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РЕД ВОЖЊЕ

Је ле на Ла ла то вић

БОР ДЕЛ ПО ВРАТ НИ КА
(Го ран Го цић: Чо век из не ха та, Ла гу на, Бе о град, 2021)

Основ на те ма Чо ве ка из не ха та, тре ћег ро ма на Го ра на Го ци ћа, на ли ни ји је с прет-
ход ним ро ма ни ма овог ау то ра. На и ме, ра ди се о ег зи стен ци јал ној кри зи му шкар ца 
сред њих го ди на, ко ји пре и спи ти ва њем опо зи ци ја Ис ток – За пад, ди вљи на – ци ви ли за-
ци ја, сло бо да – роп ство, пре и спи ту је и сми сао вла сти тог жи во та. То се нај пре огле да 
у уло зи ко ју то по гра фи ја има у ком по зи ци ји, а не рет ко и у ме та фо рич ном сло ју тек ста, 
где се рад ња од ви ја, а зна че ње гра ди на кон тра сту до мо ви на – ино стран ство. Та ко 
глав ног ју на ка ро ма на Чо век из не ха та, за ко га ка сни је са зна је мо да се зо ве Го ран, 
исто као про та го ни ста ро ма на Таи и је дан од ју на ка ро ма на По след ња ста ни ца Бри
та ни ја, од но сно као сам ау тор, за ти че мо на пу ту, у про це су по врат ка из Аме ри ке у 
Ср би ју. Дра ма у сре ди шту по врат ка глав ног ју на ка у Ср би ју, иро нич но име но ва ну као 
„Мај чи ца Ес“, ти че се, пре све га, ње го вог од но са с оцем.

Од нос оца и си на пред ста вља ар ма ту ру ка ко на ра ци је, та ко и але го риј ског сло ја 
тек ста. При по вед на ди на ми ка овог од но са – сме њи ва ње бли ско сти и од ба ци ва ња – зна-
чај на је из не ко ли ко раз ло га. Нај пре, јер је го ми ла ње ре фе рен ци, го то во бес ко нач но 
ре про ду ко ва ње ин тер тек сту ал не игре, чи ји вр ху нац пред ста вља по след ње по гла вље 
под на зи вом „Скло ни ште од тро шне фик ци је“, са чи ње но од фу сно та у ко ји ма се ре фе-
рен це у при по ве да њу об ја шња ва ју је зи ком реч нич ких од ред ни ца, је дан од основ них 
стил ских по сту па ка у ро ма ну. Ин си сти ра ње на овом ана хро ном и ха о тич ном пост мо-
дер ни зму, на ро чи то кад се у об зир узме жан ров ска ра зно вр сност тек ста, од но сно скло-
ност при по ве да ча ка из ра зу ко ји је сро дан есе ју, раз вод ња ва при по ве да ње. По нов но 
вра ћа ње на од нос оца и си на по ве зу је рас тр за не на ра тив не то ко ве у це ли ну, бу ду ћи 
да је оче ва бо лест мо ти ва ци ја ко ја по кре ће рад њу – Го ра нов по вра так у Ср би ју и су-
о ча ва ње са фру стра ци ја ма из де тињ ства. Шта ви ше, њи хов од нос функ ци о ни ше и као 
по ве зни ца из ме ђу по ро дич не и на ци о нал не исто ри је. Фа зе успе ха и по ра за у жи во ту 
Го ра но вог оца по кла па ју се с од ре ђе ним дру штве ним по ја ва ма у пе ри о ду од ше зде-
се тих го ди на два де се тог ве ка до ра них две хи ља ди тих.

Удва ја ње, у ви ду кон тра пунк та или пу ког умно жа ва ња, је сте основ ни по сту пак ка-
рак те ри за ци је свих ли ко ва у ро ма ну. Ово обе леж је пре но си се и на план на ра ци је, па 
та ко при кра ју ро ма на, до та да све зна ју ћи при по ве дач, ко ји глав ног ју на ка озна ча ва 
по на дим ку Бра тац Бри та нац, про го ва ра у пр вом ли цу јед ни не, ус по ста вља ју ћи је дин-
ство из ме ђу су бјек та и објек та при по ве да ња. Уза јам ном су прот ста вља њу ли ко ва ком-
пле мен тар на је и три ан гу ла ци ја – гра ђе ње тро дел них це ли на у ко ји ма сви чла но ви 
ме ђу соб но ин тер а гу ју. Та ко је Вук Гр гу ре вић, Брат чев са пут ник, чи је име упу ћу је на 
исто риј ску лич ност ко ја је по слу жи ла као пред ло жак за еп ског ју на ка Змај Ог ње ног 
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Ву ка, Го ра но ва су прот ност. Ме ђу тим, у фор ма ци ји Ска лар – Вук Гр гу ре вић – Бра тац, у 
од но су на вла сни ка бор де ла Ска ла ра, ко ји, па ра док сал но, у Брат че вом до жи вља ју 
оли ча ва „тр жи шни прин цип“, тј. ода ност пра ви ли ма и прин ци пи ма, Вук Гр гу ре вић 
сим бо лич ки је из јед на чен са хе до ни стич ким ка рак те ром Брат че вог оца, ко ји од но си 
пре ва гу над по жр тво ва но шћу и „пред у зет нич ким ду хом“, не ка да ва жним осо би на ма 
Го ра но вог оца.

