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ВИ О ЛЕ ТА МИ ТРО ВИЋ

„ЧАК И СВЕТ ИМА ТЕ ЛО” – МО ТИВ ТЕ ЛА У  
РО МА НЕСК НОЈ ПРО ЗИ ЛЕ О НАР ДА КО Е НА

Фе де ри ко Гар си ја Лор ка, шпан ски пи сац чи ја је ства ра лач ка 
ау ра оба сја ла кре а тив но би ће Ле о нар да Ко е на, да ју ћи му спе ци фич
ну ни јан су и от кри ва ју ћи му из ве сне тај не про ла зе ко ји по не кад1 
ре зул ту ју истин ски ду бо ким и искре ним пе снич ким го во ром, из
нео је у пре да ва њу „Те о ри ја и игра ви ле ња штва” прег нант ну и, у 
кон тек сту ту ма че ња Ко е но ве ли те ра р не прак се, под сти цај ну те о
ри ју на стан ка јед ног ре мекде ла. Ар хи тек то ни ка овог Ло р ки ног 
из ла га ња, ме та фо рич но ре че но, за сно ва на је на три луч не кон
струк ци је у чи јим те ме љи ма по чи ва ју ре флек си је о осо би на ма и 
уло га ма зна чај них чу де сних би ћа при ли ком ства ра ња де ла трај не 
вред но сти – ан ђе ла, му зе и ви лов ња ка. Под сво дом пр ве луч не 
струк ту ре бо ко ре се ста во ви о ан ђе лу као оно ме ко ји по кла ња, 
бра ни и ко ји, до ла зе ћи спо ља, „про си па сво ју ми лост, а чо век, без 

1 Од ступ ни ца ко ју ства ра реч по не кад ов де је на чи ње на ин тен ци о нал но, 
са пу ном све шћу о не из ве сном, не пред ви ди вом и нај че шће не по но вљи вом то ку 
ства ра лач ког про це са у ма ком умет нич ком до ме ну. Баш као што ју нак Див них 
гу бит ни ка, не и ме но ва ни на ра тор, му чен кон тем пла тив ном аго ни јом и кри зом 
иден ти те та, спо зна је да не мо же пре у зе ти (ка ко он ка же при ми ти) иден ти тет 
свог учи те ља Ф.а, од но сно, да сво ју иден ти тет ску кон сте ла ци ју мо ра сам сук
це сив но да гра ди, та ко се и нит ства ра лач ког про це са, са свим сво јим крип тич
ним ме ан дри ра њи ма и опа сним оку ка ма, не на сле ђу је од дру гог умет ни ка. У 
још ве ћој ме ри ова од ступ ни ца из гра ђе на је у скла ду са ми шљу ко ју је Ко ен 
на гла ша вао у ра зним ин тер вју и ма, из но се ћи је ве ро ват но нај у пе ча тљи ви је у 
свом го во ру из ре че ном по во дом до де ле на гра де Принц од Асту ри је за књи жев
ност ок то бра 2011. го ди не. Том при ли ком Ко ен је, у свом пре по зна тљи вом, 
ко зер ском ма ни ру, ус пео да на сме је број не углед не зва ни це тврд њом да ни он 
сам не по се ду је пре ци зне уви де о то ме ка ко ње го ва пе снич ка де ла на ста ју: „Да 
знам ода кле до бре пе сме до ла зе, од ла зио бих на то ме сто мно го че шће” (Ви де
ти: Le o nard Co hen’s Prin ce of Astu ri as Awa rds Spe ech, https://www.you tu be.co m/
watch?v=bRv3rKBZyEY). 
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ика квог на по ра (курз. В. М.), оства ру је сво је де ло.”2 Ме ђу тим, у 
тре ну ци ма по ја ве из не над не се не смр ти, ан ђео, упла ка ног ли ца, 
по дрх та ва у ту жба ли ци и стра ви: „Али, ка ко се ан ђео са мо ужа сне 
ка да на ру жи ча стој но зи осе ти и нај ма њег па у ка!”3 Дру га луч на 
па ра бо ла об у хва та ста во ве о му зи, том сла бом, че сто умо р ном и 
да ле ком чла ну умет нич ког по ду хва та, ко ји, као и ан ђео, де лу је 
спо ља успе ва ју ћи да пе сни ка ис пу ни на дах њу ју ћом ла ви ном, али 
и да га „по је де за ужи ну”.4 Ни атри бу ци ја му зе у при су ству смр ти 
не иде у мно го бо љем прав цу од по на ша ња ан ђе ла у иден тич ној 
си ту а ци ји: она, бу ду ћи не по у зда на и вар љи ва, ди же сво је по сто ље 
пред пр вим на го ве шта ји ма кри зне си ту а ци је и „гре бе свој ло вор 
ћу та њем”.5 Фи гу ра ви ле ња ка пак и с њим спле тен кон цепт ви ло
ви тог пе ва ња/ви ле ња штва, ко ји по чи ва ју у осно ви тре ће Лор ки не 
луч не кон струк ци је, пред ста вља ју кључ не чи ни о це за раз у ме ва ње 
при ро де и ге не зе ре мекде ла. За раз ли ку од ан ђе ла и му зе, ви ле њак 
та во ри у пе сни ко вој уну тра шњо сти из ко је га је по треб но пре ну
ти. Он „ра сте из ну тра, по чев од вр хо ва но жних пр сти ју”6, жи ви у 
„по след њим пре би ва ли шти ма кр ви”7 па се умет ни ку ва ља упу
сти ти у муч ну, бор бом ис пу ње ну по тра гу за тим би ћем: „он са жи
же крв као збо ри ште ср че, ис цр пљу је, од ба цу је пи то му, на у че ну 
ге о ме три ју, раз ви ја сти ло ве...”8 Ви дљи во је, да кле, да тер ми ни 
ви ле њак и ви ле ња штво не озна ча ва ју по се до ва ње зна ња или са
вр шен ства тех ни ке, не го бор бом за до би је ни, ис кре ни, жи ви стил, 
нео бја шњи ви, та јан стве ни, го то во ма гиј ски по тен ци јал пе ва ња из 
кр ви. По ред то га, ви ло ви та пе снич ка де лат ност јед на ко до во ди до 
ато ми за ци је ове шта лих па ра диг ми, па је њен учи нак екви ва лен тан 
ефек ти ма оног по ступ ка ко ји Вик тор Шклов ски на зи ва оне о би
ча ва њем: „До ла зак ви ле ња ка увек под ра зу ме ва из ме ну об ли ка на 
ста рим пла но ви ма, он да је до тле пот пу но не по знат осе ћај све жи не.”9 
По ред кон ста та ци је да се ви ле ња штво ни ка да не по на вља, Лор ка 
на во ди још је дан еле мент чи је је при су ство con di tio si ne quа non 
за ви ло ви то пе ва ње. Ње го ва су шти на ис ка за на је у Лор ки ном ци
та ту ко мен та ра Ма ну е ла То ре са о Фа љи ном Нок тур ну Хе не ра ли феа: 
„Ви ло ви то је све што има там не зву ке.”10 Овим се ра ни је у тек сту 

2 Фе де ри ко Гар си ја Лор ка, Це ло куп на де ла, прев. Владета Кошутић, књ. 5, 
„Ве се лин Ма сле ша”, Са ра је во 1971, 275.

3 Исто, 283. 
4 Исто, 276. 
5 Исто, 283. 
6 Исто, 274. 
7 Исто, 276.
8 Исто. 
9 Исто, 279. 
10 Исто, 274.
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по ме ну та син таг ма пе ва ње из кр ви упот пу ња ва зна че њем пе ва ња 
из сре ди шта та ме, опа сно сти и бо ла: ви ле њак, ко ји во ли руб и ра ну, 
за пра во се и не по ја вљу је ако не ма мо гућ но сти смр ти: „Ан ђео и 
му за бе же са ви о ли ном или рит мом, а ви ле њак ра ња ва, и у ви да њу 
те ра не, ко ја ни кад не за це љу је, са др жа на је нео бич ност, до се тљи
вост јед ног људ ског де ла.”11 Ме ђу мно гим при ме ри ма ко ји ма Лор ка 
пот кре пљу је ова кав став, у по гле ду де скрип тив не и сми са о не си
ли не, нај про дор ни ји је онај ко ји се ти че по ме на так ми че ња у игра
њу – на ње му је го то во са свим за не мо ћа ла ста ри ца по бе ди ла све 
мла де ле по ти це, све те му зе и ан ђе ле: „По бе дио је онај са мрт нич ки 
ви ле њак ко ји је ву као по зе мљи сво ја кри ла од зар ђа лих но же ва.”12 
Да су ова кви Лор ки ни уви ди про на шли од је ка у Ко е но вој умет
нич кој али и жи вот ној кон цеп ци ји ви дљи во је не са мо на осно ву 
ау то ро вих екс пли цит них при зна ња о бли ско сти ње го вог ства ра лач
ког ду ха са де лом шпан ског пи сца13 не го и им пли цит но, кроз хер
ме не у тич ко са гле да ва ње Ко е но вих ли те рар них оства ре ња. У сти
хо ви ма „Рас по ла жи са мном, кр ви, ако имаш при чу / да ис при чаш 
са мо јим је вреј ским ли цем, / ти си још ја ка и све та, хај де го во ри...”14 
да та је ево ка ци ја кр ви: она је, са ста но ви шта син так сич ке ана ли зе, 
су бје кат из ко јег све мо ра да по тек не, она је та ко ја по се ду је при
чу и од чи је ми ло сти, од но сно не ми ло сти, за ви си суд би на лир ског 
су бјек та. На сна зи је, да кле, исто искре но, ду бо ко, бол но пе ва ње 
из кр ви ко је за го ва ра Лор ка.

