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ОЉА ВА СИ ЛЕ ВА

ОД БРА НА, ОБ МА НА И СА МО НА СИ ЉЕ  
У РО МА НУ „У СР ЦУ ЗЕ МЉЕ” Џ. М. КУ ЦИ ЈА

Сва ки ту ђин је, на не ки на чин,
ста ро се де лац не ког дру гог тла.

Ж. Ла ка ри јер

Ја, на при мер, не же лим да бу дем у сре ди шту све та,
хо ћу са мо да се на овом све ту осе ћам као код ку ће,

као и сва ка звер.
Џ. М. Ку ци

1. О осно ва ма по е ти ке и ег зи стен ци јал нопри по вед ној игри

Да би се де ла Џо на Мак све ла Ку ци ја са гле да ла у це ли ни са 
основ ним идеј нопо е тич ким за ми сли ма, са рет ким про го ва ра њи ма 
са мог пи сца о соп стве ном де лу, она се, по ред па жљи вог чи та ња и 
ра сло ја ва ња све та ко ји ли чи на онај прет ход ни у сва ком сле де ћем 
ро ма ну овог ау то ра, а за пра во се раз ли ку је, сва ка ко мо ра ју под
ве сти под сло жен књи жев но и сто риј ски кон текст. Је дин стве ност 
под руч ја, кул ту ро ло шка и по ли тич ка ин тер фе рен ци ја са мит ским 
игра ма отво ри ла је мо гућ ност кон стру и са ња спе ци фич но але го риј
ске сли ке све та и ју на ка у ро ма ни ма овог ау то ра. На сле ђе ни тип 
ју на ка ког у ја сним об ри си ма мо же мо на ћи код До сто јев ског, Каф ке 
или Ка ми ја, са из ра зи то мо дер ним при по ве да њем и сло је ви то шћу 
услов но сти ју накпри по ве дачау тор, Ку ци на сто ји да кроз сва де ла 
не гу је и са њим ин кор по ри ра сло же ну вр сту игре ко ја је са др жа на 
у пи та њу: ко ли ко иден ти тет ро ма на за ви си од иден ти те та и 
ау тен тич но сти ње го вог ју на ка?
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Де ла овог ју жно а фрич ког до бит ни ка Но бе ло ве на гра де из ра
ста ју из јед не спе ци фич не панк њи жев не и све кри тич ке под ло ге, 
тво ре ћи соп стве ну ко смо го ни ју у ко јој функ ци ју до ми нан те пре
у зи ма је дин стве но пр о бле ма ти зо ва ње по јав них об ли ка чо ве ка, 
би ло у ствар ном, исто риј ском (по чев ши од ви јет нам ских при ча 
Зе мље су мра ка) или у из ми шље ном вре ме ну (као што је из ра зи ти 
слу чај са Ца ре ви ном у ро ма ну Иш че ку ју ћи вар ва ре). Оства ру ју ћи 
на ре ла тив но ма лом бро ју стра на јед но од нај за го нет ни јих пи та ња 
књи жев но сти, а оно се сва ка ко ти че сло је ви тог и пре све га мно
го о блич ног од но са из ме ђу иден ти те та и функ ци је ју на ка, да се 
при се ти мо Ру се о ве ми сли,1 Ку ци сво јим дру гим ро ма ном У ср цу 
зе мље (1977) рас кри ва ви ше знач ну ег зи стен ци јал нопри по вед ну 
си мул та ност и утки ва у књи жев ну исто ри ју још је дан об лик, и то 
ро ма на као гра ђе. Са мим тим гра ни це ро ма на, што у на го ве шта
ји ма хи брид ножан ров ског, што у идеј ном сми слу, по при ма ју про
сто ре екс пе ри мен та ко ји пре све га од ку ци јев ског ти па ро ма на 
ства ра јед ну идеј ностил ску ка мер ну це ли ну. За што ка мер ну? Пре 
све га за то што од пр вог до по след њег ро ма на ау тор ис пи ту је гра
ни це и раз ли чи та по ља јапри по ве да ња (са мим тим и ме ђе „кон вен
ци о нал не” ег зи стен ци јал не про зе), по да сти ру ћи их под раз ли чи те 
кул тур не, иде о ло шке, ми то ло шке, по ли тич ке и мо рал не кон тек сте. 

Ви ше стру ки су про блем ски сло је ви по кре ну ти при по ве да њем 
и при по ве дач ком пер спек ти вом ро ма на У ср цу зе мље, ко ја је још 
и усло жње на си же ом са мог де ла. С об зи ром на то да је рад ња вре
мен ски де тер ми ни са на, а и не мо ра би ти јер је у ње ној осно ви ори
ги нал но ку ци јев ско сме шта ње (не)обич ног ју на ка у јак исто риј
скопо ли тич ки кон текст (суд би на бе лих љу ди, па још и суд би на 
јед не „обич не” ин те лек ту ал не же не на Цр ном кон ти нен ту), пи сац 
је при по вед но омо гу ћио рас це пе иден ти те та ју на ки ње на ви ше 
ни воа. А рад ња ро ма на је ви ше не го јед но став на, за то и за ва ра ва: 
на за ба че ној фар ми, прет по ста вља се не где у око ли ни Кејп та у на, 
чи та лац пр во от кри ва мо но то ни ју и утвр ђе ну хи је рар хи ју ва ку ум
ског про сто ра тог (пост)ко ло ни јал ног пе ри о да (крај 19. и по че так 
20. ве ка, ве ро ват но) кроз ви со ко сим бо ли зо ван од нос оца и ћер ке, 
вла сни ка има ња на ком по сло ве оба вља ју „цр ни” љу ди, њи хо ви 
„ро бо ви”, а он да и сам за вр ша ва у тој мо но то ни ји. Кроз ту исту 
ку ћу ко ја се на ла зи „у ср цу зе мље” – пу сти њи, у (при по вед но) ис
пре пле та ним вре ме ни ма про ла зе слу ге, њи хо ве же не, али и две 
(фик тив не?) же не ју на ки њи ног оца, ко ји по ред са ме ју на ки ње оста
је без и ме на а нај ја ча фи гу ра раз гра ђи ва ња при че и жи во та. На 
те ме љи ма ова квих си жеј них по став ки исто вре ме но се гра ди и 

1 Жан Ру се, Нар цис ро ма но пи сац, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја
но ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад 1995, 44–45.
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рас та че, те о риј ски им пли цит но про ми шља, а прак тич но оства ру је 
ро ман о при по ве да њу и ис при по ве да ном у исто вре ме. Исто вре ме
ност по е тич ког и идеј ног ре за, ка ко ће се и ви де ти, по сти же се у 
кул ми на ци о ној тач ки ро ма на – (не)ствар ном уби ству оца. Ау тен
тич ност глав не ју на ки ње ро ма на У ср цу зе мље, Маг де, та ко је по
ста вље на на нео бич не те ме ље: ис цр та ва ње ње не лич не фор му ле 
ег зи стен ци је кроз ла ти нич но сло во „H”2, ко јим по ре ди свој свет и 
свет дру гих, на мно ге на чи не је под сти цај но за отва ра ње овог али 
и дру гих Ку ци је вих ро ма на. Но се ћи те рет ми та и ствар но сти, ово 
„H” при но си бо га вре ме на и исто ри је у јед ној ми сли, јер „исто ри
ја је Бог”3 – ка же Маг да. Оно за тим ви зу ел но (а ово је ва жан по јам 
у кон сти ту и са њу ти па ју на ка ка кав је Маг да, ко ја че сто за ми шља 
у сли ка ма) до ча ра ва не ис пре се ца ност и ве чи ту па ра лел ност жи во та 
не ко ли ко ју на ка ко ји се у од бле сци ма по ја вљу ју; на кра ју, ово ла ти
нич но сло во за го не та услов ност при че и при по ве да ња, а мостли
ни ја ко ја се на ла зи из ме ђу њих упи ја по е тич ке пу та ње тек ста чи ји 
нај ве ћи део чи ни сло же но, пре све га ре вер зи бил но кре та ње из ме ђу 
иден ти те та и функ ци је јед ног књи жев ног ју на ка.

