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ПЛА ЦЕ БО, ГОР КЕ ПИ ЛУ ЛЕ И НОР ВЕ ШКИ  
ЛЕ КАР СКИ РО МАН

(Ни на Ли ке: По од ма кло, пре вео с нор ве шког Ра дош Ко со вић, Бе о град,  
Ге о по е ти ка 2020)

Сме јем се се би и ми слим: Ето, сме јем се се би. Сме јем се за то што се по на-
шам сме шно. Али шта је то што се по на ша сме шно, а шта се сме је?1 

Иро ни ја је од у век би ла са знај на фи гу ра: фи гу ра у слу жби уви да, а нај по зна ти ји 
иро ни чар европ ске фи ло зо фи је ску по је пла тио сво ју по све ће ност ма је у ти ци у ко ју 
је имао оби чај да уво ди са го вор ни ка иро нич ном упи та но шћу о при вид но са мо ра зу-
мљи вим ства ри ма.

Ка ко ка же Јан ке ле вич, иро ни ја „спа са ва оно што мо же би ти спа се но“,2 а да ли нас 
иро ни ја за и ста мо же за шти ти ти од ба нал но сти соп стве ног и ту ђег сен ти мен та ли зма 
и пред ви дљи во сти – оста је ди ле ма ко ја се у ро ма ну По од ма кло Ни не Ли ке раз ре ша ва 
мо жда ви ше у прав цу без на де жно сти те ам би ци је. На ра тор ка се ипак по ви ну је свим 
оним по ри ви ма ко је кроз чи тав ро ман бри жљи во, ди ја лек тич ки де ком по ну је сво јом 
не ми ло срд ном ло ги ком у чи јем жрв њу се дро бе раз ли чи те фикс-иде је, пред ста ве, 
од брам бе ни ме ха ни зми, фор му ле по ли тич ке ко рект но сти, на че ла њу ејџ фи ло зо фи је. 
Мо жда се ти ме и до ка зу је да иро ни ја и са мо и ро ни ја не мо гу би ти пре вен ци ја на ше лу-
до сти, али као фи гу ре на ра тив не пер спек ти ве у ро ма ну Ни не Ли ке функ ци о ни шу 
бес пре кор но, кре и ра ју ћи је дан лу ци дан, ду хо вит при ступ ин вен та ру ко ји окру жу је 
из ра бље ну те му пре љу бе и нај че шће пре те же над њом. По од ма кло је ро ман не у мор не 
ре флек си је на чи јим ру бо ви ма се уз ди же ока ме ње но ис ку ство – лич но и ко лек тив но.

Од нос тра гич ног и бе зна чај ног у на ра тор ки ном жи во ту пред ста вља па ра диг му 
ко ја је ко ли ко ге не ра циј ски усло вље на, то ли ко и уни вер зал на, а ипак не раз дво ји ва 
од од ре ђе ног жи вот ног ис ку ства. Елин је у сво јим пе де се тим про шла кроз мно штво 
уло га, а у не ки ма је и да ље за ро бље на. Ипак, ње на „кри за сред њих го ди на“ је и кри за 
вред но сног си сте ма у ши рем сми слу, у ко јем је све де ми сти фи ко ва но, из у зев кул та лич-
ног ин те ре са. Иро нич ни под на слов „ле кар ски ро ман“ као жан ров ска ди јаг но за упу ћу је 
на то: као и дру ге про фе си је у слу жби људ ске до бро би ти, и ова гу би дру штве но при-
зна ње и зна чај ко ји је у за јед ни ци од пам ти ве ка има ла. Од ис це ли те ља, ле кар по ста је 
пу ки слу жбе ник, по сма трач, а по вре ме но и са у че сник лич не дра ме ко ју у ор ди на ци ји 

1 Ни на Ли ке: По од ма кло, Бе о град, Ге о по е ти ка 2020, стр. 112.
2 Вла ди мир Јан ке ле вич: Иро ни ја, Срем ски Кар лов ци, Из да вач ка књи жер ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа 
1989, стр.185.
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игра ју па ци јен ти, спрем ни на ту жбу уко ли ко кон вер за ци ја кре не за бра ње ним то ко-
ви ма ди рект но сти и искре но сти. Не из бе жна те ма људ ских пра ва у ви со ко кул ти ви са-
ном нор ве шком дру штву по ја вљу је се на ко мич не и тра ги ко мич не на чи не и оног 
тре нут ка кад Елин ви ше ни је у ста њу да стр пљи во под но си за ме ну те за у ко јој су 
струч на зна ња ба га те ли са на, а бо ле сни се ле че уз аси стен ци ју ано ним них елек трон-
ских из во ра, ла ич ких са ве та, ин ту и ци је и њу ејџ му дро сти – она ула зи у кон фликт и 
по тен ци јал но опа сну си ту а ци ју. 

