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ЗЛАТНА ГРЕДА

Жар ка Сви р чев

МЕ ЛАН ХО ЛИ ЈА ПИ СА ЊА: „О ВРА ТИ МА“  
СР ЂА НА СР ДИ ЋА

Words? Mu sic? No: it’s what’s be hind.
J. Joyce

При ка зу ју ћи ро ман Са то ри, Да вор Бе га но вић из ло жио је ва жан увид на ко ји би 
тре ба ло да ра чу на сва ко раз ма тра ње Ср ди ће ве про зе ко је се би за за да так по ста вља 
раз лу чи ва ње ње го вих по е тич ких те жи шта. Бе га но вић је пре ци зно за па зио да „пи са ти 
о про зи Ср ђа на Ср ди ћа зна чи, при је све га, раз от кри ва ти уло гу ко ју у њој игра, ре као 
бих, екс це сив на те ле сност“ (Be ga no vić 2013: 34). Крат ко се освр ћу ћи на свој при каз 
прет ход ног Ср ди ће вог ро ма на, Бе га но вић је те ле сност и у Мр твом по љу и у Са то рију 
ве зао за ком плекс ари сто те лов ске ка тар зе. При то ме, ау тор је у су сре ту са Ср ди ће вим 
тек сто ви ма про блем ски при сту пио овом пој му. Бе га но вић је (екс це сив ну) те ле сност 
ве зао за струк тур не учин ке ро ма на, су ге ри шу ћи ти ме да је она кон цен тро ва но и пре-
ци зно про јек то ва но ме сто пре се ца ња раз ли чи тих је зич ко-стил ских, ин тер тек сту ал них, 
идеј них ли ни ја. Та ко ђе, ње го ве те о риј ске екс пли ка ци је (пре свих, ре ви ди ра ње пој ма 
ка тар за) упу ћу ју на ве о ма ва жан и нео п хо дан хер ме не у тич ки став при ли ком чи та ња 
и раз ма тра ња Ср ди ће ве про зе. На и ме, сва ко чи та ње ко је те о риј ски уте ме љу је сво је 
пре тен зи је ва ља да бу де на ро чи то отво ре но за са мо ре флек сив ност ка те го ри јал них 
окви ра и/или ме то до ло шких по зи ци ја, те да бу де спрем но да ап стра ху је, ре ци мо, књи-
жев но те о риј ске пој мо ве по ла зе ћи од Ср ди ће вих тек сто ва, а не да их сме шта у апри-
ор но по ста вље не кон цеп ту ал не окви ре. Оно што се мо же чи ни ти као до дат ни хер ме-
не у тич ки на пор је сте ука зи ва ње по ве ре ња са мом тек сту, по ве ре ња ко је про ис ти че из 
чи та лач ког за до вољ ства из ког, уо ста лом, и про ис ти че по тре ба за ин тер пре та тив ним 
раз го во ром.

Од мак не мо ли се од па ра диг мат ске и усред сре ди мо ли се на хо ри зон тал ну ли ни ју, 
Ср ди ће ва про за пру жа мо гућ ност да се са чи ни је дан оп се жан ка та лог „екс це сив не 
те ле сно сти“: те ла ко ја па те, ау то де струк тив на те ла, бо ле сна те ла, рас ко ма да на те ла, 
те ла ко ја же ле, иза зов на те ла, оста ре ла те ла, му че на те ла, иш че за ва ју ћа те ла итд. Се-
ми о ти ка те ле сно сти у ње го вој про зи ра сло је на је и мо ти ви са на раз ли чи тим тек сту-
ал ним чи ни о ци ма. Те ле сност пак ни је изо ло ва ни или са мо до вољ ни на ра тив (иа ко се 
те ла и та ко мо гу чи та ти).1 Ми кро по е ти ка те ла гра ди се у ин тер ак ци ји с раз ли чи тим 

1 Нај за зор ни ја те ле сност у Ср ди ће вој про зи је сте сли ка на стра да ле де це – од про су тог мо зга де-
те та по „мр твом по љу“ јед ног ав гу стов ског да на 1993. го ди не до фо то гра фи је те ла си риј ског де-
ча ка из ба че ног на бо друм ску оба лу у Сре бр ној ма гли. И ни је не зна ко ви то по ме ра ње ко је се мо же 
при ме ти ти у сли ци ова два де те та: док дис кур зив но об ли ко ва ње сли ке де те та у Мр твом по љу 
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аспек ти ма тек ста, при ме ра ра ди, хро но то пом, фор ма ма по пу лар не кул ту ре ко је се 
ин те гри шу у на ра ти ве, он то ло шким ра сло ја ва њем фик ци о нал не ствар но сти, жан ров-
ским ко до ви ма, је зич ким екс пе ри мен ти ма итд. И упра во је упи си ва ње те ле сно сти у 
са мо је зич ко тки во, од но сно за по се да ње раз ли чи тих ни воа сти ла, есен ци јал ни ко хе-
зив ни чи ни лац Ср ди ће ве по е ти ке. 

По вла шће но ме сто за ре флек си ју ма ги страл них ли ни ја Ср ди ће ве про зе, па та ко и 
су од но са је зич ког и те ле сног, је сте при по вет ка „О вра ти ма“ (Са го ре ва ња, 2014). Она се 
мо же по сма тра ти као по е тич ки си ноп сис из чи је пер спек ти ве је мо гу ће осве тли ти 
мно ге бит но сти Ср ди ће ве про зе или, бар, по ну ди ти по је ди не ин тер пре та тив не оп ци је 
ко је пак не су жа ва ју се ми о зу ње го вог укуп ног опу са. Дво стру ка по зи ци ја при по вет ке 
– по зи ци ја уну тар збир ке Са го ре ва ња и по зи ци ја уну тар опу са – не до во ди до ње них 
се ман тич ких иш ча ше ња. Ње на по е тич ка раз гра на тост оста је са чу ва на без об зи ра на 
кон текст у ко ји се ин тер пре та тив но сме сти. Ста вља ју ћи је на по след ње ме сто, ау тор 
је вр ло пре ци зно ком по зи ци о но уо бру чио збир ку, ус по ста вља ју ћи лук из ме ђу епи граф-
ских нат пи са ко ји отва ра ју зби р ку и тек ста ко ји је за тва ра у фор мал ном сми слу. Опет, 
епи гра фи Са го ре ва ња („Ни ко не зна ни шта ни о ко ме“ Фер нан до Ва ље хо; „Wrong Man“ 
He nry Rol lins) као да про ис ти чу из Са то ри ја об ја вље ног го ди ну да на ра ни је, а мо гу да 
бу ду ста вље ни на че ло ро ма на ко ји ће усле ди ти три го ди не ка сни је, Сре бр на ма гла 
па да. Се ми о тич ки по тен ци јал вра та из при по вет ке ујед но је и је дан од на ра ти ва или 
пак ин тер тек сто ва ро ма на Сре бр на ма гла па да. Сво ју ре зо нант ност при по вет ка „О 
вра ти ма“ оства ру је јер са би ра спе ци фич но на ра ти ви зо ва не фе но ме не (му зи ка, те ло, 
афек тив ност, вре ме, ко му ни ка ци ја итд.) пре ко ко јих се оства ру је сло же ни ме ђу тек стов-
ни ди ја лог уну тар Ср ди ће ве про зе.

Ре то рич ка ам би ва лент ност ко ја про ис хо ди из скеп се и ре зер ви са но сти, с ко јом су 
бли ске без ма ло све Ср ди ће ве на ра тив не ин стан це, отва ра се већ увод ним ре че ни ца ма 
при по вет ке. Tе ре че ни це сиг на ли зу ју и ме та по е тич ку ди мен зи ју с ко јом ће ка зи ва ње 
не пре ста но ин тер фе ри ра ти: „Мо гао бих да на пи шем не ку реч о том ма лом, и ка ко сто-
ји пред вра ти ма. Би ла је су бо та, не што пре шест, ма ли је до пу то вао и ста јао та мо, ни шта 
се дру го ни је до го ди ло. Не знам ко ме би то мо гло да зна чи и шта би мо гло да се на пи ше 
ни о че му“ (Sr dić 2014: 149). Ва ља ис та ћи да при по вед на скеп са и ам би ва лент но сти или 
пак аук то ри јал не ин тер вен ци је у слу ча ју Ср ди ће ве про зе ни ка да ни су ме ста про из вољ-
но сти или не по у зда но сти, те да њи хо ва функ ци ја ни је дез ин те гра тив на. На про тив. Чак 
и ка да „ко мен та тор ски екс курс при по ве да ча“ упу ћу је на не ста бил ност при по вед ног 
зна ња или ра сло ја ва ње, од но сно оси па ње на ра тив ног окруж ја, он би ва по е тич ки оправ-
дан и ни је му циљ хер ме ти зо ва ње ис ка за или из ра за, већ свр сис ход но усме ра ва ње 

