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КАФ КИ ЈАН СКА СЛИ КА СА ВРЕ МЕ НЕ  
КОР ПО РА ТИВ НЕ КУЛ ТУ РЕ

(Са ша Ди мо ски: Чу до у Кор по ра ци ји, Тре ћи трг и Сре бр но др во, Бе о град, 2020)

Тре ћа књи га про зног пи сца Са ше Ди мо ског (1962) Чу до у Кор по ра ци ји пред ста вља 
део сво је вр сног те мат ског кон ти нен та ство ре ног у пр ве две књи ге, ро ма ну Шти ће ник 
(Sa mi zdat B92, 2008) и књи зи при ча Ча роб ни тре ну ци и дру ге при че (Књи жев на ра ди о-
ни ца Ра шић, 2013). У пи та њу је пре по зна тљи ва упо тре ба фан та сти ке, цр ног ху мо ра и 
са ти ри чар ског од но са пре ма пред ме ти ма на ра ци је у ци љу бес по штед не кри ти ке 
дру штве не ствар но сти, чи ме ус по ста вља ли те рар ни и по е тич ки ди ја лог са, де ли мич но, 
књи жев но шћу ма гиј ског ре а ли зма и пост мо дер ни зма. У но вом ро ма ну пак са ти ра за-
ла зи у до мен ап сур да и по ме ра оче ки ва не гра ни це чи та лач ког хо ри зон та, иза зи ва јући 
у прет по ста вље ном чи та о цу кон тра дик тор на осе ћа ња. Ју на ке осу ђу је мо, али с њи ма 
и са о се ћа мо, а по је ди ни опи си си ту а ци ја из кор по ра тив ног по слов ног окру же ња, 
до ве де ни до гра ни ца па рок си зма, па ра док сал но по ја ча ва ју ау тен тич ност при че: чи та лац 
је за пи тан да ли се ра ди о уо бра зи љи или при ка зу са свим ре а ли стич не си ту а ци је. С 
тим у ве зи, са ма чи ње ни ца да од ре ђе не епи зо де из ро ма на, по пут оне ко ја при ка зу је 
гро теск ни te am bu il ding за по сле них у Кор по ра ци ји, про во ци ра ју та кве ре ак ци је, по-
твр ђу је да је Ди мо ски на из у зет но ин те ли ген тан и ем пи риј ски уте ме љен на чин пред-
ста вио су ро вост, оту ђе ност и бес кру пу ло зност та квог по слов ног уре ђе ња и си сте ма.

Кор по ра ци ја је у овом де лу при сут на као хро но топ и ин те гра тив на ра ван ро ма на, 
а с њом за јед но и ју на ци, ње ни слу жбе ни ци, од ко јих сва ко по се ду је ин ди ви ду ал ну 
жи вот ну при чу, али и на ра тив ни угао. У том сми слу, ро ман је ком по зи циј ски и на ра то-
ло шки из у зет но сло жен – ка ко на ни воу тек ста у це ли ни та ко и на ни воу по је ди нач них 
по гла вља, с об зи ром на то да у го то во сва кој гла ви по сто је ре че ни це ко је се ва ри ра ју 
по пут ре фре на или лајт мо ти ва, а ко је су не кад пре не те и у дру ге де ло ве тек ста, би ва-
ју ћи у до слу ху јед на с дру гом. На том стил ском фо ну оства рен је и лир ски по тен ци јал 
ро ма на, о че му све до че и по је ди не убе дљи ве де скрип тив не пар ти је. Пр ви део „Сва ко 
за се бе“ са др жи че ти ри по гла вља ис при по ве да на из пер спек ти ве сва ког од за по сле-
них: Ди мић, Ми лић, Ме на џер ка и Бра дић, а сва ком по гла вљу прет хо ди у кур зи ву 
пре до че на сво је вр сна ди да ска ли ја, на при мер: „Оно што би мо гао да ис при ча Ми лић, 
по след њи ко ји је по звао Џо ни јев број, не слу те ћи да зо ве у нај не згод ни јем мо гу ћем тре-
нут ку“. Сва ку од тих увод них „опа ски“, ко је то бо же слу же да по ста ве при чу ко ја сле ди 
у не ка кав кон текст, по ве зу је лик из ве сног Џо ни ја, чи ја ће функ ци ја би ти на нео че ки ван 
и вол ше бан на чин ра све тље на у дру гом де лу ро ма на, „Сви за јед но“. Лик Џо ни ја је сто-
жер ни, он је мо тив ска и струк тур на вер ти ка ла ро ма на, и са њим сви оста ли ју на ци, 
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ко ле ге, има ју не по сре дан и нео би чан кон такт – ис по ста ви ће се, од су дан за бу ду ћи ток 
и тран сфор ма ци ју њи хо вих жи во та. Тки во дру гог де ла ро ма на из бра зда но је за Ди мо-
ског ка рак те ри стич ним фан та стич ним еле мен ти ма и си жеј ним ре ше њи ма: са зна је се 
да је Џо ни, чи је је до та да шње ро ма неск но при су ство би ло ми сте ри о зно и тек суп тил-
но на ја вље но као дру га чи је, ете рич но, али не и фан та стич но, ан ђео ко ји сво је ко ле ге 
ис це љу је од хро нич них обо ље ња (ди ја бе те са, бо ле сног ку ка, ате ро ма), а глав ну ју на-
ки њу Ме на џер ку на гра ђу је без гре шним за че ћем. 