Оно што је ка рак те ри стич но за ве ћи ну па ци је на та ле кар ке оп ште прак се Елин је сте 
да пред ста вља ју ин кар на ци ју рас про стра ње ног па ра док са мо дер ног све та у ко јем 
сва ки по је ди нац не у ро тич ним по на ша њи ма про из во ди соп стве ну бо лест и, за тим, 
тра жи лек за ту са мо ин ду ко ва ну па то ло ги ју у си сте му здрав стве не за шти те јед не од 
нај бо га ти јих европ ских др жа ва, ко ја за оси гу ра ни ка мо же да учи ни го то во све – док 
год се то не ко си с на че ли ма по ли тич ке ко рект но сти, где се по пут дог ме по шту је би ло 
чи ја пред ста ва о се би и пра во да се про гла си за би ло шта, уко ли ко се баш „та ко осе ћа“. 
Мо гућ ност да се иде ја су бјек та о са мом се би по ста ви као ње гов је ди ни ме ро да ван 
иден ти тет – за сно ван у то ли кој ме ри на про из вољ но сти лич ног опа жа ња и фан та зму, 
а та ко ма ло на фак то гра фи ји – пред ста вља не сум њив до каз на ди ра ња но вог до ба 
пред ко јим је Елин спрем на да ка пи ту ли ра. Она до бро за па жа да по ста је ва жни је да 
ли се ле кар том кон цеп ту по ви но вао, не го да ли се по вла ђи ва њем си сте му им пли цит но 
су прот ста вља Хи по кра то вој за кле тви или да ли уоп ште ле чи. До бар при мер је су срет 
с па ци јен том код ко јег Елин от кри ва кар ци ном те сти са у ра ном ста ди ју му, чи ме му 
спа са ва жи вот, али при ли ком су сре та с њим, на кон оздра вље ња, па ци јент не из ра жа-
ва ни ка кву за хвал ност, већ са мо мр зо во љу због не ком фор ног на чи на жи во та ко ји су 
у прет ход них го ди ну да на узро ко ва ле те ра пи је. Тај би за ран од нос по ко јем је лич ни 
ком фор па ци јен та у нај ма њу ру ку јед на ко ва жан ко ли ко и ње гов жи вот за Елин је пот-
пу но не при хва тљив и ре волт због та кве ин вер зи је вред но сти узро ку је ра ђа ње све сти 
да она за пра во и не мо же да по мог не љу ди ма. 

С дру ге стра не, ме ди цин ски увид у на чин на ко ји функ ци о ни ше људ ско те ло до во ди 
је до скеп се пре ма иде ји да ве ћи на љу ди не бо лу је ни од че га дру гог до де ге не ра тив-
ног про це са зва ног ста ре ње. То би зна чи ло да сва ки чо век за пра во бо лу је од не из ле-
чи вог ста ња – од на до ла зе ће смр ти, од но сно од смрт но сти као con di tio hu ma na. И то 
је ди јаг но за с ко јом ле кар ка по сма тра се бе и сво је па ци јен те, а већ то, по се би, до вољ но 
је да је из оп шти из са вре ме ног дру штва за ко је је смрт ност го то во је ди ни пре о ста ли 
та бу. Оно што се тој све сти фре не тич но су прот ста вља је сте кон цепт веч не мла до сти, 
при зи ван и одр жа ван раз ли чи тим ре стрик тив ним ре жи ми ма ис хра не, фа на тич ним 
ве жба њем, ис пи ја њем чу до твор них елик си ра у ви ду „зе ле ног пра ха“ и мно гим дру гим 
прак са ма. Елин с не скри ве ном иро ни јом по сма тра и ко мен та ри ше то без гла во де ла-
ње у прав цу по ри ца ња је ди не из ве сно сти, ко је нај че шће са мо убр за ва не ми нов ни 
ис ход и ис ку ство не мо ћи соп стве ног те ла.