Ини ци јал но ту ма че ње тек ста Лор ки ног пре да ва ња, ме ђу тим, 
у све тлу основ не те ме овог ра да ак ти ви ра кључ но пи та ње ка ко јем 
су ори јен ти са ни на по ри ау то ра ових ре до ва. Оно се нај пре ти че 
од го не та ња Ко е но ве кон цеп ци је те ла и те ле сног пре све га у ње
го вим ро ма неск ним тво ре ви на ма, а он да и за ми шље но сти над 
пи та њем о то ме да ли пи сац успе ва да, об ли ко ва њем мо ти ва те ла 
у сво јој про зи, оства ри иде ал ко ји де ли са сво јим прет ход ни ком 
– умет нич ким срод ни ком, о пи са њу што по ти че из ми стич них 
ду би на би ћа и по сти же го то во ма ги чан сте пен ко хе зив ног деј ства 

11 Исто, 283. 
12 Исто, 279.
13 Ко ен је, го во ре ћи о сво јој умет но сти, че сто ево ци рао Лор ку. На кон цер

ти ма, пре не го што за поч не ме ло ди ја „Ta ke this Waltz”, ко ја је на ста ла на осно ву 
ин тим ног Ко е но вог пре во да Лор ки не пе сме „Ма ли беч ки вал цер”, те пред ста
вља ми ниомаж шпан ском пе сни ку, Ко ен је имао оби чај да ис при ча не кад ду жу 
не кад кра ћу вер зи ју анег до те из де чач ког до ба, ка да је у јед ној мон тре ал ској 
књи жа ри про на шао зби р ку Лор ки не по е зи је. Та да је ушао у њен свет и, по соп
стве ном при зна њу, из ње га ни ка да ни је ис ко ра чио. Чи ње ни ца да је ћер ци дао име 
Лор ка до дат но ка зу је ко ли ки је зна чај има ла пе снич ка фи гу ра слав ног Шпан  ца 
у Ко е но вом умет нич ком и при ват ном жи во ту. 

14 Ле о нард Ко ен, На пре до ва ње сти ла, из бор, пре вод и по го вор Бог дан 
Мр вош, „Рад”, Бе о град 1988, 84. 
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сво јих са став них еле ме на та, о пи са њу ко је се од ли ку је не па тво
ре не ним, истин ским, све о бу хват ним и ино ва тив ним при сту пом 
у при ка зи ва њу ро ма неск ног све та. 

Те ма ти зу ју ћи не ко ли ко љу бав них ве за ју на ка Ло рен са Брив
ма на, ха ри зма тич ног мон тре ал ског мла ди ћа и пи сца, Ко ен је у свом 
ро ма ну Оми ље на игра до след но оства рио апо те о зу жен ског те ла, 
не пре кид но ис ти чу ћи ле по ту ње го вог фи зич ког об лич ја и же љу 
ко ја се, узро ко ва на том ле по том, раз ви ја. У ли ку Брив ма на ре а ли
зо ва на је, за пра во, она фи гу ра љу бав ног ста ња ко ју Ро лан Барт 
на зи ва ато пос: за љу бље ни су бје кат при пи су је во ље ном би ћу ква
ли тет по себ но сти и је дин стве но сти, оп чи њен је ка ко ње го вом 
спо ља шњо шћу и уну тра шњо шћу, та ко и чи ње ни цом да се во ље на 
осо ба оти ма сме шта њу у ма ка кву по зна ту ка те го ри ју – она је ато
пич на, из ван деј ства свих сте ре о ти па.15 Пе ри од Брив ма но вог де
ча штва, ис пу њен игра ма ко је је сми шљао са при ја те љем Кран цом, 
про ти че у зна ку де вој чи це Ли зе чи је об на же но те ло (то свла че ње 
и уда ра ње ба ти на по го лој ко жи би ло је ка зна за гу бит ни ка у деч јој 
игри ра та) ути че на за ми ра ње ју на ко вих вер бал них ка па ци те та. 
Уме сто ис црп них и де таљ них из ве шта ја, Брив ман, об у зет сја јем 
Ли зи ног те ла, био је спо со бан је ди но да по на вља: „Она је са вр ше
на, зар не, Кранц?”16 Слич ну го вор ну не моћ Брив ман ис по ља ва то
ком сво је нај ин тен зив ни је емо ци о нал не при че – љу ба ви са цр но ко
сом Шел у чи ју част пи ше сти хо ве: „за не мео сам / јер си крај ме не 
па ла”.17 По ред ис так ну тих рат них ига ра, Брив ман и Ли за упу шта ли 
су се у ис тра жи вач ке по хо де те ла оног дру гог, про во де ћи вре ме у 
сен зу ал ној игри ко ју су са ми, прем да ни је би ла кру ни са на ко нач
ним љу бав ним ак том, зва ли игром Вој ни ка и Кур ве. При су ство 
мо ти ва игре про же те ди фу зном чул но шћу за па жа се и у ро ма ну 
Див ни гу бит ни ци у сце ни Те ле фон ског пле са ко ји из во де Ф., за по
вед нич ки на стро јен учи тељ не и ме но ва ног на ра то ра, ре во лу ци о нар 
и члан Пар ла мен та, и Едит, на ра то ро ва не вер на су пру га ко ја упра
во са Ф.ом чи ни пре љу бу.18 Брив ман и Ли за, иа ко су већ у сво јим 

15 Ро лан Барт, Фраг мен ти љу бав ног го во ра, прев. Алек сан дар Ми ле тић, 
„Кар пос”, Ло зни ца 2011, 57–59.

16 Ле нард Ко ен, Оми ље на игра, прев. Вук Ше ће ро вић, „Ге о по е ти ка”, Бео
град 2013, 25.

17 Исто, 186. 
18 Ова ми сао апо стро фи ра два зна чај на аспек та. Пр ви се од но си на чи ње

ни цу да игри вост и игра фи гу ри ра ју као ре ле вант не од ред ни це у скло пу Ке о но ве 
ро ма неск не про зе, што по твр ђу ју пи шче ве ре чи о чо ве ку схва ће ном као, пре 
све га, ho mo lu dens: „Игра је нај леп ше ства ра лач ко де ло при ро де. Све жи во ти ње 
се игра ју, а истин ски ме си јан ска ви зи ја све оп штег брат ства жи вих би ћа мо ра у 
свом те ме љу има ти иде ју игре” (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, 40). Дру ги аспект про из и ла зи из по ме на 
мо ти ва не вер ства: за хва љу ју ћи ње му, на ве де ном кон цеп ту те ла као из во ри шта 
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мла дим го ди на ма зна ли да по ла жу раз ли чи те на де у бу дућ ност 
(јер он је сне вао о ве ли ким ства ри ма, а она о угод но сти и то пли
ни до ма – Чо век Суд би не и Же на Ку ће, ка ко ту не ком па ти бил ност 
жи вот них пла но ва име ну је лир ски су бје кат Ко е но ве пе сме „Суд
би на” из зби р ке Цве ће за Хи тле ра), ни су по ри ца ли при су ство сво
јих тек про бу ђе них зах те ва пло ти и ра до зна ле же ље за кон крет
ни јим зна њем (епи сте мо фи ли је).19 Ме ђу тим ту ерот ску, спо знај ну 
глад у до бу „ка да је го ло ти ња би ла грех”20 уто ља ва ли су оним што 
је мо гу ће на зва ти по сре до ва ним те лом. О из гле ду скри ве них де
ло ва му шког и жен ског би ћа ју на ци су са зна ва ли за хва љу ју ћи ра
зним по р но граф ским ча со пи си ма и ре про дук ци ја ма из исто ри ја 
умет но сти ко је су, као и сва ко по сре до ва но ис ку ство у овој обла
сти, оста вља ли же љу у муч ном, збу ње ном ста њу не знат не или тек 
по ло вич не оства ре но сти. 

