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МЕ ТА ФО РА ПРИ СУТ НОГ НЕ СТАН КА
(Џон Мак гре гор: Је зе ро бр. 13, пре ве ла с ен гле ског Та тја на Би жић, Ла гу на, 

Бе о град, 2019)

У ко јој ме ри се не ка за јед ни ца ме ња због тра ге ди је је дин ке? За што се уме сто људ-
ско сти би ра уљуд ност? Шта се де ша ва ка да од би ја мо ве зу са све том? Но ви ро ман 
Џо на Мак гре го ра Је зе ро бр. 13 до био је углед ну бри тан ску на гра ду „Ко ста“, а од стра не 
ува же ног аме рич ког ча со пи са Кир кус ри вју про гла шен је за ро ман го ди не. Љу би те љи 
ле пе књи жев но сти осе ти ће ау тен ти чан та ле нат пи сца ко ји ме ња жа нр ро ма на; реч је 
о ау то ру због ко јег ће те о ре ти ча ри про зе мо ра ти да се по му че. 

Ро ман Је зе ро бр. 13 по чи ње кри ми на ли стич ком за го нет ком, ко ја је ар хе тип ски ста ра 
а да нас на жа лост још увек го ру ћа те ма го то во сва ког дру штва. У ма лом, не и ме но ва ном 
бри тан ском се лу, не ста ла је три на е сто го ди шња де вој чи ца Ре бе ка (Бе ки), ко ја је ту 
до шла из дру гог ме ста то ком но во го ди шњих пра зни ка. По ли циј ска по тра га по че ла је 
од мах, али се то ком на ред них три на ест го ди на од ви ја без успе ха. 

Три на ест по гла вља ор га ни зо ва но је на из глед на исти на чин. Са мо у пр вом по гла-
вљу рад ња по чи ње пред зо ру, а у свим оста лим „у по ноћ“, са но вом го ди ном и но вим 
жи вот ним пе ри о дом. Два на ест од ло ма ка сва ког по гла вља опи су је шта се са за јед ни-
цом (се ло, љу ди, ме ди ји, гло бал ни свет, при ро да) де ша ва ло сва ког ме се ца до кра ја го-
ди не. Ско ро сва ко по гла вље на за вр шет ку вра ћа ми сао на Бе ки: кон ста ту је се да она 
ни је на ђе на, да се по тра га на ста вља. 

На слов на сим бо ли ка бро ја три на ест је сло же на. То је озна ка но вог, ти неј џер ског 
пе ри о да жи во та мла де осо бе, пе ри о да ко ји је пре ки нут. По што ниг де у ро ма ну ни је 
на пи са но да је би ло шта ва жно на ђе но код по след њег, три на е стог је зе ра, на слов ни 
број за о кру жу је про стор ни по глед ро ма на, озна ча ва уку пан број аку му ла ци о них је зе ра 
у се лу, по ен ти ра ју ћи три на ест ми сте ри о зних, не рас ки ди вих ве за зе мље, под зем ног 
и над зем ног све та. Свет од о здо по сма тра онај свет из над, и обр ну то, а сва ки од тих 
све то ва ди на ми зу је сво је тач ке по ста ња и не ста ња у раз ли чи тим угло ви ма, тво ре ћи 
сме ну ро је ва жи во та, жи вље ња, би ти са ња и смр ти, уми ра ња, не ста ја ња.

Број три на ест упи сан је у рит ми ку сме не го ди на и по гла вља ро ма на, али и у по себ но 
из дво је ним ре чи ма Во ла са Сти вен са ко је је Мак гре гор ода брао за мо то књи ге. По ме-
ну ти де таљ про ма као је мно гим „ко мен та то ри ма“ ро ма на Је зе ро бр. 13, ка ко је је дан 
ино стра ни ис тра жи вач ду хо ви то (или иро нич но?) на звао кри ти ча ре. Реч је о пе сми 
„Три на ест на чи на да се по сма тра кос“, из ко је је за мо то ро ма на Мак гре гор узео ње ну 
два на е сту стан цу. Тај мо то но си кљу че ве за ро ман, ње го ву струк ту ру, раз у ме ва ње и 
ту ма че ње. Об ја шња ва ве зу из ме ђу два на ест де ло ва це ли не ко ји тво ре три на ест по-
гла вља, ре флек ту је сми сао ро ма на, са жи ма ње го ву глав ну иде ју је дин ства и сна ге 
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све та, нео дво ји вост жи во та од смр ти, пре но си плу рал ност пер спек ти ви зма. По пут 
Сти вен со ве пе сме, ро ман Је зе ро бр. 13 мо же да се раз у ме као три на ест на чи на да се 
по сма тра жи вот, од но сно да се по сма тра по сма тра ње жи во та. Мо то до дат но ука зу је 
на амал гам ску при ро ду сим бо ли ке бро ја 13. Сте ре о тип но се до жи вља ва као озна ка 
не сре ће, за бо ра вља се да је исти број нај сна жни ји и нај су блим ни ји жи вот ни прин цип 
ства ра ња, кре та ња, ак тив но сти, ор га ни за ци је, ди на ми ке, по на вља ња, кру же ња. 

