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ЏЕЈМС БОЛ ДВИН: ТЕ ЛО И ЂА ВО
Пр вог фе бру а ра 2001. го ди не, у Елис Та ли хо лу њу јор шког Лин колн цен тра, са ста-

ло се осам пи са ца да ода по част Џеј мсу Бол дви ну. Сва ме ста су би ла по пу ње на и љу ди 
су ста ја ли ис пред, без на де жно тра же ћи кар те. Пу бли ка је би ла нео бич на. У Њу јор ку 
се пу бли ка обич но са сто ји од ста рих или мла дих (у Лин колн цен тру углав ном ста рих), 
цр на ца или бе ла ца (у Лин колн цен тру го то во ис кљу чи во од бе ла ца), геј или стрејт (у 
Лин колн цен тру те шко је би ло ре ћи ко је јед но, а ко дру го). Ме ђу тим, те ве че ри, пу-
бли ка ко ја је до шла да чу је не што о Џеј мсу Бол дви ну ни је се мо гла та ко ла ко свр ста ти 
у ове ка те го ри је. Ре као бих да је по ло ви на њих би ла цр на, по ло ви на бе ла; по ло ви на 
су би ли ста ри, по ло ви на мла ди; три че твр ти не стрејт и јед на че твр ти на геј. Али мно ги 
од оних ко ји су до шли те ве че ри но си ли су са со бом, на ли ци ма и у го во ру те ла, осе-
ћа ње да по сто је ва жни је ства ри од ста ро сне до би, ра се и сек су ал но сти. Ту је та ко ђе 
био и ве ли ки број цр них мла ди ћа ко ји су до шли са ми, но се ћи не ку књи гу, с ау ром 
озбиљ но сти и за но са. При су ство вао је и ве ли ки број пи са ца, као и не ко ли ко чла но ва 
Бол дви но ве по ро ди це. 

На осно ву го во ра мо гло се за кљу чи ти да је на сле ђе Џеј мса Бол дви на сна жно и 
флу ид но, због че га се мо гло укло пи ти у би ло ко ју же ље ну чи та лач ку ка те го ри ју, и 
ути ца ти на сва ког по је ди нач ног чи та о ца ка зу ју ћи нам не што о ње му, а исто вре ме но 
нам са оп шта ва ју ћи не што о са мом Бол дви ну. 

Оно што нам та чи ње ни ца ка зу је о Бол дви ну има ве зе с ње го вом кон тра дик тор-
но шћу, од но сно с ве ли ким ни зом су прот но сти од ко јих је би ла сат ка на ње го ва лич ност. 
Је дан део жи во та он је био чист умет ник ко ји је ко ри стио џеј мсов ске1 тех ни ке пи са ња 
и ње гов ри там. Али је исто та ко био и аги та тор, од но сно по ли тич ки ак ти ван про па-
ган ди ста. Био је уро њен у свет свог де тињ ства у Хар ле му. Али во лео је и бо ем ски 
жи вот Па ри за и Гри нич Ви ли џа. Био је уса мље ник. Као што је био и су штин ски дру же-
љу би во, дру штве но би ће. Био је нај е ло квент ни ји чо век Аме ри ке свог вре ме на. Ње го-
во на сле ђе је та ко ђе и на сле ђе пу но не у спе ха. Те шко је ре ћи шта пре о вла ђу је. Да ли 
је бо ја ње го ве ко же ва жни ја од ње го ве сек су ал но сти? Да ли је ње го во од ра ста ње и 
обра зо ва ње у окри љу ве ре ва жни је од чи та ња аме рич ких кла си ка? Да ли су ње го ва 
ту га и гнев ва жни ји од то га што је во лео смех и ра до вао се све ту? Да ли је стил ње го ве 
про зе, ка ко је ро ма но пи сац Ра сел Бенкс твр дио те ве че ри, на ги њао ка Емер со ну, или 
је, ка ко је то де фи ни сао пи сац Хил тон Алс, ко ји је исто та ко др жао го вор те ве че ри, то 
био „стил ви со ке афек та ци је“ (high-fag got style) или је на стао ка ко је твр дио Џон Ед гар 
Вајд ман од ме ша ви не Би бли је кра ља Џеј мса и африч ко-аме рич ког го во ра? Да ли је 

1 Ми сли се на Хен ри ја Џеј мса (1843–1916), бри тан ског књи жев ни ка аме рич ког по ре кла, ино ва тив ног 
због уна пре ђи ва ња тех ни ке пи са ња уну тра шњег мо но ло га, не по у зда них при по ве да ча, као и укр шта-
ња раз ли чи тих тач ки гле ди шта, због че га се мо же сма тра ти за чет ни ком мо дер ни зма. (Прим. прев.)
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био пун ја сно ће, ре чи то сти и ин те ли ген ци је, ка ко је су ге ри сао Чи нуа Аче бе? Да ли је 
Бол дви но во уче шће у По кре ту за гра ђан ска пра ва слу жи ло као на ук дру гим пи сци ма, 
ка ко је Хил тон Алс по тен ци рао, или је то је дан од раз ло га за што би му се тре ба ло нај-
ви ше ди ви ти, по ре чи ма Ами ри ја Ба ра ке? Да ли је ње го ва нај бо ља књи га – она ко ја се 
још увек ни је по ја ви ла – књи га ње го вих са бра них пи са ма – ка ко је Хил тон Алс на по-
ме нуо; мо жда су ње го во нај бо ље де ло есе ји или су пак ње го ви ра ни ро ма ни ње го ва 
трај на за о став шти на, књи ге ко је нас пот пу но „оду ва ју“, ка ко је те ве че ри ре као Чи нуа 
Аче бе?

За све та да при сут не го вор ни ке, а сва ка ко и за пу бли ку, по ве за ност са Бол дви но-
вим де лом ни је пре ста ла да бу де сна жна. Бол дви но ва ком плек сна лич ност, сна га ње-
го ве про зе и стал на ак ту ел ност ње го вих те ма чи не га пи сцем с ко јим се не мо ра мо 
сла га ти и с ко јим мо же мо по ле ми са ти, али и пи сцем ко јем се ди ви мо. Ње го ви есе ји су 
на ста ли из рас пра ва ко је је во дио са са мим со бом, због че га су до кра ја оштри и бес-
ком про ми сни. У сво јим ро ма ни ма тра гао је за оним стра на ма соп ства ко је ве ћи на нас 
же ли да са кри је. Та ко ђе је во дио ра чу на о сти лу, о то ме ка ко се пи ше ре че ни ца, ка ко 
ру ко во ди ти му зи ком и рит мом про зе.

Џејмс Бол двин је ро ђен 1924. го ди не у Хар ле му. Био је нај ста ри је де те у ве ли кој 
по ро ди ци. Ка да му је би ло де вет на ест го ди на, умро му је отац. „Истог да на“, пи ше 
Бол двин у Бе ле шка ма до мо ро дач ког си на (No tes of a Na ti ve Son), „не ко ли ко ча со ва ка-
сни је, ро ди ло се ње го во по след ње де те. Ви ше од ме сец да на пре то га, док је сва на ша 
енер ги ја би ла усме ре на ка иш че ки ва њу ових до га ђа ја, у Де тро и ту се до го дио је дан 
од нај кр ва ви јих ра сних су ко ба у ве ку. Не ко ли ко са ти на кон по гре ба мог оца, док је 
ле жао спре ман за са хра ну у ка пе ли, бук нуо је но ви ра сни су коб у Хар ле му... Док смо 
га пре но си ли на гро бље, пу стош не прав де, анар хи је, не за до вољ ства и мр жње би ла 
је сву да око нас.“

Бол двин на чи ње ве о ма ва жну те му – те му лич не жи вот не дра ме ко ја се по кла па с 
оном јав ном или је тек њен од јек. Ње го ви по че ци се та ко ђе ве зу ју за од ре ђе не ути-
ца је. Ка да је имао три де сет и јед ну го ди ну, по бро јао их је у Бе ле шка ма до мо ро дач ког 
си на: „Би бли ја кра ља Џеј мса, ре то ри ка ко ја се мо гла чу ти ис пред цр кве них вра та, 
не што иро нич но, же сто ко и не пре ста но не до вољ но ја сно ис ка за но у цр нач ком го во-
ру, и по не што Ди кен со ве љу ба ви пре ма бра ву ро зно сти.“

