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О ИСТОКУ НИШТА НОВО
(Горан Гоцић: Таи, Геопоетика, Београд, 2014)

По сљед њи ро ман Го ра на Го ци ћа при ча је о Бал кан цу ко ји од ла зи на Да ле ки ис ток, 
не би ли на том пу ту по ку шао да от кри је не са мо кул ту ру дру га чи ју од оне у ко јој жи-
ви, већ ка ко би на кра ју пу то ва ња успио и да „спо зна се бе“. Ова ко по ста вље на при ча 
умно го ме под сје ћа на ори јен та ли стич ки сте ре о тип ко ји се за сни ва на би нар ним опо-
зи ци ја ма из ме ђу Ис то ка и За па да, емо ци ја и ра ци ја, тран спа рент но сти и ми сти ке. 
Ро ман Таи, ка ко Вла ди слав Ба јац пи ше на по ле ђи ни књи ге, од ре ђу је ње гов то пос: „Тај-
ланд, Љу бав и Тај ланд. Же на, пу те ност, де ми сти фи ка ци ја глав ног ју на ка. Ана ли за Да-
ле ког ис то ка у од но су на (Да ле ки) за пад (...) Струк ту ра ро ма на ра ђе на је и јед но став но 
и ком пли ко ва но“; и да ље: „Таи је лек ци ја са мо љу би вом За пад ња ку о то ме ка ко да 
из ле чи свој охо ли его по дат но шћу Ис точ ња ка. Но, не ма ту по бед ни ка. Мо жда са мо 
по ра же ног. Али и та да – ’за ле че ног’ Цар ством Пра зни не. А она је жен ског ро да.“

Овај је са же так ро ма на у не ку ру ку до бар јер је Ба јац успио да по ме не све сре ди-
шње тач ке ро ма на, али с дру ге стра не, то су ујед но и „си стем ски“ про бле ми Го ци ће вог 
тек ста, ко ји би се мо гао ту ма чи ти ка ко из угла фе ми ни стич ке, та ко и из угла пост ко-
ло ни јал не кри ти ке. Ри је чи ко је Ба јац би ра – пу те ност, са мо љу бље, охо лост, по дат ност, 
Пра зни на итд. – упу ћу ју на ти пи чан ори јен та ли стич ки дис курс из XIX или с по чет ка XX 
ви је ка. Не мо ра мо се, при то ме, са мо за др жа ти на постструк ту ра ли стич кој кри ти ци 
оно га што би се услов но мо гло на зва ти са др жи ном ро ма на. Већ и на ни воу фор ме, 
овај ро ман не са мо да не ну ди ни ка ква но ва рје ше ња, већ ни уоби ча је ни књи жев ни 
по ступ ци по пут при по ви је да ња у пр вом ли цу или епи сто лар них еле ме на та (исти на, 
то што је ри јеч о меј ло ви ма, а не о пи сми ма, не чи ни ве ли ку раз ли ку) ни је су ис ко ри-
шће ни та ко да се по стиг не иро ниј ски от клон у од но су на опо зи ци ју За па да и Ис то ка.

