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Вла ди мир Ар се нић

ЂА ВО ЛО ВО ИГРА ЛИ ШТЕ
(Ан дреј Ни ко ла и дис: Ано ма ли ја, Buybo ok, Са ра је во, 2022)

Ано ма ли ја је од сту па ње од уо би ча је ног, оче ки ва ног. Ово је нај про сти је зна че ње 
ре чи. Ме ђу тим, у да на шње се вре ме сти че ути сак да је ано ма ли ја по ста ла нор мал на 
ствар, а да је оче ки ва но оно што се не до га ђа. Дру гим ре чи ма, ми жи ви мо ано ма ли ју 
дру штве ног (ка пи та ли зам) и при род ног по рет ка ства ри (кли мат ске про ме не до па-
рок си зма до ве де не упра во екс пло а та ци јом свих ре сур са у ка сном ка пи та ли зму), прем-
да би мо жда нај пра вил ни је би ло ре ћи да смо ми, људ ска вр ста, на по чет ку два де сет 
пр вог сто ле ћа, али ве ро ват но и мно го ра ни је, ано ма ли ја. Те шко је не су о чи ти се с овим 
пи та њи ма у тре ну ци ма у ко ји ма бе сни рат у Укра ји ни, док тра је кри за ко ја ће тек до-
би ти сво је пу не раз ме ре, у да ни ма ка да се у Евро пи гла са о то ме да су при род ни гас 
и ну кле ар на енер ги ја „зе ле ни“ из во ри енер ги је, ка да је све оно што се чи ни ло као 
не мо гу ће и нео бич но по ста ло сва ко дне ви ца. На жа лост, ми ко ји жи ви мо на про сто ру 
бив ше Ју го сла ви је, ису ви ше до бро осе ћа мо да је сва ка нор мал ност за пра во ано ма-
ли ја, а да је оно што је ано ма ли ја – обич ност... Ства ри би увек мо гле да оду и у ве ћи 
кур цшлус, ре кло би се. Упра во тај по след њи кур цшлус, ул ти ма тив но „по гре шно скре-
та ње код Ал бу кер ки ја“ сли ка је све та ко ји нам ну ди Ан дреј Ни ко ла и дис у свом по след-
њем ро ма ну Ано ма ли ја.

Ипак, во лео бих нај пре да ис так нем ди зајн на слов ни це ко ји је ура дио Бо рис Ста-
пић, не са мо сто га што сма трам да је у пи та њу ау тен тич но ди зај нер ско ре мек-де ло, 
већ и сто га што је оно што се на ла зи на ко ри ца ма оквир у ко јем се Ни ко а ли дис кре ће 
већ ду же вре ме, а по себ но од ро ма на До ла зак и есе ји стич ког де ла Ho mo suc ker ко је је 
де фи ни са ло ње гов од нос пре ма Апо ка лип си и вре ме ну као те о ло шко-фи ло зоф ским 
пој мо ви ма, али и уло зи ко ју но вац и бан ке, реч ју ка пи тал имају у све му то ме, од но сно 
о про ме ни у схва та њу све та ко ја је на сту пи ла с кра јем сред њег и по чет ком мо дер ног 
до ба. На и ме, на ко ри ци се на ла зи пор трет Хри ста (цр на олов ка/туш на цр ве ној под-
ло зи), или ма кар мла ђег му шкар ца ко ји би по сво јој фи зи о но ми ји ве о ма ла ко мо гао 
да под се ћа на Хри ста, пре ко чи јих је очи ју бе лим сло ви ма у фон ту ис ко ри шће ном за 
ло го Ко ка-ко ле ис пи сан на зив ро ма на – Ано ма ли ја. Већ ова упо тре ба вр ло пре по зна-
тљи вих сим бо ла ја сно јук ста по ни ра ка пи та ли зам на хри шћан ство, од но сно Ко ка-ко лу 
на го спо да њи хо вог Ису са Хри ста го во ре ћи нам та ко да круп ни ка пи тал (шта је бо љи 
сим бол круп ног ка пи та ла од Ко ка-ко ле) иде ру ку под ру ку с ре ли ги јом (у за пад ном 
све ту ко јем, хте ли или не, при па да мо, мла ђи му шка рац с бра дом и ду жом ко сом не-
ми нов но у на шу свест до зи ва Ису са). А он да кад про чи та мо на слов, још нам је ја сни је 
на шта се ми сли кад се ка же ано ма ли ја и шта би мо гле да бу ду ано ма ли је на ко је ре-
фе ри ше ди зај нер, ка о год и књи га. Овим не же лим да оп ту жим ни ди зај не ра ни пи сца 
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да су же ле ли да увре де би ло чи ја ре ли ги о зна или по тро шач ка осе ћа ња, већ са мо да 
по ста ве оквир у ко јем ће се хо ри зонт чи та лач ких оче ки ва ња кре та ти.

