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ДУ ХОВ НИ И ДЕ КО РА ТИВ НИ ПРО ВОД
(Џу ли јан Барнс: Чо век у цр ве ном ка пу ту, пре вео с ен гле ског Зо ран Па у но вић, 

Ге о по е ти ка, Бе о град, 2020)

Кру жи ле ген да да Џу ли јан Барнс ни ка да ни је на пи сао не ква ли тет ну књи гу. Ни је 
пот пу но исти ни та, али, као и све ле ген де, ни је ни да ле ко од исти не. У че ти ри де це ни-
је ба вље ња књи жев но шћу, на пи сао је пре ко два де сет де ла, ме ђу ко ји ма се чак и они 
сла би јег ква ли те та на не ки на чин до жи вља ва ју као ус пе ли. Би ло да се ра ди о тех нич-
кој ино ва тив но сти, те мат ском оп се гу, стил ском при сту пу, ор га ни за ци ји тек ста или 
не ком дру гом аспек ту, сва ко Барн со во из да ње по се ду је не што што га чи ни упе ча-
тљи вим и из два ја га ка ко из опу са овог ау то ра, та ко и из кор пу са са вре ме не бри тан ске, 
европ ске и свет ске књи жев но сти. Ње го ва нај но ви ја књи га, Чо век у цр ве ном ка пу ту, 
ко ји је, у пре ци зном пре во ду Зо ра на Па у но ви ћа, до сту пан и на шим чи та о ци ма, до ка-
зу је ову тврд њу.

Ово по ли жан ров ско де ло се на пр ви по глед мо же учи ни ти екс це сом у Барн со вој 
би бли о гра фи ји, ко је је на знат но ни жем ни воу од оно га што кри ти ка и чи та о ци оче-
ку ју. И у од ре ђе ним сег мен ти ма де ла, ова прет по став ка при бли жа ва се исти ни, али 
не услед мањ ка уме шно сти пи сца, већ пр вен стве но због при мар не те ме и при сту па 
за ко ји се он од лу чу је. На и ме, ова ме ша ви на есе ји стич ког, ин тер пре та тив ног, ана ли-
тич ког, фи ло зоф ског, анег дот ског, по ле мич ког, днев нич ког, до ку мен та ри стич ког и 
ис тра жи вач ког тек ста усме ре на је на жи вот Са му е ла Жа на По зи ја, фран цу ског хи рур-
га са кра ја XIX и по чет ка XX ве ка, ис так ну те фи гу ре фран цу ског и свет ског џет-се та 
ко ји се и кри је у на сло ву де ла. Сли ка од ко је по чи ње Барн со во ин те ре со ва ње за ње гов 
жи вот је сте пор трет Док тор По зи у свом до му бри тан ског сли ка ра Џо на Син ге ра Сар-
џен та из 1881. го ди не ко ји се на ме ће као по чет на и крај ња тач ка овог де ла. Ау то ро ва 
страст пре ма ли ков ној умет но сти одав но је пре ва зи шла окви ре ње го вог лич ног жи-
во та и по ста ла ин те грал ни сег мент ње го вог ра да, још од по гла вља у ком ана ли зи ра 
сли ку Сплав Ме ду зе Те о до ра Же ри ка у ро ма ну Исто ри ја све та у 10 ½ по гла вља. Упра-
во то по гла вље, као и уо ста лом цео тај ро ман, сим бо лич ки са жи ма све ко ли ки Барн сов 
опус и пред ста вља га у нај кра ћим цр та ма, а сви ње го ви ка сни ји тек сто ви о сли ка ри ма 
и њи хо вим де ли ма из ви ру из ње га, док ау то ров од нос пре ма сли кар ству кул ми ни ра 
збир ком есе ја Ши ром отво ре них очи ју: есе ји о умет но сти у ко ји ма се мо же при ме ти ти 
за ме так ис тра жи ва ња По зи ја и ње го вог жи во та. 

