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РАЗМЕНА ДАРОВА

Ми на М. Ђу рић

ИЗ МЕ ЂУ НА БО РА ГВО ЗДЕ НЕ ЗА ВЕ СЕ
(Ве сна Гол дсвор ти: Гво зде на за ве са: љу бав на при ча, с ен гле ског пре ве ла 

На та ша Ту чев, Ге о по е ти ка из да ва штво, Бе о град, 2022)

Ка ко мо же да се схва ти исто ри ја Гво зде не за ве се ако је траг же ље ног жи во та остао 
не мо гућ ме ђу ње ним на бо ри ма? Ко ли ко се кон струк ти пред ви ђе ни од ре ђе ним идео-
ло шким си сте ми ма раз ру ша ва ју тра ге ди јом суд би на ко ји ма су ти си сте ми на мет ну ти? 
Да ли је уло га пре во ди о ца ме ђу раз ли чи тим дру штве ним опре де ље њи ма са две стра не 
Гво зде не за ве се ро ла по тен ци јал не ухо де или кул тур ног по сред ни ка? На ова пи та ња, 
кроз бри жљи во у де та љи ма гра ђен ам би јент осам де се тих го ди на 20. ве ка, ду бо ко про-
жи вље не од го во ре да је Гво зде на за ве са: љу бав на при ча, но ви ро ман Ве сне Гол дсвор ти. 

Пред чи та о ци ма се на ла зи бра ву ро зно во ђен ли те рар ни оглед о дру штве ним си сте-
ми ма ис точ но е вроп ског со ци ја ли зма и за пад но е вроп ског ка пи та ли зма, у ко ме се пре-
ла ма и бе ле три стич ко ис ку ство пре ђа шњих де ла Ве сне Гол дсвор ти, као и има го ло шких 
ис тра жи ва ња из ау тор ки не књи ге Из ми шља ње Ру ри та ни је: им пе ри ја ли зам ма ште. Кроз 
ро ман о две ма по ро ди ца ма с обе стра не Гво зде не за ве се – по ро ди ци Ур бан ски и Ко нор 
– и о (не)мо гу ћој љу ба ви њи хо вих по то ма ка – Ми ле не Ур бан ске, пре во ди о ца с ен гле ског 
је зи ка у јед ној ис точ но е вроп ској зе мљи, и Џеј со на Ко но ра, ен гле ског пе сни ка ко ји кон-
стант но на гла ша ва сво је ир ско по ре кло, ну де се по гле ди на кул ту ру дру гог кроз на бо ре 
Гво зде не за ве се. Оп цр та не ви зу ре по ро дич ног ро ма на от кри ва ју ко ли ко је при ча о 
дру штве ним и иде о ло шким ди фе рен ци ра но сти ма Ис то ка и За па да, из ме ђу кон тро ле, 
ста ту са мо ћи и не пре кид ног пре и спи ти ва ња у со ци ја ли стич ком ре жи му, са мо на из глед 
кон тра дик тор на мо гућ но сти ма оства ри ва ња пот пу не сре ће у од но су на осе ћај при вид-
не сло бо де, уз при гу ше ни, али кон стант но при сут ни опор ту ни зам ка пи та ли стич ког 
уре ђе ња. Тра ге ди ја по ра же не љу ба ви из ме ђу су да ра с бе дом сло бод ног ка пи та ли зма 
и с не рав но те жом ели ти зо ва ног со ци ја ли зма, при че му ро ман по ка зу је да је су штин ска 
нео гра ни че ност из бо ра у оба при ме ра за пра во не мо гу ћа, ак ту е ли зу је мно га со ци о ло-
шка, кул ту ро ло шка, иден ти тет ска пи та ња су прот ста вље них стра на Гво зде не за ве се, али 
и са гле да ва ње (не)мо ћи књи жев но сти и умет но сти у та квом све ту. 

