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ТО ЈЕ ОН, ДО НЕ КЛЕ, РЕ ЦИ МО
(Сем Ше пард: Онај из ну тра, пре ве ла с ен гле ског Ива на Ђу рић Па у но вић, 

Ге о по е ти ка, Бе о град, 2019)

То ком дру ге по ло ви не XX и по чет ком XXI ве ка, Сем Ше пард је био бит на фи гу ра 
аме рич ког умет нич ког и јав ног жи во та – ак ти ван нај ви ше као драм ски пи сац, али и 
као глу мац, ре жи сер, сце на ри ста и про за и ста – ус пев ши да стек не ве ли ку по пу лар ност 
и да, у исто вре ме, не из гу би на кре ди би ли те ту. Та по пу лар ност је би ла при сут на и на 
на шим про сто ри ма, а ње го ва ре цеп ци ја, по ред пре во да ви ше ре пре зен та тив них про-
зних и драм ских на сло ва,1 укљу чу је есе ји стич ке, ака дем ске и на уч не ра до ве. Та ко ђе, 
од не дав но нам је, у од лич ном и вр ло пре ци зном пре во ду Ива не Ђу рић Па у но вић, 
до сту пан и ро ман Онај из ну тра, ње го во прет по след ње де ло и је дан од вр ху на ца ње-
го вог ра да.

По сто ји не ко ли ко иза зо ва са ко ји ма ће по тен ци јал ни чи та о ци мо ра ти да се ухва те 
уко штац пре но што се пре пу сте овом ро ма ну, али, уко ли ко су упо зна ти са ау то ро вим 
ра ни јим ра до ви ма, њи хо вим стил ским од ред ни ца ма и те мат ско-мо тив ским окви ри ма, 
чи та ње и раз у ме ва ње ће се пре тво ри ти у пра во ужи ва ње. (То ни ка ко не зна чи да је 
нео п ход но по зна ва ти ње гов це ло ку пан и из у зет но оби ман опус, али је сва ка ко ко ри-
сно би ти упу ћен у бар не ке сег мен те.) Нај пре, нео п ход но је раз ја сни ти жан ров ску 
од ред ни цу де ла: аме рич ки из да вач га опи су је као long fic tion, док Ге о по е ти ка пре ци-
зи ра да је књи га жан ров ски озна че на као ро ман. На рав но, са мо за то што се не што 
пред ста вља, ре кла ми ра и про да је као ро ман не мо ра да зна чи да то за и ста и је сте, 
на ро чи то у да на шњој ро ма но цен трич ној књи жев но сти. Ка ко ру ко пис фор ми ра ју мно-
го бр ој на и ма хом крат ка по гла вља (зна ча јан број њих не пре ла зи јед ну стра ни цу 
тек ста) ко ја не кад има ју на сло ве, а не кад не, чи та лац би ла ко мо гао да за кљу чи да се 
не ра ди о ро ма ну, или бар не о кла сич ном ро ма неск ном шти ву, већ о лир ској про зи, 
зби р ци про зних фраг ме на та или пак о ме мо ар ско-до ку мен тар ној про зи у об ли ку са-
же тих и одво је них за пи са. Овај став о не моћ но сти пре ци зне жан ров ске де фи ни ци је 
де ла не пре ста је ни то ком чи та ња увод них стра ни ца, но у јед ном тре нут ку по ста је 
ја сно да у пи та њу ни је ни шта дру го до ро ман – нео би чан, фраг мен та ран, ско ко вит, 
те шко ухва тљив, али ипак ро ман. Уз то, као нит ко ја по ве зу је за себ на по гла вља у је дан 
ко хе рен тан ру ко пис на ме ће се фи гу ра на ра то ра/про та го ни сте де ла. 

