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РАЗМЕНА ДАРОВА

Ср ђан Ср дић

САД ЋУ ДА ВАМ ИС ПРИ ЧАМ ИСТИ НУ
(Џек Ке ру ак: Уса мље ни пут ник, пре вео с ен гле ског Ни ко ла Пај ван чић,  

Ла гу на, Бе о град, 2021)

Тре ћег ју ла 1999, у Па ле стри ни, у Ита ли ји, Марк Сенд мен је по след њи пут иза шао 
на би ну. На би ни му је по зли ло, на би ни је пре ми нуо. Имао је че тр де сет и шест го ди на. 
Нај пре ће оста ти упам ћен по че ти ри пло че (по сто ји још јед на, она ко ју ни је сти гао да 
чу је, об ја вље на пост хум но) ко је је сни мио с вла сти тим бен дом, тај се звао Morp hi ne. 
При лич но зна ча јан бенд у сво јој ка те го ри ји, има оних ко ји сма тра ју да је не за бо ра ван. 
Мо гао бих да до ка жем да је то та ко. Ни је ме сто ни вре ме. Не бих мо гао да ка жем ко ју 
су ствар Morp hi ne сви ра ли у тре нут ку кра ја Мар ка Сенд ме на, ве ру јем да ни је пре те шко 
ин фор ми са ти се. Али ни је то те ма. Опет, ве ру јем да то ни је би ла ствар „Ke ro u ac“, об ја-
вље на на ком пи ла циј ском ал бу му B-si des and Ot her wi se, на ком се на ла зе ра ри тет ни 
сним ци бен да, нео бја вље не ства ри, оне за ко је ни је би ло ме ста на „ре гу лар ним“ пло-
ча ма. А то је од лич на ствар, „Ke ro u ac“. Има ло би од ре ђе ног ви шег сми сла да је оста ла 
опро штај на. 

Пр вог ју ла 2007, у Сан Фран ци ску, Аме ри ка, у ше зде се тој го ди ни пре ми нуо је Ми лан 
Оклоп џић. Сво ју по след њу књи гу, ро ман Hor se less, Оклоп џић је об ја вио осам на ест 
го ди на пре смр ти. Остао је упам ћен, са свим по гре шно, као чо век јед ног ро ма на, оног 
де би тант ског, CA Blu es (1981). А тре ба ло је, ре ци мо, да оста не упам ћен и као до но си лац 
Ке ру а ка у та да и да ље жи ву Ју го сла ви ју. Оклоп џић је пред ста вљао Ке ру а ков од раз у 
пост мо дер ном огле да лу. Свој по ме ну ти, ул тра по пу лар ни ро ман (са свим за слу же но 
то ли ко по пу ла ран) по све тио је Ке ру а ку. Ни ка квог от кло на ту ни је би ло. Да је био Аме-
ри ка нац, Оклоп џић би Ке ру а ку био исто оно што је Кор мак Ма кар ти Фок не ру. А Ке ру ак 
је био и пе сник. За се бе је твр дио ка ко же ли да бу де џез пе сник. Ње го ве књи ге по е зи-
је, не ке од њих, зо ву се: Me xi co City Blu es (1959) и San Fran ci sco Blu es (об ја вље на 1983, 
ина че на ста ла 1954). Сан Фран ци ско. Та мо је умро Ми лан Оклоп џић.

По след њи сти хо ви пе сме „Ke ro u ac“ Мар ка Сенд ме на гла се: All fast thro ugh a slow 
mo tion lan dsca pe, yea fast thro ugh a slow mo tion lan dsca pe, а Ке ру ак је имао че тр де сет и 
се дам го ди на кад је пре ми нуо (20. 10. 1969), уну тра шње кр ва ре ње иза зва но ци ро зом 
је тре, де це ниј ска опи ја ња, на вод но и по сле ди це ка фан ске ту че у ко јој је уче ство вао 
не ко ли ко не де ља пре смр ти. Мар ку Сенд ме ну от ка за ло је ср це, ни су то би ле дро ге, 
ла га ло се на ве ли ко о то ме, био је стрес пра ћен екс трем но ви со ком тем пе ра ту ром. 
Ke ro u ac the ob ser va tion mac hi ne, шап тао је Сенд мен, Ca res sing the most pas sing of sce nes 
with pho to grap hic lo ve pas si o na te pho to grap hic lo ve ve ne ra ble as anyone knew. 

