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РО МАН 2666 РО БЕР ТА БО ЛА ЊА:  
ТАЈ НА ЈЕ ОТ КРИ ВЕ НА

Чак и ка да сам пр ви пут чи тао ро ман 2666, знао сам да ћу мо ра ти да га чи там опет. 
Ова Бо ла њо ва пе то дел на зве ри на од ро ма на тра жи рад де тек ти ва-ама те ра. У сре ди-
шту при че је низ не ре ше них уби ста ва у Сан та Те ре си, мит ском гра ду на мек сич кој 
гра ни ци слич ном Ху а ре су. Све оста ло – а то га има мно го – иде на пред-на зад у вре ме-
ну, оста вља ју ћи низ крип тич них тра го ва на два кон ти нен та. Ка ко се мре жа до ка за 
ши ри, по тра га за се риј ским уби цом се пре пли ће с по тра гом за уса мље ним пи сцем 
ро ма на чи ја се би о гра фи ја нео бич но по кла па са оном Б. Тра ве на.

Кад сам га чи тао дру ги пут, схва тио сам за што је ро ман 2666 јед на од оних Ва жних 
књи га. Ње гов обим и при ступ вас те ра да раз ми шља те гло бал но. Али, и по ред те шких 
те ма, и да ље се чи та бр зо. У ње му се на ла зи све што јед ном кри ми на ли стич ком ро ма ну 
тре ба – око ре ли де тек ти ви, по ква ре но под зе мље, ди вљач ка ко руп ци ја – сем ве ли ког 
от кри ћа на кра ју. Бо ла њо ин си сти ра на то ме да са чу ва ми сте ри ју, а за то има до бар 
раз лог. Ве ћи на ствар них слу ча је ва ко је је ко ри стио као из во ре при ли ком пи са ња, као 
што су се ри ја си ло ва ња и уби ста ва кра јем де ве де се тих, оста ла је не раз ја шње на. Јед на 
ствар је ја сна: та уби ства пот пи ру је слом ре да и за ко на. Иза за ве се че ка ју нар ко-кар-
те ли и рат про тив дро ге. До дај те то ме и хи ља де ми гра на та и ин ду стриј ски сек тор 
ко ји цве та. По врх то га, за ми сли те и нај ве ће тр жи ште на све ту, и до би ће те си стем ко ји 
ко ри сти но вац да би за та шкао уби ства и ди вља штво.

Сад, кад га чи там тре ћи пут, ве ру јем да се ме ђу тим стра ни ца ма на ла зе од ре ђе не 
тај не – скри ве не чи ње ни це и тра го ви ко ји са мо че ка ју да бу ду от кри ве ни. „У јед ној од 
мно гих бе ле жа ка за ро ман 2666“, ка же шпан ски кри ти чар Иг на сио Еће ве ри ја, „Бо ла њо 
ис ти че по сто ја ње ’скри ве ног сре ди шта’ ко је се на ла зи ис под оно га што би смо мо гли 
да сма тра мо ’фи зич ким сре ди штем’ ро ма на. По сто је раз ло зи ко ји упу ћу ју да је то фи-
зич ко сре ди ште за пра во град Све та Те ре са“. Пи та ње „скри ве ног сре ди шта“ са мо по-
ја ча ва ин три гу. Још ин три гант ни ја је мо гућ ност да по сто ји не ка ве за тај ни ко је кри је 
ро ман и за го нет ног Тра ве на. Мо же те то на зва ти пред о се ћа њем, али сам убе ђен да 
при ча о из гу бље ном пи сцу кри је од го вор за ре ше ње зло чи на у ро ма ну 2666. 

Пи сци

Пре но што раз мо три мо тра го ве, тре ба ло би да раз от кри је мо ми сте ри је ко је сто је 
иза два ау то ра са слич ним по за ди на ма ко ји, сва ки за се бе, осе ћа ју очај нич ку по тре бу 
да за шти те сво ју ано ним ност. Го ди не 1925. у јед ном со ци ја ли стич ком гла си лу штампа-
на је крат ка при ча ко ју је пот пи сао Б. Тра вен, и та ко је ро ђе на ми сте ри ја ко ја од он да 
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збу њу је чи та о це. Ма ло се зна о ње му, а и то што се зна ни је про ве ре но. По јед ној те о-
ри ји, он је био пред сед ник Мек си ка. По дру гој, био је ван брач ни син ца ра Вил хел ма II. 
По тре ћој, иза име на Тра вен крио се тај ни иден ти тет Ем бру о за Бир са ко ји је, (не пот-
пу но) слу чај но, не стао у Мек си ку. Зна мо сле де ће: Тра вен је об ја вљи вао књи ге на не-
мач ком (ње го ва ве ро ват но нај по зна ти ја је сте Бла го Си је ра Ма дре), а жи вео је, бар 
не ко вре ме, у Мек си ку.1 Мно ги се сла жу да се чо век ко ји се ка сни је звао Тра вен јед но 
вре ме звао Рет Ма рут. Иа ко је ње го во по ре кло не по зна то, Ма рут је по чео ка ри је ру 
као но ви нар у Мин хе ну то ком Пр вог свет ског ра та. Ње го ва ра ди кал на уче ња као пи-
сца и ак ти ви сте до ве ла су га до оп ту жби за из да ју. Уз по моћ два офи ци ра, по бе гао је, 
од ле тео пре ко мо ра, и ни ко га ка сни је ни ка да ни је ви део. Тра вен је за жи во та по ри цао 
би ло ка кве ве зе са Ма ру том. Но, на кон ње го ве смр ти 1969, ње го ва удо ви ца је, на ње гов 
зах тев, по твр ди ла да је Б. Тра вен не ка да био Рет Ма рут.2 

