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РЕД ВОЖЊЕ

Ср ђан Ср дић

ОБЛО МОВ
(Са мју ел Бе кет: Мар фи: са ко мен та ри ма, пре вео с ен гле ског Фла вио Ри го нат, 

ЛОМ, Бе о град, 2020)

Не ма мо пре ви ше раз ло га за са мо хва лу кад до ђе до Бе ке та. Оста ли смо не ка ко 
не до ре че ни, ра ди ло се сти хиј ски, пре во ди ло и об ја вљи ва ло. Ако је до озбиљ ни је 
ана ли зе, вр ло је ве ро ват но да је Бе кет у том сми слу нај ви ше по стра дао од свих сво јих 
зна ме ни тих са вре ме ни ка – го ми ла раз ли чи тих из да ва ча, пре во ди ла ца, ни ка да ни су 
об ја вље на чак ни иза бра на де ла, ка мо ли са бра на, о кри тич ком из да њу су лу до је го во-
ри ти. Да нас је те шко ра за бра ти се, све сти би бли о граф ске по дат ке и утвр ди ти шта је 
од све га што је ра ђе но за и ста упо тре бљи во, шта не до ста је, а шта је из ве де но на на чин 
не до сто јан ве ли ког мај сто ра. 

По сто ји не ко ли ко та ча ка ко ји ма је мо гу ће об ја сни ти ка кво-та кво Бе ке то во при су-
ство на овим про сто ри ма. Пр ви је, по сло вич но, Но бе ло ва на гра да, као и ау ра ко ја је 
пра ти. Ни је би ло за оче ки ва ти да ће је дан од ње них до бит ни ка, и то ни ма ло слу чај них 
до бит ни ка, оних ко ји су на гра ду до би ли тад кад је тре ба ло да је до би ју и у до ба кад су 
је до би ја ли они ко ји је тре ба ло да је до би ју, оста не ра ди кал но не по знат и не про чи тан. 
Ма да ће о овом дру гом тек би ти ре чи. Да ље, ка кву-та кву по пу лар ност Бе кет ов де ду-
гу је не сум њи вом по зо ри шном успе ху свог нај по зна ти јег ко ма да, Че ка ју ћи Го доа. Тај 
успех ни је пре ви ше афир ми сао штам па но из да ње оста лих ње го вих драм ских тек сто-
ва, те се на ње га че ка ло све до 1984. Ова књи га, ко ју је Но лит об ја вио не по сред но пред 
мрак ко ји ће и ње га про гу та ти, да нас је при ли чан ра ри тет. Но вог из да ња ни је би ло. 

Ипак, би ће да је кључ но ли це за раз у ме ва ње ов да шње Бе ке то ве ре цеп ци је Ра до мир 
Кон стан ти но вић. Две су ства ри ко је су есен ци јал но ва жне за по и ма ње Кон стан ти но ви ћег 
по ду хва та – об ја вљи ва ње не ве ли ке књи ге до ку мен тар них за пи са о при ја тељ ству с Бе ке-
том, те ме ђу соб не пре пи ске (Бе кет, при ја тељ, От кро ве ње, 2000) из ко је је мо гу ће обаве-
сти ти се и о пр вим пре во ди лач ким на по ри ма ко је је у ко рист Бе ке та, али и ло кал них чи-
та ла ца, на чи ни ла Кон стан ти но ви ће ва су пру га, Ка та ри на Са мар џић. Ре ци мо, дру ги Бе ке тов 
ро ман, Мо лоа (Mol loy) из вор но је об ја вљен 1951. го ди не, ов де је об ја вљен 1959, упра во у 
пре во ду Ка та ри не Са мар џић. На на ред ни пре вод, а у пи та њу је та ко ђе ро ман, Ма ло не 
уми ре, че ка ло се све до 1969 (Зо ра, За греб, пре ве ли Иван Слам ниг и Све влад Слам ниг).