А пр ви ов да шњи Ке ру ак ста ри ји је тач но де сет го ди на од ука за ња Ми ла на Оклоп-
џи ћа, био је то пре вод ро ма на На пу ту (Зо ра, За греб, 1971, На да Шо љан), исти текст 
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ка сни је ће се ја ви ти у не ко ли ко ма ње-ви ше успе шних ин кар на ци ја, од ко јих је за разу-
ме ва ње бит ни штва нај ре ле вант ни ји пре вод та ко зва ног из вор ног свит ка истог ро ма-
на (Ге о по е ти ка, Бе о град, 2008, Де јан Д. Мар ко вић). Ина че је све би ло крај ње не у ред но: 
Дар ма лу та ли це тек 1988. (БИГЗ, Бе о град, Ива на Ми лан ко ва), не ки пре во ди лач ки en 
pas sant ра до ви Во је Де спо то ва, по не ки оп скур ни из да вач мр тво ро ђен у де ве де се тим 
го ди на ма (With mi sta kes yea mi sta kes and sud den in spi ra ti ons). Он да, по след њи у ни зу, Уса-
мље ни пут ник (Ла гу на, Бе о град, 2021, Ни ко ла Пај ван чић), и то до ста ме ња ства ри. На бо ље.

И сад, за оне ко ји и да ље чи та ју, по сто је две мо гућ но сти. Или су ра ни је чи та ли Ке-
ру а ка, па Уса мље ног пут ни ка до жи вља ва ју као сво је вр сну ре ка пи ту ла ци ју, дај џест, 
Ке ру а ка за по чет ни ке или оног њим са мим, ма да Ке ру ак ни ка да и ни је био дру го до 
он њим са мим, от при ли ке на онај на чин на ко ји је то био Хен ри Ми лер (а ја сам до Ке-
ру а ка и до шао уз Ми ле ро ву по моћ, јер је од ње га чо век мо гао до ста то га да на у чи, 
нај ви ше о књи га ма, го ми ли књи га ко је је овај про чи тао све срд но их пре по ру чу ју ћи 
уна о ко ло), или су ус пе ли да про пу сте овог ау то ра (исти тај Ми лер је имао оправ да ње 
чак и за нај те же (не)чи та лач ке про пу сте и мањ ка во сти, и био је у пра ву), па им, као 
по чет ни ци ма, ова књи га са вр ше но од го ва ра. 

Јер, као да је знао да ће чи та ла ца у бу дућ но сти би ти и ова квих и она квих, Ке ру ак 
је на пр вим стра ни ца ма књи ге ре шио да се пред ста ви – не ма ту ма ло иро ни је – ни је 
про пу стио да ка же ка ко је „са осам на ест го ди на про чи тао би о гра фи ју Џе ка Лон до на 
и ре шио да бу де пу сто лов као он, уса мље ни пут ник“, и то има ло ги ке ра ди ти у књи зи 
ко ја не па ти од пре ви ше пре тен зи је, реч је о ма хом крат ким есе ји ма, днев нич ким за-
бе ле шка ма и по не што фик ци је, про зи у сло бод ном про то ку, те ма ти зо ва ној фе но ме ном 
пу та, ко ји је Ке ру а ку мо рао да зна чи и фи зич ки, у сми слу бит нич ког ва па ја за не пре-
ста ним кре та њем и из ме шта њем, али и ме та фи зич ки, уз оно ли ко бу ди зма ко ли ко је 
по крет ком је при па дао успе вао да ап сор бу је. „За пра во ни сам бит ник не го чуд ни 
уса мље ни лу ди ка то лич ки ми стик...“, пи ше он, уз тврд њу ка ко су „ути цај и циљ књи ге 
на про сто по е зи ја, или при род но опи си ва ње“, и те шко је на ћи са вр ше ни ји ау то по е тич-
ки ис каз од тог, тач ни ји и кон ци зни ји, ко год да је ње гов ау тор и шта год да је по е тич ка 
ма три ца из ко је до ла зи (Сенд мен: Ed ges cor ners ex plo si ons con vec ti ons). 

