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ЗВЕР У ПЛА МЕ НУ 
(Јо ха на Максл: Наш ве ли ки ал бум елек трич них да на, пре ве ла с не мач ког 

Ти ја на Тро пин, Ге о по е ти ка, Бе о град, 2020)

То ли ко је те шко, ни ко то не би смео 
да пот це њу је, не ста ти у овом ве ку.

По сто је де ла у ко ји ма је је зик глав ни про та го ни ста, а зна че ње ра сло је но до не ра-
зу ме ва ња у то ли кој ме ри да је сва ка кри ти ка и ин тер пре та ци ја уна пред осу ђе на на 
про паст. Кри ти чар се на ла зи у не за вид ној по зи ци ји у од но су на та кво де ло – да ли да 
га сво јом ло го ре јом и ис пра зним је зич ким фло ску ла ма до дат но ми сти фи ку је, по ста-
вља ју ћи се у по вла шћен по ло жај оног ко ји зна у од но су на „обич ног чи та о ца“, или да 
уна пред при зна по раз и за јед но са чи та о цем по ку ша да са ста ви ра ста вље но? Чи та ње 
де би тант ског екс пе ри мен тал ног (ан ти)ро ма на Јо ха не Максл, Наш ве ли ки ал бум елек
трич них да на, не сум њи во по кре ће пи та ње тре ба ли уоп ште ста ја ти с дру ге стра не 
Пла то но ве пе ћи не и ства ра ти илу зи ју о зна њу да би се мо гло про го во ри ти о књи жев-
ној тво ре ви ни ко ја се све сно по и гра ва са рас ки да њем ве зе из ме ђу озна ке и озна чи-
те ља, или је по треб но про на ћи но ви кри тич ки дис курс ко ји ра чу на на су штин ску 
не мо гућ ност да се не дво сми сле но и убе дљи во ко мен та ри ше на ра тив ни ток, те усме-
ра ва па жњу на дру ге аспек те де ла, по пут је зи ка, ком по зи ци је, зву ча ња и, нај ва жни је, 
по ку ша да по ну ди раз ло ге за чи та ње јед ног те шко про ход ног и при по вед но не ти пич-
ног ро ма на. 

Ге о по е ти ка је ове го ди не по кре ну ла но ву еди ци ју Ро ман пре ми је ра, у ко јој су до 
са да об ја вље на два де би тант ска ро ма на, Лин колн у бар ду Џор џа Сон дер са и Наш ве
ли ки ал бум елек трич них да на Јо ха не Максл – оба су екс пе ри мен тал на и оба ра чу на ју 
на чи та о ца ко ји не за зи ре од не за до вољ ства у тек сту. У ма лој чи та лач кој сре ди ни, 
ово је смео из да вач ки по ду хват ко ји до ма ћој пу бли ци ну ди увид у нај са вре ме ни је 
књи жев не то ко ве и пред ста вља мла де ау то ре по пут три де сет тро го ди шње Јо ха не 
Максл, у чи јој је по е ти ци при мет на по тре ба да се рас ки не са ве ли ким на ра ти ви ма о 
про шло сти, још увек сна жно за сту пље ним у на шој књи жев но сти, и да се про на ђе је зик 
ко јим би се про го во ри ло о елек трич ном све ту да на шњи це, пре за си ће ном тек стом и 
ин фор ма ци ја ма. Сам на слов упу ћу је на фраг мен тар ну, али и ви зу ел но бо га ту при ро ду 
тек ста – ал бум је пра зан про стор ко ји је по треб но ис пу ни ти ску пом ре ла тив но не за-
ви сних ви зу ел них ен ти те та, а пра ви ла за на чин на ко ји ће се то учи ни ти не по сто је. У 
овом прав цу се кре ће и ау тор кин екс пе ри мент са лир ски обо је ним књи жев ним сли
ка ма – де ло ви тек ста, упр кос ор га ни за ци ји по по гла вљи ма, де лу ју на су мич ни и ре до-
след чи та ња не би бит но ути цао на раз у ме ва ње (де кон стру и са не) при че о Јо ха ни, 
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од бе глој про та го нист ки њи ко ју ње на не и ме но ва на де ца тра же лу та ју ћи кроз европ ске 
сла мо ве у ко ји ма сто ти не љу ди не ста ју без тра га упр кос то ме што је „то ли ко те шко 
не ста ти у овом ве ку“. 

