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КА ТА КОМ БЕ, ОСУН ЧА НА МЕ СТА
(Звон ка Га зи во да: Хо стел Ка ли фор ни ја, Ге о по е ти ка, Бе о град, 2020)

Ноћ сад већ ду га као лут ки на ко са.
(З. Г.)

Је зич ка ча ро ли ја, ар хи тек то ни ка хар мо ни је и оп се сив на ве дри на: то би мо гли бити 
– ни ма ло кон вен ци о нал ни и ни у ком слу ча ју оче ки ва ни – сту бо ви но са чи пр вог ро-
ма на Звон ке Га зи во де, пе сни ки ње (Вла дам, 2003; Ри ба шљо ки ча сте кр љу шти, 2003), 
при по ве да чи це (Дел фи ни на хе ли ју му, 2004), ин струк тор ке јо ге и атле ти чар ке ко ја је 
се би љуп ко и му дро до зво ли ла ства ра лач ку па у зу од де це ни је и по. Љуп ко и му дро, 
сто га што је тих пет на ест го ди на ро ман врио и зрео све док ни је об ли ко ван у рас ко-
шну, ци зе ли ра ну це ли ну. Ток и ри там Хо сте ла Ка ли фор ни ја при зи ва ју на по ре ђе ње с 
тр ча њем на ду ге ста зе – де лом и сто га што оно обич но под ра зу ме ва са мач ку уро ње-
ност у син хро ни за ци ју ду ха, да ха и по кре та, а та је стал но уса вр ша ва на усред сре ђе ност 
ви дљи ва и у од но су пре ма раз бо ко ре ном је зи ку, и пре ма ју на ци ма ко ји су уса мље ни, 
али не и изо ло ва ни, ју на ци ма ко је во ди пу сто ло ви на а не инат, ју на ци ма ко ји су на 
пра вом пу ту ка сти ца њу скла да а пот пу но нео п те ре ће ни тим скла дом као не ка квим 
вул гар ним ци љем. Због то га што гра де па ра лел ну ди мен зи ју ми ра и окре пље ња – која 
ће се ули ти у збег ужи ва ња, у хо стел на зван Ка ли фор ни ја – њи хо ва уса мље ност ни је ка зна 
ни те рет, већ умет ност упор ног са мо про пи ти ва ња у ко јој не ма ме ста ма ло ду шно сти. 

Ју на ци, ју на ки ње, чо ве ко ли ки и га ле бо ли ки, не ки пе дант но за ми шље ни а не ки обли-
ко ва ни у ши ро ким по те зи ма и ути сну ти у па ра лел ну ре ал ност, ла ба во су ве зан чвор 
у струк ту ри овог гра ци о зно раз ни за ног ро ма на; мно го су ви ше ек ста тич ни не го ме-
лан хо лич ни, уме ју да бу ду об у зе ти ослу шки ва њем око ли не и при лич но ком пул зив ни 
у љу ба ви пре ма ру ти на ма, али ни су чу да ци и ни су екс цен трич ни. Ју на ки ње и ју на ци 
Звон ке Га зи во де ни су за то че ни у пре и спи ти ва њу гра ни ца не ка кве ап стракт не мо рал не 
до след но сти, и ви ше их, не у по ре ди во ви ше, за ни ма ју ра спо ни пси хо ло шке из др жљи-
во сти у ма ра то ни ма збли жа ва ња. Ова чу де сна ску пи на па пир на тих и ма ње па пир на-
тих по ште ња ка и ве се ља ка же ли да са зна све што мо же о при ро ди и о дру штву, не ма 
ме ђу њи ма оних ко ји су пре те ра но озбиљ но ре ши ли да бу ду фи ло зо фи, ми сли о ци или 
пак ми сти ци, али су жи вот но за ин те ре со ва ни и за и на ће ни да за ду го оста ну ис кљу чи-
во ту ма ра ла и тра га чи: по не кад су об у зе ти по тре бом да об ја сне окол но сти за ко је 
не ма ра ци о нал ног име ни те ља, и по не кад уме ју да ау то мат ски и крот ко при хва те чу до. 

