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ПРИ ЧА О РАС ПА ДУ
(То ми сла ва Лон ги но вић: Фе тиш Ну ло, Де ре та, Бе о град, 2020)

Књи жев ни опус То ми сла ва Лон ги но ви ћа раз ви јао се у раз ли чи тим прав ци ма и 
огле дао у раз ли чи тим жан ро ви ма: овај не у мор ни при по ве дач, кул ту ро лог и пре во ди-
лац кул ту ра у свом је есе ју „Ми грант ска крип та: кул тур но пре во ђе ње ши ром Бал ка на“ 
(2018) на вео раз лог ба вље ња овом спе ци фич ном гра ном кул тур не ан тро по ло ги је. Он 
у ње му на во ди ме то до ло ги ју кул ту ро ло шког пре во ђе ња ко ја по ку ша ва да об ја сни фе-
но мен ми гра ци је, се о ба на ро да као и тра у му ко ја при том на ста је, за тим по јам пси хо-
дру штве ног иден ти те та спе ци фич ног за Бал кан, али и Евро пу у це ли ни. Пре во ђе ње 
не под ра зу ме ва ов де прак су ко ја се ба ви лин гви стич ким ту ма че њем зна че ња је зич ких 
фор ма ци ја, већ ши ри про цес у ко јем се ве ће дру штве не и по ли тич ке струк ту ре из јед не 
кул ту ре ту ма че у не кој дру гој кул ту ри. Лон ги но вић ту ци ти ра еми нент ног Гре го ри ја 
Ра ба са ко ји ис ти че да је „сва ки чин ко му ни ка ци је исто вре ме но и чин пре во ђе ња“.

Ка кве би ве зе имао Лон ги но ви ћев ан тро по ло шки есеј с ње го вом про зом и на гра-
ђе ним ро ма ном Фе тиш Ну ло? Слич но пи та ње по ста вља ли су чу ве ном про фе со ру 
књи жев но сти Ум бер ту Еку, па и Ми ло ра ду Па ви ћу ка да су об ја ви ли ро ма не Име ру же 
и Ха зар ски реч ник. Шта би про фе сор сла ви сти ке и упо ред не књи жев но сти с Хар вар да 
и Уни вер зи те та Ви скон син у Ме ди со ну као што је Лон ги но вић мо гао да нам ка же у 
про зи а што већ ни је до та као, про ми слио и об ра дио у свом на уч но те о риј ском и ис-
тра жи вач ком ра ду то ком по след њих че тр де се так го ди на? Упра во би ов де би ла ко ри-
сна про ши ре на (ан тро по ло шка) ана ли за књи жев но сти ко ја ка же да пи са ње не мо ра 
увек да под ра зу ме ва прак су ко ја се ба ви лин гви стич ким или стил ским ту ма че њи ма 
зна че ња је зич ких фор ма ци ја.

(Кре а тив но) пи са ње, а што нам ов де по твр ђу је сме ли Лон ги но ви ћев ро ман Фе тиш 
Ну ло, је сте кул ту ро ло шко пре во ђе ње и ту ма че ње ци ви ли за ци ја ко је су нам зна не, али 
за раз ли ку од те о риј ског есе ја ко ји че сто при сту па од ре ђе ној про бле ма ти ци на до не кле 
су во па ран ака дем ски на чин, по је ди ни ау то ри (Па вић, Барт, Еко) и ево, Лон ги но вић, 
при сту па ју од ре ђе ном про бле му ко ји их оп се да на стил ски дру га чи ји, емо тив ни ји 
на чин. Јер сва ки ау тор ко ји пи ше (осим у слу ча ју од ре ђе не вр сте пси хо тич не ло го ре је) 
же ли да ко му ни ци ра сво је на пи са но и да се на ра зу ман и ра зу мљив на чин при бли жи 
чи та о цу. Ни ко не же ли да се ди сам, крип тич но у сво јој „крип ти“, иза ка те дре и да по пут 
све ште ни ка или чак све ви шњег де ли са ве те и ана ли зу од ре ђе ног про бле ма уском 
кру гу по све ће них а струч них, бу ду ћих, са да шњих и про шлих са рад ни ка. 

