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Т Е  М А Т :  Л Е  О  Н А Р Д  К О  Е Н

При ре ди ла Ви о ле та Ми тро вић

ЗО РАН ПА У НО ВИЋ

ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА:  
„ОМИ ЉЕ НА ИГРА” ЛЕ О НАР ДА КО Е НА

Ро ман Оми ље на игра (The Fa vo u ri te Ga me, 1963) од тре нут ка 
об ја вљи ва ња па све до да нас сво је вр сна је жр тва, нај пре пот пу не 
ано ним но сти а по том пла не тар не по пу лар но сти свог ау то ра. У 
вре ме кад је ро ман об ја вљен, ма ло ко је и у Ка на ди знао за Ле о
нар да Ко е на, мла дог пе сни ка из Мон тре а ла. (Ро ман је, уо ста лом, 
нај пре об ја вљен у Ен гле ској, а го ди ну да на ка сни је и у Сје ди ње ним 
Др жа ва ма, оба пу та с вр ло скром ним ко мер ци јал ним успе хом; 
пр во ка над ско из да ње по ја ви ће се тек 1970. го ди не.) Ро ман мла дог 
мон тре ал ског пе сни ка Ле о нар да Ко е на о мла дом мон тре ал ском 
пе сни ку Ло рен су Брив ма ну ис пр ва ни је при ву као па жњу чи та ла ца; 
то ће му ус пе ти тек не ко ли ко го ди на ка сни је, пре све га бла го да ре ћи 
чи ње ни ци да се ње гов ау тор у ме ђу вре ме ну свр стао ме ђу истин ске 
ве ли ка не свет ске по пу лар не му зи ке, као ау тор ду гог ни за пе са ма 
ко је су – на по ре до с де ли ма Бо ба Ди ла на и дру гих зна чај них ау то
ра из ше зде се тих го ди на – на ве ли ка вра та уве ле по е зи ју у рок кул
ту ру и раз ве ја ле пред ра су де о ну жно огра ни че ним умет нич ким 
до ме ти ма те вр сте ства ра ла штва. И та ко, од не пра вед ног иг но ри
са ња до пре те ра не па жње, ро манпр ве нац Ле о нар да Ко е на тек је 
спо ра дич но чи тан кри тич ки не при стра сно: кри ти ча ри су се ма хом 
упи ња ли да по ка жу да Ко е нов ста тус рок зве зде ни на ко ји на чин 
не ути че на њи хо во ра су ђи ва ње, па су ро ман или нео д ме ре но хва
ли ли и про гла ша ва ли за ре мекде ло, или га ола ко от пи си ва ли као 
осред ње, или чак сла ба шно оства ре ње. 

