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НЕ ВИ ДЉИ ВИ АЛИ НЕ У НИ ШТИ ВИ ЈОР ГО ВА НИ1

Део ро ма на À la rec her che du temps per du, у ен гле ском пре во ду Ч. К. Ско та Мон кри-
фа, пр ви пут сам чи тао у фе бру а ру и мар ту 1961, не де љу-дв е пре свог два де сет дру гог 
ро ђен да на. Чи тао сам та да џеп но из да ње под на сло вом У Сва но вом кра ју. Да нас прет-
по ста вљам да 1961. ни сам знао да је том ко ји чи там део јед не мно го обим ни је књи ге.

Док у ју ну 1989. пи шем ове ре чи, не мо гу да на ве дем по дат ке о том џеп ном из да њу 
Сва но вог кра ја. Ни сам га ви део бар шест го ди на, иа ко ми сто ји на са мо два-три ме тра 
из над гла ве, у про сто ру из ме ђу пла фо на и кров ног цре па, где у цр ним пла стич ним 
ке са ма од ла жем књи ге ко је ми у ку ћи ни су по треб не. 

Ком плет но из да ње À la rec her che du temps per du, у пре во ду Ч. К. Ско та Мон кри фа, 
пр ви пут сам чи тао од фе бру а ра до ма ја 1973, кад ми је би ло три де сет че ти ри го ди не. 
Чи тао сам та да два на ест то мо ва у твр дом по ве зу ко је је Ча то и Вин дус об ја вио 1969. Док 
пи шем ове ре чи, два на ест то мо ва тог из да ња ле жи на не кој од по ли ца у мо јој ку ћи. 

Исто два на е сто том но из да ње по дру ги пут сам чи тао од ок то бра до де цем бра 1982, 
кад ми је би ло че тр де сет три го ди не. Од де цем бра 1982. до да нас, ни сам про чи тао 
ни је дан том Мар се ла Пру ста.

Прем да се ви ше не се ћам по да та ка о из да њу Сва но вог кра ја ко је сам чи тао 1961, 
чи ни ми се као да пам тим ко ри це осо бе не сме ђе бо је с трун ка ма зла та у осно ви.

Не где у том ро ма ну, при по ве дач пи ше ка ко је књи га бо чи ца дра го це них есен ци ја 
ко је ожи вља ва ју се ћа ње на час ка да смо пр ви пут у ру ка ма др жа ли ње не ко ри це. Од-
мах да об ја сним да ме ни бо чи ца есен ци ја, ко ли ко год дра го це них, баш и не би би ла 
за ни мљи ва. Игром слу ча ја, ро ђен сам без чу ла ми ри са. То чу ло за ко је мно ги твр де да 
је нај сна жни је по ве за но са се ћа њи ма упра во је чу ло ко је ни кад ни сам био у ста њу да 
ко ри стим. По се ду јем, до ду ше, ру ди мен тар но чу ло уку са, и ка да да нас за ми слим пред-
њу ко ри цу џеп ног из да ња Сва но вог кра ја ко је сам чи тао 1961, у ми сли ма осе тим укус 
сар ди на из кон зер ве, про из ве де них у Пор ту га лу.

У ја ну а ру 1961, жи вео сам сâм у из најм ље ној со би на Ви тленд ро у ду, у Мал вер ну. Соба 
је би ла опре мље на јед ном рин глом на гас и су до пе ром, али не и фри жи де ром. Кад год 
бих ишао у ку по ви ну, би рао сам хра ну ко ја се про да је у кон зер ва ма, не зах те ва ку ва-
ње, и мо же се чу ва ти на соб ној тем пе ра ту ри. Ка да сам узео да чи там пр ве стра ни це 
Пру сто ве фик ци је, упра во сам био отво рио пр ву ку пље ну кон зер ву сар ди на – про из-
ве де ну у Пор ту га лу – и њен са др жај из ру чио на две кри шке су вог хле ба. По што сам 
био гла дан и па зио да ми ни шта што сам пла тио не оде у ште ту, цео тај оброк по јео 
сам чи та ју ћи књи гу отво ре ну ис пред се бе. 

На кон што сам по јео тај оброк, пу них сат вре ме на имао сам све ја чи ма да још увек 
под но шљив осе ћај не ла го де. Али ка ко сам на ста вљао да чи там, сто мак ми се све ви ше 

1 Ge rald Mur na ne, In vi si ble Yet En du ring Li lacs, 2005. (Прим. прев.)
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и ви ше бу нио про тив све га што сам у ње га на тр пао. От при ли ке баш док сам чи тао ка ко 
при по ве дач оку сив ши за ло гај ко ла ча по ме ша ног с ча јем би ва об у зет не ким слат ким 
ужи ва њем, укус су вог хле ба по ме шан с уљем из сар ди не то ли ко ми се по ја чао у усти-
ма да ме је об у зе ла муч ни на.

То ком два де се так го ди на по чев од 1961. па све док мо је џеп но из да ње Сва но вог 
кра ја ни је до спе ло у цр ну пла стич ну ке су и за вр ши ло у оста ви из над пла фо на, у ми сли-
ма бих осе тио бар бла го на ди ма ње сто ма ка кад год до так нем ту књи гу, и у ми сли ма 
бих из но ва ви део, кад год уо чим трун ке зла та у оној сме ђој бо ји, ка ко се све тлост 
си ја ли це пре ли ва у сло ју уља пре о ста лог на кон што сам ко ри цом хле ба по ма зао та њир 
у оној из најм ље ној со би у Мал вер ну јед не лет ње ве че ри 1961.

Док сам пи сао прет ход ну ре че ни цу, у ми сли ма сам ви део сли ку ле је ви со ког цве ћа 
крај ка ме ног зи да и то зи да на се но ви тој стра ни ку ће.

Во лео бих да бу дем си гу ран да ми се та сли ка ви со ког цве ћа и ка ме ног зи да пр ви пут 
ја ви ла у ми сли ма док сам 1961. чи тао Сва нов крај, али си гу ран сам је ди но да то цве ће и 
тај зид ви дим у ми сли ма кад год по ку шам да се се тим се бе ка ко пр ви пут чи там пр о зну 
фик ци ју Мар се ла Пру ста. Не пи шем да нас о чи та њу јед не књи ге ни ти чак о лич ном 
чи та њу јед не књи ге. Пи шем о сли ка ма ко је ми се ја вља ју у ми сли ма кад год по ку шам 
да се се тим се бе ка ко чи там ту књи гу.

Сли ка при ка зу је ву чи ке у цва ту ко је сам ви део на јед ној ке си ци се ме на 1948, кад 
ми је би ло де вет го ди на. Тра жио сам од мај ке да ку пи то се ме јер сам хтео да за па тим 
цвет ну ле ју на пра шња вој ле ди ни про ша ра ној шљун ком и бу се њем бо дљи ка ве тра ве 
око из најм ље не ку ће са да шча ном фа са дом на бро ју 244 у Нил сри ту, у Бен ди гу, ко ју 
сам све вре ме ви део у ми сли ма од 1966. до 1971, док сам пи сао о ку ћи број 42 у Ле зли 
стри ту, у Ба се ту, у сво јој књи зи фик ци је Др во ред та ма ри ска.2

Се ме сам по са дио у про ле ће 1948. За ли вао сам ле ју и не го вао зе ле не биљ ке из ни-
кле из се ме на. Ме ђу тим, про ле ће 1948. би ло је до ба го ди не кад је мој отац из не на да 
од лу чио да се од се ли из Бен ди га те сам та ко пре ко Ве ли ких раз вод них пла ни на и 
За пад них рав ни ца до спео у из најм ље ну да шча ру на до мак Ју жног оке а на у окру гу 
Алан сфорд пре не го што сам имао при ли ке да цве то ве ко ји су се мо жда по ја ви ли на 
мо јим биљ ка ма упо ре дим са илу стра ци јом у бо ји на оној ке си ци се ме на.