Ме ђу тим, ако чи та о ци при сту пе Чо ве ку у цр ве ном ка пу ту из дру гог угла, од но сно 
не са мо као тек сту о ли ков ној умет но сти, већ као ро ман си ра ној би о гра фи ји на гра ни-
ци исто ри је и фик ци је, на па мет мо же да им пад не чи тав низ Барн со вих ро ма на – Фло
бе ров па па гај, Бо дљи ка во пра се, Ар тур и Џорџ, Шум вре ме на, пр ва два сег мен та Ни воа 
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жи во та, те ве ћи број при по ве да ка – ко ји по ла зе од би о граф ског и за ди ру у до мен 
из ми шље ног. У свим тим слу ча је ви ма, он се пре ма сво јим „ју на ци ма“ од но си на дво јак 
на чин: са јед не стра не, ука зу је им по што ва ње и не пре за од то га да чи та о ци ма из но ва 
до ка зу је за што су баш они у сре ди шту ње го ве па жње, док им, са дру ге, не пре ста но 
до да је но ве сло је ве тек ста, еви дент но из ми шље не али по све мо гу ће, ко ји су у скла ду 
са њи хо вом би о гра фи јом, али ко ји ни су ни шта дру го до про дукт ње го вих има ги на-
тив них мо гућ но сти. Тај при ступ ви дљив је још у Фло бе ро вом па па га ју, јед ном од Барн-
со вих нај у спе ли јих и нај по зна ти јих ро ма на, а на чин на ко ји је ту при сту пио фран цу ском 
пи сцу мо же се пре по зна ти и у по след њој књи зи, с тим што са да „рад њу“ не по кре ће 
пре па ри ра ни па па гај не го умет нич ко де ло. На осно ву сли ке По зи ја ко ју ви ди у На цио-
нал ној га ле ри ји пор тре та у Лон до ну, Барнс по чи ње да се ин те ре су је за ње гов жи вот 
и про на ла зи би о граф ска де ла, по ле мич ке тек сто ве, пи сма, за пи се, днев нич ке бе ле шке, 
се ћа ња и при че у ко ји ма овај ле кар и бон ви ван фи гу ри ра. Уз то, Чо век у цр ве ном ка пу ту 
мо же се чи та ти у још јед ном кљу чу: као сло је ви то есе ји стич ко де ло ко је по кри ва ши рок 
спек тар те ма ко је се кон цен трич но гра на ју од цен трал не фи гу ре у раз ли чи тим прав-
ци ма, увек се на кра ју вра ћа ју ћи на ње га. У том кон тек сту, де ло нај ви ше под се ћа на 
још је дан по ли жан ров ски на слов из кор пу са Барн со ве не фик ци о нал не про зе, ме мо-
ар ско-фи ло зоф ску књи гу Ни је то ни шта стра шно. Овај трак тат о смр ти пред ста вља 
јед ну од ис так ну ти јих та ча ка у би бли о гра фи ји овог пи сца и пре крет ни цу две кључ не 
фа зе у ње го вом жи во ту – пре и по сле смр ти ње го ве су пру ге – али он, још бит ни је, 
је сте до каз ана ли тич ког и те мељ ног при сту па раз ли чи тим те мат ским рав ни ма ко ји ма 
се овај пи сац ба ви. Слич но том де лу, ау тор и ов де ме ша јав но и ин тим но, по зна то и непо-
зна то, ау тен тич но и не а у тен тич но, исто риј ско и фик ци о нал но, днев нич ко и ме мо ар ско, 
те као што у ње му опи су је смрт као фе но ме но ло шку чи ње ни цу људ ског жи во та, и ов де 
та ко по сма тра те мат ско сре ди ште де ла: до ба по зна то под име ном бел епок.

Ова епо ха, ко ја је обе ле жи ла по след ње три де це ни је XIX и не што ма ње од пр вих 
де це ни ју и по XX ве ка – „Из раз ко ји озна ча ва пе ри од ми ра из ме ђу ка та стро фал ног 
фран цу ског по ра за из 1870–71. го ди не и ка та стро фал не фран цу ске по бе де из 1914–18. 
го ди не ни је по сто јао све до 1940–41, и још јед ног фран цу ског по ра за“ – из да на шње 
пер спек ти ве мо гла би да де лу је или пот пу но не ве ро ват но или као бла го пре те ри ва ње. 