С об зи ром на ан ти ци па циј ски од нос пре ма љу ди ма, па и са мој се би, ло гич но је што 
Елин не про на ла зи љу бав ни ка ме ђу не по зна ти ма јер она од би ја да при ста не на мо-
гућ ност да је би ло шта мо же из не на ди ти, већ се, ко мич ним спле том окол но сти на 
Феј сбу ку, окре ће свом не ка да шњем љу бав ни ку. Ак сел (муж) и Бјерн (љу бав ник) су 
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ан ти по ди јер је на ра тор ка ис цр пље на од не у трал но сти, од „оба ве зе“ да раз ми шља и 
де ла из ван ка те го ри ја му шког и жен ског ка ко би оста ла еман ци по ва на по сва ку це ну 
и при хва ће на у дру штве ној за јед ни ци. Ни је слу чај но што Елин жи ви у Грен ди, квар ту 
ко ји ис под ими џа сло бод ног и не кон вен ци о нал ног на се ља има сво је дог ме и ко дек се 
по на ша ња3 чи ју не у мо љи вост она на кон ни за го ди на ви ди као је дан об лик ли це мер-
ја и сно би зма. Та ко се ис по ста вља да и сло бо дар ски дух ове за јед ни це по ро бља ва, 
као и све дру го, на ме ћу ћи са мо је дан ис пра ван и при хва тљив об лик по на ша ња и го-
во ра. И у Грен ди, ма ко ли ко еман ци по ва на би ла, по сто је „по гла ви це“, прет ход ни ци и 
кре а то ри јав ног мње ња, као и дру где, и ни је ни ма ло ла ко са чу ва ти углед оп се сив ним 
раз ми шља њем о по ли тич кој ко рект но сти сва ког свог чи на и ко мен та ра. 

Ди на ми ку за бра ње них по ла ри те та она про на ла зи у од но су с Бјер ном, ма ко ли ко 
мла да лач ке љу ба ви сре до веч них љу ди би ле не при влач на те ма. Ипак, у тој ре ла ци ји 
она ожи вља ва не ке де ло ве соп стве не лич но сти ко је је мо ра ла да от пи ше у ак ту ел ном 
бра ку и жи во ту ка кав је иза бра ла. Бу ду ћи да се нај ве ћи део њи хо вог од но са од ви ја у 
елек трон ском про сто ру, Бјерн се по ја вљу је као глас с дру ге стра не ње не сва ко дне ви-
це ко ји осве тља ва чи ње ни цу да она већ ду го не чу је да јој се не ко истин ски обра ћа, 
као што се ни њен глас не чу је у по лу а то мат ским раз го во ри ма с па ци јен ти ма или 
бес пре кор но ду хо ви тим и до зи ра ним раз го во ри ма у соп стве ној ку ћи. За пра во, баш 
та ку ћа пре ста је да би ва про стор су сре та и ме та фо ра по ро ди це, и по ста је циљ по се би. 
Бри га о ку ћи функ ци о ни ше као те рет и ин вен тар сва ко днев них рад њи ко ји ком пен-
зу је отва ра ње ве ли ког, пра зног про сто ра у сре ди шту ства ри и про из во ди ка кву-та кву 
рав но те жу. За то ни је чуд но што се Елин нај пре, пре са мог раз во да и за кон ских проце-
ду ра, од ри че сво је по ло ви не ку ће, што се мо жда мо же ту ма чи ти као ал тру и зам иза зван 
гри жом са ве сти, али чи ни се да над та квим, са свим ло гич ним об ја шње њем ипак од-
но си пре ва гу но во от кри ве на че жња за сло бо дом. Кроз од нос пре ма по ро дич ној ку ћи 
на ра тор ка ја сно уви ђа да не уме дру га чи је да по сто ји не го да ро бу је ства ри ма ко је 
ра ди. И са свим је из ве сно да је и то роп ство не ки об лик са мо ле че ња рас тр за ног су-
бјек та. Под јед на ко ко ли ко и ал ко хол, ко ји, опет, има пред ност над оп се сив ним ра дом 
јер ане сте зи ра, да је под но шљив об лик ина че не под но шљи вим осе ћа њи ма и вра ћа 
из гу бље ни сјај. 

Елин од ба цу је ад ми ни стра тив не, али и све дру ге еу фе ми зме и ма да се и са ма пре-
пу шта ко ло пле ту људ ских глу по сти, са мо ле че њу у ви ду сва ко днев ног опи ја ња, пре-
љу би са зна чај ним емо ци о нал ним уло гом, она осва ја сво јом спрем но шћу да при зна 
све. То при зна ње од ви ја се кроз је дан уну тра шњи игро каз, где на ра тор ка са му се бе 
оп ту жу је и са му се бе бра ни ка да то успе, а по не кад са мо ре зиг ни ра но при ста не на 
не ми ло срд ну де фи ни ци ју ко ју по ста вља њен ум. У том про це су по ма же јој фи гу ра 
Ту реа, ана том ског ре кви зи та из ор ди на ци је, пла стич ног ко сту ра ко ји пре у зи ма уло гу 