Док сам пи сао прет ход ни па сус, на сли ци те ба ште крај зи да у мо јим ми сли ма по-
ја вио се још је дан де таљ. Са да у тој ба шти у ми сли ма ви дим ма лог де ча ка там не ко се. 
Де чак зу ри и ослу шку је. Да нас ми је ја сно да се та сли ка де ча ка мо ра ла пр ви пут ја ви-
ти у мо јим ми сли ма не где то ком пет ме се ци ко ји су прет хо ди ли ја ну а ру 1961. и то 
убр зо на кон што сам пр ви пут ви део фо то гра фи ју сни мље ну 1910. у дво ри шту јед не 
др жав не шко ле на до мак Ју жног оке а на у окру гу Алан сфорд. Округ Алан сфорд је округ 
где се ро дио мој отац и где су оче ви ро ди те љи жи ве ли че тр де сет го ди на све до смр ти 
оче вог оца 1949. и где сам у де тињ ству про во дио рас пу сте.

На фо то гра фи ји уче ни ци шко ле сто је у ре до ви ма по ред ба штен ске ле је где би нај-
ви ше биљ ке мо гле би ти дел фи ни ју ми или чак ву чи ке. Ме ђу нај ма њим де ча ци ма у 
пр вом ре ду, је дан там но ко си де чак од шест го ди на зу ри у објек тив и мал чи це ис кре ће 

2 Ta ma risk Row, 1974. (Прим. прев.)



229

гла ву као да се бо ји да му не про мак не не ка реч или сиг нал ње го вих ста ри јих и над-
ре ђе них. Тај де чак што 1910. зу ри и ослу шку је с вре ме ном је по стао чо век ко ји је два-
де сет де вет го ди на на кон што је фо то гра фи ја сни мље на по стао мој отац и ко ји је умро 
у ав гу сту 1960, две не де ље пре не го што сам пр ви пут ви део ту фо то гра фи ју, ко ју је 
оче ва мај ка пе де сет го ди на чу ва ла у сво јој збир ци фо то гра фи ја, а пет ме се ци пре не-
го што сам пр ви пут про чи тао џеп но из да ње Сва но вог кра ја са смећ ка стим ко ри ца ма.

Мој отац је то ком жи во та про чи тао до ста књи га, али све и да ми је отац био жив у 
ја ну а ру 1961, не бих с њим раз го ва рао о Сва но вом кра ју. Кад год би смо отац и ја раз-
го ва ра ли о књи га ма то ком по след њих пет го ди на ње го вог жи во та, ре дов но би смо се 
по сва ђа ли. Да је био жив у ја ну а ру 1961. и да ме је ви део ка ко чи там Сва нов крај, отац 
би ме пр во пи тао ка кав је чо век био тај пи сац.

Кад год би ми отац по ста вио та кво пи та ње то ком пет го ди на ко је су прет хо ди ле 
ње го вој смр ти 1960, од го ва рао сам та ко да га што ви ше из нер ви рам. У ја ну а ру 1961, 
ка да сам пр ви пут чи тао Сва нов крај, је два да сам не што знао о пи сцу. Од 1961. до да-
нас, ме ђу тим, про чи тао сам две би о гра фи је Мар се ла Пру ста, од ко јих је јед ну на пи сао 
Ан дре Мо роа, а дру гу Џорџ Д. Пејн тер. Да нас, у по не де љак 3. ју ла 1989, у ста њу сам да 
сро чим од го вор ко ји би ве ро ват но нај ви ше из нер ви рао мог оца да ми је то пи та ње 
по ста вио у ја ну а ру 1961.

Оче во пи та ње: Ка кав је чо век био пи сац те књи ге? Мој од го вор: Пи сац те књи ге 
био је фе ми ни зи ра ни, хи по хон дрич ни Фран цуз ко ји се ве ћи ном кре тао ме ђу ви шим 
сло је ви ма, ко ји је нај ве ћи део жи во та про вео из ме ђу че ти ри зи да, и ко ји ни кад ни је 
мо рао да за ра ђу је за жи вот. 

Са да је отац већ из нер ви ран, али има до дат но пи та ње: Ка квој се до бро би ти на дам 
од чи та ња књи ге та квог јед ног чо ве ка? 

Да бих искре но од го во рио на ово пи та ње, мо рао бих оцу да по ме нем ствар ко ја 
ми је од у век нај ви ше зна чи ла. Ни кад ту ствар не бих по ме нуо оцу за ње го вог жи во та, 
де лом за то што у то вре ме ни сам раз у мео шта је та ствар ко ја ми од у век нај ви ше зна-
чи, а де лом и за то што сам из бе га вао да пред оцем по ми њем ства ри ко је ми не што 
зна че. Да нас ћу, ме ђу тим, оцу искре но од го во ри ти.

Ве ру јем да нас, у по не де љак 3. ју ла 1989, да та ствар ко ја ми од у век нај ви ше зна чи 
пред ста вља не ко ме сто. По вре ме но сам то ком жи во та мо жда и ве ро вао да бих до тог 
ме ста мо гао сти ћи пу то ва њем у ову или ону по кра ји ну зе мље у ко јој сам ро ђен или 
чак у не ку дру гу зе мљу, али сам го то во це лог жи во та прет по ста вљао да је то ме сто 
ко је ми нај ви ше зна чи не ко ме сто у мом уму те да не тре ба да за ми шљам ка ко у бу-
дућ но сти сти жем до тог ме ста, већ ка ко у бу дућ но сти то ме сто ви дим ја сни је не го што 
ви дим ма ко ју сли ку у ми сли ма и ка ко по том све оста ле сли ке ко је ми не што зна че 
ви дим рас по ре ђе не око сли ке тог ме ста као у рас по ре ду град ских оп шти на на кар ти.

Мо жда би оца раз о ча ра ло са зна ње да је то ме сто ко је ми нај ви ше зна чи по кра ји на 
мо га ума, а не по кра ји на зе мље у ко јој смо и он и ја ро ђе ни, али би му мо жда го ди ло 
са зна ње да сам че сто прет по ста вљао да је то ме сто у мом уму трав на ти се о ски пре део 
с по не ким др ве том у да љи ни.

От кад сам у де тињ ству пр ви пут по чео да чи там књи ге фик ци је, уна пред сам се 
ра до вао што ћу у ми сли ма ви де ти не ка ме ста за хва љу ју ћи то ме што чи там. Јед ног 
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вре лог по по дне ва у ја ну а ру 1961, про чи тао сам у Сва но вом кра ју име јед ног од ре ђе ног 
ме ста. Се ћам се да нас, у уто рак 4. ју ла 1989, свог осе ћа ја кад сам про чи тао име тог ме ста 
пре ви ше од два де сет осам го ди на, не че га од оног осе ћа ја ра до сти ко ји опи су је при-
по ве дач Сва но вог кра ја кад год от кри је део исти не скри вен ис под по вр ши не свог 
жи во та. На име тог ме ста вра ти ћу се ка сни је и дру гим пу тем.

