо век по ста је 
роб оба ве зног сва ко днев ног ра да. Па ра докс са др жин ског аспек та ма ни фе ста ма њи 
је од јед не на по ме не о ње го вој би бли о теч кој суд би ни:

Vi de ti Raj li, Ig na ci je Ž, Krv na nji ho vim ru ka ma: Zlo čin sve ga to ga, Stu di ja iza bra nih zlo u-
po tre ba u Evro pi to kom še sna e stog ve ka, mo no gra fi ja, str. 2, 1950, So ba za ret ke knji ge, Le vi 
hod nik, Tre ći sprat, Spo men-bi bli o te ka Ha u ar da Til to na, Uni ver zi tet Tu lejn, Nju Or le ans 18, Lu i-
zi ja na. Be le ška: Ovu je din stve nu mo no gra fi ju po slao sam po štom bi bli o te ci na po klon; me đu tim, 
ni sam uve ren da su je ikad pri hva ti li. Po sto ji mo guć nost da su je ba ci li za to što je bi la is pi sa na 
obič nom olov kom na pa pi ru na ma le li ni je. (Ibid, 34)

Ло ги ка рај ли јев ског про јек та дез ин те гри ше схе ма ти зо ва не кон вен ци је ко ји ма 
при сту па, те је у За ве ри бу да ла Тул че сто и Јо не ско. Иако зна да на ру ша ва про пи са не 
нор ме и док три не, Рај ли и не на сто ји да им по вла ђу је, он бри не о ин те ре су ње го вих 
вла сти тих на че ла као по тен ци јал но до ми нант них. Прак тич но, Иг на ци је по ме ну та на-
че ла спро во ди у сва ком мо мен ту ком је спро во ђе ње при ро ђе но. При ли ком ра да у 
би бли о те ци и „ле пље ња број ки по књи га ма“ он се др жи „сво јих естет ских прин ци па“ 
(Ibid, 59): „По не кад бих за ле пио са мо три до че ти ри на леп ни це, и при том осе тио огром-
но за до вољ ство због ква ли те та свог ра да. Би бли о теч ки управ ни ци пре зи ра ли су мо ју 
по ште ност у ра ду“ (Ибид) Ге ни јал ност изо лу је: „Мо раш схва ти ти ко ли ко стра ха и мр жње 
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мој Wel tan scha u ung иза зи ва у љу ди ма“ (Ibid). До крај њег сми сла Рај ли је вог пла на до ла зи 
се ин те лек том, им пе ра тив на ко ман да је сте схва ти ти, а Рај ли мо ра ли ста и про по вед-
ник по ста је Рај ли му драц. Са вез бу да ла о ком је пи сао Свифт за циљ има сма ње ње 
ка па ци те та ра ди јант ног по ља ге ни ја.

Ни је ко мич ко парт нер ство с мај ком је ди ни дубл у ком Рај ли уче ству је. У ве ћем де-
лу ро ма на фи зич ки не при сут на, Рај ли је ва при ја те љи ца Мир на Мин коф огла ша ва се 
пи сми ма из ко јих про ис ти че раз у ме ва ње Рај ли-по зи ци је. Оно што Мин коф за ме ра 
свом ду го го ди шњем при ја те љу је сте из о ста нак дру штве не све сти. Из ње не пер спек-
ти ве, Рај ли је со ци јал но и сек су ал но аути сти чан и бес ко ри стан. Она се не пре кид но 
ба ви пси хо а на ли зи ра њем Рај ли ја на осно ву пи са ма, упи њу ћи се да га при во ли ак ту-
ел ним ин те лек ту ал ним мо да ма: „Мо раш се иден ти фи ко ва ти са не чим. Као што сам 
ти ви ше пу та ре кла, мо раш се по све ти ти кру ци јал ним про бле ми ма овог вре ме на“ (Ibid, 
90). Оно што Мир на Мин коф тра жи од Рај ли ја је сте де ци ди ра ни от клон од рај ли јев-
шти не. Рај ли не мо же да се по све ти кру ци јал ним про бле ми ма вре ме на у ком жи ви, 
јер је сва ка вр ста по све ћи ва ња у не по сред ној за ви сно сти од укал ку ли са не во ље за 
ак тив ним. По све ти ти се озна ча ва ис тра ја ва ње ко је во ди до фи нал ног ре ше ња, оно 
прет по ста вља циљ. На том ме сту се за у ста ви ло чи та ње За ве ре бу да ла од стра не Ро-
бер та Го тли ба, ње го ве су се при мед бе од но си ле на на вод ни не до ста так ис хо ди шта. 
Го тлиб ни је раз у мео да ис хо ди шта не мо же да бу де, јер би то зах те ва ло тран сфор ма-
ци ју Рај ли ја по пи та њу би ћа, по што је она дру га тран сфор ма ци ја, тран сфор ма ци ја 
све та, из гле да већ из вр ше на, с об зи ром на оста ле ли ко ве Ту ло вог ро ма на. Рај ли је ва 
гре шка ни је хар па го нов ска, те не зах те ва санк ци ју про ме не, ка зну ко ја до ла зи од све-
та ипак бо љег или бар до ми шља ти јег од ко мич ног ју на ка. 