Ме ђу тим, он је до дао не што сво је те ми ко ју је на сле дио и ути ца ји ма ко је је по бро-
јао. Би ло је то не што то ли ко све про жи ма ју ће у ње го вом де лу, ка ко у есе ји ма та ко и у 
про зи, да мо жда он сам то ни је ни при ме ћи вао, а сва ка ко ни је же лео да пи ше о то ме. 
Ко ри стио је и при ла го ђа вао тон ве ли ких мај сто ра ен гле ске ело квен ци је: Беј ко на, То-
ма са Бра у на, Ха зли та, Емер со на и Хен ри ја Џеј мса. Но сио је у се би, ка ко је пи сао, по-
се бан од нос пре ма „Шек спи ру, Ба ху, Рем бран ту, ка ме ним бло ко ви ма Па ри за, ка те дра ли 
у Шар тру и згра ди Ем па јер стејт бил динг... То ни су би ле мо је умет нич ке тво ре ви не, оне 
ни су са др жа ва ле мо ју исто ри ју, и мо гао бих за у век уза луд но у њи ма да тра жим не ки 
од раз се бе. Био сам уљез, то ни је би ло мо је на сле ђе. Исто вре ме но, ни сам имао дру го 
на сле ђе из ко га бих мо гао да цр пим – сва ка ко сам био не при кла дан за џун глу и пле ме. 
Мо рао сам да при сво јим ве ко ве бе лач ке кул ту ре, мо рао сам да их на чи ним сво јим.“
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При сва ја ју ћи на сле ђе ен гле ске про зе, Бол двин се учио не са мо сти лу, већ и од ре-
ђе ном на чи ну раз ми шља ња. Тај на чин раз ми шља ња се слу жио услов ном ре че ни цом 
и до дат ним за ви сним ре че ни ца ма ка ко би су ге ри сао да је исти на крх ка и да се ла ко 
мо же пот ко па ти. Ње го ва про за се по и гра ва ла с екс пли цит но шћу и им пли цит но шћу, 
хра брим ис ка зи ма и при ме са ма скеп се. Ње гов стил је мо гао би ти ви сок и озби љан и 
од ра жа ва ти бли ста ви ум. Ње го ва ми сао је на шла са вр ше но оте ло тво ре ње у ње го вом 
сти лу пи са ња, као да га је тај но ви је зик пи са ња во дио ка но вом ми шље њу. Од Хен ри-
ја Џеј мса је та ко ђе на у чио мно го о гра ђе њу ли ко ва и (то ку) све сти у про зи, о то ме 
ка ко се слу жи ти јед ном тач ком гле ди шта, ка ко ко ри сти ти ва ри ја ци је и ни јан си ра ња. 

Имао је, већ на са мом по чет ку, ка ко је Ели от ре као за (Хен ри ја) Џеј мса, „та ко пре-
фи њен ум да га ни јед на иде ја ни је мо гла ис ква ри ти“, прем да, оста так жи во та ни је имао 
тај лук суз, јер су се јав ни до га ђа ји, као и они на лич ном пла ну, ути ски ва ли у ње го ву 
има ги на ци ју, ус кра ћу ју ћи му онај вид сло бо де за ко јом је ин стинк тив но тра гао. Био је 
исто вре ме но осло бо ђен и за ро бљен сво јим на сле ђем, осло бо ђен од то га да бу де 
ден ди, и осло бо ђен за то што је про на шао сво ју те му, а по том за ро бљен у по зи ци ји 
го вор ни ка или из гна ни ка, са те ран у мр жњу. 

Те ве че ри у Лин колн цен тру Чи нуа Аче бе је го во рио о чу до ви шној ве зи из ме ђу свог 
и Бол дви но вог де ла. У ро ма ну Све се рас па да (Things Fall Apart), пор трет оче вог бе са и 
бес по моћ но сти је вр ло сли чан пор тре ту оца у Бол дви но вим есе ји ма и ње го вој про зи. 
Чи ње ни ца да отац ко ји је умро ка да је Бол дви ну би ло де вет на ест го ди на за пра во ни је 
био ње гов отац – и да ни ка да ни је са знао име свог пра вог оца – учи ни ла је још ве ћим 
жал што га ни ка да ни је упо знао ни ти за во лео. 

Зго дан, по но сан и уро ђен, „по пут нок та на но зи“, не ко би ре као. Али ме ни је из гле дао, 
ка ко сам би вао ста ри ји, на лик сли ка ма африч ких пле мен ских по гла ви ца ко је сам ви ђао. 
За и ста је тре ба ло да бу де наг, са рат нич ким бо ја ма на се би и вар вар ским сим бо ли ма, 
док сто ји ме ђу ко пљи ма. Мо гао је би ти ле ден за пре ди ка о ни цом, при ват но нео пи си во 
окру тан, и за си гур но је био нај о гор че ни ји чо век ко јег сам ика да упо знао... Ка да је умро, већ 
сам не ких го ди ну да на био да ле ко од ку ће... Већ сам био от крио те жи ну свих бе ла ца на 
све ту. Уви део сам да је то би ло нај пре за мо је прет ке, као што је са да за ме не, не што 
ужа сно с чим тре ба жи ве ти, и да је гор чи на ко ја је уби ла мог оца та ко ђе мо гла уби ти и 
ме не.

Бол дви но ва огор че ност би ла је под стак ну та то ком ра та, док је ра дио у по стро је њу 
за од бра ну у Њу Џер си ју, ка да је уви део да су „шан ко ви, ку гла не, ре сто ра ни и ме ста 
за жи вот“ за ње га би ли за тво ре ни. Не што га је на го ни ло да од ла зи на та ме ста, па ти 
услед од би ја ња, при мо ра ва љу де да од би ју да га услу же. Опи сао је сво ју по след њу 
ноћ у том гра ду ка да је, бу ду ћи да га ни су при ми ли у је дан ма ли ре сто ран, оти шао у 
„огро ман, лук су зан и мо де ран ре сто ран, зна ју ћи да га та мо не би услу жи ли ни уз по-
моћ са ме Де ви це Ма ри је“. Се део је за сто лом све док се ко но ба ри ца ни је по ја ви ла и 
из у сти ла: „Ов де не слу жи мо црн це.“ Осе тио је страх и жа ље ње у ње ном гла су. „По же-
лео сам да ми се још ма ло при бли жи, ка ко бих мо гао да је до хва тим за врат.“ Уме сто 
то га, по лио ју је по лу пу ним бо ка лом во де и по бе гао. Ка сни је је схва тио да је у том 
тре нут ку био спре ман да по чи ни уби ство. „Ни шта ни сам ви део та ко ја сно, осим ове 
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чи ње ни це: да је мој ствар ни жи вот, мој ствар ни жи вот био у опа сно сти, и то не због 
би ло че га што су дру ги љу ди мо гли учи ни ти, већ због мр жње ко ју сам но сио у свом 
ср цу.“

Бол двин је ово об ја вио 1955. го ди не, ка да је имао три де сет и јед ну. Ње гов тон у 
тим ра ним есе ји ма ни је био ис кљу чи во по ли ти чан. Он ни је зах те вао за ко но дав ност 
ни ти нео д ло жно де ло ва ње вла де. Ни ти је се бе пред ста вљао не ви ним, а дру ге кри вим. 
На сто јао је да по стиг не не што да ле ко исти ни ти је и зах тев ни је. Же лео је по ка за ти да 
је не што коб но већ ушло у ње го ву ду шу и да се не би мо гло ла ко ода тле да ис те ра ти, 
као што је те жио при ка за ти да је и са ма ду ша Аме ри ке ду ша са ве ли ким мр ља ма. Не-
го до вао је на по мен мо гућ но сти да би би ло шта осим пре о бра жа ја у ма са ма мо гло да 
про ме ни ства ри. Ни је уза луд био про по вед ник као де те. 

И да ље оста је фа сци нан тан пут ко ји је пре шао од си ро вог гне ва до тре нут ка ка да 
по ста је је дан од нај бо љих про зних сти ли ста свог до ба. На кон оче ве смр ти, пре се лио 
се у цен тар гра да и по чео да из ла зи по Гри нич Ви ли џу. Би ло је ве о ма ма ло цр на ца у 
Ви ли џу тих го ди на, на пи сао је 1985:

...и ме ђу том не ко ли ци ном, ја сам, убе дљи во, био нај не ствар ни ји… Био сам гор љив, 
ра њив и уса мљен. Си гу ран сам да сам био упла шен јер сам већ пре ви ше из гле дао и зву чао 
као не ка же на. То ком де тињ ства, све до адо ле сцен ци је, дру га ри су ме зва ли жен ски пет-
ко… На сва ком ко ра ку на зи ва ли су ме пе де ром.

На ла зио је сит не по сло ве, био је пе рач су до ва, лифт бој, а по том би те исте по сло-
ве гу био. Пио је, сту пао у нео ба ве зне од но се, про ла зио је кроз без број пси хич ких 
кри за. Тих пет го ди на, од тре нут ка оче ве смр ти до тре нут ка кад на пу шта Њу јорк, за 
ње га су оста ле го ди не ко шма ра то ком ко јих је био на до мак са мо у ни ште ња. 

Бо ја ко же на гна ла га је да у сво јим есе ји ма, као и у про зи, ство ри јед ну вер зи ју 
Аме ри ке ко ја је пу на стра сти и ау тен тич но сти; хо мо сек су ал ност га је на гна ла да на 
сли чан на чин по ку ша да опи ше и пред ста ви сек су ал не по ли ти ке сво га вре ме на. „Чи ни 
се да је аме рич ки иде ал сек су ал но сти уко ре њен у аме рич кој иде ји ма ску ли ни те та“, 
на пи сао је 1985. го ди не:

Тај иде ал је ство рио ка у бо је и Ин ди јан це, до бре и ло ше мом ке, пан ке ре и шмин ке ре, 
же сто ке мом ке и шо ње, му шка ра чу и пе де ра, црн ца и бел ца. Тај иде ал је та ко па ра ли шу-
ће ин фан ти лан да је до слов но за бра ње но – јер се сма тра не па три от ским чи ном – да 
аме рич ки де чак од ра сте и по ста не зре ли му шка рац у свој сво јој сло же но сти. 

