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УНУ ТРА СУ НОР МАЛ НИ, НОР МАЛ НИ ЉУ ДИ
По јам „но ва нор мал ност” по ја вио се као кли зав те мељ за раз у ме ва ње из ме ње них 

окол но сти у ко ји ма се свет на шао услед (ма ње или ви ше) из не на ђу ју ће агре сив не 
пан де ми је. Тај из раз, нор мал но, на јед ном се у пу ном сја ју из но ва на шао у на сло ви ма, у 
пам флет ским и де скрип тив ним об ли ци ма тек ста, у ин фор ма тив ном про гра му; пре бе гао 
је из за тво ре них школ ских уста но ва и са по ро дич них руч ко ва, тер мин ко ји озна ча ва 

/ про сеч но / уо би ча је но / ти пич но / оче ки ва но /
/ пре по зна тљи во / не на ме тљи во / стан дард но /

и пре не го што је у пот пу но сти об у хва ћен зна че њем вра тио се са пре фик сом но во, у 
на ме ри да осво ји још ши ри про стор кон фор ми зма. До ка зи о иде ји нор ме ка кву да нас 
у Евро пи по зна је мо у је зи ку се мо гу про на ћи ве о ма ка сно, тек од сре ди не 19. ве ка. 
Сре ди ном ван ред ног ста ња, у вре ме есе ја и кри тич них освр та на но ве нор мал не на ви ке 
ко је би тре ба ло усво ји ти, на плат фор ма ма Би-Би-Си и Ху лу по че ла је да се еми ту је 
се ри ја Нор мал ни љу ди, сни мље на пре ма на гра ђи ва ном ро ма ну Са ли Ру ни (ори ги нал но 
об ја вље ном у Ир ској 2018. го ди не под име ном Nor mal Pe o ple, те код нас об ја вље ном 2019. 
у из да њу „Ге о по е ти ке“ и пре во ду Ву ка Ше ће ро ви ћа).

Ро ман пра ти од ра ста ње дво је мла дих љу ди, Ко не ла и Ме ри јен, од сим бо лич ког 
за вр шет ка гим на зи је/адо ле сцен ци је до по след ње го ди не фа кул те та, а фор ма тив ни 
пе ри од ни же се у ви ду се квен ци, хро но ло шки пре ска чу ћи емо тив но ма ње тур бу лент-
не тре нут ке. Књи га об у хва та вре мен ски уда ље на по гла вља ко ја гла со ве на ра то ра и 
ју на ка (а по то ње оста вље не у не у прав ном го во ру) не на ме тљи во спа ја ју у јед но ста ван, 
стил ски не ис пре се цан ток; сто га не из не на ђу је да је мам блкор жа нр у ко ји чи та о ци 
сме шта ју Нор мал не љу де ка да се са на ра ти вом об ра чу на ва ју на ни воу ин тим но сти. За 
не ке, она се огле да у пре те ра ној те ле сној при сно сти; за дру ге, у бли ско сти пре до че ној 
у за јед нич ке уз ди са је, по ступ ке, по кре те, умор раз го во ром. Овај ро ман не сум њи во 
је на ту ра ли стич ки при каз фраг ме на та из сва ко днев ног жи во та, а пре све га се осла ња 
на све де не ди ја ло ге, суп тил ност де та ља и си ту а ци ја. Не мо гућ ност ко му ни ка ци је глав-
них ли ко ва прак тич но је кон вен ци ја по ме ну тог жан ра, мо жда до не кле и услов ност 
ве ћи не са вре ме них омла дин ских од но са, а из број них јав но до ступ них ко мен та ра 
чи та ла ца ја сно је да се она по не кад ту ма чи као сред ње кла сна аро ган ци ја, ква зи ин те-
лек ту ал на мо чва ра, до сад ни ми ле ни јал ски блуз. Има ју ћи у ви ду да Нор мал ни љу ди 
пре све га го во ре о емо тив ном те ре ту ко ји се из ме ђу дво је љу ди та ло жи го ди на ма, те 
да при ро да њи хо ве ве зе – тек де ли мич но уте ме ље на у ико но гра фи ји тре нут ка – ипак 
фи гу ри ра као уни вер зал ни об лик тен зи је из ме ђу при вр же но сти и не ра зу ме ва ња, ја сно 
је да књи га има сна жну на ме ру да се ба ви сло је ви тим од но си ма јед не ге не ра ци је, у 
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до слу ху са ван вре мен ским сум ња ма по во дом љу ба ви. И док у ро ма ну то не из го во ре-
но фор мал но не по сто ји, те због при ро де ме ди ја не до би ја сво ју ти ши ну и ме ђу вре ме, 
од лу ка да се он екра ни зу је уво ди пре ко по тре бан не вер бал ни про стор од јед ног до 
дру гог ли ка; ау ди о ви зу ел ни је зик и не на ме тљи вост ка ме ре ис по ста ви ће се та ко као 
нај ве ћи и нај о чи глед ни ји адут ове се ри је. 