Где сам ја у од но су на сло во „H”? Да ли сам фи ло зоф или ње
го ва ими та ци ја? Ово су пи та ња ко ја ис кр са ва ју у чи та о че вој ми сли 
он да кад по ку ша на јед ној тач ки да ује ди ни и иден ти тет Маг дего
спо ђи це, за пи сни ча ра сво јих ми сли ко је се пре тва ра ју у крат ке 
при че, по не кад и од јед не ре че ни це, и функ ци ју ко ју са ма тре ба 
да оства ри као ју нак. На зна че на Ру се о ва ми сао ди рект но је у ко ре
ла ци ји са Штан цло вим ре до ви ма о дво стру ко сти ју на ко вог ли те
рар ног жи во та у окви ри ма по ља ег зи стен ци јал ног и при по вед ног ја, 
али и са Ри ке ро вим раз ла га њи ма лич ног и на ра тив ног иден ти те та. 
На тој ли ни ји, де ла ко ја из ра ста ју из фик ци је а не из ствар но сти, 
а пре ла зе пут пре ко ис пи ти ва ња соп стве них гра ни ца не би ли по
ста ла вла сти ти (јер, де ло је би ће) ко мен тар, од ва жу ју се на ни кад 
до вољ но сло жен скок из ме не – као при по ве да ча јед не фраг мен тар
не и те шко ухва тљи ве при че – у ме не као је дин ку о ко јој тре ба да 
на ста не при ча. Ту мач се, у том тре нут ку, под ути ца јем пи сца, 
на ла зи на сре до кра ћи две сто жер не по ру ке: јед не ко ја за ди ре у 
са му срж по сто ја ња де ле ћи пу та ње чо ве ко вог иден ти те та на реч и 
де ло (чин), и дру ге ко ја од умет но сти зах те ва су здр жа ност при че, 
али и при по вед но пре пу шта ње ко је по вре ме но по при ма и им пулс 
есе ји стич ког. По е то ло шке ду би не ду шев ног по ни ра ња Маг депе

2 „Цео жи вот про жи ве ла сам у ку ћи ко ју је суд би на об ли ко ва ла као сло во 
H, у аре ни од ка ме на и сун ца опа са ној ми ља ма жи це...” Ци та ти ће и на да ље би ти 
на во ђе ни пре ма из да њу: Џ. М. Ку ци, У ср цу зе мље, прев. Ксе ни ја То до ро вић, 
Pa i de ia, Бе о град 2008, 7.

3 Исто, 9.
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сни ки ње во де кон крет но ро ма неск ној по ру ци о не при ста ја њу на 
рав но ду шност не ста ја ња. Ра зум и умет ност као пре ци зност и пре
пу шта ње два су ли ца ја ну сов ског ти па ју на ка ка кав је Маг даго
спо ђи ца. Иа ко је при по вед ни и ег зи стен ци јал ни ду а ли зам у овом 
ро ма ну при су тан, не мо же мо се огра ни чи ти са мо на две ка те го ри
је већ и на оно што је из ме ђу њих, на спе ци фич но гра ђе ну сли ку 
све та чи ји сло је ви ме ђу соб но ин тер фе ри ра ју кре ћу ћи се од фи ло
зоф скоег зи стен ци јал ног, пре ко гро теск нона ту ра ли стич ког, над
ре ал ноони рич ког и он то ло шког, ми то ло шког, па све до ре а ли
стич ког. Ау тор ро ма на се пре ко сво је ју на ки ње игра раз ли чи тим 
об ли ци ма жи во та, ду ша, суд би на и по е ти ка, раз ла жу ћи Маг дин 
страх од игре упра во са свим на ве де ним ка те го ри ја ма. Ка да ка же 
„не смем да за спим усред жи во та”,4 ју на ки ња на чи ње сву па ра док
сал ност стра ха од „уну тра шње игре”. За Маг ду је то сли чан страх 
оно ме ко ји от кри ва Ми ло Лом пар оцр та ва ју ћи фи гу ру стран ца у 
про зи Бра ни ми ра Шће па но ви ћа,5 страх да јој се „игра под смех не, 
да учи ни сме шним оно ве ли ко и скри ве но”6 у њој са мој. Чи ни се да 
је по ста вље ним зах те вом ло ги ка уну тра шње рав но те же на ру ше на. 
Ме ђу тим, ка мер ни по глед на свет и пи са ње у истом тре нут ку оцр
та ва при по ве дач ку це ли ну (али не и це ли ну при че), ис пи ту ју ћи 
тач ке рав но те же кроз од ва жност да се игра. Јер, ка же са ма ју на
ки ња, „... мо жда је свих ових го ди на је ди на гре шка би ла у то ме 
што ни сам има ла с ким да се играм”.7

Маг да на ста је, пла то ни стич ки ре че но, као ко мен тар са ме се бе, 
што је при по вед но и ре а ли зо ва но у ро ма ну кроз те шке и ма гло ви те 
кон так те са све том, ма ло „ствар но” из го во ре них ре чи и са сло је ви
том нео д ре ди во шћу мо ти ва ци је ко ја је под стак ну та по на вља њем 
од ре ђе них при ча. Она као ју на ки ња соп стве не при че, за пра во, 
тра ве сти ра њем ег зи стен ци јал них, ан тр о по ло шких и при по вед них 
еле ме на та по ста вља се бе у сен ку ег зи стен ци јал не (жи вот на за ба
че ној, оса мље ној фар ми са оцем и рад ни ци ма) и фи ло зоф ске (она 
као осо ба ко ја свој жи вот тре ба да пред ста ви кроз фраг мен тар нофи
ло зоф ске днев нич ке за пи се) ја спер сов ске си ту а ци је. Та ко, на тра
гу Ја спер со вог пи та ња: „Да ли ја по ри чем скок од це ло куп но сти 
има нен ци је у тран сцен ден ци ју, или из во ђе ње овог ско ка пред ста вља 
за ме не ’по че так фи ло зо фи ра ња̓ ?”,8 Маг да се чи ни и као фор ми ра ни 

4 У ср цу зе мље, 50.
5 Бра ни мир Шће па но вић сво ју нај бо љу про зу об ја вљу је упра во се дам де

се тих го ди на два де се тог ве ка, кад из ла зи и ро ман У ср цу зе мље.
6 Ми ло Лом пар, „Стра нац и стид”, у: По е ти ка и ин тер пре та ци ја, збо р ник 

у част Ра ди во ја Ми ки ћа, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град 2015, 204.
7 У ср цу зе мље, 84.
8 Карл Ја сперс, Фи ло зо фи ја ег зи стен ци је; Увод у фи ло зо фи ју, Про све та, 

Бе о град 1973, 55.