Ден ди ји, фла не ри, со до ми ја, тех но ло шке и ин ду стриј ске ино ва ци је, на пре ци у ме ди-
ци ни, пу то ва ње с јед ног на дру ги крај све та без све сти о опа сно сти, и не ка од нај у пе-
ча тљи ви јих де ла из исто ри је књи жев но сти и ли ков не умет но сти – све то је са мо део 
овог пе ри о да, део исто ри је Фран цу ске (фран ко фи ли ја овог пи сца јед на ко је по зна та 
као и ње го ва љу бав пре ма сли кар ству, и ма ни фе сту је се у сва ком аспек ту ње го вог 
ра да, нај че шће као иро ни зо ва ни опи си ка рак те ра на ро да ко је де ли Ла манш), али и 
део Чо ве ка у цр ве ном ка пу ту. По ред По зи ја, прин ца де По ли ња ка и гро фа де Мон те-
скјуа, чи јим до ла ском у Лон дон 1885. го ди не на „ду хов ни и де ко ра тив ни про вод“ за-
по чи ње ово де ло, њи ме де фи лу је им по зан тан број дру гих умет ни ка и ис так ну тих 
лич но сти бел епо ка, укљу чу ју ћи Оска ра Вајл да, бра ћу Гон кур, Мар се ла Пру ста, Са ру Бер-
нар (ус пут, она је и кру ци јал ни део Ни воа жи во та) и де се ти на дру гих, ма ње или ви ше 
по зна тих име на. Њи хо вом мно го број но шћу и ши ри ном за хва та ко ји ма при сту па овој 
епо хи, ау тор по ку ша ва да је до ча ра из раз ли чи тих угло ва, иду ћи ка ка ле и до скоп ској 
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пред ста ви до ба ко је је бес по врат но уни ште но из би ја њем Пр вог свет ског ра та. Барнс 
све вре ме гра ди од нос мир –рат и жи вот –смрт, по ми њу ћи да би, по ред ини ци јал не 
кре а тив не ка пи сле за ње гов рад ко ја се ја ви ла на кон што је ви део сли ку у лон дон ској 
га ле ри ји, де ло мо гло да от поч не не ким пуц њем: „Али ко ји пи штољ да ода бе ре мо, и 
ко ји ме так? У то вре ме, би ло их је на све стра не.“ Та ко ђе, упор но опи си ва ње не бро је-
них дво бо ја ко ји су се од и гра ли у де це ни ја ма тра ја ња бел епо ка, као и гра ђе ње гран-
ди о зног фи ни ша у го ди на ма ра та, ка да се рит мич но и ско ро ман трич но по на вља ре френ 
у ма ни ру кре шен да („Рат и да ље тра је.“), кул ми ни ра на је ди ни мо гу ћи на чин, са По зи-
јем као жр твом. Он је све вре ме у цен тру зби ва ња, ако не при су ством (он је увек при-
су тан, на овај или онај на чин, то ли ко да му се и сам ау тор под сме ва ре чи ма „По зи је 
сву да био при су тан“), он да ве за ма са ак те ри ма до га ђа ја или па ра ле ла ма ко је ау тор 
обра зу је из ме ђу ње го вог жи во та и њи хо вог. 