У ро ма ну Звон ке Га зи во де се на по се бан на чин ре а ли зу је од нос пре ма фраг мен ти-
ра њу, про ис те као (ма ка ко то не ве ро до стој но зву ча ло) из ис точ њач ке фи ло зо фи је, 
јо ге и бу ди зма, из иде а ли за ци је то та ли те та. Ње но је при по ве да ње сег мен ти ра но, 
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ор ган ски пар це ли са но из ме ђу жи ву ћих и за ми шља них ју на ка по ста вље них у ра су тој 
и дис пер зи ра ној при чи-у-при чи. Не ма це ло ви то сти, де фи ни тив но сти ни ја сног об у хва-
та не чег што је бес крај же ља и мо гућ но сти, али има ги ба ња, флук ту а ци је и та ла са ња 
у рит му оне хип но тич ке ру ти не ко ју тра же тр ча ње, пе ша че ње и за ми шља ње. Ро ман 
Хо стел Ка ли фор ни ја је из бор на кон вен ци ја фраг ме на та ко ји има ју про стор да ви бри-
ра ју и ме ња ју се, да про зно шти во пре тва ра ју у ка ле и до скоп: у на о ко ра за су ту сли ку 
ко ја се из ча са у час рас та че у мо ра ма ју шних сли чи ца, не би ли се по но во сро чи ла у 
из но ва рас та ла са ну це ли ну. Са ку пља ње у ра се ја њу је сте без над но те жак књи жев ни 
по сту пак ко ји Звон ки ни по ли ва лент ни при по ве да чи и ју на ци успе шно при ме њу ју, 
ма да је та са мо на мет ну та оба ве за по не кад не у год на као мо кар ку па ћи. 

Ма ко ли ко се чи ни ло да не ко ко у тој ме ри ин си сти ра на оба ве зи ве дри не мо жда и 
не мо же има ти прет ки њу у сме р но уо зби ље ном срп ском ро ма ну, у све жи ни и не по-
сред но сти Звон ки не ре че ни це пре по зна је мо амал гам Љу би це Ар сић и Ма је Три фу-
но вић – све три ау тор ке пи шу ур ба ну, аи сто риј ску (или пак па ни сто риј ску) при по вест, 
са са мо све сним ју на ки ња ма и ју на ци ма ко ји су хип но тич ки и за ра зно ин фан тил ни, а 
да ни су го то во ни ма ло ре зи стент ни на гу би так и бол. Онај ко је чи тао при че из зби р-
ке Тр ка чи на ду ге пру ге или ро ман По вра так, се ти ће се да су и ју на ци Ма је Три фу но вић 
(пре во ди тељ ке и спи са те љи це ра до чи та не, али од стра не кри ти ке ми сте ри о зно за-
не ма ри ва не) ра за су ти у ком фо ру ре ла тив не збри ну то сти, но чак и та ко за то че ни у 
нео д ра слост успе ва ју да по ста вља ју се би ва жна пи та ња и тра га ју за не мо гу ћим од го-
во ри ма. Ни је ни шта но во ако ју на ци по ку ша ва ју да на чи не ис ко рак из про гра ми ра не, 
огра ни ча ва ју ће, по зна те ствар но сти, са зда не на при ти сци ма и уступ ци ма, об ма на ма, 
дво сми сле но сти ма и по де ла ма, не рет ко и бес по штед ној ма ни пу ла ци ји. Са про зом 
Ни не Жи ван че вић (на ро чи то у Ви зан тиј ским при ча ма и есе ји стич кој збир ци Оно што 
се пам ти) Звон ка Га зи во да де ли на гон за ме ди та ци јом о це ли ни, но код ње је он ма ње 
пом пе зан и ма ње пре тен ци о зан, а на сва ки на чин јој је бли зак и рас ко шни лу та лач ки 
има ги на ри јум Шко ле за де ли кат не љу бав ни ке Све тла не Слап шак. С Ни ном Жи ван че вић 
и Све тла ном Слап шак Звон ка Га зи во да де ли и љу бав пре ма по кре ту и пу то ва њу. За 
раз ли ку од Ни не, Звон ку не оку пи ра ју иде а ли зо ва ни и де мо ни зо ва ни гра до ви по пут 
Лон до на, ко ји Пи тер Акројд на зи ва ста ни штем спек та кла, или Па ри за и Њу јор ка; Бео-
град је без ма ло до во љан. Про стор Ме ди те ра на, у срп ској књи жев но сти при су тан по-
сто ја но и ду го као мр тво о збиљ но по при ште кри за и од ра ста ња, у мор ским пу сто ло ви-
на ма Ва ни ле са слу чај ним парт нер ка ма, ко мич ним пре ци о за ма То ки и Во ки, от кри ва 
но ве кар не вал ске по тен ци ја ле зна че ња и ту ма че ња. Про стор ка ко га Звон ки ни ју на ци 
до жи вља ва ју успе ва да за др жи се ћа ње на про шлост, да ис ка же при па да ње или тра-
га ње за при бе жи штем, да на шу па жњу без на по ра ве же за ствар не или фи гу ра тив не 
спу та ност и сло бо ду, оба ве зно за о де ну те ве дри ном. 