3 „Ако би чо век гре шком до био хри шћан ско-кон зер ва тив не но ви не у по шти, мо гао је без бо ја зни 
да их по не се на не ко од спон та них оку пља ња за ро шти љем, да сед не за ба штен ски сто и поч не 
да чи та би ло ко ју стра ни цу, сто по сто си гу ран да ће се сви за сто лом оду ше вље но и углас на сме-
ја ти. Али да је не ко за сто лом по ка зао да је скеп ти чан пре ма хо мо сек су ал ци ма или ими гран ти ма 
или тран све сти ти ма или дру гим ма њи на ма, као гру пи или по је дин ци ма, ма ко ли ко бла го и у ма 
ка квом об ли ку, то би би ло исто као да се до жи вот но ис пи сао из за јед ни це.“ По од ма кло, стр. 51.
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не ка квог ани му са и да је глас ње ним сум ња ма у соп стве не мо ти ве. Ту ре по ста вља не-
при јат на пи та ња и ко мен та ри ше ства ри ко је се обич но пре ћут ку ју. За ни мљив де таљ 
је и ше шир, са свим су ви шан на го лој Ту ре о вој ло ба њи, ко јим Елин же ли да се по и гра 
до во де ћи у ве зу не спо ји ве еле мен те: екс трем ого ље но сти ко ји пред ста вља ана том ски 
ске лет и ше шир као стро го гра ђан ски ре кви зит. С тим ше ши ром на так ну тим на ло ба-
њу Ту ре је и под сет ник, али и ко мич на сли ка у углу ор ди на ци је ко ја би тре ба ло да 
на сме је и ево ци ра схва та ње о ис це ли тељ ској уло зи ху мо ра. 

Елин је са свим све сна на чи на на ко ји функ ци о ни ше ње на (ти пич на људ ска) пси хо-
ло ги ја, а као илу стра ци ја слу жи при ча о екс пе ри мен ту с па цо ви ма ко ји нај бур ни је 
ре а гу ју на не ре до ван обра зац на гра ђи ва ња при при ти ску на ру чи цу. Не пред ви ди вост 
по ја вљи ва ња на гра де у ви ду хра не про из во ди у њи ма по тре бу да не пре кид но при-
ти ска ју по ме ну ту ру чи цу. Ово је ујед но ме ха ни зам раз во ја за ви сно сти, од ко је ле кар-
ку не спа са ва ис црп но са зна ње о по ме ну том екс пе ри мен ту.4 Она ипак раз ви ја за ви-
сност од Бјер но вих по ру ка и хра не ко ју јој оне пру жа ју. Упр кос све сно сти и уви да, тај 
ток пред ста вља не ки об лик ну жно сти ко јем се не мо же ума ћи, без об зи ра на сву ин-
те ли ген ци ју и спо соб ност опа жа ња. Ис под на но са со ци ја ли за ци је, све нас вре ба на ша 
сен ка, уну тра шња „звер“, ка ко са ма Елин то фор му ли ше.

У са гле да ва њу вла сти те суд би не, Елин не да је мно го шан си пси хо ло ги ји. Иа ко би 
се мо гао из ве сти ло ги чан за кљу чак да су пси хо ло шке дис по зи ци је ко је упра вља ју ње-
ним жи вот ним из бо ри ма на ста ле, на рав но, (где-би-дру где-не го) у од но су с оту ђе ном 
и ро бо ти зо ва ном мај ком, ко ја је, опет, по не из бе жној ли ни ји на сле ђи ва ња емо ци о-
нал них обра за ца, и са ма би ла „жр тва“ сво је мај ке. Чи та лац би мо жда мо гао да по хр ли 
ка том ту ма че њу, али ја сно је да ау тор ка не да је том сег мен ту ро ма на те жи ну ма ка квог 
раз ре ше ња или по кри ћа. Мај чи на де мен ци ја, за ко ју се Елин, упр кос сво јој про фе сио-
нал ној ком пе тен ци ји на да да ће се окон ча ти по врат ком мај чи ног ду ха у мен тал ну 
пу стош на се ље ну фан то ми ма, слу жи као из го вор. И то на ме ће те рет до дат не кри ви це, 
јер са стан ке с Бјер ном у мај чи ном ста ну обез бе ђу је до бар из го вор: по се та бо ле сној 
мај ци ко ја се већ не ко вре ме на ла зи у до му. 