У есе ју о Ри чар ду Рај ту, об ја вље ном 1951. го ди не, Бол двин је на пи сао:

Ми слим да не по сто ји ни је дан цр нац ко ји жи ви у Аме ри ци и ко ји ни је осе тио, на је дан 
трен или знат но ду же, сна жну или ту пу те ско бу раз ли чи тог ин тен зи те та и раз ли чи-
тих по сле ди ца, про сту, ого ље ну и нео бја шњи ву мр жњу, и ко ји ни је по же лео да раз би је 
гла ву би ло ком бел цу ко га би мо гао сре сти тог да на, или да си лу је, мо ти ви сан нај су ро ви-
јом осве том, њи хо ве же не, да сло ми те ла свих бе ла ца и зга зи их то ли ко сна жно, све де их, 
као што су и ње га са мог сво ди ли, на пра ши ну.
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Бол двин је 1962. го ди не об ја вио ро ман под на сло вом Дру га зе мља2 (Anot her Co un try) 
у ко јем се ба ви пи та њем ма ску ли ни те та, ра се и гне ва, кроз суд би ну јед ног мла дог 
му зи ча ра из Хар ле ма ко ји се усу дио да жи ви у Гри нич Ви ли џу. Ру фус, ко ји је глав ни 
про та го ни ста Дру ге зе мље, осе ћа мр жњу и већ је пот пао под ње ну власт, али је Бол двин 
био пре ви ше суп ти лан и оба зрив ка ко од ње га не би на чи нио још јед ног по мах ни та лог 
црн ца или жр тву. У есе ју из 1960. го ди не, на сло вље ном „Бе ле шке за хи по те тич ки ро-
ман“ (No tes for a Hypot he ti cal No vel), раз ми шљао је о бел ци ма ко је је сре тао у цен тру 
Њу јор ка, у сво јим два де се тим:

У по чет ку сам ми слио да је свет бе ла ца био ве о ма дру га чи ји од све та из ко га сам ја 
до шао, али се ис по ста ви ло да сам пот пу но по гре шио. Де ло вао је дру га чи је. Де ло вао је 
си гур ни је, ма кар су бел ци де ло ва ли си гур ни је. Де ло вао је чи сти је, љу ба зни је и, на рав но, 
мно го бо га ти је по сма тра но с ма те ри јал не стра не. Али ни сам срео ни ко га у том све ту 
ко ни је па тио због исте бољ ке од ко је су па ти ли сви љу ди од ко јих сам по бе гао – а она се 
са сто ја ла у то ме да ни су зна ли ко су. Же ле ли су да по ста ну не што што ни су мо гли би ти.

Бол двин је знао ка ко да свог ју на ка на чи ни не га тив ним али и ве ли чан стве ним, да 
сме сти драж на си ља и ау то де струк ци је у ње го ву срж, али и да на чи ни ње го ве бе ле 
при ја те ље не си гур ним и ком плек сним фи гу ра ма ко је не уме ју да се за шти те. Пр вих 
осам де сет стра ни ца књи ге су за ди вљу ју ће, док пра ти мо Ру фу са ка ко се кре ће ка сво-
јој про па сти. У јед ном есе ју из 1960. го ди не, Бол двин се до та као те ме „кор пу са сек су-
ал них ми то ва (...) ис пре де ног око фи гу ре аме рич ког црн ца“ ко ји је „осу ђен и ка жњен 
због гре шне ма ште бе ла ца јер они у ње га упи су ју сво је мр жње и че жње, и ко ји је 
глав на ме та њи хо вих сек су ал них жуд њи“. Ру фус је то га све стан и он сум ња у сво ју 
вла сти ту при влач ност. По че ће да мр зи бе лу же ну ко ја га же ли. По че ће да пре зи ре и 
сум ња у сво је бе ле при ја те ље. Ту ма ра ће гра дом, си ро ма шан и од ба чен. Ура ди ће оно 
што је Бол дви нов при ја тељ Ју џин Ворт учи нио 1946. го ди не – ба ци ће се у смрт с Мо ста 
Џор џа Ва шинг то на. „Ру фус не ма прет ход ни ке“, ка ко ће ка сни је ре ћи Бол двин. 

Он је на шао сво је ме сто у ро ма ну за то што сам уве рен да ни ко ни ка да ни је пра тио 
про паст цр ног мла ди ћа из ове спе ци фич не тач ке гле ди шта. Ру фус је био де ли мич но од-
го во ран за сво ју про паст, и у на сто ја њу да га при ка жем де ли мич но од го вор ним, по ку ша-
вао сам да из бег нем чи та ву сен ти мен тал ну сли ку по ср ну лог цр ње ко га бел ци во де тим 
пу тем (са мо у би ства). 

Ру фус је тра гич ни ју нак ухва ћен из ме ђу тре нут ка ка да љу ди по пут ње га ни су има ли 
ни ка кву сло бо ду, и тре нут ка ко ји ће на сту пи ти. Град му је отво рио вра та, али не до вољ-
но да се осе ћа сло бод ним, већ тек то ли ко да осе ти опа сност и прет њу. Он је на лик не-
ко ме ко је пу штен из са ми це у ма ло ве ћи за твор.

Две го ди не на кон са мо у би ства Ју џи на Вор та, Бол двин на пу шта Њу јорк и се ли се у 
Па риз. „Ни сам знао шта ће ми се де си ти у Па ри зу“, ре као је за Па ри ску ре ви ју (Pa ris 
Re view), „али сам знао шта би ми се де си ло у Њу јор ку. Да сам та мо остао, убио бих се, 
као што се убио и мој при ја тељ ско чив ши са Мо ста Џор џа Ва шинг то на.“ 

2 Ро ман Дру га зе мља об ја вљен је у срп ско хр ват ском пре во ду, прев. Ду шан Пу ва чић, Свје тлост, Са ра-
је во, 1986. (Прим. прев.)
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„На пу стио сам Аме ри ку“, пи сао је 1959. го ди не, „јер сам сум њао у то да сам у ста њу 
да пре жи вим гнев узро ко ван ра сним про бле мом... Же лео сам спре чи ти да се до го ди 
да по ста нем са мо цр нац или чак са мо цр нач ки пи сац.“ Суд би на Ју џи на Вор та га је и 
да ље мо ри ла. Ка ко је пи сао 1961. го ди не, „та да сам осе ћао, а да бу дем искрен, осе ћам 
и са да, да он не би за вр шио та ко тра гич но, а сва ка ко не та ко бр зо, да ни је био цр нац.“ 
Исте го ди не Бол двин пи ше: „Мо ја осве та, то сам ве о ма ра но за кљу чио, са сто ја ла би 
се у то ме да до сег нем моћ ко ја ће над жи ве ти кра љев ства... Да би не ко по стао цр нац, 
а по себ но цр ни умет ник, мо рао је се бе стал но пре о сми шља ва ти у по кре ту.“ 

Он је се би осми слио два узо ра. Је дан је био сли кар Бо форд Де леј ни ко га је Бол двин 
пр ви пут по се тио у ње го вом ате љеу у Гри нич Ви ли џу ка да је имао ше сна ест го ди на и 
још увек био ма ли про по вед ник. „Бо форд је за ме не био пр ви хо да ју ћи, жи ви до каз 
да цр нац мо же би ти умет ник.“ Че ти ри го ди не ка сни је, Бол двин сре ће Ри чар да Рај та 
ко ји је био ше сна ест го ди на ста ри ји од ње га и, у том тре нут ку, нај слав ни ји цр ни пи сац 
у Аме ри ци. Рајт је охра брио Бол дви на, про чи тао ње го ве књи ге и пре по ру чио га за 
јед ну сти пен ди ју. Рајт му је та ко ђе по слу жио као узор, јер се био пре се лио у Па риз 
1946. го ди не (Бо форд Де леј ни се та ко ђе пре се лио та мо 1952. го ди не). Ка да је Бол двин 
сти гао у Па риз 1948, срео је Ри чар да Рај та. Се део је за јед ним сто лом на Бу ле ва ру Сен-
Жер мен. Рајт му је на шао ме сто где би мо гао да од сед не и упо знао га са ег зи лант ским 
бо ем ским све том Па ри за. 

То ком на ред них шест го ди на, ко је је углав ном про вео у Па ри зу, Џејмс Бол двин је 
на пи сао два ро ма на Иди и ре ци то на го ри3 (Go and Tell it on the Mo un tain) и Ђо ва ни је ва 
со ба4 (Gi o van ni’s Ro om), не ке од сво јих нај бо љих крат ких при ча и пр ву књи гу есе ја 
Бе ле шке до мо ро дач ког си на (No tes of a Na ti ve Son), са чи ње ну од по је ди нач них есе ја 
ко је је углав ном об ја вљи вао у Пар ти зан ској ре ви ји (Par ti san Re vi ew), Ко мен та ру (Com-
men tary) и Хар пер су (Har per’s).

Би ло би ла ко твр ди ти да су ро ма не Иди и ре ци то на го ри и Ђо ва ни је ва со ба на пи-
са ле раз ли чи те осо бе, од ко јих је јед на мла ди пи сац, чи ја се има ги на ци ја на па ја ла 
де тињ ством и не за до вољ ством, ко ји је по сма трао ста ри ју ге не ра ци ју уну тар сво је 
по ро ди це и ус пео да их раз у ме бо ље не го се бе, та ко да је мо гао да их осли ка са не-
по сред ним раз у ме ва њем, на је зи ку ко ји је био из у зет но бо гат. У свом пр вом ро ма ну 
Бол двин се за ни мао за сен зу ал ност тих љу ди, њи хо ву пут ко ја је исто вре ме но би ла 
по се бан сим бол рас по зна ва ња, као што је би ла и из вор сра ма и гре ха. По ку шао је да 
их ухва ти кроз нај леп ше ре че ни це и по ку шао је да ис пу ни њи хо ве од но се, уса мље-
но сти, мо ти ве и про це се ми шље ња ни јан са ма и услов ним ре че ни ца ма, суп тил но шћу 
и ве што ско ва ним рит мом. Хен ри Џејмс је до шао у Хар лем. Ро ман је за вр шен 1952, а 
по том при хва ћен и штам пан у Кноп фу већ на ред не го ди не. 