Исти на је, да бо ме, не где из ме ђу ових две ју крај но сти. Оми
ље на игра је од ли чан, бри жљи во и про ми шље но на пи сан, а емо
тив но ду бо ко про жи вљен ро ман, чвр сто осло њен ка ко на европ ску, 
та ко и на аме рич ку књи жев ну тра ди ци ју. Ви ше из ге о граф ских 
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не го из књи жев них раз ло га, кри ти ча ри су не ка ко под ра зу ме ва но, 
нај че шће са свим по вр шно и ру тин ски, ово де ло до во ди ли у ве зу 
с узо ри ма по те клим из аме рич ке књи жев но сти. На ро чи то с јед ним 
од њих: Се лин џе ров (Je ro me Da vid Sa lin ger) Ло вац у ра жи (Catcher 
in the Rye, 1951) нај че шће је спо ми њан као не из бе жан ре пер за 
чи та ње Ко е но вог пр вен ца – ко ји од та квих по ре ђе ња нај че шће 
ни је имао пре ви ше ко ри сти, на про тив. Јер, при по ве дач ки глас у 
Оми ље ној игри је сте при вла чан и за во дљив, али на пот пу но дру
га чи ји на чин но што је то глас Се лин џе ро вог Хол де на Кол фил да, 
ко ји већ од пр вих ре че ни ца ро ма на пле ни сво јом лу цид ном, иро
нич ном ду хо ви то шћу. Слич но сти, ме ђу тим, а с њи ма и осно ва за 
по ре ђе ње, нео спор но има; те слич но сти по чи њу већ од чи ње ни це 
да је Ко е нов ро ман, срод но Се лин џе ро вом, при ча о мла ди ћу из 
сред ње кла се ко ји свим си ла ма и на раз ли чи те на чи не на сто ји да 
се отрг не од по губ ног, за глу пљу ју ћег ути ца ја сре ди не ко јој по 
ро ђе њу при па да. Ло ренс Брив ман, исти на, не од ра ста у Њу јор ку 
већ у Мон тре а лу и де се так го ди на је мла ђи од Хол де на Кол фил да, 
али је со ци о и сто риј ски и кул ту ро ло шки кон текст у два ро ма на по 
мно го че му сли чан, а с њим и про бле ми с ко ји ма се су о ча ва ју њи
хо ви глав ни ју на ци. Но то ни је је ди на, ни ти је нај ва жни ја тач ка по
ре ђе ња. Знат но сло же ни ји сплет ли те рар них укр шта ња Оми ље не 
игре и Лов ца у ра жи мо гу ће је са гле да ти кроз при зму мо де ла ко ји 
је Алек сан дар Фла кер на звао „Се лин џе ро вом па ра диг мом”.1 Фла кер 
ис ти че да је Ло вац у жи ту по стао „па ра диг мом про зно га ти па што 
смо га на зва ли ’про зом у тра пе ри ца ма’”, по што су у ње му нај о чи
ти је из ра же не основ не струк тур не од ли ке на ко ји ма се тај тип 
за сни ва: „опо зи ци ја сви је та мла дих и сви је та од ра слих, но ви тип 
при по вје да ча на ко је му се та ква опо зи ци ја гра ди, а ко ји у про зу уно
си су прот ста вља ње два ју је зи ка као опо зи ци ју два ју свје то ва (...), 
при бли жа ва ње при по вје да че ва је зи ка усме ном спон та ном го во ру 
на ра зи ни при по вје да че ве сви је сти о вла сти ту при по ви је да њу, 
уно ше ње жар го на мла дих љу ди у при по ви је да ње с из ра зи то ур ба
ном, ци ви ли за циј ском сти ле ма ти ком; иро нич нопа ро ди стич ки 
од нос пре ма за те че ним ври јед но сти ма кул тур них струк ту ра; на
по сљет ку и те жња пре ма ми то ло ги за ци ји омла дин ског нон ком фор
ми зма...”2 Све по бро ја не од ли ке ла ко је уо чи ти и из дво ји ти у Кое но
вом ро ма ну. Нај пре, Брив ман је са свим пре ци зно и не дво сми сле но 
по ста вљен као огор че ни про тив ник си сте ма вред но сти од ра слих, 
што се на ро чи то ја сно огле да у ње го вом ве р ба ли зо ва њу вла сти тог 
бун та; ни је то увек жар гон, али је сте дис курс ко ји – у ра спо ну од 

1 Alek san dar Fla ker, Pro za u tra pe ri ca ma, „Li ber”, Za greb 1983, 38. 
2 Ibid. 
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псов ки до над ре а ли стич ког по е ти зо ва ња ис ка за – од ра жа ва не по
ко ле бљи во про ти вље ње свим на мет ну тим кон вен ци ја ма „при стој
ног” из ра жа ва ња. На да ље, ње го ва при ча о од ра ста њу сва ка ко је сте 
обе ле же на и те жња ма ка „ми то ло ги за ци ји омла дин ског нон ком
фор ми зма”: про це си на ста ја ња и са мо о дре ђе ња омла дин ске суп кул
ту ре ко је је Се лин џер ухва тио у са мом за чет ку (и дао им сво јим 
ро ма ном не са мер љи во ве ли ки до при нос) то ком пе де се тих го ди на 
би ли су ма њеви ше окон ча ни, па сто га Кол филд и Брив ман про
го ва ра ју из су штин ски исто вет ног све та – с тим што је у слу ча ју 
овог пр вог то свет у на ста ја њу, док Брив ман ста са ва у све ту чи ја је 
ми то ло ги за ци ја већ уве ли ко окон ча на, смр ћу Џеј мса Ди на и „ра
ђа њем” Ел ви са Пре сли ја. 