Свет-мај ка же ли да се осло бо ди Иг на ци је вог при су ства, да га ам пу ти ра са сво је 
по вр ши не из раз ло га не у по ре ди во сти: не ма иден ти фи ка ци је. Оно што ми сли о свом 
си ну, го спо ђа Рај ли ми сли и о Мир ни Мин коф, упра во из тог раз ло га ова дру га спа са-
ва Иг на ци ја ду шев не бол ни це. Бек ство на ко је при ста је Рај ли је нај ви ше што он мо же 
да од мак не од се бе, крет ња ко ју пра ви на пу шта ју ћи дом ви ше је из раз па ни ке оно га 
ко ји ће из ве сно оста ти ус кра ћен за сло бо ду бив ство ва ња, те је спре ман да на ру ши 
соп стве ни ег зи стен ци јал ни ма нир и учи ни не свој стве ни по мак, ко ји и да ље иде у 
при лог кон ти ну и те ту јед не иде о ло шке из гра ђе но сти. Бе же ћи, Рај ли на ста вља да се 
иден ти фи ку је са со бом, јер с дру гим не мо же. Бек ство је ис тра ја ва ње ни јед но сти ре-
а ли зо ва не у окол но сти ма ко је је са ма пред ви де ла, ни ка ко у они ма ко је су по ну ђе не 
или на мет ну те. 

Сме шно Иг на ци ја Ж. Рај ли ја је сме шно ни јед но сти. Сме шно је би зар но. Свет ре а-
гу је на ни јед ност и иден ти фи ку је је са лу ди лом. Берг со но во „кру то опи ра ње дру штве-
ном жи во ту“ (Берг сон: 2004, 112) зах те ва ауто ма ти за ци ју у из ве сном сте пе ну: „сме шна 
лич ност ауто мат ски иде сво јим пу тем“ (Ibid). Онај ко ји ни је „бо љи“ или „го ри“, а ни је 
ни „на лик на ма“, мо ра би ти осу је ћен: дик та ту ра уни форм но сти од ко ме ди је чи ни дра-
му не-тр пље ња. Иг на ци је Ж. Рај ли у луд ни ци гу би сва ку ко мич ку пер спек ти ву, свет 
же ли да он ви ше не бу де сме шан, што је ти ра ни ја псе у до-бит них, ре пре сив не ве ћи не 
ко ја се бе ви ди као про пи си вач ку у по гле ду за ко на ап со лут ног устрој ства.

104



3. Не-из вр шив

Мо жда би смо мо гли да спа се мо свет!
(Тул: 1999, 273)

У до бром де лу сво је књи ге Де мон те о ри је, Ан то ан Ком па њон кри ти ку је Ро ла на 
Бар та. Ни је то злу ра да кри ти ка чи ја је при ро да ру ши лач ка, већ ви ше но во, под сти цај-
но чи та ње, ко је по ку ша ва да из бег не екс тре ме има нент не ра ди кал но ино ва тив ном. 
Ба ве ћи се ко ре ла ци ја ма књи жев но сти и све та, Ком па њон кри ти ку је ан ти ми ме тич ку 
те зу, то ли ко фа во ри зо ва ну то ком чи та вог прет ход ног ве ка на у ке о књи жев но сти: „Барт, 
у књи зи S/Z, на па да осно ве ми ме зи са у књи жев но сти, под из го во ром да, чак и нај ре-
а ли стич ни ји ро ман ни је из вр шив, да се ње го ва упут ства не мо гу сле ди ти до слов це у 
прак си” (Ком па њон: 2001, 141). Ком па њон за ме ра Бар ту не до стат ну пој мов ну ја сно ћу 
ис ти чу ћи да ствар но ни је јед на ко оства ри вом, и с том се за мер ком ла ко мо же мо сло жи-
  ти. S/Z је ви ше ме та фо ра јед ног пре ђе ног чи та лач ког пу та не го не што дру го, ин три-
гант на и за во дљи ва, али без до вољ не ег закт но сти при из но ше њу су до ва. Ако ре а ли-
стич ки ме тод ре пли ци ра ствар ност, он да ре пли ци ра на мо ра би ти и функ ци о нал ност 
сли ка и пој мо ва, њи хо ва ме ха ни ци сти ка, а не ого ље но упри зо ре ње. Барт ре а ли стич-
кој књи жев но сти не спо ри из вр ши вост уоп ште, он из вр ши вост усва ја као де ли мич ну, 
и та ко је де вал ви ра по осно ва ма. Ње гов суд би гла сио: ако це ли на ни је из вр ши ва у 
све у куп но сти по сто је ћих по тен ци ја ла, ње но ре пли ка тор но ну жно је дру го од це ли не. 
Су ви шак тек ста, не-из вр ши во, то је ли те ра ту ра ли те ра ту ре, а свет је и да ље за се бе.