асо ци ра на ико нич ке пред ста ве Пи је те, у Сре бр ној ма гли те ло де те та је ап со лут но уса мље но и 
кључ на асо ци ја ци ја ко ју иза зи ва је сте (ци ви ли за циј ска) рав но ду шност. Фи гу ра де те та, од но сно 
на ра тив де тињ ства ва жне су (услов но) боч не ли ни је у свим Ср ди ће вим ро ма ни ма. Би ло да свет 
де тињ ства из ра ња у сно ви ма или су де ца на мар ги на ма на ра ци је, она су упле те на у кон сти ту тив не 
од но се, по ста ју ћи и са мо о дре ђу ју ће и са мо о го ља ва ју ће на ра тив не око сни це. Би ло да је реч о соп-
стве ној де ци, о слу чај ним су сре ти ма са де цом или са соп стве ном ин фан тил ном про јек ци јом, де те 
је спој ни ца раз ли чи тих тек сту ал них ли ни ја ко је се су сти чу у тач ки фор ма тив не дру го сти и не до-
стат ка у чи јим усе ци ма се гра де Ср ди ће ви ли ко ви. 
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ре цеп циј ских ме ха ни за ма. Ова пре и спи ти ва ња и из ла га ња ме ха ни за ма тек ста не 
про ис хо де из „про грам ски“ по ста вље не ори јен та ци је ка ме та по е ти за ци ји про зе, већ из 
ње ног кон сти ту тив ног мо мен та, хер ме не у ти ке чи та ња као ва жне на ра тив не фи гу ре. 

Увод не ре че ни це „О вра ти ма“ ини ци ра ју и по зи ци ју спе ци фич ну на ро чи то за Срди-
ће ве ро ма не – ње го ве ју на ке (до след но у му шком ро ду) сре ће мо у пост тра у мат ском 
ста њу, сво је вр сном епи ло шком хро но то пу. Мо жда нај и лу стра тив ни ја по е тич ка од ред-
ни ца (и) за њих би мо гла да бу де под на слов на син таг ма зби р ке Еспи ран до – „пе сме на 
смрт“. Ова син таг ма је су ге стив на елип са ме та фо рич ког на бо ја ко ја пот цр та ва ан тро-
по ло шке гра ни це и њи хо ва пре ко ра чи ва ња ко ји ма су осе ње ни сви Ср ди ће ви тек сто-
ви. Ње го ви „за ми ру ћи, из ди шу ћи, уми ру ћи“ ју на ци уча у ре ни у за чуд ном, ко шмар ном 
и из гло бље ном све ту у чи је се по ре смрт про теј ски увла чи је су „за па ли у тер ми нал ну 
фа зу не че га“, ка ко ре че за се бе и свог са го вор ни ка на ра тор ка Сре бр не ма гле (Sr dić 2017: 
82). Нул ти сте пен на ра тив ног вре ме на и ро ма неск на ег зи стен ци јал на по став ка мо гли 
би да бу ду фор му ли са ни ре чи ма „кад се Ср ди ће ви мр тви про бу де...“.

Ме ђу тим, син таг ма „пе сме на смрт“ је згро ви то од ра жа ва и па ра диг ма тич не транс-
фор ма ци је ко ји ма се из ла же Ср ди ће ва про за. И јед на од њих се на из у зе тан на чин 
оства ру је и у при по ве ци „О вра ти ма“. Про дор име ни це у гра ма тич ки оче ки ва ну гла-
гол ску кон струк ци ју (ми сли ти, бо ло ва ти, осу ди ти на смрт) од ра жа ва есен ци јал ни про дор 
лир ског у на ра тив но. Та ко ђе, реч је и о хе у ри стич кој смер ни ци ка осо бе ној по е ти ци 
чи та ња Ср ди ће вих тек сто ва, чи та ња као слу ша ња. Са деј ство лир ског, и још ви ше му-
зич ког и на ра тив ног у Ср ди ће вим тек сто ви ма ни је пак са мо стра те ги ја про ши ри ва ња 
на ра тив ног ре пер то а ра или екс пе ри мен тал них по сту па ка ра ди пар ти ку лар них или 
крат ко роч них тек сту ал них ефе ка та. Оно су штин ски пре о бли ку је при по вед но и прин-
ци пе ње го вог кон сти ту и са ња и ре цеп ци је. Ср ди ће ве хи брид не „пе сме на смрт“ про-
ис хо де из ис ку ства је зи ка, про во ци ра ња ње го вих ко му ни ка тив них, епи сте мо ло шких, 
на по слет ку и он то ло шких ва лен ци, од у ста ја ња или пре ко ра чи ва ња ње го вих гра ни ца 
и не-ме ста – по не кад са мим је зи ком, по не кад му зи ком, а не рет ко и те лом.

Иа ко, да кле, на ра тор под вр га ва сум њи мо гућ ност и свр хо ви тост пи са ња ни о че му, 
сам жан ров ски оквир нам на ла же да пре ци зни је фор му ли ше мо ову за пи та ност – ка ко 
на пи са ти при по вет ку ни о че му. Ми ни ра ње ре фе рен ци јал но сти од ви ја се кон ти ну и ра-
но кроз ни за ње при зо ра, про же тих гу стом ди гре сив но шћу ко ја про бле ма ти зу је основ-
не на ра тив не ка те го ри је, по пут вре ме на, при по вед не за блу де, хи је рар хи је на ра тив них 
ин стан ци. Исто вре ме но, ти ау тор ски ко мен та ри су и ва жни хер ме не у тич ки им пул си. 
На при мер, ка да на ра тор пре до ча ва по је ди не мо мен те из мла ди ће ве ју тар ње ру ти не, 
у њи ма мо же мо да пре по зна мо ви ше стру ке по е тич ке ре пер ку си је: „...опрао је ру ке 
жу тим де чи јим са пу ном (са мо та кав са пун је ко ри шћен у тој ку ћи, све до ње ног не стан-
ка [ш то је до бро за прин цип асоцијације]), и ис ти снуо Kолинос па сту за зу бе на чет ки-
цу (са мо су та кву па сту за зу бе упо тре бља ва ли у тој ку ћи, све до ње ног не стан ка [ш то 
је, та ко ђе, вр ло добро])“ (Sr dić 2014: 153). Иро ниј ски ра курс аук то ри јал не ин тер вен ци је 
не са мо да под ри ва ре фе рен ци јал ну илу зи ју и „ефе кат ствар ног“ на ра тив ног дис кур са, 
већ скре ће па жњу да сми сао и зна че ње оног ни је се до го ди ло не тре ба тра жи ти ис кљу-
чи во у рав ни ми ме тич ких озна чи те ља. Ово је на ро чи то ва жан угао за са гле да ва ње 
тра у мат ских на ра ти ва у Ср ди ће вим ро ма ни ма јер упу ћу је на не до вољ ност њи хо вог 
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исто ри зо ва ња бу ду ћи да њи хов ко рен ни су исто риј ски уде си ко ји су за хва ти ли про-
сто ре ко јим се ју на ци кре ћу. 

При вре ме не су спен зи је сми сла и/или свр хе при по ве да ња не уки да ју их и не по ни-
шта ва ју, већ их от кри ва ју на дру гим рав ни ма тек ста, упра во на оним ме сти ма где Ср ди-
ће ва про за фун ди ра сво ју ра ди кал ност и из у зет ност. „Не при ли ка са при чом о вра ти-
ма је у то ме што се ни шта ни је де си ло, и што ра ни је сви то при зна мо, ра ни је ће мо се 
од у чи ти од при ча лач ких илу зи ја. Ма ли је ста јао та мо, и свет је ста јао та мо, и то је по тра-
ја ло, оста ла је сли ка о то ме ко ја је при ча, и све ово је о тој сли ци/при чи“ (Исто: 151, 
кур зив Ж. С.). Од го вор на пи та ње шта је то ово ну ди нам сам на ра тор. Од су ство до га-
ђа ја и пик ту рал ност свој стве ни су ли ри ци и (не)на ра тив ност „О вра ти ма“, пот цр та на 
аук то ри јал ним ко мен та ри ма и има нент но по е тич ки из ве де на, су штин ски пре ко ра чу је 
у сфе ру лир ског. Не би ва ју ћи ипак ни пе сма ни лир ска про за, већ при ча ко ја се гра ди 
на обр ну тој ло ги ци лир ског – „О вра ти ма“ пред ста вља на ра ти ви за ци ју афек тив ног 
ста ња до жи вље ног јед ног су бот њег ју тра пред вра ти ма му зич ке шко ле. Ме ђу тим, 
фа бу ли ра ње се по вла чи у ну три ну је зи ка и фа бу ли ра се оно или оним че га не ма на 
ре фе рен ци јал ном ни воу при че. 

