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ЕФЕ КАТ КРА ЈА
(Кол сон Вај тхед: Мом ци из Ни кла, пре ве ла с ен гле ског Ди ја на Ра ди но вић, 

Ла гу на, Бе о град, 2020)

Пу ли це ро ва на гра да јед на је од оних пре сти жних ко ја се до би ја нај че шће јед ном 
у жи во ту. Са мо че тво ри ца ау то ра до би ла су је два пу та, а је дан од дво стру ких до бит-
ни ка је и Кол сон Вај тхед, пи сац ко ји ју је до био за сво ја два ро ма на Под зем на же ле зни
ца и Мом ци из Ни кла у раз ма ку од са мо три го ди не. Оба ро ма на ба ве се „аме рич ким 
жи во том“, што је сте је дан од усло ва да се на гра да до де ли. Пр ви, за ко ји му је на гра да 
до де ље на 2017. го ди не, ба ви се мо гу ћим спа са ва њи ма из роп ства на аме рич ком ју гу 
то ком де вет на е стог ве ка, а ово го ди шњи ро ман сме штен је у по прав ни дом „Никл“ и 
опи су је суд би ну „пи том ца“ или „шти ће ни ка“, ка ко се то код нас зва ло, Ел ву да Кер ти са, 
мом ка ко ји та мо сти же „за хва љу ју ћи“ сво јој ра си и суд ству „на кло ње ном“ упра во оним 
„обо је ним“.

Прем да је Никл био по прав ни дом и у не ку ру ку за твор за ма ло лет ни ке, зва нич но 
се звао Ни кло ва ака де ми ја за де ча ке ко ја их је учи ла „ствар ном жи во ту“. А мо же те да 
за ми сли те шта то за пра во под ра зу ме ва по себ но ше зде се тих го ди на у Сје ди ње ним 
Др жа ва ма где је роп ство уки ну то још у де вет на е стом ве ку, али се гре га ци ја на жа лост 
не са мо да ни је не ста ла, не го је, ка ко мо же мо да по све до чи мо, при сут на и да нас. Ипак, 
тих го ди на, док се ве ле ча сни Кинг бо рио за пра ва сво је па стве не на си љем и љу ба вљу, 
Афро а ме ри кан ци су стра да ли на свим ме сти ма, а по себ но на они ма на ко је ни ко ни је 
мо гао да до пре, по пут Ни кла. И то је кључ на ствар. Се гре га ци ја не не ста је на ме сти ма 
где су обес пра вље ни и цр ни и бе ли мом ци, већ се она, на про тив, про ду бљу је. Ако 
бе ли мом ци мо ра ју да тр пе не прав ду и на си ље, цр ним мом ци ма се она на но си дво-
стру ко сна жни је и су ро ви је. Пре све га, на чи ном на ко ји су та мо сти за ли, а за тим и 
укуп ним трет ма ном.

Као што зна мо, за тво ри ни су ни ка да би ли ме ста на ко ји ма цве та ју ру же, али њи хо ва 
су ро вост се сра змер но сма њи ва ла у исто ри ји, по себ но ка ко су ра сла људ ска и гра-
ђан ска пра ва. Ме ђу тим, по сто ја ла су, а по сто је и да нас, ме ста на ко ји ма су за бо ра вља-
на сва пра ва, на ко ји ма су шти ће ни ци пре тва ра ни у оно што су њи хо ви „вас пи та чи“ 
же ле ли. Они су би ли те ла за ижи вља ва ње, за екс пе ри мен ти са ње с нај ни жим на го ни-
ма, за са ди зам ко ји пре ва зи ла зи људ ску ма шту – а по себ но што се, у слу ча ју Ни кла, 
ра ди ло прак тич но о де ци, од но сно о мом ци ма мла ђим од осам на ест го ди на.

Ов де би сад би ло по треб но отво ри ти ве ли ку за гра ду и на зна чи ти да се ра ди о 
књи зи ко ја је на пи са на за аме рич ког чи та о ца, а не бал кан ског, чак ни европ ског, с 
об зи ром на то да на ше под не бље, а бо га ми и ста ра „до бра Евро па“, бе ле же при ме ре 
не за ми сли вог на си ља и то вр ло ско ра шњег. Не ми слим при том са мо на ге но цид у 
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Сре бре ни ци и са ди стич ка ма сов на уби ја ња, ни ти на си ло ва ња, за тва ра ња у ло го ре, 
му че ња за тво ре ни ка и слич но, че му смо не по сред но и по сред но све до чи ли то ком 
де ве де се тих, већ на слу ча је ве пот пу но не ра зу мљи вог на си ља над ми гран ти ма, же на-
ма, де цом и жи во ти ња ма (не за бо ра ван зло чин у бе о град ском на се љу Ме да ко вић у 
апри лу 2010. го ди не, на при мер) и на од су ство сва ке дру штве не ак ци је и ре ак ци је на 
то. О сва ко днев ном по ли тич ком на си љу за и ста не тре ба тро ши ти ре чи, по себ но да нас 
и по себ но ов де, прем да ни у зе мљи из ко је Вај тхед до ла зи, по ли тич ког на си ља не не-
до ста је и вр ло је мо гу ће да је ње гов ро ман на пи сан упра во на „под сти цај“ трам пи зма 
ко ји до би ја зло слут не раз ме ре. 