Ре кли смо: сме шно је би зар но. Проп пи ше о ко ми ци раз ли ка (Проп: 1984, 54). До ста 
увер љи ва де фи ни ци ја би зар ног мо гла би би ти: раз ли чи то од. Та раз ли чи тост је, не у-
мит но, пр ви услов би зар ног, ако не и кључ ни. Тул је ура дио све да од свог ју на ка на-
чи ни „од сту па ње од нор ме” (Ibid). Свест Иг на ци ја Ж. Рај ли ја дво ја ко ви ди од сту па ње. 
Ци ви ли за ци ја је та ко ја је на чи ни ла пр ви ко рак од сту па ња, зна мо да Рај ли пре по зна је 
исто риј ску тем по рал ност од сту па ња. На кон пре по зна ва ња, Рај ли ју не пре о ста је ни шта 
дру го до да од сту пи од све та ка кав је по стао на кон од сту па ња/па да. Уса мљен у од-
сту па њу, ов де не за бо ра вља мо Мир ну Мин коф, Рај ли се би при пи су је ауру ге ни јал ног 
хе ро ја. При пи си ва ње је пр ва ко мич ка гре шка јер је чи ста пре тен зи ја. Тра гич ки хе рој 
ни ка да не ми сли о се би као о хе ро ју, он чак рет ко ми сли (с из у зет ком Ха мле та-из у зет-
ка). Тра гич ки ју нак де ла, Рај ли го во ри. Пу бли ка, по пра ви лу при сут на ње го вим на сту-
пи ма, осим у слу ча је ви ма пре пи ске или пи са ња ра зних про грам ских тек сто ва, ни је 
на сме ја на, већ из не на ђе на и за пре па шће на. Сме је се чи та лац, онај ко над гле да од ви-
ја ње би зар ног.

Би зар на пре тен зи ја мо же би ти и тра ве сти ја, ко ја је од сту па ње од нор ме, али про-
ра чу на то. Не где пред крај ро ма на, Рај ли на сту па као гла сно го вор ник По кре та за мир 
(пре то га као пред вод ник Кр ста шког по кре та за ма вар ско до сто јан ство): „Ти ши на!”, 
вик ну Иг на ци је над њи хо вим љу ти тим бр бља њем. „При ја те љи, ве че рас сам ов де да 
вам по ка жем ка ко да спа се те свет и до не се те мир” (Тул: 1999, 345). Иг на ци је ва над-по-
за је сме шна јер је пре ди ка о ни ца на не при ме ре ном ме сту, а про по ве да но је ап сурд. 
Над-став пре све га је би блиј ски, Реч је над во дом, а Та ма над без да ном. То је исти но сни 
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став, став дог мат ске мо ну мен тал но сти: И би та ко. Не у спех би зар не пре тен зи је је сме-
шан: „Са ми сте од лу чи ли. Жи ви те у све ту ра та и кр во про ли ћа. Ка да пад ну бом бе, не-
мој те ме ни до ла зи ти: ја ћу би ти у свом скло ни шту!” (Ibid, 350). Ме си ја од у ста је, то је 
ан ти хри шћан ски ка лам бур, не ра зум ни оста ју пре пу ште ни се би, а оно што их че ка је 
па као. Ме си ја се од ри че не ра зум них, у ње му не ма љу ба ви, ми ло ср ђа, раз у ме ва ња и 
пра шта ња. Он не же ли не ра зум не.7 Ефе кат ко мич ког пре о кре та упи сан је на кра ју 
на во да, Ме си ја ће се са кри ти у на ме ри да са чу ва соп стве ну ко жу. 

Ме си ја као Фал стаф? Ето не-за ми сли вог, ре ћи ће мо не-из вр ши вог. Иако су бје кат 
јед ног, по сва ком кри те ри ју му нео ре а ли стич ког тек ста, те сто га мо гућ и ве ро ва тан, 
Иг на ци је Ж. Рај ли је сме шан као не-мо гу ће мо гу ћег, ис кли зну ће из цен тра, а „смех 
ка жња ва екс цен трич ност” (Берг сон: 294, 22), за кљу чу је Берг сон. Мо дус не-из вр ши во-
сти Ту ло вог ју на ка је сме шно За ве ре бу да ла и тај мо дус ак ти ви ра тек чи та лач ка дис-
тан ца, ан ти ем па тиј ска ла год ност при ро ђе на ко мич ном; чи та лац се ни ка да не сме је 
слич ни ма се би, с дру га чи ји ма од се бе је дру га чи је. Не-из вр ши во као тре ну так илу зи-
је де лу је не-мо гу ће, оста је са мо смех, без по сле ди ца, исме ја ни ни је прет ња, јер не 
по сто ји у рав ни за ми сли во сти. Та ко сто ји и ли те ра ту ра пре ма све ту, не на ру ша ва га, 
али му и не до но си спа се ње, са мо по не кад, као у слу ча ју Ту ло вог ро ма на, би ва оно 
дру го, да ле ко ве ће и за бав ни је од ње га.
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