444

фи ло зоф, али и као не до вр ше но би ће ко је на чи ње не ко ли ко об ли ка 
свог по сто ја ња. Ви ше је зна чај них ре чи у овој Ја спер со вој ми сли не
рас ки ди вим ни ти ма по ве за но са Маг ди ним би ћем и ње ном све шћу, 
али ње на ег зи стен ци јал нопа те тич на и при по вед ноза го нет на 
стра на их пре ва зи ла зе. На пр вом ме сту, про блем „це ло куп но сти 
има нен ци је”, од но сно све о бу хват ност ко ју Ја сперс де фи ни ше на 
ли ни ја ма са мо на го ве шта ва ња, ону ко ја се не ја вља по се би, већ ону 
у че му се све дру го ја вља, ју на ки ња ро ма на по ста вља од по чет них 
стра ни ца. Су прот ста вља ју ћи ту „це ло куп ност има нен ци је” не ми
нов ној тран сцен ден ци ји ко јој се при кла ња уну тра шња стра на ње
ног би ћа, ју на ки ња ко нач но за пи су је: „Је ли то са мо ви зи ја не ког 
дру гог по сто ја ња, до вољ но стра стве на да ме уз не се из овог зе маљ
ског би ти са ња у дво стру ку озна че ност?”9 Обе ле же на стра шћу зе
маљ ског му че ни ка, пре ло мље на пре ко од бле са ка „не ког дру гог 
по сто ја ња”, дру гих ау тен тич них ју на ки ња књи жев не исто ри је, 
го спо ђи ца, ка ко је слу ге осло вља ва ју, у свој го вор утки ва је зик и 
ми сао тих дру гих.10 Под те ре том пре на чи та но сти Еме Бо ва ри, она 
сво је ми сли из вр ће на на лич је, док же љу за је дин стве ном јед но став
но шћу ис по ве сти Мол Флан дерс, чи ју ра зно ли кост ис ку ства не 
мо же да об у хва ти – до кра ја не ће ни оства ри ти. Игра ју ћи на тан кој 
ли ни ји ко ја јој раз два ја је зик и би ће (њу као ју на ка и њу као при по
ве да ча), Маг да по ста вља се бе у ка те го ри је ко је се до кра ја ро ма на 
не ће про ме ни ти – она је исто вре ме но ема на ци ја и стран ца, и по
бу ње ни ка, и ап сурд ног чо ве ка (жр тве и ти ра ни на).

За сва ку од ових фи ло зоф скоег зи стен ци јал них ка те го ри ја 
мо гла би се у син таг мат ски спрег све за ти и реч страст, ко ја у апа
ти ју ју на ки њи ног пи са ња и „ствар но сне” пу сто ши у ко јој се на
ла зи уно си и гра да ци ју каф ки јан ски ап сурд ног ју на ка кри вог без 
кри ви це, за тим по ли тич комо рал ну ко но та ци ју, али и еле мен те 
ра све тље ња. По твр ду за ре че но до би ја мо на са мом кра ју ро ма на, на 
ком за ти че мо Маг ду не по мак ну ту из соп стве не про стор ноидеј не 
рав ни, у тре нут ку ка да се тра ги ка истог оли че на у бри зи о оста
ре лом оцу сур ва ва у страст ап сурд ног чо ве ка. Страст стран ца дво
стру ко је озна че на у ње ном би ћу: не схва та ју ћи да је јед ним де лом 
и са му се бе прог на ла из њој по ли тич ки и кул ту ро ло шки стра ног 
про сто ра, ју на ки ња се са стра но шћу сво јих слу гу су о ча ва, за ни
мљи во је, са мо у тре нут ку нај ве ће при сно сти са њи ма. Сход но то ме, 

9 У ср цу зе мље, 8–9.
10 До ми ник Хед ис ти че не ке од фи ло зо фа и пи са ца са ко ји ма је упра во у 

овом ро ма ну Ку ци у ве ли ком ди ја ло гу (Блејк, Хе гел, Кјер ке гор, Фројд, Каф ка, 
Бе кет), та ко да би по себ на те ма мо гла би ти ис тра жи ва ње ин тер тек сту ал них 
ве за, по себ но на ме сти ма где се ди рект не алу зи је пре та па ју у туђ го вор ис так
нут кур зи вом, итд. Ви ше у: Do mi nic Head, The Cam brid ge In tro duc tion to J. M. 
Co et zee, Cam brid ge Uni ver sity Press, New York 2009, 45.
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у про сто ру у ком не по сто је ми и они већ ја и дру ги, не чу ди сло же
ност Маг ди них са мо у пу ћи вач ких ре чи скри ве них у ви ше слој ној 
и њој нај ма ње по зна тој – стра сти: „Зар ми сва ка по ра не по дрх та ва 
стра шћу му че ни ка?”11 Јер, на ме сту где би у ро ма ну оп ста ја ли ми 
и они, чи та лац би на шао зе маљ ског чо ве ка на спрам бо га („Је су ли 
они бо го ви а не ма ју очи, пи там се, или сам ја са ма на мер но сле па?”12), 
док на ли ни ји кре та ња чи стог ан тро по цен три зма и не га тив не он то
ло ги је на ла зи мо би ће ко је се бе ви ди на по чет ку све га, па и све та. 
Бо жан ско у Маг ди рас кри љу је се на за вр шним стра ни ца ма ро ма
на, на ко ји ма се је дин ка до та да са мо у здиг ну та на ни во мит ског 
по су вра ћу је у (не)обич ност – у лу ди ло. Ин те ре сант но је то да фи
ло зоф ска и гно стич ки осен че на по став ка ја и дру ги не бле ди ни 
на кра ју ро ма на, где је ју на ки њи до де ље но тра гич ко са зна ње да 
це ло ви те исти не не ма. На про тив, она ту раз ли ку још по ја ча ва 
су ми ра ју ћи свој жи вот у је згру са мо на си ља: „Шта ра дим на овој 
вар вар ској гра ни ци?”13 С об зи ром на то да је, још пре ма Мон те њу, 
вар ва рин онај ко ји је бли жи пра по чет ку (а пра по че так је бо љи од 
оно га што је усле ди ло), а пре ма Ла Бри је ру „вар ва ри су они ко ји 
дру ге око се бе сма тра ју вар ва ри ма”,14 у овим две ма на о ко опо зит
ним де фи ни ци ја ма ле жи су шти на дис па рат но сти Маг ди ног ли ка и 
ви ше стру ка идеј на функ ци о нал ност ње ног пи та ња: же ле ћи пра по
че так се бе мар ки ра као вар ва ри на, а не на ла зе ћи се ме ђу дру ги ма 
по чи ње Свет да ви ди као би ће вар ва ри на. Вра ћа ју ћи се кон стант но 
у овој игри се би, чи та лац пред о се ћа тра гич ну (не)за вр ше ност Маг
ди ног ка рак те ра, јер „су бјект за ко га се чи ни ло да ле жи у те ме љу 
све му што је сте и ко ји се сма трао ме стом и но си о цем ума, па ти од 
са мо у скра ће но сти ко ја се не мо же убла жи ти пу тем ре флек сив ног 
по врат ка са мом се би”15 ни реч ју ни де лом. Маг да као но си лац гра
ђе о соп стве ном жи во ту се бе на са мом по чет ку мар ки ра као осо бу 
ко јом упра вља осе ћа ње ви ше стру ке (са мо)ус кра ће но сти. Ко нач но 
раз два ја ње од све та, дру гих, њи хо вих ре чи и де ла оства ре но је 
упра во у пи та њу „шта ра дим на овој вар вар ској гра ни ци?”, као 
што се ко нач но аси ми ло ва ње не же ље ног про сто ра ус по ста вља 
кроз јак се ман тич ки сиг нал у ком ју на ки ња по пр ви пут обла чи 
бе ло по да ну.

Свет за Маг ду ни је стран са мо за то што се у ње ном окру же
њу ствар ни ро бо ви (ка ко их са ма зо ве) ме ша ју са го спо да ри ма, већ 

11 У ср цу зе мље, 9.
12 Исто, 146.
13 Исто, 150.
14 Цве тан То до ров, Ми и дру ги: фран цу ска ми сао о људ ској ра зно ли ко сти, 

Сло во граф, Бе о град 1994, 23, 54.
15 Бер нхард Вал ден фелс, То по гра фи ја стра ног: сту ди је о фе но ме но ло ги ји 

стра ног, Stylos, Но ви Сад 2005, 11.