Оно че га не ма у при чи о мла ди ће вом од ла ску у му зич ку шко лу је сте му зи ка. На 
жан ров ском пла ну у при по ве ци „О вра ти ма“ мо же мо из дво ји ти Bil dungs на ра тив о мла-
ди ће вом фор ма тив ном од но су с му зи ком или пре ма му зи ци и ње го вим раз о ча ра њи ма: 
„Од свих раз о ча ра ња, а њи хов укуп ни збир сва ка ко ни је ма ли, то ће по ка за ти на су мич-
на објек тив на кал ку ла ци ја, нај ве ће је раз о ча ра ње у му зи ку, кад до ње га до ђе, а кад до 
ње га за и ста до ђе, чо век оста не у буч ном, оглу ве лом про сто ру, што је па ра докс, али 
исти нит па ра докс, и про тив те па ра док сал но сти се не мо же учи ни ти ама баш ни шта“. 
(Исто: 154). Ме ђу тим, раз о ча ра ње у му зи ку ни је (не)до га ђај ове при че јер је оно ком пен-
зо ва но спо зна јом дру га чи је вр сте. „Бол но те шко до ку чи во“, ка чи јем от кри ва њу и до се-
за њу је мла дић стре мио, не на ла зи се ме ђу зи до ви ма му зич ке шко ле:

Раз у мео је то ме сец да на пре до га ђа ја пред вра ти ма, по ку шао је да од сви ра мо дер ну 
фран цу ску ком по зи ци ју, ле пр ша ви кон курс ни со ло, ни је био ни бли зу успе ха, али је осе тио 
да зна ка ко би то тре ба ло, те да су на дру гој стра ни они ко ји зву че успе шно, а не осе ћа ју 
ни шта, био је ис пу њен тим ин ту и тив ним по стиг ну ћем за тво рен у сте рил ној учи о ни ци 
за ин ди ви ду ал ну ин стру мен тал ну на ста ву, го ре, на дру гом спра ту, ле ви крај ход ни ка, 
по ди гао је ка пак про зо ра и угле дао ка ја ка ше ка ко се сна жно оти ску ју низ ре ку у сво јим 
из ду же ним пло ви ли ма, еле гант ни, моћ ни и ле пи. (Исто: 156).

Пра ве ћи опо зи ци ју из ме ђу тех ни ке (ве шти не) и емо тив но сти (ин ту и тив ног), на ра тор 
нас уво ди у сфе ру до жи вља ја и ис ку ства ко ја пре ва зи ла зе ког ни тив но-спе ку ла тив на 
уоп шта ва ња и нај ин тим ни је су по ве за на са емо тив ном си ту а ци јом ко ју при ча раз ви ја. 
Кон траст из ме ђу оно га што је мла дић осе тио и за тво ре не сте рил не учи о ни це на глаша-
ва се сли ком ка ја ка ша у ко јој до ми ни ра по крет и те ле сност. Фа сци на ци ја ка ја ка ши ма 
про ис ти че из њи хо ве син хро ни зо ва но сти, син хро ни зо ва но сти њи хо вих те ла и по кре та, 
афек та и рад ње. Де ча ков те ле сни до жи вљај ис пу ње но сти по ду да ра се с дру гим ме-
сти ма у при чи на ко ји ма се ин си сти ра на те ле сној ин скрип ци ји му зи ке, али и нео п-
ход ној ин тер ак ци ји: „...до дир, то је све што је по треб но, тон је до дир, не ма ту го во ра 
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о ква ли те ту то на као естет ски пре суд ном, ква ли тет до ди ра, до дир уцр тан у буб ну оп ну“ 
(Исто: 157). Пред вра ти ма се, тог да на, ме ђу тим, ни шта ни је до го ди ло:

Де чак је на пра вио још је дан по лу ко рак и до та као вра та, обич но су се ла ко отва ра ла, 
ра дио сам то то ли ко пу та, али ни шта се ни је до го ди ло тог пу та, ни је се мо гло да ље, и 
остао сам та мо, пред вра ти ма, сâм, до ста њих је раз ма тра ло мо гућ ност, то је јед на 
од мо гућ но сти, са мо ћа, ап со лут на са мо ћа, то је та ко ђе мо гућ ност, али као те о ри ја, као 
на црт или као ло гич ка ре зул тан та, јер на ста је не до у ми ца, чо век се пи та: ка ко да знам 
ко сам ако ни ког дру гог не ма, а ни ког дру гог ни је би ло, не ко је за кљу чао вра та и забо ра вио на 
њих, не ко ко ни је оче ки вао да по сто ји ко год по пут ме не. Шта би не ко мо гао да бу де не го 
укуп ност од но са, док та мо, пред вра ти ма, ни је би ло при сно сти те вр сте, ста јао сам у 
оп ни ко ја је по ти сну ла свет и бу бри ла од све тло сти (Исто: 161).

Пре ла ском из тре ћег у пр во ли це при по ве да ња ин тен зи ви ра се ин ти ми стич ка пер-
спек ти ва, флу ид ност те м порал них рав ни и, на кон цу, обр та ње фо ка ли зу ју ће све сти. 
Пи са ње, ка ко ће се ис по ста ви ти, про ис ти че из до жи вља ја или ста ња пот пу ног од су ства 
јер „ап со лут на са мо ћа јед на ка је ап со лут ној глу во ћи“. У ап со лут ној глу во ћи ја не по сто-
ји јер не по сто ји при сност са дру гим. Од су ство при сно сти као кон сти ту ти ван ег зи стен-
ци јал ни не до ста так тач ка је од ко је сре ће мо Ср ди ће ве ро ма неск не ју на ке, и Па о ла у 
Мр твом по љу и Во за ча у Са то ри ју и О. у Сре бр ној ма гли и, на по слет ку, Kастора у Љу
бав ној пе сми. Тра у ма тич на ис ку ства „ап со лут не са мо ће“, гу би так при сно сти с људи ма 
с ко ји ма се за бли ско шћу че зну ло, бол на са мо свест о од су ству и жа ло ва ње го то во да 
ти по ло шки од ре ђу ју Ср ди ће вог ју на ка. „О вра ти ма“ мар ки ра зна чај ну цр ту ко ја ег зи-
стен ци јал но од ре ђу је Ср ди ће ве ју на ке – гу би так илу зи ја о му зи ци ни је до вео до тра-
у ма тич ног до жи вља ја, већ ње но од су ство, ко је је трај но упи са но у је зик и те ло, и 
сто га се ни шта ни је до го ди ло. Гу би так се мо же пре ва зи ћи, пре бо ле ти или ком пен зо-
ва ти, али не и од су ство. Оно се опе ту је у раз ли чи тим фор ма ма у Ср ди ће вој про зи, 
пре ла ма ју ћи се увек кроз свест, је зик и те ло ме лан хо лич ног ју на ка. Оту ђе ност ње го-
вих ро ма неск них ју на ка мо же мо раз у ме ти као пре вла да ва ње ме лан хо лич ног гу бит ка 
и ње го вих утва ра над по ро зном су бјек тив но шћу. Ши рок ра спон ме лан хо лич них про-
јек ци ја у Ср ди ће вој про зи пак сво је ис хо ди ште има у не мо гућ но сти ње не пре ци зне 
ар ти ку ла ци је ко ја би во ди ла ка ис це ље њу. Нај ду бље ра не су сто га ме ста не из ре ци вог 
с ко јим се ау то ро ва про за нај ин тим ни је и нај лу цид ни је су о ча ва. 