Ано ма ли ја је де фи ни тив но ро ман, прем да би мо гла да се чи та и као збир ка при ча, 
те мат ски ја сно по ве за них. Струк ту ром мо жда нај ви ше под се ћа на Гроб ни цу за Бо ри са 
Да ви до ви ча, од но сно на Се дам по гла вља јед не исте по ве сти, с тим што их је у Ано ма-
ли ји де вет и што је Ни ко а ли дис од лу чио да до да об ја шње ње оно га што се у „по гла-
вљи ма“ до га ђа. Текст је по де љен на два не јед на ка де ла. Нај пре по ме ну тих де вет при-
ча ску пље них под на зи вом „toc ca ta“. У њи ма се при по ве да ју при че из са вре ме ног 
вре ме на, али се све за вр ша ва ју не слу ће ним ано ма ли ја ма, од но сно про ди ра њем пот-
пу но нео че ки ва них еле ме на та у на ра тив ни свет. На при мер, у пр вом по гла вљу ко је 
но си на зив „То ни је био Бог“, при чу сце на ри сте о ул ти ма тив ном на си љу ко је чи ни при-
пад ник по ли тич ке ели те, пре ки да ки ша људ ских те ла ко ја па дају с не бе са и раз би јају 
се о зи до ве и тло као да су у пи та њу зре ле кру шке. На ред на се по гла вља за вр ша ва ју 
слич ним „ано ма ли ја ма“: по ја вом ди но са у ру са, екс пло зи јом ави о на из бу дућ но сти, или 
бом бар до ва њем од пре пе де се так го ди на... Све ове ано ма ли је де лу ју као de us ex mac hi na 
за вр ше ци при ча и да не ма дру гог, зна чај но кра ћег де ла књи ге, под на зи вом „fu gue“, 
оста ло би не ја сно због че га до ла зи до спо ја не спо ји вог, до це па ња на ше про стор но-
вре мен ске ди мен зи је.

Још је јед ну ствар ве о ма бит но ис та ћи. Сце на ри ста/на ра тор у овим при ча ма је 
ни ко дру ги не го гла вом и бра дом ђа во. Ипак, ни је у пи та њу кла сич ни не ча сти вац, 
она ко ка ко нам се сер ви ра у по пу лар ној кул ту ри, већ вр ло са мо кри ти чан, ау то и рони-
чан и су ро во ре а ли сти чан при по ве дач ко ји соп стве не по зи ци ју и зна ње не пре кид но 
про ми шља и пре и спи ту је, а по себ но у од но су на оног ко јег сма тра мо нај су пе ри ор нијм 
би ћем, као и на нас, љу де. Он као да нам го во ри да нам по мо ћи не ма, да он за пра во 
и ни је тај ко ји чи ни раз ли чи та за ме ша тељ ства, већ смо за све са ми кри ви. А да, на рав-
но, онај ко ји све ви ди и све зна, не ма ри ни ка ко, ако га за пра во и има. 

