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СР ЂАН ВИ ДРИЋ

ПОСТ МО ДЕР НИ ЖИ ВО ТО ПИС  
КА ТА РИ НЕ ТЕ КА КВИ ТЕ

 У тре нут ку ка да се пред чи та о ци ма по ја вио ро ман Див ни гу
бит ни ци (1966), Ле о нард Ко ен је иза се бе имао три збир ке пе са ма 
– Хај де да по ре ди мо ми то ло ги је (1956), Ку ти ја са за чи ни ма Зе мље 
(1961) и Цве ће за Хи тле ра (1964), и је дан ро ман – Оми ље на игра 
(1963). Ово спи са тељ ско ис ку ство и за па же ни ста тус код књи жев
не кри ти ке обо дри ли су га да се упу сти у сме ли је и ра ди кал ни је 
ли те рар не по ду хва те. Дру ги и, ис по ста ви ће се, по след њи ро ман 
би ће јед но од оних књи жев них де ла „пред ко јим сва ки ко мен тар 
и кри ти ка, ма ко ли ко сит ни ча ви, јед но став но оста ју бес по моћ ни 
и мо ра ју да за не ме. Ако је The Fa vo ri te Ga me пред ста вљао ми ран 
али сна жан ток, Be a u ti ful Lo sers би ла је бу ји ца”1, сма тра Ли ел Ли
бо виц, је дан од Ко е но вих би о гра фа. Нео би чан из бор те ме, као и по
и гра ва ње фор мом ро ма на, учи ни ће ово де ло при лич но хва ље ним, 
али и на па да ним.2

Да нас, без ма ло пе де сет го ди на ка сни је, мо же мо га свр ста ти 
у (зна чај на) пост мо дер ни стич ка оства ре ња (на ро чи то ка да је у 
пи та њу ка над ска књи жев ност) јер сво јим сен зи би ли те том, из бо ром 
тех ни ка и ли те ра р ним све то на зо ром нај ви ше од го ва ра овом књи жев
ном прав цу. Ком по но ван у три де ла/књи ге – „По вест свих њих”, 
„Ду гач ко пи смо од Ф.” и „Див ни гу бит ни ци: епи лог у тре ћем ли цу”, 
овај ро ман се од ли ку је фраг мен тар но шћу, ин тро спек ци јом, ре тро
спек ци јом, ин тер тек сту ал но шћу, ско ко ви то шћу ми сли и из ра за 

1 Liel Le i bo vitz, Le o nard Co hen: mu zi ka, is ku plje nje, ži vot, прев. Ми лош Ми
тић, „Де ре та”, Бе о град 2014, 74. 

2 „Див ни гу бит ни ци су на зи ва ни сва ка ко, од оп сце них и од врат них до 
пре див них и хра брих” (Lin da Hutcheon, „Be a u ti ful Lo sers: All the Po la ri ti es”, 
Ca na dian Li te ra tu re, 59, 1974, 42).
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оку пље них око (нај ма ње) три на ра тив на сло ја – при че о пле ме ну 
Ал гон кви на (А___), у чи јем сре ди шту се на ла зи њи хо ва нај по
зна ти ја при пад ни ца, љу бав ног тро у гла из ме ђу при по ве да ча (из 
пр вог де ла/књи ге), ње го ве же не Едит и за јед нич ког при ја те ља Ф., 
као и бор бе ка над ских фран ко фо на за не за ви сни Кве бек. Бре ме нит 
сим бо ли ком и зна че њем, ро ман Див ни гу бит ни ци се отва ра за ту
ма че ње из нај ра зли чи ти јих аспе ка та, али ће у овом ра ду нај ви ше 
па жње би ти по све ће но од но су пре ма исто ри ји.