Ка ко је Џон Мак гре гор ис пи си вао свој на чин по сма тра ња све та? Ра зно ли кост и 
мно штво у све ту ни је ис цр пљи вао оби мом опи са, већ се опре де лио за елип тич не по-
те зе, бр за и крат ка ба ца ња по гле да. Реч је о по сма тра њи ма ко ја оста вља ју ути сак (али, 
са мо ути сак!) кре та ња по гле да по по вр ши ни сли ке. При ро да елип се зах те ва из бе га-
ва ње по на вља ња и из о ста вља ње ста рих ин фор ма ци ја, али Ма кре гор је по све ћен 
ис тра жи вач, стра сник ре чи, он во ли да ис пи ту је сти ли стич ке тех ни ке, же ли да пре не се 
моћ је зи ка. А пре во ди тељ ка, Та тја на Би жић, ко ја је од ра ни је пре по зна та као по што ва-
лац ре чи и њен мај стор-кро јач, и овом при ли ком је чи та о ци ма пре не ла је зич ку љу бав, 
бри гу и па жљи вост, удру жу ју ћи сво је уме ће са пи сцем, до ча ра ва ју ћи ви брант но сти, 
плод но сти, рит мич но сти и бо је ње го вог је зи ка.

Мак гре гор ре ду ко ва ном при по ве да њу при дру жу је по на вља ња чи ме ути че на 
емо ци је, учвр шћу је ко хе рен ци ју при че, удах њу је јој ри там, звук, ме ло ди ју. Ре дук ци ји 
до да је на бра ја ња ка ко би мно штво одво је них би ћа, ства ри и до га ђа је по ве зао раз ли-
чи тим чул ним ан те на ма, ста па ју ћи их у се ман тич ку хо мо ге ност. Ре зул тат? По ве зи ва ње, 
пре пли та ње, при са је ди ње ње го во ра љу ди, по је ди на ца и за јед ни це, ло кал них тра че ва 
и зва нич них гло бал них ве сти (го во ра ме ди ја). По себ но ис црп но пре но си го вор при-
ро де, од нај ма ју шни јег до нај круп ни јег ње ног еле мен та, због че га овај ро ман при па да 
и жан ру еко фик ци је. Деј ство? По чи ње те да осе ћа те ка ко ди ше и го во ри уни вер зум, 
од јед ном чу је те, ви ди те, ми ри ше те тај свет, по ста је те све стан део ва се ље не.

Мно ги „ко мен та то ри“ при ме ти ли су ис пи си ва ње мно штва ли ко ва за ко је сма тра ју 
да их је до ста не раз ви је но, оце њу ју ћи ова кав по сту пак као су про тан тра ди ци о нал ном 
об ли ко ва њу ро ма неск них ли ко ва. Да ли је до са да шњи те о риј ски апа рат уоп ште при-
кла дан за екс пе ри мен тал не ро ма не? Тре ба ли обим пред ста вља ња ли ко ва из јед на ча-
ва ти са не пред ста вља њем? Тач но је да су мно ги ка рак те ри шту ро, у нај кра ћим цр та ма 
осли ка ни, али је исто та ко тач но да су Мак гре го ро ви кро ки по те зи ве о ма би ра не 
пор трет не ли ни је ко је ни су сфу ма то не ја сне. „Ко мен та то ри“ су до дат но пре не бре гли 
чи ње ни цу да у ро ма ну Је зе ро бр. 13 по сто је ли ко ви ко ји су ви ше пред ста вље ни и при-
бли же ни не го дру ги. Шта те раз ви је ни је при че, на при мер, о Су и Остин Ку пер, Џеј мсу 
и Лин зи, Ри чар ду и Ке ти зна че? При том, по сто је и не што де таљ ни је при че о по је дин-
ци ма, о Ај рин, Џо ун су, Ле су Томп со ну, ви кар ки Џејн... Код на ве де них па ро ва, чи ни се, 
ни је то ли ко бит но је су ли у оства ре ним или нео ства ре ним ве за ма. У њи хо вим при ча-
ма, у пр ви план из би ја ја чи на про шло сти ко ја се у са да шњо сти пре по зна је као же ља 
да се вра те из гу бље ни уну тра шњи са др жа ји. За го ва ра ли Мак гре гор тим при ча ма, не-
на ме тљи во али са из ве сним упо зо ре њем, по тре бу за вра ћа њем ау тен тич них осе ћа ња 
и ве ћом отво ре но шћу? 