Гло ри фи ко ва ње жен ске ле по те и ви зи ја жен ског те ла као оки
да ча ва тре не же ље (him èro sa) апо стро фи ра ни су у ли ко ви ма пу
те не Нор ме, ко ја је има ла тен „на лик бо ји мла де гран чи це на ко јој 
зе ле на тек што ни је из би ла”,21 и Та ма ре, „мла де и на ге”,22 чи је би 

и пред ме та же ље у Ко е но вим ро ма ни ма при дру жу је се још јед на ва ри јан та овог 
мо ти ва ко ју је мо гу ће име но ва ти не вер ним те лом. Не и ме но ва ни на ра тор Див них 
гу бит ни ка, баш као и Брив ман у Оми ље ној игри, али и од ре ђе ни лир ски су бјек ти 
Ко е но ве по е зи је, оп сед ну ти су ми шљу о пр вен ству и је ди но сти у љу бав ном жи
во ту би ћа ко јег су за во ле ли, ма да се са ми не ус те жу пред по год ном при ли ком за 
пре ва ру. Те ло ко је, да ју ћи се дру ги ма, ис по ља ва сво је не вер ство, ум оправ да ва 
стра хом од ко нач ног ве зи ва ња, че жњом за но вим, дру га чи јим хо ри зон ти ма и 
умо ре но шћу/ис цр пље но шћу љу бав ним од но сом. Та ко Брив ман по ру чу је Шел: 
„Не же лим да бу дем ве зан. Же лим да поч нем из по чет ка. Ми слим да те во лим, 
али ви ше во лим да окре нем но ви лист.” (Л. Ко ен, Оми ље на игра, 241). Свој од
ла зак слич ним раз ло зи ма об ја шња ва и Та ма ри, још јед ној сво јој ве ли кој љу ба ви. 
Лир ски су бје кат пак у пе сми „Цве ће ко ја сам оста вио у по љу” на гла ша ва: „Ни је 
па кост то што ме од вла чи, / што ме го ни од ри ца њу, из да ји: / то је за мор, од ла зим 
јер си ме за мо ри ла (курз. В. М.)” (Л. Ко ен, На пре до ва ње сти ла, 26). Ум, за пра
во, по ку ша ва не са мо да от кри је узрок не вер но сти свог или ту ђег те ла не го 
на сто ји и да осми сли тај, ки шов ски ре че но, гор ки та лог ис ку ства из вла че њем 
ње го ве про јек ци је на јед ну ви шу ра ван. Та ко не и ме но ва ни на ра тор Див них гу
бит ни ка, ту ма ра ју ћи по сво јим успо ме на ма, нај зад ши ро ко груд о опра шта Ф.у 
и Едит то што су га из да ли: „...ја их овим вен ча вам у њи хо вој не за ко ни тој брач
ној ло жни ци, и са да отво ре ног ср ца твр дим да сва ки му шка рац и же на има ју 
пра во да рас по ла жу сво јим но ћи ма у слу за вом мра ку, ко је су ио на ко рет ке, а 
про тив ко јих се уро ти ла чи та ва си ле си ја за ко на и про пи са” (Л. Ко ен, Див ни гу
бит ни ци, 23). Иден тич на по тра га за ду бљим сми слом и евен ту ал ним по зи тив
ним ефек ти ма ко је љу бав ни тро у гао и не вер ство мо гу да до не су пре до че на је у 
чу ве ној Ко е но вој пе сми „Fa mo us Blue Ra in co at”.

19 О ве зи епи сте мо фи ли је (же ље за зна њем) и сек су ал но сти, али и чу ла 
ви да, пи ше, ево ци ра ју ћи Фрој до ве по став ке, Пи тер Брукс у тек сту „Те ло и при
по ве да ње”, прев. Бра на Ми ло ва нов, Реч, бр. 57 (3), 2000, 247–267. 

20 Л. Ко ен, Оми ље на игра, 36.
21 Исто, 87.
22 Исто, 96.
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не ста шно по и гра ва ње пра ме ном ко се ју нак по сма трао веч но. Ако 
се у опи си ма Брив ма но ве љу бав не ве зе са Ли зом, ка сни је и Шел, 
за па жа не мо гућ ност из ра жа ва ња пред ве ли чан стве но шћу те ла, 
љу бав ни па саж о Та ма ри су ге ри ше ин верз ну си ту а ци ју: услед 
за мо ра и ис цр пље ног ду хов ног по тен ци ја ла од но са, те ло се до жи
вља ва као суп сти ту ент вер бал них струк ту ра, је ди ни пре о ста ли 
на чин на ко ји љу бав ни ци на за ла ску сво је за јед нич ке пу та ње мо гу 
јед но дру гом да за ве шта ју ма кар и не ја сну по ру ку. На ро чи то упе
ча тљи во и ин тен зив но ве ли ча ње жен ског те ла ре а ли зо ва но је у 
скло пу пре до ча ва ња Брив ма но ве љу ба ви са Шел: он, на и ме, про
гла ша ва ве то, у скла ду са већ по ме ну том фи гу ром ато по са, на до
жи вљај ње ног те ла као про за ич не це ли не – за ње га, она је је дин стве
но ство ре ње чвр стог ка рак те ра и не у по ре ди ве ене р ги је. Спо зна јом 
пло ти во ље не осо бе и са вр шен ства ње них об ли ка, до се гао је спо кој, 
осе ћа ње истин ске бли ско сти са све том: ишао је „у прав цу ин тим
но сти жи вље ња, удоб но сти бес крај них брач них раз го во ра.”23

На ро чи ту па жњу по бу ђу је чи ње ни ца да Брив ман све сво је 
љу ба ви раз у ме ва као је дин ство – те по је ди нач не љу ба ви ста па ју 
се у јед но све о бу хват но те ло, у јед ну исту це ли ну. Оту да по во дом 
су сре та са Та ма ром ка же: „Зар ни је би ло та ко с Ли зом, ис под кре
ве та и кад су се игра ли Вој ни ка и Кур ве, зар ни је би ло исто?”24 У 
тре ну ци ма из вед бе љу бав ног чи на са Ван дом, Брив ман при ме ћу је 
да јој се ли це „од јед ном пре то пи ло у ли це ма ле Ли зи це, а Ли зи цин 
лик се пре то пио у не ки ње му не по знат лик, ко ји се по том рас пли
нуо у Бер ти но ли це...”25 У ово за јед ни штво Брив ман под јед на ко 
уво ди и све не по зна те али не за бо рав не де вој ке ко је је, за нет ра се
ја ном же љом,26 сре тао по град ским плоч ни ци ма. Ста па ње жен ских 
ли ко ва, од но сно тран сфор ма ци ја по је ди нач них те ла у уни вер зал
ни жен ски прин цип до из ра жа ја до ла зи и у Див ним гу бит ни ци ма: 
сце на си ло ва ња Едит је, по при су ству „на сме ше не све тле ће ри бе”27 
(ко јом се сва ка ко им пли ци ра ту ма че ње сце не у хри шћан ском кљу чу), 

23 Исто, 191. О спо зна ји ме ко те жен ског те ла ко ја во ди ус по ста вља њу бли
ских ве за са свим ен ти те ти ма ре ал ног све та, о спо ко ју и иди лич ном осе ћа њу 
жи во та ко је мир на, истин ска љу бав до но си, Ко ен та ко ђе пи ше у пе сма ма „Ме ђу 
ба де ми ма ли му но ви” и „По се ду ју ћи све”: „...ја ви ше ни сам стра нац, / по и сто ве
ти ла си ме / са ко ре ном и га ле бом и ка ме ном.” (Л. Ко ен, На пре до ва ње сти ла, 36).

24 Л. Ко ен, Оми ље на игра, 92. 
25 Исто, 216. 
26 Тер мин ра се ја на же ља Ми ха ил На у мо вич Еп штејн ко ри сти ка ко би 

де фи ни сао ону же љу ко ја „упи ја у се бе це ло куп ност по жељ ног, не из два ја ју ћи 
ли ца, фи гу ре, ин ди ви ду ал но сти, а за до во ља ва се та квим про лећ ним или ве чер
њим ви тла њем у при јат ној обла сти ап стракт но мо гу ћег, на слу ће ног” (Ми ха ил 
На у мо вич Еп штејн, Фи ло зо фи ја љу ба ви: љу бав у пет ди мен зи ја, прев. Рад ми ла 
Ме ча нин, „Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа”, Но ви Сад 2011, 62). 