На и ме, ро ман по чи ње пи та њем, тач ни је ни зом пи та ња ко ја 
се од но се на при по ве да чев пред мет ин те ре со ва ња и ис тра жи ва ња 
– ин ди јан ску све ти цу Ка та ри ну Те ка кви ту: „Ка та ри на Те ка кви та, 
ко си ти? Је си ли (1656–1680)? Је ли то до вољ но? Је си ли Иро ке шка 
Де ви ца? Је си ли Љи љан са оба ла ре ке Мо хок? Мо гу ли да те во лим 
на свој на чин?” (стр. 13).3 Не и ме но ва ни при по ве дач, ко ји је, ка ко 
сâм на јед ном ме сту ка же, ан тро по лог, „по зна ти фол кло ри ста, 
при зна ти ау то ри тет за А___” (14), и ко ји је из ве сно вре ме про вео 
про у ча ва ју ћи жи вот ове ин ди јан ске пре о бра ће ни це у ка то ли чан
ство, сво је при по ве да ње за по чи ње лич ном не си гур но шћу у зва нич
не исто риј ске по дат ке. Ако исто ри ју пи шу по бед ни ци, у шта мо же 
да се по уз да чо век ко ји је за ин те ре со ван за исто ри ју ве чи тих гу бит
ни ка?4 Да ли су на ве де не „чи ње ни це” до вољ не да јед ном остра шће
ном ис тра жи ва чу при бли же обо жа ва ни лик из про шло сти? Или 
се ње го во ин те ре со ва ње нај бо ље огле да у из ја ва ма: „Мо је за ни ма ње 
за ову го ми лу гу бит ни ка раз от кри ва мој ка рак тер” (15) и „За бо ра
вио сам да сам се у ово ис тра жи ва ње упу стио из оча ја” (47)? 

Пре не го што поч не мо са ту ма че њем на ра то ро вих по гле да на 
исто ри ју и оно га што, са по да ци ма ко ји до ла зе до ње га, же ли да 
по стиг не, тре ба ло би од ре ди ти сте пен ње го ве по у зда но сти у при
по ве да њу. Пре ма Шло мит Ри монКе нан, по у зда ни при по ве дач „је 
онај чи ји би при каз и ко мен тар при че чи та лац тре ба ло да сма тра 
ау то ри та тив ним опи сом фик ци о нал не исти не. С дру ге стра не, не
по у зда ни при по ве дач је онај у чи ји при каз при че и/или ко мен тар 
чи та лац има раз ло га да сум ња.”5 Ри монКе на но ва та ко на во ди не
ко ли ко ти по ва не по у зда них при по ве да ча, од ко јих су нај по зна ти ји 
„мла ди при по ве дач” и „при по ве дачиди от”. Ме ђу тим, за иден ти

3 Сви ци та ти пре у зе ти су из књи ге: Ле нард Ко ен, Див ни гу бит ни ци, прев. 
Вук Ше ће ро вић, „Ге о по е ти ка”, Бе о град 2014.

4 „Њи хо ву крат ку по вест обе ле жи ли су стал ни по ра зи. И сâм на зив пле
ме на, А___, је сте реч ко ја на је зи ку свих су сед них пле ме на зна чи леш. Не по
сто је ни ка кви по да ци о то ме да је овај зло срећ ни на род ика да из во је вао ма кар 
јед ну по бе ду у бо ју, док су пе сме и ле ген де њи хо вих не при ја те ља све од ре да 
не по ко ле бљи ви по бед нич ки по кли чи” (Исто, 14–15).

