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„ЕН ГЛЕ СКА И НИГ ДЕ. НИ КАД И УВЕК“:  
ДА ЛЕ КА ОБА ЛА

(Ка рил Фи липс: Да ле ка оба ла, пре ве ли с ен гле ског Ари ја на Лу бу рић  
Цви ја но вић и Игор Цви ја но вић, Кул тур ни цен тар Но вог Са да и  

Пар ти зан ска књи га, Но ви Сад – Ки кин да, 2020)

На ла зим ре чи што не ми шљах ре ћи
На ули ца ма где не ми шљах да се вра ћам

Кад оста вих те ло на да ле ком жа лу.

Т. С. Ели от, „Литл Ги динг“ 
(пре пев Ива на В. Ла ли ћа)

Ка рил Фи липс (1958) је до да нас код нас го то во не по знат пи сац; Да ле ка оба ла је ње-
гов пр ви ро ман пре ве ден на срп ски је зик. Раз ло ге за то ни је те шко на ћи. Фи липс се 
чи та вог жи во та ба ви про бле ми ма сво је за јед ни це, Бри та на ца ка рип ског по ре кла, и 
упор но ис тра жу је шта зна чи би ти Бри та нац, на ко ји на чин се иден ти те ти фор ми ра ју 
под при ти ском и ка ко је за пра во „мул ти кул ту рал ност“ и да ље под те шким бре ме ном 
ко ло ни јал ног на сле ђа. Књи ге с та квом про бле ма ти ком до нас до спе ва ју под усло вом 
да ау тор до би је не ку од нај ве ћих књи жев них на гра да (у слу ча ју ен гле ског го вор ног 
под руч ја, Но бе ло ву или Бу ке ра) или да до стиг не ста тус бест се ле ра (и, ако је мо гу ће, 
не ку успе шну екра ни за ци ју). Фи лип со ва ка ри је ра, иа ко у сва ком по гле ду ре спек та-
бил на, до да нас ни је до спе ла у жи жу па жње на та кав на чин. Та ко да упо зна ва ње на ше 
пу бли ке с ње го вим обим ним де лом тек пред сто ји.

Да ле ка оба ла је сва ка ко де ло ко је при па да ан га жо ва ној књи жев но сти и ба ви се 
кон крет ним, ак ту ел ним те шко ћа ма ми грант ског ис ку ства, ко је су да нас мо жда и ви ше 
у жи жи јав но сти не го 2003. ка да се овај ро ман по ја вио на ен гле ском. Ме ђу тим, у пита-
њу ни је при год но и јед но знач но де ло, при сту пач но за бр зо чи та ње по сле ко га ће се 
чи та лац осе ћа ти као да је из вео не ки мо рал ни по ду хват. 

Фи липс, на и ме, би ра кон траст ни пар про та го ни ста: До ро ти и Геј бри је ла/Со ло мо на. 
Она је сре до веч на бе ла учи те љи ца у пре вре ме ној пен зи ји, он је на стој ник и чу вар у 
ма лом ме сту у ко је се она до се ли ла. Сам по че так обе ћа ва већ ви ђе ну и бла го сен ти мен-
тал ну при чу о при ја тељ ству су штин ски раз ли чи тих осо ба и су сре ту раз ли чи тих кул-
ту ра; до вољ но је се ти ти се не ро ма на, већ фил мо ва по пут Во зе ћи го спо ђи цу Деј зи (1989) 
или Не до дир љи ви (2011). Али Фи липс убр зо на гло из о кре ће сва чи та лач ка оче ки ва ња: 
по по врат ку са крат ког из ле та, До ро ти са зна је да је Со ло мон по ги нуо не срећ ним слу-
ча јем, али сум ња – и уско ро по твр ђу је – да је за пра во уби јен. 