Да је мо гао да ми ка же шта је ње му за жи во та нај ви ше зна чи ло, отац би ми ве ро-
ват но ис при чао два сна ко ја је за жи во та че сто са њао. У пр вом би са њао да је вла сник 
фар ме ова ца или го ве да; у дру гом би ре дов но до би јао ве ли ке сво те нов ца од кла ђе ња 
на коњ ским тр ка ма. Мо жда би отац по ме нуо чак и је дан сан ко ји се из ро дио из пр ва 
два. У том сну он јед ног ју тра на пу шта сво ју фар му ова ца или го ве да и кре ће на пут са 
соп стве ним тр кач ким ко њем и јед ним по у зда ним при ја те љем и пре ла зи сто ти ну и 
ви ше ки ло ме та ра до хи по дро ма на пе ри фе ри ји не по зна тог гра да да би та мо уло жио 
ве ли ку сво ту на свог ко ња и убр зо ви део ка ко тај коњ по бе ђу је у тр ци за ко ју се кла дио 
у ње го ву по бе ду.

Да сам мо гао да га пи там да ли сно ви ко ји му не што зна че има ју ве зе са сли ка ма 
ко је му се ја вља ју у ми сли ма на кон чи та ња књи га фик ци је, отац би ме мо жда под се тио 
ка ко ми је јед ном ре као да је ње го ва оми ље на књи га фик ци је књи га ју жно а фрич ког 
пи сца Стју ар та Клу ти ја, о из ве сном фар ме ру и ње го вим си но ви ма ко ји су сво ја ста да 
ова ца и кр да го ве да из ве ли из на се ље них обла сти на ју гу Афри ке и по те ра ли их на 
се ве ро за пад ка на из глед бес крај ним па шња ци ма на ко је ни ко ни је по ла гао пра ва.

Јед но од мо јих осе ћа ња док сам у ја ну а ру 1961. чи тао из ве сне стра ни це Сва но вог 
кра ја би ло је осе ћа ње с ко јим би се отац са гла сио. Сме та ло ми је што ли ко ви има ју 
та ко мно го сло бод ног вре ме на за раз го во ре о ства ри ма као што су умет нич ке сли ке 
и цр кве на ар хи тек ту ра.

Прем да сам тог ја ну а ра 1961. био на лет њем од мо ру, већ сам се при пре мао да по чев 
од фе бру а ра др жим на ста ву раз ре ду од че тр де сет осам осно ва ца и да у ве чер њим са-
ти ма на уни вер зи те ту сту ди рам два пред ме та. Чи ни ло се да ли ко ви из Сва но вог кра ја 
ве ћи ном жи ве у до ко ли ци или чак уби ра ју при хо де од на сле ђе ног бо гат ства. До би јао 
бих же љу да те до ко не ли ко ве по те рам из њи хо вих са ло на и да сва ко га од њих за тво рим 
у за себ ну со бу опре мље ну са мо су до пе ром и рин глом на гас и два-три ко ма да јеф ти ног 
на ме шта ја. Он да бих ужи вао слу ша ју ћи ка ко до ко ли ча ри уза луд до зи ва ју сво ју по слу гу. 

Чуо сам се бе ка ко се из ру гу јем тим до ко ли ча ри ма. Шта? Сад вам ни је до при че о фла-
ман ским мај сто ри ма, или о цр кви ца ма у Нор ман ди ји у ко ји ма има не че га пер сиј ског?

По вре ме но, док сам 1961. чи тао увод не стра ни це Сва но вог кра ја, и док сам још ми-
слио да је то де лом књи га фик тив них ме мо а ра, осе тио бих ја ку не тр пе љи вост пре ма 
раз ма же ном де ча ку ко ји оли ча ва при по ве да ча у де тињ ству. Ви део сам се бе ка ко га 
оти мам из мај чи ног окри ља и од во дим што да ље од те та ка и ба ке да бих га уте рао у 
дво ри ште иза оро ну лог ку ћер ка за рад ни ке на фар ми у ком је мо ја по ро ди ца жи ве ла 
на кон што смо на пу сти ли Бен ди го, гу рам му се ки ру у ру ке, по ка зу јем пр стом ка ма ре 
др ва ко је сам ис це пао за пот па лу ку хињ ског шпо ре та, и он да га чу јем ка ко кењ ка во 
до зи ва сво ју ма му. 

Те 1961. го ди не, кад год бих у ми сли ма чуо ка ко од ра сли ли ко ви из Сва но вог кра ја 
раз го ва ра ју о сли кар ству или књи жев но сти или ар хи тек ту ри, чуо сам их ка ко раз го-
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ва ра ју је зи ком ко ји су ко ри сти ла го спо да и да ме из голф-клу ба Ме тро по ли тен на Норт 
ро у ду у Оу кли ју, где сам од 1954. до 1956. ра дио као но сач шта по ва и лоп ти ца и по-
моћ ни бар мен. 

Пе де се тих го ди на, још увек је у Мел бур ну би ло љу ди ко ји као да су же ле ли да вас 
уве ре да су ро ђе ни и шко ло ва ни у Ен гле ској или да че сто пу ту ју у Ен гле ску или да се 
по на ша ју и раз ми шља ју као Ен гле зи. Ти љу ди у Мел бур ну го во ри ли су отег ну тим то-
ном ко ји бих на звао бла зи ра ним уњ ка њем. Слу шао сам тај уњ ка ви го вор пре ко да на 
у кру гу му шка ра ца у пум па ри ца ма док бих су бо том и не де љом по под не ка скао за 
њи ма по трав на тим те ре ни ма. Исте ве че ри, слу шао бих исти уњ ка ви го вор у ба ру 
голф-клу ба где су исти му шкар ци, са да оде ве ни у спорт ске пан та ло не и блеј зе ре, пили 
шкот ски ви ски или џин-то ник.

Јед ног да на убр зо на кон што сам по чео да ра дим у голф-клу бу Ме тро по ли тен, по-
тра жио сам у те ле фон ском име ни ку адре се не ко ли ци не тих уњ ка ва ца чи ји је го вор 
био по себ но не под но шљив. От крио сам не са мо да ве ћи на њих жи ви у пред гра ђу 
Ту рак, не го и да ве ћи на те ве ћи не жи ви у ис тој че твр ти, ко ја се са сто ја ла од Сент Џор-
џис ро у да, Лан сел ро у да и још две-три су сед не ули це. 

Шест го ди на на кон што сам то от крио, а са мо ме сец-дв а пре не го што сам пр ви пут 
чи тао Сва нов крај, јед ног по по дне ва сам ма ло скре нуо с уо би ча је ног пу та од цен тра 
гра да до Мал вер на. Тог при јат ног про лећ ног по по дне ва, кроз про зор трам ва ја ба цио 
сам по глед низ обе ули це, Сент Џор џис и Лан сел, у Ту ра ку. Остао ми је ути сак ви со ких 
ку ћа бле дих бо ја и зи дом огра ђе них вр то ва у ко ји ма др ве ће упра во по чи ње да цве та.

Док сам 1961. чи тао Сва нов крај, на сва ки по мен Па ри за у ми сли ма бих ви део те 
зи до ве бле дих бо ја и го спод ске ку ће из Сент Џор џис и Лан сел ро у да. Ка да сам пр ви 
пут про чи тао реч fa u bo urg, ко ју ни кад ра ни је ни сам про чи тао али чи је сам зна че ње 
на га ђао, ви део сам гор њу по ло ви ну јед не цр ве не шљи ве над ви со ким зи дом од ка ме-
на крем бо је. Пр ви слог ре чи fa u bo urg био је по ве зан с пе на стом рас ко ши ру жи ча стих 
ла ти ца на др ве ту, док је дру ги слог упу ћи вао на тврд, не про бо јан зид. Ако бих на и шао 
на опа ску о ка квом град ском пар ку или ка квој шу ми у Па ри зу, у ми сли ма бих ви део 
пеј заж ко ји сам по ве зи вао са уњ кав ци ма из Мел бур на: по глед кроз ши ро ке про зо ре 
са ле за обе до ва ње и ба ра у згра ди голф-клу ба Ме тро по ли тен – по глед на ва ло ви ту, 
бар шу на сту тра ву око осам на е сте ру пе и крат ко по ко ше но отво ре но по ље од ме ке 
пи ре ви не ко је се про те же у да љи ну из ме ђу ре до ва еу ка лип ту са и злат них ака ци ја све 
до тач ке где се иза осам на е сте по зи ци је др ве ће го то во са ста вља, оста вља ју ћи је дан 
отвор иза ког се ма гло ви то на зи ре се дам на е сто по ље као ду бин ски део дво стру ког 
ви ди ка.