Док је Кон стан ти но ви ће ва фа сци на ци ја Бе ке том би ла и пра во вре ме на и кон тро-
ли са на, из гле да да се оду ше вље ње дра мом Че ка ју ћи Го доа ипак мо же при пи са ти од-
ре ђе ној вр сти не та ко рет ког ин те лек ту ал ног сно би зма ког ка рак те ри шу не из о став на 
по сле дич на ле њост ду ха, али и не до ста так ра до зна ло сти иза ко је би ста јао на пор 
ро ђен из по све ће но сти. А Бе кет, то је на пор. Оста ју, на рав но, збор ни ци ра до ва о Бе-
ке ту, не ко ли ко вр ло ко ри сних, као и по след ње у ни зу осми шље ни јих из да ња, књи га 
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Са бра не крат ке про зе 1929–1989 (Ге о по е ти ка, 2013, пре вод и на по ме не Ива на Ђу рић 
Па у но вић), из вр сно опре мље на и нео п ход на за раз у ме ва ње ге не зе Бе ке то вих по е-
тич ких по ла зи шта. Све на ве де но за др жа ло се у рав ни уз бу дљи вог ин ци ден та. Али, 
пре све га, ин ци ден та. Због то га је пр ви срп ски пре вод Бе ке то вог де би тант ског ро ма-
на Мар фи (2020), ви ше не го по зи ти ван слу чај, не би ва ља ло да оста не изо ло ван.

Во лео бих да раз ја сним: Бе кет ни ка да не ће би ти пи сац во љен од стра не ми ли о на. 
Тих ми ли о на на про сто не ма, ни је пред ви ђе но да их бу де, сам ау тор ни је ра чу нао с 
њи ма. И док ви зу ел ност и пер фор ма тив ност дра ме до не кле олак ша ва ју ње ну ре цеп-
ци ју, суд би ну Бе ке то вих ро ма на је Но бе лов ко ми тет од ре дио као не што по вољ ни ју 
од оп скур но сти у ко јој су до до де ле та во ри ли. Исто риј ски, не ма ди ле ме о му ка ма 
ко је је Бе кет имао с по тен ци јал ним из да ва чи ма Мар фи ја, си ту а ци ја на лик оној у ко јој 
се на шао Фок нер по за вр шет ку ра да на ру ко пи су Бу ке и бе са. Ман тра „то се не ће чи-
та ти“ (чи тај: про да ва ти), пра ти ла је овај текст ко ли ко и упор на на сто ја ња уред ни ка да 
ау тор текст упо до би за ко ни то сти ма тр жи шта (чи тај: ме ди о кри тет ског им пе ра ти ва), 
али и де ци ди ра ност с ко јом је Бе кет од би јао да се ова квим иде ја ма по ви ну је. Ко ли ко 
је Бе ке то ва ини ци јал на, а и по то ња, (не)по пу лар ност об у хват на, све до чи по сла ни ца 
мла дим, а и свим оста лим пи сци ма овог и сва ког вре ме на, оли че на у из ве шта ји ма о 
про да ји пр вог из да ња Мар фи ја: од по чет ног ти ра жа књи ге ко ји је из но сио 1500 при-
ме ра ка (це на при мер ка је на кра ју из но си ла ми зер на че ти ри ши лин га), пр ве го ди не 
(1938) је про да то 568 при ме ра ка, на ред не 23, сле де ће 20, и на кра ју 7. Пре о ста ла по-
ло ви на ти ра жа ни ка да ни је од штам па на, а Бе кет је на кон чи та вог про це са био бо га-
ти ји за два де сет фун ти, што је су ма на ко ју је уред но мо рао да пла ти по рез. Епо хал ну 
ко мер ци јал ну ка та стро фу пра ти ле су ма хом ло ше кри ти ке, од ко јих она ко ју је на пи сао 
Ди лан То мас пред ста вља спо ме ник те шком не ра зу ме ва њу та мо где се не ра зу ме ва ње 
углав ном не оче ку је. Али, та ко је Тол стој чи тао Че хо ва. Ни шта но во.