Жи ви мо у све ту нор ми. Сва ко од нас на сто ји да бу де нор ма лан или 
пак на мер но по ку ша ва да из бег не то ста ње. Узи ма мо у об зир шта 
про се чан чо век ра ди, ми сли, за ра ђу је или кон зу ми ра. Сво ју ин те ли-
ген ци ју, ни во хо ле сте ро ла, те жи ну, ви си ну, сек су ал ни на гон, те ле сне 
ди мен зи је у скла ду са не ким кон цеп ту ал ним ни во и ма, од не нор-
мал них до нат про сеч них. Уно си мо ми ни мал ну днев ну до зу ви та-
ми на и хран љи вих ма те ри ја на осно ву оно га што би про се чан чо век 
тре ба ло да по је де.

Са ли Ру ни је уз сце на рист ки њу Елис Бирч адап ти ра ла ро ман, про дат у сто ти на ма 
хи ља да при ме ра ка са мо у Ир ској, а чи ја се екра ни за ци ја оче ки ва ла жељ но ши ром Евро-
пе; Ле ни Абра хам сон и Хе ти Мак до налд, ре жи ра ли су, тим ре дом, пр вих шест и дру гих 
шест епи зо да Нор мал них љу ди. Го во ре ћи о адап та ци ји, Ру ни об ја шња ва да је, пре ра да 
са ве ли ком и по све ће ном еки пом, би ло нео п ход но про на ћи ал тер на ти ве за број на 
опи сна ре ше ња уну тар књи ге, као и да је уче ње ме то до ло ги је по/ка зи ва ња за њу био 
вре дан про цес спи са тељ ског ис тра жи ва ња. Ар хи тек ту ра ме ђу од но са у ро ма ну гра ди 
се уз по моћ сна жног гла са при по ве да ча чи јим се по сре до ва њем сме шта мо у све зна ју ћу 
по зи ци ју: нор мал ни љу ди и Нор мал ни љу ди но се бре ме бли ско сти, у ро ма ну не сум-
њи во пру же но кроз при по ве дач ки је зик, при че му се у ле лу ја во сти ма ау ди о ви зу ел них 
од лу ка су дар стра сти и стра ха пре по зна је ин тен зив ни је: у зна ко ви том ка дри ра њу, угло-
ви ма сни ма ња, то но ви ма, ми зан сце ну. Из ра зи то епи зо дич на струк ту ра за ко ју се ау то-
ри од лу чу ју при па да не са мо ра сло је но сти са мог ро ма на, већ се – уко ли ко до зво ли мо 
се би да се уда љи мо од ве чи те и не су ви сле не до у ми це текст-или-адап та ци ја – са свим 
ста па са рас пар ча ном осе ћај но шћу и пе ри о дич ним на ле ти ма по се сив но сти и емо тив-
но сти ју на ка.

Нор мал но и угод но ста ње је ка да то дво је жи ве у хар мо ни ји, са ра-
ђу ју и ду хов но. 

