
93

И
Л

УМ
И

Н
А

Ц
И

ЈЕ
Џералд Гилеспи

ГРАД ЖЕНЕ/МУШКАРЦА:  
ЛАВИРИНТ, ДИЉИНА, ВРТ

Од ста рих Гр ка и Ри мља на на сле ди ли смо глав ну тро пу lo cus amo e nus ко ја осли ка-
ва и по жељ ни при род ни по ре дак и по ет ски по ре дак у ње го вој кре по сној пу но ћи.1 
За стра шу ју ћа ди вљи на или шу ма ви ше су до при нос сред њо ве ков не књи жев но сти, а 
ре не сан сна и ба рок на књи жев ност и сли кар ство по но во уз ди жу lo cus ter ri bi lis до но вих 
ви си на сим бо лич ке мо ћи. По ста ње ну ди узор вр та из ког су му шка рац и же на, сте кав ши 
свест, из ба че ни у вре ме ност и по ро дич ну иди лу. То што је Ада мов и Евин пр во ро ђе ни 
син Ка ин, пр ви уби ца, из гра дио пр ви град до дат но усло жња ва па ра докс срет ног па да. 
На и ме, град, као све та пре сто ни ца чи ји је храм цен тар ко смо са, по стао је кон ку рент-
ска сли ка за дом об но вље не људ ске за јед ни це. Но, и град је од сво јих по че та ка и 
епи зо да по пут оне с Ва ви лон ском ку лом, до био сен ку, баш као што је па ла при ро да 
пре шла из вр та у ди вљи ну и пу сти њу. Ав гу сти нов Ci vi tas dei пре нео је у хри шћан ску 
ми сао као оп шту ме та фо ру че жњу за об но вље ним, пре о бра же ним Је ру са ли мом. За 
тим Ле о полд Блум и да ље че зне 16. ју на 1904, у по гла вљу Кир ка у Улик су, ка да игла 
„гра мо фо на“ што за гре бе по пло чи „Кур ву са ли ме на ви со ко мо оо...“ (У 512) за глу ши Или-
ји но име но ва ње све тог гра да.2 Џојс ра чу на на то да ће мо пре по зна ти Да блин као 
сен ку Је ру са ли ма, на ко ји се отво ре но ука зу је као на још је дан Ва ви лон ко јим вла да 
скер лет на кур ва.

На рав но, иде а ли зу ју ћа про јек ци ја при ро де као вр та и гра да као сми сле ног људ ског 
по рет ка пре жи ве ла је кроз ве ко ве, упр кос до слов ном па ду ве ли ке за пад не пре сто-
ни це Ри ма. У сред њем ве ку, док је плем ство у зам ко ви ма до ми ни ра ло се ку лар ном 
ви со ком кул ту ром и ко нач но из не дри ло европ ску љу бав ну ети ку, ма на сти ри су на ста-
ви ли с пред ста ва ма све тог про сто ра и ко смич ке струк ту ре, ста па ју ћи сли ку из гу бље-
ног ра ја с кла сич ним на сле ђем кул ту ре ви ле и вр та. Ма на стир ске уста но ве ве ћи ном 
су при сво ји ле обра зов ну функ ци ју ан тич ких ака де ми ја, пре не го што су их по ти сну ли 
цр кве не шко ле и ра ни мо дер ни уни вер зи те ти. Кра ље ви ћи у ра но ре не сан сним гра-
до ви ма у успо ну све ви ше су те жи ли да при ву ку ака дем ску сфе ру вла сти тој кул тур ној 
сфе ри, а се ку лар ни пи сци су вас кр сли по јам сла ве гра да као ср ца ци ви ли за ци је. Та ко 
је, на по слет ку, ху ма ни стич ка вер зи ја при че о па ду Тро је и Ри ма по зна ча ју, у ре не сан-
сном уму, по ста ла пан дан при чи о ис те ри ва њу Ада ма и Еве.

1 Овај есеј се за сни ва на мом пле нар ном из ла га њу у Един бур гу 14. ју ла 1995. на Сед мој ме ђу-
на род ној кон фе рен ци ји („Гра до ви, вр то ви, ди вљи не“) Бри тан ског удру же ња за ком па ра тив ну 
књи жев ност. 
2 Џејмс Џојс, Уликс, Бе о град: Ге о по е ти ка, 2004, пре вод, ко мен та ри и по го вор Зо ран Па у но вић. 
(Прим. прев.)
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Та ме ша ви на ре не сан сних ин те ре со ва ња и пре о ку па ци ја од ре ди ле су про тив ре чан 
осе ћај ко ји ће мо дер ни стич ки пи сци има ти пре ма гра ду као кључ ном ме сту од ви ја ња 
људ ске дра ме. Из ве сно је да је хри шћан ска ху ма ни стич ка ви зи ја иде ал ног гра да-др жа-
ве у Уто пи ји То ма са Мо ра, у су прот но сти с ха о тич ним европ ским дру штвом, ин спи-
ри са на европ ским мо на шким и кла сич ним ис ку ством. Ка да је Мо ров по што ва лац 
Ра бле ука зао на но ви се ку лар ни по тен ци јал ко е ду ка тив не ин сти ту ци је Те лем ске опа-
ти је, ма на сти ра пре тво ре ног у еле ган тан ово зе маљ ски рај, на уму је имао двор ске 
стан дар де свог до ба, а не град ски жи вот као та кав. Ипак, и град ски и двор ски пе сни-
ци пре и по сле Ра блеа, од Ги јо ма де Ло ри са до Ђам ба ти сте Ма ри на, при зи ва ли су 
сли ку древ ног вр та љу ба ви и на гла ша ва ли уло гу сен зу ал ног ис ку ства и жен ског сен-
зи би ли те та у по сти за њу мо дер не, кул ти ви са не ур ба но сти. По зи тив ни осе ћај ви тал-
но сти при ро де про на шао је рас про стра њен из раз у ре не сан сном кул ту Ве не ре ко ји 
на ла зи мо код ве ли ких ху ма ни ста по пут Фи чи на и код ве ли ких пе сни ка. Мно ги пу те ви 
су по ве зи ва ли вр то ве љу ба ви, по е зи ју и фи ло зо фи ју у ре не сан си. 

Но, сва ки сту дент ра не мо дер не кул ту ре под се ти ће нас да су по је ди ни вр то ви по пут 
ху ма ни стич ких ака дем ских про сто ра у ро ма ну Von gu ten und bösen Nac hbarn (О до брим 
и ло шим су се ди ма) Јер га Ви кра ма из сре ди не ше сна е стог сто ле ћа би ли ду хов на и дру-
штве на уто чи шта уну тар гра до ва ина че на ши ро ко сма тра них за опа сне. Па риз ко ји је 
Ра бле при ка зао, Па нур ги је ва пре не го Пан та гру е ло ва те ри то ри ја, уз бу дљив је, али 
не по у здан, обе ле жен кри ми на лом и де ка ден ци јом, а ма ло број не да ме у ње му под се-
ћа ју на по хот ни је же не на ко је је Бо ка чо већ обра тио па жњу до сре ди не че тр на е стог 
ве ка у Де ка ме ро ну, а не на оне из де ла De cla ris mu li e ri bus (О по зна тим же на ма). Уисти-
ну су опа сне ћу дљи ве стра сти и ка жњи ве про фе си је град ских же на ви со ког и ни ског 
по ре кла у Се ле сти ни Фер нан да де Ро ха са пред крај пет на е стог сто ле ћа. На слов на 
ни тко ви ца у де лу La Lo za na an da lu za (Рас ко шна Ан да лу жан ка) Фран си ска Де ли ка да, 
гла му ро зна кра љи ца под зе мља у Ри му по чет ком ше сна е стог ве ка, је сте ме ђу не бро-
је ним шпан ским прет ки ња ма фи гу ра по пут аван ту рист ки ње Мол Флан дерс ко ју Де фо 
на кра ју при ка зу је у не ма шти ни осам на е сто ве ков ног Лон до на. У ро ма ну Том Џонс Хен-
ри ја Фил дин га, ју нак тре ба да пре жи ви ко нач ни иза зов у ви ду ис ква ре них лон дон ских 
по мо дар ки ка ко би очу вао не так ну то про све ти тељ ско обе ћа ње о по тра зи за сре ћом 
и ве ром у при род ном за ко ну и мо ра лу.