Ме ђу тим, ту на сту па дру ги про блем: ко је он, и на ко ји на чин га Ше пард опи су је? 
Фраг мен ти ро ма на Онај из ну тра по кри ва ју ве лик те мат ски и вре мен ски оп сег, али се 

1 Ви де ти, пре све га: По ко па но де те, иза брао и пре вео Вен ци слав Ра до ва но вић. Бе о град: Ју го сло-
вен ско драм ско по зо ри ште, 1980, те За пи си из мо те ла, пре вео Ђор ђе Трај ко вић. Бе о град: Clio, 2009.
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из тог мно штва мо гу из дво ји ти (нај ма ње) три до ми нант не при че, или ни ти при по ве-
да ња. Пр ва се од ви ја у да на шњем вре ме ну и опи су је оста ре лог глум ца ко ји пу ту је 
аме рич ким тлом ра ди по сла и ба лан си ра ви ше па ра лел них од но са са же на ма из сво-
је про шло сти и са да шњо сти. Он је слаб и бо ле стан, док ње го ву сва ко дне ви цу, сем 
пу то ва ња, лу та ња и же на, ис пу ња ва ју по ку ша ји из ле че ња, се ћа ња на про шла вре ме-
на и ха лу ци на ци је о де ло ви ма соп стве ног жи во та. Упра во у тим се ћа њи ма се фор ми-
ра дру га при по вед на нит, од но сно при ча о де ча ку ко ји жи ви са оцем у аме рич кој 
пре ри ји сре ди ном ве ка и су о ча ва се са ње го вом ве зом са Фе ли си ти, ти неј џер ком 
де ча ко вих го ди на. Слу ша ју ћи и гле да ју ћи њи хо ву страст из пр ве ру ке, он је ста вљен 
у не зго дан по ло жај из ме ђу оца, ко ји из бе га ва љу бав ни цу, и де вој ке ко ја га тра жи и 
не пре ста но се по ја вљу је у њи хо вој ку ћи. По тен ци ра ју ћи Еди пов ком плекс ко ји се ра-
ђа у том пе ри о ду и раз ви ја то ком ка сни јег де ча ко вог жи во та, Ше пард сти же и до 
тре ће ни ти при по ве да ња, а то су над ре ал ни и вр ло жи во пи сни сно ви про та го ни сте 
ко ји са ња мр твог оца у нај не ве ро ват ни јим си ту а ци ја ма. Он је сма њен на ви си ну од 
два де се так сан ти ме та ра, об мо тан про зир ном пла стич ном фо ли јом и пре пу штен на 
ми лост и не ми лост ганг сте ри ма ко ји се ма ни фе сту ју као по јав ни об лик ње го вог од-
но са пре ма оцу. Иа ко је ла ко за кљу чи ти да се ју на ци ове три рав ни при по ве да ња 
по на вља ју, тј. да де чак ко ји жи ви са оцем из ра ста у оста ре лог глум ца ко ји се при бли-
жа ва кра ју жи во та, а да се баш ње гов отац ја вља у сно ви ма, ау тор се пре ма овој ве зи 
од но си на дво сми слен и отво рен на чин, оста вља ју ћи сло бо ду чи та о ци ма да из ве ду 
соп стве не за кључ ке. Уз то, до до дат не ком плек сно сти и ви шег ква ли те та на ра ци је 
до ла зи услед ме ша ња са да шњо сти и про шло сти и, још ви ше, ме ша ња пр вог и тре ћег 
ли ца при по ве да ња. У скло пу истог по гла вља, кат кад и истог па су са, Ше пард до но си 
две раз ли чи те пер спек ти ве, опи су ју ћи исте до га ђа је, ли ко ве, њи хо ве ре ак ци је и ми сли 
из раз ли чи тих угло ва. Ти ме он, пре све га, до ла зи до но вог ни воа објек тив но сти и раз-
у ме ва ња ро ма на, али и успе ва да пре сли ка фраг мен тар ност са ма кро пла на де ла на 
ми кро план, иа ко се на пр ви по глед не чи ни увек да је та ко. Нај зад, ово по ве ћа ва за-
ин те ре со ва ност чи та ла ца, и они све ак тив ни је уче ству ју у ин тер пре та ци ји де ла и 
ње го вој раз и гра но сти.