Бе кет Мар фи ја ви ше је Џојс не го Бе кет ка квог ина че зна мо, и то ни је но вост они ма 
ко ји су се по за ба ви ли књи гом крат ких про за о ко јој је ма ло пре би ло ре чи. На и ме, до-
бро је по знат ве о ма ком плек сан од нос из ме ђу дво ји це Ира ца, по не ким ви ђе њи ма 
нај бо ље за пи сан у ви ду ко му ни ка ци је Ха ма и Кло ва у Кра ју пар ти је. Пи шу ћи Мар фи ја, 
Бе кет на Џој са ре а гу је дво смер но. Пр во бит но као не ка вр ста не пот пу ног епи го на за-
стра шу ју ћег џој сов ског на ра тив ног мо де ла ко ји под ра зу ме ва не тек ау то ра спо соб ног 
да уо ча ва ин тер тек сту ал не ве зе на ни воу син так се, па и су же ни јих це ли на, већ и ау-
то ра чи је је еле мен тар но опре де ље ње да сва ким еле мен том тек ста све ду бље и ду бље 
по ни ре у ин тер текст, и то у ра спо ну од но тор них, оп штих ме ста укуп не кул ту ре и 
ци ви ли за ци је (ов де ни је реч ис кљу чи во о књи жев но сти ко ја се чи та кроз оп ти ку дру гих 
књи жев но сти), па до ни воа ор ди нар них три ви јал но сти та ко ђе ка дрих да се ман тич ки 
и асо ци ја тив но ре зо ну ју. Иа ко би би ло мо гу ће за др жа ти се на овом по лу пред ста ве о 
то ме ка ко чи та ти ра ног Бе ке та, би ло би под јед на ко не у пут но и не про ми шље но, јер 
он ни је на ме рио да Џој сов мо дел одр жи, већ да га пре ва зи ђе. А он да је схва тио да се 
упу шта у ствар крај ње без из глед ну, ствар ко ја ње му, Бе ке ту, ни је при ро ђе на. И кре нуо 
је да ру ши. Мар фи, то је пр ви, не до кра ја ус пе ли по ку шај пре вла да ва ња Џој со вог ути-
ца ја за ра чун до се за ња пра вог Бе ке та. И, ка ко то ка сни ји тек сто ви по ка зу ју, до са мог 
се бе Бе кет је до шао тек крај њим, ме то дич ним сво ђе њем, о че му све до чи и ње го ва 
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из ја ва о фран цу ском, је зи ку ко ји усва ја за по тре бе вла сти те књи жев но сти, ка ко би 
пи сао што шту ри јим, све де ни јим, си ро ма шни јим је зи ком, ли ше ним сва ког ба рок ног 
ма ни ри зма, па и оног ин тер тек сту ал ног. 

Кад је та ко ка ко је сте, од лу ка срп ских уред ни ка и из да ва ча Мар фи ја да пре вод 
обо га те број ним па жљи во ода бра ним ко мен та ри ма из ка пи тал не сту ди је Кри са Екер-
ли ја Ма ло ум ни де та љи, ко ји сва ка ко и нео по зи во олак ша ва ју про ла зак кроз текст и 
обез бе ђу ју ве ћу чи та лач ку про ход ност, не дво сми сле но је ко ри сна. Иа ко и да ље за-
сту пам ми шље ње да чак и ово ли ко зах тев ни тек сто ви мо гу да бу ду об ја вље ни без 
ика квих ко мен та ра и фу сно та, што ће до ве сти до јед ног ни воа чи та ња, чи ње ни ца је 
да Бе кет ов де ра ни је је сте пре во ђен упра во на та кав на чин, те да је до шло вре ме да 
се ње го вим књи га ма, ма кар про зним тек сто ви ма, при сту пи дру га чи је, на ра дост ње-
го вих но вих чи та ла ца, али и оних ко ји чи та ње от по чи њу с ја сном иде јом шта би мо гло 
да их са че ка иза ко ри ца. 

