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НА ША БУ ДУЋ НОСТ У КАН ТИ ЗА ЂУ БРЕ ИЛИ 
КА КО ГЕ ЗИ НА КРЕ СПАЛ ЧИ ТА НО ВИ НЕ

Ми сте ри о зни чо век зва ни Чарлс, ко ји се на оба ле Кен та до се лио 1974, а за ко га су 
су гра ђа ни исто вре ме но мо гли по ми сли ти и да је си ро мах и да је ми ли о нер у бек ству, 
с на ви ком да ру ча ја ја, пр же ну сла ни ну и но си бе ле жни ци у џе пу (по че му се из гле да 
је ди но ис ти цао) – умро је у фе бру а ру 1984, у пе де се тој го ди ни жи во та. Док у сто пу 
пра ти (ис точ но)не мач ког кла си ка Увеа Јон зо на по Ве ли кој Бри та ни ји, ме диј ска ку ћа 
BBC на по ми ње да су про шле три не де ље пре не го што је бе жи вот но те ло би ло от кри-
ве но. Си гур но сни си стем на ње го вом има њу, за кљу чу ју, с упа ље ним све тлом и на мак-
ну тим за ве са ма, и тог је пу та пре ва рио ком ши је.

Мо жда би Ге зи на Кре спал, глав на ју на ки ња Јон зо но вог ро ма на Сва ки дан у го ди ни 
(Ла гу на, пре вод Дрин ка Гој ко вић), баш та ко са же ла по ме ну ту ре пор та жу, оштрим оком 
стра стве не чи та тељ ке но ви на. Че тво ро том но де ло, чи ји пр ви део на че ти ри сто ти не 
и пе де сет стра ни ца опи су је сва ки дан ње ног жи во та у Њу јор ку, с ма ло лет ном ћер ком 
Ма ри, од ав гу ста до де цем бра ме се ца 1967 – уте ме ље но је на из ван ред ним сли ка ма 
аме рич ког гра да у ко ји се до се ли ла из ва ро ши це Је ри хов, са се ве ра Не мач ке, те уред-
ном пра ће њу ве сти и се ћа њи ма на де тињ ство про ве де но у на ци зму.

Сва ки је дан, да кле, ва жан! Чак и у смр ти. Ка ко ле та од ми чу, све је ве ћа сла ва Јон зо-
но вог епа из се дам де се тих. Прем да „ба зи ран“ на ве сти ма ак ту ел ним то ком ше зде се тих, 
не пре ста је да го во ри о на ма и на шем вре ме ну.

Ка кво је то до ба? Ју тро сви ће са све скан да ло зни јим на сло ви ма. Ако за гри зе те 
про вид ну уди цу, нај че шће ни шта не ће те от кри ти у про чи та ном члан ку. Плус на бил-
до ва не но во сти с ин тер не та и жуч не рас пра ве на дру штве ним мре жа ма. Ал го ри там 
оме ђи те ри то ри ју и увек за вр ши те ме ђу сво ји ма. Већ ме се ци ма вам се на мо ни то ру 
ну ди исто па ко ва ње смр зну тог гра шка, иа ко сте у пре тра жи ва чу тра жи ли прин це зу 
на зр ну гра шка. Ствар ност до би ја те са жва ка ну.

„Тру ћаш као не ка про кле та ин те лек ту ал ка.“ 
„А ви тру ћа те као љу ди ко ји баш и не ма ју ве зе са ствар но шћу“ – по ви ци су са 197. 

стра ни це.

Пре шест де це ни ја Ге зи на Кре спал чи та штам пу на ста рин ски на чин. Њу јорк тајмс 
је рав но прав ни књи жев ни ју нак ко ме те па. Те та! Ку пу је га у ки о ску на Бро две ју, на 
ју го за пад ном кра ју 96. ули це, с при пре мље ном сит ни ном. Још из вла че ћи но ви ну ис под 
те га, по ку ша ва да про чи та на сло ве, а он да кре ће на по сао, у бан ку, др же ћи је под сави-
је ним лак том. На пе ро ну са ви ја лист је дан пут и још је дан пут по ду жи ни, „да би га за-
др жа ла у гу жви кроз вра та под зем не же ле зни це и у те ско би из ме ђу лак то ва и ра ме на 
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про чи та ла од о зго до до ле пр ву стра ну осмо сту бач не па ли це, на пет на ест ми ну та 
од ву че на под ули цу, док да ље не про ду жи пе шке“. Опи си чи та ња чла на ка уси са ва ју 
нас по пут дру гих де скрип ци ја. На при мер: „Ују тро се про бу ди ла од ср ка ња ау то мо-
бил ских гу ма по ас фал ту ко ји се це дио под про зо ром.“

А уко ли ко се до го ди да про пу сти број, тра жи га ус пут у кор пи за от пат ке, ма кар 
био по це пан, умр љан, „као да се са мо њи ме мо же до ка за ти да је дан по сто јао“.