Те мат ски гле да но, ро ман Онај из ну тра, из ме ђу оста лог, го во ри о сна ла же њу у све-
ту јед ног спе ци фич ног ју на ка ко ји де лу је као да не же ли да се сна ђе у том све ту. Рас-
ту ћи у сен ци до ми нант ног оца, он је обе ле жен тра у ма тич ним су сре ти ма са ње го вом 
мла дом љу бав ни цом и ка сни је се кри је иза филм ских ли ко ва ко је ту ма чи, на ме ћу ћи 
се као по го ђе на фи гу ра и чо век до не кле сло мље ног ду ха. Отуд би ра да жи ви да ле ко 
од дру гих љу ди и да се ба ви ства ри ма ко је ни су по све уо би ча је не. Из тог раз ло га и 
пре ки да љу бав не ве зе са же на ма у свом жи во ту: би ло да се ра ди о бив шој су пру зи са 
ко јом се ра зи ла зи на кон ви ше де це ни ја бра ка – алу зи је на Ше пар дов брак са Џе си ком 
Ланг су очи глед не – или о де вој ка ма ко је иден ти фи ку је на дим ци ма Мла да де вој ка и 
Уце њи ва чи ца, на ра тор се у јед ном тре нут ку уда ља ва од њих и пот пу но по вла чи. Са 
тра у ма тич ним де тињ ством иза се бе и жи во том ко ји је, окру жен филм ским ку ли са ма, 
про вео ту ма че ћи жи во те дру гих љу ди, ње гов иден ти тет је не ста би лан, а ње го ва се-
ћа ња су на гра ни ци фик ци је; ипак он од то га не бе жи. Отво ре но при хва та ју ћи про-
бле ме и не мо гућ ност да пре ци зи ра ко је он за пра во, при по ве дач и не по ку ша ва да 
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до ђе до од го во ра, већ при хва та жи вот као та кав: не ста би лан, не ста лан, не си гу ран и 
те жак. Ју на ци ко ји су од се че ни од ствар но сти и/или сво је око ли не ни су рет кост у Ше-
пар до вом ра ду, ка ко про зном, та ко и драм ском,2 и про та го ни ста овог ро ма на се 
на ме ће не са мо као су бли мат и кул ми на ци ја свих тих ју на ка, већ и као ја сна сли ка 
са мог ау то ра. О ово ме го во ри и Пе ти Смит у пред го во ру, ис ти чу ћи ову ве зу: „То је он, 
а до не кле, ре ци мо, уоп ште ни је он“, и не рет ко алу ди ра ју ћи на би о граф ски пред ло жак 
ко ји је угра ђен у ру ко пис. Ту се не ми сли са мо на љу бав ни и при ват ни жи вот пи сца, 
већ и ње го ва раз ми шља ња, по на ша ње, став пре ма жи во ту, од нос са љу ди ма и, на 
кра ју, ње го ву бо лест од ко је уми ре не ко ли ко ме се ци на кон пу бли ка ци је ро ма на Онај 
из ну тра. Смит је са ра ђи ва ла с њим на овом ру ко пи су и по ма га ла му да га окон ча, о 
че му го во ри у свом пред го во ру, али и у емо тив ном опро шта ју од Ше пар да ко ји пи ше 
на кон ње го ве смр ти.3 У оба тек ста, она опи су је њи хо ву ру ти ну у за јед нич ком пи са њу 
и апо стро фи ра ве зе ау то ра и ју на ка, чи ме да је до дат ну мо гућ ност за чи та ње ро ма на 
у би о граф ском кљу чу и по сма тра ње про та го ни сте као ма ске пи сца. Ја сно је да то ни 
на ко ји на чин не мо ра да ути че на ре цеп ци ју де ла и чи та лач ки ути сак, али је сте би тан 
еле мент ње го вог про це са на ста ја ња, и сто га ова ве за ни је за не мар љи ва.