Зву чи вам по зна то? То је због то га што је фа бу ла ро ма на 2666 са гра ђе на на те ме-
љи ма ле ген де о Тра ве ну. У ње му се ис по ста вља да је Бе но фон Ар чим бол ди за пра во 
али јас Хан са Рај те ра, не ка да шњег на ци стич ког вој ни ка и из бе глог пи сца. Ка ко он ра-
сте, ра сте и „ми сте риј ко ји оба ви ја Ар чим бол ди јев лик, о ко је му прак тич ки ни тко, ни 
ње гов из да вач, не зна ни шта: ње го ве се књи ге по ја вљу ју без фо то гра фи ја на омо ту 
или на по сљед њој стра ни ци; би о граф ски по да ци све де ни су на ми ни мум (ње мач ки 
пи сац ро ђен у Пру ској 1920. го ди не)“.3 Вре ме ко је је као мла ди вој ник про вео на со вјет-
ском фр он ту по пу ња ва део ње го ве лич не исто ри је. Пре о крет се де ша ва ка да он про-
на ђе днев ник је вреј ског ин те лек ту ал ца, жр тве про го на. У днев ни ку на и ла зи на ус пут-
но по ми ња ње оп скур ног ита ли јан ског сли ка ра, Ђу зе па Арчимболдa, и ту на по кон 
мо же мо да ви ди мо на ста нак ми сте ри о зног име на иза ког се кри је. На кон осло бо ђе ња, 
Рај тер по ста је рат ни за ро бље ник. У ло го ру упо зна је чо ве ка ко ји је уби јао пољ ске Је-
вре је за то че не у во зу. Кад тог чо ве ка на ђу за да вље ног, Рај тер је глав ни осум њи че ни 
за уби ство (ка сни је се са зна је да га је за и ста и по чи нио) и он уско ро не ста је. 

Тра вен је си гур но из гле дао при ма мљи во пи сцу-но ма ду ка кав је био Бо ла њо, чи ји 
је пут из гле дао ма ње-ви ше исто, али у су прот ном прав цу. Ро ђен у Сан ти ја гу 1953, Бо-
ла њо је од ра стао у Мек си ко Си ти ју где му се по ро ди ца пре се ли ла то ком ње го вог 
де тињ ства. Усред Пи но че о вог др жав ног уда ра, вра тио се у Чи ле и за вр шио у за тво ру, 
али се о том ин ци ден ту мно го го во ри ло, а ма ло шта се зна. Јед на вер зи ја при че ка же 
да је по бе гао на кон што су га два чу ва ра пре по зна ла из шко ле. При дру жио се бан ди 
пе сни ка ди си де на та ко је је ове ко ве чио у Ди вљим де тек ти ви ма. По пут про та го ни сте 

1 У ме ком по ве зу из да вач ке ку ће „Фе рар, Стра ус и Жи ро“, овај ро ман се опи су је као „аван ту ри-
стич ки ро ман ко ји је по слу жио као ин спи ра ци ја за ле ген дар ни филм Џо на Хју сто на, а ње гов не у-
хва тљив ау тор је био узор ју на ку ро ма на 2666 Ро бер та Бо ла ња“. 
2 Би-Би-Си је 1978. го ди не на пра вио филм Б. Тра вен: тај на је от кри ве на (B. Tra ven: A Mystery Sol ved). 
Два но ви на ра, Вил Ва јат и Ро берт Ро бин сон, из но се иде ју да је Ма рут за пра во псе у до ним Хер ма на 
Ал бер та Ота Фај га, што је хи по те за ко ју су мно ги од та да опо врг ну ли. Упр кос то ме, део ро ма на 
2666 под на сло вом „Кри ти ча ри“ чи та се као од јек Ва ја то вог и Ро бин со но вог по ку ша ја да про на ђу 
Тра ве на. 
3 Сви ци та ти из ро ма на 2666 пре у зе ти су из из да ња Ро бер то Бо ла њо. 2666, пре ве ли Си мо на Де лић, 
Та ма ра Хор ват Ка ње ра, Та тја на Тар бук и Дин ко Те ле ћан. За греб: Ву ко вић & Ру њић, 2012. (Прим. 
прев.)
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тог ро ма на, Бо ла њо је на пу стио Мек си ко 1977, на ста нив ши се на оба лу Шпа ни је где је 
по стао део гру пе ла ти но а ме рич ких пи са ца на кон тзв. ла ти но а ме рич ког бу ма.4 