Њу јор шки из да ва чи за ко је је пи сао су до ла зак Бол дви на есе ји сте и про за и сте до-
че ка ли са за до вољ ством и олак ша њем. По ја вио се не ко ко би мо гао да пи ше од лич ну 
про зу, ко је имао сми сао за по ли ти ку и де лио суд би ну сво јих су на род ни ка, не ко ко је 
био под јед на ко му дар и па ме тан, ко је по те као из Хар ле ма, али је раз вио и дру ге пер-

3 Ро ман Иди и ре ци то на го ри пре ве ден је на срп ско хр ват ски, прев. На да Ву чи нић, Ау густ Це са рец, 
За греб, 1982. (Прим. прев.)
4 Ро ман је об ја вљен у пре во ду Сто ја на Мај ка ло ви ћа, Зу хра, Бе о град, 2006. (Прим. прев.)
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спек ти ве, и чи ји је пр ви ро ман, по од но су пре ма ве ри и Хар ле му и ко ји је је два об у-
хва тао ишта ју жни је од Сто два де сет пе те ули це, упо ре ђи ван са Ви ли ја мом Џеј мсом и 
Ви ли ја мом Фок не ром. То ком 1950. го ди не, у Па ри зу, Бол двин је већ био про чи тао 
Џој сов Пор трет умет ни ка у мла до сти, чи ју при чу је вр ло до бро раз у мео. По тре ба 
да се уђе у бор бу са соп стве ном ве ром и соп стве ним по ро бље ним на ро дом, чи ји по-
је ди ни при пад ни ци ни су би ли срећ ни због ње го вог ро ма на и ста во ва, по тре ба да се 
бу де у ег зи лу, по тре ба да се ство ри глас и пер цеп ци ја осе тљи вог, мла дог пи сца – све 
су то би ле ко ли ко Џој со ве, то ли ко и Бол дви но ве те жње. „Оно што сам на у чио [у Фран-
цуској]“, ка сни је је го во рио „углав ном се ти ца ло мо је зе мље, мо је про шло сти и вла сти тог 
је зи ка. Џојс је при хва тио ти ши ну, ег зил и лу ка вост као си стем ко ји ће га одр жа ти у 
жи во ту, и ја сам исто та ко мо рао да га при хва тим – уз гред, ти ши ну је нај те же раз у ме ти.“

Бол дви но ви из да ва чи и ре цен зен ти би ли би срећ ни да је он од тог тре нут ка на ста-
вио, сва ком на ред ном књи гом, да ре кре и ра свест сво је ра се. Али две ства ри ће по бу-
ди ти ње го во ин те ре со ва ње и оне ће пре ки ну ти оно што се 1955. го ди не, об ја вљи ва њем 
Бе ле жа ка до мо ро дач ког си на, чи ни ло да ће би ти ње го ва ве ли чан стве на ка ри је ра. Пр ва 
ствар се ти ца ла ње го ве хо мо сек су ал но сти, а дру га је био По крет за гра ђан ска пра ва.

Бол двин је 1951. го ди не об ја вио јед ну од сво јих пр вих при ча „Из лет“ (The Ou ting), 
ујед но јед ну од нај бо љих при ча ко је је ика да на пи сао. Цр кве на за јед ни ца ко ју је опи-
сао, ко ја се по ја вљу је у књи зи Иди и ре ци то на го ри, од ла зи на из лет чам цем по ре ци 
Хад сон. У цен тру зби ва ња су де ча ци ти неј џе ри ко ји при па да ју тој цр кви. При ча се 
ова ко за вр ша ва:

Све вре ме то ком по врат ка ку ћи Деј вид је де ло вао за бри ну то. Ка да је ко нач но по тра-
жио Џо ни ја, на шао га је ка ко се ди оса мљен на гор њој па лу би, бла го по дрх та ва ју ћи на 
ноћ ном ва зду ху. Сео је по ред ње га. За ко ји трен, Џо ни се по ма као и спу стио гла ву на Деј-
ви до во ра ме. Деј вид га је об гр лио ру ка ма. Али у том тре ну, та мо где је био мир сту пи ла 
је па ни ка, а та мо где је би ла си гур ност – опа сност се отво ри ла по пут цве та.

Ово је 1951. го ди не би ла опа сна те ри то ри ја. Бол двин се већ био за љу био у јед ног 
Швај цар ца ко ји је жи вео у Па ри зу, Лу си је на Ха перс бер ге ра, и, упр кос чи ње ни ци да се 
Ха перс бер гер уско ро оже нио, Бол двин и он су, на раз ли чи те на чи не, оста ли по ве за ни 
све до кра ја жи во та. Ве за из ме ђу ове дво ји це му шка ра ца, као и из ме ђу Бол дви на и 
не ко ли ци не ње го вих бли ских при ја те љи ца, као и оп шта ат мос фе ра сек су ал не ам би-
ва лент но сти и дво лич но сти у Гри нич Ви ли џу и Па ри зу по слу жи ле су Бол дви ну за 
кре и ра ње ат мос фе ре у Ђо ва ни је вој со би. Ка ко пи ше Деј вид Ли минг у Бол дви но вој 
би о гра фи ји:

Ту се по себ но од ра жа ва ње го ва бор ба са сек су ал ном ам би ва лент но шћу. По пут Деј ви-
да [у роману], и он је био ве рен или ско ро да је то био. Он је, та ко ђе, по ку ша вао да убе ди 
се бе да је у су шти ни хе те ро сек су а лан. Али, за раз ли ку од Деј ви да, спрем но је при хва тио 
ствар ност ко ју опи су је Ђо ва ни је ва со ба ка да му се при ка за ла у ви ду Лу си је на, ко ме је овај 
ро ман и по све тио. Иро нич но, Лу си јен је био тај ко ји се оже нио, и ко ји је, у ви ше на вра та 
то ком не ко ли ко го ди на од би јао со бу у ко ју га је Џи ми по зи вао и ко ји је, у Џи ми је вим очи ма, 
по стао оно што је Деј вид по стао за Ђо ва ни ја.
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За ње го ве уред ни ке у Њу јор ку, об ја ви ти цр ног пи сца би ло је уз бу дљи во, али об ја-
ви ти цр ног пи сца ко ји је уз то и хо мо сек су а лац би ло је не мо гу ће. У дру гом Бол дви но вом 
ро ма ну уоп ште ни је би ло цр них ли ко ва. Ни је би ло ни ре чи о „цр нач ком про бле му“. 
Три де сет го ди на ка сни је, у ин тер вјуу за Па ри ску ре ви ју, Бол двин из ја вљу је: „Би ло је те шко 
но си ти се с тим у сек су ал но-мо рал ном по гле ду. Ни сам се мо гао но си ти с обе ва жне 
те ме у истом ро ма ну.“ Кнопф је од био књи гу. Бол дви нов агент га је са ве то вао да је спа-
ли. „Ка да сам пре дао ру ко пис“, Бол двин је ка сни је ре као, „ре че но ми је да ни је тре ба ло 
да је на пи шем. Ре че но ми је да тре ба да за пам тим да сам ја мла ди цр ни пи сац ко ји има 
од ре ђе ну чи та лач ку пу бли ку и да не тре ба да од вра ћам ту исту пу бли ку. А уко ли ко 
об ја вим ту књи гу, упро па сти ћу ка ри је ру. Ре кли су да ми не ће об ја ви ти књи гу и да ми 
ти ме чи не услу гу.“ 

Ме ђу тим, Мајкл Џо зеф из Лон до на при стао је да об ја ви Ђо ва ни је ву со бу, а ка сни је, 
у Њу јор ку, ма ли из да вач The Dial Press по ну дио је да од штам па књи гу. Пр ви пут се по-
ја ви ла 1956. го ди не.

Обе књи ге, Иди и ре ци то на го ри и Ђо ва ни је ва со ба, за Бол дви на су би ле по пут де-
кла ра ци је не за ви сно сти. У пр вој је пред ста вио суд би ну цр не по ро ди це у Хар ле му, али 
је од био да до пу сти да се та суд би на об ли ку је на пред ви див на чин, при че му би са ма 
чи ње ни ца да је не ко црн во ди ла у лу ди ло и тра ге ди ју. То је би ло под јед на ко но во у 
аме рич кој про зи као што су Џој со ви Да блин ци би ли не што но во у ир ској. Да блин ци су 
од би ја ли да суд би ну ли ко ва ди рект но об ли ку је ир ска исто ри ја или ра то ви ко ји су се 
во ди ли око те ри то ри је, или бри тан ски ути цај у ир ској књи жев но сти. Џој со ви ли ко ви, 
као и Бол дви но ви, па те због оно га што но се у се би са ми ма. 

Ста вља ју ћи са му при ро ду ли ко ва и њи хо ве уну тра шње де мо не у пр ви план, Бол двин 
је од био да пи ше па ра бо лу о ра сним од но си ма. Ње го во те о риј ско об ја шње ње овог 
од би ја ња по ја ви ло се не ко ли ко го ди на пре ро ма на Иди и ре ци то на го ри, у ви ду два 
есе ја: „Сва чи ји про те сни ро ман“ (Everybody’ Pro test No vel, 1949) и „Хи ља де не ста лих“ 
(Many Tho u sands Go ne, 1951). Оба есе ја су у су шти ни би ла на пад на ро ман Ри чар да Рај та 
До мо ро дач ки син (Na ti ve Son).

