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РАЗМЕНА ДАРОВА

Ма ри ја Не нен зић

(МЕ ТА)ФИ ЗИ КА НА ШИХ ЖИ ВО ТА
(Влад Зо гра фи: Спо ред ни ефек ти жи во та, пре вео с ру мун ског Ђу ра Ми о чи но вић, 

Књи жев на ра ди о ни ца Ра шић, Бе о град, 2020)

Го ди на 1948. би ла је дво стру ко ва жна за Ар ген тин ца Ер не ста Са ба та. Ко нач но је 
об ја вљен ње гов ду го скри ва ни ро ман Ту нел и од тог тре нут ка, на уч ник с озбиљ ном 
ре пу та ци јом, ко нач но је по стао пи сац. Шта је на те ра ло јед ног фи зи ча ра, са рад ни ка 
Ире не Ки ри и Фре де ри ка Жо ли јеа, да на пу сти на уч но-ис тра жи вач ки рад, екс пе ри мент 
и ем пи ри стич ки при ступ он то ло шким упи та но сти ма и на ста ви ка ри је ру пи сца ко ји 
сво ју по е ти ку фун ди ра на ме та фи зич ком обра сцу ми шље ња? Без сум ње, упра во сум-
ња. У гра ни це екс пе ри мен тал не на у ке. И по ве ре ње, о че му је че сто и го во рио, у по-
тре бу јед ног дру га чи јег про це са са зна ва ња, из ван ис кљу чи во ис ку ством по твр ђе них 
да то сти. Тач ни је, иста она сум ња ко ја кон ти ну и ра но, по сред ством фи ло зо фи је, де ста-
би ли зу је по зна те си сте ме, ус по ста вља но ве не би ли их де кон стру и са ла и ан ти ци пи-
ра ла мо гу ће бу ду ће ан та го ни зме из ме ђу ма те ри је и ду ха, ра ци о нал ног и ин ту и тив ног, 
фи зи ке и ме та фи зи ке, до во де ћи епи сте мо ло ги ју у ста ње „ве чи те при прав но сти“ и 
ви бра ци је. 