Уса мље ни пут ник, то је есен ци јал ни Ке ру ак, и то је сте књи га по е зи је, пре све га, јер 
она ко ка ко је за ми шљен бит мо ра да бу де по е зи ја или не ће би ти ни шта, не ће би ти. 
„При род но опи си ва ње“, она ко ка ко га Ке ру ак раз у ме, је сте де ло ва ње из нај ве ће мо-
гу ће бли зи не, без по сред ни штва би ло ка кве ин хи би ци је, по ве ре ње у ре чи ко је је мо гу-
ће до ве сти у ра ван не пре ки ну тог епи фа ниј ског деј ства где се при зо ри и до га ђа ји 
улан ча ва ју без вред но ва ња, од но сно та ко да је сва ки од њих на под јед на кој вред но сној 
сте пе ни ци с ко је иси ја ва со бом као пу но ва жном су шти ном без ко је оста ле пу но ва жне 
су шти не ни су функ ци о нал не ни ти чи тљи ве. Та ко већ у пр вом за пи су („Мо ло ви бес-
кућ нич ке но ћи“), ини ци јал но ху мо ри стич кој цр ти ци о па ра но ји из ве сног Де ни ја Блуа, 
ис хо ду је из о стан ком Ке ру а ко вог укр ца ва ња на пре ко о ке ан ски брод, и тај је не у спе ли 
по ку шај, план ко ји се из ја ло вио, дат без ика кве ка пи тал не дра ма ти ке, иа ко се оче вид но 
ти че су бјек та на ви ше ег зи стен ци јал них пла но ва (не бих опет о ме та фи зи ци), да ле ко 
је зна чај ни је оно што се на ла зи у по за ди ни ства ри а иза зва но не у спе хом као по во дом 
из би ја ис пред њих и су бјект из го ва ра сво је: „Ни је ме бри га“, тач ни је: „У прин ци пу ме 
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ни је бри га и но ћас ме ни је бри га и то је мој на чин да го во рим и по сту пам“, и ако је 
не што по зи ци ја бит ни ка, ово је сте, мо гао је Ке ру ак да пи ше шта хо ће, ње го ви истин ски 
чи та о ци мо ра ли би да по се ду ју оно ли ко аро гант не ре во лу ци о нар но сти у при сту пу 
ма кар и чи та лач ким од лу ка ма ко ли ко и он сам. 

Не ду го за тим, у „Мек сич ким фе ла си ма“, сто ји сле де ће: „А ја сам ви део ка ко сва ко 
уми ре и ка ко ни ког ни је бри га“, и не бри га ов де опи са на, а ко ју ау тор ре ги стру је кроз 
опи јум ско про ми шља ње ин сти ту та ко ри де, на ла зи се на нај у да ље ни јем по лу од прет-
ход но опи са ног и она је крај ње ан ти бит нич ки опре де ље на, она се ти че све та пре ма 
ком бит нич ки при по вед ни глас има нај бла же ре че но ам би ва лен тан од нос, јер бит 
чи та мо пр вен стве но као не у кло пи вост ко ја по не кад до се же до ем фа тич не нео ро ман-
ти чар ске по зе, рас по ја са не у отво ре ној и не па тво ре ној ин фан тил но сти. Тек па сус 
ка сни је, исти глас нас оба ве шта ва ка ко је „за до ру чак жва као чо ко ла ду и са да, по сле 
два пи ва, од ма ра у цр кви и раз ми шља о пра зни ни“, што су ге ри ше те а трал ну гро те ску 
бит ни штва, јер се на чел не не спо ји во сти под ра зу ме ва ју, про сти те ле сни и фи зи о ло шки 
на ту ра ли зам ва жи ко ли ко и ап стракт на ми сти ка ду ха. 