Опет, ве ро ват но не ма бо љег уво да у Мар фи ја од ре че ни це ко ју је Пе ги Гу ген хајм 
из го во ри ла од го ва ра ју ћи на пи та ње о крат кој ве зи с Бе ке том у ко јој се на шла кра јем 
1937. го ди не, упра во у вре ме на ста ја ња Мар фи ја. Тај ла кон ски, не у ме сно је ре ћи џен тлмен-
ски од го вор, у се би је са др жа вао озна ку Бе ке та као ни ма ње ни ви ше не го Гон ча ро вље-
вог хе ро ја Обло мо ва. Не знам да ли је Бе кет ика да ре а го вао на ова кву ква ли фи ка ци ју, 
зна ју ћи по не што о ње му сум њам да је сте, али она се уред но мо гла од но си ти и на Мар-
фи ја, пр вог у пле ја ди ње го вих ли ко ва, про зних или драм ских, чи ја је цен трал на од ли-
ка не до ста так ско ро сва ке од ли ке, без лич ност као та ква, али и ин тен зив на и стра сна 
во ља пре ма без лич но сти, од лу че на без лич ност, на мер на, ко ли ко је на мер на би ла и 
од лу ка Бе ке та да Мар фи ја кр сти јед ним од нај че шћих ир ских пре зи ме на, те од ње га 
и но ми нал но на чи ни би ло ко га, оног ко се ни по че му из у зев без лич но сти не од ли ку је. 
Не знам ни шта је Бе кет мо гао да ми сли о Обло мо ву, ни ти да ли је ика да ми слио о ње му, 
али Пе ги Гу ген хајм је сте по го ди ла и ви ше не го пре ци зно кад је на пра ви ла ова кву ана-
ло ги ју и Бе ке то ве чи та о це упу ти ла на чу де сни Гон ча ро вљев ро ман, у свом вре ме ну, 
а и ка сни јим, су пер мо де ран оно ли ко ко ли ко је то тек не што ка сни је био Мо би Дик. Јер, 
ако је Мар фи, док се пот пу но го љу ља у сто ли ци за ко ју је са мог се бе ве зао, бли зак 
не ком од ју на ка ко ји му тра ди ци јом прет хо де, то је де фи ни тив но Обло мов ко ји се За-
ха ро вих упа ди ца из сва ко днев не ствар но сти кло ни та ко што за па да у пер ма нент ни 
дре меж и од би ја ње да у би ло че му уче ству је. 

И док се Обло мов не упи ње мно го да сво је не у че ство ва ње обра зло жи, Мар фи је 
у по се ду јед ног па ра фи ло зоф ског кон цеп та ко ји је па сив ност пре ма оче ки ва њи ма из 
спо ља шњо сти про из вео у ко ли ко-то ли ко ста бил ну док три ну. Крај ње ин фан тил ни 
Обло мов чак и на го ве шта је кон флик та раз ре ша ва па си ви за ци јом све сти за ра чун 
под све сти, док Мар фи на сту па ма ни фест но, као гла сно го вор ник вла сти тог кон цеп та, 
све док Се ли ја, же на с ко јом се на ла зи у би зар ној емо ци о нал ној ве зи, не по сег не за 
ул ти ма ту мом: има ћеш ме уко ли ко бу деш про на шао по сао, уко ли ко се ак ти ви раш. И 
та ко на ста је пу ко ти на, по ка зу је се да си стем уну тар чи јих ко ор ди на та Мар фи по ку ша ва 
да жи ви је сте не са вр шен, те да се уру ша ва под при ти ском емо ци о нал но сти. 

Та ко до ла зи мо до но вог Ру са, Гон ча ро вље вог не у по ре ди во слав ни јег са вре ме ни-
ка, Ф. М. До сто јев ског, ко ји је до те ме ре при вла чио Бе ке та да је у ини ци јал ним фа за ма 



221

ра да на ро ма ну свог про та го ни сту хтео да на зо ве Са шом Мар фи јем, алу ди ра ју ћи на 
нај мла ђег Ка ра ма зо ва. Јер, Се ли ја би ла ко мо гла да бу де про чи та на и као Со ња Мар-
ме ла до ва ко ја пле ди ра на не рас ки ди во за јед ни штво с Рас кољ ни ко вим, на овом и оном 
све ту, али тек кад овај при зна сво ју кри ви цу и при хва ти санк ци ју, људ ску и Го спод њу. 