Не што слич но чи ни и са вре ме ни ру мун ски пи сац Влад Зо гра фи, док тор атом ске 
фи зи ке. Чи ње ни ца да пот пи су је јед ну збир ку при ча, не ко ли ко по зо ри шних ко ма да, 
сви су по не ли На гра ду Са ве за пи са ца Ру му ни је, два ро ма на, кан ди ду је га за озбиљ но 
зва ње пи сца ста са лог ме ђу на уч ни ци ма. „Ка ко је чо век до спео до то га да бу де оно што 
је да нас... шта нас је то об ли ко ва ло та ко да до би је мо сли ку све та у ко јем жи ви мо“, пита 
се је дан од ју на ка ро ма на Спо ред ни ефек ти жи во та и ма ло да ље у тек сту на ста вља, 
„од го вор ко ји нам ау то мат ски па да на па мет је сте кул ту ра, она кул ту ра ко ја, упр кос 
нај су мор ни јим пред ска за њи ма апо сто ла праг ма ти зма, за нас још ни је умр ла, и ко ја је 
за пра во ху ма ни стич ка кул ту ра“. Ју нак ко ји из го ва ра ово је на уч ник, по зи ти ви ста, а 
на ве де ни ци тат је део увод ног по гла вља, на зва ног „При ступ ни го вор Еу ђе на Па па до-
по ла Ру мун ској ака де ми ји (фраг мент)“. По гла вље ви ше стру ко ре ле вант но. Као ин тен-
ци ја идеј ног кон цеп та и фор мал ног струк ту ри са ња ро ма на. Део ис ка за бу ду ћег ака-
де ми ка ко ји су ге ри ше мо гу ћи од го вор на по ста вље но пи та ње већ у ини ци јал ном 
сло ју фор ми ра кон фликт. Апо зи циј ски до да так „упр кос нај су мор ни јим пред ска за њи-
ма апо сто ли ма праг ма ти зма“ по ста вља на уч но зна ње и њен ме то до ло шки кон цепт 
спо зна је у опо зит пре ма „ху ма ни стич кој кул ту ри“ ко ја, ако пра ти мо да ље из ла га ње 
бу ду ћег ака де ми ка, по сту ли ра не што што се на зи ва „кул ту ром ду ше“. Зо гра фи с наме-
ром отва ра свој обим ни ро ман упра во овим из ла га њем јед ног на уч ни ка, а есе ји стич ки 
дис курс у овом слу ча ју са мо је је дан од на ра ти ва ко ји ће ис пи са ти по зи ци ју са вре ме ног 
чо ве ка на рас кр шћу епо ха, ана лог не, по зна те и ди ги тал не, но ве, још увек не по зна те.
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Од нос на спрам но сти, ко ји ни је ну жно и кон флик тан, те ме љан је од нос на ко јем по-
чи ва це ло куп на рад ња ро ма на. Нај пре, по сту пак умно же нох фо ку са, јер Зо гра фи је ви 
ју на ци про го ва ра ју из вла сти тог спо знај ног ра кур са, осим што раз би ја кла си чан ли-
не ар ни ток и до при но си по ле мич кој пер спек ти ви, има ефе кат си мул та ног до га ђа ња. 
Бу ду ћи ака де мик и дис курс есе ји стич ког про ми шља ња о по рет ку тен зи је из ме ђу 
на у ке и ху ма ни сти ке, јед на но ви нар ка и ак ти вист ки ња, ње на при ја те љи ца за по сле на 
у мар ке тин гу, је дан пси хи ја тар и, нај ва жни је, је дан ау ти стич ни ти неј џер, по ста ју ак те ри 
на пе те, са вре ме не ег зи стен ци јал не фор ме ис по ља ва ња кул ту ре по зи ти ви зма с јед не 
и „кул ту ре ду ше“ с дру ге стра не. С пра вом се пи та бу ду ћи ака де мик – ка ко је ци ви ли-
за ци ја оп ста ја ла и ка ко је ве ли ку умет ност ство ри ла и у вре ме ни ма пре Ко пер ни ка 
или пре Дар ви на, да ли је не по зна ва ње хе ли о цен трич ног си сте ма или те о ри је ево лу-
ци је спре чи ло на ста нак не ких умет нич ких де ла ко ја су да нас део ци ви ли за циј ског 
кон ти ну у ма? Та пи та ња по ста вље на на по чет ку, као део јед ног на уч ног из ла га ња и 
дис кур са ко ји та кво из ла га ње пра ти, до би ја ју свој до га ђај ни пан дан у да љем то ку 
рад ње. Го то во не при мет но уво ђе ње у при чу ми стич не трој ке ко ја пра ти но ви нар ку 
На ђу и ње ног парт не ра, те ис тра га ко ју ће Ан дреј по ку ша ти да спро ве де уно си до зу 
та јан стве но сти у рад њу, обо га ћу је је у по вр шин ском сло ју док ће у осно ви би ти са вр-
шен фон на ко јем ће се ја сни је оцр та ва ти раз ли ке из ме ђу ју на ка и два еле мен тар но 
су прот ста вље на кон цеп та – „кул ту ре праг ма ти зма“ и „кул ту ре ду ше“. 

