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ВРТ
Игор Цвијановић

ЗАШТО ВОЛАС?
Књи жев на ка ри је ра и жи вот ни пут Деј ви да Фо сте ра Во ла са са др же све еле мен те 

при ча о култ ним ро кен рол ико на ма. Слич но сти је не мо гу ће за не ма ри ти: раз ба ру шен 
та ле нат, ме те ор ски успех, пред вод ни штво но ве ге не ра ци је, бор ба с лич ним де мо ни ма, 
са мо у би ство и зна чај но на сле ђе. И не пот пун, Во ла сов ли те рар ни опус је не по бит но 
ве лик, али и у ве чи тој сен ци тра гич них пси хо ло шких про бле ма, стал но при ма мљи вих 
сен за ци о на ли стич ким ме ди ји ма. Као и у слу ча ју ње го вих му зич ких пан да на, да кле, 
Во ла сов дар умно го ме је утро шен на не у спе шно тра же ње из ла за из мра ка вла сти те 
пси хе на лич ном пла ну, док се на спи са тељ ској рав ни усред сре ђи вао на ин вен тив ну 
раз град њу или на до град њу прет ход них фор ми. 

Овај аме рич ки пи сац на пре ла зу два ве ка сло ви за нај ре ле вант ни јег са вре ме ног на-
след ни ка пост мо дер них ве ли чи на ка кве су Пин чон, Барт, Бар тел ми, На бо ков и Де Ли ло. 
Иако тре ба има ти на уму Во ла со во опи ра ње свр ста ва њу ње го ве про зе у (пост)пост мо-
дер ни стич ки кош, ње го ви опус и ка ри је ра по ста ју умно го ме ја сни ји уко ли ко се за ви ри 
у са мо на мет ну ту оба ве зу књи жев ног оце у би ства кроз ди ја лог са збир ком Из гу бљен у 
ку ћи сме ха или у лич ни од нос и пре пи ску с ли те рар ном гро ма дом ка ква је Дон Де Ли ло. 
У кон тек сту вла сти те ге не ра ци је, од но сно пи са ца са вре ме не епо хе, Деј вид Фо стер 
Во лас че сто се по сма тра као пред вод ник спи са тељ ског та ла са ко ји са чи ња ва ју Џо на-
тан Фран зен, Џе фри Ју џе ни диз, ко ји га је пре тво рио у је дан од три глав на ли ка свог 
нај но ви јег ро ма на, Џу но Ди јаз, Џе ни фер Иган и дру ги. За раз ли ку од по ме ну тих са вре-
ме ни ка, Во лас ни је имао сре ћу да бу де до бит ник Пу ли це ро вог или дру гих ве ли ких 
при зна ња ма да је за жи во та био ла у ре ат на гра да као што су Ага Кан, Са лон и Ла нан.

Деј вид Фо стер Во лас на пи сао је три збир ке при ча: Де вој ка с нео бич ном фри зу ром 
(Girl with Cu ri o us Ha ir, 1989), Крат ки раз го во ри с огав ним му шкар ци ма (Bri ef In ter vi ews 
with Hi de o us Men, 1999), За бо рав (Ob li vion, 2004); три ро ма на: Ме тла си сте ма (The Bro om 
of the System, 1987), Бес крај на ла кр ди ја (In fi ni te Jest, 1996), Бле ди краљ (The Pa le King, 
2011, не за вр шен, об ја вљен пост хум но); и три збир ке есе ја: На вод но не што за бав но 
што ви ше ни кад не ћу ура ди ти (A Supposedly Fun Thing I’ll Never Do Again, 1997), По гле
дајте јастога (Consider the Lobster, 2005) и И човек и није (Both Flesh and Not, 2012).

Непосредан повод за овај темат јесте поновни долазак Дејвида Фостера Воласа у 
српску књижевност. Поновни, зато што је 2006. године објављена једна од његове три 
збирке прича (Заборав, прев. Александра Манчић, Рад, Београд), додуше у непот пу-
ном облику. Његови текстови појављивали су се повремено у периодици, између 
осталог и у Пољима. Утисак је, међутим, да се није формирала шира перцепција о ве -
личини и значају овог аутора у нашој култури. Ове године у издању зрењанинске Агоре 
појавиће се и збирка прича Кратки разговори с огавним мушкарцима у преводу пот-
пи сника ових редова. Замисао је да та књига, као најразноврснији приказ Воласовог 
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талента, буде почетни корак ка објављивању његовог опуса на српском, с нарочи-
тим акцентом на Бескрајну лакрдију, један од кључних америчких романа с краја два-
де се тог века. Кратки разговори с огавним мушкарцима, као својеврсна компилација 
ње го вих разноликих, а истородних гласова из зреле стваралачке фазе, вишеструко 
упу ћује на остатак Воласове књижевне заоставштине и представља својеврстан раз-
говор самог писца са читалачком публиком, те је у неку руку идеалан избор за 
упознавање с њим.

Пратећи текстови у овом темату јесу једна од четири насловне приче из помену-
те збирке у припреми, одломак из постхумно објављеног романа Бледи краљ, кри-
тички осврт на Кратке разговоре Маршала Бозвела и чланак о Воласовом животу и 
раду његовог биографа Д. Т. Макса. Изабрана прича вероватно најближе предочава 
аутор ско вишегласје и концептуалну замисао истоимене колекције. Бозвелов приказ 
Крат ких разговора с огавним мушкарцима, с друге стране, представља свеобухватно 
и релевантно тумачење ове збирке премда не нужно и једино могуће. Одличан увид 
у поетику Воласових прича у овој збирци, примера ради, даје и Зејди Смит у књизи 
есе ја Changing My Mind (2010). Четврти текст, чланак „Недовршени“, заправо је са же-
так Воласове биографије, важне за контекстуализацију и поимање како биографског 
аспекта његовог опуса тако и утицаја који су обликовали њега као аутора и дали је-
динствен изглед Воласовом печату на страницама савремене америчке лите рату ре.