На је дан вид су о ча ва ња с тра у мат ским (и јед но од упо ри шта Ср ди ће ве про зе) упу-
ћу је и сâм при по ве дач „О вра ти ма“, ре кав ши да је „до ста њих раз ма тра ло ту мо гућ ност“, 
мо гућ ност би ва ња у ап со лут ној уса мље но сти – ли те ра ту ру. Иа ко би ком па ра ти ви стич-
ке ли ни је, с об зи ром на оби ље не са мо спо ме ну те те ме, већ и ми то ло ги је и ме та физи-
ке че ка ња (пред вра ти ма), ла ко мо гле да ис кли зну у њи хо во ин вен та ри са ње у свет ској 
књи жев но сти, јед на је по себ но под сти цај на са ста но ви шта по е тич ко-тра ди циј ског 
кон тек сту а ли зо ва ња Ср ди ће ве про зе. Оце на Вла ди ми ра Ар се ни ћа о фо р ма тив ном 
ути ца ју Са мју е ла Бе ке та, из ре че на по во дом Еспи ран да, мо же да бу де по оп ште на. Ар се-
нић је Бе ке та пре по знао у из град њи ли ко ва, њи хо вом тра гич ном кон флик ту са све том 
и га ђе њу ко је има ју пре ма ње му, као и у лир ској кон ден зо ва но сти је зи ка ко ја се при-
бли жа ва не из ре ци вом (Ar se nić 2018: 12). Бе ке тов ско „ни шта се не до га ђа“ адре си ра 
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упра во од су ство као струк ту рал ну по ве зни цу ње го вог ства ра ла штва, а на ла зи мо га и 
у Ср ди ће вим ро ма ни ма ко ји се (по нај пре) Бе ке то вој Три ло ги ји при бли жа ва ју и дру гим 
сво јим по е тич ким осо бе но сти ма (мул ти пли ка ци ја та ча ка го во ра, мо но ло зи ко ји се 
„пост мор тем“ ка зу ју, лич но сти као пер со ни фи ко ва на ста ња, од нос го спо дар –слу га, 
алу зи је на мит о јед ном ју на ку са два ли ка, цир ку лар ност пу то ва ња и по тра га за из гу-
бље ним не ким, го во ре ње као окон ча ње го во ре ња, од но сно књи жев ност као су бли ма-
ци ја тра у ма...). Са же то ка за но, оно што је Не и мен љи ви ре као за се бе, да је у жи во ту 
имао са мо три ства ри – не мо гућ ност да го во ри, не спо соб ност да ћу ти и са мо ћу – умно-
го ме сли чи ег зи стен ци јал ном (са мо)од ре ђе њу Ср ди ће вих ан ти ју на ка.

Ме ђу тим, нај и за зов ни је при су ство Бе ке та у Ср ди ће вој про зи пред ста вља ју ме ста 
на ко ји ма Бе кет по сре ду је Џој са и где се Ср дић одва ја и од Џој са и Бе ке та.2 „О вра ти ма“ 
је при ча о тра у ма тич ном до жи вља ју и ме лан хо лич ном жа ло ва њу, али и о по ку ша ју 
по врат ка при сно сти кроз „скри ве ну му зи ку“. Бе ле шка ко ја прет хо ди при по ве да њу – 
„Hid den/Ghost Track:“ – мо же се раз у ме ти као иро нич но по и гра ва ње са соп стве ном 
прак сом ис ти ца ња са унд тре ко ва ро ма на или при ча у скла ду с на ра ти вом о „ла жном 
гра ду му зи ке“ где се мла дић за те као. Ме ђу тим, мо же мо је до слов но раз у ме ти и за пи-
та ти се где је то зап ти ве на му зи ка. Од го вор се ин ту и тив но осе ћа то ком са мог чи та ња 
при по вет ке и на ла зи се у ње ном лир ском аспек ту ко ји се не очи та ва са мо у из ме шта њу 
те жи шта при по вед ног, већ и у сти лу. 

Сли ка/при ча све до чи о од су ству зву ка, то на (му зи ке), о ап со лут ној ти ши ни, о потпу-
ној са мо ћи у ко јој је је зик не мо ћан да по сре ду је, о ње го вој не до стат но сти без дру гог. 
И ма да се ни шта ни је до го ди ло на ре фе рен ци јал ном пла ну тек ста, баш ка ко ре че на ра-
тор, оно (или, пре ци зни је, на ра то ро вим ре чи ма, ово) се до га ђа, до га ђа се са мим чи ном 
пи са ња/чи ном чи та ња. „При ча о тој при чи/сли ци“ упи са на је у са му је зич ку пер фор-
ма тив ност јер је је зик „О вра ти ма“ му зи ка ли зо ван. До га ђај при че је њен ри там ко ји 
је кључ но ме сто ме лан хо лич них про јек ци ја, ме сто на ком их, у ства ри, нај су ге стив није 
пре по зна је мо:

Де чак се ре флек сно при др жа вао, ни је то мо рао да ра ди, ни је мо гао да пад не, јер ни је 
имао где да пад не, љу ди уки да ју за ко ни то сти фи зи ке, не мо жеш да кре неш и стиг неш до 
ме ста на ком не по сто ји људ ски је зик, за то што ми слиш људ ским је зи ком ко ји је без на
де жан, али без ког не мо жеш да бу деш чак ни без на де жан, не мо жеш да бу деш ни шта, знао 

2 На џој сов ске еле мен те у Ср ди ће вој про зи кри ти ча ри и кри ти чар ке су скре та ли па жњу: Ар се нић 
за па жа да је Мр тво по ље по од но су ко ји ус по ста вља пре ма па ра диг ми ро ма неск ног узу са, као и 
по екс пе ри мен тал ном при сту пу је зи ку, али и због јед но днев ног вре ме на рад ње бли зак Џој со вом 
Улик су (Ar se nić 2020), а Ала Та та рен ко је укљу чи ва ње му зич ких еле ме на та у овај ро ман ви де ла као 
огла ша ва ње ис ку ства Фи не га но вог бде ња (Ta ta ren ko 2012); „утр ну ће” као па ра ли за, од но сно смрт, 
ва ри ра но у де вет при по ве да ка Ср ди ће ве зби р ке Еспи ран до, по ве за но је с ат мос фе ром и про бле-
ми ма у Џој со вим Да блин ци ма (Вр ба вац 2012). Ку ри о зи те та ра ди спо ми њем да су у кри тич ким 
нат пи си ма (Ви дрић 2015, Ћур чић 2021) ус по ста вља не ве зе из ме ђу по је ди них Ср ди ће вих жен ских 
ли ко ва и Мо ли Блум. На овом ме сту ћу са мо на по ме ну ти да та кве па ра ле ле про ис ти чу из не ра зу-
ме ва ња Џој со ве ју на ки ње (и Ср ди ће вих?) и вр ло кон зер ва тив но-па три јар хал них на зо ра кри ти ча-
ра у ве зи са жен ском те ле сно шћу, ко је је уо ста лом, чак и на ни воу не ис ка за ног со ли ло кви ја, са ма 
Мо ли Блум пре ва зи шла по чет ком про шлог ве ка. 
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сам то, и та да сам знао. И био је кла вир: ло ше на шти мо ва ни кла вир, учи о ни ца у при зе мљу, 
ту је ма ли уо би ча јио да на ста вља с пре тра гом на сил но пре ки ну тих сно ва, кла вир је 
чо ве ков при ја тељ, јер се огла ша ва без су ви ше уло же ног на по ра, до дир, то је све што је 
по треб но, тон је до дир, не ма ту го во ра о ква ли те ту то на као естет ски пре суд ном, ква
ли тет до ди ра, до дир уцр тан у буб ну оп ну (Исто: 157).

Де чак ко ји сто ји, и вра та ко ја сто је, и свет ко ји сто ји, и они у ње му, све ту оп ни ко ји 
су сви за бо ра ви ли и ко ји је за бо ра вио да се на се ли пој мо ви ма, пред ста ва ма и би ћи ма, ту 
сам се на шао, са сво јим ин стру мен том, сво јим не у по тре бљи вим ин стру мен том, пи штаљ
ком ко ја се не ис ка зу је то ном, по што је тон тра ја ње, ви бра ци ја у вре ме ну, а вре ме се 
са мо по ни шти ло, са мо у ки ну ло, да бих остао сам са со бом пред тим вра ти ма, сам са 
со бом, рет ко је чо век ма ње од то га. И не мо гу да ка жем ка ко је тра ја ло, јер ни је тра ја ло, 
а је сте тра ја ло, да ни је тра ја ло не бих мо гао да га се се тим, и не бих мо гао да га из ми слим 
и за пи шем (Исто: 162–163).

На ве де ни од лом ци са др же зна ча јан део ре пер то а ра ко ји Ср дић ко ри сти у по ступ-
ку му зи ка ли за ци је из ра за у овој при по ве ци. Ре пе ти тив ност се до ми нант но оства ру је 
лир ским па ра ле ли зми ма, ана фор ским и епи фор ским ре че нич ним струк ту ра ма, и 
про до ри ма ана ди пло зе. Ове ре че нич не струк ту ре ди на ми зу ју се њи хо вим по ли си-
дент ским по ве зи ва њем. Ње му је струк тур но ком пле мен та ран спе ци фи чан по сту пак 
пар ци ја ци је ко ја се не оства ру је тач ком, већ за пе том. И до след но, кроз чи тав текст 
при по вет ке, пар ци ја ци ја за пе том пред ста вља спе ци фич ну рит мич ку фор му лу пу тем 
ко је се оства ру је осо бен ри там и стил ове при по вет ке ко ји се мо же озна чи ти као ле-
га то. Тре ну так пред вра ти ма – тре ну так ти ши не, про зо ди јом тек ста се озву чу је; оно 
че га не ма у вре ме ну (ис ку ство од су ства ко је пре ра ста у ме лан хо ли чан до жи вљај све та) 
у ре че нич ној, од но сно рит мич ној ле га то пе ри о ди до би ја сво је тра ја ње, оно че га не ма 
у вре ме ну тра је кроз је зик.3 По во дом је зи ка „О вра ти ма“ (и не са мо је зи ка ове при по-
вет ке у кон тек сту Ср ди ће вог ства ра ла штва) мо же се по но ви ти оно што је Бе кет ре као 
по во дом Фи не га но вог бде ња – Џој со во пи са ње ни је о не че му, оно је то не што са мо.4

У кон тек сту рит ма при по вет ке по јам ле га то је и до дат но по го дан јер упу ћу је на 
ар ти ку ла ци ју то но ва, ко ја у слу ча ју „О вра ти ма“ упу ћу је на ње ну ре цеп ци ју.