Кључ но ме сто Уса мље ног пут ни ка сва ка ко је „Же ле знич ка зе мља“, не тек по оби му, 
већ и по пре ди спо зи ци ји ко ја од овог тек ста чи ни ве ро ват ни и мо гу ћи бит нич ки мани-
фест – да ни је ни шта дру го на пи сао осим ових стра ни ца, Ке ру ак би и да ље мо гао да 
бу де схва ћен као ро до на чел ник и пра о тац. Не сум њи во нај зах тев ни ји и нај и за зов ни ји 
пре во ди лач ки по сао до ла зи од бит нич ког по сло вич ног за хва та ња из кор пу са ме ђу-
рат не аван гар де, по себ но ње не скло но сти да ра ди кал но по е ти зу је про зу, те над ре а-
ли стич ког зах те ва ис ка за ног пре ма тех ни ци ау то мат ског пи са ња ко ја кон сен зу ал но 
де ва сти ра ор то гра фи ју и син так сич ку нор му, те ов де Ке ру ак по че сто зву чи као ње гов 
у ви ше на вра та по ми ња ни са пут ник Ба ро уз, док му не мањ ка стен тор ског па то са јед-
ног Вит ма на ко ји је, ма да не та ко упа дљи во, ба шти нио и Сан драр. От при ли ке ова ко: 
„Он да срећ но, чо ве че, не мој да пад неш др жи се чвр сто не мој да за је беш“, ко ји је исто-
вре ме но ми ни ран иро ниј ским под ме та њем: „И кад стиг неш у Ел-Еј по здра ви ми Ла ну 
Тар нер.“ 

Бит нич ки не га тор ски рат на ста вља се и у „Шља ке ри ма ку хињ ског мо ра“ у ко ји ма 
про на ла зи мо ре че ни цу: „Сад ћу да вам ис при чам исти ну“, што је ну жно по ве за ти с 
то тал ном ау то и спо вед ном на ва дом Ке ру а ко вих зна ме ни тих фи гу ра из по ме ну тих 
ве ли ких ро ма на, а не де љи во је од (по но во) на ту ра ли стич ке фа сци на ци је из вла че њем 
на по вр ши ну све га оно га што ни ко не же ли да ви ди. Та ко на ста је па ра док сал на сим би-
о за (по но во) ро ман ти чар ског опи ра ња апри о ри по сто је ћем све ту и ње го вом ка но ну 
и ње го ве на ту ра ли стич ке су прот но сти. Дру гим ре чи ма, be at зву чи као punk: „Ни ка да 
ни сам раз ми шљао о мрач ном фар сич ном фу ри о зном ствар ном жи во ту тог гро мо гла-
сног рад ног све та, чо ве че.“ 