Три основ не те ме, ко је из но ва ис кр са ва ју ка ко кроз при по вед но об ли ко ва ње од-
но са оца и си на, та ко и кроз суд би не сва три по ме ну та ли ка, је су еми гра ци ја, му шко-
-жен ски од но си, ко ји се су штин ски сво де на кон вен ци о нал ни гра ђан ски брак или на 
про сти ту ци ју, и исто ри ја. Нео спор ни ква ли те ти ро ма на Чо век из не ха та је су стил ска 
зре лост и чвр сти на ком по зи ци је. Упр кос пре на гла ше ном ме ан дри ра њу при по вед них 
то ко ва и че сто бес по треб ном умно жа ва њу ре фе рен ци, при ча глав ног ју на ка као из-
вр та ње ма три це обра зов ног ро ма на, од но сно као при ча о по ра зу и „по све ће но сти 
за о ста ја њу у раз во ју“ успе шно је за о кру же на. Но, кључ на сми са о на ис хо ди шта ро ма на 
оста ју ру ди мен тар на, не до вољ но по ет ски раз ви је на, и то на две рав ни – у кон тек сту 
ау то ро вог опу са и у кон тек сту са вре ме не ре ги о нал не књи жев но сти.

У кон тек сту до са да шњег опу са Го ра на Го ци ћа, Чо век из не ха та осла ња се на слич-
ну жан ров ску ма три цу као и прет ход на два ро ма на. У сва три про зна де ла пу то ва ње 
и еми гра ци ја омо гу ћа ва ју про цес су про тан у од но су на са зре ва ње и успе шну со ци ја-
ли за ци ју, што су те ме обра зов ног ро ма на. У књи га ма Го ра на Го ци ћа ју нак се та ко ђе 
одва ја од ма тич ног тла, тра га ју ћи за не ким ви дом но мад ског ис ку ства, али не да би 
на пре до вао или са зрео. На про тив, сми сао ду хов не и фи зич ке еми гра ци је је сте у капи-
ту ла ци ји пред не из ве сно шћу, те у при хва та њу ег зи стен ци јал ног по ра за. Та мо гућ ност 
сим бо ли зо ва на је и у на сло ву. Чо век из не ха та ево ци ра Му зи ло вог Чо ве ка без свој ста
ва, од но сно пре пу шта ње суд би ни као бит ну осо би ну та квог чо ве ка, али је у по јам 
не ха та упи са на и иде ја не све сне или по лу све сне кри ви це. То је емо ци ја ко ја умно го ме 
дик ти ра од нос из ме ђу Го ра на и ње го вог оца. Ме ђу тим, ка да при по ве дач из ја ви да је 
„по сто ја ла опа сност да баш с том оп ште по зна том бр зо пле то шћу и ла ко ум но шћу ко ја 
је у Мај чи ци Ес ра ши ре на по пут ен дем ске бо ле сти, они ко је је Бра тац очај нич ки из бе-
га вао да пот це ни, по жу ре да пот це не ње га – и то баш у овој При пи зди ни, Пу ста хи ји, 
Ву ко је би ни, Не до ђи ји, Ма те ри ни, Не ха ту, Бес тра ги ји, За би ти, Хај-не ха ју, Аб де ри, Пич-
ков ци ма, Ду шма ни ји“, он ба на ли зу је зна чењ ски по тен ци јал ове ме та фо ре.