5 Шло мит Ри монКе нан, На ра тив на про за, прев. Алек сан дар Сте вић, „На
род на књи га”, Бе о град 2007, 127. 
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фи ко ва ње на ра то ра из пр вог де ла Див них гу бит ни ка ве ро ват но ће 
нам нај ви ше по мо ћи тре ћи тип не по у зда них при по ве да ча, чи ји се 
по гле ди на свет за сни ва ју на про бле ма тич ном си сте му вред но сти.6 
Ко е нов при по ве дач је чо век ко ји има пер вер зан и ам би ва лен тан 
од нос пре ма ис тра жи вач кој аван ту ри у ко ју се упу стио, због че га 
има мо раз ло га да сум ња мо у ње го ву по у зда ност, што мо жда нај бо
ље илу стру је сле де ћи од ло мак: „Са мо сам хтео да по је бем све ти
цу, ка ко ми је ре као Ф. Не знам за што ми се то учи ни ло као до бра 
иде ја. То је два да и раз у мем, али ми се учи ни ло да је то све што 
ми пре о ста је. Ево, удва рам се сво јим ис тра жи ва њем, то је је ди ни 
трик ко ји знам, иш че ку ју ћи да се ста туе по кре ну – и шта се де ша ва? 
За тро вао сам ва здух, из гу био сам ерек ци ју. Да ли је то за то што 
сам на тра пао на исти ну о Ка на ди? Не же лим да на тра пам на исти
ну о Ка на ди” (45). При по ве дач, с јед не стра не, осе ћа не у та жи ву 
страст и по жу ду за ли ком Ка та ри не Те ка кви те, као и са жа ље ње 
над пле ме ном ко јем је при па да ла7, што га те ра да на ста ви са ис тра
жи ва њем, док, с дру ге стра не, осе ћа страх пред мо гу ћим от кри
ћи ма до ко јих би га то ис тра жи ва ње евен ту ал но до ве ло, због че га 
на мо мен те стре пи и оча ја ва.8 При ро да ње го вог по сла, ако узме мо 
у об зир да је за и ста ан тр о по лог9, обавезујe га да тра га за исти ном. 
Ме ђу тим, ње го ва лич ност, ко ја је рас тр за на на не ко ли ко стра на, 
не ма до вољ но сна ге и хра бро сти да се су о чи са исти на ма до ко јих 
по вре ме но до ла зи. Јер, до ћи у по сед исти не зна чи до ћи у по сед од
го вор но сти, што при по ве да чев при ја тељ Ф. вр ло до бро зна. Иа ко 
оскуд но оба ве штен о исто ри ји Ин ди ја на ца10, Ф. је имао сме ло сти 
да спо зна је до ко јих је до шао на зо ве пра вим име ном и да соп стве
ним по ли тич ким и ре во лу ци о на р ним ан га жма ном од го во ри на 

6 „Тре ћи по тен ци јал ни из вор не по у зда но сти је сен че ње при по ве да че вог 
при ка за про бле ма тич ним си сте мом вред но сти. При по ве да че ве мо рал не вред
но сти сма тра ју се про бле ма тич ним уко ли ко се не по ду да ра ју са вред но сти ма 
им пли цит ног ау то ра да тог де ла” (Исто, 128). Ри монКе на но ва не што ка сни је 
до да је и ово: „Кон тра сти и не по ду дар но сти у при по ве дач ком је зи ку, упо зо ра ва ју 
нас на мо гућ ност да ње го ве про це не ни су по у зда не, ма да то не мо ра да зна чи 
да су не по у зда ни ње го ви из ве шта ји о до га ђа ји ма” (Исто, 129).

7 „Ја сам и те ка ко во љан да на сво ја пле ћа при хва тим на вод на по ни же
ња бе за зле них љу ди, о че му све до чи мој жи вот по све ћен ра ду са А___” (Див ни 
гу бит ни ци, 16–17).

8 „Не же лим да на тра пам на исти ну о Ка на ди” (Исто, 45) или „Не же лим 
би ти нај ве ћи ка над ски ау то ри тет за А___” (Исто, 67).

9 Џе ре ми Шарп сум ња у то да је при по ве дач ан тр о по лог, сма тра ју ћи да 
овај ису ви ше сло бод но ко ри сти то про фе си о нал но од ре ђе ње иа ко не по ка зу је 
од го ва ра ју ће ком пе тен ци је ко је би тре ба ло да по се ду је не ко ко се ба ви овим 
по слом (Je remy Sharp, „What’d I Say?”: Be a u ti ful Lo sers’ Al le gory of Tran sla tion, 
McMa ster Uni ver sity, Ha mil ton, On ta rio 1997, 32).

10 „Ф. је мно го при чао о Ин ди јан ци ма и то на ири ти ра ју ће по вр шан на чин. 
Ко ли ко ја знам, он је о овој те ми је два имао не ко ле ти мич но зна ње ко је је сте као 
овла шно и с ома ло ва жа ва њем пре ли став ши мо је књи ге...” (Див ни гу бит ни ци, 19).
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њих.11 Ње го во при су ство и ње го ви ко мен та ри, ма ко ли ко би ли мор
бид ни и сар ка стич ни, би ли су од ве ли ке ко ри сти при по ве да чу јер 
су му ули ва ли са мо по у зда ње и сна гу да ис тра је у сво јој ис тра жи
вач кој за ми сли, иа ко ни је знао ку да ће га она од ве сти: „И кад бих 
знао ку да ме во ди мо је ис тра жи ва ње, где би ту би ла опа сност? 
При зна јем да ни че му не знам сми сао. На пра виш је дан ко рак у с тра
ну и све де лу је ап сурд но. Шта зна чи то је ба ње мр тве све ти це? То 
је не мо гу ће. Сви то зна мо. Об ја ви ћу рад о Ка та ри ни Те ка кви ти и 
то је све” (45).