Украт ко, ни ро ман ти ча ри ни мо дер ни сти по сле њих ни су мо ра ли да из ми сле при-
зор гра да као дис то пиј ског ла ви рин та. Но, у књи жев но сти де вет на е стог ве ка до го ди-
ле су се две ства ри ко је су у сим бо лич ком по тен ци ја лу гра да до ве ле до осо бе ног 
обр та. Пр ва је би ла је ња ва ње ве ли ке те ме осам на е стог сто ле ћа, ра ја на зе мљи, ко ју 
је по сте пе но за ме ни ла су пар нич ка ве ли ка те ма, она о пу то ва њу кроз па као. Дру га је 
би ла оп ште пре у сме ра ва ње па жње од при ро де, од бла го на кло ног ве ли ког лан ца жи-
во та, од окол не не гу ју ће при ро де, иди лич них ру со ов ских си ту а ци ја, те енер ги јом 
бре ме ни те ди вљи не у сти лу не мач ког по кре та Sturm und Drang као оми ље ног ме ста 
рад ње и те ме у при ча ма, те оп се жан пре ла зак ин те ре со ва ња са при ро де на град. Већ 
ука љан гро теск ном епи зо дом Те ро ра, Па риз по сле ре во лу ци је по стао је чу до ви шни 
ор га ни зам из об ли чу ју ћих по ри ва у Бал за ко вом са бра ном де лу, Људ ској ко ме ди ји, по-
стао је по зор ни ца за ро ман ти чар ско са мо пра жње ње у Фло бе ро вом Сен ти мен тал ном 
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вас пи та њу, те па то ло шка хи пер тро фи ја у Зо ли ној На ни. Моћ на дан те ов ска ви зи ја 
ур ба не сфе ре Бри та ни је у пе сми Џеј мса Том со на „Град је зи ве но ћи“ (’The City of Dre ad ful 
Night’) (из да тој 1874) за че та је от при ли ке у вре ме Бо дле ро вих Цве то ва зла. Бо длер, 
је дан од нај у ти цај ни јих но вих ви зи о на ра гра да и ње го вих про сто ра као но ве људ ске 
то по гра фи је, фа сци нант не и за чуд не су ро гат при ро де, по мо гао је на след ни ци ма од 
Ма лар меа до Рем боа и Рил кеа да по ве жу про сто ре по стро ман ти чар ске ин тер и ор но-
сти с ур ба ним кон тек сти ма и ис ку ством.

Би ло би ко ри сно ов де от по че ти ди гре си ју ко ја би при зва ла у се ћа ње ка ко су ве-
ли ки ре а ли сти по пут Фон та неа, Гал до са и Идит Вор тон ис тра жи ва ли жен ске уло ге у 
но вим ме тро по лит ским дру штви ма Евро пе и Се вер не Аме ри ке на пре ла зу с де вет на-
е стог у два де се то сто ле ће. Про стор на огра ни че ња ме при мо ра ва ју да од го дим тај 
ва жан кон траст с моћ ном са вре ме ном тра ди ци јом ко ја је мо ја при мар на те ма: сим бо-
лич ким по и сто ве ћи ва њем гра да с при ро дом, а са мим тим и с те лом и жен ским прин-
ци пи ма, на пра гу ви со ког мо дер ни зма. Ро ман ти чар ска fem me fa ta le по ја вљу је нам се 
у но вим об лич ји ма као фи гу ре Кар мен, Са ло ме и Ве не ре у кр зну ко је су код пи са ца, 
умет ни ка и ком по зи то ра сре ди ном и кра јем де вет на е стог сто ле ћа по пут Ме ри меа, Мо-
роа, Би зеа и За хер-Ма зо ха оте ло вље ње за во дљи ве, али окрут не жи вот не си ле – оне 
мо ћи ко ју је Шо пен ха у ер на звао „во љом“ у ути цај ном трак та ту из 1818, а ко ја се на 
дру гим ме сти ма на зи ва „под све шћу“. То по и сто ве ћи ва ње би ло је пло до но сно ам би-
ва лент но за мо дер ни стич ке пи сце по сле Бо дле ра. Ка ко је при ме тио Вал тер Бен ја мин, 
„у Бо дле ро вој по е зи ји је дин стве но је то што сли ке же не и смр ти про жи ма тре ћа, сли ка 
Па ри за“.3 Дру ги ма оста вљам да раз гра ни че осе ћај не и тек сен ти мен тал не или сек си-
стич ке при ка зе осло бо ђе не и/или ко мер ци ја ли зо ва не жен ске сек су ал но сти у по зном 
де вет на е стом сто ле ћу. Ја ћу са мо на ве сти оно што је би ло пот пу но отво ре на те ма у 
то до ба: опа сност ко ју су рас пу сне же не, ко ли ко год да су дра же сне, пред ста вља ле за 
бур жо а ски по ре дак и јав но здра вље. По сто ја ло је мно штво оних ко ји су по пу ла ри зо ва-
ли те му по ве за но сти из ме ђу жен ске сек су ал но сти и фи зич ког про па да ња и мо рал не 
обо ле ло сти град ског жи во та. Де ла по пут ко ма да Да ма с ка ме ли ја ма Алек сан дра Ди ме 
мла ђег и Вер ди је ве опе ре Тра ви ја та ко ја ко ри сти исту при чу, те Људ ски око ви Са мер се-
та Мо ма при мер су ви шег ни воа тог оп шир ног јав ног дис кур са ко ји је те жио да де фи-
ни ше и/или об у хва ти тај иза зов. Ба нал на фи гу ра Лу лу у ко ма ди ма Фран ка Ве де кин да, 
на њој за сно ва на екс пре си о ни стич ка опе ра Ал ба на Бер га, те филм Пан до ри на ку ти ја 
Г. В. Паб ста из 1929. мо гу по слу жи ти као илу стра ци ја да, упр кос де при ми ра ју ћој три-
ви ја ли за ци ји, та кви кли шеи ка сни је ужи ва ју дуг жи вот као мо ти ви.

Сто га што је у ана ло ги ји с те лом и же ном, при ча о гра ду по при ма ду бљу ево лу тив ну 
и ег зи стен ци јал ну ди мен зи ју у два де се том сто ле ћу. С јед не стра не, кон кре ти за ци ја и 
оро ну лост по сто ја ња по ја вљу ју се у гра ду као тај но гро бље свих ду хов них прег ну ћа, 
град је не кро по ла. С дру ге стра не, уну тар те не кро по ле, тог ме ста уми ра ња без пре-
стан ка – ка ко га ви де зна чај ни мо дер ни сти – же на је и из вор пре по ро да и оп стан ка. 

3 Wal ter Be nja min, Pas sa gen-Werk, у Ge sam mel te Schrif ten св. 5, ур. Rolf Ti e de mann и Her mann 
Schwep pen häu ser (Frank furt am Main: Su hr kamp, 1972–79), стр. 55. Wal ter Be nja min, Re flec ti ons: 
Es says, Ap ho risms, Auto bi o grap hi cal Wri tings, ур. Pe ter De metz, пре вод Ed mund Jep hcott (New York: 
Schoc ken Bo oks, 1986), стр. 157. 
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Пу то ва ње кроз па као у мо дер ни стич кој, ка сној мо дер ни стич кој и пост мо дер ној про зи 
за и ста че сто по при ма об лик оби ла ска гра да као дис то пиј ског ла ви рин та – до жи вља-
ја Па ри за у Рил ке о вим За пи си ма Мал теа Ла у рид са Бри геа, „дра гог, пр ља вог Да бли на“ 
(У 157) у Џој со вом Улик су, мрач ног Пра га у Каф ки ном Про це су, тмур ног ин ду стриј ског 
Бле сто на у Би то ро вом L’em ploi du temps (Упо тре ба вре ме на). Ме ђу дво сми сле но сти ма 
у Ма но вом де лу Смрт у Ве не ци ји, док се Ерос пре тва ра у Та на тос у тој уз ви ше ној не кро-
по ли где апо лон ске па ла те ле же у ди о ни сов ским мо чва ра ма, је сте да се по ти сну ти 
жен стве ни аспект Ашен ба хо вог по сто ја ња све ти. Но, град мо же да бу де и те ло као 
ме сто од ви ја ња про це са ко ји љу бав ис ку пљу је, као у сла вље њу Њу јор ка у де лу То ма са 
Вул фа Of Ti me and the Ri ver (О вре ме ну и ре ци), или се мо же мо тран спор то ва ти иза ку-
ли са fin-de-siè cle Па ри за у древ не ду би не, до пар ко ви ма пре тр па не не кро по ле ко ја је 
исто вре ме но храм жен ске мо ћи, као ка да нас Ман од во ди у Ли са бон пред крај де ла 
Ис по ве сти ва ра ли це Фе лик са Кру ла.