Је ди ни чврст до каз ве зе са Тра ве ном се, ко ли ко знам, на ла зи у јед ној из бри са ној 
сце ни ко ја је ка сни је по ста ла део ро ма на Му ке пра вог по ли цај ца. У пи сму уни вер зи тет-
ском про фе со ру, Ар чим бол ди ис пи су је „обим ну од бра ну Б. Тра ве на“. Упр кос то ме, 
те шко је иг но ри са ти све те па ра ле ле. Обо ји ца су уте кла из ра том ра зо ре не Евро пе 
на кон бе га из за тво ра. По сле то га, обо ји ца су не ста ла и по ја ви ла се у Мек си ку, жи ве ћи 
и пи шу ћи под псе у до ни мом. Дру ги траг ис ти че мо гућ ност ду бље ве зе: „Све ње го ве 
при че би ле су тај но ви те, а њи хо во раз ре ше ње мо гло је до ћи са мо кроз бег, или по не-
кад кр во про ли ће (пра во или за ми шље но) као крај бес крај ног бе га, као да би Ар чим-
бол ди је ви ју на ци, на кра ју књи ге, бу квал но ис ко чи ли са по след ње стра ни це и на ста-
ви ли да бе же“.5 У ово се та ко ђе укла па опис са мог пи сца. Ар чим бол ди је чо век без 
зе мље – свет ски ју нак, та ко ре ћи – ко ји бе жи од ужа са сво га вре ме на. И шта се де ша ва 
ка да по бег не са стра ни ца књи ге? На пра ви те тај ко рак – кад сте већ до шли дов де – и 
све ми сте ри је уби ста ва ће по че ти да вам се от кри ва ју. 

Ро ма ни

Не ки љу ди ми сле да 2666 при па да пот пу но но вом жан ру. Адам Керш је по све тио 
по гла вље Бо ла њу у сту ди ји Свет ски ро ман. Он твр ди да да на шњу аван гар ду ин те ре-
су је „пи та ње шта то зна чи пи са ти без гра ни ца“. Мо жда и је сте та ко, али, ако ме не пи-
та те, нај бо љи на чин да про чи та те 2666 је сте ра ди чи стог ужи ва ња. На по слет ку, при ча 
не по чи ње уби стви ма – она сти же до њих. Траг у по тра зи за пи сцем се га си при кра ју 
пр вог де ла ро ма на. Не ко ли ко сто ти на стра ни ца ка сни је, на ра тив се вра ћа уна зад пре 
но што на ста ви та мо где је стао. У по след њем де лу, „Ар чим бол ди“, по ја вљу ју се ше ме, 
тра го ви ко ји упу ћу ју на „скри ве но сре ди ште“ књи ге. 

Бо ла њо рет ко при ка зу је рад сво јих из ми шље них ју на ка-пи са ца. У Ди вљим де тек-
ти ви ма, утроб ни ре а ли сти уз др ма ју пе снич ку сце ну, али се пе сме ни ка да не по ја вљу ју 
у ро ма ну. У слу ча ју Ар чим бол ди ја, ма кар до би ја мо на сло ве и не ко ли ко де та ља о то ме 
шта се на ла зи из ме ђу ко ри ца. Та ко, на при мер, зна мо да је ро ман Цр но мо ре ис при по-
ве дан у драм ској фор ми. Зна мо да Отац ма пи ра се риј ског уби цу, а да се Ко жна ма ска 
по и гра ва с еле мен ти ма хо ро ра. Та ко ђе зна мо да је за мах ау то ра ши рок јер Про да вац 
сре ћа ка опи су је „жи вот ње мач ког бо га ља ко ји про да је лу триј ске срећ ке у Њу јор ку“. 
Ро ма ни ко ји за др жа ва ју фор му аван ту ри стич ког ро ма на, ска чу с јед ног жан ра на дру-
ги и сво јим за ма хом по кри ва ју цео свет – све то го во ри мно го и о Бо ла њу и о ње го вом 