Мој отац је пре зи рао те уњ кав це у Мел бур ну, и да је ика да чи тао о не ком ли ку по-
пут Ме сје Сва на, и ње га би отац пре зи рао као истог та квог уњ кав ца. По же лео сам, 
пе де се тих го ди на у голф-клу бу Ме тро по ли тен, да уста но вим раз ли ку из ме ђу уњ ка ва-
ца ко је бих био спре ман да пре зрем и из ве сног ти па уњ кав ца ко јем сам био спре ман 
да се ди вим, са мо кад бих ус пео да са знам од ре ђе не ства ри о ње му.

Уњ кав ци ко је бих спрем но пре зро би ли су по пут се до ко сог чо ве ка ког сам јед ног 
да на слу шао ка ко уњ ка вим отег ну тим то ном из но си ми шље ње о не ком аме рич ком 
фил му или по зо ри шном ко ма ду ко ји је не дав но гле дао. Чо век је жи вео у јед ној од 
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две ју ули ца ко је сам већ по ме нуо и био је иму ћан за хва љу ју ћи до га ђа ји ма ко ји су се 
од и гра ли пре ње го вог ро ђе ња на ме сти ма уда ље ним од тих две ју ули ца. Глав ни та кав 
до га ђај ти цао се ње го вог пра де де ко ји је 1860-их смућ као па за тим и про да вао, пу ту-
ју ћи по зла то но сним по љи ма Вик то ри је, не ка кав елик сир бом ба стог на зи ва, али ве-
ро ват но пот пу но бес ко ри стан.

Аме рич ки филм или по зо ри шни ко мад ко ји је тај уњ ка вац гле дао звао се Ме сец је 
ту жан. Прет ход но сам из но ви на са знао да не ки у Мел бур ну тра же да се филм за бра ни, 
као што су пе де се тих у Мел бур ну за бра њи ва ни и мно ги дру ги фил мо ви и по зо ри шни 
ко ма ди. Љу ди су тра жи ли за бра ну јер се при ча ло да филм оби лу је дво сми сле ним ша ла ма.

Тај уњ ка вац ре као је тро ји ци дру гих, док су уче тво ро хо да ли кроз сло же ни рас по-
ред жи во пи сних сли ка зе ле них по ља ко је ћу ка сни је ви де ти у ми сли ма од 1961. па 
на да ље кад год у не ком од то мо ва À la rec her che du temps per du про чи там име ове или 
оне шу ме или пар ка у Па ри зу: „Не пам тим кад сам се то ли ко сме јао. Би ла је то убе дљи во 
нај бо ља пред ста ва ко ју сам у жи во ту ви део!“

Тог по по дне ва пре ско ро че тр де сет го ди на кад сам чуо ка ко се до ко си уњ ка вац 
уњ ка во из го ва ра те ре чи, спрем но сам га пре зро по што ме је раз о ча ра ло са зна ње да 
чо век ко ји је на сле дио бо гат ство и ко ји је мо гао на ћи ужи ва ња у сво јој огром ној би-
бли о те ци или шта ли пу ној тр кач ких ко ња на ла зи за сход но да се хва ли ше кли бе ре њем 
на не што што би смо мо ји школ ски дру га ри и ја на зва ли ма сним ви це ви ма.

Се дам-осам го ди на ка сни је, кад сам пр ви пут чи тао о Сва ну, по том ку бер зан ских 
по сред ни ка, те о ње го вој стра сти пре ма Оде ти де Кре си, уви део сам да Сван у мо јим 
ми сли ма има се ду ко су и но си пум па ри це баш као и пра у нук про из во ђа ча и пу ту ју ћег 
про дав ца елик сирâ. 

Обич но тај Сван у мо јим ми сли ма ни је спа дао у пре зре не уњ кав це. По не кад у голф-
клу бу Ме тро по ли тен, али че шће док бих по сма трао вла сни ке тр кач ких ко ња у па до ку 
овог или оног хи по дро ма, ви ђао сам тип уњ кав ца ко јем се ди вим. Мо жда би тај уњ ка-
вац по вре ме но у то ку го ди не жи вео иза зи дом огра ђе ног вр та у Мел бур ну, али би у 
дру гим раз до бљи ма жи вео окру жен ко ма дом зе мље ко ји је био из вор бо гат ства и 
угле да ње го ве по ро ди це још од пре от кри ва ња зла та у Вик то ри ји – жи вео би на сво-
јој фар ми ова ца или го ве да. 

У мо јој сед мој књи зи фик ци је, О те злат не ци пе ли це,3 ко ју се на дам да ћу об ја ви-
ти то ком 1993, до не кле ћу об ја сни ти шта се зби ва ло у ми сли ма не ко га по пут ме не кад 
год би у па до ку хи по дро ма у би ло ком гра ду или ва ро ши ци др жа ве Вик то ри је угле дао 
вла сни ка тр кач ког ко ња ко ји по врх то га по се ду је и има ње са фар мом ова ца или го ве-
да да ле ко од тог гра да или ва ро ши це. Ов де имам вре ме на тек да об ја сним, као пр во, 
да сам у ми сли ма го то во це лог жи во та го то во све фар ме ова ца или го ве да ви део у 
по кра ји ни Вик то ри је у свом уму ко ју по не кад на зи ва ју За пад ним рав ни ца ма. Ка да се 
у ми сли ма освр нем на ту по кра ји ну док пи шем ове ре чи, ја гле дам ка се ве ро за па ду 
соп стве ног ума. Ме ђу тим, док сам пе де се тих за вре ме лет њег рас пу ста ста јао на хи-
по дро му Вор нам бул, то јест, док сам тих го ди на ста јао у тач ки го то во три ста ки ло ме-
та ра ју го за пад но од ме ста где са да се дим, ипак бих на се ве ро за па ду соп стве ног ума 

3 O Dem Gol den Slip pers; до сад су об ја вље ни са мо од лом ци из ове књи ге. (Прим. прев.)



че сто ви део да су те фар ме ова ца или го ве да да ле ко од ме ста где сто јим, а још и дво-
стру ко да ље од ме ста где да нас се дим и пи шем ове ре чи. 