Фраг мен тар но и на мо мен те не по ве за но при по ве да ње све до
чи о при по ве да че вој не мир ној и не сре ђе ној ми сли. У тре ну ци ма 
при по ве да ња он је сам и уса мљен, док су му су пру га и при ја тељ 
мр тви. Њи хо во од су ство га рант је ње го ве не си гур но сти. Ф. га је, 
чак и ка да при по ве дач то га ни је био све стан, др жао у жи вом од но
су са исто ри јом. То се нај бо ље ви ди у 47. по гла вљу пр вог де ла/књи ге, 
ка да га је Ф. по вео на јав ни скуп кве бе шких се па ра ти ста, а да овај 
ни је ни знао ку да га при ја тељ во ди. Иа ко из гле да да је та мо са мо 
фи зич ки био при су тан, на ра тор је на том ску пу чуо не ка за ни мљи
ва раз ми шља ња мла дих фран ко фо на, ко јих се са да по пут од је ка 
се ћао. Ево шта је, при ме ра ра ди, ре као је дан од во ђа тог по кре та: 
„Исто ри ја је од лу чи ла да бу де По бед ни ка и Гу бит ни ка. Исто ри ју 
је баш бри га за по је ди нач не слу ча је ве, Исто ри ју са мо за ни ма на 
ко га је ред. Пи там вас, при ја те љи, пи там вас про сто пи та ње: на 
ко га је са да ред?” (130). За ин те ре со ван за исто ри ју по је ди нач ног 
слу ча ја, при по ве дач ни је мо гао ни смео да оста не рав но ду шан на 
ове ре чи. Шта ви ше, оне су мо гле и мо ра ле да де лу ју под сти цај но 
на ње га. Ме ђу тим, са да, ка да је остао пот пу но сам, при по ве дач је 
по чео да гу би ве зу са ре ал ним све том, у пот пу но сти се пре да ју ћи 
идо ла три ји. Иа ко по сред ством ње го вог при по ве да ња са зна је мо 
де та ље из жи во та Ка та ри не Те ка кви те, оста је не из ве сно шта је он 
сâм ура дио са при ку пље ним ма те ри ја лом. Оно што је сте си гур но 
то је да се пред крај при по ве да ња, у сво јој увр ну тој оп сед ну то сти 
Ка та ри ном, при по ве дач пот пу но из гу био.12

Дру га књи га – „Ду гач ко пи смо од Ф.”, та ко ђе из де ље на на 
по гла вља и ис пу ње на ерот ским на бо јем, до но си пот пу ни ји лик 
при по ве да че вог при ја те ља Ф.а, као и ње гов по глед на про шлост 

11 „Ен гле зи су на ма ура ди ли оно што смо ми ура ди ли Ин ди јан ци ма, а Аме
ри кан ци су Ен гле зи ма ура ди ли оно што су Ен гле зи ура ди ли на ма. Тра жио сам 
осве ту за сва ко га” (Исто, 198).

12 „Ка те ри Те ка кви та зо вем те, зо вем те, зо вем те, проб ни по зив 9 8 7 6 5 
4 3 2 1 мо ја јад на не е лек три фи ко ва на гла ва зо ве те гла сно и ис ки да но 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 из гу бљен у бо ро вим игли ца ма, ста нар за мр зи ва ча за ме со, на на гње че ним 
ко ле ни ма тра жим дла ке за ода ши ља че...” (Исто, 147).