27 Л. Ко ен, Див ни гу бит ни ци, 67.
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иден тич на опи су без у спе шних, на сил них по ку ша ја лов ца да уве
де мла ду Ка та ри ну Те ка кви ту, по то њу све ти цу, у цар ство чул не 
љу ба ви. По и сто ве ћи ва ње Едит и за но сне пла во ко се де вој ке из 
„Књи ге тре ће: ’Див ни гу бит ни ци’ – Епи лог у тре ћем ли цу” са 
еги пат ском бо ги њом Изи дом, имли ци ра ње бли ско сти ли ка бол
ни чар ке Ме ри Вулнд са Бо го ро ди цом (на шта нас већ упу ћу је и 
са мо име ју на ки ње), за тим ку му ла тив но на во ђе ње, по ве зи ва ње и 
ис ти ца ње иден тич но сти по зна тих жен ских фи гу ра из до ме на по
пу лар не кул ту ре (Со фи ја Ло рен, Бри жит Бар до, Ме ри лин Мо нро, 
Ева Пе рон, Хе ди Ла мар, Ло рен Бе кол, Мар лен Ди трих) – све ово 
упра во от кри ва Ко е но ву на ме ру да, пре та па њем по је ди нач них 
жен ских ли ко ва у јед но си нер гич но је дин ство, пре ци зни је ре че но 
– у оте ло тво ре ње јед ног од нај ста ри јих и нај ра спро стра ње ни јих 
кул то ва Ве ли ке Мај ке, спро ве де ко нач ни, нај е кла тант ни ји хва ло
спев жен ској ле по ти, сна зи и жи во то дав ној мо ћи. 

Епи зо да Брив ма но ве мла да лач ке, крат ко трај не аван ту ре са 
кућ ном по моћ ни цом Хе дер под јед на ко от кри ва ју на ко ву за ди вље
ност жен ским те лом, али се са да, у сце ни њи хо вог су сре та, а по
сред ством те ле сног ис ку ства, от кри ва је дан од нај ре ле вант ни јих 
аспе ка та Ко е но вог де ла – те ма ма ги је и ма га. Из у ча ва ју ћи раз не 
спи се о хип но зи, ју нак успе ва да уве де Хе дер у ста ње ду бо ког сна, 
ко ри сте ћи ту при ли ку не са мо за те ле сну на сла ду не го и за кон фир
ма ци ју сво јих ма гиј ских свој ста ва: „Ох, она је, она је ствар но, она 
је ствар но бај на. Ни ка да ра ни је ни је ви део же ну та ко на гу (...) Био 
је за па њен, сре ћан и упла шен пред спи ри ту ал ним ау то ри те ти ма 
уни вер зу ма.”28 Ју на ко во те ло, ко је је у про шло сти би ло су ве ре но, 
бре ме ни то ма гиј ским по тен ци ја лом, у са да шњо сти пак об у зе то 
је ја ди ков ком, пре кли ња њем за спас: „Где си, Хе дер, за што ни си 
оста ла да ме уве деш у то пле, су штин ске ри ту а ле?”29 При зи ва ње 
од сут ног жен ског те ла, ка кво се ов де од и гра ва и ко је је, у ква

28 Л. Ко ен, Оми ље на игра, 63. По ред то га, рас кид са Та ма ром ју нак об ја
шња ва по тре бом да тра га за свој стви ма ма га: „Жао ми је, Та ма ра. Ја же лим љу де 
да до ди ру јем као ча роб њак, да их про ме ним или по вре дим, да оста вим свој пе чат 
на њи ма, да их учи ним ле пим. Же лим да бу дем хип но ти зер ко ји не ри зи ку је да 
сам пад не у сан” (Исто, 115). У Див ним гу бит ни ци ма Ф., усред те ле сне ек ста зе 
ко ју про жи ва ља ва са бол ни чар ком Ме ри Вулнд у ду шев ној бол ни ци за по ре ме
ће не кри ми нал це, спо зна је су шти ну свог уче ња ко ју је од у век хтео да пре не се 
свом уче ни ку, не и ме но ва ном на ра то ру, а ко ја му је стал но из ми ца ла: „Бог је 
жив. Ма ги ја се зби ва. (...) Ма ги ја ни ка да не је ња ва. (...) Бог ни ка да не уми ре. (...) 
Прем да су се ла ти ли ка ме ња, Ма ги ја се ни је уту ли ла. Прем да су за кљу ча ли 
ков че ге, Бо гу се увек слу жи ло” (Л. Ко ен, Див ни гу бит ни ци, 168–169). Ма ло да ље 
у овом ро ма ну Ф. у свом пи сму при зна је на ра то ру да је у осно ви ње го ве иде је 
сла ве по ло же но поп ту но по гре шно на сто ја ње да бу де маг: „Ово те мо лим на 
осно ву чи та во га сво га ис ку ства: не бу ди маг, бу ди ма ги ја” (Исто, 176). 

29 Исто, 65.
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ли та тив ном сми слу, бли же pot ho su – че жњи ли ше ној из ра зи тих 
сек су ал них ко но та ци ја, чвр сто је по ве за но са ина че оп се сив ним 
Ко е но вим ми са о ним ин кли ни ра њем ка те ми спа се ња. Ју нак Див них 
гу бит ни ка, не и ме но ва ни на ра тор ко ји жи вот про во ди са мот но, у 
по дру му, у ста њу ми са о не бор бе и оча ја, ис тра жу ју ћи исто ри ју 
пле ме на А___ и жи вот Ка та ри не Те ка кви те, али и при се ћа ју ћи се 
сво је мр тве су пру ге Едит, не бро је но пу та ево ци ра обри се ње ног 
те ла, не пре кид но из го ва ра ње но име у го то во ри ту ал ном, га тар ском 
или ба ја лич ком за но су, при зи ва ју ћи њен по вра так и сво је из ба вље
ње. Као ва ри јан та од сут ног жен ског те ла, у Оми ље ној игри ја вља 
се, и то у сце ни Та ма ри ног по то ну ћа у сан на кон муч не рас пра ве 
и во ђе ња љу ба ви у знак (без у спе шног) по ми ре ња, мо тив успа ва ног 
жен ског те ла ко је сво јим ћу та њем са мо ам пли фи ци ра Брив ма нов 
не мир: „То што је уто ну ла у сан де ло ва ло је као из да ја. То би се до
го ди ло увек ка да би се он осе ћао нај буд ни јим.”30 Об ја шње ње овог 
мо ти ва утка но је у Бар то ву фи гу ру без од го во ра (mu ti sme/не мост), 
ко ја су ге ри ше зеб њу за љу бље ног су бјек та про у зро ко ва ну шту рим 
од го во ром во ље не осо бе или ње ном пот пу ном ти ши ном: „У тим 
крат ким тре ну ци ма ка да го во рим ни за шта, као да уми рем. Јер 
во ље но би ће по ста је бле ди лик, фи гу ра из сна ко ја не го во ри, а ћут
ња у сну озна ча ва смрт” (ку рз. В. М.).31 

За раз у ме ва ње на ред ног се ман тич ког уте ме ље ња мо ти ва те ла 
у Ко е но вим ро ма ни ма нео п ход но је освр ну ти се на не ко ли ко ро
ма неск них па са жа. Зна ча јан је, нај пре, део Оми ље не игре у ко јем 
Брив ман тра жи од Та ма ре да по гле да бе ле шке за при чу ко ју је 
на пи сао, а у ко јој се ју нак и ју на ки ња, об у зе ти љу бав ним жа ром, 
озна ча ва ју као „ве ли чан стве ни и без вред ни, ви те шки и скр ха ни, 
пре ле пи и глад ни.”32 Ова дво стру кост до дат но је осна же на чи ње
ни цом да се љу бав ни акт у ње го вој орал ној вер зи ји (што се ве зу је 
за ни ско) опи су је ре ли ги о зним пој мо ви ма (мо ли тва, ис це ље ње, 
што се од но си на ви со ко). По ста вља ње ерот ског чи на у исту ра ван 
са ис ку стви ма ре ли ги о зне про ве ни јен ци је још до след ни је и си ло
ви ти је се раз ви ја у Див ним гу бит ни ци ма. У на ме ри да офа р ба гип
са ну ре про дук ци ју Акро по ља, Ф. је ода брао ни јан су ин ди ка тив ног 
име на ти бе тан ска жуд ња: „сви де ла му се за то што је, ка ко је 
ре као, про тив реч на са ма по се би.”33 Чи ни се да при су ство ова квих 
кон тра дик тор них си нап си – по пут на ра то ро вих опа ски, под стак

30 Л. Ко ен, Оми ље на игра, 107. На сли чан на чин о овој по ја ви све до чи и 
лир ски су бје кат Ко е но ве пе сме „Мој учи тељ уми ре”: „Мар та, при чај са мном / 
Ка ква од врат на на ра во у че ни ја / де мон стри раш сво јим спа ва њем” (Л. Ко ен, На
пре до ва ње сти ла, 52). 