РАЗМЕНА ДАРОВА

Ти ја на Тро пин
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Од тог тре нут ка, ро ман кре ће дру га чи јим то ком: по сте пе но се пред на ма отва ра 
ње го ва сло же на струк ту ра у ко јој сва ки од пет де ло ва при ка зу је од ре ђе не жи вот не 
пе ри о де До ро ти и Геј бри је ла. На пр ви по глед фраг мен тар но и не ли не ар но, при по ве-
да ње је за пра во стро го ор га ни зо ва но, та ко да су раз ли чи ти сег мен ти укло пље ни 
по пут де ло ва кон тра пункт не му зич ке ком по зи ци је. Спо ри увод ко ји у пр вом ли цу 
при по ве да До ро ти ну ди нам при вид но спо кој ну сли ку ма лог ме ста и ње го вих ма ло-
гра ђан ских ста нов ни ка, ко ја се убр зо раз би ја про ва лом на си ља. У пре о ста ла че ти ри 
по гла вља сме њу ју се гла со ви Геј бри је ла и До ро ти и кон тра сти ра ју нај тра у ма тич ни је 
тре нут ке жи во та Фи лип со вих ју на ка; ва жне сиг на ле чи та о ци ма пред ста вља ју и не на-
ја вље ни пре ла зи из тре ћег у пр во ли це при по ве да ња или обрат но. Муч ни цен трал ни 
део Геј бри је ло ве при по ве сти о из бе гли штву та ко је дат у тре ћем ли цу, док су у пр вом 
са мо при се ћа ње на ра ну мла дост (до тра у ма тич ног гу бит ка по ро ди це) и по след ње 
по гла вље да то из ње го ве ви зу ре, у ко ме пра ти мо ка ко Геј бри јел по ку ша ва да фор ми ра 
но ви иден ти тет у стра ној зе мљи. Фраг мен тар но при по ве да ње са че стим вре мен ским 
ско ко ви ма исто вре ме но по ста вља чи та лач ке „мам це“ (за го нет ку ве за ну за суд би ну 
До ро ти не се стре или тај ну Геј бри је ло вог пре сту па); ко нач но, то што у за вр шним сег-
мен ти ма обо је ју на ка про го ва ра ју у пр вом ли цу на гла ша ва осе ћај да се њи хо ва при ча 
„скла па“ и за тва ра. 

Бри жљи ва, али не и на ме тљи ва ком по зи ци ја ро ма на са мо је је дан од аспе ка та ко-
ји од ра жа ва ју оп шту те жњу Фи лип со ве по е ти ке: су здр жа ност и све де ност је зич ких 
сред ста ва, до след но би ра ње зах тев ни јих и те жих, али не у па дљи вих ре ше ња, ко ја не 
скре ћу па жњу са ау тор ске тен ден ци је, али про ду бљу ју ро ман та ко да не за па да у пла-
кат ски ан га жман. Нај ва жни ји по тез ко јим се Фи липс оштро одва ја од пла ка ти зма је сте 
то што ње го ви ју на ци ни су сим па тич не осо бе и не укла па ју се у по зи ци ју све тач ке 
жр тве ка кву че сто на ла зи мо у ан га жо ва ним пост ко ло ни јал ним на ра ти ви ма. 

Лик До ро ти у по чет ку де лу је као сте ре о тип ни при каз уса мље не ста ри је же не чи ји 
је жи вот ли шен из ра зи тих до га ђа ја; ме ђу тим, ла га но упо зна је мо исто ри ју ње них те шких 
и не раз ре ше них по ро дич них од но са и ње ну про мен љи ву али јед но лич но не срећ ну 
и не за до во ља ва ју ћу ерот ску би о гра фи ју, што ба ца са свим дру га чи ју све тлост на ову 
на о ко су здр жа ну и ћу тљи ву на став ни цу кла ви ра. Док се с по чет ка чи ни ка ко сви њени 
по ку ша ји да ус по ста ви не ки сми слен и ду бок ме ђу људ ски од нос про па да ју ту ђом кри-
ви цом, чи та о ци – а мо жда и са ма До ро ти – по сте пе но уви ђа ју да ње на за тво ре ност, 
не спо соб ност да ар ти ку ли ше и ис по љи сво је емо ци је, за јед но са раз гра на тим так ти-
ка ма са мо об ма не, до при но се пот пу ној изо ла ци ји од дру гих љу ди, та ко да на кра ју и 
сра змер но по вр шан по зна нич ки од нос с Геј бри је лом, у ко ме ни у јед ном тре нут ку не 
успе ва ју да по стиг ну истин ску при сност, за њу по ста је ме ра при ја тељ ства, а ње го ва 
смрт по след њи ве ли ки лич ни гу би так.

У си ме трич но по ста вље ној при по ве сти о Геј бри је лу, Фи липс при ка зу је на по ре 
про та го ни сте да се из ба ви из пост тра у мат ског ста ња иза зва ног по ко љем це ле ње го ве 
по ро ди це и бек ством из не и ме но ва не африч ке зе мље у Бри та ни ју, као и ње гов труд да 
из гра ди са свим но ви жи вот и но ви иден ти тет, од име на на да ље. При зо ри дра стич ног 
рат ног на си ља и, по том, си стем ске дис кри ми на ци је и зло ста вља ња из бе гли ца и ми гра-
на та, ов де су по сре до ва ни хлад ним и уда ље ним то ном ко ји од ра жа ва Геј бри је ло во 
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го то во ди со ци ја тив но ста ње све сти. Фи липс из ме ђу чи та лач ке све сти и ола ке иденти-
фи ка ци је са жр твом по ста вља низ пре пре ка, пре све га усло жња ва њем Геј бри је ло вих 
че сто про бле ма тич них по сту па ка и мо рал них из бо ра ко је из но си без ика квих ко мен-
та ра. То при зи ва ње гов ау то по е тич ки ис каз о про та го ни сти дру гог ро ма на, Dan cing in 
the Dark: „...ја сам ро ма но пи сац и ни је ми по сао да га осу ђу јем. Не мам ни ка кав суд о 
том ти пу. Мој по сао је да га раз у мем, а то је за пра во мно го те же не го да га осу дим.“ 

