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ЖУД ЊА ЗА СНОМ
(Мар ко То маш: Не мој ме бу ди ти, ЛОМ, Бе о град, 2019)

Не мој ме бу ди ти је ро ман пр ве нац пе сни ка Мар ка То ма ша ко ји се осла ња на бо га-
то на сле ђе ју на ка ко ји су оту ђе ни, без во ље за жи во том и као та кви, мар ги нал не лич-
но сти. Сам на зив ро ма на упу ћу је на прет по став ку да је фа бу ла у ства ри про дукт сна 
или ко шма ра глав ног ју на ка. У за гла вљу про та го ни ста се обра ћа не по зна том слу ша-
о цу или чи та о цу, и као да је то па сус ко ји би тре ба ло да бу де не ка кав за кљу чак од 
стра не глав ног ју на ка: „Жи вот је стра шан сам по се би. Све дру го је не до ста так сна. (...) 
Во лео бих зна ти тко си, али, мо лим те, ипак, не мој ме бу ди ти.“ 

Два на ра тив на то ка се пре пли ћу, пр ви у ко јем про та го ни ста Мар ко го во ри у пр вом 
ли цу ис по вед ним то ном, и дру ги у ко јем је при по ве дач Ан дре ја ко ју Мар ко ин тер вју-
и ше, пи сан ита ли ком. Са др жи на је сат ка на од Мар ко вих уну тра шњих мо но ло га ко ји 
су фи ло зоф ско про ма тра ње сми сла, Ан дре ји них днев ни ка и крат ких ре ми ни сцен ци-
ја на соп стве ну про шлост. На мно гим ме сти ма се огле да ду бо ка ре флек сив ност и 
ми сао о са вре ме ном чо ве ку као по тро ша чу, не ко ме ко се оп се сив но бри не о здра вом 
жи во ту, док би ва бес по штед но ма ни пу ли сан и вре ђан „ло шом гла збом“ и „ло шим ви-
је сти ма“. Као лајт мо тив се про вла чи је дан па сус на три ме ста у ро ма ну: „Не знам што 
ме ви ше уз не ми ра ва ло ша гла зба или ло ше ви је сти?“, су ге ри шу ћи да је Мар ко не ко 
ко ме је ва жна умет ност као ком пен за ци ја за не за до во ља ва ју ћу ствар ност, или му зи ку 
са мо по сма тра као све ти њу ко ја не сме би ти оскр на вље на ло шим уку сом. У по гла вљу 
„Ви со ки про зор“ на кра ју на ве де ног па су са зво ни те ле фон и про та го ни сту зо ве Ан-
дре ја да до го во ре са ста нак. У „Мр тви има ју исту ко жу“ ју на ка зо ве ре дак ци ја, док у 
„Са мот ном мје сту“ он и не гле да у те ле фон и пре ки да по зив. Мар ко ве упор не ру ми-
на ци је пре ки да те ле фон као кон такт са ствар но шћу ко ји пред крај ро ма на сим бо лич-
но од би ја. Сти че се ути сак да про та го ни сту не ко тим по зи вом бу ди из сна из ког на 
кра ју од би ја да се про бу ди, што на сим бо лич ком пла ну мо же да зна чи да уми ре јер не 
при ста је на про ме ну свог мо но то ног жи во та чи ји је бо љи на зив „ко ло те чи на“. Мо жда 
је про ме на услов буд но сти, а ова три по зи ва су „по зи ви за бу ђе ње“ ко је Мар ко пре-
да но не ги ра и не же ли да при хва ти. 

Основ на фа бу ла тив на нит је по ве за на са Ан дре јом и кон такт с њом укљу чу је Мар-
ков од ла зак на са ста нак с њом и ње но пре да ва ње сво јих днев ни ка ње му, Мар ков 
од ла зак на суд да слу ша Ан дре ји но са слу ша ње и ухо ђе ње Ан дре је на кра ју ро ма на. 
Ан дре ја је по зна та лич ност из ма лог ме ста, по ста је пред мет раз вла че ња по та бло иди-
ма и из не ког не по зна тог раз ло га ви ди у Мар ку на ду за спас да ју ћи му сво је днев ни ке. 
Не пи ше у тек сту о че му се ра ди у том „скан да лу“, али све што се де ша ва Ан дре ји чи та-
лац са зна је кроз днев ник ко ји Мар ко чи та: „На мо крим стра ни ца ма као да сам ис пи сао 
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јав ну оп ту жбу же не чи је ин тим не днев ни ке имам у по сје ду. Они ме ни су по ко ле ба ли 
у то му да крај ње хлад но ис пи шем ри је чи оп ту жбе као исти ну ко ју ће су ђе ње не у мит-
но по твр ди ти.“ На са мом кра ју ро ма на Мар ко је по слао ре дак ци ји текст у ко јем из да-
је Ан дре ју, али ни то ни је си гур но, да ли је за и ста по слао или ни је: „Што сам од све га 
са њао? Је сам ли уоп ште по слао текст? У ко јој ствар но сти сам то учи нио? Мо жда га 
ни сам ни на пи сао. Што ако се уоп ће ни сам про бу дио?“ 