Упра во су Барт, а до не кле и Ба тај и Де лез, сво јим де ли ма отво ри ли пут овој вр сти 
„те о риј ског ро ма на“ или сур фик ци је ко ји су упо ре до раз ви ја ли Реј мон Фе де ман и До-
налд Бар тле ми у Сје ди ње ним Др жа ва ма. Као и Лон ги но ви ће ве прет ход не кра ће и ду же 
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сту ди је о ар хе тип ском у вам пи ру, та ко и ро ман Фе тиш Ну ло на из ве стан на чин сле ди 
ау то ро ва ин те ре со ва ња за има ги нар но, од но сно за „не ве ро ват не“ или „ма ло ве ро ват-
не све то ве“ ко ји су се на ста ни ли у ро ма ну сло вен ске књи жев но сти два де се тог ве ка. 
Ње го ва док тор ска ди сер та ци ја је по ку ша ла да про дре у „иде о ло ги ју, иден ти тет и 
пси хо тич ну по е ти ку“ ис точ но е вроп ског или цен трал но е вроп ског ро ма на два де се тог 
ве ка, с по себ ним ак цен том на ју жно сло вен ске књи жев но сти. Та тра ди ци ја, то до бро 
зна мо, охра бри ла је сво је вре ме но Фрој да да се, у свом до ме ну, бо ри с ло кал ним де-
мо ни ма иден ти те та, а охра бри ва ла је и Каф ку и Бро ха као и дру ге ау то ре та ко зва не 
сур фик ци је или над на рав не про зе да се с том про бле ма ти ком ухва те уко штац. Ме ђу-
тим, спо ме ну ти ау то ри при па да ли су не ком дру гом све ту и вре ме ну, ко ло ни јал ној 
си ли Евро пе ко ја се с иден ти те том об ра чу на ва ла дра стич но – или га је при хва та ла 
или га пак пот пу но од ба ци ва ла про га ња ју ћи га да ле ко, да ле ко у гу лаг „нул те ци ви ли-
за ци је“, би ло да је то Аме ри ка, Ау стра ли ја или Афри ка, за бо ра вља ју ћи при том да се 
и „кре а ту ре из ла гу не“ и зом би ји бу де и вра ћа ју ме сти ма ода кле су по те кли. Осва јач-
ко кул тур но-ко ло ни за тор ско око Евро пе ба ци ће, као Ме ду за, по глед у огле да ло и 
при ме ти ће да је тла чи тељ по стао по тла че ни. Лон ги но ви ћев ро ман, ко ји он и под на-
сло вља ва „Филм ска фан та зи ја“ си ту и ран је у на шем вир ту ел ном вре ме ну, у епо хи 
чи по ва и ко до ва „хлад ног ла ви рин та“, ка ко је на зи ва Бог нар у про ло гу ро ма на. У овој 
епо хи чо век још дра стич ни је тра га за иден ти те том не го ра ни је, јер су сви гло бал но и 
вир ту ел но по ве за ни, али се, авај, сви дис то пиј ски ми мо и ла зе; у ен тро пиј ском из о би љу 
не пре су шних из бо ра те шко је про на ћи онај пра ви, јер нас са мо тра га ње за њим мо же 
од ве сти у по гре шан то по ним. Ипак, ро ман је си ту и ран у Се вер ној Аме ри ци, у оном де лу 
све та ко ји је до не дав но био цен тар моћ не нео ли бе ра ли стич ке ко ло ни за ци је. Је дан 
од глав них ли ко ва у ро ма ну, Пе тар, у свој ству про свет ног рад ни ка на уса вр ша ва њу из 
Ср би је, од ла зи у би бли о те ку да би се ин фор ми сао о пред ме ту ко ји про у ча ва, Ла тин-
ској Аме ри ци, али га уз не ми ру ју ћа исто ри ја ла ти но а ме рич ких пре де ла од јед ном 
под се ти на крај из ко га је при сти гао. Исто ри ја је чуд на на у ка и у раз ли чи тим кра је ви ма 
раз ли чи те дру штве но-по ли тич ке и ре ли ги о зне гру пе ту ма че је на раз ли чи те на чи не. 
По не кад реч не мо же да из др жи ви зу ел ну сли ку ко ја је ја ча и ко јих има до ста у ро ма-
ну – нај по сле ово је „филм ска фан та зи ја“ и филм је се ћа ње на нај стра шни ји пе ри од у 
на шој ско ра шњој исто ри ји ко ја се вра ћа ју на ку, Пе тру Плу го је ви ћу у ви ду ноћ не мо ре. 
Ње го ве не из ве сно сти де ли с њим су пру га Ви да или Је ли са ве та и ка ко ро ман филм ски 
бр зо те че, од ро ма на-ре ке де ли нас веч ност, па ипак, ово је ро ман о ег зи лу, сли чан 
Ро ма ну о Лон до ну ко ји до бро ћуд ни Лон ги но ви ћев по глед по ди же на ко мич ну ра ван, 
уко ли ко ро ман о из гнан ству мо же би ти ко ми чан. Он је и свиф тов ски, бол но ре а лан, 
уко ли ко се овај хи је ро глиф мо же на зва ти ре а ли стич ком фик ци јом, али ако је та фик-
ци ја не ком хи је ро глиф, чи та о цу у ег зи лу она из гле да као сва ко днев на азбу ка ко ју с 
му ком сри че, сло во по сло во.