31 Р. Барт, нав. де ло, 196–197.
32 Л. Ко ен, Оми ље на игра, 102.
33 Л. Ко ен, Див ни гу бит ни ци, 20.
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ну тих Ф.овим са ве ти ма, о нео п ход ном во ђе њу љу ба ви са Ка та
ри ном Те ка кви том,34 или сце на у ко ји ма се за па жа про дор бла же 
или сна жни је из ра же них ерот ских им пул са у жи во те цр кве них и 
све тих фи гу ра (епи зо да у ко јој све ште ник Жак де Лам бер вил си са 
но жне пр сте Ка та ри не Те ка кви те) – ро ма неск ном тки ву да је шо кан
тан, блас фе ми чан тон. Сли чан ма нир, на пла ну пе снич ких сли ка 
и је зи ка, еви ден тан је нај пре у „Пе сми ци”, у ко јој де вој ка ми ро по
ма же сво ја ра ме на за пам ће ним ми ри сом ко же лир ског су бјек та. 
У пе сми „Ти ле ген дар ни” пе снич ки су бје кат се обра ћа во ље ној 
же ни са пи та њем ви ше ре тор ске вред но сти: да ли ми сли да би он, 
кад би имао све тач ки оре ол и чу до твор ну моћ, „остао у овој со би, 
/ ка зи вао ти сти хо ве / и за ми шљао же сто ке при зо ре / на нај ма њи 
по крет тво јих уса на?”35 Пе сма „Све ча ност”, ме ђу тим, ну ди нај ин
тен зив ни ји при зор ерот ског ис ку ства ис ка за ног ре ли ги о зним дис
кур сом: сам чин фе ла ци ја до ча ра ва се ре ли ги о зним је зи ком, тер ми
ни ма об ре да (кле ча ти, мо ли ти, бла го слов) алу ди ра ју ћи под јед на ко 
на рим ске ба ха на ли је. Пот пу но оправ да но, по ста ља се пи та ње ка ква 
је при ро да и циљ ова квих ли те рар них ви зи ја? Узи ца чи јим се по
вла че њем раз ре ша ва овај Ко е нов при лич но стег нут ли те рар ни 
чвор, са др жа на је у јед ном сег мен ту Див них гу бит ни ка ко ји пре
до ча ва апа рт ну кон цеп ци ју све ца: 

Све тац је онај ко ји је до сти гао вр ху нац људ ских мо гућ но сти. 
Ни је мо гу ће ре ћи ка кав је то вр ху нац. Ми слим да то има не ке ве зе са 
енер ги јом љу ба ви. До дир са том енер ги јом ус по ста вља сво је вр сну 
рав но те жу у ха о су по сто ја ња. Све тац не раз ре ша ва ха ос, кад би 
та ко би ло, свет би се већ одав но про ме нио. Ми слим да све тац не 
раз ре ша ва ха ос чак ни за са мо га се бе, јер има не че га та штог и ра
то бор ног у иде ји чо ве ка ко ји ва си о ну до во ди у ред. Ње го ву сла ву 
чи ни та вр ста рав но те же.36

Ако је све тац онај што рас по ла же енер ги јом љу ба ви за хва љу
ју ћи ко јој се оства ру је ба ланс у дез ин те гри са ном, оту ђе ном све ту, 
он да по ста је при лич но ја сно за што Ф. и на ра тор Див них гу бит ни ка, 
као и лир ски су бјек ти по ме ну тих пе са ма, те же ис пу ње њу им пе ра
ти ва за да тог син таг мат ском кон струк ци јом „кре сну ти све ти цу”.37 
Ма ко ли ко овај зах тев зву чао ро го бат но и бо го хул но, нео п ход но 

34 Док ми сли о Иро ке зи ма и Ка та ри ни Те ка кви ти, на ра тор пре ма њој осе
ћа, ка ко сам ка же, исто што и „мно ги од мо јих чи та ла ца осе те пре ма згод ним 
црн ки ња ма ко је се де пре ко пу та њих у ме тр оу, док им из ме ђу гип ких и чвр стих 
но гу ви ре ру жи ча сте тај не” (Исто, 24).

35 Л. Ко ен, На пре до ва ње сти ла, 12.
36 Л. Ко ен, Див ни гу бит ни ци, 106. 
37 Исто, 22.
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је ви зи ре по де си ти ши ре и ис ка за ти ви ше флек си бил но сти у ра су
ђи ва њу бу ду ћи да се ра ди о чвр стом уве ре њу да се оства ри ва њем 
кон так та са све том фи гу ром те лу обез бе ђу је тра ја ње у окри љу 
урав но те жа ва ју ће си ле љу ба ви. За раз ли ку од хри шћан ског ко да, 
у ко јем се на гла ша ва ан та го ни зам те ла и ду ха, при че му се те ло 
схва та као гре шно и по роч но, а дис тан ци ра ње од те ла као пут 
ус пи ња ња на ле стви ци ду хов них вред но сти, Ко е но ва плат фор ма 
за сно ва на је на ста ву да је те ло осло нац ду хов ном, ње го во ма те ри
јал но упо ри ште, те да се Дух на ла зи у сва ком те ле сном би ћу, „чи
не ћи све тим чак и оно што је ни ско.”38 Из ова квих ста во ва и про
из и ла зе ро ма неск на сла вље ња те ле сне љу ба ви, ко јом се отва ра 
мо гућ ност за про дор урав но те жу ју ћих спи ри ту ал них ис ку ста ва, 
за ослу шки ва ње му зи ке сфе ра и од го не та ње ге о ме три је. У пе сми 
„Опа сно” Кон стан тин Ка ва фи, још јед на зна чај на ства ра лач ка лич
ност за умет нич ки жи вот Ле о нар да Ко е на, та ко ђе је ис та као пре
пли тај нај сме ли јих љу бав них же ља и прин ци па аскет ског ду ха.39 
На осно ву све га ре че ног, нај зад, по ста је ра зу мљи ви ја и гло ри фи
ка ци ја жен ске фи гу ре и ин си сти ра ње на ар хе ти пу Ве ли ке Мај ке: 
ње на окре пљу ју ћа сна га у ста њу је да во ди до от кро ве ња. 

У по гле ду при ро де ерот ских ис ку ста ва, ви дљи во је да Ко е но
ви ро ма ни про кла му ју истин ску сен зу ал ност и бли скост. У Оми ље
ној игри, док је Брив ма но вим љу бав ним осе ћа њи ма го спо да ри ла 
Ли за, ју нак је от крио по у чан филм на те му ерот ског уме ћа ко ји 
ни је био по хо тљив и не при род но ин ге ни о зан у при ка зу љу бав них 
по за, ка ко то по пра ви лу би ва, већ је ре пре зен то вао не жност и пот
пу ност пре да ва ња. Див ни гу бит ни ци су ге ри шу у овом кон тек сту 
под јед на ко зна чај ну опо зи ци ју: с јед не стра не, по зи ти ван пред знак 
до де љу је се иро ке шким ду гим ку ћа ма у ко ји ма оби та ва и по не
ко ли ко по ро ди ца, али се те ле сна за до вољ ства не сме та но од ви ја ју. 
С дру ге стра не, мо дер не би о скоп ске са ле но си о ци су не га тив них 
цр та – оне су ра сад ни ци со лип си зма ко ји уни шта ва ју емо ци је из
ми шљо ти на ма и илу зи ја ма што про ми чу на филм ском плат ну.40 

38 Деј вид Ба у чер, Ди лан и Ко ен – пе сни ци ро кен ро ла, прев. Зо ран Па у но
вић, „Clio”, Бе о град 2008, 363. Ко ре не ова кве кон цеп ци је Ко е нов би о граф Ли бо
виц от кри ва у фи гу ри пи шче вог де де ра би на Со ло мо на КлиницкиКлај на, ко ји 
је уну ку по ну дио ду хов ну али и ве о ма еро тич ну ви зи ју све та за сно ва ну на пре
пли та њу ду хов них и те ле сних жуд њи. Чи тао је мла дом Ко е ну ре чи про ро ка 
Иса и је, чи ја је ду ша би ла по све ће на не бе ском, али му је је зик био ово зе маљ ски: 
он „го во ри о гре шни ци ма као ’се ме ну пре љуб ни ка и блуд ни ца’ из јед на чу ју ћи 
за блу де ле са пра вог пу та са же ном ко ја ’се по да је дру го ме’” (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, 31).

39 Ви де ти: Кон стан тин Ка ва фи, Пе сме, из бор и пре вод Иван Га ђан ски и 
Ксе ни ја Ма риц ки Га ђан ски, „Та не си”, Бе о град 2009, 55.