Ја сно је, да кле, да је основ на Барн со ва за ми сао би ла да пред ста ви јед ну епо ху кроз 
лик и де ло ис так ну тог по је дин ца, и да је тек сплет слу чај но сти на мет нуо По зи ја као 
но се ћу фи гу ру, а не Вајл да, Пру ста, Бер нар или би ло ко га дру гог. Ипак, као све стра на 
лич ност, при ват но и про фе си о нал но ин три гант на осо ба (он је и ги не ко лог и сек су ал-
ни пре да тор, „ле кар ко ји по ма же же на ма, али их исто вре ме но ис ко ри шћа ва“), он се 
на ме ће као је дан од оних ко ји за и ста за слу жу ју па жњу не са мо по све ће ног чи та о ца 
ко ји ће ње гов жи вот упо тре би ти као пред ло жак за пред ста ву епо хе, већ и дру гих ис-
тра жи ва ча ко ји ће овим пу тем упо зна ти овог „раз бо ри тог чо ве ка у јед ном де мент ном 
до бу“. Прем да не рет ко од ла зи од на слов ног ју на ка у обим ним сег мен ти ма ко ји ма 
пор тре ти ше дру ге ак те ре, ау тор му се вра ћа и по твр ђу је ње го ву по зи ци ју и ве зу са 
бел епо ком, а тим из ле ти ма у дру ге те мат ске окви ре де ло, ско ро па ра док сал но, по-
ста је још увер љи ви је, кон крет ни је и ко хе рент ни је. Сва ка ко, де ло ви ко ји ана ли зи ра ју 
жи вот са мог По зи ја мо гли су да се из дво је и да се од њих фор ми ра би о граф ско или 
ро ма неск но де ло, али ту иде ју Барнс ау то и ро нич но од би ја: „Сва би се та пи та ња, на-
рав но, мо гла раз ре ши ти у не ком ро ма ну.“ За раз ли ку од ве ћи не ра ни јих на сло ва ко ји 
су би ли по де ље ни на по гла вља или фраг мен те, он се са да од лу чу је за не пре ки ну ту 
на ра ци ју ко ја је по зна та из де ла Ни је то ни шта стра шно и ко ја не одва ја но ву це ли ну 
гра фич ким сим бо ли ма или пре ла ском на но ву стра ни цу тек ста, су ге ри шу ћи ско ко ви-
ту и асо ци ја тив ну при ро ду раз ми шља ња о те ма ма ко је се об ра ђу ју, већ са мо јед ним 
пра зним ре дом на кон че га ау тор на ста вља као да ни је до шло ни до ка квог пре ки да, 
хро но ло шки во де ћи По зи јев жи вот ка на сил ном кра ју. Ме ђу тим, оно што ис ти че Чове
ка у цр ве ном ка пу ту у овом ор га ни за ци о ном сми слу је и још јед но по и гра ва ње са 
ви зу ел ном умет но шћу: не са мо да се го во ри о сли ка ма, сли ка ри ма и њи хо вим мо де-
ли ма, већ књи гу обо га ћу је и ве ли ки број илу стра ци ја кључ них де ла сли кар ства епо хе. 
Уз њих се по ја вљу ју кар ти це ко ји ма је по пу лар ни по сла сти чар тог вре ме на пред ста-
вљао ис так ну те по је дин це све та умет но сти, јав ног жи во та, по ли ти ке, ари сто кра ти је, 
на у ке, спор та и дру гих аспе ка та сва ко дне ви це – не што по пут „Жи во тињ ског цар ства“ 
са по зна тим лич но сти ма – а на тим кар ти ца ма ви де се ли ко ви ко ји фи гу ри ра ју у тек сту, 
као код В. Г. Зе бал да или Да ше Дрн дић. Ти ме Барн со ва пред ста ва бел епо ка до би ја 
но ву ди мен зи ју и до но си чи та о ци ма још је дан еле мент ужи вља ва ња у ту епо ху ко ја, 
ка ко текст од ми че, све ви ше ра сте у на ја ву на ше ствар но сти XXI ве ка.
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На рав но, ово ни су је ди ни на чи ни ана ли зе Чо ве ка у цр ве ном ка пу ту, јер се он мо же 
чи та ти и као ти пич но пост мо дер ни стич ко де ло ко је де кон стру и ше при ро ду се ћа ња 
(на ра тор је дан ми ни сег мент на сло вља ва „Оно што не мо же мо зна ти“ и с вре ме на на 
вре ме по на вља фра зу „Не мо же мо зна ти“ ка да го во ри о (не)пот пу но сти би о граф ског 
пред ло шка, (не)по у зда но сти се ћа ња и (не)мо гућ но сти уте ме ље ња у исто риј ске чи-
ње ни це, чи ме се ово де ло при бли жа ва ро ма ни ма Тро је, Љу бав, итд. и Је ди на при ча), 
као де тек тив ско ис тра жи ва ње ту ђе про шло сти (слич ног ка рак те ра је и ро ман Пре но 
што ме је сре ла), као bil dun gsro man, ако се чи та лач ка па жња усме ри на По зи је ву ћер ку 
Ка трин (од ра ста ње је те мат ски оквир ро ма на Ме тро ленд, Зу ре ћи у сун це и Ово ли чи 
на крај), као дру штве но ан га жо ва ни ро ман на гра ни ци по ли тич ког (та кви су и ро ма ни 
Бо дљи ка во пра се и Ен гле ска, Ен гле ска) или пак као де ло ко је те ма ти зу је од нос Ен гле ске 
и Фран цу ске (то је био слу чај у ве ћем бро ју Барн со вих на сло ва, укљу чу ју ћи ро ман 
Фло бе ров па па гај, збир ку при ча Оба ле Ла ман ша и збир ку есе ја Не што за при ја ви ти). 