Пр ви део ро ма на дра го цен је као увид и све до чан ство о ка пи та ли стич ком си сте му 
и рад ном устрој ству, где су ли це и на лич је ди фе рен ци ра ни до крај њих гра ни ца, а за-
по сле ни ма је ус кра ће но сва ко људ ско до сто јан ство. Кор по ра тив ни свет та ко под ра-
зу ме ва свет по јав ног, лук суз, пре стиж, фи не ства ри у жи во ту по пут „без глу тен ских 
ка на пеа“, „ег зо тич них кок те ла“, брен ди ра не гар де ро бе и бо ток са, на о ко бри ге за сво-
је ко ле ге, за пра во по тла че не у не ми ло срд ној ка пи та ли стич кој хи је рар хи ји. Сто га се 
мо же ре ћи да Ди мо ски, мо жда с осве шће ном ли те рар ном ин тен ци јом, а мо жда и 
са свим не све сно, пи ше о све ту о ка квом је пр вих де це ни ја про шлог ве ка, сва ка ко у 
свом дру штве но-исто риј ском кон тек сту, пи сао Франц Каф ка у ро ма ну Про цес – о ма-
лим, ано ним ним љу ди ма, уто пље ним у мон стру о зну, хлад ну рад ну ма ши не ри ју, чи ји 
се по слов ни жи во ти од и гра ва ју су прот но њи хо вој во љи и осе ћа ју за ло ги ку и мо рал-
на на че ла услед па ра ли шу ћег стра ха од гу бит ка по сла или угле да. Јер онај ко је оце њен 
као лош рад ник ну жно је не спо со бан и за жи вот, а у Кор по ра ци ји за по сле ни ма се 
ра зно вр сним стра те ги ја ма не пре кид но на ме ће осе ћај гри же са ве сти да ни су до вољ но 
до бри – „У тех ни ци ’Вра та у ли це’ (VUL; енг. Do or-in -th e-fa ce) пр во се ис по ру чи не ре а лан, 
пре ве ли ки зах тев, а за тим се пред ста ви уме ре ни ја оп ци ја ко ју ће су бјект са олак ша њем 
при хва ти ти. ВУЛ по себ но има ефек та ка да су бјек та му чи осе ћај кри ви це, што га до-
дат но мо ти ви ше да од би ја ње на док на ди при ста ја њем на ма њи и лак ши зах тев“. 

Ови фраг мен ти у кур зи ву има ју функ ци ју сво је вр сног при руч ни ка кор по ра циј ског 
упра вља ња, иро нич но на зва не „не а у то ри зо ва не скрип те Ко му ни ка тив не ве шти не за 
ви ши ме наџ мент“, ко ја са др жи опи се раз ли чи тих де ма го шких тех ни ка вер бал не, пси-
хо ло шке и емо тив не ма ни пу ла ци је и уце не. На ра тор та ко ква зи до ку мен тар ним еле-
мен ти ма вр ши ин тер вен ци ју у фик тив ни текст и упра вља чи та о че вим до жи вља јем и 
раз у ме ва њем тек ста, чи ји је циљ да рас крин ка фун да мен тал но ли це мер је на ко јем 
по чи ва да та Кор по ра ци ја и њој слич ни ме ха ни зми. Чу до у Кор по ра ци ји та ко ђе пред-
ста вља те скоб ни ка та лог са вре ме не кор по ра тив не кул ту ре, про фе сијâ но вог до ба, те 
смо та ко упо зна ти с „гра фич ким ди зај не ри ма, ко пи рај те ри ма, 3D ани ма то ри ма, web 
ди ве ло пе ри ма, pre press опе ра те ри ма и ака унт аси стен ти ма“. Вр ло слич но као код Каф ке, 
мно ги од ли ко ва ро ма на су без и ме ни, озна че ни са мо сво јом про фе си јом с ве ли ким 
по чет ним сло вом, по пут Ме на џер ке или Ин струк тор ке, мла де Оп ште рад ни це, али и 
Вла сни ка, Пред сед ни ка и Ко ле ге. Ипак, вр ху нац ап сур да по стиг нут је с ли ко ви ма за-
по сле них ко ји су озна че ни ан гло а ме рич ким скра ће ни ца ма сво јих функ ци ја у окви ру 
фир ме: при по ве дач се чак и не тру ди да спо ме не њи хо во лич но име, већ је „до вољ но да 
их зо ве мо“ CMO (Chi ef Mar ke ting Of  cer), CAO (Chi ef Ad mi ni stra ti ve Of  cer), AHRM (Ac ting 
Hu man Re so ur ces Ma na ger), HRG (Hu man Re so ur ces Ge ne ra list) и та ко да ље. Њи хо во 
спо ми ња ње про из во ди ко ми чан ефе кат у тек сту: „Оп шта рад ни ца и АХРМ су оста ли на 
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ски ја њу. Ин струк тор ку ви ше ни ка да ни сам ви део“ или: „Док се ЦМО по све ћу је сво јој 
из у зет но здра вој ис хра ни, ћут ке из ла зим из кан це ла ри је, ву ку ћи се за сво јим шта пом“. 