Сва ко од нас би мо гао да на ве де де се ти не пи са ца што те му тих бес ко нач них ули ца 
ко ји ма ше та мо де ле с Рил ке ом, Каф ком и Џој сом. Уста ље на схе ма у Улик су је ова:

Је дан град не ста не, до ђе но ви, па и он не ста не: до ђу дру ги, па про ђу. Ку ће, ни зо ви ку ћа, 
ули це, ми ље и ми ље тро то а ра, го ми ле ци га ла, ка ме ња. Пре ла зе из ру ке у ру ку. Је дан вла-
сник, па дру ги. Зе мљо вла сник ни кад не уми ре, та ко ка жу. Кад му до ђе ред да оде, не ко 
дру ги уско чи у ње го ве ци пе ле. От ку пе не ко ме сто зла том и опет све зла то код њих. Не где 
си гур но ва ра ју. Го ми ла ју се у гра до ви ма, вре ме их по ла ко уни шта ва. Пи ра ми де у пе ску. 
Са гра ђе не о хле бу и лу ку. Ки не ски зид из гра ди ли ро бо ви. Ва ви лон. Оста ло је са мо огром но 
ка ме ње. Окру гле ку ле. Оста ју ру ше ви не, ра штр ка на пред гра ђа, скле па ни ку ћер ци. (У 176)

У сво јим За пи си ма, Рил ке ов мла ди пе сник Мал те на ми ри ше на тру ли леш, град као 
бол ни цу па ци је на та на са мр ти и женā на по ро ђа ју. Ра ђа ње и уми ра ње у њој про ди ру 
у ње гов лич ни про стор и ум:

Елек трич ни трам ва ји са зво ња вом про ла зе кроз мо ју со бу. Ауто мо би ли пре ла зе пре-
ко ме не. Не ка вра та се са тре ском за тва ра ју. Не где се звец ка ју ћи ру ши не ко ок но, чу јем 
круп ну ср чу ка ко се сме је, а ма ле кр хо ти не ка ко се ки ко ћу. За тим из не на да по тму ла, за-
тво ре на бу ка с дру ге стра не, уну тра у ку ћи. (ЗМЛБ 7–8)4

Мал те по чи ње да по ве зу је ствар ност си ро ма шних ули ча ра, људ ски от пад гра да, с 
при зо ром ру ше ња згра да и из град ње но вих на њи хо вом ме сту. Гле да ти јеф ти не ра зо-
ре не ен те ри је ре, оро ну лих зи до ва и из ло же них це ви, на ли ку је зу ре њу у ис ки да на те ла 
и жи во те: „Ви де ла се [његова] уну тра шња стра на“ (ЗМЛБ 36). Раз ру ше не згра де ис пу шта-
ју ку жне да хо ве и ми ри се оних ко ји су не ка да на ста њи ва ли те про сто ре. У ег зи стен-
ци јал ном бо лу, по пут фи гу ре у бек ству у град ским пеј за жи ма Де Ки ри ка, Мал те тр чи

чим сам га [зид] пре по знао. Јер то што сам га пре по знао, то је оно стра шно. Ја све то 
ов де пре по зна јем, и сто га оно та ко без окле ва ња ула зи у ме не: у ме ни је код ку ће. (ЗМЛБ 38)

4 Рај нер Ма ри ја Рил ке, За пи си Мал теа Ла у рид са Бри геа, Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 
1987, пре вод Бра ни мир Жи во ји но вић. (Прим. прев.)
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На ули ца ма но ћу, као на Ен со ро вим или Гро со вим сли ка ма, Мал теа на па да ју кар-
не вал ске го ми ле, а смех им на ви ре из уста „као гној из отво ре них ра на“, сти сну те го ми-
ле ко је се та ла са ју „као да се сто је ћи пâре“ (ЗМЛБ 38). Јед на од нај у жа сни јих епи зо да 
у Рил ке о вом ро ма ну је сте ка да се Мал те, на иви ци да до слов но из гу би ра зум и при дру-
жи се ра стро је ним про па ли ца ма, за ма ло под врг не те ра пи ји елек тро шо ко ви ма у др жав ној 
бол ни ци. Мо ра мо за јед но с њим да слу ша мо зву ке си сте ма ко ји те ло тре ти ра као пред-
мет и по чи ње да умрт вљу је и ње го ву људ скост: „И се део сам и раз ми шљао шта ли ће 
ра ди ти оној ту пој де вој ци и да ли ће и она ви ка ти. Ма ши не по за ди су звр ја ле та ко 
при јат но, као у фа бри ци, ни је у то ме би ло ни чег уз не ми ра ва ју ћег.“ (ЗМЛБ 47) Чист ужас 
над уми ра њем ко нач но на го ни Мал теа да по бег не из бол ни це на зад у бес ко нач не 
ла ви рин те не по зна тих зна ко ва:

Не мо гу се се ти ти ка ко сам из и шао кроз она мно го број на дво ри шта. Би ло је ве че, и ја 
сам за лу тао у не по зна том де лу гра да и ишао сам у јед ном прав цу уз бу ле ва ре са бес ко нач-
ним зи до ви ма и, кад ни ка ко ни је би ло кра ја, у су прот ном прав цу на траг до би ло ког тр га. 
Ту сам по чео да идем не ком ули цом, и на и ла зи ле су дру ге ули це, ко је ни ка да ни сам ви део, 
и опет дру ге. Елек трич ни трам ва ји су по не кад, пре те ра но све тли и са оштром зво ња-
вом на лик на ку ца ње, ју ри ли ме ни у су срет и по ред ме не. Али на њи хо вим та бла ма су 
ста ја ла име на ко ја ни сам по зна вао. Ни сам знао у ко јем сам гра ду и да ли ов де не где имам 
стан и шта ми ва ља учи ни ти да не мо рам ви ше хо да ти. (ЗМЛБ 48)

Пре по зна је мо те ули це, пет на ест го ди на ка сни је, у Каф ки ном Про це су, као оне ко-
ји ма је зди бан кар ски чи нов ник Јо зеф К. у по тра зи за су дом на ко ји су га по зва ли том 
на ме тљи вом мо дер ном спра вом, те ле фо ном:

Ми слио је да ће већ из да ле ка пре по зна ти ку ћу по не ком зна ку ко ји ни сам се би ни је 
мо гао до бро да пред ста ви, или по не кој на ро чи тој жи во сти пред ула зом. Али Ју ли у со ва 
ули ца у ко јој је ку ћа тре ба ло да бу де и на чи јем је по чет ку за тре ну так за стао, има ла је 
на обе стра не ско ро са свим јед но ли ке ку ће, ви со ке, си ве на јам не ку ће ри не у ко ји ма ста ну ју 
си ро ма шни љу ди. (П 59–60)5

Код Каф ке ти пи чан при зор на се ље не че твр ти не де љом под ра зу ме ва чла но ве по-
ро ди це ко ји пи ље кроз про зор, же не што се ти ска ју у про дав ни ца ма да ку пе хра ну, 
уз не ми ру ју ћи смех из над К.-а и је дан шкри пав гра мо фон. К.-ово агре сив но, не спрет-
но про ди ра ње у лич ни про стор го спо ђи це Бирст нер, ње го ве при влач не су ста нар ке, 
у пр вом по гла вљу, са да у дру гом по гла вљу на ста вља ње гов ула зак кроз дво ри шта и 
пе ња ње уз сте пе ни це по ред про па лих ста нов ни ка и не ва ља ле де це. Упе ча тљив је 
јеф тин сјај обич ног жи во та у ве ли ком гра ду:

Бе ху то по пра ви лу ма ле со бе с јед ним про зо ром у ко ји ма се ку ва ло. Не ке же не др жа ле 
су у јед ној ру ци одој чад, а сло бод ном ру ком ра ди ле су код ог њи шта. Нај рев но сни је су трч-
ка ра ле та мо-амо не до ра сле де вој чи це оде ве не очи глед но са мо у ке це љи це. У свим со ба ма 
по сте ље су још би ле ко ри шће не и у њи ма су ле жа ли бо ле сни ци, или они што су још спа-
ва ли, или љу ди ко ји су се та мо об у че ни про те за ли. (П 61–62)