Ко је Јо ха на? Ка ко је мо гу ће да је глав на ју на ки ња овог тек ста она ко ја је од сут на 
и за ко јом се тра га? Вир џи ни ја Вулф је у Та ла си ма на сли чан на чин од стра ни ла глав ног 
ју на ка Пер си ва ла из тек ста и до пу сти ла да о ње му го во ри шест ја сно одво је них гла-
со ва ко ји на пра зног ју на ка про јек ту ју раз ли чи те осо би не, али је Јо ха на Максл оти шла 
ко рак да ље – Јо ха ни на де ца о њој су штин ски не зна ју ни шта, а чи та лац не зна ни шта 
о де ци, па чак ни ко ли ко их има, ко ли ко су ста ра и ка ко пре жи вља ва ју без сво је од бе гле 
мај ке. Овај ко лек тив ни глас, тра ги ко мич ни хор, у по тра зи је не са мо за Јо ха ном као 
ју на ки њом, већ и за Јо ха ном као ор га ни за ци о ним прин ци пом тек ста – ње ни тра го ви 
су оно што спре ча ва да се на ра тив у пот пу но сти рас пад не и пре тво ри у не кон тро ли-
са ну вер бал ну бу ји цу. Јо ха на је оти сак на па пи ру, фан та зам у он то ло шки ис пра жње-
ном све ту, а псе у до де тек тив ска по тра га за из гу бље ном мај ком при мо ра ва чи та о ца да 
се спу сти низ зеч ју ру пу, про ше та фан та стич ним све том шу ма, сла мо ва и ноћ них ули-
ца и на том пу ту па жљи во тра га за оста ци ма Јо ха не у на пу ште ним про сто ри ма: „Већ 
пре ду го иде мо овом ули цом. Кад би смо са мо зна ли ка ко се за вр ша ва на ша при ча! Кад 
би смо са мо зна ли да има кра ја.“ Ау тор ка про на ла зи број не на чи не да нас под се ти да 
Јо ха не ниг де не ма – она ни је „ни у тре зо ри ма ме га кор по ра ци ја, ни у скла ди шти ма му-
ни ци је за ва тре но оруж је, ни у до њем ве шу љу ди“, она је не ста ла и из нај скри ве ни јих 
ку та ка и оста ви ла сво ју де цу да про во де елек трич не да не ли ше ни ње не мо ћи да до
зво ли ства ри ма да бу ду оно што је су. Свет без Јо ха не је си му ла ци ја ствар но сти и на 
тре нут ке под се ћа на ви део-игру без кра ја ко ја су бјек ту ис пра жње ном од же ље, од 
гла ди, ну ди Од су ство с ци љем да у ње му ство ри „пра зни ну из ко је би мо гла из ра сти 
не ка ква же ља“.