Сте ри лан и ла жан свет пре до чен је да ље кроз про стор и окру же ње у ко јем ра де: 
„С де сне стра не про ла за ви ди мо де ко ра тив ну in do or ба шту са ка та ле ја ма, зма је вим 
др ве том, агла о не мом, аспи ди стром, сан се ве ри јом и оста лим ра сти њем ко је под ха-
ло ге ним све тлом де лу је пла стич но. Иза ба ште, ла ви ринт пре гра да из ко јих ви ре по-
гну те гла ве за по сле них, ти хо по ље бок со ва ко ји под се ћа ју на не ко ау то ма ти зо ва но 
ин ду стриј ско уз га ја ли ште“. Про сто ри ја за тим бил динг је без на ме шта ја, про зо ра, при-
гу ше ног све тла, за стра шу ју ћа у сво јој до слов ној и тран сцен дент ној пра зни ни. У та квом 
„мрач ном ам би јен ту и нео бич ној за тег ну тој ат мос фе ри“ одр жа ва се тре нинг сме ха и 
спон та но сти, ин фан тил ног пље ска ња ру ка ма и уси ље ног це ре ка ња. Као што је за то-
че ни ма и му че ни ма у кон цен тра ци о ним ло го ри ма гро теск но пла си ра на мак си ма „Рад 
осло ба ђа“, та ко и рад ни ци у кор по ра ци ји гле да ју у та блу на ко јој су ве ли ким сло ви ма 
ис пи са не ре чи „ен ту зи ја зам, оп ти ми зам, ве дри на и са мо по у зда ње“, у сом на бул ној 
пер верз ној сце ни у ко јој им се на ре ђу је да до слов но га зе јед ни пре ко дру гих док се 
сме ју и упу ћу ју охра бру ју ће и уч ти ве фло ску ле јед ни дру ги ма. 

Би блиј ски и псе у до би блиј ски по тен ци јал дру гог де ла ро ма на оства рен је у ви ду 
не ко ли ко еле ме на та: мо тоа из Је ван ђе ља по Јо ва ну ко ји прет хо ди пр вом по гла вљу 
дру гог де ла, на зи ви ма по гла вља по ред ном бро ју да на (Дан тре ћи, Дан је да на е сти) и 
чу ди ма ко је из во ди Џо ни, за ког се, као што смо ра ни је ре кли, ис по ста вља да је ан ђео 
и спа си тељ ска фи гу ра: „Слу шај, кло ни ла бих се... По себ но што ни сам ре ли ги о зна, чак и 
ако је Џо ни за и ста не ка кав... осе ћам се глу по ка да то ка жем, ан ђео, ми слим, не ка вр ста 
за ко ју не ма мо бо љу реч...“ – „Џо лић... Мо жда ап со лут но ис прав не и чи сте осо бе за и ста 
мо гу да се про све тле, уз ви се и по ста ну део не ке све про жи ма ју ће, ап стракт не иде је...“, 
раз го ва ра ју Ме на џер ка и Ми лић. Ипак, без об зи ра на ам би ци о зну за ми сао, дру ги део 
ро ма на рас пли ња ва се у кон фу зној ком по зи ци ји, ин кор по ри ра ним псе ду о драм ским 
фраг мен ти ма, мно го број ним ди ја ло зи ма и уну тра шњим мо но ло зи ма ко ји се ка ле и-
до скоп ски сме њу ју, као и у на ра то ло шки сла бо оства ре ним хро но ло шким ско ко ви ма 
(из ме шта ње ли ко ва и кон тек ста Кор по ра ци је у по след ње го ди не Дру гог свет ског 
ра та). У том сми слу, дру га по ло ви на ове књи ге не оста вља ути сак при по ве дач ке и 
стил ске мо но лит но сти на на чин на ко ји је то ре а ли зо ва но у пр вом де лу. Пр ви део ро-
ма на за то пред ста вља убе дљи ву при чу сат ка ну из не ко ли ко раз ли чи тих на ра тив них 
и пси хо ло шких пер спек ти ва, уз увек при сут ну опо ми њу ћу тмур ну са ти ри чар ску ду хо-
ви тост. По тре сан је кон траст из ме ђу ра ци о нал ног и су ма ну тог, бо ле сти те ла и бо ле сти 
ду ха, про сто ра од алу ми ни ју ма и ста кла и ду шев ног про сто ра ко ји за по сле ни по ку-
ша ва ју да про на ђу. 