Ин фор ма ци је не гу та, већ ци нич но ана ли зи ра, де лу ју ћи за бри ну то. Све сна су шти-
не са кри ве не иза по је ди них при ка за сва ко дне ви це.

Нај пре, ту су из ве шта ји ве за ни за рат у Ви јет на му, с по пи си ма мр твих. Пра ти се Че 
Ге ва рин крај. Згро же на је раз го во ри ма са Ста љи но вом ћер ком, пла си ра ним у на став-
ци ма. У пе так, 3. но вем бра 1967, са зна је да је кан це лар За пад не Не мач ке, не ка да шњи 
при пад ник и чи нов ник на ци ста, име но вао за но вог порт па ро ла вла де та ко ђе при пад-
ни ка и чи нов ни ка на ци ста. 

„Они ни су у ста њу да на у че. Гле да ју ру ку ко јом ша ма ра ју сво је пре жи ве ле жр тве и 
не схва та ју то: ре као је пи сац Уве Јон зон. На то је до био ша мар.“

Лик с пи шче вим име ном по ја вљу је се не ко ли ко пу та. Сва ки дан у го ди ни је сте днев-
ник, али ис при по ве дан нај че шће у пр вом ли цу мно жи не.

 „Ко ов де за пра во при ча, Ге зи на?“ 
„И ти, и ја. Па чу јеш то, Јон зо не.“

Управ ник ку ће на 181. за пад ној ули ци, ми стер Харт нет, на шао је два брод ска ка-
бин ска ко фе ра, су де ћи по при ве ску „Вла сни штво Ане Со ло мон“. Њен удо вац ни је знао 
ни шта о тим ко фе ри ма и до пу стио је ми стер Ха рт не ту да их отво ри. „Је дан је био пра зан. 
У дру гом су се на ла зи ли ле ше ви тро је де це, уве за ни у тер-па пир и ве чер ње но ви не 
из ја ну а ра 1920, мар та 1922. и ок то бра 1923, очу ва ни оно ли ко ко ли ко су очу ва не му-
ми је. Пре ма ми стер Со ло мо ну, ко ји се Аном оже нио тек 1933, она је ра ни је би ла слу-
жав ка у Вајт Плеј нсу. Ко фер је мо гла по тај но да уне се до ле тек 1935, по сле усе ље ња у 
181. ули цу, и жи ве ла је из над ње га до 1954, тј. до соп стве не смр ти.“

Да ли би смо да нас мо гли да при зна мо: по ста је мо за ви сни ци од цр не хро ни ке... Ова 
жур на ли стич ка вр ста от кри ве на је ка да су ре пор те ри пр ви пут си шли у под зе мље 
гра да за ко је се на вод но ни је зна ло да по сто ји. Отад кр ва ве жи вот не дра ме, по што 
уто ле на шу глад за нај ни жим по ри ви ма, увек отва ра ју пи та ња о жи во ту у од ре ђе ној 
кла си или пак у це лом дру штву.

 „Пре жи ве ли јед ног не мач ког кон цен тра ци о ног ло го ра, ко ји је у сво јој луч кој рад-
њи му шке оде ће и га лан те риј ске ро бе дру го вао с мно гим по мор ци ма раз ли чи тих 
на ци ја про на ђен је ју че у рад њи устре љен.“

Но, шта Ге зи ну Кре спал те ра да с та квом оп се сив но шћу „ис те ра на чи сти ну све 
са др жа је тог да на“?

Јед но став но, она по ступ ци ма – раз вр ста ва ствар ност!
Чи ни упра во оно што нам на ин тер не ту тре нут но не по ла зи за ру ком. Пр ви су бло-

ге ри при ме ти ли да је на мре жи све рас цеп ка но. Тра жи мо од ре ђе но име, по је ди ни 
по јам, де ли мо линк, док још жи ва штам па на из да ња, слич но ТВ днев ни ку, гр че ви то 
на сто је да за др же це ло ку пан свет у се би.