40 За пра во, од нос пре ма фил му, би о ско пу и Хо ли ву ду у Див ним гу бит ни
ци ма је ам би ва лен тан. Чак је и сам крај ро ма на дво сми слен: ни је из ве сно да ли 
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Ин си сти ра ње на сен зу ал но сти, флу ид ном еро ти зму и по сту ла ту 
да чи та во те ло по се ду је ерот ски по тен ци јал, а не са мо де ло ви под 
озна ком пу ден да, утка но је у опис Ф.овог и Еди ти ног Те ле фон ског 
Пле са – игре ко ју су за јед но ство ри ли у те ле фон ској го вор ни ци 
та ко што су нај пре ме ђу соб но гриц ка ли и си са ли пр сте, да би их 
он да за вла чи ли јед но дру гом у уши: „Не ћу по ри ца ти сек су ал не 
им пли ка ци је тог чи на. (...) Сва ки је део те ла еро ген. (...) До ле ге ни
тал ни им пе ри ја ли зам! (...) Ни су ми ло ва ња је ди но што нас во ди ка 
бла го твор ној без лич но сти ор га зма, ни су са мо си са ње и вла жне 
ру пе, већ и ве тар и раз го вор и ле пе ру ка ви це, по ру ме не ли пр сти! 
Из гу бље но! Из гу бље но!”41

Не га тив ној оце ни екс пли цит них те ле сних ска ред но сти при
дру жу је се и кри тич ки ин то ни ран осврт на хе ге мо ни ју че жње за 
пер фект ним спо ља шњим из ле дом те ла. При ча о Слат ки ци у Оми
ље ној игри упра во је за сно ва на на де ма ски ра њу у дру штву фа во
ри зо ва ног, а за пра во па тво ре ног, ла жног те ла, ве што умо та ног у 
сјај ни це ло фан угла ђе но сти. Брив ман, ко јег су де ча ци ус пе ли да 
убе де да је ње го ва оскуд на ви си на нај ве ћа пре пре ка за за ба вља ње 
са ле пим, ду го но гим де вој чи ца ма, нај зад од у ста је од по ку ша ја да 
свој не до стак на до ме сти лоп ти ца ма па пир них ма ра ми ца гур ну тим 
у ци пе ле. Та ко, ка да по ру чу је збо гом све ту па пир них ма ра ми ца, 
ју нак за пра во сим бо лич но од лу чу је да сво је те ло по ште ди ла жног 
пред ста вља ња и по штопо то укла па ња у вла да ју ћи дру штве ни 
обра зац: „Ди стинк ци ја је ва жна.”42 У Див ним гу бит ни ци ма пак 
лик Чар лса Ак си са, ко ји пред ста вља па ро ди ра ну вер зи ју по зна тог 
Чар лса Атла са, уна пре ђи ва ча бо дибил динг ме то да, мо де ло ван је 
као мо де ран Исус Христ: Ак сис је, на вод но, баш као и Бож ји Син, 
пун до бр о те и ми ло ср ђа јер, пре но се ћи свој ре жим ве жба ња, по ма
же осо ба ма усме ре ним (је ди но!) ка му ску ла тур ном иде а лу. По ред 
то га што се кроз лик Чар лса Ак си са оства ру је иро ни чан од нос пре ма 

је на ра тор, пре о бра зив ши се у филм о Ре ју Чар лсу, ус пео да до сег не не ку сми
слом бре ме ни ти ју ре ал ност или је са мо, с об зи ром на пат нич ку исто ри ју цр на ца, 
про ме нио гу бит нич ку стра ну (из по зи ци је за о ку пље но сти пле ме ном А___ и 
њи хо вим по ра зи ма пре шао у по ло жај са у че сни штва са суд би ном Цр ног на ро да). 
Ви дљи во је, с јед не стра не, да пи сац ве ру је у ма гич на свој ства ка ме ре, те не
рет ко по се же за филм ским тех ни ка ма у при по ве да њу (clo se up, flas hback). Ипак, 
го ре у тек сту на ве де на опо зи ци ја ду гих ку ћа и би о ско па су ге ри ше не баш ла у
да то ран став пре ма фил му. И Хо ли вуд се до жи вља ва под јед на ко не га тив но, као 
ра сад ник но вих „све та ца”. За пра во, од нос пре ма фил му и Хо ли ву ду нај пре ци
зни је је од ре ђен на ра то ро вом кон ста та ци јом: „Из ру ги вао сам се Хо ли ву ду ко јег 
во лим” (Л. Ко ен, Див ни гу бит ни ци, 141). По све му су де ћи Де змонд Пеј си је, без
ре зер вно при пи су ју ћи фил му у Ко е но вим ро ма ни ма афирмaтивне цр те, пре ви део 
ову, ка ко би је Ко ен на звао, „ма ка за сто ра чва сту свест” (Исто, 27; Ви де ти: Pa cey 
De smond, „The Phe no me non of Le o nard Co hen”, Ca na dian Li te ra tu re, 34, 1967).

41 Л. Ко ен, Див ни гу бит ни ци, 43.
42 Л. Ко ен, Оми ље на игра, 55.
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кул ту ле по те и сла ве, ње го вим при су ством ево ци ра се још је дан 
на чин ма ни фе сто ва ња те ла у Ко е но вим ро ма ни ма; он се од но си 
на чин ства ра ња не ког дру гог те ла пре ма соп стве ним же ља ма и 
по тре ба ма. Ова пиг ма ли он ска на сто ја ња ве зу ју се за на ра то ро вог 
мен то ра Ф.а, ко ји не са мо да је (без у спе шно) на сто јао да на ра то ра 
во ди на пу ту сук це сив ног де фи ни са ња гво зде них три цеп са и тр бу
шња ка не го је та ко ђе по пра вљао и пре у ре ђи вао Еди тин из глед. 

У Ко е но вим ро ма ни ма те ло схва ће но као ме та ерот ске же ље 
ак ти ви ра из ла га ње о ши рем, дру штве ном кон тек сту. Ожи вља ва
њем се ћа ња на дан ка да је Едит као три на е сто го ди шња ки ња си
ло ва на у ка ме но ло му на ра тор по сти же иро ни чан, кри тич ки убо јит 
го вор о свим са вре ме ним три на е сто го ди шњим де вој чи ца ма ко је 
по ста ју жр тве пер фид не по ли ти ке ре клам ног тр жи шта, број них 
по хо тљи вих му шка ра ца и ту ђих оче ва при кри ве них у уре ди ма по
слов ног све та. О то ме ка ко се жен ска те ле сна ле по та на ста њу је, у 
не га тив ном сми слу, у про сто ри ма ко лек тив не во ље ка зу је епи зо
да из Див них гу бит ни ка о гла си на ма по во дом Еди ти них – ка ко их 
на ра тор име ну је – јо гу на стих бра да ви ца ко ји ма су сви оп сед ну ти: 
„Сва ко днев ни жи вот не под но си та кве упа де из све та фан та зи је 
(...) Ко је у ста њу да про ник не у фи ну ме ха ни ку Ко лек тив не во ље 
у ко јој су де лу је сва ко од нас по на о соб? Ве ру јем да је се ло на не ки 
на чин овла сти ло ову че тво ри цу му шка ра ца да го не Едит кроз шу му. 
Ухва ти те је! На ре ди ла је Ко лек тив на во ља. Укло ни те те ча роб не 
бра да ви це из На ше све сти!”43 Још оп се жни је схва та ње мо ти ва 
те ла из не то је у скло пу еро ти зо ва ног опи са по ли тич ког ми тин га: 
рит мич ки по кре ти оку пље ног на ро да, ње го во гу ра ње, ко ме ша ње 
и уз ви ки ва ње па ро ла, син хро ни зо ва ни су са сек су ал ним ис ку ством 
на ра то ра ко јег је у тим тре ну ци ма усред гу жве скри ве но ми ло ва
ла не по зна та жен ска ру ка. Крај њу тач ку ек ста зе и те ло на ро да и 
те ло на ра то ра до жи вља ва ју исто вре ме но. 