Ме ри јен Ше ри дан (Деј зи Ед гар-Џо унс) и Ко нел Вал дрон (Пол Ме скал) дво је су људи 
ко ји од ир ске про вин ци је до пре сто ни це од ме ра ва ју моћ, ма ле сра мо те и те жи ну од-
ба че но сти. Ода бир глу ма ца био је ва жан и ве ли ки део по сла за ау тор ски тим се ри је, 
јер је, ка да је реч о ју на ци ма, фор ма на стра ни књи ге: њи хо ви мут ни обри си и увек 
не до вољ но ја сне естет ске ка те го ри је ко је им Ру ни при пи су је чи не ве ро ват ни јим да 
се са њи ма са жи ви мо. Тре ба ло је при пи са ти им кон крет на ли ца, што је ов де учи ње но 
бес пре кор но. Осим то га, у ро ма ну се, ре ци мо, њи хо ва оде ћа углав ном под ра зу ме ва 
на кон што је за ми сли мо на по чет ку, док се у се ри ји ко сти му по кла ња до ста па жње; 
чи ње ни ца да је че сто ви дљив на ни воу зна ка, а не при ме тан кроз ка дар, чи ни га ве што 
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ис ко ри шће ним еле мен том на ту ра ли стич ког кон цеп та се ри је. Та ко је и до след ност, 
ко ју као чи та о ци ни ка да не раз би ја мо у сво јој има ги на ци ји, уну тар се ри је пи та ње низа 
од лу ка со лид ног бро ја љу ди, а про ми шље ност слич них де та ља, на из глед по вр шних, 
чи ни пот пу ним сли ку о од но су глав них ли ко ва.

У свим свет ским ме ди ји ма би ло је ви ше пу та ре чи о ин тим ним сце на ма, њи хо вој 
рит мич но сти и ве ро до стој но сти, а за тим се на јед ном од нај по зна ти јих свет ских пор но-
граф ских сај то ва по ја вио и ви део са ста вљен од сце на из се ри је, мон ти ран без до зво ле 
ау то ра се ри је и об ја вљен ван кон тек ста. Ма те ри јал је услед кр ше ња ау тор ских пра ва 
ве о ма бр зо ски нут, али је за ни мљи ви ји та лас пи та ња ко ји је по кре нуо – на и ме, са из ла-
ском се ри је Сек су ал но вас пи та ње, чи је су две се зо не прет хо ди ле Нор мал ним љу ди ма, 
исти ни тост так тил них, не жних, сен зу ал них сце на ме ђу мла дим љу ди ма по ста ла је јед на 
од го ру ћих те ма филм ске/се риј ске ин ду стри је. Ита О’Б ра јен, ко ја је ра ди ла као кон сул-
тант за ин тим не сце не у обе ове се ри је, ба ви ла се те ле сним го во ром, та на ним и суп-
тил ним зна ко ви ма ме ђу глум ци ма, ви ше кључ ним ко сти ма не го кључ ним ре пли ка ма. 
Ова кав рад је за и ста ви дљив и у се квен ца ма ко је ни ма ло не оди шу сек су ал но шћу, већ 
се ба ве ви ше пу та по ме ну том при сно шћу. Она је, очи глед но, ком плек сни ја и да ле ко 
ви ше за не ма ре на те ма од сек са, већ то ли ко при сут ног у јав ном про сто ру. 

Нор ма лан чо век? За ме не је нор ма лан чо век онај ко ји окре ће гла ву 
за зад њи цом ле пе же не. По ен та ни је у са мо окре та њу гла ве. По сто-
ји пет или шест раз ло га. И дра го му је што мо же на ћи љу де ко ји су 
ње му слич ни, се би јед на ке. За то во ли кр ца те пла же, фуд бал, бар у 
цен тру гра да...

Нор мал но је, не ко ће на пи са ти у јед ном од ко мен та ра на књи жев ном фо ру му, сред-
ња кла са. Чи ни се да је за Ру ни упра во кла сна раз ли ка би ла јед на од глав них од ли ка 
на ра ти ва, као и во де ћи раз лог да по ме ну та ре ла ци ја сред ње –нор мал но мо жда до би је 
сми сао; тре ба има ти та ко ђе у ви ду да она у књи зи, али и у јав ним раз го во ри ма, на гла-
ша ва да је за ни ма ју од но си на кон еко ном ске кри зе у Ир ској. Не уско ве за но за ове дру-
штве не про бле ме, али не ни са свим из ван њих, спи са те љи ца па жљи во се ци ра и мен тал-
но здра вље уну тар јед не ге не ра ци је оме ђе не без на ђем и не из ве сно шћу. У на сло ву 
Са ли Ру ни при дев нор мал но је сто га ау то и ро ни чан, са до зом па то са: ни ти нас ње на 
књи га учи не че му нор мал ном, ни ти она по ку ша ва њо ме да при пи ше мо гу ћа зна че ња 
дис кур су нор мал но сти. Под се ћа нас, та ко ђе, да је иде ја нор мал ног уско ве за на за 
вре ме и ме сто (уну тар ро ма на и из ван ње га) – јер она се ис кљу чи во де фи ни ше кроз 
од нос са не чим/не ким дру гим. Из гле да као да се упра во због то га Ру ни, а за тим и ау то-
ри се ри је, из над све га на да ју се да ће мо упи си ва њем сво је ло ги ке у ову те шку реч 
од лу чи ти да ли смо ми, по сма тра чи, у бо љој по зи ци ји од про та го ни ста. Да ли смо и ми, 
и то ка кви, нор мал ни љу ди. 