446

и за то што је свет ство рио упра во ту сре ди ну, јед но људ ски де вал
ви ра но, по ли тич ки и мо рал но ука ља но ме сто из ког она хи по те тич
ки же ли да по бег не „ли ше на људ ског оп ште ња”. Бор ба са мо но то
ни јом пре ра ста у са мо на си ље он да кад Маг да као стра нац тра жи 
са мо по твр ду сво јих ми сли у (не)скла ду са сво јим (фик тив ним) де
ло ва њем. Отуд за ми шља ње соп стве ног зло чи на над оцем и ње го
вом же ном (ко ја се до кра ја ро ма на ви ше и не спо ми ње), ко ји је на 
пр вим стра ни ца ма опи сан до нај сит ни јих де та ља, кул ми ни ра у 
„ствар ном” зло чи ну – уби ству оца. На овај на чин по стиг ну то је, 
на пла ну тем по рал не не стал но сти у ро ма ну, да се сем дру го сти 
би ћа раз ви је и тек сту ал на дру гост (ко ја, пре ма Етри џу, из ме ђу 
оста лог пред ста вља вер бал ни ар те факт, а „го во ри о оно ме о че му 
би ина че тре ба ло да се ћу ти”16). У ју на ки њи ној све сти све је ан ти
ци пи ра но, ис пла ни ра но и пред о дре ђе но, љу ди око ње рас по ре ђе ни 
су као лут ке на сво ја ме ста, али с об зи ром на то да ме ђу ро бо ви ма 
и го спо да ри ма не тре ба да бу де при сно сти и људ ске при че, зло чин 
у са мо ћи не мо же да по сто ји. За то и са ма по ста вља ста ти сте на сво
ја ме ста у ку ћи чи ји сва ки ку так и пре ви ше по зна је и пре по зна је, 
све док ти исти ста ти сти, ње ни са у че сни ци у зло чи ну, не по ста ну 
је ди ни за лог мо гу ћег ис ку пље ња. Но, све се де ша ва у том тре нут
ку, у тре нут ку пи са ња: 

Уско ро ће Хен дрик отво ри ти спо ред на вра та, и, ма да је су шти
на пот чи ње но сти у бли ско сти слу ге с го спо да ре вом не чи сто ћом, и 
ма да је тач но да се с јед не тач ке гле ди шта ле ше ви мо гу по сма тра ти 
као не чи сто ћа, Хен дрик не пред ста вља са мо су шти ну већ и са др жај, 
не са мо слу гу већ и стран ца17 (под ву кла О. В.).

Пр во спо ми ња ње ре чи стра нац у ро ма ну У ср цу зе мље ви ше
стру ко је ин ди ка тив но. Оно мо же има ти иро нич ну ко но та ци ју, 
уко ли ко се узме у об зир да је упра во Маг да бе ла же на на цр ном 
кон ти нен ту, да кле до шљак а не ста ро се де лац, што је пр ва пу та ња 
ње не стра но сти; с дру ге стра не, на ве де ним ре чи ма ју на ки ња ис
кљу чи во се бе мар ки ра као стран ца (кон стант ним иш че ки ва њем 
са ме рад ње, ре кли би смо), јер је са ма у из у зет но па три јар хал ном 
окру же њу ве ћи део свог жи во та би ла ста ти ста. Ме ђу тим, у на ве
де ном сег мен ту Маг ди них је зич ких екс пе ри ме на та, ко ји су про
тив жи вот ни, а у кон стант ном тра га њу за ис пу ње њем, ње на ми сао 
оста је крај ње ау тен тич на. За што? Ко мен та ри шу ћи фи гу ру стран ца 

16 De rek At trid ge, J. M. Co et zee and the Et hics of Re a ding, The Uni ver sity of 
Chi ca go Press, Chi ca go –Lon don 2004, 30.

17 У ср цу зе мље, 19.
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у про зи Бра ни ми ра Шће па но ви ћа, Ми ло Лом пар ис ти че да „стра
нац из во ди свет из рав но те же”.18 Слич но је и код Ку ци ја, с тим 
што Хен дрик мар ки ран као стра нац је сте онај ко ји не но си са мо 
фор му већ са др жај, са мим тим и моћ дру га чи јег. Овај мо ме нат мо
гу ћег ме ђу људ ског по и сто ве ће ња, по ве за но сти чо ве ка са чо ве ком, 
по при ма но ту ви со ког са мо и ро ни зма. Јер, у „ми ру” сви су ту да 
ис пу ња ва ју сво је уло ге, у тач но од ре ђе но вре ме и на ме сту ко је им 
је до де ље но, кад ко му ни ка ци ја ни је по треб на и кад чо ве ку ни је 
по тре бан дру ги (чо век), а ипак „до ћи ће дан ка да ће ми би ти по
треб но још не ко људ ско би ће”.19 С дру ге стра не, у гра нич ним си
ту а ци ја ма (зло чи ну, пре љу би, смр ти) ис пу ње ње људ ско сти се у 
сва ком сми слу од би ја, као у тре ну ци ма Маг ди ног бес по моћ ног 
по сма тра ња оче ве пре љу бе са же ном слу ге Хен дри ка, Аном, јер 
„он [отац] у ства ри не же ли при ват ност, већ бес по моћ но са у че ство
ва ње по сма тра ча”.20 Мит ску сли ку свог оца, ко ји је ве ли ким де лом 
од ње на пра вио усе де ли цу ко ја се и да њу кре ће у цр ни ни ме ђу 
„мр ким” љу ди ма ко ји им одр жа ва ју ку ћу и има ње, Маг да по чи ње 
да гра ди на нај ја чем на го ну ко ји она са ма по ста вља као жа ри шну 
тач ку свог иден ти те та уоп ште – на сек су. На ту ра ли стич ки опи си 
оно га што ју на ки ња на слу ћу је да се де ша ва, а ни кад ни је ис ку си
ла, у све сти чи та ла ца фор ми ра ју сло же ну фи гу ру оца ко ји сим бо
ли зу је и за ме њу је чи та ву Зе мљу чи ји би сим бол тре ба ло да бу де 
са ма Маг да. Ме ђу тим, Он је тај ко ји ства ра, он је тај ко ме се соп
стве ни из да нак у ли ку ју на ки ње не до па да, он је де спот и до бро
чи ни тељ, због ње га пу стош у ко јој се на ла зе ра ђа. 

Упра во је ме сто Маг ди ног (не)ста но ва ња, чи је се ли ни је на
ве шћу ју на по чет ку ро ма на, исто оно ме сто ко је по кре ће и ни вое 
ју на ки њи не истин ске ау тен тич но сти. Ства ра њем вла сти тог (реч 
ко ја се ин ди ка тив но по на вља у ро ма ну ви ше пу та) спо ља шњег 
све та, што у слу ча ју овог ро ма на ни је ок си мо рон, уну тра шња ли ни
ја Маг ди ног иден ти те та при сва ја мно ге по ја ве у при ро ди и љу ди ма. 
Ју на ки ња овог нео бич ног ро ма на, чи ја се ком по зи ци ја от кри ва 
она ко ка ко ју на ки ња ба ра та вре ме ном, кон сти ту и ше се бе не са мо 
као глав ног за пи сни ча ра ства ра ња све та већ и као осо бу ко ја чи ни 
зло чин не би ли осе ти ла ис ку пље ње; Маг да по ри че жи вот да би 
по ре кла и смрт и го ми ла ре чи не би ли на го ми ла ла при ви де, јер 
„све то из ми шљам да би то исто из ми сли ло ме не”.21 По да сти ру ћи 
и по твр ђу ју ћи на овом ме сту ак си ом ан тич ке фи ло зоф ске ми сли пре
ма ко ме „сва ко би ва ње кре ће се у су прот но сти ма”, кад „су прот но 