5 Франц Каф ка, Про цес, Бе о град: БИГЗ, 1990, пре вод Ви да Жу пан ски Печ ник. (Прим. прев.)
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Ка да К. ко нач но стиг не до ме ста на ком се на ла зи суд, упу ћу је га кроз отво ре на 
вра та „јед на мла да же на цр них све тлих очи ју ко ја је баш пра ла деч је ру бље у јед ном 
ча бру“ (П 62). Про на шав ши ску пи ну љу ди као на го ве штај не ка кве за јед ни це, он агре-
сив но пре у зи ма на се бе по ли тич ку уло гу и пре и спи ту је ауто ри тет су да све сме ли јим 
и сме ли јим из ра зи ма. К.-ова по жу да се ја сно пре у сме ра ва на про ле тер ску мај ку ко ја 
му од вла чи па жњу ка да је она та јан стве но упле те на у су срет сек су ал ног ка рак те ра у 
углу исте про сто ри је у ко јој су ди је и ру ља слу ша ју остра шће ни го вор про тив ко руп-
ци је си сте ма. Ат мос фе ра по ста је све зло коб ни ја, „по што је услед мут не днев не све-
тло сти па ра би ла бе ли ча ста и за се њи ва ла је очи“ (П 71). Иза шав ши тек на по ла пу та из 
те „па ре“ ко ја ка рак те ри ше ње го во сле пи ло, К. осе ћа прет њу ње го вој сло бо ди и из-
не на да пр ко сно од ла зи. Ка да ка сни је по се ти пра зну суд ни цу, где га опет при лич но 
оп чи ни мла да мај ка, К. на сво је чу ђе ње от кри ва да су у до слов но пр ља вим књи га ма 
на сто лу су ди ја „јед на не при стој на сли ка“ (П 76) и је дан пор но граф ски ро ман. Крај ња 
ба нал ност сли ке је вр ло упе ча тљи ва:

Је дан чо век и јед на же на се де ли су го ли на ка на бе ту. Бе стид на на ме ра цр та ча мо гла 
се ја сно при ме ти ти, но ње го ва не у кост би ла је то ли ка да су се у ства ри ви де ли са мо 
чо век и же на ко ји су се ису ви ше те ле сно ис ти ца ли на сли ци, се де ли пре те ра но ус прав но 
и услед ло ше пер спек ти ве с му ком окре та ли јед но дру гом. (П 76)

Мо же мо осе ти ти да овај опис пре но си, из ме ђу оста лог, К.-ово под све сно ми шље-
ње да је Бог као „умет ник“ пра вој при ро ди, Ње го вој умет нич кој фор ми, при шио ову 
те му. Не би би ло пре те ра но ту ма чи ти овај пот це њи вач ки суд из ме ђу ре до ва и као из ја ву 
не и ден ти фи ко ва ног при по ве дач ког гла са о „ло шој пер спек ти ви“ ко ја ру ко во ди К.-овом 
суд би ном до са мог кра ја, а по себ но ње гов од нос пре ма оно ме што је жен ско. Као мо-
де ран чо век ко ји сма тра да по сто ја ње чи не са мо по сао и прав не кон вен ци је, прем да 
сво ју ру ти ну пре ки да ис па ди ма по жу де, К. упор но ис тра ја ва у уве ре њу да мо же да 
упо тре би ка те го ри је свог огра ни че ног би ро крат ског ума да ре ши вла сти ти слу чај:

У тим на сто ја њи ма не сме да по пу сти, све тре ба да бу де ор га ни зо ва но и кон тро ли-
са но. Не ка суд на и ђе јед ном на оп ту же ног ко ји уме да бра ни сво је пра во. (П 146)

Но, па ра и дим и да ље ула зе кроз К.-ов про зор. Ум му је за ма гљен, и на свој на чин 
он пи љи као ту па ви ви дов њак у иза зи вач ке отво ре у над ре ал ној не про зир но сти, као 
што то чи ни Гре гор у „Пре о бра жа ју“. Ве не ра у кр зну је обо жа ва на да ма у ура мље ној 
сли ци у Гре го ро вој со би, ка да се на пр вој стра ни ци при че про бу ди пре о бра жен у не ка-
кву га мад; по глед из ње го ве со бе по сте пе но не ста је у пра зном зи ду ко ји га ис кљу чу-
је из жи во та. Све мах ни ти ја ис тра жи ва ња оп ту же ног К.-а све су па кле ни ја. На при мер, 
та мо где жи ви сли кар (у сед мом по гла вљу),

на дру гом [крилу] је до ле у зи ду би ла про бу ше на ру па из ко је је баш у том тре нут ку кад 
се К. при бли жа вао по те кла од врат но жу та теч ност ко ја се пу ши ла; од ње не ко ли ко 
па цо ва по бе го ше у обли жњи ка нал. (П 158)
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Рил ке ов ски и џој сов ски ужас ме ша ју се у та квим од бој ним при зо ри ма.
У есе ју ко ји тре ба да иза ђе под на сло вом “The Ha un ted Nar ra tor be fo re the Ga te” 

(„Про го ње ни при по ве дач пред вра ти ма“), су ге ри сао сам да су К.-ово ре ци проч но 
сле пи ло пред жи во том и от кри ће огав но сти ње го вих те ме ља не по сред но по ве за ни 
с чу ве ном па ра бо лом о вра ти ма у епи зо ди с ка те дра лом.6 К.-ов па ту ља сти стас у од-
но су на сим бо лич ку сло же ност цр кве, те то што он не успе да про ник не у дух па ра-
бо ле, са чи ња ва про чи шћа ва ју ћи но во ми то ло шки мо ме нат у европ ској књи жев но сти. 
Сло бо дан сам да вас упу тим на мој де таљ ни ји ар гу мент да је Каф ка истин ски, прем да 
не га ти ван ка ба лист по сво јој упо тре би ме та фо ре вра та кроз ко ја људ ски род ви ди 
бож ју све тлост и по ку ша ва да при сту пи Бо гу. У си сте му се фи ро та, ко ји при ка зу је бо-
жан ске ема на ци је, ни жи аспек ти би ћа ја вља ју се у жен ској жи вот ној ствар но сти или 
Ше ки ни. У ерот ској ка ба ли је кљу чан од нос му шких и жен ских ство ре ња чи ја те ле сна 
сје ди ње ност, уко ли ко је под стак ну та истин ском љу ба вљу, мо же обез бе ди ти при ступ 
ви шем сте пе ну ра до сти ко ја от кри ва вр хун ску ра дост што по чи ва у скри ве ном бо-
жан ству твор ца. У те о зоф ској ка ба ли кључ на је ко смич ка дра ма бож јег чи на са мо про-
ма тра ња ко ја је ис ко ри шће на у стра стве ној при чи о људ ској вр сти што се са мо об на вља. 
Људ ска ра са се ту ма чи као те ло љу ба ви, а вр хов ни сим бол по твр ђи ва ња је оте ло вље ње 
де те та. Док се ми сте ри ја Бо га по вла чи у ви ше се фи ро те кад год не ки при ви ле го ва ни 
људ ски створ успе да про ђе кроз ни жа зе маљ ска вра та кроз ко ја си ја све тлост, вра та 
с раз ло гом по зи ва ју. По пут дру гих Каф ки них пре и спи ти вач ких ан ти хе ро ја ко ји ис тра-
жу ју си стем, К. не мо же истин ски да пој ми соп стве ну дру гост као је дан аспект те ла 
љу ба ви. Но, ре фе рен ци јал ност овог ро ма на да је нам ви ше од К.-ове по ме те но сти. 
Пре по зна је мо да се К.-ово ри ту ал но по гу бље ње но ћу ја вља при нео бич но мир ном 
све тлу, а Каф ка на го ве шта ва да је оно у ве зи с ноћ ним кре та њем го спо ђи це Бирст нер 
ко ја се кре ће ули ца ма по пут ка кве бо ги ње за штит ни це док он од ла зи у смрт: „Сву да 
се про сти ра ла ме се чи на сво јим при род ним и мир ним сја јем ко ји ни је свој ствен ни-
јед ној дру гој све тло сти“ (П 239–240).