У том кон тек сту ро ман Гво зде на за ве са: љу бав на при ча Ве сне Гол дсвор ти по кре ће 
мно го број на ин три гант на про ма тра ња у ве зи с тим да ли је пре во ди лац ен гле ског 
је зи ка у со ци ја ли стич кој зе мљи у вре ме Гво зде не за ве се кул тур ни ме ди ја тор или вечи-
ти ег зи лант у дру штву и, ко нач но, жи вот ни из гна ник, мо же ли пре вод пре ко Гво зде не 
за ве се икад би ти схва ћен као чист лар пур лар ти зам, да ли је ре цеп ци ја за пад но е вроп ске 
по е зи је без о па сан и сми сле но оства рив при ступ со ци ја ли стич ке зе мље на европ ску 
сце ну, мо же ли пре во ди лац со ци ја ли стич ке зе мље по сло ва ти ми мо ин фор ма тив не 
слу жбе у за пад но е вроп ским си сте ми ма, ко ли ко је за сно ва на бор ба со ци ја ли зма про-
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тив им пе ри ја ли зма бур жо а зи је, ако се су штин ски и он не од ри че при ви ле ги ја, мо же 
ли ико сем мла до сти ко ја не при ста је на те ско бу пре да ка ни ти по то ма ка функ ци о не ра 
да бу де за и ста со ци јал но и ка пи та ли стич ки сло бо дан, ка ко оп ста је кул ту ра у по ку ша-
ји ма из град ње уто пиј ских про је ка та дру штве не уни фи ко ва но сти и стал не ан га жо ва-
но сти. Кроз љу бав ну оди се ју, дру штве ни еска пи зам и по ку шај ег зи ла Ми ле не Ур бан ске 
и, до не кле, Џеј со на Ко но ра, осли ка ва се ко ли ко су ме ха ни зми од ко јих се из јед ног 
иде о ло шког си сте ма бе жи упра во ме ха ни зми ко ји на при ват ном по љу у дру гој зе мљи 
раз от кри ва ју па ра докс исти не: да је же ља за сло бо дом из бо ра, срод нич ком то ле ран-
ци јом у раз у ме ва њу бли жњег и мо гућ но сти ма де мо кра тич ких ме ђу соб них уса вр ша-
ва ња ми мо те жње ка праг ма ти зму на пре до ва ња на дру штве ној ле стви ци су штин ски 
не за слу же них при ви ле ги ја за пра во са мо илу зи ја. 

По себ на драж де ла Ве сне Гол дсвор ти је и у то ме што се ко ло плет ових сло же них 
пи та ња ис пре да кроз раз гра на ту мре жу сим бо лич ких зна че ња да тих и кроз, нпр., му-
зич ке ре фе рен це у ро ма ну, при ко ји ма се из два ја не по ве ре ње у мо гућ ност истин ске 
ре цеп ци је Бе то ве но ве „Оде ра до сти“, као кон струк та то та ли те та ко ји не пре кид но 
из ми че, ан гло сак сон ска по пу лар на му зи ка као про тив те жа па ноп ти ку му со ци ја ли зма 
и по ро дич ној на кло но сти опе ри ко ја иза зи ва де пре си ју на сва ком по чет ку но ве се зо-
не, те ме Еви те као из раз им пли цит не ре во лу ци о нар но сти, иро нич ни звук „Ин тер на-
ци о на ле“ у гла со ви ма мла дих, пе ва ње чу ве не ну ме ре Битлса као на род ног бри тан ског 
на пе ва, ко јем на ве че ри по ет ског фе сти ва ла тер ци ра ју ру ски и бу гар ски глас, бо ја зан 
да ће Бри та нац, ко ји је за пра во ир ског по ре кла, пе ва ти на бис, со ци ја ли стич ка ја чи на 
брач но сти ро ди те ља гра ђе на на су сре ту по во дом „Тра ви ја те“, бри тан ска поп му зи ка 
у бо жић ној ат мос фе ри на след ни ка у Лон до ну, што се све по зи ци о ни ра и из ме ђу од-
ре ђе ња ко је под ра зу ме ва не обо жа ва ти за пад но, а не при хва та ти да се бу де ис то чан 
– од но сно тра ја ти не пре кид но у не мо гу ћем на бо ру Гво зде не за ве се. 

Ро ман Ве сне Гол дсвор ти пред ста вља и про ду бљен ди ја лог с не ким од вр хун ских 
де ла срп ске, (ју жно)сло вен ских и свет ске књи жев но сти 20. ве ка. Ми ле на Ур бан ска у 
пре и спи ти ва њи ма да ли је љу бав мо гла да спа се во ље ног Ми шу од бол не не сло бо де 
у си сте му, и тра гич ке од лу ке да уме сто дру штве не игре мо но по ла иза бе ре ру ски ру лет, 
прет по ста вља уло ге пре пле та јав ног и при ват ног у те жи ни ко ле ба ња сро дим они ма 
ко је има Се ли мо ви ћев Ну ру дин. У при зо ри ма гра ни це сли ка ним од Ан дри ће вих де ла 
до Па ви ће ве зби р ке при по ве да ка Гво зде на за ве са, ро ман Ве сне Гол дсвор ти ну ди сложе-
не мо гућ но сти де тек тив ске ис тра ге у ве зи с тим ко ја је то на ша зе мља со ци ја ли стич ког 
бло ка у пи та њу, док прет по став ке има ли про сто ра за бе за зле ност сме ха у овом де лу 
по ка зу ју гро те ску обе леж ја Кун де ри ног при по ве да ња о опа сно сти ша ле у јед ном си-
сте му. Опис Лон до на као зе мље ис точ но е вроп ског ег зи ла омо гу ћу је ви ше стру ки 
ди ја лог Ве сне Гол дсвор ти са Цр њан ским, док, уз мно ге дру ге ци та те у окви ру мо та при 
по че ци ма по гла вља, или ре фе рен це по пут чи та ња де ла Вир џи ни је Вулф као ди си дент-
ског чи на, и кон ра дов ски пре сли кан до жи вљај уну тра шњо сти Бри та ни је ак ти ви ра 
пи та ња им пе ри ја ли зма и илу зи је сло бо де, до дат но мар ки ра на џој сов ским и ки шов ским 
ви ђе њем то та ли тар них си сте ма ко ји про жди ру свој окот. 