Чи тав Би ге ров [Big ger, цр ни хе рој ко ји на кра ју књи ге по чи ни убиство] жи вот је кон-
тро ли сан и де фи ни сан ње го вом мр жњом и ње го вим стра хом. Ка сни је га тај страх на го ни 
да по чи ни уби ство, а мр жња га на го ни на си ло ва ње... У овом ро ма ну, ис под по вр ши не 
ле жи, та ко ми се чи ни, на до ве зи ва ње на тај мон стру о зни мит ко ји је пи са њем тре ба ло 
под ри ти, као и ње го во до пу ња ва ње.

У про зи ко ја је би ла бо га та и пу на алу зи ја, Бол двин је опи сао До мо ро дач ког си на 
као про тест ни ро ман чи ја „нас је ат мос фе ра анар хи је, не мо ти ви са не и не ви ђе не ката-
стро фе... све на ве ла да по ве ру је мо да у жи во ту црн ца не по сто ји ни ка ква тра ди ци ја, 
да ту не ма ма ни ра, ни ти мо гућ но сти за ри ту ал и ме ђу соб не ве зе... Али за пра во не ра ди 
се о то ме да цр нац не ма тра ди ци ју већ да се до са да ни је по ја вио до вољ но сна жан и 
ви та лан сен зи би ли тет ко ји би је ар ти ку ли сао.“

Пи шу ћи Ђо ва ни је ву со бу, Бол двин је до дат но ис та као да је до вољ но про ми шљен 
и од лу чан да се про гла си не за ви сним од оно га што су дру ги мо гли на зи ва ти ње го вим 
на сле ђем и ње го вом при род ном те ма ти ком. Од лу ка да је дан цр нац на пи ше ро ман у 



119

ко јем је ве ћи на ли ко ва бе ла и геј, и ко ји се од и гра ва у Фран цу ској, би ла је по ли тич ки 
хра бра од лу ка. Ме ђу тим, по ста ви ти уби ство као цен трал ни део геј за пле та зна чи ло 
би учи ни ти хо мо сек су ал ци ма исто оно што је при пи си вао Рај ту да је чи нио црн ци ма 
– од но сно, до дат но оја ча ти већ рас про стра ње ну пред ста ву да су они за бри ња ва ју ћи. 
Су ви шно је на по ми ња ти да ни је би ло ни ко га ко би на ово та да ука зао.

Бол двин у свом нај бо љем из да њу има два гла са. Је дан је пред ста вљен на ра ци јом 
у тре ћем ли цу, ка рак те ри стич ном за ње гов пр ви ро ман и увод на по гла вља Дру ге зе-
мље. То је гу ста про за, сна жно усред сре ђе на на је дан ток све сти, њен тон је не у мо љив. 
Дру ги глас је ње гов глас у пр вом ли цу, од но сно глас ње го вих есе ја. Тај глас је озби љан, 
он се ба ви те шким исти на ма и он је пре су дан и оштар, али успе ва да бу де ли чан и ин-
ди ви ду а лан. То је тон ко ји ша пу ће и на го ве шта ва, уме сто да бу де пре те ћи. 

Сна га тог гла са чи ни гла со ве у пр вом ли цу ко је је Бол двин ство рио за сво је књи-
жев не ли ко ве у Ђо ва ни је вој со би, Ре ци ми ка да је оти шао воз (Tell Me How Long The 
Tra in’s Been Go ne, 1968), Ка да би ули ца Бел мо гла да про го во ри5 (If Be a le Stre et Co uld Talk, 
1974), Тик из над мо је гла ве (Just Abo ve My Head, 1978) и не ким крат ким при ча ма из збир ке 
при ча У су срет чо ве ку6 (Go ing to Me et The Man, 1964) бле ђим, не то ли ко упе ча тљи вим 
и не то ли ко ком плек сним. Упр кос то ме, Ђо ва ни је ва со ба је и да ље моћ на књи га због 
из ра зи те јед но став но сти сво је дра ма ти ке и сна ге ви зи је. Она се, на по слет ку, ба ви 
истом те ма ти ком као и Иди и ре ци то на го ри. За пра во, те шко је на ћи две књи ге ко је 
се том те ма ти ком ба ве та ко озбиљ но и пре да но. Те ма је са ма те ле сност и сек су ал на 
че жња, да ли је и ко ли ко те ле сна страст бли зу не вер ству, и на ко ји на чин се исти на 
те ла раз ли ку је од ла жи ума. По пут дру гих геј пи са ца, Бол двин ни шта ни је узи мао здра-
во за го то во. Сек су ал на жуд ња га је до ве ла до тле да му се ка же ка ко тре ба да спа ли 
сво ју књи гу, бо ја ње го ве ко же про из ве ла је су штин ску по тре бу да од ме ра ва сва ку 
реч. Ње го ва ви спре ност, сна га ње го ве ду хо ви то сти и че жња за љу ба вљу су да ри ле су 
се с исто ри јом и су ро во шћу све та, су да ри ле су се са пред ра су да ма ко је су љу ди има-
ли о чо ве ку ко ји је црн и о чо ве ку ко ји је геј. Услед то га, це ло куп на ње го ва про за 
уро ње на је у ту гу.

Ње го во ре ли гиј ско за ле ђе и вла сти та сек су ал ност за да ли су му те му „те ла и ђа во-
ла“ као ве ли ку те му. Та ко ђе, по зи ци ја нај ста ри јег де те та у по ро ди ци, због че га је био 
за ме на за оца мла ђој бра ћи и се стра ма, по зи ци ја аут сај де ра – пи сца, хо мо сек су ал ца, 
не ко га ко не ма оца – све то мо же об ја сни ти ње го ву дру гу ве ли ку те му – из у зет ну сна гу 
љу ба ви ме ђу бра ћом и се стра ма у ње го вом де лу. Ова љу бав је у ње го вој књи жев но сти 
уто ли ко ви ше не у стра ши ва и сил на јер под ра зу ме ва бра ћу и се стре као све до ке не-
чи јег са мо у ни ште ња и не чи је бо ли. У јед ном ин тер вјуу из 1970. го ди не ре као је:

По ро ди ца ме је спа си ла... Ми слим пре све га на то што сам то ли ко био за у зет бри гом 
о њи ма, да бу ду што да ље од па цо ва, бу ба шва ба, мал те ра ко ји от па да и дру гих ба нал-
но сти си ро ма штва да ни сам имао вре ме на да ска чем с кро ва, ни ти да по ста нем нар-
ко ман или ал ко хо ли чар. У ге ту је би ло или-или. Увек сам се во дио оним што пред ста вља 

5 Ро ман је пре ве ла Дра ги ца Бра јо вић, На род на књи га, Бе о град, 2007. По ро ма ну је сни мљен исто-
и ме ни филм у ре жи ји Бе ри ја Џен кин са 2018. го ди не. (Прим. прев.)
6 Збир ка при ча је об ја вље на у пре во ду Ве ре Бле чић, Рад, Бе о град, 1969. (Прим. прев.)
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до бро бит за мо ју по ро ди цу, а то ме је ујед но и др жа ло под кон тро лом. Же лео сам да 
по ста нем бо гат и сла ван ка ко ви ше ни ко ни ка да не би мо гао да ми из ба ци по ро ди цу 
на ули цу... Мо ја бра ћа и се стре, као и мо је не ћа ки ње и не ћа ци су не што нај бо ље у мом 
жи во ту.

Од ње го ве пр ве при че „Го ми ла ка ме ња“7 (The Roc kpi le), у ко јој се по ја вљу ју бра ћа 
Џон и Рој, до ро ма на Иди и ре ци то на го ри, од при че „Со ни јев блуз“8 (Sonny’s Blu es) до 
Ре ци ми ка да је оти шао воз, љу бав ме ђу бра ћом и се стра ма у Бол дви но вом де лу има 
цен трал но ме сто, по пут грч ке тра ге ди је и суд бин ског осе ћа ња, по пут „ча ше бо ли“9 
(the cup of trem bling) на кра ју Со ни је вог блу за, у ко јој је је дан брат слаб а дру ги до вољ но 
јак да из др жи бес по моћ ност оног ко ји је при мо ран то да гле да. Та ко је Кеј леб у Ре ци 
ми ка да је оти шао воз про клет, али дра ма ко ја се од и гра ва у ро ма ну је сте дра ма ње-
го ве про па сти ви ђе не из пер спек ти ве ње го вог мла ђег бра та као све до ка, ујед но и 
на ра то ра, ко ји с њим осе ћа то ли ку по ве за ност, сна жни ју од љу ба ви, јер она укљу чу је 
гу би так и мо гућ ност тра гич не суд би не. Исто та ко, у Дру гој зе мљи, Ида, јед но од Бол дви-
но вих нај бо љих оства ре ња, сту па у ро ман као што Ан ти го на сту па у дра му, због сво је 
љу ба ви пре ма бра ту Ру фу су. Она, исто та ко, по ста је све до ки ња ње го ве про па сти. По-
тре сно осе ћа ње ко је пра ти по ро дич ну при вр же ност у Бол дви но вој про зи је пре пла-
вљу ју ће. То је не што што се то ли ко ду бо ко про жи вља ва и, у ве ћи ни књи га (укљу чу ју-
ћи и оне ко је су сла би је на дру гим ме сти ма), та ко је па жљи во осми шље но и из ве де но 
да пред ста вља су штин ске до ме те ње го ве про зе, као и је дан од раз ло га због ког се још 
увек чи та с та квом па жњом.