4 У још јед ном гло бал ном пре о кре ту, оста ре ли Ар ту ро Бе ла но сти же у Бер лин на кон што ње гов 
син Џе ро ни мо не ста не по сле пу то ва ња с при ја те љи ма. Бо ла њо ни ка да ни је за вр шио по след ње 
по гла вље аван ту ра свог ау то би о граф ског ју на ка. Текст „Да ни ха о са“ на ла зио се ме ђу фај ло ви ма 
на ње го вом ком пју те ру и ка сни је је об ја вљен пост хум но у збир ци Тај на зла. 
5 Док је у ро ма ну 2666 псе у до ним пи сца Бе но фон Ар чим бол до, у ро ма ну Ја ди пра вог по ли цај ца 
је то Ж. М. Г. Ар чим бол ди. У пр вом слу ча ју, ау тор је Не мац, а у дру гом Фран цуз. У оба слу ча ја, ње-
го во пре зи ме је ита ли јан ског по ре кла. Све то го во ри да је ово оп ко ра чи ва ње ти пич но за свет у 
ком су гра ни це све ма ње ва жне. 
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фик тив ном двој ни ку. Је дан се на слов – Без мер на ру жа – на ро чи то ис ти че, по пут нер во-
зног осум њи че ног у по ли циј ској ста ни ци. Са свим слу чај но је и Тра вен на пи сао ро ман 
Бе ла ру жа, а он баш по кри ва не ке од ства ри као и 2666.

Упр кос то ли ком слич но сти ма, ове две књи ге се не ве ро ват но раз ли ку ју. Тра ве нов ро-
ман из 1929. го ди не ма ње под се ћа на палп три ле ре Да ши је ла Хе ме та (ро ман Мал те шки 
со ко об ја вљен је исте те го ди не) не го на ста ро мод не по ле ми ке Ап то на Син кле ра. Бе ла 
ру жа не оста вља не по зна ни цу што се ти че иден ти те та зло чин ца. Тен зи ја се гра ди из-
ме ђу до бр ог ран че ра Дон Ха кин та Ја ње са и злог нафт ног маг на та Чеј ни ја Ко лин са, али 
не по сто ји сум ња у ис ход тог од но са. 

Ве ћи део Бе ле ру же је ди рек тан и за ста рео – Тра вен упо р но пре но си сво ју по ру ку 
о по хле пи, иа ко је чи та о ци од мах схва та ју – али је исто та ко и при лич но да ле ко ви дан. 
Мек сич ко окру же ње у Ла Ро са Би јан ки вра ћа нас у јед но став ни је вре ме, да ле ко од 
мо дер ног све та и ње го вог ра ста на све стра не. Про да ја ха ци јен де се за Дон Ха кин та 
сво ди на ово:

И ни ка да до сад ни је осе ћао та ко сна жно да је он је згро ове це ли не ов де, да би се, кад 
би се он ту из ву као од сво је од го вор но сти, све сру ши ло. По ро ди це би се ра штр ка ле, пра-
ста ре ве зе би се рас ки ну ле, син ви ше не би по зна вао оца, не ћак уја ка. Ро са Би јан ка не би 
ви ше би ла пра ста ри за ви чај јед ног на ро да. [...] Ро са Би јан ка по ста ла би исто што и фа-
бри ка у ко јој отац у гра ду ра ди. Би ла би не што по треб но, али не што са чи ме чо век не ма 
лич не ве зе.6

Ако је Бо ла њу би ла по треб на ве за из ме ђу Сан та Те ре се и све та у це ли ни, Тра вен му 
је по ну дио мо дел. Про да ја не ко ли ко ве ко ва ста ре ха ци јен де укљу чу је мно го ви ше од 
про да је го ве да и сви ња, шу ме и па шња ка: то раз би ја це ло ку пан дру штве ни по ре дак. 

Раз лог због ког је Бе ла ру жа ис пред свог вре ме на – а и соч на прет ход ни ца ро ма на 
2666 – је сте то што се ни опа ки наф таш ни без ду шна кор по ра ци ја на кра ју не ис по ста-
вља ју као ло ши. Пра ви зли ко вац ов де је си стем ко ји ло кал ном ста нов ни штву не пру жа 
пра ву при ли ку:

Јер све вред но сти и сви про дук ти у овом си сте му ко ји је ство рио чо век да на шњи це 
та ко су по ве за ни и иза тка ни јед ни с дру гим, да јед но ме ња ње у вред но сти пе тро ле ја 
од мах по вла чи за со бом ме ња ње у вред но сти про ду ка та ко ји са пе тро ле јом не ма ју ни-
ка кве ве зе. Пад це не пе тро ле ја мо же да иза зо ве си лан успон це не пше ни це или па му ка или 
хар ти ја же ле знич ких и па ро бро дар ских ком па ни ја.