Иде ја о Ђа во лу при по ве да чу за по сле ди цу има иде ју о књи жев но сти или при по-
ве да њу као ђа вол ској ра бо ти, по себ но кад се узме у об зир на чин на ко ји се при че 
за вр ша ва ју, de us одно сно Са та на ex mac hi na. Ства ри су на рав но иро нич не јер не би 
Ан дреј Ни ко а ли дис био ве ли ки пи сац да ни је у де лу на зва ном Fu gue унео вр ло за ни-
мљи ве ре фе рен це. На и ме, по све ту ро ма на, или ма кар де ла Toc ca ta чи не Це ла но ви 
сти хо ви из пе сме сим бо лич ног на зи ва „Ко ро на“. По све ту Fu gue пи сац про на ла зи у 
Ваг не ро вом сти ху из Пар си фа ла. Ова ко по ста вље не у кон тра пункт по све те де лу ју 
по ма ло би зар но – због че га је дан од нај ва жни јих пе сни ка два де се тог сто ле ћа, ру мун-
ски Је вре јин Пол Це лан ко ји је пи сао на не мач ком би ва по ста вљен на су прот јед ног 
од кључ них пре ди де о ло га не мач ког на ци зма, не сум њи во из у зет ног ком по зи то ра, 
Ри хар да Ваг не ра? Упра во сто га што се два ци та та, две по све те сје ди њу ју у про сто ру 
на ко јем се од и гра ва крај ро ма на, од но сно на Цр ној пла ни ни, у Ал пи ма, у бли зи ни, 
ако не и на са мом ме сту на ко јем су се 1967. го ди не сре ли Хај де гер и Це лан, на кон 
че га је на ста ла пе сма „Пла ни на смр ти“ у ко јој по сто ји на го ве штај да је пе сник пру жио 
при ли ку фи ло зо фу да се из ви ни, али овај је то про пу стио да учи ни, чак је у по врат ку 
из шет ње, док су се во зи ли ау то мо би лом, био груб. Ово је са мо јед на од ре фе рен ци 
ко ју је Ни ко ла и дис увео. Дру га је она о ра ном ре во лу ци о на ру То ма су Мин це ру 
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(Müntzer) ко ји би мо гао да се на зо ве и про то ко му ни стом, од но сно пр вим пле беј ским 
ли де ром у мо дер ној Евро пи. 

Fu gue је на пи са на у фор ми днев ни ка ко ју во ди не и ме но ва на ис тра жи ва чи ца, исто-
ри чар ка му зи ке, ко ја се на Цр ну пла ни ну по пе ла с ћер ком Ду ни ом у по тра зи за нот ним 
за пи сом скри ве ним у Ре во лу ци о на ру с Гор ње Рај не (Књи га од хи ља ду по гла вља), 
фан та зми ко ја је за пра во бег од ствар но сти, бег од оно га што се у ствар но сти до го ди-
ло, а то је очи глед но озби љан квар у про стору-вре ме ну иза зван ис тра жи ва њи ма у 
CERN-у. Он је до вео до то га да вре ме пре ста је да по сто ји и да се пре тва ра у про стор 
па та ко све оно што се то ком тра ја ња до га ђа ло на јед ном ме сту по ста је син хро но, 
исто вре ме но. Та ко је мо гу ће да се у Под го ри ци у два де сет пр вом сто ле ћу до го ди са ве-
знич ко бом бар до ва ње из 1944. го ди не, као и да се над гра дом над ви ја сен ка огром ног 
ди но са у ру са ко ји је де љу де. На тај на чин се об ја шња ва по ја ва de us ex mac hi na за вр ше-
та ка тек сто ва у де лу Toc ca ta. 

Кроз ова кву идеј ну струк ту ру Fu gue по ста је ја сно због че га је Ни ко ла и дис по ве зао 
Лу те ра, Мин це ра, Ваг не ра, Хај де ге ра и Це ла на. На и ме, с јед не стра не по сто је иде је 
ко је су на из глед би ле ре во лу ци о нар не, али су увек по др жа ва ле власт и би ле у са гла-
сју с ка пи та лом (Лу тер, Ваг нер, Хај де гер), али и оне ко је су од вла сти про га ња не или 
као за и ста ре во лу ци о нар не (Мин цер) или као ма њи на (Це лан). Иде ја опро ста ко ју је 
Ни ко ла и дис увео кроз ин во ка ци ју су сре та Пе сни ка и Фи ло зо фа, за пра во је ире ле вант-
на. Јер, опрост се мо ра до го ди ти у вре ме ну, али вре ме је уки ну то, оно ви ше не по сто-
ји те опро ста, ни ти при ли ке за ње га на про сто не ма. Све се за вр ши ло и пре не го што 
је по че ло. Дру гим ре чи ма, апо ка лип са (ко ја је, уз гред бу ди ка за но, кључ на те о ло шка 
ка те го ри ја и код Лу те ра и код Мин це ра) де ша ва се упра во сад, без об зи ра на то да ли 
су се лу да ци ко ји се игра ју бо га ис под швај цар ских Ал па за и гра ли или не, од но сно да 
ли је не ко у про ра чу ну ис тра жи ва ња там не ма те ри је не што пре ви део или шта год 
мо же да кре не по злу у џи нов ском ци кло тро ну.