18 М. Лом пар, „Стра нац и стид”, 200.
19 У ср цу зе мље, 13.
20 Исто, 40–41.
21 Исто, 81.
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би ва од су прот ног”,22 Маг да за ди ре у осно ве пла то ни стич ке ре
вер зи бил но сти жи во та и смр ти (кад се Со крат пи та: „Зар то дво је 
[живот и смрт – О. В.], ако је ио ле су прот но, не по ста је јед но из 
дру го га?”23). На нео п ход но сти по сто ја ња дру га чи јег и су прот ног, 
уо ста лом, ин си сти ра и Хај де гер у тре нут ку кад опи су је на ко ји на
чин се мо же мо при бли жи ти оно ме што је сте: „При је ће мо се при
бли жи ти то ме што јест ми сли мо ли све обрат но, уз прет по став ку, 
да ка ко, да уна при јед има мо око за то ка ко нам се све дру га чи је 
обра ћа.”24 Ме ђу тим, он де где у Пла то но вој и хај де ге ров ској кон цеп
ци ји по ста ја ње и оно што је сте за по чи ње, код Маг де се за вр ша
ва. Она је за ро бље на у кул ту ро ло шком, по ли тич ком и мо рал ном 
је згру ко је ни је хте ла, али на да ље се чи та са мо њен пут по сре ди
шту и ње на те жња да по пу ни пра зни ну исти ном жи во та ко ја не 
мо же би ти це ло ви та и у пот пу но сти са зна тљи ва. Ово је ме сто на 
ком се Маг дин им пли цит ни ди ја лог са бо гом по ја вљу је као од раз 
не си гу р но сти и по се за ња за „ве ли ким” ре чи ма у же љи да се по
бег не од од го во р но сти пре ма се би: „Ја сам ја. Ка рак тер је суд би на. 
Исто ри ја је Бог. Чик, чик, чик.”25 Јер, иа ко ју на ки ња по ку ша ва да 
ап стра ху је ма те ри јал но а сво јим чу ли ма да не ве ру је, ње на ду ша 
оста је ве за на за екс трем не об ли ке те ле сног, а дух по ста је тај ко ји 
кроз Маг дин лик до во ди и од во ди ег зи стен ци јал ну по ли се мич ност. 
За то ре чи ма и чи ка сва ког ко се усу ди да по ми сли дру га чи је, што 
зна чи и са му се бе.

Же ле ћи да на оном пра по чет ку про на ђе реч ко ја ће ство ри ти 
свет, а све сна је да је не на ла зи, ју на ки ња по чи ње да гра ди при чу 
о ту ђим ус пут ним жи во ти ма за бо ра вља ју ћи на при чу о се би, а 
за пра во је им пли цит но оства ру ју ћи. За то би се мо гло ре ћи да се 
ова кав тип ју на ка кон сти ту и ше и оним што не ка же о се би. Кра
ду ћи од јед не при че у ко јој се осе ћа жи вот и ре ал но не при па да ње 
(хи је ра р хи ја, жи вот у пу сти њи, мр ки и бе ли љу ди, кон кре тан исто
риј ски тре ну так), у че му се пре по зна је про ме теј ски син дром при
по ве да ча, Маг да уки да по сто ја ње соп стве ној при чи. За то не чу де 
ре чи у јед ном од нај зна чај ни јих фраг ме на та у ро ма ну ко ји по кре ће 
ло ги ку ју на ки њи ног да љег пи са ња и оте ло тво ре ња у вре ме ну то га 
што пи ше. Јер, јед на од нај ве ћих од ли ка овог де ла кри је се у ве што 
за ми шље ној игри у ко јој се не зна да ли Маг да о про жи вље ном 
пи ше, или пи ше да би про жи вља ва ла: 

22 Пла тон, Од бра на Со кра то ва; Кри тон; Фе дон, Бе о град ски из да вач ко
гра фич ки за вод, Бе о град 1976, 111.

23 Исто, 112.
24 Uvod u He i deg ge ra: Iz vor umjet nič ko ga dje la; Pi ta nje o teh ni ci; Okret, tri 

pre da va nja Mar ti na He i deg ge ra, prev. Da ni lo Pe jo vić i Jo sip Br kić, b. m., b. d., 23.
25 У ср цу зе мље, 9.
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Ства рам се бе ре чи ма ко је ства ра ју ме не, ја, ко ја жи ве ћи ме ђу 
од ба че ни ма, ни кад се бе ни сам са гле да ла у од го ва ра ју ћем по гле ду 
ту ђег ока, ни кад ни ког ни сам са гле да ла у од го ва ра ју ћем по гле ду 
вла сти тог ока. Док сам сло бод на да бу дем то што је сам, ни шта ни је 
не мо гу ће.26 

Дру гим ре чи ма, Маг да је мо гла да по ру чи: При чам о се би не 
би ли ме дру ги ство рио. Ова, као и сва ка Маг ди на ми сао, на по чет
ку је осу је ће на и не мо гу ћа. То што го спо ђи ца је сте об зна њу је се 
и из ми че ко ли ко чи та о цу то ли ко и њој, за то се онај ја спер сов ски 
скок из има нен ци је у тран сцен ден ци ју од и грао на са мом по чет ку 
ро ма на. Са да на сце ну, де ло ва њем Маг ди них ре чи и до де љи ва њем 
уло ге се би, уло ге ко ја је за лог ни кад не сте че ног иден ти те та, мо же 
да сту пи онај ка ми јев ски скок ап сурд ног чо ве ка, кад „ап сурд по
ста је бог (у нај ши рем сми слу ре чи), а не моћ да се схва ти по ста је 
би ће ко је ра све тља ва се бе”.27 И пр ви и дру ги део ове ан ти но ми је 
у Маг ди ној све сти по хра њен је у уло га ма ко је љу ди око ње има ју 
у све ту. Упра во је ово мо ме нат за ла ска у мит ску сли ку све та, јер 
ап сурд ко ји по ста је бог на зи ва се име ном „отац”, а не моћ као би ће 
ко је са мо се бе ра све тља ва (али ни кад до вољ но не од го не та) по
ста је ју на ки ња овог ро ма на. Иа ко Маг да твр ди да је „сло бод на да 
бу де то што је сте”, она не пре ста је да бу де са мо пу ки ко мен тар 
вла сти тог жи во та за ко ји се то ли ко бо ри да бу де дру га чи ји. У 
ово ме ле жи осно ва ап сурд но сти Маг ди ног ли ка. Ин те ре сант но је 
то ка ко се упли вом кри ви це (ме та фи зич ке, сек су ал не) у те ло и ми
сао ју на ки ње не по ни шта ва ње на ап сурд ност, иа ко ова ка те го ри ја 
че сто би ва на пу ште на са про до ром рад ње, ње ном кул ми на ци јом, 
или пак кру жним то ком ми сли. 

Во ђе на чи стом ми шљу гно сти ка, ко ји по ри чу кру же ње ма те
ри је ка ко би се ис ко ре ни ло по на вља ње зла на ово ме све ту, јед но
став но ре че но „жи ве ћи про тив жи вот”,28 у ба зич ној су прот но сти 
из ме ђу ни ште ња и по нов ног ства ра ња све та, ју на ки ња од свог 
би ћа пра ви плат но на ком ће осли ка ти сво ју вер зи ју древ не бор бе 
из ме ђу све тла и та ме. Та ко, оме ђа ва ју ћи соп стве ни про стор сло бо
де ко ји је до вољ но огра ни чен исто риј скопо ли тич ком изо ло ва но
шћу у по рет ку скри ве ног де мо на, ко ји ли ни је гра ни це и ге о граф ски 
до во ди у овај ро ман, Маг да по ста је оли че ње би ћа ко је ви зу ел не и 
спо ља шње (не у мит не) пред ста ве пре тва ра у соп стве не. Те исте 

26 Исто, 12.
27 Ал бер Ка ми, Есе ји, прев. Го ри ца То до си је вић и др., Pa i de ia, Бе о град 

2008, 122.
28 Жак Ла ка ри јер, Гно сти ци, прев. Ми лој ко Кне же вић, Гра дац, Ча чак 

2001, 29.