Због ја ча ња но вог по рет ка, ха ци јен да је по ве за на с ус пе си ма и про бле ми ма јед ног 
уда ље ног тр жи шта. Кад идеш ка вр ху, успех је ве ћи, али, кад па даш, пад је те жи. У тој 
мрач ној бу дућ но сти, Ла Ро са Би јан ка је са мо је дан од мно гих де ло ва огром не ма ши-
не ри је ко ја стал но ме ље. 

И та ко при ча иде ка пред ви дљи вом кра ју ко ји се окон ча ва – по го ди ли сте – уби-
ством. Нај по ква ре ни ји од свих Ко лин со вих по ква ре них по сло ва на ма ми Дон Ха кин та 

6 Сви ци та ти из ро ма на Бе ла ру жа пре у зе ти су из из да ња Б. Тра вен. Бе ла ру жа, пре вео Јо ван Попо-
вић. Бе о град: Но лит, 1932. (Прим. прев.)



53

у Лос Ан ђе лес. И, на рав но, уско ро про на ла зе ње го во те ло. По ло вич на ис тра га бр зо и 
не мар но за кљу чу је да је слу чај не мо гу ће ре ши ти. За то вре ме, на зад на ран чу, по ку-
ша ји да се ис тра жи ње гов не ста нак не во де ни ку да. Је дан мек сич ки зва нич ник то 
опи су је сле де ћим ре чи ма: „Шта та мо пре ко зна чи не ки си ро ма шан мек си кан ски рад-
ник? Уби ја ју их та мо на де се ти не, и ни ко о то ме не са зна ни шта. Кад ов де у Мек си ку 
не ког Аме ри кан ца уби ју бан ди ти, то од мах са зна чи тав свет, и чи та ви се свет згра жа 
због не си гур но сти у Мек си ку.“ Ако за не ма ри мо пре те ра ну ре то ри ку, Бе ла ру жа от-
кри ва не за ми слив и не ма ран став пре ма љу ди ма ју жно од гра ни це. Иста та рав но ду-
шност, исти осе ћај за не ма ри ва ња, бди над не ре ше ним уби стви ма у ро ма ну 2666. 

Ђа во љи број у на сло ву упу ћу је на пра ста ро вре ме кад су ци ви ли за ци је про па да ле, 
кад су ред и за кон би ли из вр ну ти, а вла да ли на си ље и анар хи ја. Са мо што се сад бу-
дућ ност на ме ће као па кле ни по вра так на оно што нам је про шлост већ при ре ди ла. 
„Фи зич ко сре ди ште“ уни вер зу ма ро ма на 2666, ма ко ли ко то чуд но зву ча ло, је сте ма сов-
на гроб ни ца свих љу ди са мар ги не.7 Исти на је да је Сан та Те ре са у спре зи с кри ми нал-
ци ма с обе стра не за ко на, али на гра ни ци има ви ше од бе за ко ња и ко руп ци је. Ту жи ви 
и оби чан на род, укљу чу ју ћи мно го мла дих же на ко је по ку ша ва ју да пре жи ве не ода-
ју ћи се про сти ту ци ји. Мно ги од тих љу ди су до шли из дру гих зе ма ља Ју жне Аме ри ке. 
Не ки тра же по сао у стра ним фа бри ка ма ко је зо ву ma qu i la do ras. Дру ги су до шли на да-
ју ћи се да ће пре ћи гра ни цу пу те ви ма за пре нос дро ге. Гле да но из да ле ка, Сан та Те ре са 
пум па но вац по пут ак тив не и ви тал не ар те ри је. Али, кад се по гле да из бли за, та сли ка 
се ис кри вљу је. 

Пра ва кри за на гра ни ци је си стем ске при ро де и чи не је не ми ри ма сов не ми гра ци-
је, не про ве ре ни раст, не ком пе тент на власт – дру гим ре чи ма, сви кључ ни про бле ми 
на шег вре ме на – а сви ре пост те кри зе од ра жа ва се на ули ци. Усред свих тих по ро ка 
и ко руп ци је сти же аме рич ки но ви нар ко ји из ве шта ва са бок сер ског ме ча. Оскар Фејт, 
искон ски ју нак ста рог ко ва, уса мље ни је бо рац ко ји до бро зна шта је до бро, а на ро чи то 
шта ни је. Ноћ пре но што ће пре ћи гра ни цу, он је за дре мао у хо тел ској со би гле да ју ћи 
ре пор та жу о „Аме ри кан ки не ста лој у Сан та Те ре си, у др жа ви Со но ри, на сје ве ру Мек-
си ка. Ре пор тер [је говорио] о ду гом по пи су же на уби је них у Сан та Те ре си, од ко јих су 
мно ге за вр ши ле у за јед нич кој гроб ни ци јер ни тко ни је пре у зео њи хо ва ти је ла“. При-
ме ти те ка ко ре пор тер за по чи ње из ве штај го во ре ћи о не ста лом Аме ри кан цу да би се 
освр нуо на Мек си кан ке ско ро слу чај но. Слич но је и у сце ни ко ја опи су је ре сто ран у 
Мек си ку сле де ћег да на, ка да Фејт чу је два де тек ти ва ко ја де таљ но опи су ју слу чај.