де чак је ста јао не слу те ћи ни шта о чо ве ку ко ји пи ше о де ча ку ко ји не зна ни шта о ње му, 
али зна да по сто је вра та кроз ко ја не мо жеш да про ђеш, већ си при си љен да сто јиш и 
че каш на чо ве ка ко ји ће до пи са ти но ва вра та, она кроз ко ја про ла зе љу ди и де ча ци пре
ла зе ћи исте раз ли чи те пу те ве, че каш чо ве ка с пра вим ре чи ма, с ло зин ка ма и ши фра ма 

3 На се ман тич ко-сим бо лич ком по тен ци ја лу рит ма као фор ме ко ја ар ти ку ли ше вре ме и струк ту-
ри ра про ти ца ње ис ку ства гра ди се дис курс Љу бав не пе сме – су коб „шту рог вре ме на“ „без ни ша на“, 
за не мо ћа лог и ја ло вог вре ме на и оног иза јер „иза су не што и не ки, тек иза се на ла зе оства ре но сти, 
или по ку ша не оства ре но сти, бук те упи ја ња, иза, ов де не ма ни че га“ (Sr dić 2020б: 65) су ге стив но је 
пре до чен су прот ста вља њем раз ли чи то рит ми зо ва них (му зи ка ли зо ва них) на ра тив них бло ко ва.
4 Та ко ђе, је зич ки рад ове при по вет ке бли зак је за па жа њу Ју ли је Kристеве о ме лан хо лич ној има ги-
на ци ји ко ја ни је ста тич на. Рас цеп из ме ђу је зи ка и афек та (ста ње пред вра ти ма) омо гу ћа ва спе ци-
фич ну мо ди фи ка ци ју озна чи тељ ских ве за кроз оства ре ње афек тив не ди на ми ке на ин фра вер бал-
ном ни воу то на и мо ду ла ци је (је зич ко-стил ско ис ку ство са ме на ра ци је). Озна чи тељ ске ве зе овог 
ти па на ро чи то се ра ди ка ли зу ју у ро ма ну Сре бр на ма гла па да.
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за љу де, де ча ке, же не, де вој ке, жи ве као и мр тве, оно што је би ло оно што ни је би ло оно 
што је мо гло да се де си и оно што ни ка да не ће не ће не ће. Сун це за ле ђи ма, ре ка. Па пир, 
ва тра, и све што по сто ји. (Исто: 163). 

Раз у ме ва ње књи жев но сти као до пи си ва ња но вих вра та кроз ко ја ће се про ћи ре-
флек ту је ег зи стен ци јал ни за лог ко ји се у њу ула же (и од ње оче ку је). И опет смо на тлу 
(екс це сив не) те ле сно сти, бли зу оно ме на шта је Џојс скре нуо па жњу, упу ћу ју ћи на 
ис хо ди ште свог пи са ња. То ни су ни ре чи, ни му зи ка, већ оно што је иза – те ло. Али Џој-
со ву „епи ку те ла“ у Ср ди ће вим ро ма ни ма и при по вет ка ма за ме њу је ли ри ка те ла. Ср ди-
ће ви (ро ма неск ни) ју на ци не са мо да су пи сци или нам при по ве да ју при чу, они су и 
чи та о ци ко ји слу ша ју му зи ку. Јед на од спо на из ме ђу пи са ња, чи та ња и слу ша ња у ау то-
ро вој про зи је сте те ле сност као по ље афек тив ног ис ку ства без ког не ма ни слу ша ња 
му зи ке, ни пи са ња ни чи та ња. Оту да се Ср ди ће ви по ступ ци му зи ка ли за ци је про зе 
мо гу раз у ме ти и као по зи ви за са у че ство ва ње у емо тив ној си ту а ци ји де ла, као стра-
те ги је ко је усме ра ва ју чи та о чев (пре)ког ни тив ни од нос са тек стом, те га фор ма ти ра ју 
као слу ша ње. Ова им пли цит на по е ти ка чи та ња као слу ша ња, као из ра зит до мен пер-
фор ма тив но сти ау то ро вих тек сто ва, про стор је у ком се по ве зу ју је зик, му зи ка и те ло, 
би ва ју ћи на не ким ме сти ма (ма да увек крат ког да ха) и уто пиј ски про стор у ком се 
по ти ре и ме лан хо лич на об у зе тост.

Раз ма тра ју ћи Мр тво по ље, Ала Та та рен ко је ин тер пре та тив но при ви ле го ва ла по-
ступ ке му зи ка ли за ци је: „Ср дић ства ра ствар ност свог ро ма неск ног пр вен ца од сли ке 
и зву ка, и, на рав но, од ре чи. На си не сте тич ку за ми сао пи сца упу ћу ју Дис ко гра фи ја и 
Ви де о гра фи ја ко је за ме њу ју тра ди ци о нал ну би бли о гра фи ју, чи не ћи сво је вр сну ли сту 
де ла са ко јим ко ре спон ди ра овај ро ман“, до да ју ћи да „ау тор иде мно го да ље у свом 
нео бич ном и ве о ма ус пе лом по ку ша ју вра ћа ња ве ре у Реч, у је зик књи жев но сти“ (Tata-
ren ko 2011: 205). Та та рен ко ис ти че ва жност му зи ка ли за ци је за струк тур не прин ци пе 
ро ма на, пре по зна ју ћи њи хо ву функ ци ју ау тор ског ко мен та ра или на ра тив не ин стан це, 
као и њи хо ва идеј на упо ри шта – „Ро ман ко ји све до чи о бан кро ти ра њу го во ра ка рак-
те ри ше оби ље зву ка“ (Исто: 206). 

Та та рен ко је из дво ји ла два ва жна ре цеп циј ска мо мен та ко ја, има мо ли у ви ду и три 
Ср ди ће ва ро ма на об ја вље на на кон Мр твог по ља, уне ко ли ко мо гу би ти до пу ње на и 
пре ци зи ра на. Ау тор ка је за па зи ла да је Ср дић „на пи сао ро ман ко ји тре ба па жљи во 
ослу шну ти да би се уви део ње гов ком по зи циј ски кључ“, те да се „ра ди о хер ме тич но-
сти по себ не вр сте: да би ушао у ро ман, чи та лац мо ра да се изо лу је од ствар но сти, да се 
хер ме ти зу је у тек сту ка ко би га чуо“ (Исто). По е ти ка чи та ња као слу ша ња пре из и ску је 
пу шта ње тек ста у ем пи риј ску ствар ност, отва ра ње за ње го ве пул са ци је5 и ко му ни ка-
ци ју на пси хо со мат ском ни воу. О (књи жев ној) ко му ни ка ци ји/му зи ци као ин трин сич но 

5 Ср ди ће ви ро ма ни су отво ре ни за ин тер пре та ци ју из пер спек ти ве Бар то вог раз у ме ва ња му зи ке 
као те ле сне ин скрип ци је. Иа ко га ни је ста бил но пој мов но уо кви рио, еви дент но је да Барт „пул сом“, 
„пул са ци јом“ ре фе ри ше на основ ну вр сту ути ца ја му зи ке на те ло, им пли ци ра ју ћи ме ђу соб ну по-
ве за ност рит мо ва му зи ке и рит мо ва те ла. Зна че ње у тим тран сфе ри ма пул се ва би ва, пак, елу зив-
но, нео пи си во, не пред ви ди во и дис ло ци ра но, али деј стве но у си нер ги ји му зи ке и кор по ре ал ног 
ис ку ства (вид. Bart hes 1985: 299–312).
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те ле сном ис ку ству у Ср ди ће вим ро ма ни ма илу стра тив но све до чи њи хов љу бав ни 
дис курс. Ис пу ња ва ју ће про жи ма ње ерот ског и му зич ког (дис кур са) у ко јем се оства-
ру је ра ди кал на бли скост, по ве зи ва ње и ко му ни ка ци ја на ла зи мо већ у љу бав ном дис-
кур су Мр твог по ља:

Би ли су са звуч је. [...] Све се про ме ни ло. Осе ћа ји, уну тра шњи ути сци ин те гри са ни у 
ре пе ти тив ну, хип но тич ку кла вир ску фра зу у ко јој је са др жа на исто ри ја исто ри је, као 
тај на тај не; рит ми зо ва ну кла вир ску фра зу, ону ко ја пул си ра то плим со ком, уз ми чу ћи а 
та ко бли ску, ви дљи ву, соч ну то ли ко да ску пља усне, гр чи их у сла до стра сном за но су.