Мно го број не ве зе са Џој сом у де лу Гво зде на за ве са: љу бав на при ча по ка зу ју из бор 
Ве сне Гол дсвор ти у ве зи са кон сти ту и са њем ро ма на о уло зи књи жев но сти у лич ним 
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ре во лу ци ја ма, по ве ре њем у про те жност ди ја ло га кул ту ра као је ди ном мо гу ћем от кла-
ња њу свих за ве са, у ме ло ди о зност је зи ка и ин те лек ту ал но ства ра лач ко би ва ње као 
до каз тра ја ња ве ћег од сва ког по ли тич ког три јум фа, од ко га се бе жи као од тра ча у 
епи фа ни ји кла у стро фо би је. Џојс не са мо да је на пла ка ти ма сту дент ске со бе Лон до на, 
где су још не ки ства ра о ци ир ског по ре кла, већ је при су тан кроз чи тав ка ле и до скоп 
име на и иден ти те та у ро ма ну – Ми ле на Ур бан ска по ста је уда јом у Лон до ну Ми ли Ко нор, 
а Ми ли Блум је у ро ма ну Уликс Ле о пол до ва ћер ка, за ко ју овај осе ћа из у зет ну ве за ност 
и из ве сну но стал ги ју кад схва та да она ста са ва, што на сло же не на чи не осли ка ва и од нос 
Ста ни сла ва Ур бан ског пре ма Ми ле ни, у ње ној во љи да се од лу ке фор ми ра ју ми мо 
оче вог на зо ра. С дру ге стра не, Џеј со но ва же ља да не ро ђе на ћер ка но си име Ли ви ја 
Плу ра бе ла по ка зу је очи ту на кло ност ау тор ке мно го је зич ном од ре ђе њу тек стов ног 
иден ти те та Фи не га но вог бде ња, као и те жњу за ево ка ци јом сна ге жен ског прин ци па. 
Би ра ти Џој са као по е тич ког са го вор ни ка у овом ро ма ну зна чи пред ста ви ти при чу о 
не мо гућ но сти су штин ског из гнан ства из по стој би не, као и кон ти ну и ра ну ди ску си ју у 
ве зи с ми том, при че му је уме сто оди сеј ског у де лу Ве сне Гол дсвор ти у под тек сту дат 
мит о Ар го на у ти ма и тра га њу за злат ним ру ном. Дру га чи је де фи ни шу ћи ту вред ност, 
за њом и Џеј сон све вре ме не пре кид но тра га и кроз ис точ но е вроп ске, и кроз за падно-
е вроп ске си сте ме, са мо при вид но одр жа ва ју ћи ути сак бор бе за јед на кост, ко ја је увек, 
у ства ри, би ла ели ти стич ка. При то ме се по ка зу је да се ал тер на тив ни си стем гра ди 
за пра во на те ме љи ма си сте ма ко ји же ли да се про ме ни, чи ја су прот ност не по др жа ва 
пот пу ну сло бо ду ми мо да тог си сте ма већ ње гов пре жи так ко ји се па ра док сал но раз-
ви ја у иде ји ње го вог не пре кид ног не ги ра ња. То је у ро ма ну по ет ски раз ре ше но у 
па ра ле ла ма по на вља ња то ли ко раз ли чи тих, а у не ким сег мен ти ма ипак срод них по-
ро дич них суд би на на Ис то ку и За па ду и оних ко ји их по ве зу ју, и, ко нач но, из ме ђу 
ис точ не не из бе жно сти чи та ња суд би не и за пад не те жње ка пи са њем сло бод не во ље 
у сим бо ли ци ро ђе ња бли за на ца.

Док де лу је да би ро ман мо гао има ти и на став ке и но ве обр те, Гво зде на за ве са: љу бав
на при ча Ве сне Гол дсвор ти кроз ли те ра ри зо ва ну па ра бо лу про ис те клу из бур ног то ка 
про шло сти раз об ли ча ва и мно ге про бле ме си сте ма са вре ме ног до ба, про ми шље но 
и убе дљи во си ту и ра ју ћи на сле ђе (ју жно)сло вен ских књи жев но сти у кон тек сту ка но на 
ак ту ел не свет ске ли те ра ту ре. 