Оно што ка рак те ри ше Вај тхе дов ру ко пис, ка ко у Под зем ној же ле зни ци, та ко и у 
Мом ци ма из Ни кла, је сте пом но ис тра же на те ма. Прем да се не ра ди о до ку мен та ри-
стич кој про зи ка кву су пи са ли или пи шу Ка по ти, Сер кас или Ђи кић на на шем под не бљу, 
шта ви ше. Ње го ва про за је не ка вр ста фик ци о на ли зо ва не мо гло би се ре ћи и ал тер-
на тив не исто ри је (већ пре ма Ари сто те лу, исти ни ти је од оне ко ја је за пи са на у уџ бе-
ни ци ма). По ме ну та фик ци о на ли за ци ја му до но си оно пре ко по треб но из ме шта ње из 
окви ра ко ји би га огра ни чи ли, да је му сло бо ду да ства ри до вољ но под се те на оно што 
је би ло, али отва ра ју и про стор за игру, па се мо же го во ри ти о про зи ко ја го во ри о 
то ме шта би би ло кад би би ло... Чи та о ци све о из ме на ма ко је су из вр ше не у исто риј-
ским чи ње ни ца ма мо гу да са зна ју из про ло га и за хва ле ко ји чи не са став ни део ро ма-
на и у ко ји ма се тач но ма пи ра ју раз ли ке из ме ђу оног што је исто риј ска и оног што је 
фик ци о нал на исти на. Не тре ба, на рав но, ис пу сти ти из ви да и чи ње ни цу да у ро ма ну 
и не мо же да по сто ји исто риј ска исти на јер је чак и оно што је чи ње нич но ста ње у 
ро ма ну фик ци о на ли зо ва но, до ве де но и ста вље но у кон текст књи жев не вр сте ко ју 
од ли ку је од сту па ње од исто риј ске, чи ње нич не, ствар но сти. С тим у ве зи су и ли ко ви 
и сце но гра фи ја пре тр пе ли ста но ви та до ми шља ва ња, али су на тај на чин по ста ли ау-
тен тич ни ји.

Сли ке епо хе, за пра во епо ха, ве о ма су упе ча тљи ве и на тој сце но гра фи ји Вај тхе ду 
је би ло ла ко да раз ви ја при чу и по ла ко али си гур но гра ди са спенс. На и ме, ро ман се 
кре ће у два вре мен ска пла на – је дан ко ји пра ти при чу о Ел ву ду од ње го вог де тињ ства 
па до тре нут ка ка да би ва ухап шен као „са у че сник“ у кра ђи ау то мо би ла за ко ју и ни смо 
си гур ни да се до го ди ла. Са свим је ја сно да он у њој ни је уче ство вао, већ је са мо био 
су во зач у тре нут ку ка да је „укра де но“ во зи ло ко је је во зио Афро а ме ри ка нац за у ста-
ви ла по ли ци ја. Ми слим да је сце на хап ше ња на мер но из о ста вље на ка ко би се чи та о-
ци ма оста ви ло до вољ но ме ста да са ми за ми сле ка ко је то из гле да ло, по себ но што 
не ма ве ли ке раз ли ке у од но су на да нас. При ча се да ље раз ви ја у Ни клу, при по ве да се 
о му че њу ко је је та мо до жи вео, о при ја тељ ству с Тар не ром, о ра ду у ти му за до бро вољ-
ни рад и ма хи на ци ја ма ко је упра ва Ни кла спро во ди и ка ко сви од то га про фи ти ра ју, 
ка ко за пра во пљач ка ју др жа ву (по на вљам за нас то ни је ни ка ква но вост), о бру тал ним 
уби стви ма, па све до тре нут ка ка да он на пу шта „ака де ми ју“.

Дру ги план по ка зу је ста ри јег Ел ву да и сли ка ње гов пут у Њу јор ку, од рад ни ка на 
се лид ба ма па до по но сног вла сни ка фир ме за пре нос ро бе „Ас“. Исто вре ме но, Вај тхед 
сли ка раз вој Њу јор ка из угла ко ји нам ни је од ра ни је пре те ра но по знат ко ри сте ћи се 
на при мер штрај ком град ске чи сто ће из 1968. го ди не или пре и ме но ва њем ули ца и 
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квар то ва у про це су џен три фи ка ци је. На ра тив нас упо зна је с ње го вим љу бав ним про-
бле ми ма, о не мо гућ но сти да за сну је по ро ди цу, као и о сво је вр сном PTSP-ију од ко јег 
де фи ни тив но бо лу је. Оно што је Вај тхед ма е страл но од ра дио је сте очу ва ње раз ма ка 
из ме ђу два пла на. На и ме, оче ки ва но је за хва љу ју ћи жан ров ском мо де лу ко ји вла да 
ка ко у књи жев но сти, та ко и у фил му, а још ви ше у да нас вр ло по пу лар ним се ри ја ма, 
да до ђе до су сре та и раз ја шње ња ка ко се то Ел вуд осло бо дио Ни кла. Не мам на ме ру 
да ов де спој лу јем, мо ра ће те да от кри је те то са ми, али ва жно је на по ме ну ти да уко ли-
ко по сто ји не што што из два ја Вај тхе до ву књи гу је сте ње на вр ло ве шта дра ма тур ги ја. 
Што је по себ но ва жно, она не при па да ни јед ној дру гој умет нич кој прак си не го упра во 
књи жев но сти и то је ве ли ка Вај тхе до ва по бе да. 