Та мо где не ма ул ти ма ту ма да се де лу је, да се уско чи у сам ток до га ђа ја, отва ра се 
про стор за иро ни ју – тај про стор се за Елин отва ра у тре нут ку у ко јем она, при вре ме но, 
ис ко ра чу је из свих при си ла да чи ни би ло шта, да од го ва ра на по ру ке или об ја шња ва 
се бе. У тој но вој сло бо ди, за га ран то ва ној ве ли ким гу бит ком, она мо же не ми ло срд но 
ја сно да ви ди све и то на ро чи то се бе, она ви ди све ни јан се свог про ма ша ја. Док спа ва 
на не у доб ној фо те љи на рас кла па ње и на ги не ко ло шком сто лу у ор ди на ци ји, она је 
до бро вољ ни из гна ник ко ји ви ше ни од ко га не за ви си. То што сме шта сво је скло ни ште 
у аскет ско про фе си о нал но окру же ње до ма здра вља ја сно го во ри да је то по след ња 
ста бил на ко ор ди на та ње ног но вог жи во та, све де ног на ми ни мум.

Из у зет на ду хо ви тост при по ве да ња и про бле ма ти зо ва ње бес пре кор но сти (бри-
љант но сти) као кон цеп та са вре ме ног нор ве шког дру штва у ро ма ну По од ма кло Ни не 

4 „Ако се па цо ви ста ве у ка вез са ру чи цом, и схва те да се хра на увек по ја ви кад при ти сну ру чи цу, 
при ти ска ће је и осло бо ди ти хра ну са мо кад су глад ни. Ако се хра на ни кад не по ја ви кад је при ти-
сну, убр зо ће из гу би ти ин те ре со ва ње за ру чи цу. Но ако се хра на по ја вљу је, али не ре дов но, па цо ви 
ће при ти ска ти ру чи цу док не умру...“ По од ма кло, стр. 112.
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Ли ке мо гле би чи та о це под се ти ти на Ер лен да Луа, али Елин је да ле ко од До пле ра. Она 
мо ра оста ти ин сај дер, ипак не мо же да умак не те ре ту сво је про фе си је и зах те ва зна-
чај них дру гих. Ако ка же мо да то има ве зе с му шком, од но сно жен ском пер спек ти вом, 
мо жда за ла зи мо у зо ну по ли тич ке не ко рект но сти, али ре ци мо да има ве зе с на шом 
пер цеп ци јом му шке и жен ске уло ге. Си гур но је да ни је реч о жен ском пи сму, јер при-
по ве да ње Ни не Ли ке од ли ку је из ра зи та це ре брал ност у ко јој је на ра тор ка стал но 
ко рак ис пред са ме се бе, из у зев мо жда у си ту а ци ји кад ша ље по ру ку на по гре шан број 
те ле фо на и ти ме се раз от кри ва. То је тре ну так опа сног спа ја ња па ра лел них жи вот них 
то ко ва где ви ше не ма по врат ка у би ло ка кву фор му удоб но сти и где је је дан по ре дак 
по љу љан из те ме ља, а, ка ко се по сле по ка зу је, и не по врат но из гу бљен. Све ње не до-
та да шње фан та зи је о Ак се ло вим ре ак ци ја ма на са зна ње о при ро ди ве зе с Бјер ном 
про ма шу ју и из тог раз ло га овај мо ме нат мо же би ти тач ка сво ђе ња Елин на ме ру ње 
са ме, док се у го то во свим дру гим си ту а ци ја ма мо же на во ди ти крај ње илу стра тив но 
ме сто увод ног ци та та – по сто ји јаз из ме ђу оне ко ја де ла и оне ко ја се сме је том де ла-
њу. Из ме ђу оста лог, ве за с Бјер ном на тре нут ке пру жа ути сак да је тај раз мак из ме ђу 
би ћа де ла ња и би ћа кон тем пла ци је ра ван ну ли. За ве де на том се квен цом од мо ра од 
су пер и ор ног раз у ме ва ња без из ла зно сти људ ске по зи ци је, Елин се пре пу шта са мом 
то ку ства ри ко је су, гле да не не при стра сно, сме шне, али, у за ви сно сти од окол но сти, 
мо гу на гло по ста ти и тра гич не.

Све жи на с ко јом ро ман По од ма кло Ни не Ли ке ис тра жу је сфе ре тра ги ко мич ног у 
ис ку ству мо дер ног чо ве ка пру жа чак и не ку вр сту уте хе – не у кон тек сту осло ба ђа ња 
про та го ни ста тра ги ко ме ди је од од го вор но сти, већ у пру жа њу до ка за да, иа ко је пред-
ви дљи вост у упра жња ва њу глу по сти део људ ске при ро де, по сто ји део нас ко ји мо же 
тој ну жно сти да се сме је. 