Ре ћи ће те: све се ми је ња. На рав но, све се ми је ња, но ар хе ти по ви зло чи на оста ју исти, 
баш као што се ни на ша при ро да не ми је ња. Увјер љи во об ја шње ње јест то што је дру-
штво, у оно до ба, би ло ма ло. Го во рим о 19. сто ље ћу, о 18, o 17. Ја сно, би ло је ма ло. Ве ћи на 
људ ских би ћа жи вје ла је из ван гра ни ца дру штва. У 17. сто ље ћу, при мје ри це, на сва ком 
пу то ва њу бро да на то ва ре на цр ним ро бо ви ма умр ло би ба рем два де сет по сто ро бе, 
од но сно обо је них љу ди ко је су пре во зи ли ка ко би би ли про да ни, ре ци мо, у Вир џи ни ји. И то 
ни ког ни је ди ра ло ни ти је из ла зи ло у ве ли ким на сло ви ма ни ти је итко тра жио да об је се 

7 Ниг де се у ро ма ну не спо ми ње смак све та. Ре ше ње те за го нет ке кри је се у дру гом ро ма ну, Амај-
ли ја, ка да при по ве дач по ре ди Мек си ко Си ти са „за бо ра вље ним гро бљем“ из „2666. го ди не“.
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ка пе та на бро да ко ји их је пре во зио. Ако би, на про тив, ка кав ве ле по сјед ник пре тр пио 
на па дај лу ди ла, убио свог су сје да, а за тим се га ло пом вра тио сво јој ку ћи гдје би, је два што 
је сја хао, убио сво ју же ну, укуп но дво је мр твих, дру штво Вир џи ни је жи вје ло би у ужа су 
сље де ћих шест мје се ци, а ле ген да о убо ји ци на ко њу мо гла се пре но си ти чи та вим ге не ра-
ци ја ма. Фран цу зи, ре ци мо. За ври је ме Ко му не 1871. ти су ће су љу ди уби је не а да ни тко 
ни је про лио ни су зу за њи ма. Исте је го ди не бру сач но же ва убио сво ју же ну и ста ри цу мај-
ку (не же ни ну мај ку, већ сво ју вла сти ту мај ку, при ја те љу мој), а за тим га је раз от кри ла 
по ли ци ја. Ви јест ни је иза шла са мо у фран цу ским но ви на ма, већ је пре не се на и у дру гим 
еу роп ским но ви на ма, чак се по ја ви ла у њу јор шком Exa mi nent. Од го вор: мр тви Ко му не 
ни су при па да ли дру штву, обо је ни љу ди умр ли на бро ду ни су при па да ли дру штву, а мр тва 
же на у фран цу ској при је стол ни ци и убо ји ца на ко њу из Вир џи ни је је су при па да ли дру штву, 
то јест, о оно ме што се њи ма зби ло мо гло се пи са ти и мо гло се чи та ти.

Се ри ја уби ста ва у Сан та Те ре си се – као и не при ја вље ни слу ча је ви у Ху а ре су – укла-
па ла у ову ше му зло чи на. Фејт пред ла же уред ни ку текст о уби стви ма, али га он не 
при хва та. Што је још го ре, мек сич ка штам па из ве шта ва са гра ни це вр ло шту ро. Ни је 
слу чај ност то што Фејт на свом пу то ва њу про на ла зи књи гу о пу ту африч ких ро бо ва 
до Аме ри ке. Је дан од раз ло га за што се ма сов на звер ства та ко ла ко иг но ри шу је сте тај 
што су при че жр та ва за ко па не, исто као што су и же не за ко па не, без пра вог об ре да, 
без све до ка. 

Тре ба ло ми је ду го да схва тим, али се ви ше и не пи там да ли ће раш че шља ва ње 
ме ста зло чи на от кри ти уса мље ног уби цу. Са сво јих три сто ти нак стра ни ца, „Зло чи ни“ 
је нај о бим ни ји од пет де ло ва ро ма на. Као и у Ху а ре су, мр твих је на све стра не. Стра-
ни цу по стра ни цу, по вре де се на во де соч но и де таљ но, а сва ка од њих је кр ва ва по пут 
оног дру гог кр ва вог пи ра у ју го за пад ном де лу САД, ро ма на Кр ва ви ме ри ди јан Кор ма-
ка Ма кар ти ја. Пр во што нас по га ђа је сте са зна ње ко ли ко ма ло зна мо о жр тва ма – а 
ка ко Кирш по ја шња ва, у то ме и је сте по ен та. 