Она, на и ме, у ко нач ни ци по ста је сред ство из град ње јед не ис пра зне ви зи је све та у 
ко јој вла да ју пред ви дљи ве би нар не по де ле. Ср би ја, на ро чи то у пе ри о ду „тран зи ци је“, 
си но ним је за за о ста лост, при ми ти ви зам, про ста клук и не мо гућ ност про ме не. Она је 
увек об ли ко ва на у опо зи ци ји са Бри та ни јом, где се Бра тац Бри та нац шко ло вао, и Аме-
ри ком, где је гра дио ка ри је ру но ви на ра, ко је уте ло вљу ју ка пи та ли стич ки раз вој и 
основ не ци ви ли за циј ске вред но сти. Сли ка Ср би је из ју го сло вен ског и пост ју го сло вен-
ског пе ри о да у ро ма ну Чо век из не ха та уи сти ну је, тер ми но ло ги јом исто ри чар ке Ма-
ри је То до ро ве, троп „има ги нар ног Бал ка на“ – пред мо дер ног све та у ко ме ца ру ју опор-
ту ни зам, пре пу шта ње ни ским те ле сним по ри ви ма, тро мост и окрут ност. Иде ја да се 
ег зи стен ци јал но бит ни уви ди мо гу сте ћи тек у до ди ру са „дру го шћу“ за јед нич ка је 
ро ма ни ма Таи и Чо век из не ха та, док је жи вот еми гра на та те ма ко ја по ве зу је „му шку 
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дру жи ну“ Ива на, Ан то ни ја, Го ра на, Лу ку, Џу ли ја на из ро ма на По след ња ста ни ца Бри
та ни ја са гру пом кри ми на ла ца и пре ступ ни ка с ко јом се Го ран спри ја те љи по до ла ску 
у Ср би ју. Но, бу ду ћи да је о овим те ма ма ау тор већ пи сао, као и да је ис ку ство еми гра-
ци је у ро ма ну По след ња ста ни ца Бри та ни ја пре не то на при по вед но про ход ни ји на чин, 
те та ко да укљу чу је ра зно вр сна еми грант ска ис ку ства, а не са мо јед но – срп ско – ле-
ги тим но је овај по след њи ро ман чи та ти као сво је вр сни ре грес у од но су на прет ход ни. 
Дру гим ре чи ма, нај ве ћи иза зов ин тер пре та ци је је сте од го во ри ти на пи та ње шта је овог 
пу та ори ги нал но у по гле ду те ме и умет нич ких сред ста ва у ро ма ну.

Нај пре, у ка та лог еми грант ки ња и еми гра на та, тј. ли ко ва ко ји се бо ре са (не до стат-
ком) осе ћа ња при пад но сти, што је че ста те ма у де ли ма Ду брав ке Угре шић, Бе ки ма 
Сеј ра но ви ћа, Са ше Ста ни ши ћа, Да ви да Ал ба ха ри ја, Бо ре Ћо си ћа, да спо ме не мо са мо 
не ка ис так ну та име на са вре ме не ју го сло вен ске књи жев но сти, ро ман Чо век из не ха та 
ба ви се не са мо еми гран том не го и ли ком по врат ни ка, као и ње го вим по ку ша јем да 
ба лан си ра из ме ђу ка те го ри ја „но ма да“ и „ста ро се де о ца“, што за вр ша ва не у спе хом. 
Ова кав те мат ски из бор умет нич ки је осна жен чи ње ни цом да ау тор не бе жи од отво-
ре ног про бле ма ти зо ва ња дру штве не кла се. Шта ви ше, Бра тац Бри та нац све стан је да 
је ње гов бег од оца и до мо ви не ни шта дру го до, ре чи ма при по ве да ча По след ње ста
ни це Бри та ни је, по ку шај да се „осло бо ди ау то ри те та и жи вот ног сти ла сво је на вод но 
укле те и кри ви цом оп те ре ће не кла се“.

Још ва жни је, Ју го сла ви ја из се ћа ња глав ног ју на ка ни је при ка за на из сен ти мен тал не 
пер спек ти ве, већ се ин си сти ра на про тив реч но сти ма ју го сло вен ског дру штва и ја сном 
кла сном ја зу из ме ђу гра ђан ске и рад нич ке кла се. Ипак, фун да мен тал ни зна чењ ски 
про блем ле жи у на чи ну на ко ји ау тор ни ве ли ше раз ли ке из ме ђу Ср би је пре и Ср би је 
по сле рас па да Ју го сла ви је и ра то ва ко ји су усле ди ли. Иро ни зо ва ње „Мај чи це Ес“ као 
зе мље ап сур да ти по ло шки је бли ско на чи ну на ко ји се по ло жа јем са вре ме не Ср би је 
као ро по тар ни це исто ри је на Бал ка ну ба вио Сре тен Угри чић у ро ма ну Не зна ном ју на ку. 
Реч је о по ступ ку оне о би ча ва ња, где ин тер тек сту ал но по и гра ва ње и але го риј ски је зик 
до ми ни ра ју у од но су на псе у до и сто риј ску на ра ци ју. Но, док Угри чић та кав по сту пак 
ко ри сти да, уз по моћ фи гу ре Га ври ла Прин ци па, хе рој ску исто ри ју афир ми ше као 
ал тер на ти ву ле тар ги ји „има ги нар ног Бал ка на“, ро ман Чо век из не ха та обе сми шља ва 
и уки да хо ри зонт про ми шља ња и по е ти за ци је исто ри је. На тај на чин по ли тич ки ап сурд 
сво ди се на ег зи стен ци јал ни, од но сно на оја ча ва ње уве ре ња да су кон крет ни исто риј ски 
про це си и по ја ве за пра во не про мен љи ви усуд срп ског дру штва.