Кон крет но, ра ди се о на ра тив ној тех ни ци или три ку ко ја се на зи ва ефе кат кра ја. 
Он се са сто ји у то ме да се на кра ју тек ста до би је ин фор ма ци ја ко ја га ме ња у пот пу но-
сти, од но сно ко ја нас те ра да га дру га чи је чи та мо и ту ма чи мо. Сва ко ме сто ко је нам је 
по бу ђи ва ло сум њу или нас те ра ло да се за ми сли мо над оним што се до го ди ло, уз 
ефе кат кра ја по ста је ја сно и до би ја пун сми сао. Ни је не мо гу ће ову тех ни ку ко ри сти ти 
и у фил му, од но сно се ри ја ма, али је књи жев ност ње на при род на сре ди на. Кол сон Вај-
тхед је уз по моћ овог ефек та пот пу но про ме нио сми сао тек ста. Кључ не иде је ко ји ма 
смо се ру ко во ди ли чи та ју ћи о Ел ву ду Кер ти су и све оно што је он пред ста вљао, а то 
нај ви ше ли чи на Мар ти на Лу те ра Кин га и ње го во уче ње о спа су кроз тр пље ње, па да-
ју у во ду кад схва ти мо шта се за пра во до го ди ло. На ра тив не са мо да ме ња соп стве ну 
струк ту ру не го до би ја и пот пу но нов иде о ло шки за о крет, ко ји је мно го бли жи ствар-
ном све ту у ко јем пре жи вља ва ју ве шти и лу ка ви, а не ну жно пра вед ни и крот ки. 

Шта ви ше, ро ман се за вр ша ва по врат ком на ме сто из ко јег је све по че ло, у хо тел 
Ра ди сон у ко јем је Ел вуд до жи вео пр ву пре ва ру, пр во раз о ча ра ње и то не од стра не 
бе ла ца, већ од стра не оних ко ји су и са ми би ли де гра ди ра ни и ко ји ма је би ло за бра ње-
но да уђу у ре сто ран. Ка да сед не и на ру чи до ру чак, чи та лац не мо же а да не по ста ви 
пи та ње о сми слу пу та ко ји је про та го ни ста про шао, о пат њи ко ја се мо же учи ни ти ја ло-
ва, о жи вот ној по у ци ко ја под се ћа на ону Фло бе ро ву из Сен ти мен тал ног вас пи та ња. 
Ви ди мо стар ца ко ји је де на ме сту у ко је му је пре пе де се так го ди на би ло за бра ње но 
да кро чи, али шта се за пра во про ме ни ло? Мно га су пра ва оства ре на, али да ли је це на 
ко ју је Ел вуд пла тио пре ви со ка? О то ме мо ра да раз ми сли сва ки од чи та ла ца по на о соб.

И мо жда упра во ова кав за вр ше так ро ма на до зво ља ва да се раз ми сли о то ме шта 
је по стиг ну то. У кам па њи Black Li ves Mat ter ни је се бра ни ло и не бра ни се ни шта дру го 
не го нај о снов ни је људ ско пра во – пра во на жи вот. То што се до га ђа ло Ел ву ду и ње го-
вим дру га ри ма „шти ће ни ци ма“ би ло је пот пу но уки да ње упра во тог пра ва јер су њи-
хо ви жи во ти за ви си ли од ка при ца не ких сре до веч них бе ла ца са ди ста. Али где смо 
да нас? Мо жда је ин сти ту ци о нал но мно го то га дру га чи је, Ба рак Оба ма био је пр ви 
цр ни пред сед ник Аме ри ке, а опет су штин ски се ни шта ве ли ко ни је про ме ни ло. Да нас 
Сје ди ње не Др жа ве (и не са мо оне) има ју пред сед ни ка ко ји би се, са свим из ве сно, да 
је ро ђен у „од го ва ра ју ће“ до ба, ра до вао роп ству. Свет у дру гој де це ни ји два де сет пр-
вог ве ка де лу је дез о ри јен ти са но и зло. Ипак, оно што је нај ва жни је и што ме чи ни 
бес крај но за бри ну тим је сте да де лу је без на де жно, упра во она ко ка ко де лу је и ста ри 
Ел вуд у са ли хо те ла „Ра ди сон“ у Та ла ха си ју, на Фло ри ди.