Од ли ка ко ја де фи ни ше Мар ка као ју на ка овог ро ма на је ра ди кал но од би ја ње да 
уче ству је у би ло ко јем аспек ту свог жи во та, што чи ни кроз ми ни ма ли зо ва ње људ ског 
кон так та до тре на кад не мо же да га из бег не. Све што ра ди, ра ди у ме ри ко ја је нео п-
ход на, што се огле да у од ла ску у ре дак ци ју и из бе га ва њу ко ле га и уред ни ка. Ути сак 
ко ји чи та лац сти че из та квог по на ша ња је сте да је Мар ко бес крај но уса мље на и де-
пре сив на лич ност. За се бе ка же да је бес ко ри стан, из гу бљен, те су нај до ми нант ни ја 
осе ћа ња до са да и рав но ду шност. Мо гу ће је да ма ни фе сту је сво ју искре ност и во љу 
за ау тен тич но шћу пу тем не пре ста ног опи ја ња, као чи ном ак тив не не по слу шно сти и 
не при ста ја ња на лаж и об ма ну. Мар ко не го во ри мно го о се би, ни о сво јој про шло сти, 
те се из ње го вих мо за ич них ис ка за прет по ста вља да се де си ло не што тра у ма тич но 
што же ли да за бо ра ви. У ре тро спек ти ви ју нак ожи вља ва се ћа ње на рат ко ји му је за-
ве штао огром ну до зу пост тра у мат ског стре са („Же лио сам би ти осло бо ђен тих му ка 
она ко ка ко сам хтио би ти сло бо дан ка да сам по бје гао од гра на та и ва тре ко ја је гу та-
ла град. Та да сам јед на ко бје жао од се ћа ња да се гу шим. А и пла шио сам се да ће ме 
не ко зр но пот ка чи ти ова ко као што се са да пла шим да ми ср це не ће из др жа ти ову 
на ва лу стра ха“). Ни је са мо рат узрок ју на ко ве те ско бе и ис кљу че но сти из свог жи во та, 
већ и не гда шњи не ста бил ни по ро дич ни од но си. У ли ку рад ни це на тра фи ци ви ди 
сво ју мај ку ко ја се ба ви ла истим за ни ма њем. Том ана ло ги јом у њој ви ди и по след њу 
на ду за спас и си гур ност, јер га је мај ка са кри ва ла у де тињ ству ис под сво јих но гу од 
оца пи јан ца, где се по след њи пут осе ћао си гур но. 

Мар ко је не по у здан при по ве дач јер ни је дан ње гов ис каз ни је под у прт не ким кон-
крет ним „до ка зом“. О ње го вој по ро ди ци, про шло сти и лич ном жи во ту чи та лац са знаје 
из ма гло ви тих се ћа ња и сно ви ђе ња ко ја ве ро ват но не от кри ва ју пра во ста ње ства ри. 
Фан та зма го рич ни оде љак ко ји је иза зван ал ко хол ним де ли ри ју мом мо же се схва ти ти 
као сан у ко јем је про та го ни ста у бол нич ком кре ве ту, у дру штву жен ске осо бе ко ја 
ин тен зив но кр ва ри. Она се умно жа ва, ње ни кло но ви ше та ју по бол нич кој со би, ле же 
по ред ње, од ла зе до то а ле та. Де ли ри јум ско ви ђе ње сме њу је сан о по ро ди ци, мај ци, 
оцу и се сти, у днев ној со би, ју нак их до зи ва, али оне не обра ћа ју па жњу. Са мо га пси 
по здра вља ју и зо ве их „чу ва ри ма се ћа ња и сна“. За чуд но, де фи ни ше то ста ње пот пу-
ном буд но шћу: „Био сам не у о би ча је но бу дан, го то во не ствар но, као да са њам то тал ну 
буд ност. Да кле, не гдје сам био, ни сам ни спа вао (...). Та да, кад сва не, већ не ћу смје ти 
до пу сти ти се би да за спим.“ Оста је не ја сно да ли је са њао или је био бу дан, да ли је 
по ро ди ца из сна ње го ва по ро ди ца, и да ли је све што при ча о сво јој про шло сти ње-
го ва про шлост или са мо из ма шта но или ту ђе се ћа ње на про жи вље ни жи вот.

