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„СВИ СМО МИ У КУ ТИ ЈИ“: ШРЕ ДИН ГЕР И  
ДЕ МО НИ ПА РА НО ЈЕ

(Ен дру Кру ми: Тај но зна ње, пре ве ла с ен гле ског На та ша Ср дић,  
Пар ти зан ска књи га, Ки кин да, 2020)

Шкот ски ау тор Ен дру Кру ми (1961) до са да ни је био по знат на шој пу бли ци, иа ко је 
об ја вио низ сра змер но за па же них ро ма на од ко јих је мо жда нај ве ћи успех до жи вео 
Mo bi us Dick (2004). То не чу ди, јер је у пи та њу ау тор ко ји ни на ен гле ском го вор ном 
под руч ју ни кад ни је до жи вео пра ви успех: ње го ви ро ма ни сме шта ју се у нео д ре ђе ни 
гра нич ни те рен из ме ђу на уч не фан та сти ке и глав но то ков ске књи жев но сти, те шко их 
је пре ци зно од ре ди ти и свр ста ти – док ће чи та о це глав но то ков ског ми ме тич ког ре а-
ли зма од би ти че сто зах тев на упо тре ба пој мо ва из „твр дих“ на у ка по пут фи зи ке и 
ма те ма ти ке, љу би те љи на уч не фан та сти ке пре по зна ће мо ти ве ко ји су већ ви ше пу та 
об ра ђи ва ни у окви ри ма жан ра и од ба ци ти Кру ми је во де ло као „већ ви ђе но“. И јед но 
и дру го пред ста вља ло би не прав ду пре ма овом ау то ру: као и мно ги дру ги пи сци чи је 
обра зо ва ње спа да у под руч је при род но-ма те ма тич ких на у ка (у овом кон крет ном 
слу ча ју, те о риј ске фи зи ке), Кру ми сво ја де ла за сни ва на спе ци фич ним кон цеп ти ма, 
мо тив ским и струк тур ним, ко је бри жљи во спро во ди у де ло. 

Ни Тај но зна ње (2013), ње гов пр ви ро ман пре ве ден на срп ски, ни је из у зе так у том 
по гле ду. Основ ни кон цепт ро ма на је сте иде ја ко јом се Кру ми ви ше пу та ба вио: квант
но са мо у би ство, по јам ко ји спа ја ме та фо ру Шре дин ге ро ве мач ке и пред ста ву о мул-
ти вер зу му, од но сно ви ше по ве за них уни вер зу ма ко ји се раз гра на ва ју из нај сит ни јих 
про ме на у то ку исто ри је и ко ји се по том у све ве ћем сте пе ну ра зи ла зе. Пред ста ва о 
квант ном са мо у би ству по ла зи од то га да у сва кој си ту а ци ји смрт не опа сно сти на ста је 
не ко ли ко па ра лел них уни вер зу ма, а да ба рем у јед ном угро же на осо ба мо ра пре жи-
ве ти. Тај но зна ње ис пи ту је упра во та кав слу чај: мла ди ком по зи тор Пјер Кла у ер се 1913. 
го ди не, из на о ко са свим не схва тљи вих раз ло га, уби ја не по сред но на кон што је ис про-
сио во ље ну де вој ку. Ви ше де це ни ја ка сни је, не у спе шни кон церт ни пи ја ни ста и про-
фе сор кла ви ра, Деј вид Кон рој, у тре нут ку док по ку ша ва да се по ми ри са си ла зним 
то ком сво је ка ри је ре и рас па дом ду го го ди шње ве зе, на и ла зи на ру ко пис Кла у е ро вог 
де ла Тај но зна ње и от кри ва мо гућ ност да је Кла у ер пре жи вео.

Кру ми чи та о ци ма у по чет ку пру жа два на ра тив на то ка, али њи ма се ка сни је при-
дру жу је и тре ћи: пр ви ток пра ти до га ђа је из 1913. са ста но ви шта Ивет, ве ре ни це по-
ме те не и по тре се не Кла у е ро вом смр ћу, док дру ги опи су је су мор ни Кон ро јев жи вот 
на из ма ку сре до веч но сти. По сте пе но, и Ивет и Кон рој схва та ју да се око њих де ша ва 
не што нео бич но. Ивет про го не не по зна ти љу ди ко ји тра га ју за ру ко пи сом Кла у е ро вог 
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по след њег де ла, ком по но ва ног за кла вир; Кон рој упо зна је ко лек ци о на ра нот них за-
пи са ко ји му пре да је упра во Кла у е ро во из гу бље но де ло, и тај су срет по ста је пр ви у 
ни зу све чуд ни јих до га ђа ја.