Ути сак да се ро ман Хо стел Ка ли фор ни ја од и гра ва у ди мен зи ји ре ла тив не ег зи стенци-
јал не збри ну то сти и у не ка квом ушу шка ном ва ку у му, илу зи ја да се он го то во не (до)ти че 
ре ал но сти у ко јој жи ви мо – бар не на оном за мор ном днев но-ак ту ел ном ни воу – је два 
да ће ишта ре ћи о сна жној при влач но сти ове про зе; ипак се ро ман не мо же чи та ти ни 
као еска пи стич ки, ма да фор ми ра ути сак о мо гућ но сти ства ра ња па ра лел не ре ал но сти 
у не кој вр сти раз га љу ју ће уто пи је. Ово де ло до ка зу је да ве дри на не мо же би ти по вр шна 
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са мо за то што је за ра зна. Хо стел Ка ли фор ни ја мо же се, а и не мо ра, чи та ти са мо као 
еу фо рич на фан та сти ка или ко мич на оди се ја о по тра зи за до брим ме стом (lo cus amo
e nus), али у нај ве ћој ме ри је сте ге не ра циј ска бај ка, мо жда ви ше се лин џе ров ска ду хом 
не го би ло ко ји ге не ра циј ски ро ман. Фра за „Хо стел Ка ли фор ни ја“ је мо жда са мо ефект на 
ло зин ка, увер љи во обе ћа на па сто ра ла за ми ле ни јал це, али ни је пре ва ра ни бе сми сли-
ца чак ни да је са мо крх ко обе ћа ње сми сла: у ро ма ну има еле ме на та дис то пи је и фанта-
сти ке ко ји слу же пре све га да рас крин ка ју ру ти ну као увод у оту пе лост, да иден ти фику-
ју све оне об ма њи вач ке про це се ге не ри са ња ствар но сти, све оне по ступ ке ра за ра ња 
раз ли чи то сти; у овом ро ма ну се про це сом пи са ња и тра га ња за, ка ко Ва ни ла ка же, 
па пир на том по ро ди цом раз гра ђу је учма ли свет усред сре ђен на по тро шњу и на раз ли-
чи те вр сте за ви сно сти, тех но ло ги је и адвер тај зин га ко ји при вид но осло ба ђа ју по је-
дин це, али их у исти мах оки ва ју у заг(л)ушу ју ћу ен тро пиј ску јед но о бра зност. По е ти ком 
у ко јој се ме ша ју еле мен ти они рич ког са бле сци ма со ци јал не анам не зе и па са жи ма 
ла тент ног кри ти ко ва ња са вре ме не по тро шач ке кул ту ре ко ја је ви ђе на као емо тив но 
ане сте ти зо ва на, Звон ка Га зи во да је на тра гу ја сно раш чи та не тен ден ци је ре ги о нал ног 
ро ма на, и на тра гу мрач них и но стал гич них при по вед них тен ден ци ја са вре ме не про зе 
ши рег ге о граф ског и ге не ра циј ског за хва та. Не тре ба за бо ра ви ти ни сна жну лин гви-
стич ку мо ти ва ци ју, угод но ку па ње у ре ци ре чи и бо ра вак у ди мен зи ји где је зич ка игра 
ни је све де на на уве жба ну, тач ну акро ба ти ку, ни ти је оп сед ну та по сти за њем гип ко сти, 
већ је ома мљу ју ћа вер бал на го зба, чи ји се ефе кат мо же све сти на брз и жу стар по крет 
ко јим се ски да ју зле чи ни. 