Хер ме не у тич ка дис пер зив ност мо ти ва те ла под јед на ко се по
твр ђу је у де лу Оми ље не игре ко ји је за сно ван на опи су Брив ма но
вог и Та ма ри ног бо рав ка на пла жи. По ја ва њи хо вих те ла из ра зи то 
бе ле пу ти ме ђу пре пла ну лим по се ти о ци ма отва ра нов, иро ни јом 
им прег ни ра ни аспект ро ма на ко ји се ти че вла сти Бе лог чо ве ка над 
Цр ним: „’Кад црн ци бу ду за вла да ли’, ре че Брив ман, ’ова ко ће мо 
се осе ћа ти све вре ме’.”44 Ма ни фе сто ва ње те ла у Ко е но вим ро ма
ни ма вр ши се и кроз го вор о јед ном од нај зна чај ни јих пи та ња 
Див них гу бит ни ка – свој стви ма и уло зи исто ри је. У окви ру овог 
зна чењ ског сло ја ро ма на ус по ста вља се још јед на, спе ци фич на 

43 Л. Ко ен, Див ни гу бит ни ци, 70.
44 Л. Ко ен, Оми ље на игра, 114.
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вр ста те ла – фик тив но те ло, ко јим се ак ти ви ра етич ко је згро Кое
но вог пи са ња. На ра тор, ко ји је свој жи вот по све тио про у ча ва њу 
по ра зи ма ис пу ње не исто ри је пле ме на А___, на по ми ње: „Тре ба ли 
се чу ди ти то ме што сам пре ко пао то ли ке би бли о те ке тра же ћи по
дат ке о жр тва ма. Фик тив ним жр тва ма! Све жр тве ко је ни смо лич но 
по та ма ни ли од но сно утам ни чи ли је су фик тив не жр тве.”45 Ако су 
ре ле вант на са мо она смак ну ћа ко ја оба ви мо сво јим ру ка ма, он да 
се овим ци та том апо стро фи ра ре ла ти ви тет и прин цип не га тив не 
се лек ци је исто ри је, не пра вед ни ода би ри што их ма хом чи не они 
ко је исто ри ја ина у гу ри ше у зва ње по бед ни ка. Шта се, ме ђу тим, 
де ша ва на дру гој стра ни, са гу бит ни ци ма, за па жа се у ту го ван ки 
те че Ка та ри не Те ка кви те ко ји у по љу раз ми шља о фран цу ским 
ми си о на ри ма, по кр шта ва њу и суд би ни свог иро ке шког на ро да. 
Ње го ва не у те шна је ре ми ја да због то га што свет оста је не до вр шен, 
нео б но вљен, за пра во ука зу је на те ла у не ста ја њу, на уми ру ће 
те ло на ро да: „Не ће би ти ле ти не, кће ри мо ја. Наш рај од у ми ре. Са 
сва ко га бр да дух ур ла од бо ла јер би ва за бо ра вљен.”46

Див ни гу бит ни ци об у хва та ју и при су ство све тог те ла хи по
ста зи ра ног у ли ку иро ке шке по ка то ли че не де ви це Ка та ри не Те ка
кви те, чи ји се жи во то пис пре до ча ва у ро ма ну. Епи зо да ње ног ко
ле ба ња из ме ђу те ле сних ек ста за и очу ва ња де ви чан ства, а ко ја се 
за вр ша ва по бе дом ду хов ног прин ци па, от кри ва је дан спе ци фи чан 
вид оту ђе но сти ју на ки ње од соп стве ног те ла. Уда ље ност од те ле
сно сти ов де ни је по сле ди ца де ло ва ња ко ро зив них си ла свој стве них 
мо дер ном до бу, не го чи ње ни це да је ње но те ло са свим сво јим 
зах те ви ма би ло ин фе ри ор ни је у од но су на по тре бе ду ха: „Бог јој 
је по да рио ду шу ко ју Тер ту ли јан на зи ва при род но хри шћан ском.”47 
Ње ним ли ком та ко ђе се ак ти ви ра мо тив тран сфор ми са ног све тог 
те ла (бу ду ћи да се ње но па ће нич ко и црн пу ра сто ли це на кон смр ти 
пре о бра зи ло у бе лу ни јан су и пре леп из раз), као и мо тив не про
па дљи вог, чу до твор ног и ис це љу ју ћег све тач ког те ла. 

Уса мље ни не и ме но ва ни на ра тор Див них гу бит ни ка не са мо 
да је за то чен ме ђу ре ал ним и ме та фо рич ким зи до ви ма (зи до ви по
друм ског ста на без ијед ног про зо ра, али и зи до ви се ћа ња, од но сно 
ис тра жи вач ког ра да) не го се и са мо ње го во те ло пер ци пи ра као 
там ни ца – там ни ца ју на ко вих дис пер зив них, асо ци ја тив них ми
сли, ко је он не кад бе ле жи у фор ми над ре а ли стич ког ау то мат ског 
пи са ња, али и там ни ца соп стве не фи зи о ло ги је. На ра то ро во те ло 
за ро бље но је у ста њу кон сти па ци је, при че му „за це мен ти ра ни 

45 Л. Ко ен, Див ни гу бит ни ци, 17.
46 Исто, 100.
47 Исто, 63.
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сто мак”48 и ор ган ски ба ласт у ње му слу же као по вод за ју на ко во 
пре и спи ти ва ње соп стве них гре хо ва и иден ти тет ске кон фу зи је 
ко јом је мо рен.49 За то че но те ло, у ко јем су на та ло же ни по смрт ни 
оста ци хра не, усме ра ва ју на ков ток ми сли ка те ми Хо ло ка у ста, још 
јед ној Ко е но вој иде јиса ле ти љи и, по ред по ме ну тог те ма ти зо ва ња 
исто ри је, још јед ном из во ри шту етич ке ди мен зи је Ко е но вих ро
ма на, ње го вог књи жев ног опу са на чел но. Не ми ло срд ност ју на ко
вих про бав них функ ци ја ства ра у ње го вом уму асо ци ја ци је на 
др жав ни си стем ко ји је сво је де ло ва ње те ме љио на „мон стру о зно
сти пре хра не”, „шта ла ма из Да ха уа” и „пре храм бе ним на ци сти ма”.50 
До крај њих гра ни ца иро нич ном го во ру о те ми Хо ло ка у ста убри зга
ва се и до за оног ху мо ра ко ји је Га бри јел Ла уб име но вао „ху мо ром 
ис под ве ша ла” – вр стом ко ми ке ужа са ко јом се, у те жњи да се пре
вла да смрт и осла би стра хот ност стра хо те, ка ри ки ра соп стве на 
не моћ.51 Упра во у та квој ин то ни ра но сти на ра тор ка зу је: „На об дук
ци ји има да за у да рам. Ме не ни ко не ће да је де, си гу ран сам.”52 Исто
вре ме но, као што је не ко ли ко пу та у ра ду ис так ну то, те ло не и ме
но ва ног на ра то ра за ро бље но је и у пси хич ком сми слу, у ви ду ра зних 
иден ти тет ских апо ри ја ко је ма хом про из и ла зе из смер ни ца и по
сту ла та, за на ра то ра не ја сних, на ко ји ма чак и пост хум но, по сред
ством пи сма, ин си сти ра ње гов учи тељ Ф. 

Ра све тља ва њем по ја ве све тог те ла у Ко е но вим Див ним гу
бит ни ци ма им пли ци ра на је мо гућ ност раз у ме ва ња те ла као – пре 
све га у фи зич ком сми слу – уда ље ног, оту ђе ног ен ти те та ко ји по
сто ји сам за се бе. Та ква дис тан ци ра ност од свог те ле сног об лич ја 
пре до че на је у Оми ље ној игри, у ли ку Шел, чи ја ле по та по сто ји 
са мо за за љу бље ног Брив ма на. Ју на ки њи но ду го го ди шње тра ја ње 
у бра ку ли ше ном те ле сних до ди ра ре зул то ва ло је до жи вља јем соп
стве ног те ла као ру жног, про па дљи вог, не по жељ ног, ту ђег: „Шел 
је про у ча ва ла свој лик у огле да лу из осам на е стог ве ка. Би ла је ру жна. 
Ње но те ло ју је из не ве ри ло (...) За тва ра ла је очи у стра сти, не за Гор
до ном [му жем, прим. В. М.], не за та мо не ким прин цем, већ за чо
ве ком му шкар цем ко ји ће је по вра ти ти уну тар оп не вла сти те ко же.”53 

48 Исто, 48.
49 „Уса мље ни чо век се ди на кон струк ци ји од ке ра ми ке. Шта сам по гре шно 

учи нио ју че? (...) Ка ко да са би ло чи ме кре нем ис по чет ка ка да је све ко ли ка ју че
ра шњи ца у ме ни? (...) Не же лим да жи вим из ну тра! Об но ви ми жи вот. Ка ко да 
ова ко жи вим као ору ђе ју че ра шњег по ко ља?” (Исто, 48–49).