Ме ђу тим, пре ва ри ли би смо се ако би смо по ми сли ли да је ро ман ис кљу чи во при-
ча о ег зи лу, у окви ру ове ши ре, фи ло зоф ске рав ни на ла зи се и не ко ли ко ма њих под-
те ма. Ово је при ча о рас па ду је дин ке, о рас па ду по ро ди це Плу го је вић као и о рас па ду 
зе мље, прав но-ге о граф ске је ди ни це из ко је ју нак по ти че, али нас ау тор не на во ди на 
по ми сао да ти раз ли чи ти рас па ди ве ро ват но сто је у из ве сном узроч но-по сле дич ном 
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од но су. Он нас кроз ре чи ју на ка Пе тра пре све га опо ми ње да жи ви мо у све ту у ко ме 
је до шло до рас па да свих си сте ма, као да је свет као та кав у про це су огром не ну кле-
ар не фи си је и фу зи је у ко ме ви ше не ма ни шта но во да се опа зи или ка же.

Или да им ка жем да су у пра ву, да су сви ти не по зна ти на род чи ћи кр во лоч ни по при-
ро ди? Да он да узмем оста так хо но ра ра и из гу бим се у не по зна том прав цу по сле пре да-
ва ња? Го ди не су ту, не по ста је се ни ка ко мла ђи, а жи вот про вин циј ског про фе со ра вр ти 
се у све пред ви дљи ви јим кру го ви ма.

По треб но ми је не што но во, то осе ћам.

Мо жда је про блем мо ћи и рас па да пра ви ју нак ове при че, јер се рас пад као те ма 
умно жа ва у сво јим број ним ва ри јан та ма, фи зич ким, ге о по ли тич ким, пси хо со мат ским 
и со ци оп си хол шким, а до ње га се до ла зи, као у Ве ли ком Ин кви зи то ру код До сто јев ског, 
у тре нут ку ка да чо век из гу би све тост у се би и пре пу сти се ве ри у моћ го ми ле, ре жи ма 
на вла сти, ве ри у све моћ на у ке, ком фо ра и крат ко трај ног ко мо ди те та. Лон ги но вић пак, 
као за ни мљив при по ве дач у сти лу Ле ма, Аси мо ва али и Фи ли па К. Ди ка или Ви ли ја ма 
Гиб со на, схва та да на уч на, или за нас већ ствар но сна фан та сти ка, не сме да чи та о ца пре-
пла ши, умо ри или обес хра бри од чи та ња те жи ном те ме ко ју нам као ау тор на ме ће. 
Он се за то тру ди да оста не жан ров ски ла ган, као у пи са њу филм ске при че или сце на-
ри ја за ствар но сни три лер, уво де ћи у ро ман ве ли ку до зу ху мо ра ко ји је ди ни мо же и 
мо ра да про гу та со ци јал ну те му. Ни сам при ста ли ца пре при ча ва ња књи ге ко ју ана ли-
зи рам на про сто јер сам увек све сна ко ли чи не мо гу ћих сло је ва, број них ме та фо ра и 
ту ма че ња тек ста ко ји се вар љи во на ме ћу чи та о цу, а ко ји се у Лон ги но ви ће вом слу ча-
ју чак тро стру ко мул ти пли ци ра ју јер не тре ба за бо ра ви ти да је као млад чо век сту ди-
рао пси хо ло ги ју на Бе о град ском уни вер зи те ту та ко да и ње го ва про за у се би са др жи 
огле да ло у ко ме се огле да ко мен тар при др жан не ким дру гим огле да лом... Као и пред 
Кун де ри ном при чом „Ау то стоп“, чи та лац ни ка да до кра ја не ће би ти си гу ран да ли је 
Фе тиш Ну ло ау то би о гра фи ја, ствар но сна про за или на уч но фан та стич ни сце на рио за 
по тре сни филм не ког мла дог Ај зен штај на, Ри дли ја Ско та или Тар ков ског. Сто га се пот-
пу но сла жем с ау то ром ка да ка же: „По сто ји део у сви ма на ма ко ји ни јед на ка ме ра не 
мо же до кра ја са гле да ти“; на кра ју про чи та ног ро ма на ме ни се чи ни да сам се об ре ла 
пред филм ским плат ном у не кој са ли у ко јој сам већ не ко ли ко пу та од гле да ла Лон ги-
но ви ћев филм... Исти на, ни сам ску пи ла до вољ но хра бро сти да лич но на пи шем сли чан 
сце на рио, а и да је сам, ко би по ве ро вао у исти ни тост свих тих су лу дих де та ља?