450

сен за ци је на кра ју кул ми ни ра ју у пот пу ном одрођeњу од би ћа из 
ког су по те кле, оштро се окре ћу ћи про тив ње: 

... уте ха ми је са зна ње да из ме не, са мо из ме не ти цве то ви 
цр пу сна гу ко ја им омо гу ћа ва да оп ште ме ђу соб но, јед ни с дру ги
ма, у свом за но су чи стог по сто ја ња, (...) јер мо је је да их на во дим 
да ти тра ју њи хо вим вла сти тим об ли ком ма те ри јал не све сти да 
ја за у век ни сам они а они ни су ја, да ни кад не мо гу да бу дем та кво 
ус хи ће ње чи стог би ћа ка кво су они, већ ме за у век од њих раз два ја 
тај жа мор ре чи у ме ни ко је ме стал но об ли ку ју и пре о бли ку ју као 
не што дру го, не што дру го. Фар ма, пу сти ња, цео свет све до хо ри
зон та, у за но су је оп ште ња са са мим со бом, ус хи ћен уза луд ним 
по ри вом мо је све сти да се у ње му на ста ни29 (под ву кла О. В.).

Ова дис кур зив на и не пре ки ну та ми сао по сле ди ца је Маг ди
ног ба зич ног не рас по зна ва ња си ме три је ко ју тре ба да уве де из ме ђу 
се бе као осо бе ко ја про жи вља ва од ре ђе но ис ку ство и осо бе ко ја о 
том ис ку ству пи ше на вр ло че сто про ми шље но „жен ски” – пе снич
ки на чин (са не ма лим иро ниј ским упли вом као ре ак ци јом на па
сто рал ну ми сао, ре као би До ми ник Хед). У овом сти лу обра ћа ња 
се би и чи та о цу кри је се ни јан си ра на и у сво јој ди фу зно сти сло же на 
иде ја ау то ра да ис при ча при чу о ју на ки њи ко ја се на ла зи из ме ђу, 
на гра ни ци ко ја раз два ја два ти па ку ци јев ских ју на ка, из ме ђу ти
ра ни на и жр тве. Ипак, сма тра мо да Ку ци је ви ро ма ни, по чев ши од 
пр вог ро ма напри ча Зе мље су мра ка, пре ко за си гу р но нај при зна
ти јег, Иш че ку ју ћи вар ва ре, па све до ро ма на Гво зде но до ба, у ко ме 
по но во на сце ну сту па ин те лек ту ал ни жен ски ју нак, на сли чан 
на чин апа р тан као и Маг да, при па да ју оном дру гом Фра је вом ти
пу ме то ни миј ских де ла у ко је спа да ег зи стен ци јал на про за, са 
ли ко ви ма ко ји че сто за себ но не мо гу да се „сме сте” у од ре ђе ни 
кош књи жев них ју на ка док им се не са гле да кон текст и иде ја це ло
куп ног ро ма на. 

Као и ро ма ни ко је смо на ве ли, та ко и ро ман У ср цу зе мље оби
лу је гро теск нона ту ра ли стич ким сце на ма ко је до при но се ди на
ми ци при по ве да ња, при ши ва ју се за Маг дин ка рак тер као сва ки 
де таљ ко ји ње но око осмо три, а њу по сте пе но пре тва ра ју у ап сурд
ног ју на ка ко га упра во страст сме шта у по се бан тип ап сурд ног. За
пра во, Ка ми је во за па жа ње да се „за ап сурд ног чо ве ка не ра ди ви ше 
о то ме да се не што об ја сни и раз ре ши, већ да се осе ти и опи ше”30, 
при сут но је и у осно ви Маг ди них днев нич ких, фељ тон ских за пи са. 

29 У ср цу зе мље, 56.
30 А. Ка ми, Есе ји, 168.
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Али тад у све сти осо бе ко ја ства ра да би уни шти ла и уни шта ва 
да би ство ри ла ис кр са ва ми сао да ње не ре чи по ста ју те ко је од ње 
чи не стран ца, јер су то „ре чи у ме ни ко је ме стал но об ли ку ју и 
пре о бли ку ју као не што дру го, не што дру го”.31 За то сма тра мо ис
прав ним став Де ре ка Етри џа да „у Ку ци је вим ро ма ни ма не ма ко
му ни ка циј ских от кро ве ња и кул ми на ци ја; са мо мо мен ти у ко ји ма 
се ју нак обра ћа се би у но во на ста лом пси хич ком ста њу”.32 Маг да 
је са ма че сто за пи сни чар сва ко днев них рад њи ко је је по твр ђу ју у 
све ту не а у тен тич но сти и по на вља ња, кад ка же: „Дах ће мо и на пи
ње мо се, он да се бри ше мо, сва ко на свој на чин, ква дра ти ћи ма то а
лет ног па пи ра ку пље ног у рад њи, као знак угла ђе но сти, на ме сти мо 
оде ћу и вра ти мо се у ве ли чан стве ни спо ља шњи свет”.33 У све ту 
оних ко ји ци клич ним по на ша њем по на вља ју гре шку ко ја је мо ра ла 
би ти ис пра вље на при ства ра њу све та (оца, му шког на че ла и мла де, 
не до сти жне Ане, же не ко ја би тре ба ло да бу де за бра ње на, а за пра во 
је „за ме ни ла” ону же ну са по чет ка ро ма на ко ју на гро теск ни на чин 
опи су је и до жи вља ва Маг да), Маг дин за ла зак у ме та фи зи ку за јед
но са осо бе ним при по ве дач ким по ступ ком пру жа ја сно одва ја ње 
од окру же ња, па и од ње са ме. Ју на ки њин го вор, та ко, иси ја ва ка 
чи та о цу сна гом оне бах ти нов ске „уну тра шње убе дљи ве ре чи” 
ко ја „не за вр ше на је, отво ре на, у сва ком ње ном но вом кон тек сту 
ко ји ди ја ло ги зу је она је спо соб на да от кри ва но ве сми са о не мо гућ
но сти”.34 На чин сла га ња ре чи од ко јих на ста ју си ту а ци је од Маг
де ства ра ју убе дљи вог и ау тен тич ног ју на ка. Не за вр ши вост ње не 
ре чи вид на је на сва ком ко ра ку, иа ко се са мо бе ле же ње кре ће од 
за грц ну тог до апа тич ног, а им пулс ди ја ло гич но сти от кри ва сва 
ли ца ци тат но сти у овом ро ма ну. Маг дин свет је свет дру гих, у сво
јој из о па че но сти је ди ни мо гу ћи, ин це сту о зан до гра ни ца пу ца ња, 
а њен је зик је сте је зик дру гих ко јим по ку ша ва да пре вла да се бе: 
„Мој из гу бље ни свет је свет му шка ра ца, свет хлад них но ћи, ва тре 
од об ли ца, ужа гре лих очи ју, и ду гих при ча о по кој ним ју на ци ма, 
ис при ча них је зи ком ко ји ни сам ус пе ла да за бо ра вим.”35 То је је зик 
же ље за пра по чет ком, за ПраЈед ним у ни че ан ском сми слу, на сле
ђе ни је зик гно сти ка код ко јих се чи ње ни це у кру жном опи су чо
ве ко вог ста ња, ка ко ис ти че Ла ка ри јер, „не пре ста но по на вља ју, као 
да се и ту су да ра ју са там нич ким зи до ви ма ре чи”.36 Ре чи упу ће не 

31 У ср цу зе мље, 56.
32 D. At trid ge, J. M. Co et zee and the Et hics of Re a ding, 29.
33 У ср цу зе мље, 38.
34 Ми ха ил Бах тин, О ро ма ну, прев. Алек сан дар Бад ња ре вић, Но лит, Бео

град 1989, 108.
35 У ср цу зе мље, 11.
36 Ж. Ла ка ри јер, Гно сти ци, 27.
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се би исто су што и ћу та ње би ћа, та ко да, де лу ју ћи на вла сти ти жи
вот као на рад њу ро ма на и обр ну то, Ку ци уво ди ју на ки њу по себ но 
ау тен тич ног ста ту са.