Убр зо на кон об ја вљи ва ња Ђо ва ни је ве со бе (1957), Џејмс Бол двин је от пу то вао на 
југ ка ко би пи сао о ра сним про бле ми ма. У зи му 1959. го ди не, ње гов есеј „Ни ко ми не 
зна име“ (No body Knows My Na me) по ја вио се у Пар ти зан ској ре ви ји. „Про шле је се ни“, 
на пи сао је, „био сам у ави о ну ко ји је над ле тао рђа сто цр вен ка сто тло Џор џи је. Имао 
сам ви ше од три де сет го ди на и ни ка да ра ни је ни сам ви део ту зе мљу. При сло нио сам 
ли це уз про зор и по сма трао ка ко се зе мља при бли жа ва. Убр зо смо већ би ли над вр-
хо ви ма кро шњи др ве ћа. Ни сам мо гао да се отрг нем од ми сли да је ова зе мља по при-
ми ла бо ју од кр ви ко ја се не ка да сли ва ла низ то др ве ће. Гла ва ми је би ла пре пла вље-
на при зо ри ма цр ног чо ве ка, ве ро ват но мла ђег од ме не, а мо жда и мо јих го ди на, ка ко 
ви си обе шен на др ве ту, док га бе ли му шкар ци по сма тра ју и од се ца ју му пол ни ор ган.“

Бол двин је већ ра ни је на пи сао да су ње го ви ути ца ји под ра зу ме ва ли и „не што иро-
нич но, же сто ко и не пре ста но не до вољ но ис ка за но у цр нач ком го во ру“. Ов де су та 
иро ни ја и пре ћут ност пот пу но не ста ле. Оста ло је са мо на си ље и ме ло дра ма, као и 
не па тво ре ни осе ћај ту ге, стра ха и стреп ње. У Шар ло ту, у Се вер ној Ка ро ли ни, „гра ду од 

7 Иа ко је ово увод на при ча из збир ке У су срет чо ве ку, она не по сто ји у на ве де ном из да њу срп ског 
пре во да. Од осам при ча, ко ли ко их има у ори ги нал ном из да њу књи ге, пре ве де не су са мо че ти ри. 
(Прим. прев.)
8 Пре ве де на као „Са ни јев блуз“ (У су срет чо ве ку, прев. Ве ра Бле чић, Рад, Бе о град, 1969) (Прим. прев.)
9 Би блиј ска ре фе рен ца, „ча ша стра шна“. „Ова ко ве ли Го спод твој, Го спод и Бог твој, ко ји бра ни свој 
на род: ево узи мам из тво је ру ке ча шу стра шну, та лог у ча ши гње ва сво је га; не ћеш ви ше пи ти.“ Књи-
га Про ро ка Иса и је 51:22, прев. Да ни чић/Ка ра џић. У при чи пре ве де но као „ча ша дрх та ја“. (Прим. прев.)
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165.000 ста нов ни ка, у то ку је би ло пре ви ра ње ка да сам сти гао јер је од 50.000 цр на ца, 
ко ли ко их је укуп но би ло, њих че тво ро до де ље но прет ход но екс клу зив но бе лач ким 
шко ла ма, по је дан за сва ку шко лу.“ Бол двин се тих го ди на у есе ји ма кре тао од је зи ка 
ре пор та же до је зи ка ро ма но пи сца и про по вед ни ка:

На пе ри фе ри ји Атлан те сам пр ви пут осе тио ка ко се ју жњач ки пеј заж – др ве ће, ти-
ши на, же га, и чи ње ни ца да вам из гле да као да увек пре ва љу је те огром не уда ље но сти 
– чи ни пред о дре ђе ним за на си ље, го то во као да га из и ску је. Ко је стра сти не би мо гле да 
се осло бо де у не кој мрач ној ули ци јед не ју жњач ке но ћи! Све из гле да та ко чул но, та ко успо-
ре но и та ко тај но ви то. Же ља се ту мо же спро ве сти у де ло, пре ко ове огра де, иза тог 
др ве та, у мра ку, та мо не где, и ни ко не ће ви де ти, ни ко ни ка да не ће са зна ти. Са мо ноћ је 
на стра жи, а ноћ је са чи ње на од же ље. 

Ва жно је раз у ме ти ко ли ко је то пр во пу то ва ње ути ца ло на Бол дви на, је зу и страх 
ко је је осе тио, као и осе ћај да се, без об зи ра на то ко ли ко сло бод но жи вео у Па ри зу и 
Њу јор ку, ње го ва суд би на и суд би на ње го ве зе мље раз ре ша ва у гор ком дра ма тич ном 
су ко бу на Ју гу. Не што у ње го вој лич но сти, као и кључ ни аспект ње го вог да ра за мрач-
ну дра ма ти ку и ме ло дра ма ти ку, на шло је свој пу ни об лик на Ју гу.

Као ро ма но пи сац тре ба ло је та да да се окре не и по бег не, јер ће му По крет за гра-
ђан ска пра ва од у зе ти огром ну ко ли чи ну кре а тив не ства ра лач ке енер ги је то ком на-
ред них де сет и ви ше го ди на. Бол двин ви ше ни ка да ни је на пи сао са свим ус пео ро ман. 
Мо жда су за то по сто ја ли и дру ги раз ло зи. Сла ва и но вац ко ји су усле ди ли на кон што је 
на пи сао не ка од сво јих пр вих књи жев них де ла омо гу ћи ли су му да про во ди ви ше вре-
ме на на не ким дру гим ме сти ма, а не са мо у оса ми сво је со бе. Та ко ђе је екс пе ри мен ти сао 
и са фор мом у свом на ред ном ро ма ну Дру га зе мља (1962) та ко што је од у зео жи вот глав-
ном ју на ку на кон осам де сет стра ни ца. Ово де ло је у пот пу но сти обе ле же но ти ме што 
је пи са но спо ра дич но то ком ду гог пе ри о да, на раз ли чи тим ме сти ма. Ро ман нам на по-
чет ку пред ста вља Бол дви на ро ма но пи сца у нај бо љем све тлу, ње го ву усред сре ђе ност 
и си ли ну, а за вр ша ва се ути ском да је Бол двин ипак био не где дру где у ми сли ма.

Ла ко је за кљу чи ти да је тре ба ло да се вра ти у Па риз и оста так жи во та про ве де у 
мир ном окру же њу, пи шу ћи про зу, да је тре ба ло да пра ти ток до га ђа ја док су се они 
од и гра ва ли, чи та ју ћи о њи ма у Хе ралд три бју ну (He rald Tri bu ne) док пи јуц ка пи ће у 
ка феу Де Ма го. Ри чард Рајт је остао у Па ри зу. Ни Ралф Ели сон ни Ленг стон Хјус ни су 
уче ство ва ли у По кре ту за гра ђан ска пра ва (Ели сон уз то ни је одо бра вао Бол дви но во 
уче шће), баш као што су пи сци по пут Бра ја на Фри ла и Шеј му са Хи ни ја из бе гли да ак тив-
но уче ству ју у јав ном жи во ту Се вер не Ир ске на кон 1972. го ди не („Опро сти те ми мо је 
сра ме жљи во, оба зри во ме ша ње“, Хи ни ће пи са ти ка сни је). Али Бол дви но ва има ги на-
ци ја оста ла је стра стве но по ве за на са све том ње го ве по ро ди це и суд би ном ње го ве 
зе мље. Не до ста ја ло му је лу кав ства и опре за. Не ми ло срд ност ко ју је ис по љио при ли-
ком од ла ска у Па риз и пи са ња Ђо ва ни је ве со бе са да му ни је би ла од ко ри сти. Би ло је 
не ми нов но да ће не ко ко је то ли ко ра до знао и не ко са та квом до зом мо рал не озбиљ-
но сти же ле ти да се укљу чи, као што је би ло не ми нов но да ће не ко ко је то ли ко осе ћа јан 
и ко по се ду је та кав тем пе ра мент уви де ти да је оно што се де ша ва ло све про жи ма ју ће 
и за стра шу ју ће, па на по слет ку и оне спо со бља ва ју ће. 
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Бол дви нов гор љи ви ан га жман у По кре ту за гра ђан ска пра ва ни је му до нео спо кој 
ни ти олак ша ње ме ђу ње го вим су на род ни ци ма. По крет за гра ђан ска пра ва био је још 
ви ше не при ја тељ ски на стро јен пре ма хо мо сек су ал ци ма не го што је то био оби чан 
на род. Ме ђу пред вод ни ци ма по кре та би ла су два чо ве ка ко ја су би ла ја сно (али не 
отво ре но) геј. Је дан је био сам Бол двин, а дру ги Ба јард Рас тин. Рас тин, та да ви ше од 
де сет го ди на ста ри ји од Бол дви на, био је ко му ни ста све до 1941. го ди не, на кон че га 
по ста је кве кер. То ком ра та је био за ро бљен због при го во ра са ве сти. Већ 1942. го ди не 
по ли ци ја га је пре ту кла због од би ја ња да по шту је за кон о се гре га ци ји. Од слу жио је 
два де сет два да на ка зне за тво ра ве зан лан ци ма за дру ге за тво ре ни ке у Се вер ној Ка-
ро ли ни 1947. го ди не, због уче шћа у „Пр вој во жњи за сло бо ду“ (First Fre e dom Ri de), ко ју 
је ор га ни зо вао CO RE (Con gress of Ra cial Equ a lity). О том је зи вом ис ку ству ка сни је је 
пи сао са мно го де та ља. Хап шен је укуп но два де сет и че ти ри пу та. Увек је до след но 
по што вао прин ци пе не на сил не бор бе, што га је при бли жи ло Мар ти ну Лу те ру Кин гу. 
Био је на чи тан и за ба ван и Кинг је по чео да ужи ва у ње го вом дру штву. По мо гао је да 
се ор га ни зу је бој кот ау то бу са у Монт го ме ри ју 1955. го ди не.