Сан је при зма кроз ко ју ју нак по сма тра свој жи вот, те се пре ли ва и на по слов ни 
жи вот ко ји он про жи вља ва у ути ску они рич ког ви ђе ња: „Ка да ра дим уви јек осје ћам 
као да за пи су јем не ки не у вјер љив сан. На про сто ни кад ни сам био спо со бан схва ти ти 
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да се на сви је ту до га ђа ју све те бљу во ти не. За вје ре, ра то ви, пре ва ре, убој ства.“ Та ми-
сао мо же да се схва ти као од брам бе ни ме ха ни зам, ју нак не мо же да под не се гро зну 
ствар ност те од би ја да је ви ди као та кву, већ је ре зо ну је као ко шмар. На чи тав свој 
жи вот је про ши рио вео ве чи тог ве ли ког сна: „Ва ни је би ла ствар ност ко ју не ра зу ми-
је вам. Су тра ће би ти су тра ако га бу де. Или је жи вот ипак са мо је дан, ду гач ки, раз ву-
че ни дан.“ Иза стал ног сне ва ња и не раз ли ко ва ња до ба да на или ста ња све сти, сто ји 
бе сми сао жи во та и без на ђе, јер што би се уоп ште тру дио да дâ не ка кав сми сао жи во-
ту ко ји је пра зан, ис пу њен по вр шним љу ди ма ко ји жи ве у фар си и са мо за ва ра ва њу: 
„И, ето, свје тло се ми је ња, ла га ни по кре ти не ба от кри ва ју сви јет ко ји про кли ње бу ђе-
ње и тре ни ра за но ви ма ра тон осмје хи ва ња, а ја сам још био са вр ше но бу дан.“

Про та го ни ста је стал но же дан, што во ди ана ло ги ји из ми то ло ги је, мр тви су жед ни. 
Мо же да се на пра ви па ра ле ла из ме ђу Мар ко вог сти ла жи во та и мо гућ но сти да је он 
не ко вре ме бар мр тав из ну тра, те по ку ша ва рев но сним опи ја њем да ис пу ни пра зни-
ну у се би. Хро нич на жеђ не мо ра да озна ча ва са мо тра же ње теч но сти, већ и жеђ за 
љу ба вљу, ау тен тич но шћу и жи во том ко ји ни је ла жа у ко ју се ве ћи на пре да но ма ски ра. 
Жеђ и сан се ја вља ју си мул та но у ис ку ству ју на ка, те је иде ја од мо ра и на гра де за му-
чан жи вот про та го ни сте бе ли на и сан: „Че кам мир, бје ли ну или но ви си ла зак. Не ко га 
тко ће ме узе ти за ру ку и од ве сти из ван мог оча ја и са мо ће. За ми шљам ка ко ће ме 
од ве сти у би је ли ну. У склад. Све иза и ис пред ме не, мје сто на ко јем сје дим је сан.“ 
Сли ка бе ли не нео до љи во под се ћа на хри шћан ску иде ју смр ти, где до ла зи Бог или 
ан ђео и во ди ду шу умр лог у рај или „но ви жи вот“. Крај ро ма на је у са гла сју са на сло-
вом ко ји зву чи као зах тев или мол ба, „не мој ме бу ди ти“.

Про та го ни ста је до па дљив због сво је су ро ве искре но сти пре ма се би и ста ву пре-
ма дру штву, али чи та лац оста је са не ис пу ње ним оче ки ва њи ма по за вр шет ку чи та ња 
овог ро ма на. Не до ста је мо ти ва ци ја за Мар ко во од би ја ње соп стве ног жи во та и раз ре-
ше ње ње го вог „слу ча ја“. Све што чи та лац са зна је, ка ко је ре че но, је из уста не по у зда-
ног при по ве да ча, што по вла чи пи та ње шта се тач но де си ло у ње го вој про шло сти, и 
где во ди ње гов „стил жи во та“? Да ли у не у мит ну смрт или мо жда тре ба да се трг не и 
до би је но ви пре о крет у об ли ку „вас кр се ња“? И по след ње пи та ње, да ли је Мар ко умро, 
са ња ли и ко ме се обра ћа ре чи ма: „Не мој ме бу ди ти“?