Дво је љу ди у ма гли на ма из ну тра осве тље ног ако р да ко ји је од њих са мих и до њих 
са мих, ако р да што се ко тр ља по ви ло ви тој сре ди ни но ћи, из ра сли из се бе, рас цве та ни, 
рас те ре ће ни и бес те ле сни. [...] Они на ди ру, рас про сти ру се, бре ме ни ти по пут зе мље 
ко јом га зе, сло бод ни, не за ја жљи ви, за не се ни и не спу та ни. [...] и ни чег не ма, осим тог сме ха 
на по ле ђи ни му зи ке, ни чег не ма, ни смр ти не ма. (Sr dić 2010: 212–213).

Пре та па ње ме та фо ра из ерот ске у му зич ку сфе ру су ге стив но пре до ча ва иде ју флук-
са и гра нич но сти (соп ства, те ла, ре фе рен ци јал но сти) као су штин ских обе леж ја ин тер-
су бјек тив не ко му ни ка ци је (и чи та ња као слу ша ња). Пре ци зни је ка за но, су ге ри шу кру-
же ња око гра нич но сти, пре ко ра чи ва ње и не ми нов ни по вра так јер ис ку ство му зи ке 
(еро ти ке, чи та ња, ко му ни ка ци је) је сте гра нич но и огра ни че но у се би, ван ма те ри јал не 
вре ме ни то сти, а ипак њо ме усло вље но. Упра во је ово про стор на ра тив но су блим ног, 
про стор у ком Па о ло, пр ви у ни зу Ср ди ће вих ме лан хо ли ка, успе ва да при гу ши све за-
зор но сти ко је оп се да ју ње го во ја, кру же ћи око ба зич не ра не. За зор но сти ко је оп се да ју 
Па о ла, и дру ге ли ко ве Мр твог по ља, мо гу се ту ма чи ти исто риј ском апо ка лип сом 1993. 
го ди не у ко јој се „од ви ја“ ро ман. Ме ђу тим, Па о ло во тра у мат ско ис ку ство је сте и ис ку-
ство фор ма тив ног не до стат ка, из ме ште но сти и од су ства (мај ке, је зи ка) и већ нам овај 
лик омо гу ћа ва да ме лан хо ли чан дис курс Ср ди ће вих ро ма на чи та мо у симп то мат ском 
кљу чу (или ме ди цин ском). Ме ђу тим, оно што је ва жни је је сте да ме лан хо лич не про јек-
ци је у је зи ку, упри зо ре ње рас ко ла из ме ђу афек та и сим бо лич них по тен ци ја ла је зи ка, те 
упри зо ре ње за бра ње них и тран сгре сив них кру же ња на го на во де ка осо бе ном сти лу. 
Тај стил је сте ме сто го во ра не по ре ци ве ти ши не тра у мат ског, али и ње го ве су бли ма ци је 
ко ја не ли ша ва ли ко ве или чи та о це ужи ва ња. Чак и кад је оно са мо, ужи ва ње, за зор но. 

Ме ђу тим, у дру гом Ср ди ће вом ро ма ну ужи ва ње је по ву че но из све та при ка за не 
пред мет но сти. Та ко ђе, у овом ро ма ну ме лан хо лич на ста ња жа ло ва ња и не ис ка зи вост 
тра у мат ског уво де се већ на са мом по чет ку при по ве да ња. На ра тор, же ле ћи да предо-
чи ка ко је би ло, го во ри о „те ско би“, „не ла го ди“, „не што ми се при ми ца ло“, „за у ста ви ло 
се“, „де си ло се“ – „Про шао сам кроз вра та. Чи ста по е зи ја“ (Sr dić 2020а: 25). По е зи ју 
уо ста лом и чи та, пи та ју ћи се о ства ри ма, и на кон то га од ла зи. Или се пак вра ћа на сам 
по че так – ње го во пу то ва ње ка оно ме што ће се на по слет ку ис по ста ви ти да је ни шта, 
кру же ње је око тра у мат ског. Му зи ка се у ро ман уво ди ин тер тек стом про ло шког (исто-
вре ме но и епи ло шког) по гла вља, пе смом „The Dead Flag Blu es“ гру пе God speed You 
Black Em pe ror. Епи гра фи по е тич ки фун ди ра ју ро ман: Бар тов за пис о ко а ну и са то ри ју 
пре до ча ва на ра тив ни (ан ти)сце на рио; Ли о та ров ис каз „Ћу та ње је ре че ни ца“ са жи ма 
ва жне аспек те еко но ми је тек ста, пре вас ход но ње го вог по вла че ња и од су ства, а на слов 
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ну ме ре бен да Mog wai „We ’re No He re“ под вла чи од су ство на ег зи стен ци јал ном пла ну. 
Ли о та ров ис каз обе ле жен је (ау то)по е тич ком ви ше слој но шћу и упу ћу је под јед на ко и на 
по тен ци јал ну чи та лач ку ре ак ци ју на текст, али и на мо дел раз у ме ва ња ти ши на и њи-
хо ву се ман тич ку ра сло је ност.

Текст Са то ри ја гра ди се и као апо фа тич ки на ра тив – тек сту ал не ла ку не, про це пи, 
пра зни не (на на ра тив ном и те мат ском пла ну) сми са о но су обе ле же не. На ра тив не ти-
ши не нам до ла зе из му зич ког се ми о тич ког кор пу са. У му зи ци ти ши на је ин хе рент на 
укуп ном до жи вља ју, а у су сре ту с на ра тив ним све то ви ма по ма ља се (чи та лач ки) спор 
из ме ђу пре пу шта ња не ре фе рен ци јал ном свој ству апо фа тич ких ме ста и ког ни тив не 
по тре бе да се пра зни не пре ве ду на сим бо лич ки план. Ме ђу тим, ова ме ста су чи ни о ци 
кон зи стен ци је ко ја се уте ме љу је у по е ти ци не ис при по ве да ног, не ис ка зи вог, у ис ку-
стви ма ко ја се не мо гу на ра ти ви зо ва ти или се све сно од то га од у ста је опре де ље њем 
за њи хо во по сре до ва ње пред лин гви стич ким ко му ни ка тив ним сред стви ма. 

Ову по е тич ку ли ни ју Са то ри ја Ср дић ће ин тен зи ви ра ти у ро ма ну Сре бр на ма гла 
па да, ус по ста вља ју ћи и ти ме ме ђу ро ма неск не спо не. Епи зо да су сре та пи сца О. и Срђа-
на Ср ди ћа у Сре бр ној ма гли ин тер тек сту ал ни је хе у ри стич ки миг за чи та ње тра у ме 
Сре бр не ма гле (и) из пер спек ти ве Са то ри ја. „Нас тро је. Би ла је же на. Ста ло је“, ре ћи ће О., 
и по но ви ти, „ста ло је“. „Же на ни је при ме ти ла да ме не ма. [...] Јер ме ни је би ло. Ви до круг 
се ме њао. Бу де ћу та ња. И у ре чи ма бу де, нај те же је та мо. Бе ла бу ка, то ме слич но. За ма-
гље ње у је зи ку. Ћу та ње ко је ни је пре ћут ки ва ње. Пре ћут ки ва ње ру ку под ру ку са ћут њом. 
Је зик у ма гли. Ма гла ко ја шу ми у те лу је зи ка. За нас је ста ло. Пре ста ја ло је.“ (Sr dić 2017: 
162–163). Ср дић је са слу шао ње го ву же љу за пре мо та ва њем (до ле пе успо ме не ка ко 
би жа лост оти шла), али „не ма пре мо та ва ња. Не ма пре мо та ва ња. Он је ме не за пи сао“ 
(Исто: 163). Од од су ства не ма опо рав ка, оно мо же би ти са мо за пи са но.