Исто ри ја јед не ра зо ре не све сти за то и по чи ње ре че ни цом: 
„Данас је отац до вео сво ју не ве сту у ку ћу”, ре че ни цом ко ја при зи ва 
апарт ност ка ми јев ског ти па ју на ка („Да нас је ма ма умр ла”, чи та мо 
у пр вим ре до ви ма Стран ца37), та ко да ро ман У ср цу зе мље отва ра 
пар це ли са ну, пре де сти ни ра ну исто ри ју јед ног би ћа за хва ће ног 
соп стве ном ло ги ком (не за вр ше ног) са мо у ни ште ња. Маг да је пред
став ник оног ти па ју на ка ко ји очу ђу ју ћи дру ге са ку пља се бе, а очу
ђу ју ћи се бе из о кре ће исти ну о дру ги ма. По себ но би ин три гант но 
и те шко би ло утвр ди ти гра ни це исти не и фик ци је у овом ро ма ну, 
што је је дан од нај зна чај ни јих фе но ме но ло шкохер ме не у тич ких 
сиг на ла чи та о цу, јер се ју на ки њин је зик ме ња она ко ка ко до ла зи 
до про до ра но ве све сти (до каз за то су и чи та ви па са жи пи са ни на 
„афри кан су”). Ла га ном игром из ме ђу стра сти и рав но ду шно сти 
ау тор је на је дин ствен на чин ус пео да одр жи спе ци фич ност Маг
ди не ап сурд но сти. 

2. „Хо ћу да мо ја при ча има по че так, сре ди ну и крај,  
не са мо бес крај ну сре ди ну ко ја зе ва”38

„Ако бих на крат ко ис пу сти ла свет из ша ка, рас пао би се”,39 
ка же ју на ки ња по све но вог син дро ма у свет ској књи жев но сти. У 
ње ном ли ку се, кроз ра сло ја ва ње ни воа ау тен тич но сти, мо же пре
по зна ти, по ред ми та о Со фи ји и ње ном па ду и дру ги, су про тан – 
му шки прин цип, ко јим на сто ји да овен ча упра во се бе. Ства ра лач ки 
раз гра ђу ју ћи све ми то ве о по стан ку све та (ко ји кон стант но при зи
ва ју ној ма нов ско ми то по и ма ње пси хе – пре све га кроз два до ми
нант на жен ска прин ци па, Мај ке Зе мље и де ви цемај ке40) Ку ци је 
па жљи во во дио ин те лек ту ал ну при ро ду сво је ју на ки ње ка тра ве
сти ра ном са зна њу, ви ше убе ђе њу, да је упра во она онај ак тив ни, 
му шки прин цип ко ји тре ба да ство ри свет и љу де. Сто га и на слов 

37 Ле на Пе тро вић у књи зи Жи вот и вре ме на Џ. Мај кла Ку ци ја, из ме ђу 
оста лог на во ди идеј нопо е тич ке уз о ре и ти по ве ју на ка у про зи овог ју жно а фрич
ког пи сца. Ви ше у: Ле на Пе тро вић, Жи вот и вре ме на Џ. Мај кла Ку ци ја, Свен, 
Ниш 2004. 

38 У ср цу зе мље, 50.
39 Исто, 81.
40 Фор ми ра ње тран спер со нал ног ар хе ти па, уко ре ње ног у јун гов ској по

став ци о лич ном и ко лек тив ном, Ерих Ној ман ви ди кроз два ли ца жен ског прин
ци па – јед ног ко ји ра ђа и хра ни (Мај ка Зе мља) и дру гог у ко јој бог ра ђа (де ви
цамај ка). Ви ше у: Ерих Ној ман, Исто риј ско по ре кло све сти, прев. Глигорије 
Ерњаковић, Про све та, Бе о град 1994, 115.
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са мог ро ма на мо же (још јед ном) до би ти иро нич ну, ми то ло шкиег зи
стен ци јал но тра ве сти ра ну ко но та ци ју: у ср цу зе мље, из ме ђу оста
лог, зна чи и у сре ди шту жен ског прин ци па, Мај ке Зе мље ко ја ства
ра жи вот и ко јој се сав жи вот вра ћа,41 али чи ји је сим бол сам отац. 
Из ме ђу за грц ну тих се ћа ња на мај ку и де тињ ство ко је та ко ђе ре
ла ти ви зу је до гра ни ца не по сто ја ња, кад се не зна да ли су уоп ште 
ње на бра ћа и ро ђа ци по сто ја ли у на пу ште ној шко ли ко ју ви ди 
по ред ку ће или је све плод ње не по тре бе за пра вим из во ром ко ји 
не ма ве зе са не ми ло срд но шћу ње ног оца, Маг да је на се бе пре у зе ла 
за да так ко ји јој свест на ме ће: „У му ка ма под оче вом те жи ном, бо рим 
се да по да рим жи вот јед ном све ту, али као да ра ђам са мо смрт.”42 
У на ве де ној ре че ни ци кри ју се кључ не, жа ри шне тач ке оп се сив ног 
ти па ју на ка ком при па да Маг да: отац, жи вот и при ча. Оно што 
њих по ве зу је је сте нај оп се сив ни је по ље од свих на ве де них – реч. 
За то су ју на ки њи не вер бал не ар ти ку ла ци је оно што за во ди и за но
си, као ње на оп се си ја оцем ко јем је са мо она „не у мор на ма ти”.

Уби ством оца Маг да је же ле ла да и зва нич но на се бе пре у зме 
ства ра ње све та, бар оног ко ји је отац ство рио око њих. За то за њу 
и не по сто ји ка те го ри ја смр ти, већ са мо пој мо ви исти не и зло чи на 
за рад ме та фи зич ког ис це ље ња ко је ни ко, па ни она са ма се би не 
мо же да пру жи. Сто га и не чу ди ње но пи та ње: „Тре ба ли се ме не 
бо ја ти, гра бе жљи ве, не у ме ре не, јер ов де у ср цу зе мље, где про стор 
зра чи из ме не на све че ти ри стра не све та, не по сто ји ни шта што 
би ме мо гло за у ста ви ти?”43 Ово је јед но од кључ них пи та ња чи та вог 
ро ма на. Маг ди на не за у ста вљи вост и моћ са мо са вла да ног, као две 
опреч не а ду бо ко ком пле мен тар не цр те лич но сти, во де је де фи ни
тив ном „кра ју” на ком у дво гла сју за вр ша ва као лу да ста ри ца у 
истом про сто ру жи вог би ћа – Све та – ко ји гу та не пот чи ње не. Зе
мља ко ју она у се би ства ра је сте она ко ју са ма ви ди. На овом ме сту 
не рас по зна ва ња кри је се тра гич ки мо ме нат це лог ро ма на, јер Маг да 
же ли да ство ри, да по ро ди де ло на ово ме све ту. Овим же ли да ус по
ста ви но ви по ре дак, јер, ка ко ка же Хај де гер, „на зе мљу и у њу те
ме љи по ви је сни чо вјек сво је оби та ва ње у сви је ту. Бу ду ћи да дје ло 
по ста вља је дан сви јет, оно ус по ста вља Зе мљу”.44 С об зи ром на то 
да де ло ни је рас кри ве но и ја сно, оно не мо же по ста ти ни сим бол 
ју на ки њи ног сим бо ла – Зе мље. Да кле, ло гич ки по ре дак из о ста је, 
а сва ка ка те го ри ја ова ко устро је ног све та по ста је из о кре ну та, тра

41 Ви ше о олим пиј ском ми ту о ства ра њу све та у ком Мај ка Зе мља ра ђа 
Ура на по гле да ти у: Ро берт Гревс, Грч ки ми то ви, прев. Бо бан Ве ин, Фа ми лет, 
Бе о град 2008, 32.