Иа ко је основ на по тка ро ма на за сно ва на на исто риј ском слу ча ју Деј ви да Олу ва леа, 
Бри тан ца ни ге риј ског по ре кла ко га су 1969. по сле ду жег ши ка ни ра ња уби ла два по-
ли цај ца, Фи липс се у свом ро ма ну у знат ној ме ри уда љио од по ла зне си ту а ци је. Та ко 
се Олу ва ле ов ви ше го ди шњи бо ра вак по раз ли чи тим пси хи ја триј ским ин сти ту ци ја ма 
бри ше из Геј бри је ло ве би о гра фи је, али исти мо тив ис кр са ва у До ро ти ној жи вот ној 
при чи; кон крет но исто риј ско за ле ђе тј. зе мља из ко је до ла зи Геј бри јел и кон фликт 
ко ји у њој ди вља оста ју ано ним ни; у тре нут ку кад се с њим срет не мо, Со ло мон/Геј бри-
јел је на из глед ста бил на лич ност с ја сно од ре ђе ним ме стом у за јед ни ци и стал ним 
за по сле њем, за раз ли ку од Олу ва леа, лу та ли це и бес кућ ни ка. 

Фи лип со ви при по вед ни из бо ри ука зу ју на то да сви по ку ша ји по је дин ца да се 
укло пи у за јед ни цу ни су до вољ ни уко ли ко га та за јед ни ца од ба цу је. И ту за пра во до-
ла зи мо до ср жи ро ма на – нео др жи ве по зи ци је уса мље ни ка ко ја во ди у смрт или лу-
ди ло, и од го вор но сти за јед ни це ко ја га од ба цу је. На слов ро ма на, Да ле ка оба ла, ни је 
са мо ме та фо рич ки на зив за Ен гле ску ко ја се Геј бри је лу у по чет ку ука зу је као бес крај но 
да ле ко и не по зна то, али спа со но сно уто чи ште, већ и из раз пре у зет из Ели о то ва Че ти ри 
квар те та, кон крет но „Литл Ги дин га“. У пи та њу је део мо но ло га са бла сти с ко јом се 
Ели о тов лир ски су бјект су сре ће „на кра ју све та“, у Ен гле ској, и ко ја ево ци ра „да ле ки 
жал“ на ко ме је за со бом оста ви ла сво је зем но те ло и свој жи ви го вор и је зик. Геј бри-
је ло ва суд би на пред ста вља гор ку и ре а ли стич ну раз ра ду тог мо ти ва: Со ло мон је, на 
из ве стан на чин, тек авет иш че злог Геј бри је ла. И док Ели от, и сам при до шли ца у Бри-
та ни ји, сла ви „пре сек без вре ме ног тре нут ка Ен гле ске и ниг ди не“, и на ла зи ми стич ну 
вер ску уте ху, Геј бри јел и До ро ти су ње ли ше ни: њи хо ва Ен гле ска се про ме ни ла (ка ко 
и Ари ја на Лу бу рић Цви ја но вић ис ти че у ин фор ма тив ном по го во ру, ова по чет на ре-
че ни ца је на ви ше на чи на кључ за ин тер пре та ци ју ро ма на), а они жи ве у све ту ко ји је 
ли шен не са мо ну ми но зног већ, че сто, и би ло ка квог сми сла и оправ да ња, па и основ не 
људ ско сти.

Тре ба ре ћи да се, на ма хо ве, дис крет ност Фи лип со вог при по ве дач ког по ступ ка, 
скру пу ло зност ко јом во ди рад њу и по ступ ке ли ко ва, а пре све га су здр жа ност на ра ци је, 
па ра док сал но окре ћу про тив це ло ви тог успе ха де ла. Епи зод ни ли ко ви су оцр та ни без 
ства ра лач ке ште дро сти; ни у јед ном тре нут ку не до ла зи до не ког спон та ног пре ко ра-
че ња гра ни ца је зи ка или пла ни ра них окви ра за пле та; а про та го ни сти се у кључ ним 
тре ну ци ма по вла че у ћу та ње, у не мо гућ ност да уоб ли че и ис ка жу сво је емо ци је и лич но 
ис ку ство, та ко да се и нај ду бљи пси хич ки ло мо ви и нај бру тал ни је сце не ро ма на чи та о-
ци ма пре но се јед на ко су спрег ну тим, го то во успо ре ним опи си ма, као и при зо ри си ве 
сва ко дне ви це. У пи та њу је сва ка ко на мер на и си сте ма тич но спро ве де на ау тор ска 
од лу ка, али она у ко нач ни ци ипак до во ди до бле ђе и ма ње пам тљи ве це ли не.