На гла ше на кул ту ро ло шка срод ност Џој со вог и Се лин џе ро вог 
ју на ка до при но си ути ску о њи хо вој ме ђу соб ној бли ско сти и у нај
у же ли те рар ном сми слу. Та кав је ути сак, ме ђу тим, јед ним де лом 
по гре шан: пре ци зни је, по сма тра но ис кљу чи во с аспек та на ра ци је 
и оп штег књи жев ног кон цеп та, знат но ви ше не го Се лин џе ру Ко ен 
ду гу је не ким сво јим европ ским прет ход ни ци ма – кон крет но, ен гле
ским мо дер ни сти ма. Та ве за ви дљи ва је већ и у са мом жан ров ском 
про фи лу Оми ље не игре. Исти на, жа нр бил дун гсро ма на, ко ме ово 
де ло при па да, је дан је од нај ста ри јих ро ма неск них жа нр о ва и на
стао је ви ше сто ти на го ди на пре мо дер ни зма, али је упра во у по
ме ну том пе ри о ду до жи вео су штин ски пре о бра жај. До по чет ка 
два де се тог ве ка бил дун гсро ман је под ра зу ме вао пре све га со ци јал
но ста са ва ње глав ног ју на ка: при ча је по пра ви лу пра ти ла жи вот 
про та го ни сте од ро ђе ња до тре нут ка сти ца ња по у зда ног ма те ри
јал ног ста ту са и од го ва ра ју ћег ме ста уну тар дру штве не за јед ни це. 
Ње гов ин тим ни жи вот, осим у спо ља шњим на зна ка ма под ре ђе ним 
пре о вла ђу ју ћем со ци јал ноди дак тич ном то ну (јер, на ла же ње „жи
вот ног са пут ни ка” би ло је је дан од оба ве зних ко ра ка на пу ту до 
си гур ног ме ста у дру штву), оста јао је по кри вен та мом ау то цен зу
ре пи са ца, све сних ди рект не по ве за но сти бес пре кор ног мо рал ног 
то на с бро јем мо гу ћих чи та ла ца. Мо дер ни зам је та кав при ступ бил
дун гсро ма ну из ко ре на про ме нио. У скла ду са све оп штим ис ти ца
њем су бјек тив но сти као јед ног од кључ них умет нич ких прин ци па, 
пи сци су и уну тар на из глед ока ме ње них окви ра овог жан ра кре
ну ли да по ме ра ју гра ни це. То по ме ра ње огле да ло се пре све га у 
по ста вља њу ин тим ног све та ју на ка у пр ви план: од ра ста ње је пре
ста ло да бу де пре вас ход но со ци јал ни про цес и по ста ло пре све га 
емо тив но и чул но, па тек он да и ин те лек ту ал но са зре ва ње глав ног 
ју на ка. Из лет на пу чи ну (The Voyage Out, 1915) Ви р џи ни је Вулф 
и, по себ но, Си но ви и љу бав ни ци (Sons and Lo vers, 1913) Деј ви да Хер
бер та Ло рен са од лич ни су при ме ри та квог но вог бил дун гсро ма на: 
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у њи ма пра ти мо од ра ста ње про та го ни ста нај ве ћим де лом кроз 
при зму њи хо вог пу та ка емо тив ном са мо о дре ђе њу и са мо по твр ди; 
сто га је и при ча осло бо ђе на оба ве зе пе дант ног бе ле же ња свих 
ио ле зна чај них до га ђа ја од ко лев ке до утвр ђе ног ме ста у дру штве
ној хи је рар хи ји, и усред сре ђе на пре те жно на оне го ди не у ко ји ма 
про цес емо тив ног са зре ва ња ју на ка про ла зи кроз нај дра ма тич ни ји, 
суд бо но сно зна ча јан ста ди јум. Та кав при ступ не са мо да је нај о чи
глед ни ји не го је и обе ле жен нај ви шим умет нич ким до ме ти ма, упра
во у ро ма ну с ко јим Оми ље на игра има нај ви ше до дир них та ча ка 
– у Пор тре ту умет ни ка у мла до сти (A Por tra it of the Ar tist as a 
Young Man, 1916) Џеј мса Џој са. 