777

Ка на де. Екс цен три чан, сек су ал но не и жи вљен и бру тал но искрен, 
Ф. у свом епи сто лар ном обра ћа њу при по ве да чу, из ме ђу оста лог, 
обра зла же и сво је пре тен зи је ка не за ви сном Кве бе ку. За сни ва ју ћи 
сво је те жње на исто ри ји Ин ди ја на ца, чи је гре шке не же ли да по
но ви, Ф. у свом ми ли тант ном се па ра ти зму, ме ђу тим, ипак од ла зи 
пре да ле ко.13 Из овог пи сма, ко је до при по ве да ча (из пр ве књи ге) 
до ла зи пет го ди на на кон Ф.ове смр ти, до зна је мо по не што и о 
Кве беч кој ре во лу ци ји и о то ме ка ко је Ф. гле дао на њу: „Се ћаш ли 
се ка кав је био свет у то вре ме? На ве ли ком џу бок су сви ра ла је 
сне на ме ло ди ја. Би ла је то ме ло ди ја ста ра не ко ли ко хи ља да го ди на 
уз ко ју смо пле са ли за тво ре них очи ју. Ме ло ди ја се зва ла Исто ри
ја и во ле ли смо је, на ци сти, Је вре ји, сви од ре да. Во ле ли смо је, јер 
смо је ми из ми сли ли, јер смо зна ли, као Ту ки дид, да је то што нам 
се до га ђа ва жни је од све га што се ика да де си ло на све ту. Исто ри
ја нас је раз га љи ва ла, па смо је пу шта ли да сви ра без пре стан ка, 
ду бо ко у ноћ. (...) Исто ри ја је би ла на ша пе сма, Исто ри ја нас је 
ода бра ла да ства ра мо Исто ри ју. Пре пу шта ли смо јој се, ма же ни 
до га ђа ји ма” (174). Као чо ве ку од ак ци је, ко ји осе ћа бре ме исто ри је 
и ко ји, у до слов ном сми слу, жи ви исто ри ју (јер су ре во лу ци о на р
ни до га ђа ји о ко ји ма пи ше Ко ен пот пу но ау тен тич ни), при ча о 
Ка та ри ни Те ка кви ти до шла му је као раз би бри га. Због то га се Ф. 
по тру дио да сво је пи смо обо га ти и де та љи ма из по след ње че ти ри 
го ди не ње ног жи во та. 

Све по је ди но сти из жи во та све та ца, ко је пра те жи во то пи се 
сред њо ве ков них све тих љу ди и слу же ус по ста вља њу и учвр шћи
ва њу њи хо вог ста ту са, при сут не су, у фраг мен ти ма, и у овом ро ма
ну. На и ме, за хва љу ју ћи фран цу ским ко ло ни за то ри ма, Ка та ри на 
Те ка кви та је вр ло ра но спо зна ла хри шћан ског Бо га, све сно се од ри
чу ћи „бла го де ти” ово зе маљ ског жи во та. Упр кос древ ним оби ча ји ма 
пле ме на ко јем је при па да ла, Ка та ри на се са мо вољ но опре де ли ла 
за де ви чан ство и за жи вот без (сек су ал ног) гре ха. Због чудâ, ко ја 
је још за жи во та чи ни ла, Ка та ри на се сма тра ла све том и иза бра ном. 
Му че ња и са мо ка жња ва ња, ко ји ма се ин тен зив но из ла га ла, про
из во ди ла су ди вље ње код љу ди ко ји ма је би ла окру же на, утвр ђу
ју ћи их у уве ре њу да је све та. Не срећ на и не из ве сна суд би на ње них 

13 Пред крај пр ве књи ге, Ф. је на ја вио при по ве да чу јед ну вр сту те ро ри стич
ког на па да: „На се вер ном кра ју Ули це Шер брук на ла зи се спо ме ник кра љи ци 
Вик то ри ји. Не бр о је но пу та смо про шли по ред ње га на пу ту до мра ка у би о скоп
ској са ли Си сте ма. То је дра же сна ста туа кра љи це Вик то ри је у ра ној жен ској 
до би пре не го што се уде бља ла од бо ло ва и по ра за. Из ли ве на је у брон зи ко ја 
је с вре ме ном по зе ле не ла. Су тра уве че ћу у ње но ме тал но кри ло ста ви ти шта пин 
ди на ми та. То је са мо ба кар ни лик мр тве кра љи це (ко ја је, уз гред, зна ла шта је то 
љу бав), то је са мо сим бол, али Др жа ва се ис по ља ва кроз сим бо ле. Су тра уве че 
ћу тај сим бол раз не ти у па рам па р чад, и се бе с њим” (Исто, 146).
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мо шти ју та ко ђе је би ла до каз ње не осо бе но сти, ба рем у очи ма оних 
ко ји су се ин те ре со ва ли за њу. Њен лик пред ста вљао је ма лу али 
сим бо лич ну по бе ду пле ме на ко је је од свог на стан ка зна ло са мо 
за по ра зе. 