С јед не стра не упи та ност, за јед нич ка го то во свим ју на ци ма, за што ра ди мо то што 
ра ди мо, да ли је слу чај ност за пра во суд бин ска ну жност ма ски ра на до ми нант ном по-
зи ти ви стич ком ло ги ком ка да нам се чи ни да у узроч но-по сле дич ном сле ду до га ђа ја 
мо же мо уче ство ва ти све сном на ме ром да ток ства ри из ме ни мо док смо, у ства ри, 
са мо еле мент ну жно сти, шта усло вља ва ре ли гиј ско ми шље ње, шта је ред а шта ха ос, 
те са дру ге, раз ли чи ти при сту пи ју на ка да про на ђу од го во ре на та пи та ња. По ли фо-
ни ја гла со ва, ка да сва ко од ју на ка има, и у по себ ним по гла вљи ма ис по ве да, свој став 
о ства ри ма ко је се у да том тре нут ку де ша ва ју, а осен че не су по ме ну тим упи та но сти ма, 
ства ра мо ну мен тал ну фре ску са вре ме но сти. Сви ти љу ди, њи хо ви по сло ви и вла сти та 
ин те ре со ва ња, укљу чу ју ћи и ау ти стич ног де ча ка Ро бер та чи ји фо кус Зо гра фи по вре-
ме но пре зен ту је то ком све сти и ко ји је ва жан као спе ци фи чан, ин те ли ген тан, по ка за ће 
се, ко мен тар на све што се у ње го вој око ли ни де ша ва, ау тен тич ни су ју на ци на ших да на. 