Не во љан упра во оно ли ко ко ли ко је у фи на лу Зло чи на и ка зне не во љан Рас кољ ни-
ков, али из са свим дру га чи јих по бу да, Мар фи под ле же при ти сци ма и, на кон су сре та 
с из ве сним Тин клпе ни јем, опре де љу је се за на пу шта ње Ир ске и од ла зак у Ен гле ску, 
Лон дон, ка ко би се за по слио на рад ном ме сту бол ни ча ра у пси хи ја триј ској уста но ви 
Мен тал на Ми лост Маг да ле не. И док је за њим ор га ни зо ва на чи та ва по те ра од стра не 
нај би зар ни јих мо гу ћих, раз ли чи то мо ти ви са них ли ко ва, Мар фи упо зна је го спо ди на 
Ен до на, па ци јен та у уста но ви, с ко јим ће од и гра ти пар ти ју ша ха, на кон ко је ће схва ти-
ти ка ко ни је спо со бан да жи ви (или не жи ви) по на че ли ма ко ја је сам ода брао, тач но 
она ко ка ко Рас кољ ни ков схва та да ни је На по ле он. 

Сми са о ни и идеј ни кључ Мар фи ја на ла зи се упра во у ком плет ној тран скрип ци ји 
по ме ну те ша хов ске пар ти је, што Бе ке то вом тек сту да је на но вој екс пе ри мен тал но сти, 
чак и у по ре ђе њу с учи те љем Џој сом, а чи та о це не у пу ће не у су шти ну игре и ме то до-
ло ги ју за пи си ва ња по те за уда ља ва од ис прав ног ре цеп циј ског ко да. У по е тич ком и 
кон струк ци о ном сми слу, лу та ња Мар фи је вих про го ни ла ца нео бич но под се ћа ју на 
тех но ло ги ју ра да ста ри јег Ир ца, Џо на та на Свиф та, јер је сва ки ко рак ко ји ови на пра ве 
оте жан си ле си јом бес крај но за бав них, али че сто не про зир них алу зи ја и ин тер тек сту-
ал них ин тер вен ци ја од ко јих не ке не ра де увек у ко рист чи та ња сми сла тек ста, већ 
ње му упр кос. Ин си сти ра ње на ха о тич но сти по да стр тих зна че ња и ста вља ње у исту 
ра ван оно га што из гле да као ка пи тал но и ње го ве су прот но сти ра ди упра во у ко рист 
су прот но сти, и по ка зу је је као мо гу ћи ег зи стен ци јал ни ис ход чи та ве вр сте. Не ко је 
спо ме нуо ап сурд? Да, ја сам.

И Мар фи јев жи вот, као и по тра га пред у зе та за ова ко устро је ним ју на ком, за вр ша-
ва ју де ба клом – кад га го ни о ци стиг ну, Мар фи ја ви ше не ће би ти. Не жи вог. На пор 
ко ји је чи нио ис по ста вио се као ап сурд ни на пор, што ва жи и за оста ле ју на ке ро ма на. 
Мо же те да по ку ша те да стиг не те не где, али вам се ме сто на ко је сти же те не ће пре ви ше 
до па сти. Не ма га, као да је пр ва и по след ња по ру ка Са мју е ла Бе ке та, нај ду хо ви ти јег 
пе си ми сте с ко јим смо се у књи жев но сти сре ли (Свиф тов слу чај је ипак пра ћен озбиљ-
ном па то ло ги јом). И та ко Мар фи де ли иден тич ну ми са о ну за да тост са свим ка сни јим 
Бе ке то вим тек сто ви ма, па и они ма с кра ја ка ри је ре, ка да њи хов ау тор за кљу чи да је 
је ди но што му је пре о ста ло да за пи ше ћу та ње. Сви де ло се то на ма или не. Де лу је да 
Бе ке та ни је би ло мно го бри га. Мо гу са мо да му че сти там на то ме.