184

Јон зо но ва ју на ки ња но си га под ми шком, за јед но с те ре том про шло сти и кри ви цом 
за зло чи не пре да ка. За то је Њу јорк тајмс, ње на те та, по ве за на с пам ће њем. При по ве-
дач ће уз дах ну ти: „Кад би пам ће ње мо гло да об у хва ти про шлост у об ли ци ма по мо ћу 
ко јих раз вр ста ва мо ствар ност!“ Ипак, уви ђа да де по пам ће ња уоп ште ни је на ме њен 
ре про ду ко ва њу и да се чак про ти ви при зи ва њу не ког до га ђа ја. Не ко ли ко ре до ва ни же 
ја сно по ка зу је страх. Зар да оста не мо сле пи код отво ре них очи ју... Уко ли ко днев нич-
ку бе ле шку за поч не ре чи ма: „Јед ног да на као што је овај, пре три де сет шест го ди на...“, 
и са ми би смо про пу ште ни број по тра жи ли у кан ти за ђу бре. 

Ге зи на се пла ши да не про пу сти на го ве штај бу ду ће не во ље, јер пам ти ка ко ње ног 
оца Кре спа ла ни су за ни ма ли ма сни на сло ви ко ји ма су бри тан ске но ви не ја вља ле о 
„име но ва њу из ве сног го спо ди на Хи тле ра за кан це ла ра не мач ког Рај ха“.

Она зна да се ме ђу ли сто ви ма не кри је са мо да на шња вест. Да је ле то за вр ше но об зна-
њу је ре чи ма: „То је на ша бу ду ћа про шлост, то је оно што мо же мо да оче ку је мо од жи во та.“

„То је при лог твом про бле му, Ге зи на. По што те бе му чи ка ко сто је ства ри са за бо ра вом.“
„С пам ће њем.“
„Го ди на ма смо жи ве ли и про сто ве ро ва ли да зна мо.“ 

Је дан па до бра нац, ра њен, пао је пре ко отво ра свог ба ца ча пла ме на и за па лио се, 
ја вља до пи сник из Ви јет на ма. На ра то ри се пи та ју хо ће мо ли јед ног да на за бо ра ви ти 
да смо то мо гли да про чи та мо у Њу јорк тај мсу. „Да ли је то још да нас ствар но?“

Уве Јон знон рад њу сме шта у вре ме у ко ме су ма ју шни ави о ни ву кли не бом плат-
не не тра ке с ре кла ма ма за пи ће и ре сто ра не, али пре но си ве сти из 1967. о кри ми на лу, 
те ро ри зму, рат ним зло чи ни ма, на си љу по шко ла ма, ра сној не тр пе љи во сти, хи по кри-
зи ји. О гу вер не ру ко ји оби ла зи град ске сла мо ве по зе мљи, ве ру ју ћи да су гра до ви на 
иви ци отво ре не по бу не. Не би ли про гу рао кроз Кон грес за кон о стре љач ком оруж ју, 
пред сед ник Џон сон омо гу ћу је са ве зним др жа ва ма да до пу сте по штан ску до ста ву пу-
ша ка и сач ма ра. „Не мо ра ју увек да се на ру чу ју са мо ре вол ве ри.“ 

Спе ку ли ше се о мар шру ти де мон стра на та у Ва шинг то ну чи ја је на ме ра да за у зму 
Пен та гон. При ме тив ши Њу јорк тајмс на сто лу, Ге зи ну пи та ју шта има да ка же на 8,8 
про це на та ко је су но ви на ци сти до би ли на из бо ри ма у Бре ме ну.

Књи жев ник, ко га су на бри тан ској оба ли зва ли Чарлс, об ја снио је да на слов ро ма на 
у ства ри го во ри да сва ки дан у са да шњи ци, уз по моћ се ћа ња, чу ва да не или је дан дан 
из про шло сти. Три сто ти не и ше зде сет пет по гла вља пред ста вља ју за ње га ис кљу чи во 
тех нич ку ствар. 

Сва ки дан у го ди ни, код нас об ја вљен 2020, ко ја је због пан де ми је про шла као онај дан 
за ко ји не пре ста но др жи те да је не ки дру ги – за пра во је сте ка лен дар. С па жњом гле-
да мо у ње го ве број ке. Кла у стро фо бич на сли ка све та са чи ње на од са да шњо сти и про-
шло сти Ге зи не Кре спал мо же ла ко да по ста не на ша бу дућ ност, уко ли ко не па зи мо на 
ма сне на сло ве. Ако па жљи ви је и све о бу хват ни је не раз вр ста ва мо соп стве ну ствар ност. 