Још је дан аспект ро ма на је и ње гов је зик. Је зик Ше пар до вих дра ма че сто је све ден, 
а ди ја ло зи су фор ми ра ни у се квен ца ма бр зих ре пли ка ко је ју на ци на из ме нич но из го-
ва ра ју, по на вља ју ћи од ре ђе не ре чи, фра зе или чи та ве ре че нич не кон струк ци је. По 
ово ме, ње го ве дра ме под се ћа ју на де ла Деј ви да Ма ме та, на ро чи то ка да се ана ли зи ра 
ди ја лог, и упра во је тај еле мент ме ђу нај у пе ча тљи ви јим и нај ква ли тет ни јим де ло ви ма 
и овог ро ма на (на ро чи то не ко ли ко ну ме ри са них по гла вља „Ди ја ло га с Уце њи ва чи цом“ 
и „Ис пи ти ва ња“). Ни је ре дак слу чај да дра ма тур зи по сти жу жи во пи сни је ди ја ло ге у 
сво јој про зи од пи са ца ко ји се не ба ве та квом вр стом пи са ња – се ти мо се, на при мер, 
Угље ше Шај тин ца чи ји ро ма ни и крат ке при че са др же од лич не ди ја ло шке се квен це 
– те је је зик ко ји Ше пард ко ри сти још је дан на чин да чи та о це уву че у свој на ра тив. 
Је зик је та ко ђе ју на ков на чин раз у ме ва ња све та и глу мач ког по сла: „За ме не је лик 
са др жан у је зи ку. Са мо по на вља њем с ва ри ја ци ја ма, из го ва ра ју ћи све на глас, лик по-
чи ње да се по ја вљу је по пут не га ти ва у фик си ру.“ Сто га не из не на ђу је пре ци зност са 
ко јом је из не се но сва ко за себ но по гла вље овог ро ма на, без об зи ра на обим, вре ме 
рад ње и ли це при по ве да ња, чи ме се до ка зу је не са мо по све ће ност пи са њу, већ и из-
у зе тан ква ли тет пре во да. Опи су ју ћи уса мље ни ка у аме рич кој пре ри ји, он опи су је и 
ту пре ри ју, да је јој но во об лич је и ду би ну ко ју рет ко ко ји са вре ме ни пи сац мо же да 
по ну ди овом пре де лу, и за то се баш у тој ме ша ви ни опи са при ро де, са јед не стра не, 
и ин тр о спек тив ног по сма тра ња соп стве них ми сли, са дру ге, про на ла зе нај у спе ли ји 
сег мен ти овог на сло ва. 

Од епи гра фа Деј ви да Фо сте ра Во ла са из при че „На са мр ти, док те др жи за ру ку, 
отац при зна тог но вог мла дог дра ма тур га на сце на ма ван Бро две ја тра жи бла го дат“ 
из зби р ке Крат ки раз го во ри са огав ним му шкар ци ма – „За што те не ко не по зо ве у стра-

2 Ви де ти, из ме ђу оста лог, и дра му Чи ка го, ко ја је до ступ на и у на шем пре во ду: Чи ка го, пре ве ла 
Ива на Мак сић. Мо сто ви, год. 40, бр. 153/154 (ле то/је сен 2012), стр. 72–83.
3 Ви де ти: Pat ti Smith. “My Buddy”. The New Yor ker, 1. август 2017, до ступ но на сај ту ча со пи са.
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ну и не ка же ти шта се спре ма?“ – пре ко ефект них увод них ре че ни ца4 и ка сни јих 
алу зи ја на бо лест од ко је при по ве дач бо лу је, све до смр ти ко ји ма кул ми ни ра, ово 
де ло је не ка вр ста ла бу до ве пе сме Се ма Ше пар да и ње го вог пред ви ђа ња соп стве ног 
кра ја. У пи та њу и је сте по след ње де ло пу бли ко ва но за ње го вог жи во та, али не и по-
след ње де ло ко је је на пи сао. Ро ман Spy of the First Per son, об ја вљен не ко ли ко ме се ци 
на кон ње го ве смр ти, до не кле се на ста вља на овај и за о кру жу је ње го ву те мат ску ра ван 
и од нос пре ма ствар но сти, и сто га пред ста вља де ло ко јем на ши чи та о ци мо гу да се 
ра ду ју у на ред ном пе ри о ду. На по слет ку, ро ман Онај из ну тра се, по пут, ре ци мо, про-
зе Да ми ра Ка ра ка ша, Кар ла Увеа Кна ус го ра или Са ли Ру ни, на ме ће као још јед но од 
де ла ко ја су не до ста ја ла на шој пу бли ци јер као та ква не мо гу да на ста ну у окви ри ма 
са вре ме не срп ске про зе. 

4 „Не где у да љи ни чу је се да су не што при кла ли. Да се ту ку око то га. Да. Ври шта ње. Онај лу дач ки 
ки кот док ки да ју кр ти ну. Бу дан је – 5:05 ују тро. Мр кли мрак. Ко јо ти у да љи ни.“