При по вје дач ро ма на му шка рац је са Бал ка на ко ји од ла зи на Тај ланд, и већ у пр вом 
по гла вљу пре по зна је у „не на ме тљи вој же ни у ра ним три де се тим“ свој мрач ни објект 
по жу де, а она му от кри ва да ра ди но ћу, што, ка ко ће мо убр зо от кри ти, зна чи упра во 
да ра ди као про сти тут ка. Ова ко тип ски по ста вље ну по чет ну си ту а ци ју аутор је мо гао 
да де кон стру и ше, али већ у дру гом по гла вљу је ја сно да ће она оста ти не уз др ма на. 
Као што је пр во по гла вље вр ло до бар при мјер оно га ка ко ће се да ље раз ви ја ти од нос 
из ме ђу при по вје да ча и у да љем тек сту ни ка да име но ва не Же не, та ко је и дру го по-
гла вље, на сло вље но „Ис точ ни по глед и за пад ни флерт“, од ли чан при мјер то га што 
би смо мо гли на зва ти при по вје да че вом по тре бом да те ма ти зу је од но се Ис то ка и За-
па да, да нам есе ји стич ки из не се ста во ве о раз ли чи тим пи та њи ма, од емо тив них до 
ге о по ли тич ких.
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Ова би по гла вља мо гла би ти и ду хо ви та ако за у зме мо иро ниј ски от клон спрам 
при по вје да че вих ри је чи. Ме ђу тим, за та кво чи та ње не ма баш мно го оправ да ња, јер 
нас ни ти је дан тек сту ал ни, као ни ме та тек сту ал ни сиг нал не упу ћу је на то да је по тре-
бан от клон у од но су на при по вје да че ве ба нал не, ми зо ги не и на ме тљи во до сад не ре-
флек си је. Њи ма се уве ли ко успо ра ва рад ња и до дат но оте жа ва чи та лач ка па жња, уз 
то до слов но на пад ну та сте ре о тип ним ли ко ви ма и исто та квим од но си ма из ме ђу њих, 
кли ше и зи ра но мо ти ви са ним. Очи глед но је већ на по чет ку тек ста ка ко ће не и ме но ва-
на тај ланд ска про сти тут ка би ти при ка за на као тај но ви то и ми стич но би ће, оно ко је 
се по да је, али ко је се ни ка да не мо же осво ји ти. При по вје дач по на вља све сте ре о ти пе 
о Ис то ку, а ти ме и о За па ду. Уто ли ко је го ре ка да по ку ша ва да ра зу ми је, да на не ки 
на чин про ник не у Ис ток, да му се чак и ди ви. Ова ко по ста вље на при ча ну жно и во ди 
ка сте ре о ти пи ма о же на ма са Ис то ка, та ко да је је ди ни жен ски лик дво стру ко мар ги-
на ли зо ван у од но су на при по вје да ча, и као же на и као „Ис точ ња ки ња“. Њој ни је до-
зво ље но чак ни да бу де не што ви ше од пред ме та по жу де, ни је ни име но ва на, али 
за то је сте она ко ја тр пи ди вље ње и уз но ше ње Го ци ће вог при по вје да ча.

Тре ћи лик у ро ма ну је сте при по вје да чев при ја тељ, ко ји на ма и при по вје да чу от-
кри ва раз ли чи те аспек те Тај лан да – еко ном ске, кул ту ро ло шке и оста ле. Ако је ин тен-
ци ја ауто ра би ла да кроз меј ло ве при ја те ља чи та те љи ма и чи та тељ ка ма при бли жи 
Тај ланд, да нас оба ви је сти о та мо шњој кул ту ри, то је и мо гло би ти оправ да но, али не 
ако се тим су ви шним по да ци ма до дат но оп те ре ћу је текст и ако нам се не пру жа ни ка-
ква су штин ски раз ли чи та пер спек ти ва у од но су на при по вје да че ву. Ако су ова два 
ли ка за ми шље на као кон траст је дан дру гом, он да је тај кон траст са мо на по вр ши ни. 
Су штин ски су и је дан и дру ги лик вр ло под ло жни сте ре о ти пи за ци ји. На из глед објек-
тив не по дат ке о еко но ми ји Тај лан да, ко ја је до брим ди је лом за сно ва на на про сти ту-
ци ји, при ја тељ и при по вје дач и не по ку ша ва ју да де кон стру и шу, као ни с ти ме по ве-
за на род на пи та ња. Глас Тај лан ђан ке је го то во не чу јан. Чак и ка да го во ри, ње не ри је-
чи чу је мо при по вје да че вим уши ма, јер је ње на по зи ци ја у пот пу но сти па сив на, док су 
гла со ви дру га два му шка ли ка, ко ји ма је до зво ље но да го во ре и мно го ви ше не го што 
је ну жно, у ства ри је дан глас. Ако би смо при ми је ни ли Бах ти но ву иде ју о по ли фо ни ји 
на овај ро ман, за па ли би смо у ћор со как, јер ов де не ма ни ка квог ви ше гла сја. Оно ни је 
на мјер но из бјег ну то, већ је фин ги ра но, па је Таи ро ман ко ји јед но став ном ана ли зом 
дис кур са и од го во ри ма на пи та ња ко го во ри, шта го во ри и ка да го во ри от кри ва не-
вје штост ње го вог пи сца, иако је Го цић иза брао те му ко ја и ни је то ли ко че ста у ре ги о-
нал ној про зи и мо гла је би ти дру га чи је умјет нич ки об ли ко ва на.