Да нас, 26. ју ла 1989, по гле дао сам ма пу ју жног де ла Афри ке. Хтео сам да про ве рим 
да ли обла сти у ко ји ма глав ни лик оми ље не фик ци је мо га оца са сво јим ста ди ма и 
кр ди ма сти же до не че га што би се мо гло на зва ти ње го вом фар мом ова ца или го ве да, 
до и ста ле же се ве ро за пад но од на се ље них обла сти. По што сам по гле дао ма пу, са да 
ми из гле да ве ро ват ни је да је вла сник тих ста да и кр да пу то вао ка се ве ро и сто ку. У том 
слу ча ју, ре кав ши да је тај чо век на ју гу Афри ке пу то вао ка се ве ро за па ду ка ко би от крио 
ме сто сво је фар ме ова ца или го ве да, отац је мо жда имао на уму да чи та ва Афри ка 
ле жи се ве ро за пад но од пред гра ђа Оу кли са ут, где смо отац и ја жи ве ли у вре ме кад 
ми је при чао о сво јој оми ље ној књи зи фик ци је, те да сва ко ко у Афри ци пу ту је у би ло 
ком прав цу за пра во пу ту је ка не ком ме сту се ве ро за пад но од мог оца и ме не, та ко да 
би се оцу чи ни ло да сва ки лик из књи ге фик ци је ко ји у Афри ци пу ту је у би ло ком прав-
цу за пра во пу ту је ка ме сту на се ве ро за па ду оче вог ума. Или је мо жда отац, ко ји се 
ро дио и нај ве ћи део жи во та про вео на ју го и сто ку Ау стра ли је, за ми шљао да сва по-
жељ на ме ста ле же на се ве ро за па ду ње го вог ума.

Пре не го што сам ма ло час по ме нуо ма пу ју жног де ла Афри ке, спре мао сам се да 
по ме нем дру гу од две ју ства ри по ве за них с вла сни ци ма да ле ких фар ми ова ца или 
го ве да ко је сам ви ђао на хи по дро му. Спре мао сам се да по ме нем пр вог од тих вла-
сни ка ког пам тим да сам ви део. Тај вла сник и ње гов коњ и тре нер тог ко ња сти гли су на 
лет њи ко њич ки ми тинг у Вор нам бу лу, не где по чет ком пе де се тих, из око ли не Ап сли ја. 
До тог до ба имао сам при ли ке да ви дим са мо јед ну фо то гра фи ју око ли не Ап сли ја: 
фо то гра фи ју у бо ји на на слов ни ци Ли де ра, ко ји је не кад био глав ни кон ку рент Ви кли 
тај мса ме ђу чи та ла штвом у ру рал ној Вик то ри ји. Фо то гра фи ја је при ка зи ва ла трав на ти 
се о ски пре део с по не ким др ве том у да љи ни. Због не че га у бо ја ма, ка сни је сам ту фо-
то гра фи ју пам тио као сни мак на чи њен ка сно по под не. 

Је ди на ма па ко ју сам по се до вао пе де се тих го ди на би ла је ау то-кар та Вик то ри је. 
Кад сам по гле дао ту кар ту, ви део сам да је Ап сли нај за пад ни ји град у За пад ној по кра-
ји ни Вик то ри је. Иза окру га Ап сли пру жа ла се са мо бле да ни чи ја зе мља – пр вих не ко-
ли ко ки ло ме та ра Ју жне Ау стра ли је – а за тим крај кар те.

Тај чо век из око ли не Ап сли ја од у да рао је од оста лих вла сни ка у па до ку. Но сио је 
бле до си во оде ло и бле до сив ше шир с пла вим и зе ле ним пе ром за де ну тим у тра ку. 
Ис под стра жњег обо да ње го вог ше ши ра, сре бр на ста ко са би ла је сви је на у ма лу пун ђу 
ко ја се ве о ма раз ли ко ва ла од крат ко остри га них фри зу ра му шка ра ца око ње га. Чим сам 
угле дао тог чо ве ка из око ли не Ап сли ја, у ми сли ма сам га чуо ка ко бла зи ра но уњ ка, 
али да ле ко од то га да сам га пре зи рао.

Од у век ми је пле ни ло па жњу кад у књи зи фик ци је про чи там опа ску о се о ском има-
њу не ког ли ка. Чи ни ло ми се од у век да по се до ва ње се о ског има ња до да је лич но сти 
је дан по се бан слој: да на го ве шта ва, сли ко ви то ре че но, да ле ко се жне ви ди ке уну тар 
та кве осо бе. „Ви ди те ме ов де, ме ђу овим зи до ви ма од бле дог ка ме на ои ви че ним ру-
жи ча стим ла ти ца ма“, чу јем ка ко го во ри та осо ба, „и ми сли те да се ме ста у мом уму 
сво де на ули це ове че твр ти – или овог fa u bo ur ga. Још ни сте ви де ли, на јед ном уда ље-
ни јем ме сту у мом уму, оли ста ли др во ред ко ји во ди до кру жног при ла зног пу та с 
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огром ним трав ња ком у сре ди шту; вла сте лин ску ку ћу чи ји про зо ри гле да ју на трав на-
та се о ска про стран ства с по не ким др ве том у да љи ни, или ре чи цу над ко јом по не кад 
из ју тра или пред ве че плу та ју пра ме но ви из ма гли це.“

Чи тао сам 1961. у Сва но вом кра ју да је Сван вла сник пар ка и лет њи ков ца на јед ном 
од два пу та ко ји ма при по ве дач и ње го ви ро ди те љи не де љом из ла зе у шет њу. Ко ли ко 
пам тим, нај пре сам са знао да је Сва нов парк бар с јед не стра не оме ђен бе лом огра дом 
иза ко је ра сте мно штво јор го ва на бе лих и љу би ча стих цва сти. Пре не го што сам чи-
та ју ћи сти гао до тог пар ка и тих јор го ва на, Сва на сам у ми сли ма ви део као уњ кав ца у 
пум па ри ца ма ко јег сам већ опи сао. На кон што сам про чи тао то о бе лој огра ди и бе лим 
и љу би ча стим цва сти ма, у ми сли ма сам ви део јед ног дру га чи јег Сва на.

Као што ће зна ти сва ко ко је чи тао мо ју пр ву књи гу фик ци је, Др во ред та ма ри ска, 
глав ни лик те књи ге гра ди свој пр ви хи по дром и пр ви пут у ми сли ма ви ди округ по 
име ну Др во ред та ма ри ска док кле чи у пра ши ни ис под јед не ста бљи ке јор го ва на. Као 
што ће зна ти сва ко ко је чи тао крат ку про зу „Пр ва љу бав“ у мо јој ше стој књи зи фик-
ци је, Бар шу на стим во да ма,4 глав ни лик „Пр ве љу ба ви“ за кљу чу је, на кон мно го го ди-
на пре ми шља ња, да су ње го ве тр кач ке бо је љу би ча ста и сме ђа. На кон што сам пр ви пут 
чи тао о пар ку и јор го ва ни ма у Ком бреу, се тио сам се ка ко сам не што ра ни је у Сва но вом 
кра ју про чи тао да је Сван бли зак при ја тељ прин ца од Вел са и члан Џо кеј-клу ба. На кон 
што сам се то га се тио, Сва на сам у ми сли ма ви део са оде лом и ше ши ром и сре бр на-
стом пун ђом ис под обо да ше ши ра оног чо ве ка из Ап сли ја, да ле ко на се ве ро за па ду 
од Вор нам бу ла. За кљу чио сам да би Сва но ве тр кач ке бо је би ле ком би на ци ја бе ле и 
љу би ча сте. Го ди не 1961. кад сам то за кљу чио, је ди ни спој бе ле и љу би ча сте у тр кач ким 
бо ја ма ко ји сам до тад имао при ли ке да ви дим но сио је коњ по име ну Па рен тив, чи ји 
је вла сник и тре нер био из ве сни го спо дин А. К. Гарт нер. При ме тио сам да нас не што 
што ве ру јем да ра ни је ни сам при ме ћи вао: иа ко је том јед ном при ли ком кад сам ко ња 
Па рен ти ва ви део у тр ци би ла су бо та на хи по дро му у Кол фил ду, не где кра јем пе де се-
тих, го спо дин Гарт нер и ње гов коњ по ти ца ли су из Ха мил то на, ко ји, на рав но, ле жи 
се ве ро за пад но од тач ке где са да се дим и то на пу ту за Ап сли.