По ми шље њу ка над ског кри ти ча ра Де змон да Пеј си ја, сви жен
ски ли ко ви у ро ма ну су јед на те иста же на, или јед на те иста бо ги
ња, као Изи да.14 По зи ва ју ћи се на ре чи при по ве да че ве же не Едит: 
„Ја сам Изи да, ко ја је би ла, ко ја јест и ко ја ће би ти, и ни је дан смрт
ник ми ни ка да ни је ски нуо вео” (194), Пеј си до во ди у ве зу ову 
еги пат ску бо ги њу са свим оста лим жен ским ли ко ви ма, па и са 
Ка та ри ном Те ка кви том. Њи хо ва суд би на огле да се у те жњи за 
бе смрт но шћу, због че га сва ка од њих, на не ки на чин, соп стве ном 
жр твом, ку пу је бе смрт ност (или ба рем ми сли да то чи ни), али и 
осло ба ђа му шкар це за ко је је ве за на. Од лич ним по зна ва њем раз
ли чи тих ми то ло ги ја и њи хо вим угра ђи ва њем у свој ли те рар ни 
свет, Ко ен је овај ро ман учи нио иза зов ни јим и за го нет ни јим за 
ту ма че ње. Та ко је онај нај о чи глед ни ји од нос – из ме ђу ин ди јан ске 
и хри шћан ске ми то ло ги је – про ду бљен еги пат ском, грч ком, али 
и са вре ме ном ми то ло ги јом, оли че ном у ли ку Ме ри лин Мо нро.

Ус по ста вља ју ћи ана ло ги ју из ме ђу 17. и 20. ве ка, тач ни је – из
ме ђу Ин ди ја на ца и фран ко фо на, Ко ен је же лео да ука же на ре пе
ти тив ност исто ри је. При ча о Ка та ри ни Те ка кви ти и ње ном пле ме ну 
по слу жи ла му је као по тка да про го во ри и о не ким са вре ме ним 
до га ђа ји ма из пе ри о да ка да је пи сао ро ман.15 Не сум њи во упу ћен 
у са вре ме не књи жев не то ко ве, Ле о нард Ко ен је био све стан да је 
не мо гу ће на пи са ти исто риј ски ро ман, у оном кла сич ном сми слу 
те ре чи, без не ке вр сте иро ниј ске про тив те же. Та кву вр сту ба лан са 
ау тор је про на шао у умет ну тој при чи о љу бав ном тро у глу, ко ју је 
над гра дио ко мен та ри ма о исто ри ји. Слу те ћи да је жи вот на при ча 
Ка та ри не Те ка кви те вред на по ме на и пам ће ња, као уо ста лом и до
га ђа ји из ше зде се тих го ди на, а да, у исто вре ме, мо дер не књи жев
не тен ден ци је не до зво ља ва ју ре а ли сти чан при ступ овим те ма ма, 
Ко ен је по сег нуо за не ком вр стом фик ци о на ли зо ва ња исто риј ских 
лич но сти и са вре ме них до га ђа ја. Ре зул тат јед не та кве за ми сли је 
сло жен и ви ше сло јан ро ман, ко ји, као што ви ди мо, још увек при
вла чи ин те ре со ва ње чи та ла ца ши ром све та. 

14 De smond Pa cey, „The Phe no me non of Le o nard Co hen”, Ca na dian Li te ra tu re, 
34, 1967, 18–19. 

15 Ми сли се на Ти ху ре во лу ци ју, ко ја је тра ја ла то ком ше зде се тих го ди на 
у Ка на ди, и на де ло ва ње Фрон та за осло бо ђе ње Кве бе ка (FLQ).