Свет се у свих че тр на ест по гла вља до жи вља ва кроз низ чул них на дра жа ја, а је зик 
и син так са Јо ха не Максл ства ра ју ути сак да је чи тав свет по стао умре жен, елек три чан, 
и ста па се у је дан огро ман ен ти тет у ко јем су чак и нер ви то ли ко ис пре пле та ни да се 
мно штво гла со ва гу би и ства ра бе лу бу ку од ко је се чи та о цу вр ти у гла ви. Ова чул на 
пре на дра же ност ви дљи ва је у на гла ше но ви зу ел ним и ау ди тив ним опи си ма ствар но-
сти – у тек сту сви ра му зи ка, те ле ви зо ри шу ште, те ла се ра ња ва ју, а по том уки да ју, док 
је Јо ха на опи са на као „сли ка ко ја гле да из нас“, али је на ма са ми ма не ви дљи ва. Из ње 
из ви ре же сти на и по рив да се фи зич ком и мен тал ном сна гом „из ју ри“ из хи пер ре ал-
но сти и про на ђе „пеј заж у ко ме ви ше не ви ди љу де, до вољ но не ба да би све мо гла да 
ми сли, и ода кле ви ше ни кад не би мо гла да на ђе пут по врат ка по зна тим на чи ни ма 
из гле да ња, ше та ња и ва лу та ма, као да би и хте ла да га тра жи“. И баш кад се по на да мо 
да смо јој до ско чи ли, да смо би ли про ниц љи ви ји и па мет ни ји од де це ко ја је без гла во 
ло ве, Јо ха на не ста не и из гу би се у си ло ви тој бу ји ци ин фор ма ци ја ко је ства ра ју се ман-
тич ко пре за си ће ње и на иви ци су да скли зну у пра зан го вор и не кон тро ли са ни ау то-
ма ти зам – ње на агре си ја се ма те ри ја ли зу је кроз прет ње, бри гу о ко лек ци ји но же ва и 
по тму лу опо ме ну ко ју но ћу из го ва ра над гла ва ма сво је де це: „све ћу да вас по би јем“, 
док са дру ге стра не од је ку ју не жне Шу ма но ве ре чи из Су мра ка: „ако ти је не ка ср на 
од оста лих дра жа, не пу штај је на ис па шу са му“.
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Ипак, ка ко фо ни ја у овом де лу не пре тен ду је (ис кљу чи во) на де кон струк ци ју и обе-
сми шља ва ње је зи ка, већ и ле по ту ко ја је ви дљи ва он да ка да ре чи пре ста ну да зна че, 
и поч ну да зву че, што мно ге де ло ве ро ма на при бли жа ва по ет ском дис кур су. У ве зи са 
тим је и ода бир мо та на по чет ку сва ког по гла вља – не ки од њих су ци та ти, док не ки 
кроз је згро ви ту пе снич ку сли ку су ми ра ју ат мос фе ру по гла вља, по пут: „бро је ви мо ра-
ју да пре ста ну / до ђи те, за па ли ће мо не што“ у дру гом по гла вљу, ка да хи ља де љу ди 
не ста је у европ ским сла мо ви ма, вре ме вр то гла во и не кон тро ли са но про ти че, као у 
убр за ном сним ку, а Јо ха на ма шта о згра да ма у пла ме ну. Не ка да се ове увод не ре чи 
са сто је од све га не ко ли ко ре чи, као да пред ста вља ју на зив сли ке: „лов ци у сне гу“, 
„по нор“, „ле пе зве ри“, чи ме до дат но пот цр та ва ју ви зу ел ни ква ли тет де ла не мач ке 
умет ни це ко ја се ба ви и умет нич ким пер фор ман сом, ин ста ла ци ја ма и ли ков ном умет-
но шћу. Упр кос то ме што се чи та лац че сто осе ћа као на вр те шци ко ја убр за ва док му 
не при пад не му ка од вр то гла вог ни за ња сли ка, при по вед ни глас Јо ха не Максл ипак 
ни је хи сте ри чан, ни ти у пот пу но сти ван кон тро ле. Ње не ле пе зве ри слич не су они ма 
ко је по ми ње Ен Сек стон – ка да је текст на лик ди вљим жи во ти ња ма у аре ни, фор ма је 
та ко ја их др жи у ка ве зу, а до бар текст је онај у ко јем, ма ко ли ко тре сле тај ка вез, ника-
да не успе ва ју да по бег ну из за да тих ко ор ди на та. Уз ре френ ско по на вља ње ре че ни ца 
по пут: „За што је не ста ла? Хо ће ли се ика да вра ти ти? Хо ће ли нас икад по но во пре кри ти 
тим од би ја ју ћим по љуп ци ма?“, ко је нас увек вра ћа ју на Јо ха ни но од су ство као глав ну 
те му, оно што за у зда ва ау тор ки не „ле пе жи во ти ње“ сва ка ко су и на гли при по вед ни 
ре зо ви ко ји спре ча ва ју да се књи жев на сли ка или ме та фо ра ис цр пе. Чи та лац не ма 
вре ме на да се, у мно штву сли ка у ал бу му, пре ду го за др жи на јед ној, а гра фич ко одва-
ја ње фраг ме на та до дат но ис ти че њи хо ву ме ђу соб ну не за ви сност и ства ра илу зи ју пре-
да ха. Јо ха на Максл на са мом кра ју от кри ва по ре кло сво јих ма ње или ви ше очи глед них 
ин тер тек сту ал них по и гра ва ња, а мно га име на с ње ног спи ска, по пут Сан ти Сун да ра џан 
или Ра ги ни Наг Рао, ма ње су по зна та до ма ћим чи та о ци ма и са свим је из ве сно да ти 
скри ве ни и сло бод ни ци та ти про ла зе нео па же но. Те шко је ре ћи у ко јој ме ри то ути че 
на ква ли тет чи та ња де ла ко је се опи ре сва ком ла ска њу чи та лач кој ком пе тен ци ји, али 
сва ка ко ну ди по тен ци јал не кљу че ве за рас пли та ње за мр ше них на ра тив них ни ти и 
до дат но умре жа ва тек сту ал ни, ин тер тек сту ал ни и кон тек сту ал ни аспе кат де ла. 

Јо ха на Максл је осе тљи ва и на из ве шта че ност све та ко ји нас окру жу је, те се у тек-
сту не рет ко ре про ду ку ју на пад но ис кон стру и са не сли ке, ци та ти из пе са ма, фло ску ле 
ко је зву че по пут ре клам них сло га на, али чи ни се да је и у овом бле шта вом си му ла кру-
му мо гу ће про на ћи ле по ту ко ја на тре нут ке си не у осло бо ђе ном је зи ку-зве ри. Ка да 
де ца ка жу да су си та вла сти тих ми сли и да би из бри са ла сва ку на кон што је по ми сле, 
она исто вре ме но и де фи ни шу по е ти ку мла де не мач ке ау тор ке ко ја ис пи ту је гра ни це 
у ко ји ма смо спрем ни да про ми шља мо соп стве ну ег зи стен ци ју, као и мо гућ ност да те 
гра ни це чул но и је зич ки бу ду пре ко ра че не у ко рист мен тал ног пра жње ња и про на-
ла ска јед не но ве гла ди у пре за си ће ном све ту:

Ви ше нас ни шта не мо же шо ки ра ти.
Ра до би смо на пра ви ли из у зе так за умет ност.