Мо же мо кон тра сти ра ти К.-ову ту пост као жр тве и ду го трај ни от пор Мал теа, као 
пе сни ка и сла би јег су да,7 мо ћи за ко ју све вре ме зна да ће јој се на по слет ку пре да ти. 
То не из бе жно при хва та ње од Мал теа као са мо о бли ко ва ног блуд ног си на ко ји се на 
кра ју мо ра вра ти ти ку ћи, из ра же но је у ви ше слој ној ко ди За пи са. То по ве зи ва ње ни за 
те ма у ро ма ну за о кру жу је Мал те о во ис тра жи ва ње ду бљих ег зи стен ци јал них слич но-
сти из ме ђу све та ца, љу бав ни ка и умет ни ка, те пред но сти же на ме ђу љу бав ни ци ма. 
Раз ми шља ју ћи о сло же ној при чи о европ ској ци ви ли за ци ји од дав ни на, без дом ни 
дан ски пе сник ко ји је пре жи вео као из гна ник у Па ри зу пре ла зи на ко ду ср дач ним 
обра ћа њем „де вој ка ма у мом за ви ча ју“ (ЗМЛБ 168). Не пре ки нув ши при ступ жен ском, 
Мал те је го то во као пред ви див кон траст Ма но вом Ашен ба ху на рас кр шћу ча роб ног 
про сто ра умет но сти, у Ве не ци ји, што и Рил ке ево ци ра као ти пич но европ ски кон структ:

6 Ge rald Gil le spie, ’Tha Ha un ted Nar ra tor be fo re the Ga te’ у Nar ra ti ve Iro ni es, ур. Raymond A. Pri er 
и Ge rald Gil le spie (Am ster dam: Ro do pi, 1996), стр. 33–49.
7 Алу зи ја на же ну као сла би ји суд у Пр вој Пе тро вој по сла ни ци у Све том пи сму. (Прим. прев.)
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она [Венеција] усред ни шта ви ла на по то ну лим шу ма ма же ље на, с му ком по ти сну та и 
нај зад то ли ко пот пу но по сто је ћа Ве не ци ја. Очвр сло, на нај не оп ход ни је огра ни че но те ло 
[...] Ле па про тив те жа све та [...]. (ЗМЛБ 172–173)

При род но чу до је сте то што у ме ђу на род ном жа го ру чу је глас из гу бље ног до ма, 
пре ле пи глас же не на про зо ру ко ја пе ва на дан ском. То под сти че кул ми на ци ју у по-
све ти Абе ло ни, во ље ној мла дој тет ки од ко је је као де те Мал те на у чио о вр ли на ма 
љу ба ви, а од и грав ши сво ју му шку уло гу спрам ње не у уло зи хер ма фро ди та, умет ник 
Мал те по но во се по твр ђу је у сво јој по све ти као блуд ник чи ји је ужас пред све про жди-
ру ћом ап со лут но сти љу ба ви упе ча тљи во ми стич ног ка рак те ра. 

Да ли Би то ро во де ло L’em ploi du temps из 1956. тре ба да по сма тра мо као ра ни пост-
мо дер ни или ока сне ли мо дер ни ро ман пи та ње је ко је усрд но мо лим да из о ста вим. 
Ов де је зна чај но да у ње му на ла зи мо по ја ча ну пер цеп ци ју гра да као зам ке-ла ви рин та 
ко ја је жи ва и пре ти да про гу та мањ ка вог мла дог хер ме не у та. Пред крај књи ге при-
по ве дач чак чу је град у стал ним пре о бра жа ји ма ка ко се ру га ње го вом ја ло вом от по ру 
мо ћи гра да и при по ве да че вим уто пиј ским же ља ма:

Ја тра јем, ја сам по сто јан! и ако се не ка од мо јих ку ћа сру ши, не мој, упр кос то ме, да 
по ми слиш да се ја рас па дам и да сам спре ман да пре пу стим ме сто том дру гом гра ду 
тво јих сла бих сно ва – тво јих сно ва ко је сам ус пео да учи ним та ко бе зна чај ним, та ко не-
ра зу мљи вим, та ко раз би је ним, та ко му ца вим, та ко не моћ ним – том дру гом гра ду чи је 
си при бли жа ва ње мо жда за ми шљао да на ја вљу је та го ла кон струк ци ја у апри лу, са да 
та ко до бро об ло же на; мо је ће ли је се умно жа ва ју, мо ји ожиљ ци за це љу ју; ја се не ме њам, 
ја не уми рем, ја тра јем, упи јам све по ку ша је сво јом стал но шћу; то но во ли це ко је ти по-
ка зу јем, до бро то ви диш, за пра во и ни је но во ли це, то ни је ли це са да шњо сти, то ни је 
пр ви симп том мог за га ђе ња тим из ми шље ним гра дом ко ји љу ди на ме ра ва ју да ми су прот-
ста ве, иако ни су спо соб ни чак ни да ми га опи шу; не, оста јем упра во то при сут но ли це 
ста рог али не и древ ног гра да, тог гра да за ко ји мно ги сма тра ју да је про клет, по гле дај... 
(ЕТ 231)8

Би то ров про та го ни ста, мла ди фран цу ски по се ти лац Ре вел, ис пи па ва ју ћи пут кроз 
ла ви ринт ма гле ног, ки шног ин ду стриј ског гра да Бле сто на, ства ра вла сти ти ла ви ринт 
од ре чи док пре де при чу та мо-амо ме ђу сло је ви ма вре ме на у свом днев ни ку, што от по-
чи ње на кон не ко ли ко му ко трп них ме се ци због по те шко ћа у аси ми ло ва њу као стра нац 
у гра ду, као на чин да се из бо ри са сво јим ис ку стви ма и гре шка ма. По сте пе но по чи ње 
да уви ђа ана ло ги је из ме ђу Бле сто на и гра до ва из свих раз до бља и под руч ја, те ва жност 
те мељ них при ча по пут оне о Ка и ну и Аве љу. Ре вел по чи ње да се по и сто ве ћу је с уло-
га ма Те зе ја и Еди па, но то је не до вољ но зна ње. Ње гов не у спех у раз у ме ва њу жен ског 
све та у се би са мом, или жен ског аспек та, гра да, од су штин ског је зна ча ја за ње го ву 
суд би ну. Он на по слет ку из гу би и Ен Рај ли, а ја сно је да је она ње го ва Ари јад на, и сво ју 
се стру Ро уз, ко ја очи глед но пред ста вља Фе дру, од ва бљу је га, али се обра ћа јед ном од 
ри ва ла ко је он увек пре по зна је пре ка сно. Ре ве ло ва хер ме не у тич ка по тра га по ве за на 

8 Mic hel Bu tor, L’Em ploi du temps (Pa ris: Les Edi ti ons de Mi nu it, 1957). Mic hel Bu tor, Pas sing Ti me, 
пре вод Jean Ste wart (Lon don: Fa ber and Fa ber, 1961).
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је с им пе ра ти вом да се раз у ме уну тра шња тај на Бле сто на, бра то у би ство о ком је, под 
псе у до ни мом, је дан пи сац што се спри ја те љио с Ре ве лом из дао де тек тив ску при по-
вест. Ре вел ни ка да не раз у ме до вољ но, чак ни у ре тро спек ти ви, у ка квој је ве зи ро ман 
о уби ству с пра вим по ро ди ца ма на ко је се од но се пре до че ни до га ђа ји; ни ти ика да 
на слу ти ка ко ће се ње го во ин те ре со ва ње за тај ро ман и ње го ву та јан стве ну ори ги нал-
ну по за ди ну од ра зи ти на се стре Беј ли и ма три јар хал ну го спо ђу Џен кинс, те ка кав би 
њи хов истин ски од нос пре ма раз ли чи тим му шким ри ва ли ма мо гао би ти, а ка мо ли да 
раз у ме мо ти ве ових дру гих. Ако ми том оп сед ну ти Ре вел у из ве сном сми слу сву да сре ће 
пред ста ве се бе, као у „осам на ест Хар ви та пи се ри ја“ (ЕТ 155) што по кри ва ју при чу о 
Те зе ју од де тињ ства до из гнан ства из гра да, он је по пут ту пог ме се ча ра што пре ту ра 
по до ка зи ма свог кра јо ли ка сно ва.