Је дан де таљ у мо јој сли ци Ме сје Сва на, вла сни ка тр кач ких ко ња, про ме нио се ко ји 
ме сец ка сни је. У ју лу 1961, по стао сам вла сник књи жи це илу стро ва не ре про дук ци ја ма 
не ких ра до ва фран цу ског умет ни ка Ра у ла Ди фи ја. На кон што сам на тим илу стра ци ја ма 
ви део го спо ду у хи по дром ским бок со ви ма за се дла ње, из над сре бр на сте пун ђе Ме сје 
Сва на ви ше ни сам за ми шљао си ви ше шир с пла вим и зе ле ним пе ром не го цр ни полу-
ци лин дар.

Пр ви од два на ест то мо ва À la rec her che du temps per du у из да њу Ча та и Ви ду са из 
1969. пр ви пут сам чи тао, ка ко сам већ на пи сао, кра јем ле та и с је се ни 1973, кад ми је 
би ло три де сет че ти ри го ди не. Јед ног вре лог ју тра док сам још чи тао пр ви том, ле жао 
сам на тра ви с књи гом крај се бе у дво ри шту иза ку ће у се ве ро и сточ ном пред гра ђу 
Мел бур на. На тре ну так скло пив ши очи због бле ска сун ца, у тра ви сам чуо зу ја ње 
круп не му ве тик уз сво је уво. 

Не где у À la rec her che du temps per du, ко ли ко пам тим, по сто ји кра так па саж о зу ја њу 
му ва у то плим ју три ма, али све и ако тај па саж по сто ји у де лу тек ста ко ји сам чи тао 1961, 

4 Vel vet Wa ters, 1990. (Прим. прев.)
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ни сам се се ћао ни ка квог зу ја ња му ва у тек сто ви ма Мар се ла Пру ста кад је кра јем ле та 
1973. та круп на му ва за зу ја ла у тра ви тик уз мо је уво. Оно че га сам се тог тре нут ка се-
тио био је је дан од оних па ке ти ћа са по не ко ли ко тре ну та ка на из глед иш че злог вре-
ме на за ко је нас при по ве дач у À la rec her che du temps per du упо зо ра ва да их ни ка да не 
тра жи мо с на ме ром. Тај ми је па ке тић, на рав но, сти гао не као од ре ђе на ко ли чи на 
не че га што се зо ве вре ме, шта год то би ло, већ као за мр ше ни сплет осе ћа ња и чул них 
осе та ко је сам јед ном дав но до жи вео а да их од тог до ба ни сам при зи вао у се ћа ње.

На гло при зва ни чул ни осе ти би ли су они ко је сам до жи вео као де чак од пет на ест 
го ди на ше та ју ћи сâм по про стра ном вр ту ку ће ко ја је при па да ла об у до ве лој мај ци 
мо га оца у гра ду Вар нам бу лу на ју го за па ду Вик то ри је јед ног су бот њег ју тра за вре ме 
лет њег рас пу ста. На гло при зва на осе ћа ња би ла су осе ћа ња иш че ки ва ња и ра до сти. 
Тог су бот њег ју тра у ја ну а ру 1954, зу ја ње круп не му ве чуо сам док сам гле дао је дан 
грм ти гра стих љи ља на у цва ту.

Док ово пи шем 28. ју ла 1989, пр ви пут при ме ћу јем да у мо јим ми сли ма бо ја ти гра-
стих љи ља на под се ћа на бо ју ко ри ца Мо ро а о ве би о гра фи је Мар се ла Пру ста из ко је 
сам на вео је дан ци тат у сво јој пе тој књи зи фик ци је, Уну тра шњост.5 Па саж из ког сам 
узео ци тат за ту књи гу са др жи фра зу не ви дљи ви али не у ни шти ви јор го ва ни, и упра во сам 
схва тио да је та фра за по го дан на слов за ово што пи шем... Не ви дљи ви али не у ни шти ви 
јор го ва ни.

Мо ја књи га Уну тра шњост са др жи па саж о ти гра стим љи ља ни ма ко ји сам пи сао 
док сам у ми сли ма ви део цве то ве на гр му ти гра стих љи ља на ко је сам гле дао кад сам 
у ја ну а ру 1954. чуо зу ја ње круп не му ве. 

Осе ћао сам иш че ки ва ње и ра дост те су бо те у ја ну а ру 1954. због та ко зва ног лет њег 
ми тин га на хи по дро му Вар нам бул ко јем ћу при су ство ва ти ка сни је истог да на. Ма да 
сам већ обо жа вао коњ ске тр ке, још сам био ђак и рет ко сам кад имао нов ца и вре ме-
на за од ла зак на ко њич ке ми тин ге. Тог су бот њег ју тра, тек ме је оче ки вао пр ви та кав 
ми тинг на Вар нам бу лу. У ми сли ма је зу ја ње му ве би ло по ве за но с вре ли ном пред сто-
је ћег по по дне ва и пра ши ном и ба ле гом у бок су за се дла ње. Осе ћао сам тог ју тра по-
себ но иш че ки ва ње и ра дост док сам у се би из го ва рао име ти гра сти љи љан и док сам 
зу рио у бо је цве то ва на оном гр му. Го ди не 1954. име на тр кач ких ко ња у За пад ној по-
кра ји ни Вик то ри је и тр кач ке бо је њи хо вих вла сни ка ма хом су ми би ли не по зна ти. Тог 
су бот њег ју тра, по ку ша вао сам да у ми сли ма ви дим бо је, осо бе не и упе ча тљи ве, ко је 
ће но си ти не ки коњ до ве ден у Вар нам бул са раз да љи не од сто ти ну ки ло ме та ра из 
прав ца се ве ро за па да, и по ку ша вао сам да у ми сли ма чу јем име тог ко ња. 

То ком тог ју тра кра јем ле та 1973. кад сам чуо зу ја ње круп не му ве убр зо на кон што 
сам по чео да чи там пр ви од два на ест то мо ва À la rec her che du temps per du, осе ћа ња 
ко ја су ми се вра ти ла из су бот њег ју тра од пре де вет на ест го ди на са мо су по ја ча ла 
већ ио на ко при су тан осе ћај иш че ки ва ња и ра до сти док сам се при пре мао за чи та ње 
тих два на ест то мо ва. Тог ју тра 1973. у мом дво ри шту, већ сам два на ест го ди на био 
све стан да јед но од ва жних име на местâ из À la rec her che du temps per du по се ду је моћ 
да ми при зо ве у ми сли де та ље ме ста ка кво сам го то во це лог жи во та же лео да ви дим 

5 In land, 1988. (Прим. прев.)
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у ми сли ма. То ме сто у мо јим ми сли ма би ло је се о ско има ње. Вла сник има ња про во дио 
би ју тра у сво јој би бли о те ци, где су про зо ри гле да ли на трав на ти се о ски пре део с 
по не ким др ве том у да љи ни, а по по дне ва тре ни ра ју ћи сво је тр кач ке ко ње. Јед ном 
не дељ но, пу то вао би на ко њич ке ми тин ге по сто ти ну и ви ше ки ло ме та ра ка ју го и сто-
ку с јед ним од сво јих ко ња и сво јим осо бе ним сви ле ним тр кач ким бо ја ма.