От кри ва ње за бо ра вље ног му зич ког де ла и раз ли чи ти, али по ве за ни вре мен ски 
то ко ви зна чај но под се ћа ју на ро ман Деј ви да Ми че ла Атлас обла ка, од но сно на сег-
мент „Пи сма из Зе дел ге ма“ и из гу бље ни сек стет Ро бер та Фро би ше ра; сва ка ко да се 
уло га ко ју Кла у е ров кон церт за кла вир игра у Тај ном зна њу мо же ту ма чи ти као омаж 
по зна ти јем Кру ми је вом ко ле ги и зе мља ку. Кру ми, ме ђу тим, не те жи ка ап со лут ној 
си ме три ји као Ми чел чи ји је ро ман кла си чан при мер пр сте на сте ком по зи ци је. Иве-
ти на при ча се убр зо пре ки да, а њен при по вед ни ток за ме њу је сле де ћи, сме штен у 
Шкот ску, 1919. го ди не. Чи та о ци се нео че ки ва но су сре ћу са жи вим Пје ром Кла у е ром, 
ко ји је за со бом оста вио свој иден ти тет мир ног, не у па дљи вог му зи ча ра и по стао ра-
ди кал ни со ци ја ли стич ки аги та тор. Овај Кла у ер је дру га чи ји од за не се ног и са њар ског 
ком по зи то ра с по чет ка ро ма на: он је ва тре ни, ха ри зма тич ни го вор ник, али и бес кру-
пу ло зни ма ни пу ла тор.

Фраг мен та ци ја при по вед ног то ка о Кла у е ру по ду да ра се са рас па да њем уну тра-
шњег све та Деј ви да Кон ро ја. Кру ми у са вре ме ном то ку при че опи су је до га ђа је ко ји 
би се нај јед но став ни је мо гли про ту ма чи ти као од раз Кон ро је вог по то ну ћа у па ра но ју: 
ано ним не по зи ве, не ја сне прет ње, нео бја шњи ви не ста нак парт нер ке и по се те по ли-
ци је. Део тих зби ва ња ау тор при ка зу је са ста но ви шта Пејџ, сту дент ки ње кла ви ра ко ја 
свог про фе со ра ви ди као ду бо ко не срећ ну и све ра стро је ни ју осо бу. Пеј џи на по гла вља 
у по чет ку мо гу де ло ва ти као ко рек тив Кон ро је вој па ра но ји, али Кру ми ла га но го ми ла 
ин ди ци је да ни је та ко. Из ра су тих од ло ма ка по сте пе но се по ма ља це ло ви та и ком-
плек сна сли ка: Кла у ер је чи ном са мо у би ства ство рио (нај ма ње) два па ра лел на уни-
вер зу ма, је дан у ко ме је умро и дру ги у ко ме је пре жи вео. Ме ђу тим, ње гов жи вот или 
смрт го то во да су бе зна чај ни у по ре ђе њу са функ ци јом ко ја је би ла на ме ње на ње го вом 
де лу: јав но из во ђе ње Кла у е ро вог кон цер та до ве ло би – да се вра ти мо по ре ђе њу са 
Шре дин ге ро вом мач ком у ку ти ји – до ко лап са та ла сне функ ци је чи та вог на шег све та. 

Ис по ста вља се да су та јан стве ни про го ни те љи Кла у е ра и Кон ро ја чла но ви кор по-
ра ци је Ро зје, ко ја се већ по ја вљи ва ла у ра ни јим Кру ми је вим де ли ма, по пут ро ма на 
Mo e bi us Dick. И са мо име Ро зје пру жа зна ча јан на го ве штај чи та о ци ма са езо те риј ским 
пред зна њем (или при сту пом ин тер не ту): име на Ро зје, Ве ри јер, Ка ро, Ве рин и Еје, ко ја 
но се раз ли чи ти епи зо ди сти у ро ма ну, сва по ти чу из кла си фи ка ци је де мо на све ште-
ни ка Се ба сти је на Ми ха е ли са. Кру ми та квим сим бо лич ким име но ва њем, као и по ја вом 
ста ри це ко ја га та из та рот ка ра та, по ме ра свој ро ман пре ма под жан ру тај не исто ри
је/исто ри је из сен ке. У че сто сен за ци о на ли стич ким де ли ма тог ти па (нај чу ве ни ји је 
сва ка ко Да Вин чи јев код Де на Бра у на) по зна ти исто риј ски до га ђа ји до би ја ју тај ну, дру-
га чи ју по за ди ну, че сто се об ја шња ва ју свет ским за ве ра ма или упли вом нат при род ног. 