У Са то ри ју се пак ти ши на не по ста вља као пот пу ни не га тив. На јед ном ме сту ће 
Во зач про су ти бу ји цу пи та ња ко ја би се ње го вој же ни мо гла по ста ви ти на кон ње го вог 
од ла ска, а чи је си дри ште је пи та ње ко сам?. Пи та ње ко сам? лајт мо тив ски ће од је ки-
ва ти Сре бр ном ма глом у фор ми ко си ти?.6 Пре тре са ње је то оног „без на де жног је зи ка 
без ко јег не мо жеш чак да бу деш ни без на де жан“, ка ко ре че на ра тор „О вра ти ма“. Ме-
ђу тим, па ра док сал но, ти ме се не по ри че мо гућ ност по сре до ва ња се бе и дру гог је зи ком, 
већ се ис ти че и ну жност ува жа ва ња ћу та ња/ти ши не. На ра тив не ти ши не Са то ри ја 
мо гу се раз у ме ти у кљу чу Х. Пор те ра Або та ко ји их је ту ма чио у кон тек сту иде је Ема-
ну е ла Ле ви на са о не сво ди вој дру го сти Дру гог, сме шта ју ћи нас у од нос де фи ни сан 
етич ком од го вор но шћу (Ab bott 2013: 150). Абот др жи да нам књи жев ност сво јим ти ши-
на ма омо гу ћа ва да се су о чи мо с чи ње ни цом да по сто је ва жне ства ри ко је ни ка да не ће-
мо са зна ти или пи та ња на ко је ни ка да не ће мо про на ћи од го вор (Исто: 154). Ме ђу тим, 
у слу ча ју Ср ди ће вих ро ма на мо же се до да ти да не зна ње о дру гом те вр сте не ис кљу-
чу је и бли скост – му зи ка ли зо ван је зик по сре ду је афек те и до жи вља је ко ји нас мо гу 

6 То пи та ње у Сре бр ној ма гли ево ци ра је зу пи та ња и тра же ња иден ти фи ка ци је („Ко је та мо?) с по-
чет ка Шек спи ро вог Ха мле та. И још ви ше ре ди тељ ски по сту пак Пи те ра Бру ка ко ји је овим пи та њем 
и за тво рио јед ну од сво јих по став ки Ха мле та, по зи ва ју ћи гле да о це да од го во ре ко су они са ми 
на кон гле да ња дра ме. При по ве да ње у дру гом ли цу у Сре бр ној ма гли отва ра ње је про сто ра за чи-
та о чев од го вор на ово пи та ње, ње го во упи си ва ње у та му и не ла го ду у ко јој се оно и по ста вља.
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при бли жи ти не чи јој не сво ди вој дру го сти, а да је не по вре ди мо или на би ло ко ји на чин 
за по сед не мо. Не ре фе рен ци јал ност Са то ри ја, ин хе рент но му зич ки ква ли тет, у са гла-
сју је и с ико нич ком ре пре зен та ци јом, та ко ђе свој стве ној му зи ци – нај до ми нант ни ји 
вид ико нич ке ре пре зен та ци је у Ср ди ће вим ро ма ни ма су сно ви. Ту где пре ста је (кла-
сич на) на ра ци ја, где на ста ју ло мо ви тек ста и пра зни на (и дру ги ви до ви ико нич ких пред-
ста ва), по чи ње му зи ка, те ле сно ис ку ство слу ша ња му зи ке, јер му зи ка ула зи у обла сти 
у ко је је зик не мо же да уђе или од њих за зи ре.

Те ле сност и ме ха ни зми сен зор не пер цеп ци је по ве зу ју, да кле, хер ме не у ти ку чи та-
ња ро ма на с њи хо вим кључ ним на ра ти ви ма ко ји се са би ра ју око тра у мат ског ис ку ства, 
од но сно ис ку ства ме лан хо ли је и ње го ве је зич ке екс пре си је. Ово је по е тич ки ин тен-
зи ви ра но у ро ма ну Сре бр на ма гла па да (ле га то из „О вра ти ма“ усту па ме сто ста ка ту), 
„дво гла вом све до че њу о при вре ме ној при ро ди и фи нал ној нео др жи во сти при сног, 
ин тим ног кон так та, о не мо гућ но сти ау тен тич не ко му ни ка ци је, о уса мље но сти као 
нео т кло њи вом атри бу ту чо ве ко вог ста ња“ (Ra do sa vlje vić 2017: 256). Иа ко се фи зич ки 
ни је уда љи ла од по ро дич ног до ма, Со ња би мо гла да по но ви ре чи ко је јој је упу тио 
О: „Ва ви лон ска пре ме та чи на. Жа мор пре го ва ра ња, жа гор, жу бор. Не ми ло срд но смо 
го во ри ли у па ра лел ним рав ни ма. Ви део сам љу де ка ко тру ну, је зи ке ка ко тру ну. Ху ча-
ло је. Ста ло је. Пре ки ну ло се. Оти шао сам. За стој“ (Sr dić 2017: 165). Сто га обо је го во ре/
пи шу је зи ком „ко ји ће по мо ћи да ти не ка жем“, али ко ји укљу чу је афек тив ну бли скост, 
при су ство дру гог у ње го вој не сво ди вој дру го сти. 

Го вор тра у ме или го вор о тра у ми по сре ду је се у Сре бр ној ма гли и му зич ким ре фе-
рен ца ма. На че лу по гла вља ко је при по ве да на ра тор ка ис так ну те су му зич ке су ге сти-
је, упе ча тљи ви ау тор ски ко мен та ри и ин тер вен ци је, ме ста „ус кр сну ћа им пли цит ног 
ау то ра“, ко ји је и по ред све сво је кон цеп ту ал не на ра ви, ипак осо ба (Bo oth 2005). Су ге-
сти ја, у зна че њу и пред ло га и упли ва у ре цеп циј ску ин ти му, упу ћу је на ва жност ван тек-
стов них чи ни о ца, од но сно емо тив них си ту а ци ја из ко јих пи са ње про ис хо ди и у ко је 
се сли ва (ако се). У тој рав ни мо же мо раз у ме ти све Ср ди ће ве му зич ке на тук ни це – као 
по зив за по ве зи ва њем јер, ка ко то на по ми ње Вејн Бут, чи та о ци ће оста ти ус кра ће ни 
етич ког ефек та уко ли ко се не по ве жу емо тив но с ау то ром кроз ли ко ве, су спен ду ју ћи 
ап стракт на кри тич ка пи та ња. Са мо чи та о ци ко ји ма је по зна то уз бу ђе ње при дру жи ва ња 
пи сцу у ње го вом пу ном ан га жма ну, са мо та кви, пот пу но ан га жо ва ни чи та о ци мо гу да 
от кри ју ка ко та кво јед но је дин ство мо же да про ме ни жи вот (Bo oth 2005: 86). И баш као 
што су пи шче ве су ге сти је (на тук ни це, епи гра фи) усме ре ни ка те ле сним сфе ра ма иску-
ства или ис ку стви ма чи та ња чи је је те о риј ско по оп шта ва ње дру го сте пе но, та ко и ње-
го ва ју на ки ња Со ња до жи вља ва про ме ну би ва ју ћи пот пу но пре да на чи та њу/слу ша њу.

Ако се у Са то ри ју од у ста ло од на ра ти ви зо ва ња и стре ми ло ка ва жно сти не из ре-
ци вог као пу но прав ном са знај ном и спо знај ном за бра ну и се ми о тич ком фун ду су, у 
Сре бр ној ма гли је еви дент на че жња за раз/го во ром, по ве зи ва њем пу тем је зи ка, сје ди-
ње њем у је зи ку, пре ва зи ла же њем „јед но смер ног је зи ка, без ис кли зну ћа у на пла ви не 
зна че ња“. Је зич ка (дис)уто пи ја ро ма на Сре бр на ма гла па да се же пре ду бо ко, на ме ста 
где ре фе рен ци јал ност не се же – звуч ност се упи су је у те ло, у ду би не те ла. За тим је-
зи ком на ра тор ка је че зну ла слу ша ју ћи/чи та ју ћи на ра то ра, раз у ме ва ју ћи га упра во 
она ко ка ко за ко ни тост Ср ди ће вих тек сто ва на ла же – као ин тер ак ци ју ко ја по чи ва на 
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ау ди тив ним ко до ви ма, као раз го вор или слу ша ње му зи ке на ко ји се пси хо со мат ски 
од го ва ра:

Спре ма ла сам се за бај ни је зик; ње го ва зву ча ња, пре све, од го вор сам ја, сва ја, за то 
што ми чи ниш до бро, раз го ва раш са мном, пре си то чи нио и ја те знам, али сад је уни
кат но, сад си ти мој бро до лом нич ки је зик, раз у мем те ма ло ма ло ма ло раз го вет ни је, 
под вла чим те, до да јем на по ме не, за па жам, учим, ту сам, и не ћу оти ћи. (Sr dić 2017: 15);

Мо гла сам да чу јем ње гов глас док чи там. Е, та ко бу де; с ро ман тич ним при ми сли ма/
учи та ва њи ма, али и с из ве сно шћу гла са. Об у зе то сам за ми шља ла чо ве ка ко ји чи та се би, 
про ве ра ва при по вест, ко ји се за тво рио, свео фак то ре про стор не фи зи ке на ну лу; на чо
ве ка и глас, ка ко би бо ље чуо, уви део, ја сам чу ла, ми сли ла. Чак и кад ни је зна чи ло (или 
ни сам ра за би ра ла), зву ча ло је; суп тил ни је и од по е зи је, не пре во ди во. Ре че ни ца ко ја пе ва. 
Уве ри ла сам се бе, та да, да ре че ни ца тра жи пси ху, не ког, да уђе, на ста ни се (Исто: 17).7

„Ре че ни ца ко ја пе ва“ у ко ју се на ра тор ка же ли на ста ни ти из ра ста у хро но топ Сре бр не 
ма гле и мо же се раз у ме ти као „вре мен ски огра ни че на остр ва сми сле ног за јед ни штва 
и раз у ме ва ња, кре а тив но сти и за до вољ ства, чак и ра до сти“ ко је је Иван Ра до са вље вић 
пре по знао на дру гим „ме сти ма“ ро ма на упр кос „мрач ној ви зи ји“ и „гну со би окру жу-
ју ћег све та“ (Ra do sa vlje vić 2017: 257).