Ау тор пра ви пун круг од 1885. до да нас и до да је за вр шни ко мен тар не са мо овој књи зи, 
већ и на шој епо хи, алу ди ра ју ћи на по ја ву „без ум ног, ма зо хи стич ког из ла ска Бри та ни-
је из Европ ске за јед ни це“ (не што по пут то га пред ви део је пре ско ро две де це ни је у 
ро ма ну Ен гле ска, Ен гле ска, док је про шле го ди не је дан дру ги са вре ме ни ен гле ски кла сик, 
Ијан Ма кју ан, об ја вио кра так ро ман Бу ба шва ба, де ло слич не те ма ти ке, али мно го ду-
хо ви ти је и кон крет ни је од ово га), у тре нут ку ка да је већ уве ли ко ис тра жи вао жи вот 
Са му е ла По зи ја и ње го ве на ви ке – ње го ва из ре ка да је шо ви ни зам „је дан вид ту па во-
сти“ вр ло је ин ди ка тив на у овом кон тек сту – због че га Чо век у цр ве ном ка пу ту у ви ше 
на вра та оштро ре а гу је про тив те од лу ке. Ау тор на во ди при ме ре бри тан ско-фран цу-
ских ве за и ин си сти ра на уза јам ној ко ри сти тих ве за, чи ме са мо до дат но на го ве шта ва 
бе сми сле ну од лу ку сво је зе мље да ис ту пи из окви ра и кон тек ста ком је од у век при-
род но при па да ла. Тек се, сто га, у фи ни шу схва та да упра во Брег зит до во ди до то ли ког 
из ме шта ња од окви ра Бри та ни је мо дер ног до ба, али овом про стор ном и вре мен ском 
дис тан цом Барнс успе ва да пре ци зно про го ва ра о сво јој ствар но сти и све му оно ме 
што га у њој за па њу је.

По врх све га, тре ба ис та ћи још не што: Чо век у цр ве ном ка пу ту ве ро ват но не ће 
оста ти за пам ћен као нај у спе ли је де ло овог пи сца, али у пи та њу је јед на од ње го вих 
нај зре ли јих књи га. Та зре лост огле да се у од ма ку од те ма ко је би се на пр ви по глед 
мо гле на мет ну ти као очи глед не у при ка зи ва њу бел епо ка, као и у је зич ким ка лам бу-
ри ма ко ји ме ша ју ен гле ски и фран цу ски је зик, а ко ји су у пре во ду Зо ра на Па у но ви ћа 
уме шно адап ти ра ни у на ше је зич ко по ље. Нај зад, је дан од раз ло га при сут но сти и 
по пу лар но сти Џу ли ја на Барн са код срп ске пу бли ке је сте и ква ли те тан пре во ди лач ки 
трет ман, а у овом слу ча ју, пи шчев ход из ме ђу све о бу хват ног пор тре ти са ња јед не ере 
и де таљ ног ис тра жи ва ња жи во та по је дин ца на и ла зи на од лич но раз у ме ва ње пре во-
ди о ца, што, за јед но са сло је ви то шћу, по ли жан ров ском при ро дом и те ма ма ко је по-
кре ће, чи ни овај на слов не за о би ла зним за на ше чи та о це ко ји ова кав при ступ књи-
жев но сти да нас не мо гу та ко ла ко да про на ђу у са вре ме ној срп ској про дук ци ји. 