Хо стел Ка ли фор ни ја је ро ман бо гат ства ко је тре ба осва ја ти с ра до шћу: на је дан 
ва жан, нео че ки ван и леп на чин, он је ода по ро ди ци, бу ду ћи да је гра ђе ње по ро дич ног 
ста бла је дан од ње го вих нај ва жни јих мо ти ва; тра га ње за пи са њем у по ро ди ци и поро-
ди цом у пи са њу ве ли ка је ми си ја Ва ни ле, нај мар кант ни је у спле ту ли ко ва. Она је у ле пој 
ме ри по што ва тељ ка све га су ви шног: од би ја да ро бу је ра ци о нал но сти ма и ну жно сти-
ма, не за то што је у ла год ној по зи ци ји не ког ко мо же да ку пи рас па ре ни ан ти кви тет 
или без бри жно при хва ти са зна ње да су кљу че ви од ста на не по врат но из гу бље ни, већ 
сто га што је жи тељ све та ко ји су јој оста ви ли до бри и бри жни де да и ба ба, све та у ком 
вред но сти ни су скри ве не по ор ма ни ма ни оба ви је не па у чи ном. Ва ни ла је сим па тич на 
лу та ли ца у игри ци на ви ше ни воа, пот пу но нов жен ски ар хе тип, ми ле ни јал ски ар хе тип 
ког ће се мо жда бу ду ћи кла си ци на је же ни кло ни ти, али ар хе тип ко ји је нај сјај ни ји пу-
то каз жен ског осна жи ва ња: Ва ни ла је исто вре ме но и ви ла и гу ру и уче ни ца, функ ци ја 
вр хун ски ди зај ни ра не игри це, и игри ца са ма. 

Хо стел Ка ли фор ни ја има свог ино ко сног, аук то ри јал ног при по ве да ча, при по ве-
дач ко не-Ја ко је о се би ка же: „Због соп стве ног без мер ног пру жа ња, оту ђен, по не кад 
за се бе ка жем ми. Plu ra lia tan tum. Као Ал пи.“ Ал пи као чу ва ри ме ђе из ме ђу све тла и 
та ме, то пли не и ту ге го то во да су оп ште ме сто, али Звон ки ни при по вед ни ме ди ју ми се 
ту не за у ста вља ју: „Сла бо осве тље ни дру мо ви ва си о не не раз ли ку ју се мно го од не-
жи во пи са них фре са ка с мрач них зи до ва ва ше пси хе. Све је то мој дом(ен). За ме не су 
ка та ком бе осун ча на ме ста.“ Аук то ри јал ни при по ве дач, дез о ри јен ти сан у вре ме ну и 
про сто ру, а за хва ћен бр за ци ма при че чи је то ко ве сам усме ра ва, са сво је све ви де ће 
мар ги не сти че три јум фал ну при ви ле ги ју све зна ња. Ни је му све јед но ку да ће свет оти ћи, 
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но ни је роб стра сти ни стра ха: са за вид ном до зом сми ре но сти и ем па ти је ука зу је да 
је „хи ља ду екра на и екран чи ћа у по хо ду на мо зак ве ле гра ђа на“, а да „тек сва ки де се ти 
ни је на мре жи“.

Звон ка Га зи во да пи ше Хо стел Ка ли фор ни ју ка ко би до ка за ла да са вр шен ство све-
та и жи во та не вре ди ни да пла ни ра мо ни да при зи ва мо, али да га успе шно за ме њу је 
ем па ти ја осун ча них ка та ком би.