Го ди не 1960, ка да је Мар тин Лу тер Кинг за пре тио да ће ор га ни зо ва ти де мон стра-
ци је на Де мо крат ској кон вен ци ји, ње му је за уз врат при пре тио Адам Клеј тон Па у ел, 
цр ни пред став ник кон гре са у Хар ле му. На и ме, уко ли ко Кинг не от ка же де мон стра ци-
је, Па ул је пре тио да ће да ти из ја ву за штам пу да су он (Кинг) и Рас тин би ли у љу бав ној 
ве зи. Рас тин је у том тре нут ку био Кин гов спе ци јал ни по моћ ник и ди рек тор њу јор шке 
кан це ла ри је Кон фе рен ци је ју жњач ког хри шћан ског вођ ства (So ut hern Chri stian Le a der ship 
Con fe ren ce). Кинг се ни је за ло жио за Рас ти на, већ је ре а го вао та ко што се дис тан ци рао 
од ње га све док се Рас тин ни је по ву као с те по зи ци је.

Три го ди не ка сни је, ка да је Рас тин био за ме ник ди рек то ра Мар ша на Ва шинг тон, 
у Се на ту га на па да Стром Тер монд под оп ту жбом да је ко му ни ста, де зер тер и хо мо-
сек су а лац. Тер монд је уба цио ко пи ју Рас ти но вог по ли циј ског кар то на из 1950-их због 
не при стој ног по на ша ња са дру гим му шкар ци ма у до си је Се на та. Пре Мар ша на Ва-
шинг тон, ФБИ је по ста вио при слу шки вач Мар ти ну Лу те ру Кин гу, при ли ком че га су 
чу ли сле де ћи раз го вор. Не ко је ре као: „На дам се да Ба јард не ће по пи ти пи ће пре 
мар ша“, а др Кинг је од го во рио: „Да, и до хва ти ти не ког ма лог.“ „Јер уко ли ко по пи је, до-
хва ти ће не ког си гур но.“ Рас тин је био ве о ма за слу жан за успех Мар ша на Ва шинг тон. 
У Сту бо ви ма ва тре: Аме ри ка у го ди на ма Кин га 1963–1965 (Pil lars of Fi re: Ame ri ca in the 
King Years 1963–1965), Теј лор Бранч је на пи сао: „Пре ко но ћи, Рас тин је по стао ако не 
нај по зна ти је име а он да ма кар на во ђе ни и ре спек та би лан из вор за ра си зам у но ви нар-
ству, док су ње го ве не ка да шње ма не, јер је био про ту ва, бив ши ко му ни ста и хо мо сексу-
а лац, за не ма ре не и за бо ра вље не.“ Ипак, ње го ве не ка да шње ма не и да ље су оку пи ра ле 
Кин га за бри ну тог због ште те ко ју би мо гле на не ти по кре ту, као што су оку пи ра ле и ФБИ. 

Оби ман ФБИ до си је Џеј мса Бол дви на са др жао је ре че ни цу: „При ча се да је Бол двин 
хо мо сек су а лац, а ње го во по на ша ње по ка зу је да би то мо гло би ти тач но.“ Ни Рас тин 
ни Бол двин ни су би ли по зва ни да го во ре на за вр шни ци Мар ша за Ва шинг тон. Ре ли-
ги о зни ји при пад ни ци по кре та га ји ли су пре ма њи ма ду бо ко не по ве ре ње. Иа ко Мар-
ти ну Лу те ру Кин гу лич но ни је сме та ла Рас ти но ва хо мо сек су ал ност, не ким од ње го вих 
са рад ни ка је сте. Је дан од Кин го вих са рад ни ка, Стен ли Ле вин сон, на по ме нуо је да су 
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Бол двин и Ба јард би ли „по зва ни ји да пред во де по крет за хо мо сек су ал це не го По крет 
за гра ђан ска пра ва“.

Тих не ко ли ко го ди на, на кон чу ве ног бур ног и емо тив ног су сре та са Ро бер том Ке-
не ди јем, ма ја 1963. го ди не и по ја вљи ва ња на на слов ној стра ни ма га зи на Тајм дан 
на кон тог су сре та, Бол двин је др жао пре да ва ња и го во ре, го сто вао на те ле ви зи ји, пу-
то вао и ор га ни зо вао бој ко те. Ни је го то во ни шта на пи сао. Јед на је ди на дра ма и јед на 
при ча из тог пе ри о да де лу ју као да су на пи са не на вр хун цу гор љи ве и же сто ке рас пра-
ве ко ја се во ди ла тих го ди на. Ни је пи сао про тест на де ла за ко ја је оп ту жи вао Ри чар да 
Рај та, већ не што још го ре. Де ло му је би ло из рав но по ли тич ко, а у слу ча ју при че „У 
су срет чо ве ку“ го то во за па љи во. При ча је на пи са на из тач ке гле ди шта бе лог ше ри фа 
ко ји већ у пр вих не ко ли ко ре че ни ца ја сно ка же да га сек су ал но при вла че црн ки ње, а 
по том на ста вља да ма шта о цр ном мла ди ћу ко га је ухап сио и о лин чо ва њи ма на ко ја 
га је отац во дио ка да је био ма ли, а ко ја су опи са на оп шир но и с пу но екс пли цит них 
де та ља. По ми сао на лин чо ва ње га уз бу ђу је, он бу ди сво ју же ну и ка же јој: „До ђи, ду шо, 
је ба ћу те као цр нац, баш као цр нац, до ђи, во ли ме као што би во ле ла црн ца.“

Ова при ча је има ла све оно че му се Бол двин не ка да жуч но про ти вио. При ка зи ва ла 
нам је ше ри фо ве људ ске осо би не као чи сти ра сни кли ше, би ла је де мон стра ци ја Бол-
дви но вих ста во ва о ра си, сек су ал но сти, Ју гу и на си љу, без има ло умет нич ке об ра де тих 
ста во ва. Очи глед но ни је био тре ну так за џеј мсов ску дис тан цу пре ма све ту ко ји го ри.

У том све ту, и сам Бол двин је био под ве ли ким при ти ском. Он ни је био стра тег По-
кре та за гра ђан ска пра ва, по пут Ба јар да Рас ти на ко ји је био у сва ко днев ним кон так-
ти ма с ор га ни за ци јом. Ни ти је био уко ре њен у би ло ко јој ње ној фрак ци ји. Брат ство је 
већ ре а го ва ло на им пли ка ци је, не са мо Ђо ва ни је ве со бе, већ и Дру ге зе мље ко ја је би ла 
бест се лер и ко ја је пред ста ви ла Ру фу са, свог цр ног ју на ка, као под јед на ко на сил ног 
и ау то де струк тив ног и, по ре чи ма во ђе Цр них Пан те ра Ел ри џа Кли ве ра, у Ду ши на 
ле ду (Soul on Ice) „као па те тич ног јад ни ка ко ји је ужи вао у бе лач кој ра зо но ди са мо у би-
ства, ко ји је до пу стио да га би сек су ал ни хо мо сек су а лац [sic!] ка ра у ду пе, и ко ји се 
оже нио ју жњач ком Је за ве љом.“

По што је за мла ди ће ко ји су би ли спрем ни да при сту пе Цр ним пан те ри ма Бол двин, 
баш као и Мар тин Лу тер Кинг, пред ста вљао део про бле ма, Ел ри џу Кли ве ру у Ду ши на 
ле ду, об ја вље ној 1968. го ди не, ни је би ло те шко да име ну је Бол дви нов про блем:

Чи ни се да су мно ги цр ни хо мо сек су ал ци... огор че ни и фру стри ра ни јер су због сво је 
бо ле сти оне мо гу ће ни да има ју бе бу са бел ци ма. Крст ко ји они мо ра ју да но се је у то ме 
што, по што су се већ са ви ли пред бел ци ма то ли ко да до ди ру ју соп стве не пр сте на но-
га ма, плод њи хо вог ра сног ме ша ња ни је ма ли по лу бе ли по то мак њи хо вих сно ва, већ њи-
хо ва све ве ћа нер вна ра стро је ност – упр кос то ме што удво стру чу ју сво је на по ре као и 
при ма ња бе лач ке спер ме.