Тај но зна ње ни кад не пре ла зи у та кав на ра тив, али се при бли жа ва не ким ње го вим 
кључ ним ме сти ма: та ко се у при чу о кор по ра ци ји „Ро зје“ и ње ном де ло ва њу упли ћу 
епи зо де исто риј ских лич но сти – кон крет но Вал те ра Бен ја ми на, Ха не Арент и Те о до ра 
Адор на, ко ји у ро ма ну тво ре сво је вр сни тро у гао. Док се Бен ја ми но ва епи зо да успе шно 
укла па у це ли ну ро ма на, Ха на Арент све де на је на ски цу, а Адор но на по вр шну ка ри-
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ка ту ру ака дем ског ин те лек ту ал ца, ли це мер ног и па ко сног, и мо ра се ре ћи да ов де 
Кру ми по на вља ома шку из ро ма на Mo e bi us Dick, где је на сли чан на чин по јед но ста вио 
и за о штрио од нос Кла ре и Ро бер та Шу ма на и мла до га Брам са, пре ко ра чив ши окви ре 
сво јих спи са тељ ских спо соб но сти; ис тан ча но пси хо ло шко пор тре ти са ње ни је ње го ва 
ја ча стра на, на ро чи то кад су у пи та њу жен ски ли ко ви. Мно го ус пе ли ји про дор исто-
ри је и би о гра фи је у ро ман пред ста вља – бу ду ћи да је знат но дис крет ни је и функ ци о-
нал ни је спро ве де но – по ми ња ње Лу ја Оги ста Блан ки ја. По ве зи ва њем блан ки стич ких 
на че ла са основ ним за пле том, Кру ми успе ва да пре о кре не ове шта ли мо тив тај ног 
дру штва и да му пру жи но во зна че ње.

Ау тор је, ме ђу тим, на свом те ре ну ка да су у пи та њу про ниц љи ве и че сто за је дљи-
ве оп сер ва ци је о са вре ме ној кул ту ри. Као што је у ра ни јем ро ма ну не ми ло срд но па-
ро ди рао постструк ту ра ли стич ку те о ри ју књи жев но сти, Кру ми у Тај ном зна њу се ци ра 
му зич ку ин ду стри ју два де сет пр вог ве ка, бес ко нач не тур не је са све ма ње пу бли ке и 
му зич ке фе сти ва ле на ко ји ма се пред ста вља ко мо ди фи ко ва на умет ност, уда ље на од 
сво је пр во бит не свр хе. И Кон ро ја и Пејџ, на са свим раз ли чи тим тач ка ма у ка ри је ри, 
му че исте сум ње о бе сми сле но сти ода бра ног по зи ва и о го то во из ве сном не у спе ху 
ко ји их че ка, као што се и Кла у ер раз ди ре не до у ми ца ма због из бо ра про фе си је. У по-
за ди ни сло же ног пре пли та ња вре мен ских то ко ва и раз ли чи тих при по вед них ста но-
ви шта та ко се по сте пе но раз ви ја тмур на сли ка са вре ме не умет нич ке сце не на ко јој је 
естет ски до жи вљај де ла ко је се из во ди са свим по ти снут у ко рист раз ли чи тих лак ше 
мер љи вих фак то ра, а пре све га тре нут ног за до вољ ства слу ша ла ца, по стиг ну тог без 
ика квог мен тал ног на по ра. Успе шан пи ја ни ста мо же би ти са мо онај ко се при кљу чи 
игри, као што то чи ни Пол Мо роу ко ји спа ја истин ску тех нич ку вир ту о зност са спрем-
но шћу да се под ре ди оче ки ва њи ма пу бли ке, из во де ћи са мо до бро по зна та де ла и 
од ри чу ћи се бен ја ми нов ске ау ре. 

Ко нач но, мо же мо твр ди ти да се пра ви кључ за чи та ње овог ро ма на не на ла зи у 
кон цеп ти ма пре у зе тим из фи зи ке ни ти езо те риј ским ре фе рен ца ма, већ у пре ки ну том 
ди ја ло гу Кон ро ја и Мо ро уа о Хоф ма но вој Крај сле ри ја ни: „...књи га го во ри о му зи ча ру 
пот пу но су прот ста вље ном ла жном угле ду, плит ком уку су ма се и увре же ном ми шље-
њу; о осо би ко ја жи ви за рад умет но сти у све ту ко ји пре по зна је са мо ко мер ци јал ну 
вред ност, због че га се сма тра лу дим.“ Кру ми у овој крат кој, не из го во ре ној ре пли ци 
успе ва да се до так не не ко ли ко те ма од јед ном: да ус по ста ви ве зу са ро ма ном Mo e bi us 
Dick у ко ме се ба ви Шу ма но вом ком по зи ци јом на дах ну том Хоф ма но вим де лом, да 
са же то из не се Кон ро је во ви ђе ње се бе са мог, али и да се пре ћут но по зо ве на Хоф ма-
но вог Мач ка Му ра у ко ме се, са слич ном ком по зи ци о ном сме ло шћу, сме њу ју и на до-
ве зу ју кон траст не би о гра фи је Му ра и Крај сле ра. У та квом ви ше слој ном кон тра пунк ту 
су сти че се све оно што Тај но зна ње чи ни вред ним чи та ња.