Мо гућ но сти са ме те ме би ле су ви ше стру ке. Осим де кон струк ци је род них од но са, 
мо гу ће је би ло и по ну ди ти кри ти ку им пе ри ја ли стич ких од но са, чи ме би ро ман по стао 
бли жи и до ма ћој пу бли ци. Да је Го цић успио да кри ти ку је ка пи та ли стич ке ме ха ни зме, 
ти ме би по ну дио и не што ви ше од бај ке о ми стич ном Ис то ку и од фин ги ра ног пу то-
пи са нео ства ре ног би је лог му шкар ца у пор та зи за со бом, ко ји до са ђу је чи та ла штву, 
јед на ко или чак и ви ше не го се би. До вољ но је при сје ти ти се Уел бе ко ве Плат фор ме, 
да би се уочи ла раз ли ка из ме ђу ро ма на у ко јем је пи сац зби ља успио да уз др ма за-
пад њач ки сан о Ис то ку, али и да опи ше са вре ме ног чо вје ка у ка пи та ли зму и ње го ву 
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ви ше стру ку оту ђе ност. С дру ге стра не, Го ци ћев ро ман не са мо да се ни је из бо рио са 
ори јен та ли стич ким пред ра су да ма, већ је ома шио и у при ка зу си стем ске и ин ди ви ду-
ал не оту ђе но сти. Го ци ћев при по вје дач оста вља ути сак па те тич ног ли ка, чи је су емо-
ци је ар ти фи ци јел не, ко ји као да по ку ша ва да ими ти ра не ке дав но по зна те обра сце 
или да се за не се по пут ро ман ти чар ског ју на ка на по чет ку XXI ви је ка. Ин си сти ра ње на 
ње го вој на ив но сти и ар ха ич но сти је сте по сту пак ко ји би мо гао би ти и умјет нич ки 
до ста успио да га је пи сац раз вио у том прав цу, умје сто што се за др жао на по ку ша ју 
да „ре а ли стич ки“ при ка же уса мље ног Бал кан ца у по ку ша ју да от кри је све тај не и ље-
по те Ис то ка.

До дат но збу њу је то ка ко је при по вје дач ола ко при хва тио уло гу За пад ња ка на Ис-
то ку, иако до ла зи из Ср би је, иако га и при ја тељ оба вје шта ва да је БДП Тај лан да све га 
де се так мје ста ло ши ји не го у Ср би ји. Но, као што не ра зу ми је ту ђу кул ту ру, та ко при-
по вје дач не ра зу ми је ни соп стве ну, или тач ни је, и њу опи су је по мо ћу стре о ти па: „Раз-
лог то ме је сте што до ла зим из кул ту ре где се по дат ност и ме ко ћа сма тра ју је зи вим 
ма на ма, по пут зеч је усне или кра ће но ге. То су осо би не ко ји ма се, про тив но сво јим 
при род ним им пул си ма, на ше Бал кан ке нај ви ше опи ру.“

Ро ман Таи је фор мал но не и но ва ти ван и са др жин ски про бле ма ти чан на ви ше ни воа, 
али је као текст ко ји је на гра ђен НИН-овом на гра дом при мјер не за вид ног ста ња у 
срп ској про зи, или ба рем оно ме што се сма тра или про из во ди као њен глав ни ток. С 
об зи ром на то, по ста вља се и пи та ње ка ко се мо же пи са ти о ори јен та ли за ци ји уну тар 
Бал ка на, и ка ко се и да ли се уоп ште у књи жев но сти про бле ма ти зу је пи та ње им пе ри-
ја ли зма, или се оно до жи вља ва као не што што је ве за но са мо за За пад и за зе мље 
Пр вог сви је та. Ка да је у пи та њу мје сто жен ских ли ко ва, на ла зи мо се у истом про бле му. 
Је ди ни жен ски лик ко ји се по ја вљу је у ро ма ну ни је ни шта ви ше од ћу тљи вог објек та 
за фан та зи ра ње глав ног ју на ка и ус пут на ста ни ца на ње го вом обра зов ном пу ту (иако 
је не што ста ри ји од про сјеч ног ју на ка Бил дунгс ро ма на), на кон ко је ће ко нач но на ћи 
сми сао. Овај је ро ман, као по ет ски ана хрон и иде о ло шки нео сви је шћен, још је дан у 
ни зу ро ма на ко ји не успи је ва да про во ци ра, ни ти да суб вер зив но дје ла у од но су на 
оно што је оче ки ва но и већ по зна то.