По хва лив ши Ри чар да Рај та и Нор ма на Меј ле ра, Кли вер пи ше:

Као пр во, не сма трам да је хо мо сек су ал ност по след њи сту пањ на прет ка у од но су 
на хе те ро сек су ал ност на ска ли људ ске ево лу ци је. Хо мо сек су ал ност је бо лест, као што 
је то си ло ва ње бе ба или же ља да се по ста не ди рек тор Џе не рал мо тор са.
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Је зик и тон у књи га ма У су срет чо ве ку и Ду ша на ле ду део су оп ште хи сте ри је тог вре-
ме на. Бол двин и Кли вер би ли су са мо два од мно гих по бу ње них гла со ва. Из не на ђу је 
упра во то ка ко је про ми шље но и с то пли ном Бол двин пи сао о Кли ве ру у књи зи есе ја 
Без и ме ни на ули ци (No Na me In The Stre et), на пи са ној из ме ђу 1967. и 1971. го ди не:

Био сам ве о ма им пре си о ни ран Ел ри џом... Знао сам да ме је по ми њао у књи зи Ду ша на 
ле ду, али та да то још увек ни сам про чи тао. На рав но, ка да сам то на по кон учи нио, ни је 
ми се уоп ште до па ло оно што је имао да ка же о ме ни. Али, на по слет ку – баш за то што 
сам био за ди вљен књи гом и осе ћао да је она дра го це на и рет ка – ми слио сам да мо гу да 
уви дим за што је то ли ко об у зет пи та њем ко је је за пра во би ло упо зо ре ње; он је био рев-
но сни стра жар на град ским зи ди на ма, и то не ка жем с под сме хом. Из гле да да је сма трао 
да сам опа сно чу дан, гад но увр нут, по пут крх ке тр ске, пре ви ше ко ри стан за еста бли-
шмент да би ми црн ци мо гли ве ро ва ти... Па, на дам се да сва ка ко знам не што ви ше о 
се би и о на ме ра ма ко је се кри ју иза мог де ла, али ја је сам вр ло чуд на звер ка. Као и сам Ел риџ, 
уо ста лом, баш као и сви ми.

Ме ђу тим, у ин те вјуу за Па ри ску ре ви ју 1984. го ди не Бол двин из ја вљу је: „Мој ствар ни 
про блем са Кли ве ром, на жа лост, на сту пио је у ви ду кли на ца ко ји су га сле ди ли, док 
ме је он на зи вао пе де ром и оста лим по грд ним име ни ма.“

Упр кос то ме, Бол двин се спри ја те љио с ра зним при пад ни ци ма Цр них пан те ра. 
Де ли ми чан раз лог за од би ја ње да раз ме њу је увре де са Ел ри џом Кли ве ром мо гао би 
би ти у то ме што је Бол двин од по зних 1960-их углав ном жи вео у Ис тан бу лу или у Сен 
Пол де Ван су, где је ку пио ве ли ку ку ћу и има ње од де сет хек та ра. Књи га Без и ме ни на 
ули ци ве ли ким је де лом на пи са на да ле ко од бој ног по ља, и то мо же би ти об ја шње ње 
за ову тр пе љи вост, ако не за рас пли ну ти и нео б у здан тон.

У је сен 1960. го ди не, док је Џејмс Бол двин ра дио на Дру гој зе мљи, Ви ли јам га по зи ва 
да се пре се ли у ку ћи цу по ред ње го ве ку ће у Ко нек ти ка ту. Бол двин је, ка ко је Стај рон 
ка сни је пи сао, био унук јед ног ро ба, а Стај рон је био унук јед ног ро бо вла сни ка. Очи-
глед но су има ли о мно го че му да раз го ва ра ју. 

Но ћи ма смо Џи ми и ја раз го ва ра ли, пи ли смо ви ски са ти ма, све док не би сва ну ла про-
хлад на зо ра, и би ло ми је ја сно да сам био у дру штву то ли ко ве ли чан стве ног ума с ка квим 
се ви ше ни ка да не ћу сре сти... Џи ми је био дру штве на жи во ти ња го то во ма нич ног за но са, 
а то су би ла гла сна и све ча на вре ме на.

Док су Стај ро но ви бе ли при ја те љи ли бе ра ли из ра жа ва ли не ве ри цу ка да би Бол двин 
ре као шта ће се до го ди ти, „Џи ми је во ли це на ву кло би ма ску хлад но крв не убе ђе но сти. 
’Ду шо’, ре као би не жно и љу ти то уз вра тио по глед тим ве ли ким, смрк ну тим очи ма, ’да, 
ду шо, за и ста ми слим спа ли ти. Спа ли ће мо тво је гра до ве.’“

Бол двин и Стај рон су се сло жи ли да би „пи сац тре ба ло да бу де сло бо дан и да ру ши 
гра ни це ко је по ста вља бо ја ко же, да пре ђе за бра ње ну ли ни ју и пи ше из угла не ког ко 
има дру га чи ју бо ју ко же.“ Бол двин је већ об ја вио Ђо ва ни је ву со бу, са да је до шао ред 
на Стај ро на. Ка да је 1967. го ди не об ја вио Ис по ве сти Не та Тар не ра (The Con fes si ons of 
Nat Tur ner), књи гу на пи са ну у пр вом ли цу, гла сом цр ног ро ба, и ка да је она до че ка на 
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с бе сом и огор че њем ве ћи не цр них пи са ца и ин те лек ту а ла ца, Бол двин га је по др жао. 
Ње го ва из ја ва: „Он је за по чео за јед нич ку исто ри ју и на чи нио је – на шом“, за си гур но 
ни је мо гла Бол дви ну да оси гу ра при ја те ље ме ђу Цр ним пан те ри ма.

Бол двин је тих те шких го ди на остао не за ви сан, ни је се по ко ра вао ни јед ној пар тиј-
ској ли ни ји. И ма да је у ње го во вре ме у Аме ри ци тих 1960-их би ло ду гих но ћи ка да се 
ис пи јао ви ски у сти лу „дру штве не жи во ти ње го то во ма нич ног за но са“, оно што је 
нај ви ше пам тио тих го ди на би ла су уби ства љу ди ко је је по зна вао, љу ди с ко ји ма је 
мар ши рао и са ра ђи вао. Те су го ди не за ње га би ле обе ле же не не то ли ко књи га ма ко је 
је об ја вио, ко ли ко ужа сном жр твом ко ју су пред вод ни ци по кре та мо ра ли да под не су. 
Дуг пе ри од до ко ли це и ти ши не по тре бан за пи са ње ро ма на ни је имао ни ка кве шан се 
на спрам по тре сних го ру ћих сва ко днев них ве сти. Не ду го на кон атен та та на Мар ти на 
Лу те ра Кин га, Бол дви ну је сти гла ко рек ту ра књи ге Ре ци ми ка да је оти шао воз, али он 
ни је имао ни ка кву ре ак ци ју на то, ка ко пи ше Џејмс Кемп бел у Раз го во ри ма на ка пи ји: 
Жи вот Џеј мса Бол дви на (Tal king at the Ga tes: The Li fe of Ja mes Bald win). Ка да се ди рек тор 
Dial Press-а по ја вио на пра гу Бол дви но ве ку ће ка ко би по раз го ва ра ли о ко рек ци ја ма, 
„Џи ми је ре као: Ура ди шта год хо ћеш.“

Бол двин је по след њих два де сет го ди на жи во та углав ном про вео у Фран цу ској, где 
је и умро. Те 1987. го ди не, крај ње го ве по сте ље би ли су ње гов брат Деј вид и Лу си јен 
Ха перс бер гер ко га је по зна вао ско ро че тр де сет го ди на. „Ка ко бих се спа сио“, ре као је у 
ин тер вјуу, „ко нач но сам мо рао да одем за у век... Сме шно је то ка ко чо век до но си од лу ке 
– до не се те не ку од лу ку а да и не зна те да сте то учи ни ли. Прет по ста вљам да је мо ја од-
лу ка до не та у тре нут ку ка да је уби јен Мал колм Икс, ка да је уби јен Мар тин Лу тер Кинг, 
ка да су уби је ни Мед гар Еверс, Џон и Бо би, као и Фред Хамп тон. Во лео сам Мед га ра. 
Во лео сам Мар ти на и Мал кол ма. Сви смо ми ра ди ли за јед но и ве ро ва ли смо јед ни у 
дру ге. Са да су сви они мр тви. Ка да по ми слим на то, не мо гу да ве ру јем. Ја сам по след њи 
све док – сви оста ли су мр тви. Ни сам мо гао да оста нем у Аме ри ци. Мо рао сам да одем.“

На кра ју, Бол двин ни је био ни по ли тич ки ми сли лац ни ро ма но пи сац по пут Стај ро на 
или Меј ле ра чи ја де ла су би ла ин спи ри са на по ли ти ком. Ње га су за ни ма ли мрач ни ин-
тим ни про сто ри ду ше, мно го ви ше не го те ло по ли ти ке. Он је као умет ник био бли жи 
Инг ма ру Берг ма ну, ко га је обо жа вао и о ко ме је пи сао, не го би ло ком свом аме рич ком 
са вре ме ни ку. Ње го ви есе ји су за ди вљу ју ћи јер он ин си сти ра на то ме да бу де ли чан, на 
то ме да при мо ра јав но и по ли тич ко да се пот чи ни ње го вом гла су као и те сту ње го вог 
ис ку ства и за па жа ња. За ни ма ло га је соп ство, скри ве ни и дра ма тич ни пре де ли ње го вог 
би ћа и био је спре ман да ис тра жу је те шке исти не о ср жи свог соп ства у сво јој про зи. 
Због то га што је био црн, мо рао је да се у окви ри ма сво је про зе бо ри са пра вом ње го-
вих ју на ка да, бар де ли мич но, би ра ју сво је суд би не. Спо знао је кри ви цу, бес и гор ку 
уса мље ност бо ље од би ло ког аме рич ког ро ма но пи сца ко ји му је био су вре ме ник. Не 
за то што је био цр нац и хо мо сек су а лац, већ због оно га што је из ви ра ло из при ро де 
ње го вог та лен та, као и то на ње го вог сен зи би ли те та. „Све ко ли ка умет ност,“ пи сао је, 
„је сте вид ма ње или ви ше за о би ла зне ис по ве сти. Да би пре жи ве ли, сви умет ни ци су, 
на по кон, при ну ђе ни да ис при ча ју це ло ви ту при чу, да из се бе из ба це те ско бу.“

(С ен гле ског пре ве ла Ива на Мак сић)