Нај пре но ви нар ка На ђа и ње на при ја те љи ца Те о до ра, пр ва у не пре кид ном ак тив-
ном дис пу ту са го то во свим по сту ла ти ма са вре ме но сти ко јим она по ку ша ва да мар кира 
и на гла си етич ку ра ван жи вот них од но са, дру га као из раз ин ди ви ду а ли стич ке те жње 
за ал тер на тив ним то ко ви ма су о ча ва ња са сва ко дне ви цом, апо ло ге та есте тич ког прин-
ци па у на по ру да „од ка ко фо ни је жи во та“ на пра ви „естет ски обје кат“, пси хи ја тар Ан дреј, 
осим као при ват ни де тек тив у ре ша ва њу јед не дру штве не афе ре, и иде о лог упра во 
тог ал тер на тив ног об ли ка ми шље ња. Јед на ке ра мич ка по су да у ње го вом ста ну по ста-
је лајт мо тив те „под зем не стру је“ са зна ва ња, ли ше не по зи ти ви стич ке дог ме и го то во 
ста ту сни сим бол ко јем се Ан дреј увек вра ћа ка да осе ти сна гу спо ља шње пре пре ке и 
вла сти ту сла бост да је са вла да. „Се дим за ва љен у фо те љи, с но га ма на сто лу, по вла чим 
дим из ци га ре те и ви дим ка ко се вре ме ко тр ља у уду бље њу цр не ке ра мич ке по су де 
ис пред ме не...“ То цр ни ло, као вре ме не по зна то, бу дућ ност не из ве сно сти, има деј ство 
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маг ме из ко је Ан дреј цр пи сна гу и ко јој се вра ћа. У тој ма гло ви тој сфе ри, бар за нас, с 
ове стра не, уро ње не у по јав не, фи зич ке об ли ке ис по ља ва ња ствар но сти и ре ла ци ја 
у њој, бо ра ви и ау ти стич ни де чак Ро берт. Ње го ва ви зу ра је по себ но за ни мљи ва у то-
ку рад ње ро ма на јер по ста је, у том об ли ку то ка све сти, упра во прет по ста вље на скри-
ве на, ла тент на исти на и ко мен тар на сва зби ва ња, на све ју на ке ко ји га окру жу ју и за 
ко је је он ениг ма, али и из вор фру стра ци је че сто, као за ње го ву се стру Те о до ру. Та ко-
ђе, а то је ва жан слој ро ма на, Ро берт је обје кат и на уч не ра до зна ло сти. Упра во на 
тач ки су сре та ње го вог ау ти зма са же љом око ли не да му по мог не и из ле чи га, ка да 
на у ка за пра во вр ши екс пе ри мент над њим, оп ста је и раз ви ја се дра ма два кон цеп та: 
кул ту ре праг ма ти зма и кул ту ре ду ше. Опре де љу ју ћи се за мул ти пер спек ти ву и ви ше-
гла сје, Зо гра фи мо за ич ком струк ту ром ро ма на одр жа ва рав но ме ран, до бар тем по 
при че и ан га жу је чи та о ца као са у че сни ка у ре ша ва њу ми сте ри је с по чет ка рад ње, 
ка да тре ба от кри ти мо тив тро ји це оп скур них му шка ра ца и њи хо во при су ство у жи-
во ту На ђе, и ан га жу је га као мо гу ћег са го вор ни ка ко ји се сла же или не са по ста вље ном 
ди јаг но зом вре ме на на гра ни ци ана лог ног и ди ги тал ног жи во та. Го то во да сва ко од 
ју на ка по ста је иде о лог свог ак ту ел ног окру же ња, На ђа но ви нар ског и ме диј ског, Ан дреј 
ле кар ског есна фа и при ме ње не ме то до ло ги је у ле че њу пси хич ких бо ле сти и за ви сно-
сти, Те о до ра мар ке тин шког, али њи хо ве ре флек си је о по слу ко јим се ба ве и од но си ма 
ко је ства ра ју, при ја тељ ским, парт нер ским, љу бав ним, не ре ду ку ју зна чај овог ро ма на 
на до мен ис кљу чи во ро ма на иде је. На из ме нич на сме на њи хо вих пер спек ти ва упот-
пу њу је је дан до га ђај ни низ, Ан дре је ву ис тра гу, Те о до ри но и На ђи но при ја тељ ство, 
На ђи ну и Ан дре је ву ве зу, Те о до ри ну бри гу за ау ти стич ног бра та и по ку шај ње го вог 
из ле че ња по мо ћу екс пе ри мен тал не на уч не те ра пи је. На обо ди ма до га ђа ња или, бо ље 
ре ћи, на пре се ку свих де ша ва ња и ко му ни ка ци је ме ђу ли ко ви ма, као те жи шна тач ка 
од но са по сто ји ми сао ко ја их пра ти, ми сао сва ког од тих ју на ка, са сна гом иро ниј ског 
или кри тич ког от кло на или пре пу шта ња фи ло зоф ском по ку ша ју раз ре ше ња те бур не, 
тур бу лент не, по мно го че му збу њу ју ће сва ко дне ви це. То су ли ко ви ак те ри ви дљи ве, 
ма те ри јом усло вље не сва ко дне ви це ко ју по ку ша ва ју да раз у ме ју и пре вла да ју док 
исто вре ме но тра га ју за цен тром „кул ту ре ду ше“ чи је по вла че ње пред „кул ту ром праг-
ма ти зма“ слу те. Ту не где ле жи и па ра докс и тра ге ди ја са вре ме ног чо ве ка. Про гре си ван 
тех но ло шки раз вој ство рио је илу зи ју да је све мо гу ће док се исто вре ме но у убр за ној 
фраг мен та ци ји по јав не ствар но сти чо век су о ча ва с јед ном дру га чи јом исти ном, да је 
рас по лу ћен и да је оно што на зи ва „кул ту ром ду ше“ са мо „спо ред ни ефе кат жи во та“ 
под до ми на ци јом праг ма тич ног ин те ре са. Зо гра фи не ну ди ре ше ње, он у ли те ра ту ру 
тран спо ну је аван ту ри зам мо дер ног чо ве ка ко ји иза се бе има хи ља де го ди на ци ви ли-
за ци је, а са да, на пре крет ни ци ве ко ва, осе ћа да је на по чет ку. Тај па ра докс но се ње-
го ви ју на ци, сво јим жи во том га по твр ђу ју и сво јом ми шљу и де ло ва њем по ку ша ва ју 
да од го нет ну. И гра де та ко ау тен ти чан мо дер ни ро ман, ли те рар ни пре сек ста ња ума 
и ду ха чо ве ка 21. ве ка.