Ло ги ка исто ри је је де струк тив на, као и људ ска би ћа ко је про из во ди: 
где год да их во ди њи хо ва инер ци ја, она са мо ре про ду ку ју екви ва-
лен те прет ход них не сре ћа. Нор мал ност је смрт.
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У до ба со ци јал не дис тан це, у пра во у га о ни ку при хва тљи вог екра на од чи јег нас 
са др жа ја де ли не пре ла зна раз да љи на, бли скост је то ли ко по треб на да је ау тор ски тим 
у ода би ру му зич ке под ло ге пре те рао у из бо ру ну ме ра ко је до дат но, ме ло диј ски и 
тек сту ал но, пот цр та ва ју же ље ни ефе кат. Од нос из ме ђу Ко не ла и Ме ри јен за вр ша ва се 
ипак под јед на ко мла ко у се ри ји као и у књи зи, али ова кав је крај је ди ни исти нит: не-
пре ци зан, не по де сан за да ље раз ви ја ње рад ње и отво рен за раз вој ли ко ва у ам би су 
ан ти ли те рар не има ги на ци је ро ман тич них су сре та. Вест да су кре а то ри се ри је ре ши ли 
да до пи шу још две епи зо де ко је упо ри ште не ма ју у књи жев но сти Са ли Ру ни, те ко је 
Ко не ла и Ме ри јен сме шта ју у бу дућ ност њи хо вог од но са, не би тре ба ло да бу де ва жна: 
је ди ни њи хов од нос је го тов од нос, а ова се ри ја је, у об ли ку у ком са да по сто ји, го то ва 
се ри ја. 

Све се ру ши, за јед но с ло ги ком. И ви де ће мо ка ко од ре ђе не сло бо де, 
ко је смо не пре кид но до пу шта ли у се би у сфе ри осе ћа ња, дру штве ног 
жи во та и мо ра ла, опет по ста ју не што нор мал но. На те сло бо де 
се ви ше не ће гле да ти као на пре ступ већ као на го ли ца ње.

Ни је, ме ђу тим, до вољ но то што се до сни ма ва ју не по сто је ће сце не, ни то што ин тер-
не том кру же тек сто ви ко ји под се ћа ју да је ку ћу у ко јој су сни ма ни Нор мал ни љу ди мо гуће 
из нај ми ти усред ита ли јан ског пеј за жа; по ја ви ла се вест и о бр зо по те зној екра ни за ци ји 
пр вог ро ма на Са ли Ру ни, Раз го во ри са при ја те љи ма. Ова кав след до га ђа ја за пра во 
по те же под јед на ко ва жна ге не ра циј ска пи та ња као и сâм са др жај се ри је, а рад ме рен 
бр зи ном тр жи шта ис по ста ви ће се као ду хо вит под текст чи та вог пеј за жа од но са. Јер, 
Нор мал ни љу ди и нор мал ни љу ди без сум ње мо ра ју би ти ви дљи ви и кон ку рент ни на 
тр жи шту бли ско сти. 

По што ва на го спо до, ова жи во ти ња, ко ју ви ди те, са ре пом на ти-
је лу, са че ти ри ко пи та, члан је с свих уче них дру шта ва, про фе сор је 
на на шем уни вер зи те ту. Код ње се сту ден ти уче ја ха њу и ри та њу. 
Све то, за хва љу ју ћи ње ној нор мал ној па ме ти.

По зајм ље ни, де сни де ло ви тек ста при па да ју Те о до ру Адор ну, 
Вир џи ни ји Вулф, Ле нар ду Џ. Деј ви су, Три ста ну Ца ри, Ге ор гу Бих не-
ру, Бер нар ду Бер то лу чи ју.