50 Исто, 49. 
51 Ви де ти: Га бри јел Ла уб, Умет ност сме ха, прев. Жи во та Фи ли по вић, 

„Де ре та”, Бе о град 1999, 177.
52 Л. Ко ен, Див ни гу бит ни ци, 50. 
53 Л. Ко ен, Оми ље на игра, 161. Брив ма но ва искре на и по све ће на љу бав 

има ла је спа со но сно деј ство за Шел: учи ни ла ју је спо кој ном, бли ском соп стве
ној те ле сно сти. С дру ге стра не, љу бав ко ја, ли ше на жи во то дав не искре, слу ти 
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Иден тич на али је на ци ја од те ла у фи зич ком сми слу ре а ли зо ва на 
је у Див ним гу бит ни ци ма у ли ку Едит, ко ја упо тре бом ра зних 
ве штач ких сти му лан са и ме ха нич ких по ма га ла по ку ша ва да сту
пи у ве зу са сво јим те лом и срећ но се са њим ин те гри ше. Ерот ско 
ис ку ство са Ф.ом у Ар ген ти ни, ка да ју на ки ња очај нич ки, по сред
ством би зар них сек су ал них књи га и Дан ског Ви бра то ра, а не на ре
ци проч но хап тич ки на чин (јер си ро ти Ф. је ње не вра го ли је мо гао 
са мо да гле да), по ку ша ва да до сег не те ле сну ек ста зу, пред ста вља 
па рок си зам у об ли ко ва њу оту ђе ног, по су вра ће ног и ме ха ни зо ва ног 
те ла, уда ље ног од соп стве ног иден ти те та, као и ди фу зне или те
ле сне, истин ски ду бо ке, про све тљу ју ће еро тич но сти. Еди ти но 
те ло, из мо ре но ја ло вим, ме ха нич косек су ал ним трет ма ни ма су ге
ри ше и при су ство из му че ног те ла, ко је пак не под ра зу ме ва са мо 
пат ње фри вол ног ка рак те ра; оне се под јед на ко од но се на из о па
че на угње та ва ња ме ђу на ро ди ма (у Оми ље ној игри опи су је се тор
ту ра ко ју су у ра ту Ја пан ци и Нем ци ме ђу соб но при чи ња ва ли), али 
и на ја де са ко ји ма су се Иро ке зи су о ча ва ли при ли ком ре ли ги о зне 
кон вер зи је, од но сно на му ке ко је су са ми Иро ке зи при ре ђи ва ли, 
као од ма зду, хри шћан ским све ште ни ци ма. Нај зад, из му че но те ло 
ре флек ту је се, у скла ду са хри шћан ском ди мен зи јом ро ма на, кроз 
са мо на мет ну то ка жња ва ње, по ко ру ко јој се Ка та ри на Те ка кви та 
по д вр га ва.

Још јед на мо гућ ност раз у ме ва ња те ла су ге ри са на је у сег мен ту 
Оми ље не игре ко ји про бле ма ти зу је Брив ма но ву не моћ да ис ка же 
соп стве на ком плек сна уну тра шња пре ви ра ња. Уме сто вер бал не 
ар ти ку ла ци је емо ци о нал ног ста ња, он пи ше при чу же ле ћи да та ко 
об ја сни Та ма ри сво је ми сли, же ље и по тре бе. Овим ли те ра р ним 
па са жом не са мо да се на гла ша ва ју на ко ва ве ра у моћ је зи ка, ње
гов став да се са мо по сред ством пи са ња и у пи са њу об ја шња ва и 
спо зна је свет, не го се исто вре ме но, кроз ње го во на сто ја ње да ми
сли и осе ћа ња пре то чи у на ра тив, ука зу је на чвр сту ве зу те ла и 
при по ве да ња: при по ве да ти, за пра во, зна чи оте ло тво ри ти сво је 
ин тим не по тре се и гле ди шта, на ла зи ти од го ва ра ју ће те ло (спо ља
шње) за сво је емо ци о нал не и ре флек сив не то ко ве (уну тра шње). 
Ти ме се ка та ло гу зна че ња мо ти ва те ла при дру жу је и ме та на ра
тив на од ред ни ца. 

Ка да је по сле ду го вре ме на Брив ман по но во срео мла да лач ку 
љу бав Ли зу, ре као јој је да мно го ви ше од раз го во ра са њом че зне 
да ме ђу соб но го во ре те лом. У ово ме не тре ба пре по зна ва ти евен

свој крај и ра ња ва, те ло љу бав ни ка чи ни оте жа лим. Та ко ју нак Брив ма но ве 
при че ка же да је, на кон жуч не рас пра ве, во ље но „те ло би ло те же не го ра ни је. 
Чи ни ла се оте жа лом и на ду том од ту ге” (Л. Ко ен, Оми ље на игра, 105). 
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ту ал ну не при род ну оп се сив ност те ле сним за до вољ стви ма, ни ти 
тра го ве пу ког дон жу ан ства. Јер, ка да ју нак из го ва ра те ре чи, он то 
чи ни са пу ном све шћу да све му што нас окру жу је, све му што је 
не по зна то и уз ви ше но, по ста је мо бли жи кроз го вор те ла: „То је 
реч ник ко јим да нас го во ри мо. Је ди ни је зик ко ји је пре о стао.”54 Не
и ме но ва ни на ра тор Див них гу бит ни ка је у са мот ном, гро зни ча вом 
обра ћа њу Бо гу слич но на гла ша вао: „Чак и свет има те ло.”55 Да је 
је зик те ла је ди но што је пре о ста ло, да це ло ку пан свет по се ду је 
те ло, мо гу ће је за кљу чи ти из чи та ве ег зем пли фи ка ци је овог ра да. 
Она по ка зу је да је пи сац мо ти ву те ла до де лио ко хе зив но, ре трак
тил но свој ство бу ду ћи да се упра во овим ро ма неск ним чи ни о цем, 
по пут тан ген те, ма гич но до ди ру ју и отва ра ју број ни Ко е но ви те
мат скомо тив ски кру го ви, чи ме се, ко нач но, Лор кин иде ал ви ло
ви тог ства ра ња об и сти њу је. Мо тив те ла, ка ко је уста но вље но, 
но си лац је ра зно вр сних зна че ња: те ло као из во ри ште и пред мет 
же ље, апо те о за жен ског те ла и све о бу хват но жен ско те ло (култ Ве
ли ке Мај ке), по сре до ва но те ло, од сут но/успа ва но те ло, те ло схва
ће но као ма те ри јал ни осло нац ду хов ног, не вер но те ло, фик тив но 
те ло, те ло у не ста ја њу (те ло на ро да), све то те ло, за то че но, оту ђе но, 
оте жа ло и из му че но те ло. По ред то га, по сред ством овог мо ти ва 
от кри ва се низ пи шче вих кључ них по е тич ких пре о ку па ци ја: те ма 
игре, те ма ма ги је и ма га, те ма спа се ња, кри ти ка дру штве них по
ја ва, те ма исто ри је и ма ши ни за ци је, те ма Хо ло ка у ста. Те лу се чак 
при пи су је бли ска по ве за ност са при по ве да њем ко је се оте ло тво
ру је на исти на чин на ко ји се и ју на ци ро ма на но се са ег зи стен ци
јом: кроз не пре кид не по ку ша је и ис трај ну бор бу, упр кос мо гућ
но сти не у спе ха. Упра во усме ре ност ка ак тив ном прин ци пу, ка 
кон стант ном тра га њу за на чи ни ма по сто ја ња у све ту пу ном та ме 
и ап сур да, ка оном тра га њу ко је ис кљу чу је бол и при ти сак по тен
ци јал ног по ра за – упра во та кав став пред ста вља кре до Ко е но вог 
жи во та и ли те рар не прак се. Ову уз ви ше ну тај ну да „ни је ва жан 
свр ше так. Ва жна је са мо пло вид ба”56 знао је и већ по ме ну ти Ко е
нов ду хов ни срод ник Кон стан тин Ка ва фи. У ње го вој пе сми „Де ме
три ју Со те ру (162–150. го ди не пре Хри ста)” сто ји да је овај вла да лац 
Се ле у кид ског цар ства сне вао о по нов ном ја ча њу Си ри је же ле ћи 
да, упр кос по тај ном пре зи ру су на род ни ка, по ка же ка ко су по хе ле
ње не ди на сти је до стој не ве ли ких де ла. Ње го ва стре мље ња ни су 
се оства ри ла: „Али све јед но: он сам је на сто јао, / ко ли ко год је 

54 Исто, 128.
55 Л. Ко ен, Див ни гу бит ни ци, 64.
56 Сти хо ви пе сме „Ар го на у ти” Ива на В. Ла ли ћа (Ви де ти: Иван В. Ла лић, 

Пе сме, из бор и пре го вор Све тла на Вел мар Јан ко вић, „Про све та”, Бе о град 1987, 
18).
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мо гао, бо рио се. / И у свом гор ком раз о ча ра њу / још је јед но са мо 
о че му ми сли / са по но сом: јер, чак и у не у спе ху, / он све ту по ка зу
је и да ље исту не у кро ти ву хра брост.”57 Упра во у ова квом др жа њу 
су бли ми ра на је сва див но ћа и ди вот ност (ово зе маљ ских) гу
бит ни ка. 

57 К. Ка ва фи, нав. де ло, 104–105. 