Љу бав ни дис курс у Ср ди ће вом по след њем ро ма ну, Љу бав на пе сма, мо же се чи та ти 
и као дис то пич ни не га тив „ре че ни це ко ја пе ва“, јер је њен крај њи ис ход го вор „сно ва 
[који] су за ћу та ли“ (Sr dić 2020б: 239). За раз ли ку од прет ход них Ср ди ће вих ју на ка ко ји 
од ла зе, Ка стор је оста вљен. Ћу та ње је на сту пи ло на кон кул ми на ци је Ка сто ро вог ствара-
лач ког пу то ва ња, „фа у стов шти не сва ког мо гу ћег зна ња“, ко ја се у сво јој би ти раз от кри-
ва као Ка сто ро ва фик са ци ја „на из јед на ча ва ње оно га што ства ра с оним што жи ви, а 
све ка ко би у те ло пла не те уре зао по све ту де вој чи ци са сфе ра ма, из во ри шту, пор та лу, 
тај ни ис пе гла ног, ли ве ног дво гла сја. Та ква де мон ска мо ти ва ци ја учи ни ла је да се не 
ште ди, мо гло му се и та ко, да од тог раз ба ци ва ња со бом из ве де жи вот ни и кре а тив ни 
кре до“ (Исто: 237). Та ко по ста вљен ства ра лач ки/ег зи стен ци јал ни прин цип ни је мо гао 
да из др жи не у спех на кон уки ну тог дво гла сја. Тра у ма Љу бав не пе сме је сте тра у ма су-
о ча ва ња са од су ством дру гог ко је до во ди до ства ра лач ког ко лап са, тра у ма пра зни не 
услед ћу та ње дру гог са ким је ку ша на ра ди кал на фор ма пре да ва ња, за јед ни штва и 
бли ско сти.

Ти ши на од су ства на сто ји се над гла са ти Ка сто ро вим го во ром. Па тос, па ра бо лич ност, 
вр то гла ве ку му ла ци је, ка та ло зи, ре ка пи ту ла ци је, ан ти те тич ке кон струк ци је (на ро чи то 
уз ви ше но и при зем но, сме шно и озбиљ но) из ра зи та су обе леж ја Ка сто ро вог го во ра, 
го во ра ре то рич ке пре за си ће но сти, рас пли ну то сти, го во ра ко ји упор но на сто ји да 
при гу ши пра зни ну из ко је се же ли отрг ну ти и ко ја је плат но за ње го ве ме лан хо лич не 
про јек ци је дез ин те гри са ног ја. Ка стор је „не ки дру ги Ка стор из не ког дру гог цир ку са“, 
„ухо да са њач“, „ка та стро фал ни гим на сти чар“, „ма ни ја кал ни, ло го ре јич ни ко стур“, „играч 
на за тег ну тој жи ци су бли ма ци је“. Сам ће за се бе ре ћи да је „по след њи ро ман ти чар ски 
де чак“ стар две ста го ди на, и он нам се у по је ди ним сво јим аспек ти ма и по ка зу је као онај 

7 На овом ме сту се мо же мо се ти ти Џој со вог са ве та сво јим чи та о ци ма – ако се текст не раз у ме, 
тре ба ло би га по но во чи та ти на глас.
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уз ви ше ни ју нак ко ји је у спо ру са про за ич ним све том и по љем сва ко днев ног ис ку ства, 
те же ћи или иди лич ним и уто пиј ским про сто ри ма ко ји су из над тог сва ко днев ног иску-
ства, или де мон ским и нок ту рал ним про сто ри ма оно га што је ис под ње га. Упра во то 
ис ку ство кон флик та ће Ка сто ра и во ди ти ка по љу они рич ког као јед ном од хе те ро то-
пиј ских ме ста, ме ста нок ту рал не ли ри ке, ме ста на ком Ка стор успе ва да „за др жи дах“, 
ме ста на ком ће мо жи ве ти кад од жи ви мо ово што сад жи ви мо, да га па ра фра зи рам. 

О фун да мен тал ној пре мре же но сти му зи ке (ства ра ла штва), еро ти зма и ко му ни ка-
ци је као ег зи стен ци јал них чи но ва (или чи на) par ex cel lan ce, уте ме ље них у кор по ре ал-
но сти под јед на ко као и у сфе ри ин те лек та, убе дљи во све до чи Ка сто ров од нос пре ма 
соп стве ном те лу као јед ном од кључ них дис кур са ма ни фе сто ва ња тра у ме у ро ма ну:

пре ма свом те лу Ка стор је, от кад је све за ћу та ло, у од но су он то ло шке не га ци је. Моје 
те ло ни сам ја, та ко, ја сам се од ње га раз вео, с њим сам рас кр стио. То је сти ро пор, еро
ди ра с ме не, опа да. Ни је ни че му. Ни ко ме. А ни је та ко би ло, и Ка стор се уздао у сво ју те ле
сност ко ли ко у свој умет нич ки дар, би ло је и то да их је уса гла сио до си јам ства и хо дао 
све то ви ма као фер тил ни Пан. Ars ama to ria. А он да се исто то, са тир ско те ло, на су ка ло. 
(Исто: 251).

Не га ци ја те ле сно сти га је во ди ла ка „ком по но ва њу аси сти ра ног те ло ци да“ (исто) 
као ко нач ном ис ка зу ти ши не, ка ул ти ма тив ном ис пи си ва њу и/ли уре зи ва њу тра у мати-
зо ва не же ље, пра зни ном по пра зни ни. Ме ђу тим, „ком по но ва ње аси сти ра ног те ло ци да“ 
та ко ђе је и од би ја ње да се жи ви у све ту обе сми шље ном од су ством дру гог, му зи ке и 
ди ја ло га, о не мо гућ но сти та квог по сто ја ња. Ег зи стен ци јал ну пу но ћу „ек ста зе љу бав не 
пе сме“ мо же да на до ме сти са мо лу цид ност дра ме „вре ме на нео ду ста ја ња“.

Љу бав ну пе сму отва ра епи граф, од но сно су ге сти ја за слу ша ње то ком чи та ња ро-
ма на, ком по зи ци ја Ха рол да Ба да „As Long As I Can Hold My Bre ath (By Night)“. Ако по
слу ша мо ау то ра, већ ова на тук ни ца, од но сно ме ди та тив на све де ност, ин ти ми стич ка 
при гу ше ност и не жност, сме шта ју нас у срж емо тив не си ту а ци је Љу бав не пе сме. Слу-
ша ју ћи, од но сно урит мљу ју ћи сво је чи та ње са Ба до вом му зи ком не дво сми сле но нам 
се раз от кри ва оно што је у са мој ср жи спек та кла је зи ка и те ла у ро ма ну – ме лан хо лич но 
жа ло ва ње. А у кон тра сту из ме ђу ат мос фе ре ко ју му зи ка су ге ри ше и свих Ка сто ро вих 
мо гу ћих и не мо гу ћих пре ко мер ја по ма ља се ем па ти ја, ау то ро ва ем па ти ја ко ја у ко-
нач ни ци про жи ма све по ре Љу бав не пе сме. И о ко ју не мо же мо да се оглу ши мо ако 
слу ша мо ро ман. Она је при сут на у свим Ср ди ће вим де ли ма, а са о се ћа ње пре ма мла-
ди ћу у „О вра ти ма“ сва ка ко да је мо ти ви са ло „до пи си ва ње но вих вра та“. И нео п ход на 
је да би се кроз до пи са на вра та, чи та ју ћи/слу ша ју ћи, и за ко ра чи ло.
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