У не ком тре нут ку то ком 1949, ви ше го ди на пре не го што сам упо знао ко њич ке ми-
тин ге или уоп ште чуо за име Мар се ла Пру ста, отац ми је ис при чао ка ко је укле сао сво је 
име на два ме ста у ка ме ну пе шча ру на ком ле жи округ Алан сфорд где је био ро ђен и 
где ње го ви зем ни оста ци ле же по ко па ни од 1960. Пр во од та два ме ста би ла је ши ља-
та сте на ко ја се уз ди же ви со ко над во дом у за ли ву по зна том као Чајл дерс ко ув. Отац 
ми је 1949. ис при чао ка ко је јед ном при ли ком пре пли вао пе де се так ме та ра уз бур ка не 
во де из ме ђу оба ле и Стипл ро ка с то ма хав ком при ве за ним око па са и укле сао сво је име 
и да тум на стра ни Стипл ро ка окре ну тој ка Ју жном оке а ну. Дру го од та два ме ста био 
је зид у ка ме но ло му на бр ду с ког се пру жа по глед на за ли ве Ју жног оке а на по зна те 
као Стан хо упс беј, Сен ди беј и Мар нејнс беј, ма ло на ју го и сток од Чајл дерс ко у ва.

То ком пр вих два де сет пет го ди на на кон оче ве смр ти, ни сам раз ми шљао ни о јед-
ном од та два ме ста на ко ји ма је он не кад дав но укле сао сво је име. А он да, 1985, два-
де сет пет го ди на на кон оче ве смр ти, и док сам пи сао крат ку фик ци ју о чо ве ку ко ји је 
про чи тао при чу о чо ве ку ко ји че сто раз ми шља о сло ју ка ме на ду бо ко ис под сво јих 
но гу, у ми сли ма ми се ја ви ла сли ка ка ме но ло ма те сам на пи сао ка ко је отац мог при-
по ве да ча укле сао сво је име на зи ду не ког ка ме но ло ма, а крат ку фик ци ју, ко ја је до тле 
би ла без на сло ва, на сло вио сам „Ка ме но лом“.

У не ком тре нут ку то ком про ле ћа 1985. и док сам још пи сао „Ка ме но лом“, до био сам 
по штом јед ну стра ни цу Вар нам бул стан дар да илу стро ва ну ре про дук ци ја ма две ју 
фо то гра фи ја. На пр вој од две ју фо то гра фи ја ви део се Чајл дерс ко ув она ко ка ко је од-
у век из гле дао осо ба ма европ ског со ја, са Стипл ро ком уз диг ну тим из во де на пе де сет 
ме та ра од оба ле и Ју жним оке а ном у по за ди ни. Дру га фо то гра фи ја при ка зи ва ла је 
Чајл дерс ко ув она ко ка ко је из гле дао од да на или но ћи 1985. ка да су та ла си Ју жног 
оке а на сру ши ли Стипл рок, а ка ме не по вр ши на ко ји ма је мој отац укле сао сво је име 
по то ну ле у во ду.

У је сен 1989, док сам пи сао бе ле шке за овај текст и пре не го што ми је па ло на па-
мет да у тек сту по ме нем свог оца, је дан чо век из Мел бур на ко ји је с ка ме ром кре тао 
на пут до окру га Алан сфорд по ну дио се да ми до не се фо то гра фи је свих ме ста ко ја бих 
же лео да ви дим на фо то гра фи ја ма.

Дао сам том чо ве ку упут ства ка ко да про на ђе ка ме но лом на бр ду с по гле дом на 
Ју жни оке ан и за мо лио га да на зи до ви ма ка ме но ло ма по тра жи за пис за ко ји ми је 
отац пре че тр де сет го ди на ре као да га је та мо укле сао.

Пре два да на, 28. ју ла 1989, док сам пи сао онај ра ни ји па саж о зу ја њу му ве на до мак 
гр ма ти гра стих љи ља на у Вар нам бу лу 1954, про на шао сам у по шти ко ја ми је упра во 
сти гла на ку ћу јед ну фо то гра фи ју у бо ји ко ма да пе шча ра на ком се ви де че ти ри сло ва 
и че ти ри ци фре. Че ти ри ци фре 1-9-2-1 да ју ми по во да да ве ру јем да је отац пред тим 
ко ма дом пе шча ра ста јао го ди не 1921, кад му је би ло се дам на ест го ди на и кад је Мар се-
лу Пру сту би ло пе де сет, као и ме ни са да, те му је пре о ста ја ло још го ди ну да на жи во та. 
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Че ти ри сло ва да ју ми по во да да ве ру јем да је отац 1921. у пе шча ру укле сао пр во сло-
во пр вог од сво јих кр ште них име на и за тим сва сло ва свог пре зи ме на, али да се од 
ки ше ко ја се сли ва ла низ зид ка ме но ло ма део пе шча ра рас то чио и од ва лио у не ком 
тре нут ку то ком ше зде сет осам го ди на из ме ђу 1921. и 1989, та ко да је пре о ста ло са мо 
сло во Р од име на Ре џи налд и за тим пр ва три сло ва оче вог и мог пре зи ме на. 

По се ду јем ви ше фо то гра фи ја на ко ји ма сто јим у овој или оној ба шти и ис пред овог 
или оног зи да, али нај ста ри ја од тих фо то гра фи ја при ка зу је ме ка ко сто јим, го ди не 
1940, на ко ма ди ћу трав ња ка ис пред ка ме ног зи да ко ји је део не ке ку ће с ње не осун-
ча не стра не. Онај зид што сам га ра ни је по ми њао – зид ко ји ми се као сли ка ја вља у 
ми сли ма на по ре до са сли ком ма лог де ча ка и сли ком ви со ког цве ћа кад год по ку шам 
да за ми слим се бе ка ко чи там пр ве стра ни це À la rec her che du temps per du – ни је исти 
зид као тај што се ви ди оба сјан јар ким сун цем на мо јој фо то гра фи ји из 1940. Зид у мо-
јим ми сли ма до и ста је зид исте ку ће пред ко јом сам ста јао не ког сун ча ног да на 1940, 
али се зид ко ји имам на уму на ла зи на се но ви тој стра ни ку ће. (Већ сам об ја снио да је 
та сли ка де ча ка у мо јим ми сли ма сли ка де ча ка ко га су пр ви пут фо то гра фи са ли три-
де сет го ди на пре тог сун ча ног да на 1940.)

Ку ћу са зи до ви ма од ка ме на пе шча ра са гра дио је отац мо га оца на је два ки ло ме тар 
од ме ста где Ју жни оке ан обра зу је за лив по знат као Сен ди беј, ко ји се на ла зи од мах 
до за ли ва по зна тих као Мар нејнс беј и Чајл дерс ко ув на ју го за пад ној оба ли Вик то ри је. 
Сви зи до ви те ку ће на чи ње ни су од ка ме на ис ко па ног на ме сту где су од пре зи ме на 
де ча ка ко ји ми се ја вља у ми сли ма ка ко ослу шку је и зу ри кад год се се тим се бе ка ко 
пр ви пут чи там о Ком бреу, да нас пре о ста ла са мо сло ва МУР... у ла тин ском је зи ку, је-
зи ку оче ве ве ро и спо ве сти, ко рен ре чи за зид.

На лет њем ко њич ком ми тин гу на хи по дро му Вар нам бул у ја ну а ру 1960, ко ји је био 
по след њи лет њи ми тинг пре смр ти мо га оца и прет по след њи лет њи ми тинг пре мог 
пр вог чи та ња пр вог де ла À la rec her che du temps per du, про чи тао сам у про гра му име 
јед ног тр кач ког ко ња из ме ста да ле ко на се ве ро за па ду од Вар нам бу ла. Име се са сто-
ја ло од две ју ре чи. Пр ва од њих би ла је реч ко ју ни кад ра ни је ни сам про чи тао, али реч 
за ко ју сам прет по ста вљао да по ти че из фран цу ског је зи ка.