Ако у не ком књи жев ном де лу тре ба тра жи ти узор за Ни ко ла и ди сов ро ман, по себ-
но за фу гу, он да је то де фи ни тив но Др Фа у стус То ма са Ма на. Ни је слу чај но да је овај 
ро ман ве ли ки не мач ки пи сац по све тио ана ли зи на ци зма, не то ли ко у ње го вој по јав ној 
фа зи с Хи тле ром, уни фор ма ма и зло чи ни ма, већ упра во у ње го вој иде о ло шкој ана ли-
зи, тра же ћи у исто ри ји иде ја оне ко је су Нем ци ма по мо гле да скло пе пакт с ђа во лом 
и да по сле дич но по чи не нај у жа сни је зло чи не у до та да шњој по ве сти. Слич ност с Ма-
но вим ре мек-де лом је и у то ме што оба ро ма на те ма ти зу ју му зи ку, си дре ћи у њој низ 
иде ја ко је во де ка не ми нов ном злу. Да ли је то исто риј ски оправ да но или не, са свим 
је дру го и не бит но пи та ње, с об зи ром на то да на ра тив има соп стве не за ко ни то сти. 
Ипак, оно што То мас Ман ни је имао на па ме ти, а Ни ко ла и дис зна, је сте еко ном ска, 
од но сно кла сна ана ли за на ци зма ко ја ја сно по ка зу је да је он је дан од вр ху на ца ка пи-
та ли зма, од но сно сам ка пи та ли зам до ве ден до крај њих гра ни ца. Ако је по сто јао хи ја-
тус, па у за, це зу ра у на ди ра њу ка пи та ли зма и ње го вом пре тва ра њу овог у нај го ри од 
свих мо гу ћих све то ва, она се до го ди ла на кон Дру гог свет ског ра та, од но сно то ком 
Хлад ног ра та. Ње го вим окон ча њем ка пи та ли зам се раз ма хао и по стао ово што да нас 
има мо, а што, при зна ће те, чо ве чан ство во ди убр за но не у мит ном кра ју. Пре ма ре чи ма 
Алек сан дра Пе тро ви ћа: „Би ће ско ро про паст све та, нек про пад не ни је ште та.“
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Ма но во кла сно сле пи ло ни је ути ца ло на ње го ву ху ма ни стич ку ори јен та ци ју. Код 
Ни ко ла и ди са то га не ма. Ху ма ни зам је не стао као ве ра у љу де, у мо гућ ност ис ку пље ња 
људ ске ра се као та кве. Чак ни не и ме но ва на на ра тор ка фу ге, ни ти ње на кћер Ду ниа 
не ће се спа си ти. Ма нов ху ма ни зам по стао је са да већ ти пи чан ни ко ла и ди сов ски ци-
ни зам, реч ју ни хи ли зам ко ји ни је мо гу ће не одо бра ва ти. Ипак ка да се ма ло да ље и 
ду бље за гле да мо, ве ра у текст као не што жи во и зна чај но, ма кар био и ђа во ло во игра-
ли ште, по тен ци ра по сто ја ње ма кар ми ни мал не на де да сми сао не где по сто ји. Да се 
ано ма ли ја мо же ис пра ви ти. Тој и та квој на ди се и окре ће мо кад чи та мо, а по себ но кад 
чи та мо ре ле вант ну књи жев ност по пут овог ро ма на. 