Овај део ро ма на је те жак за чи та ње, и то на два ни воа: ње го ва мо но то ни ја уби ја 
чи та лач ку па жњу, док ње го ва те ма – си ло ва ња, му че ња и уби ства же на и де во ја ка – уби-
ја чи та лач ку ма шту. У том сми слу Бо ла њо до но си, чак и увла че ћи чи та о ца у тај по сту-
пак, пси хо ло шки ме ха ни зам ко ји до зво ља ва да Сан та Те ре са и да ље иг но ри ше уби ства, 
чак и ка да пре ра сту у ужа сну епи де ми ју.

Сце не ужа са нас те ра ју да се осе ћа мо не ла год но јер би тре ба ло да се осе ћа мо 
не ла год но. А он да, кад број жр та ва по ста не тро ци френ, сти же нас умор. Ипак, скре-
ну ти по глед, би ло због до са де или га ђе ња, зна чи ло би иг но ри са ти мо рал не про бле ме 
ко ји су при сут ни. 

Иа ко зву чи про по вед нич ки, Бо ла њо са кри ва по ру ку у драм ски по тен ци јал до бре 
ми сте ри је. И иа ко по сто је гу би ци ко ји про ис ти чу из чи ње ни це да уби ства ни су ре ше на 
– као што је гу би так осе ћа ја за до вољ ства због хва та ња зло чин ца или због ус по ста вља-
ња ре да и за ко на – отво ре ни крај под ра зу ме ва ду бљу, ва жни ју исти ну о на шем на чи-
ну жи во та. Кад се тер мин „гло ба ли за ци ја“ ко ри сти у еко но ми ји, он де ли свет на цен тар 
и мар ги ну. По бед ни ци гло ба ли за ци је су у цен тру, за јед но са аку му ли ра ним бо гат ством 
и мо ћи. Ве ћи део по пу ла ци је оби та ва на мар ги ни, по ку ша ва ју ћи да ухва ти при кљу чак. 
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Бо ла њо су ми ра ужа се ко ји ха ра ју Сан та Те ре сом ре чи ма јед ног од ли ко ва упу ће ним 
Феј ту: „Ни тко не обра ћа по зор ност на та убој ства, но у њи ма се скри ва тај на сви је та.“

На кра ју, „скри ве но сре ди ште“ ро ма на ни је сте ци ште кри ми нал них во ђа, ме ђу на род-
них ди ле ра или нај о ко ре ли јих по слов них ба ра ба, већ про мет на рас кр сни ца свет ског 
по сло ва ња. Што нас, на по кон, до во ди до иден ти те та уби це. У ти пич ном кри ми на ли-
стич ком ро ма ну, иден ти тет уби це нас из не на ђу је. То је слу чај и у ро ма ну 2666, а из не-
на ђе ње је ов де још и ве ће, чак и по стан дар ди ма жан ра. Зло чи нац у књи зи је ди вљи 
си стем свет ског ка пи та ли зма – са свим сво јим ше ма ма и ва ри јан та ма, про из вод њом 
и по тро шњом, и са ште том ко ју на но си ло кал ном ста нов ни штву на зи ва ју ћи је ра стом. 
Бо ла њо из вр ће жа нр, пре тва ра ју ћи сва ко днев ни про цес про да је и ку по ви не, ко ји 
ве ћи на нас схва та здра во за го то во, у нај ве ћег зло чин ца на шег до ба. 

На по слет ку, ро ман се на ме ће као ноћ на мо ра по ди вља ле гло ба ли за ци је. Као што 
се не мо же про на ћи са мо је дан по чи ни лац свих уби ста ва, та ко не мо же са мо јед на 
зе мља да ре ши про бле ме на гра ни ци, али је бол но ја сно да смо, као свет ски по тро-
ша чи, сви ми упле те ни. У по след њем ин тер вјуу пре смр ти 2003. го ди не, Бо ла њо је 
опи сао сво ју вер зи ју па кла. „То је као Ху а ре су“, ре као је, „на ша кле тва и огле да ло.“ 
Ла ко је от пи са ти на си ље на гра ни ци као ди вља штво не ког уда ље ног ме ста, али ужас 
ко ји ви ди мо је, чак и та ко да ле ко, не дво сми сле но наш.8