Срод ност оп штег кон цеп та Ко е но вог и Џој со вог ро ма на ви
дљи ва је већ на пр ви по глед, у са мој основ ној струк ту ри. И је дан 
и дру ги при ча ју сво је при че не оба зи ру ћи се на тра ди ци о нал ну, 
ли не ар ну хро но ло ги ју – у овој вр сти ро ма на, ина че, го то во под
ра зу ме ва ну. Џој су је уво ђе ње кон цеп та епи фа ни је омо гу ћи ло да 
та кву хро но ло ги ју пре не брег не: епи фа ни је су у Пор тре ту тре ну ци 
ду бо ких, емо тив но сна жних спо зна ја, ко ји ма су обе ле же ни пре ла
сци из јед не у дру гу ета пу у про це су са зре ва ња Сти ве на Де да лу са; 
оту да су та кви тре ну ци исто вре ме но и кључ не тач ке у при по ве
да њу. Због то га чи та лац сли ку о Сти ве но вом од ра ста њу до би ја не 
кроз ре а ли стич ки пе дант но и ру тин ски кон вен ци о нал но из ве шта
ва ње о до га ђа ји ма, већ кроз бри жљи во про бра ни низ им пре си о
ни стич ких сли ка. За Џој са, у људ ском жи во ту ни је ва жно оно што 
се под ра зу ме ва но та квим сма тра, већ оно што тај жи вот ме ња, ма
кар у пи та њу би ли на о ко са свим бе зна чај ни до га ђа ји. Ко ен, су де ћи 
већ по пр вим стра ни ца ма Оми ље не игре, без ре зер вно при хва та и 
та кав став пре ма жи во ту и из ње га про ис те кли на ра тив ни кон цепт. 

Та ко у увод ним ре че ни ца ма Џој со вог ро ма на до би ја мо сли ку 
све та са гле да ног кроз свест ма ле ног, при бли жно дво го ди шњег Сти
ве на Де да лу са. Ње гов до жи вљај све та, с об зи ром на уз раст, при
род но је за сно ван пре све га на чул ним ути сци ма: пре ци зни је, на 
чу ли ма ви да и слу ха, али још и ви ше на чу ли ма ми ри са и до ди ра:

 Ту при чу му је ис при чао ње гов отац; отац га је гле дао кроз 
ста кло: ли це му је би ло ма ља во. (...) 

Кад се у кре ве ту по мо криш, нај пре је то пло, а он да хлад но. 
Ње го ва мај ка је ста ви ла му ше му. Му ше ма је има ла чу дан ми рис.

Мај ка је ми ри са ла леп ше од оца. Она му је сви ра ла на кла ви
ру мор нар ску пе сми цу да игра.3 

3 Џејмс Џојс, Пор трет умет ни ка у мла до сти, прев. Пе тар Ћур чи ја, „Рад”, 
Бе о град 1984, 7. 
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Ко е но вог Ло рен са Брив ма на очи то упо зна је мо у знат но ста ри јем 
уз ра сту, тач ни је у го ди на ма ра не адо ле сцен ци је, али је и ње гов до
жи вљај све та у пр вим ре че ни ца ма по нај ви ше чул не при ро де, и 
при том пре вас ход но так ти лан: 

Брив ман зна де вој ку ко ја се зо ве Шел и ко ја је про бу ши ла уши 
да би мо гла да но си ви се ће фи ли гран ске мин ђу ше. Ру пи це су се 
за гно ји ле па сад на обе ре си це има ма ли ожи љак. От крио их је 
скри ве не под ње ном ко сом.4