Кри ти ка по ста је не знат но отво ре ни ја и оштри ја у „Њу јор шким при зо ри ма“ о ко ји-
ма је ре че но да пред ста вља ју „бит нич ки ноћ ни жи вот Њу јор ка“, тек сту ко ји је те гоб но 
јед но знач но жан ров ски и сти ли стич ки ло ци ра ти јер све вре ме ме ан дри ра из ме ђу 
си ро ве ре пор та же и по е ти зо ва них де та ља, а ко ји вр ви од ли ко ва хе ро ја по пу лар не и 
сва ке дру ге кул ту ре, пи са ца, џе зе ра, од ко јих по је ди ни би ва ју ни ма ло дис крет но из-
ло же ни оп ту жби за из да ју бит нич ког иде а ла (Мајлс Деј вис, Џеј Џеј Џон сон...), што је 
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те за ко ја ће сво је фи нал но ова пло ће ње до жи ве ти у за вр шном тек сту Уса мље ног пут-
ни ка, „Не ста ја њу аме рич ке скит ни це“, где се ука зу је про стор за не скри ве ни ла мент за 
про шлим вре ме ни ма, али и оцр та ва њу аме рич ког тла као ге о гра фи је све ве ћих не-
јед на ко сти и не сло бо да пра ће них не у ви је ном по ли циј ско-си стем ском ре пре си јом. 

Тон жа ље ња, ком не при па да го то во ни ка ква до за иро ни за ци је, а ка мо ли ау то и ро-
ни за ци је, у не ким одељ ци ма пра ћен је и јед ном еска пи стич ком па ра диг мом ко ју бит-
ни штво ни је ус пе ло до кра ја да раз ло жи, а ко ја да нас нај те же оп те ре ћу је тек сто ве 
ње го вих гла сно го вор ни ка. Она је са зда на од апо ло ги је не ко руп тив не и без ин те ре сне 
при ро де (да, опет ро ман ти зам), ко јој су при до да те из ве сне псе у до бу ди стич ке ман тре, 
че сто по јед но ста вље не до крај но сти и пред ста вље не као не сум њи во не књи жев на 
пер спек ти ва из вор но књи жев ног тек ста (да, и ја сам по ми слио на Ф. М. До сто јев ског). 
Та ко у при чи „Сам на пла нин ском вр ху“ ни је по треб но од ми ца ти се да ље од пар на-
сов ског на сло ва, а ако се та ко и учи ни до ла зи се до: „Где је врх Де зо леј шен?, упи тао сам, 
ми сле ћи на соп стве ну пла ни ну (Пла ни ну ко ју тре ба чу ва ти веч но, са њао сам чи та вог 
тог про ле ћа.) (О уса мље ни пут ни че!)“, где про по вед нич ка li fe co ach на ме ра по чи ње 
озбиљ но да угро жа ва кре ди би ли тет тек ста, го во ре ћи о бит ни ци ма као су де о ни ци ма 
и кре а то ри ма мо де вре ме на, та ко зва ним тренд се те ри ма, а пла шим се да им ова ква, 
ква ли фи ка ци ја ка кву су са ми за слу жи ли, не би ни ма ло при ја ла.

Два на е стог мар та те ку ће го ди не на вр ши ло се сто го ди на од ро ђе ња Џе ка Ке ру а ка 
(Жан-Луј Ле бри де Ке ру ак), али свет се још јед ном пре ко ме ре про злио и то ни је при-
ме тио. А са мо го ди ну да на ра ни је оти шао је Ло ренс Фер лин ге ти, Ке ру а ков три го ди не 
ста ри ји са вре ме ник и са бо рац. У тре нут ку од ла ска Фер лин ге ти је имао сто две го ди не. 
На дан кад је на пу нио сто ту го ди ну, град Сан Фран ци ско про гла сио је ње гов ро ђен дан 
пра зни ком – Да ном Ло рен са Фер лин ге ти ја. Об ја вљи ва ње Уса мље ног пут ни ка на срп-
ском та ко ђе је пра зник. На из глед ма ли, ско ро не при мет ни пра зник. Али пра зник. Ка ко 
за ста ре по што ва о це Ке ру а ко ве књи жев но сти, та ко и за оне ко ји ће га тек са да от кри-
ти. Ке ру ак њим са мим, ка ко сам на гла сио. А био је то опа сан тип, со бом са мим. И ово 
је опа сна књи га. Ле по је што смо је до че ка ли, не вре ме ни ма упр кос.