Јед на ко дво сми сле но на зван као и ка сни ји из ми шље ни Бле стон, исто риј ски парк 
Фи никс у Да бли ну за Џој са је из гу бље ни рај као дис то пиј ско жа ри ште му шког не у спе-
ха и са гре ше ња. У Улик су, парк што обе ћа ва ус кр сну ће ме сто је где је мо дер но ир ско 
вођ ство до жи ве ло тра ги чан су но врат; у Фи не а га но вом бде њу, по но во се ја вља као ме сто 
на вод них сра мот них сек су ал них зло чи на ХЦЕ-а. Док пра ти ток Хо ме ро ве Оди се је, сим-
бо лич ка про гре си ја Џој со ве по ли троп ске про зе у Улик су пра ти и ток Ге те о вог Фа у ста 
у основ ним цр та ма. Фа у стов не у мор ни по рив као ре не сан сног чо ве ка до ми ни ра у 
пр вом де лу Ге те о ве ко смич ке дра ме, док дру ги део пре ра ста у ис тра жи ва ње на та ло-
же них ми ле ни ју ма ар хе ти по ва, а де ло до сти же вр ху нац у при зна ва њу „жен стве но сти 
веч не“ (Ф 444),9 ка ко се на во ди у по след њим сти хо ви ма. По чет ни фо кус је за и ста на 
Сти ве ну, џој сов ском про та го ни сти у кон фликт ном од но су са сво јим све том, про го ње ном 
од вла сти тог Ме фи ста у об лич ји ма по пут Ма ла ки ја Ма ли ге на; но, при ча о Те ле ма ху 
пре та че се, у Улик су, у лу та ња зре ли јег Блу ма док он кру жи кроз сло же ност Да бли на, 
али се на кра ју вра ћа ку ћи, вр ту и же ни. Уну тра шњи мо но лог Све ви шње мај ке, с чу ве ним 
ре чи ма „и да ре кла сам хо ћу Да“ (У 760), за тва ра круг по твр ђи ва њем про це са у по гла-
вљу Пе не ло па. Дан те ов ска аура оба ви ја ви тал ну ми сте ри ју у ср цу ла ви рин та док се 
аспек ти оца и си на, „цен три пе тал ни остај ник“ и „цен три фу гал ни од ла зник“ (У 687), су-
сре ћу у њи хо вом од но су по врат ка и оти ски ва ња од из во ра по гла вља Ита ка. Мо ли-Пе-
не ло па, тач ка у ко јој Блум-Оди сеј не ста је, је сте ко смич ка и нул та тач ка, исто вре ме но 
јај на ће ли ја и мен зис од ре ђен сва ком жи во ту и при по ве сти, про лаз у по сто ја ње људ-
ског ро да и из ње га, створ ко ји за у век про ла зи кроз вла сти ту ка пи ју. Људ ски род се вам-
пир ски ре ци кли ра док се гра до ви ди жу, цве та ју, ру ше и об на вља ју. Сим бо ли ка Ита ке 
је ус трај но тра ди ци о нал на. Ку ћа, храм у сре ди шту ла ви рин та, прак тич но је бес ко нач-
ност. То ми чи та о ци от кри ва мо ис тра жи ва њем мно штва ства ри и ве за ко је ку ћа от кри ва. 
Ја сно је да на до ме шћу је ди вљи ну бор де ла Бе ле Ко ен, чи ју ла жну све тлост Вал ха ле 
Сти вен ра за ра са мо о сло ба ђа ју ћим ге стом као мла ди Зиг фрид. Са да на Ита ки, ка да је 
по вра тио оца, син се спро во ди кроз врт и кроз вра та из ње га да би и сам по стао отац, 
кан ди дат људ ског по рет ка, по ми рен с од го ји тељ ским те лом. У ро ма ну ко ји из ра жа ва 
слу чај ност су прот но сти, Мо ли је „ода вао ви дљи ви све тло сни зна мен, све тиљ ка“ и она 
је „све тла и по лу све тла сен ка све тиљ ке“ (У 686). До жи вља ва мо та јан стве ност та ме 

9 Јо хан Вол фганг Ге те, Фа уст, Под го ри ца: ЦИД, 1997, пре вод Бра ни мир Жи во ји но вић. (Прим. прев.)



Ше ки не и бо жан ску све тлост што иси ја ва из ње као Ка пи је. У по гла вљу у че твр ти гре ха, 
не ве ро ват ни рас ка ла шни Сти вен осе ћа ту слу чај ност су прот но сти у ша љи вим је зич ким 
ома шка ма по пут „Да ви до вим од но сно Кир ки ним, од но сно, шта при чам, Це ре ри ним 
ол та ром“ (У 508).10

„Дру гост“ ла ви рин та-гра да за тва ра се и ис кљу чу је Ре ве ла у L’em ploi du temps ко ли-
ко год да се тру ди да га пој ми кроз свој днев ник. Ко ли ко је дру га чи ји крај за ди вље на 
ра дост ко ју ва ра ли ца (чи тај: умет ник) осе ћа ка да га Све ви шња мај ка сен хо ра Ку кук, 
Де ме тра и Кар мен у јед ном, при ви ја на гру ди у Ма но вом Фе лик су Кру лу.

„Ма ри ја!“ вик нух ја. А:
„Holé! He ho! Ahé!“ вик ну она сил но ли ку ју ћи. Ви хор пра древ них сна га по не се ме у цар-

ство сла сти, и ви со ко, бур ни је но при ли ком кр ва ве игре ибе риј ске, ја ви дех ка ко се, под 
жар ким ми ло ва њем мо јим, та ла са ју кра љев ске гру ди.11

То ком Фе лик со вог ду гог пу то ва ња во зом у ар ха ич ни ибе риј ски ку так Евро пе, он 
от кри ва при чу о ево лу ци ји као ону чи јег ју на ка и свр ху он ва ља но пре до ча ва и се бе 
по ста вља на праг тог ко мич ног ин сце ни ра ња еле у син ских об ре да. Кри ци древ них 
по све ће ни ка, бор бе би ко ва, ваг не ров ских Вал ки ра ме ша ју се у мо дер ни стич кој веч-
но сти мит ског иден ти те та. Наш Хер ме сов иза бра ник, ко ји је омо гу ћио на ше уче шће, 
не мо же или не ће ви ше ни шта да ка же о све тим ми сте ри ја ма по ве за ним с мај ком.

Та тврд ња из 1955. од је ку је из ср жи Ма но вог де ла у пе ри о ду пред Пр ви свет ски 
рат. Ни шта ве шти је не илу стру је по зи тив ни мо дер ни стич ки пре о крет у по и сто ве ћи ва њу 
гра да, ди вљи не и вр та не го ко да Пру сто вог де ла У Сва но вом кра ју из 1913. ко ја се вр ти 
око при по ве да че ве мла да лач ке по све ће но сти гла му ро зној Оде ти де Кре си, што га је 
под сти ца ло на ту ма ра ње ста за ма Бу лоњ ске шу ме, у на ди да ће је угле да ти. Ње го ва 
еди пов ска на кло ност, бу ду ћи да се ди ви ње ном му жу Сва ну, чи ни га по ма ло кри вом 
фи гу ром Хи по ли та. Док је зло слут но што глав ни лик Зо ли ног ро ма на, мла да де ка дент-
на иза бра ни ца Ре не, ко ју ин це сту о зно при вла че ста ри ји му шкар ци, а ови сна је и о при-
ка зи ва њу пред њи ма у по мод ној Шу ми, Пруст свом при по ве да чу об у зе том се ћа њи ма 
у де лу У Сва но вом кра ју до зво ља ва да ужи ва у за до вољ ству што ви ди и обо жа ва до-
ско ра де ка дент ну за вод ни цу, са да ма тро ну у дру штву, Одет, од но сно Ве не ру у ње ном 
сја ју на Се ве ру. От при ли ке се дам по след њих стра на ро ма на У Сва но вом кра ју, сим фо-
ниј ски спој те ма и тро па у ро ма ну, об у хва ћен је се њим еле гиј ским при се ћа њем, за вре-
ђу је да се у це ло сти ци ти ра; но, ве ру јем да ће све га не ко ли ко ре до ва би ти до вољ но 
да на го ве сти ка рак тер са зре лог за до вољ ства:

Ту сло же ност Бу лоњ ске шу ме, ко ја од ње чи ни јед но ве штач ко ме сто и, у зо о ло шком 
или у ми то ло шком сми слу ре чи, Врт, по но во сам уочио ове го ди не док сам про ла зио њо ме 
иду ћи у Три ја нон, јед ног од пр вих но вем бар ских ју та ра, кад у Па ри зу, у ку ћа ма, бли зи на 
при зо ра је се ни ко ја та ко бр зо из ми че, а ми смо тог при зо ра ме ђу тим ли ше ни и не при су-

10 Ен гле ско име Кир ке je Cir ce, а Це ре ре Ce res. (Прим. прев.) 
11 То мас Ман, Ис по ве сти ва ра ли це Фе лик са Кру ла, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 1959, пре вод Бо шко 
Пе тро вић. (Прим. прев.)
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ству је мо му, иза зи ва но стал ги ју, пра ву гро зни ча ву че жњу за мр твим ли шћем, ко ја чак 
мо же да нам оду зме и сан. (УСК 261)12

Прем да је мо гао да одо ли жуд њи да по се ти мо ре (ри вал ско ис ку ство не све сног и 
то тал но сти), Шу ма, ин тер на ли зо ва на при пи то мље на ди вљи на Па ри за, увла чи га у 
сво је сло же но ин сце ни ра ње дра ме ње не мо ћи, мо ћи при ро де и гра да, ин сце ни ра ње 
по доб но „за шет њу епи зод них ли ца ко је ће сли кар тек ка сни је до да ти“ (УСК 262), ми зан-
сце на што са др жи на го ве шта је про ле ћа као што је „ам пе лоп сис, ди ван и на сме јан као 
ру жи ча сти глог зи ми“ (УСК 262). „При вре ме ни и ве штач ки из глед“ (УСК 262) пар ка му 
не сме та; јер тај је се њи тре ну так – екви ва лент по ет ском при се ћа њу – је сте онај ка да 
Шу ма, по пут умет но сти, „ода је нај ви ше ра зних биљ них вр ста и ста вља на по ре до нај-
ви ше одво је них де ло ва у јед ном сло же ном скло пу“ (УСК 262). Уто нуо не ко вре ме у го то-
во џој сов ску „теч ну и сма раг дну ат мос фе ру“ (УСК 264) га је ва, „као под мо рем“, он осе ћа 
„жен ску за јед ни цу“ и у уму се жур но вра ти да би угле дао про шло го ди шња „ре мек-де ла 
жен ске еле ган ци је“. Из гле да да ни шта са вре ме но ви ше не по се ду је моћ го спо ђе Сван „у 
крат кој бун ди од ви дре“ (УСК 266), с пла вим пе ром у ше ши ру, као за шти ти од прет ње зи ме. 

За пра во, ле по ти це ко је је при по ве дач по зна вао до слов но су иш че зле из „вер ги-
ли јев ских шу ма ра ка“ (УСК 267) – та суд би на је иро нич но увек по чи ва ла у еле гант ном 
име ну јед не од оми ље них аве ни ја, Је ли сеј ских по ља. Ка да се жен ска ле по та оду зме 
од пар ка, при ро да од вр та пре ла зи у ди вљи ну. Му шка свест, са ма у свом гра ду, су о че на 
с пу ком си ро вом ствар но шћу, осе ћа акут ни бол гу бит ка. Али гу би так нас по ста вља на 
бо дле ров ску пу та њу при се ћа ња, „При би ра ња“, што се про те же у ноћ.

Сун це се бе ше скри ло. При ро да је по чи ња ла ца ро ва ти у Бу лоњ ској шу ми из ко је је од-
ле те ла пред ста ва да је она Је ли сеј ски врт Же не; из над ла жне ве тре ња че не бо је би ло 
си во; ве тар је на би рао Ве ли ко је зе ро сит ним та ла си ћи ма као би ло ка кво је зе ро; круп не 
пти це бр зо су пре ле та ле из над Шу ме као из над би ло ка кве шу ме, и при род но кре ште ћи 
сле та ле јед на за дру гом на ве ли ке хра сто ве ко ји, под сво јим дру ид ским кру на ма, с до дон-
ском до сто јан стве но шћу, као да су про гла ша ва ли не људ ску пу стош опу сте ле шу ме и 
по ма га ли ми да бо ље схва тим ка ко је про тив реч но у ствар но сти тра жи ти сли ке се ћа-
ња, ко ји ма би та ко увек не до ста ја ла она њи хо ва чар што им по ти че упра во из пам ће ња 
и отуд што ни су опа же не чу ли ма. (УСК 267)

Ерос и Та на тос. Опу сте ле шу ме по ста ју кроз алу зи ју из но ва по све ће не у је се њим 
и зим ским об лич ји ма Сент Бо ма, про сто ра Ве ли ке мај ке у ње ној шум ској та ми. Но, Оде-
та, чи ја се оде ћа, ка ко при ме ћу је мо кроз цео ро ман, ин стинк тив но ме ња с го ди шњим 
до би ма и мо да ма, увек обе ћа ва да ће се по но во по ја ви ти у цве ту. Ко нач но, она се ин тер-
на ли зу је у тро па ма вре ме на и го ди шњег до ба као знак ми сте ри је жи во та. Крај њи сим-
фо ниј ски спој свих тро па ја вља се у се ћа њу на Оде ти не три јум фал не шет ње у Шу ми.13

12 Мар сел Пруст, У тра га њу за иш че злим вре ме ном: У Сва но вом кра ју 2, Но ви Сад-Бе о град: Ма-
ти ца срп ска-Но лит-На род на књи га, 1983, пре вод Жи во јин Жи вој но вић. (Прим. прев.)
13 Cf. мо је ви ђе ње ко де де ла У Сва но вом кра ју и дру гих пру стов ских сим фо ниј ских вр ху на ца као 
при ме ра епи фа ниј ске ком по зи ци је у европ ском ро ма ну: ’Epip hany: No tes on the Ap pli ca bi lity 
of a Mo der nist Term’ у: Sen sus Com mu nis: Con tem po rary Trends in Com pa ra ti ve Li te ra tu re (Festschrift 
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Шта се мо же де си ти ако ни су Сти вен Де да лус или Мар сел ти ко ји све до че, или Јо-
зеф К. ко ји мар љи во по гре шно ту ма чи жен ско, не го је ту мач-про та го ни ста ју на ки ња-
умет ни ца ро ђе на да при сво ји сво је пра во сте че но ро ђе њем у гра ду? До ро ти Се јерс 
нам по ка зу је јед ну од мо гућ но сти у ро ма ну Ноћ у обе сно сти (Gaudy Night),14 у ком се 
њен де тек тив ски лик Ха ри јет Вејн, не дав но обе ле же на љу бав ном ве зом ко ја се тра-
гич но за вр ши ла, вра ћа у Окс форд као алум на да по мог не свом жен ском ко ле џу где 
уби ца ис пу њен мр жњом ухо ди на уч ни це. До ро ти Се јерс епи гра фе у по гла вљи ма по-
зајм љу је ма хом од ре не сан сних и се дам на е сто ве ков них ауто ра. Епи граф ро ма на је 
пре у зет од Џо на До на:

Уни вер зи тет је Рај, та мо су Ре ке Зна ња, ода тле те ку Умет но сти и На у ке. Већ нич ки Сто-
ло ви су Hor ti con clu si (ка ко сто ји у „Пе сми над пе сма ма“), вр то ви за тво ре ни, и они су Fon tes 
sig na ti, сту ден ци за пе ча ће ни; та мо су не из мер не ду би не не до ку чи вих Ве ћа ња. (НУО iii)15

Као хе те ро сек су ал ка и ин те лек тул ка ис пу ње на про тив реч ним осе ћа њи ма, Ха ри јет 
ис пи ту је кон траст из ме ђу ствар ног све та, укљу чу ју ћи ка рак те ре и мо ти ве ње них ко ле-
ги ни ца при сут них на про сла ви оку пља ња на ко ле џу, и осо бе ног жи во та што пре би ва 
у том уто чи шту. Пор тре ти ко је ски ци ра у уму, по пут пор тре та го спо ђи це Де Ван, ко ја је 
прак тич но ње на сен ка, „твр до кор не“ ин те лек ту ал ке (НУО 17), по кри ва ју ши рок ди ја-
па зон ег зи стен ци јал них пу та ња ко ји ма ће Ха ри јет мо жда про ћи због сво је ва тре не 
не за ви сно сти, бол не искре но сти и же ље за истин ском јед на ко шћу с оном вр стом 
му шкар ца ко јој се ди ви: рат ним ве те ра ном лор дом Пи те ром Вим зи јем. Одо ле ла је 
ње го вим брач ним по ну да ма из стра ха да ће он на кра ју из не ве ри ти њен не по пу стљи-
ви иде а ли зам. Сто га мо же да од го во ри на драж Окс фор да, па и при хва ти