Уоч љи ва је, чак и у пре во ду, и стил ска срод ност при по ве да ња 
у два ро ма на, уте ме ље на пре све га на им пре си о ни стич кој, по ет ској 
ла пи дар но сти ка зи ва ња. Џојс у Пор тре ту још ни је оти шао пре
да ле ко од мла ди ћа ко ји је не ко ли ко го ди на ра ни је об ја вио мла да
лач ки ро ман тич ну пе снич ку зби р ку Ка мер на му зи ка (Cham ber 
Mu sic, 1907); Ко ен је увек и пре све га пе сник, и у сво јим про зним 
де ли ма. И то пе сник не по ко ле бљи во одан сво јим жи вот ним и 
умет нич ким иде а ли ма – спре ман, уко ли ко је по треб но, и на стра
да ње он да ка да их тре ба бра ни ти. О то ме на де ти ња сто дир љив и 
исто то ли ко уве р љив на чин све до чи ње гов ал тер его Брив ман, 
ко ји на де сној сле по оч ни ци но си ожи љак, за ра ђен у јед ној прин
ци пи јел ној есте ти стич кој де ба ти: „Су коб око Сне шка Бе ли ћа. 
Кранц је хтео да му као очи ста ви ка мен чи ће. Брив ман је био и 
остао про тив то га да се при де ко ра ци ји Сне шка ко ри сте би ло ка
кви уме ци.”5 Слич ну бес ком про ми сност по ка зу је у ви ше на вра та 
и Сти вен Де да лус, а с њом и свест о нео п ход но сти жр тве у про
це су умет нич ког ства ра ња – свест ко ју при по ве дач Оми ље не игре 
сна жно по ет ски са жи ма у ре че ни ци: „Ожи љак је оно што оста је 
ка да се реч оте ло тво ри.”6 

Већ и на те ме љи ма ових не ко ли ко илу стра ци ја, очи то је да 
су Брив ман и Де да лус – прем да их де ле хи ља де ки ло ме та ра и не
ко ли ко де це ни ја, из ра зи то срод ни ли ко ви. Та срод ност те ме љи се 
пре све га на чи ње ни ци да су и је дан и дру ги „умет ни ци у мла до
сти”, те да њи хо во умет нич ко ста са ва ње под ра зу ме ва про цес осло
ба ђа ња од свих на мет ну тих ау то ри те та, пре све га по ро дич них и 
вер ских, а он да и из ла же ње на крај с вла сти том сек су ал но шћу, 
од но сно ста са ва ње до ста ди ју ма у ко ме же на и за јед ног и за дру
гог пре ста је да бу де оте ло вље ње не у та жи ве жуд ње или ира ци о
нал ног осе ћа ја кри ви це и по ста је трај но из во ри ште умет нич ког 

4 Ле нард Ко ен, Оми ље на игра, прев. Вук Ше ће ро вић, „Ге о по е ти ка”, Бе о
град 2013, 13. 

5 Ibid. 
6 Ibid. 
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на дах ну ћа. Овај по то њи аспект од ра ста ња на ро чи то је на гла шен 
код Брив ма на, што је код по је ди них кри ти ча ра иза зи ва ло не го до
ва ње: ду ги низ Брив ма но вих љу ба ви ви де ли су пре све га као од раз 
же ље мла дог пи сца да де мон стри ра сво је ис ку ство на том пла ну; 
при том је Брив ман ола ко про гла ша ван за Ко е но вог двој ни ка, а 
ње го ва мла да лач ка по вест са гле да ва на пре вас ход но као ау то би о
граф ски ро ман. 

А то сва ка ко ни је са свим по гре шно: Оми ље на игра је сте ау
то би о граф ски ро ман, али упра во на на чин на ко ји је то и Пор трет 
умет ни ка у мла до сти – то је при ча о вла сти том од ра ста њу са зда
на на те ме љи ма оно га што за и ста је сте би ло, али још ви ше на 
те ме љи ма оно га што је мо гло би ти. И за јед ног и за дру гог пи сца 
умет нич ка исти на су пер и ор на је у од но су на ба нал ну ствар но сну 
фак то гра фи ју. Или, ма ло дру га чи је ре че но, као што је сва ка пе сма 
епи таф, та ко је и сва ки ро ман – ма кар до не кле и ма кар у из ве сном 
сми слу – ау то би о гра фи ја. Оми ље на игра ау то би о гра фич на је на 
на чин сли чан Џој со вом Пор тре ту умет ни ка у мла до сти; њен 
став пре ма жи во ту сро дан је оном ко ји за сту па ју нак Се лин џе ро
вог Лов ца у ра жи; њен свет, ме ђу тим, пре по зна тљив је и је дин ствен 
свет по е зи је Ле о нар да Ко е на – чи је је пе снич ко са зре ва ње окон
ча но упра во у ње го вом пр вом ро ма ну. 