Шта се на по чет ку 21. ве ка де ша ва са жи во том, са ствар но шћу, са љу ди ма? Да ли 
ће чи та о ци осе ти ти ту гу ка да, у тре нут ку ти хо бол ног при зна ња но ве учи те љи це да се 
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не сна ла зи до бро у но вој сре ди ни, про чи та ју од го вор ди ре кор ке шко ле, го спо ђе Симп-
сон, да она „ни ка да не пи та ни шта о при ват ном жи во ту свог на став ног осо бља“? Тач но 
је при ме ће но од стра не не ких „ко мен та то ра“ да Мак гре гор не осу ђу је, не оп ту жу је, не 
ле пи мо рал не ети ке те (он по сма тра!), али у ње го вом ро ма ну на ла зи мо тра го ве опо ме-
на о су но вра ту људ ско сти, од ле пљи ва њу од осе ћа ња, све сти, па жње и од го вор но сти. 
Оно ли ко че сто и она ко пом но ин си сти ра ње на чул но сти при ро де, ње ној мит ској и 
ми сте ри о зној сна зи у не и ме но ва ном ен гле ском се лу, кон траст но сто ји пре ма број ним 
из ве шта ва њи ма са те ле ви зи је о мон стру о зној мо ћи при ро де у све ту, ка та стро фа ма, 
на кон ко јих ни ко од ли ко ва не ре а гу је. Опи си ми кро при ро де из не по сред ног окру-
же ња као да су ис пи са ни са на ме ром Мак гре го ра да нас боц не, жац не, трг не и нај зад 
про бу ди пре не го бу де доц кан. Про ху ја ће и жи вот и при ро да по ред нас, у ми мо хо ду: 
по тра га за не ста лим не ће би ти оства ре на.

Ни сам си гур на да су „ко мен та то ри“ у пра ву ка да по тен ци ра ју да је кри ми на ли стич-
ка те ма у овом ро ма ну пра зан, ве што ла жни ма мац. По чет ни кри ми на ли стич ки за плет 
је истин ски кри ми на ли стич ки за плет у ко јем Бе ки бри љант но фи гу ри ра. Она, чи је име 
зна чи „при дру жи ти“, „по ве за ти“, „ухва ти ти“, трај на је ре френ ска опо ме на ко ја то ком 
ро ма на пре ра ста у авет. Пи сац не же ли да је из бри ше, баш као што не из о ста вља ни 
дру ге не сре ће и про бле ме: по ро дич но на си ље, пе до фи ли ју, еко ном ске кри зе, ми гра-
ци ју... Кри ми нал је мно го ве ћи, ши ри и те жи, на из глед је не ви дљив, али те мељ но вр шен, 
јер, по је ди нач но, сва ко од нас сво јим мр тви лом, не бри гом, не па жњом и нео д го вор но шћу 
оште ћу је не са мо чо ве чан ство не го и уни вер зум. Бе ки исто вре ме но озна ча ва бу квал ни 
не ста нак, гу бље ње жи во та, али је и ме та фо ра при сут но сти тог не стан ка. 

Цео ро ман је пун ми кро ок си мо рон ских па ро ва на ра ти ва: по ја вљи ва ња иш че зну ћа, 
до ла зе ћих од ла за ка, уми ру ћих жи во та, ус кр са ва ју ћих смр ти. Не ма у ње му тра ди ци о-
нал ног за пле та, Мак гре гор ра ди је пре но си ње го ву ме ха ни зо ва ну су шти ну: осци ла тор-
но кре та ње мно штва обра за ца жи во та, од но ше ња љу ди јед них пре ма дру ги ма, пре ма 
окру же њу, при ро ди, све ту. Не ста нак љу ди и при ро де ства ра тра у му. Тра у ма се пре о бли-
ку је у мо ру. Мо ра у упо зо ре ње. Упо зо ре ње под се ћа да по тра га ни је за вр ше на. Она је 
успе шна са мо у сно ви ма. На ја ви, тра же ње ве зе са жи во том и све том још увек тра је.