ту по ма ло ап сурд ну ску пи ну цвр ку та вих же на сто пље них у јед но ко лек тив но те ло јед-
не с дру ги ма и са сва ким му шкар цем и же ном ко ји ма ин те гри тет ума зна чи ви ше не го 
ма те ри јал на до бит – бра ни о ци у цен трал ном упо ри шту Чо ве ка-ду ши, с лич ним раз ли-
ка ма за бо ра вље ним пред за јед нич ким не при ја те љем. Би ти ве ран свом по зи ву, ка кве год 
лу до сти да чо век по чи ни у емо тив ном жи во ту, то је би ло пут ка ду хов ном ми ру. Ка ко се 
чо век мо же осе ти ти спу тан, ка да је гра ђа нин та ко ве ли ког гра да, или по ни жен, та мо где 
сви ужи ва ју јед на ка гра ђан ска пра ва? (НУО 27)

Ис по ста вља се да је уби ца уста но ви по зна та Ени, гор чи ном ис пу ње на чи ста чи ца мај-
чин ских цр та ко ја се све ти за гу би так су пру жни ка, са мо у би це. Не ће да при хва ти да га 
је от пу сти ла јед на дру га ин сти ту ци ја због ака дем ског не по ште ња, те да ни је био жр тва 

für He nry Re mak), ур. Pe ter Bo er ner, Janós Ri esz и Ber nhard Scholz (Tübin gen: Günther Na rr Ver lag, 
1986), стр. 255–66.
14 Алу зи ја на Шек спи ров стих „Дај да још јед ну про ве де мо ноћ/ У обе сно сти“ из ко ма да Ан то ни је 
и Кле о па тра, Це ло куп на де ла Ви ље ма Шек спи ра 11, Бе о град: Кул ту ра, 1963, пре вод Бо ри во је 
Не дић и Ве ли мир Жи во ји но вић. Реч gaudy у ен гле ском озна ча ва и про сла ву го ди шњег оку пља-
ња на уни вер зи те ту, што је слу чај у овом ро ма ну. (Прим. прев.)
15 Do rothy Sayers, Gaudy Night (New York: Har per and Row, 1964). Ци та ти на ла тин ском и пре пе ви 
на срп ском из Све то пи смо Ста ро га и Но во га за вје та, Бе о град: Глас ми ра, 2008, пре вод Ђу ра 
Да ни чић и Вук Сте фа но вић Ка ра џић. (Прим. прев.)
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за ве ре нич ке гру пе без ду шних уни вер зи тет ских же на, ме ђу ко ји ма је јед на, го спо ђи ца 
Де Ван, пре шла на Ха ри је тин ста ри ко леџ. Не ћу де таљ но на во ди ти Ени не раз ло ге да 
на па да на уч ни це; у су шти ни, Ени из ра жа ва сум њу рас про стра ње ну ме ђу ни жом кла сом 
пре ма осло бо ђе ним же на ма као не при род ним због то га што су на пу сти ле бри гу и 
од гој по ро ди це, и под ри ва ју ода не су пру ге и мај ке ти ме што оти ма ју сред ства за жи вот 
му же ви ма и оче ви ма. У овом ро ма ну је за ни мљи во што Ха ри јет пу тем има ги на тив не 
ем па ти је схва та со ци јал ну и пси хо ло шку осно ву Ени ног бе са, али раз у ме и за што ко леџ, 
као по се бан еле мент јед не ком пли ко ва не ци ви ли за ци је, мо ра да се бра ни од ира ци о-
нал них си ла ко је су пу ште не на сло бо ду. Она ни ка да не осу ђу је свој ал тер его, го спо ђи-
цу Де Ван, због то га што не по пу стљи во спро во ди ин те лек ту ал не стан дар де. У Но ћи у 
обе сно сти, До ро ти Се јерс нам ну ди те мељ ну сту ди ју ко ра ка у Ха ри је ти ном раз ми шља-
њу ко ји је на во де да осе ти пре те ће на го не на де лу у озбиљ но уз др ма ној Ен гле ској и 
Евро пи по сле Пр вог свет ског ра та. Вла сти та опа сност и пат ња по ма жу јој да пој ми не 
са мо тра у му ко ју су до жи ве ли бор ци по пут Пи те ра Вим зи ја у бор би, не го ква ли тет њи-
хо ве људ ске ре ак ци је та да и по сле. Ха ри јет ка сни је де ли сло же ну по зи ци ју Вим зи ја као 
мо дер ног аг но стич ког ху ма ни сте ко ји се мен тал но и емо тив но из бо рио с тим епо хал ним 
про ме на ма, про а на ли зи рао је струк ту ре са вре ме ног европ ског по ли тич ког по рет ка, 
при хва тио ци ље ве де мо кра ти је као опре зан кон зер ва ти вац, и има ви зи ју бри тан ске 
тра ди ци је у раз во ју као јед ног од одр жи вих ка на ла до здра ви је, ху ма не бу дућ но сти.

По ча сти те ме прет по став ком, а из ве сни ко ле џи ми ка жу да је упра во то слу чај, да су 
де ве де се тих го ди на два де се тог сто ле ћа, мно ге да ме на уч ни це и Ени за ме ни ле ме ста на 
не ким бри тан ским или бар на не ким аме рич ким уни вер зи те ти ма; те да да нас ира ци о-
на ли стич ке сна ге за у зи ма ју при лич но ве ли ки број ме ста у за јед нич ким про сто ри ја ма. 
По том би смо мо гли ре ћи, го во ре ћи хи по те тич ки у име ака дем ске за јед ни це, да су на ше 
нај го ре сум ње на лик Ени ним о по ли тич кој не ко рект но сти До ро ти Се јерс и те ка ко по-
твр ђе не у Но ћи у обе сно сти. „Ха ри јет је оста ла да ис тра жи кра љев ство ума, од Мер то на 
до Бо дли ја, од ку ле Кар факс до ку ле Маг да лен“ (НУО 455), али кад се све узме у об зир 
њен по глед не жно пра ти ње ну истин ску срод ну ду шу. Од лу чу је да се уда за Вим зи ја и 
ко нач но на пу шта по све ће ни ака дем ски про стор. За не жни је пост мо дер не ду ше још је 
шо кант ни је што се ис по ста вља да је До ро ти Се јерс ци ти ра ла ве ли ке ре не сан сне пи сце 
из по гла вља у по гла вље с пра вим раз ло гом, ка ко би нас при пре ми ла за отво ре но при-
зна ње на кра ју ро ма на да је, ду бо ко у се би, ње на Ха ри јет Вејн по че ла да се по и сто ве ћу-
је с јед ном гра ном европ ске ци ви ли за ци је ко ја је по при ми ла та кав об лик у ен гле ској 
ре не сан си да мо же да за не се Ор лан ду на лик жен ске сен зи би ли те те ви со ког мо дер ни зма. 
„[З]воник и ку ла и уну тра шње дво ри ште, чи тав Окс форд се ди же под но га ма у жи вом 
ли сту и по сто ја ном ка ме ну, оиви чен у да љи ни ње ним бе де мом од пла вих бр да“ (НУО 
451) – До ро ти Се јерс сла ви Њу, Град, сла ви све вр то ве ко је кул ти ви шу му ко тр пан људ ски 
рад и до ми шља тост што стал ну прет њу ди вљи не др жи на без бед ној раз да љи ни, те по-
но во ује ди њу је и спа ја град же не и град му шкар ца и људ ског ду ха у је дан град.

Из вор ник: Ge rald Gil le spie, “The city of wo/man : labyrinth, wil der ness, gar den”, у: Com pa ra ti ve cri-
ti cism, бр. 18, но вем бар 1996, стр. 107–126.

(С ен гле ског пре ве ла Ари ја на Лу бу рић Цви ја но вић)
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