Дру га реч би ла је реч за лив. Бо је ко је ће но си ти ја хач тог ко ња би ле су на ве де не 
као сме ђе и бе ле пру ге.

Име и бо је тог ко ња би ли су ми нео бич но при влач ни. То ком по по дне ва, не стр пљи во 
сам иш че ки вао да у бок су за се дла ње ви дим вла сни ка ко ња и ње го вих бо ја. Ме ђу тим, 
кад су об ја вље ни уче сни ци тр ке за ко ју је коњ био при ја вљен, са знао сам да је тај коњ 
по ву чен. 

То ком два на ест ме се ци на кон тог ко њич ког ми тин га, че сто бих у ми сли ма из го ва-
рао име тр кач ког ко ња ко је се за вр ша ва реч ју за лив. То ком истог пе ри о да, че сто бих 
у ми сли ма ви део сме ђе и бе ле бо је ко је тај коњ но си. То ком истог пе ри о да та ко ђе, у 
ми сли ма бих ви део сли ке јед не фар ме ова ца или го ве да да ле ко на за па ду Вик то ри је 
у мом уму (то јест, на се ве ро за па ду од ју го за пад не Вик то ри је у мом уму) и вла сни ка 
има ња, ко ји жи ви у ку ћи са огром ном би бли о те ком. Ме ђу тим, ни јед на од тих сли ка 
фар ме ова ца или го ве да и вла сни ка има ња и ње го ве огром не би бли о те ке ни је ми се 
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ја вља ла у ми сли ма још од ја ну а ра 1961, ка да сам у Сва но вом кра ју пр ви пут про чи тао 
пр ву од две ју ре чи у име ну тог ко ња.

У ја ну а ру 1961, са знао сам из џеп ног из да ња под на сло вом У Сва но вом кра ју да та 
реч ко ју сам до тад по зна вао са мо из име на не ког ко ња при ја вље ног за тр ку на хи по-
дро му Вар нам бул, го то во као да су ње гов вла сник и ње гов тре нер на ме ра ва ли да 
ко ња до ве ду са се ве ро за па да упра во она ко ка ко је до ве ден и онај коњ из сна ко ји је 
нај ви ше зна чио мом оцу, пред ста вља име јед ног од местâ ко ја су нај ви ше зна чи ла 
при по ве да чу Сва но вог кра ја ме ђу ме сти ма у око ли ни Ком бреа, где је у де тињ ству сва ке 
го ди не про во дио рас пуст.

На кон што сам то са знао, ви део бих у ми сли ма кад год у се би из го во рим име ко ња 
ко ји са се ве ро за па да ни је сти гао на хи по дром Вар нам бул, или кад год у ми сли ма ви-
дим сви ле ни жа кет са сме ђим и бе лим пру га ма, јед ну ре чи цу што те че кроз трав на те 
се о ске пре де ле с др ве ћем у по за ди ни. Ви део бих ка ко у не ком тре нут ку та ре чи ца 
про ти че крај мир ног ру кав ца ко ји сам у ми сли ма на зи вао за ли вом.

За лив на ре чи ци мо же де ло ва ти као ге о граф ски ап сурд, али ја сам у ми сли ма ви део 
мир ну во ду, зе ле ни ше вар, зе ле ну тра ву на ли ва да ма иза ше ва ра. У ми сли ма сам на 
тим зе ле ним ли ва да ма ви део бе лу огра ду ои ви че ну бе лим и љу би ча стим цва сти ма 
гр мо ва јор го ва на на има њу чо ве ка са сре бр на стом пун ђом ко ји је јед ном од сво јих 
тр кач ких ко ња дао име по ге о граф ском ап сур ду или по вла сти тој име ни ци у де ли ма 
Мар се ла Пру ста. Ви део сам, у ме сту ко је се у мо јим ми сли ма зва ло Ап сли, да ле ко на 
се ве ро за па ду од Вар нам бу ла у мом уму, не у ни шти ве јор го ва не ко ји су до тад би ли 
не ви дљи ви.

У не ком тре нут ку то ком се дам го ди на на кон пр вог чи та ња ком плет ног À la rec her
che du temps per du, по гле дао сам у Тај мсов Атлас све та и са знао да тр кач ки коњ, чи је 
сам име про чи тао у про гра му на Вар нам бу лу два на ест ме се ци пре свог пр вог чи та ња 
Сва но вог кра ја, го то во из ве сно ни је до био име ни по ге о граф ској тач ки у Фран цу ској 
ни ти по ре чи у де ли ма Мар се ла Пру ста већ да је го то во из ве сно до био име по јед ном 
за ли ву на ју жној оба ли остр ва Кан га ру, у во да ма дуж оба ле Ју жне Ау стра ли је. От кад 
сам са знао да коњ ко ји са се ве ро за па да ни је ус пео да стиг не на хи по дром Вар нам бул 
по след њег ле та у жи во ту мог оца и по след њег ле та пре мог пр вог чи та ња фик ци је 
Мар се ла Пру ста го то во из ве сно до био име по за ли ву на остр ву Кан га ру, по не кад у 
ми сли ма ви дим, убр зо на кон што сам у ми сли ма из го во рио име тог ко ња или убр зо 
на кон што сам у ми сли ма ви део сви ле ни жа кет са сме ђим и бе лим пру га ма, та ла се 
Ју жног оке а на ка ко се да ле ко на пу чи ни ва ља ју из прав ца Ју жне Афри ке, ка ко се ва-
ља ју по ред остр ва Кан га ру пре ма ју го за пад ној оба ли Вик то ри је, и ка ко се раз би ја ју о 
под нож је Стипл ро ка у Чајл дерс ко у ву, на до мак Мар нејнс бе ја, да би на кра ју сру ши ли 
Стипл рок. Де ша ва се по не кад да у ми сли ма ви дим, убр зо на кон што се Стипл рок 
сру шио у мо јим ми сли ма, зид јед не ку ће од ка ме на и на до мак зи да ма лог де ча ка ко ји 
ће ка сни је, као мла дић, за сво је бо је ода бра ти љу би ча сту по угле ду на за ми шље не 
бе ле и љу би ча сте бо је Ме сје Сва на и сме ђу по угле ду на за ми шље не бе ле и сме ђе 
бо је тр кач ког ко ња из ме ста да ле ко на се ве ро за па ду од Вар нам бу ла: тр кач ког ко ња 
чи је ће име пр ви пут про чи та ти у про гра му тр ка оног по след њег ле та пре не го што пр ви 
пут бу де чи тао књи гу фик ци је под на сло вом У Сва но вом кра ју. А по не кад се де ша ва и 
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да у ми сли ма ви дим, убр зо на кон што сам у ми сли ма ви део те ства ри ко је сам упра во 
по ме нуо, овај или онај де таљ јед ног ме ста у мом уму где на оку пу ви дим ства ри за 
ко је бих оче ки вао да ће за у век оста ти да ле же да ле ко јед на од дру ге; где се ре до ви 
јор го ва на ука зу ју на не кој фар ми ова ца или го ве да; где мој отац, ко ји ни ка да ни је чуо 
за име Мар се ла Пру ста, по ста је при по ве дач јед ног огром ног и бес крај но сло же ног 
де ла књи жев не фик ци је; где је дан тр кач ки коњ но си име са чи ње но од ре чи за лив ко јој 
прет хо ди реч Vi von ne.

(С ен гле ског пре ве ла Ари ја на Бо жо вић)