Иа ко на по вр ши ни кри ти ку је за о ста лост и вар вар ство као на сле ђе на ци о на ли стич-
ке и изо ла ци о ни стич ке по ли ти ке из де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, ро ман це ли ном 
свог зна че ња по твр ђу је оп шта ме ста на ци о на ли стич ке кон цеп ци је исто ри је. И то на 
два на чи на. Пре све га, скло ност да се ства ри раз у ме ју по прин ци пу оштрог кон тра ста 
про из во ди аи сто рич ну, ма ни хеј ску сли ку све та по де ље ног на Ис ток (Бал кан и Ру си ја) 
и За пад, џе ла те и жр тве, ла жни про грес и искон ску сна гу при ми тив ног. У та квој ди на-
ми ци, но си лац ви тал но сти и бор бе но сти, на су прот ку ка вич лу ку глав ног ју на ка, је сте 
Вук Гр гу ре вић, лик ко ји сим бо ли ком сво га име на, али и сим бо ли ком сек су ал не до ми-
на ци је, те на си љем ко је без за зо ра чи ни, уте ло вљу је срп ски сред њи век као вред ност 
по се би. Оту да не чу ди при су ство из ра зи то ма чи стич ког дис кур са у тек сту. Осим ру ских 



193

про сти тут ки, ко је Ска лар, Вук Гр гу ре вић и Бра тац до слов но раз ме њу ју, об ли ко ва ње 
жен ских ли ко ва као мо гућ но сти ег зи стен ци је же не не рет ко је све де но на су прот ста-
вља ње ли ко ва Го ра но ве емо тив но не до ступ не, али мо рал не мај ке и ма ни пу ла тив не 
зле ма ће хе, дру ге су пру ге ње го вог оца, с ко јом отац оста је у бра ку до кра ја жи во та.

Књи жев но нај сла би ји део ро ма на упра во је при ка зи ва ње му шко-жен ских од но са. 
У тој сфе ри на гла ше на је ди хо то ми ја из ме ђу му шкар ца у бра ку, као жр тве вла сти те 
су пру ге, и рат нич ке сек су ал но сти, стра те ги је са мо по твр ђи ва ња му шкар ца као до пу-
не на си љу над дру гим му шкар ци ма. Ова кве пред ста ве до жи вља ва ју се као ар ха ич не 
и не рет ко из ве шта че не, еро ди ра ју ћи уку пан умет нич ки до жи вљај.

Да ље, дру ги на чин на ко ји се ре про ду ку ју иде о ло ге ме о „има ги нар ном Бал ка ну“ 
ти че се хро но то па де ве де се тих као раз до бља у ко ме се по ро дич на и ко лек тив на не-
сре ћа су сти чу. За раз ли ку од, при ме ра ра ди, ро ма на Рав но те жа, ау тор ке Све тла не 
Слап шак, у ко ме се обра сци пре пли та ња по ро дич не и ко лек тив не исто ри је не огра-
ни ча ва ју ис кљу чи во на јед ну, му шку пер спек ти ву, ро ман Чо век из не ха та од по чет ка 
до кра ја афир ми ше ви зу ру раз о ча ра ног сре до веч ног му шкар ца, ко ји сво је раз о ча ра-
ње и осе ћај ус кра ће но сти, не из бри сив траг де ве де се тих, же ли да су бли ми ра кроз 
на си ље и фа сци на ци ју кон так том са про сти ту и ра ним же на ма као вр хун цем по твр де 
му шко сти. Упр кос нео спор ној стил ској ра фи ни ра но сти и по је ди ним есе ји стич ким 
бра ву ра ма, те шко је од у пре ти се ути ску да се књи жев но-ан тро по ло шки мо дел ко ји 
но ви ро ман Го ра на Го ци ћа од сли ка ва су штин ски не раз ли ку је у од но су на вред но сти 
и ико но гра фи ју из де ве де се тих го ди на ко је је ет но лог Иван Чо ло вић име но вао као 
„бор дел рат ни ка“.