Сла до лед

Ова ко згу сну та ми сте ри ја с тај ним на го ве шта ји ма и тра го ви ма за слу жу је још јед ну 
ду бин ску ана ли зу, та ко да се ди те мир но док не от кри је мо шта све ово за и ста зна чи. 
Тек на кра ју ви ди мо шта то до во ди Бо ла њо вог ју на ка у Сан та Те ре су. Ханс Рај тер, са знав-
ши да је ње гов не ћак оп ту жен за зло чин, обе ћа ва да ће бри ну ти о ње му. По след њи пут 
кад ви ди мо тај но ви тог пи сца, он се ди у јед ном пар ку у Хам бур гу и је де ита ли јан ски 
сла до лед „Фирст пи клер“. По ред ње га за ста је не зна нац и ка же да је по то мак чо ве ка 
ко ји је из ми слио та кав сла до лед. Ова по сла сти ца из На пу ља сва ка ко го во ри мно го о 
Нем цу из гна ни ку, ње го вом ита ли јан ском псе у до ни му и на шем све ту у ком су гра ни це 
све не ста бил ни је. 

Ме ђу тим, зеч ја ру па по ста је све ду бља и сти же се до оно га што суд би на сер ви ра 
ве ћи ни умет ни ка. Фирст Пи клер, из у ми тељ сла до ле да, на дао се да ће „при је ћи у, да 
је та ко на зо ве мо, по ви јест за хва љу ју ћи не ко ме од бр ој них дје ла ца ко је је на пи сао и 
об ја вио, ма хом кро ни ка с пу то ва ња“. Сто га, остао је по знат по то ме што је по зај мио 
сво је име сла до ле ду од три уку са. Тај смр зну ти де серт нас под се ћа да вре ме те че – 
бр зо га по је ди или ће се ото пи ти. То што су оба пи сца ма хом за бо ра вље на на ме ће се 

8 Пре че сто кри ми на ли стич ке са ге вр те исту при че – Ју жна Аме ри ка про из во ди ужас, а ми оста ли 
га кон зу ми ра мо. Се ти те се свих фил мо ва и ТВ се ри ја ко ји пре пла вљу ју по пу лар ну кул ту ру: фил мо ва 
као што су Пу те ви дро ге (Traf c) и Си ка рио (Si ca rio) или се ри ја по пут Чи ста хе ми ја (Bre a king Bad) и 
Нар кос (Nar cos). Нај му дри је се ри је и фил мо ви (али не сви) ис ти чу јед но ста ван став ко ји под ра зу-
ме ва да смо „ми“ ти ко ји су „ци ви ли зо ва ни“, а „они“ су „ди вља ци“. Као што мо же те прет по ста ви ти, 
Бо ла њо ру ши гра ни це из ме ђу ди вља штва и ци ви ли за ци је, нај ви ше у то ме што по вла чи ли ни ју 
из ме ђу кри ми но ге не Сан та Те ре се и на ци стич ке Не мач ке. 
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као нео до љи ва ме та фо ра за Б. Тра ве на.9 Ро ман Бе ла ру жа је мо гао да не ста не без 
тра га да ни је ва жног де ла као што је 2666 да га спа си од за бо ра ва. Ни је све у то ме што 
је Бо ла њо дао оп скур ним пи сци ма ста тус хе ро ја. Пре тра жи ва ти стра ни це исто ри је је 
хе рој ски чин сам по се би. Не зна нац го во ри Рај те ру да je „крај ња свр ха свих ње го вих 
пу то ва ња би ла ис тра жи ва ње од ре ђе ног вр та, по не кад за бо ра вље них вр то ва, пре да-
них у Бож је ру ке, пре пу ште них суд би ни, и чи ју је дра жест мој дич ни пре дак умио 
на ћи усред то ли ког ко ро ва и то ли ког не ма ра“. Из но ва и из но ва, и у по е зи ји и у про зи, 
Бо ла њо ски да пра ши ну с вре ме на ко је је про шло и по но во га отва ра. Из гу бље на гене-
ра ци ја мек сич ких пе сни ка, за не ма ре ни не мач ки пи сац и за бо ра вље не же не Ху а ре са 
– све те при че де ле ду бо ку на кло ност ка нео пе ва ном мно штву. У су шти ни, то је Бо ла-
њо ва те о ри ја ве ли ког пра ска: ко смос се ра ђа из за бо ра ва.

(С ен гле ског пре вео Дра ган Ба бић)

9 Иа ко је на пи сао три на ест ро ма на, три збир ке при ча и је дан пу то пис, Тра вен је да нас нај по знати-
ји, ако је уоп ште и по знат, по чу ве ном пле су Вал те ра Хју сто на у филм ској адап та ци ји Бла га Си је ра 
Ма дре.