42 У ср цу зе мље, 58.
43 Исто, 57.
44 Uvod u He i deg ge ra, 25.
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ве сти ра на и ко мен тар са ме се бе. Свет и Зе мља, као свет и ју на ки ња, 
у ду бо ком су не са гла сју. Мо гло би се ре ћи да се у овим (не)са гла
сји ма раз ли чи тих ти по ва стра но сти кри је ва жан по тен ци јал Маг
ди не ме та фи зич ке кри ви це, ко ја је сте „по мањ ка ње ап со лут не со
ли дар но сти са чо ве ком као чо ве ком”,45 ка ко ка же Ја сперс. Ме ђу тим, 
и та ње на ме та фи зич ка кри ви ца ду бо ко је уро ње на у без из лаз са
мо и ро ни је:

Не ма сум ње, ме не го ни (ви ди те су зе ко је ми се ко тр ља ју низ 
нос, са мо их ме та фи зи ка за др жа ва да не пад ну на стра ни цу, пла чем 
за оном из гу бље ном не ви но шћу, вла сти том и не ви но шћу чо ве чан
ства) мо ја од луч ност, мо ја гво зде на од луч ност...46

Та од луч ност пр ви пут се ја вља он да ка да на сце ну тре ба да 
сту пи по е тич ки и са др жин ски кул ми на ци о на тач ка ро ма на – кад 
се чи та лац су срет не са Маг ди ном стра шћу по бу ње ни ка. Це ло 
ње но би ће по чи ње да ура ња у но во ма шта ње са им пли цит ним 
пи та њем: Ко је де ло ће ми уки ну ти уну тра шњу не моћ, а спо ља шњу 
рав но ду шност? Кад ју на ки ња ка же: „не знам ни за је дан чин ко ји 
ће ме осло бо ди ти и пу сти ти у свет”,47 она очи глед но под „чи ном” 
не под ра зу ме ва кон тем пла ци ју. Ме ђу тим, чи та лац је ви ше не го 
си гу ран да ни на овој ли ни ји не ма осло бо ђе ња, та ко да је Маг да 
ви ше стру ко осу је ћен и за ро бљен чо век, онај ко ји не ста ну је ни у 
про сто ру ни у свом пи са њу – да пре фор му ли ше мо Хај де ге ро ве 
ре чи – већ од ла же не ми нов ни су срет са жи во том без це ли не. Или 
све вре ме сли ка јед ну ве ли ку але го ри ју смр ти, мо жда за то са му 
реч ско ро и не упо тре бља ва. Јер, пре ма Пла то но вој кон цеп ци ји, 
упра во је смрт крај ња ин стан ца же ље јед ног фи ло зо фа.

Ме ђу тим, оно што је у ју на ки њи ди рект но про бу ди ло же љу 
за осве том је сте оче ва не ми ло срд ност кроз екс пли цит ну блуд са 
Хен дри ко вом же ном, КлајнАном. Маг ди но оп се сив но и кул ту ром 
усло вље но стра хо по што ва ње пре тва ра је у же ну ко ја пре ћут но тра
жи ми лост соп стве ног оца. За то као жи во ти ња гре бе по вра ти ма 
оче ве со бе иза ко јих се де ша ва чин у ње ној све сти пре тво рен у чи
сто не же ље но по нов но ства ра ње све та, и то без ње, ства ра ње под
врг ну то, пре ма Фра ју, мо рал ној ам би ва лен ци ји Мај ке Зе мље, или 
жен ског прин ци па уоп ште. Тај чин по сте пе но у њој про во ци ра не
склад из ме ђу ми сли и чи ње ња. Же ле ћи да про дре у ло ги ку но во
на ста ле си ту а ци је, да као ћер ка и же на скре не па жњу на се бе, у 

45 Карл Ја сперс, Пи та ње кри ви це, пре в. Ва ња Са вић, К. В. С., Бе о град 1999, 
57.

46 У ср цу зе мље, 23.
47 Исто, 14.



455

сце ни кад је отац као ма ло де те бе сно и не стр пљи во ша ље у кре
вет, чи ме је мар ки ра као не ра зум но ин фан тил но би ће ко је ни је спо
зна ло жи вот и ту ђе по тре бе, Маг да ни је дан је зик стра них би ћа око 
се бе ни је ус пе ла да про чи та. Још јед ном оту ђу ју ћи свој свет од 
све та сво је ћер ке, Маг дин отац јој по твр ђу је да ће нај ве ћи узрок 
раз до ра би ти тај на њи хо вих би ћа. То је тре ну так и осе ћа ње кад у 
Маг ди ној ми сли без и ме ни отац „ве ру је да он и она мо гу да иза бе ру 
соп стве не ре чи и ство ре при ват ни је зик, с вла сти тим ја и ти и 
ов де и са да. Али не ма при ват ног је зи ка. Њи хо во при сно ти и мо је 
је ти”.48 Маг да пре по зна је ка те го ри је, али не и су шти ну. Мо жда 
за то и са ма ка же да „не жи вим ни са ма, ни ти у дру штву, већ, ка ко 
би се то ре кло, ме ђу де цом”,49 да кле у све ту зна ко ва.

На пра ви ви ши ру пу у свом оцу као што је он од ње на чи нио 
ни кад не по пу ње ну пра зни ну, по чи нив ши зло чин за ко ји и не зна мо 
да ли се за и ста до го дио, јер се чи ни да она из ми шља при че не би ли 
жи ве ла („леб дим из ме ђу тру до ва дра ме и не мо ћи раз ми шља ња”50), 
Маг да се кон стант но опи ре За ко ну ко ји вла да и по сле уби ства оца, 
са мо и ро нич но усло жња ва ју ћи сво ју ау тен тич ност. Док се бо ри 
из ме ђу оскуд них ре чи ко је јој дру ги упу ћу ју и ко је она њи ма вра
ћа, Маг ду све вре ме оп те ре ћу је сло же ност њи хо вих ре чи (или ћу
та ња), а не скри ве ност њи хо вих де ла. Ово је мо жда и је дан од раз
ло га због ко јих се од лу чу је да сво јим де лом по ру чи по сма тра чи ма 
ње ног жи во та да мо же учи ни ти исто што и они, не схва та ју ћи да 
сво је би ће ти ме још ви ше уда ља ва од свих при род них за ко на, мул
ти пли ци ра ју ћи сво ју стра ност. У тре нут ку кад се од лу чу је за зло
чин Маг да би ва су о че на са оче ки ва њем. Ње на оп се си ја пре тва ра 
се у же љу да овла да ту ђом ми сли, да њи хо ве по ступ ке (са у че сни
штво), ако већ не мо же ми сли и ре чи, ве же за се бе. Та ко је у пр вим 
тре ну ци ма „са оп шта ва ња” свог зло чи на Хен дри ку: „’Хај де, та ко ти 
бо га, ми чи се ,̓ ври штим, ’го спо дар ће умре ти ако му не по мог неш; 
он да не ћу ја би ти кри ва .̓”51 Ви ше стру ко су за ни мљи ви и дво сми
сле ни Маг ди ни ис ка зи, по го то ву кад спо ми ње бо га и кри ви цу. У 
овом крат ком ди ја ло гу са Хен дри ком, Маг да на зна че ном дво тач ком 
као па у зом у го во ру мо же да рас кри ва сво ју оп се сив ност и бо лест 
од же ље да ње на ру ка бу де та ко ја ће да про ме ни За кон и по ре дак.

„Отац ства ра од сут ност.”52 У овој ре че ни ци кри је се су шти на 
и Маг ди не при че и ње ног при по ве да ња. И над њим уми ру ћим, по 
ко зна ко ји пут од сут не су ре чи, али не и де ла. Маг дин је зик се 

48 Исто, 42.
49 Исто, 12.
50 Исто, 71.
51 Исто, 74.
52 Исто, 44.
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про ме нио као по сле ди ца ње ног де ла. Је зик оп се сив ног по стао је 
је зик моћ ни ка ко ји гу би моћ са мо са вла да ва ња:

Пла че као ма ло де те.
„По мо зи ми, по мо зи ми, бол је ужа сан! Бр зо, до не си не што 

да не ста не овај бол!”
„Не ма ви ше ра ки је. Та та је све дао Хен дри ку; сад кад нам је 

по треб на, ви ше је не ма”53 (под ву кла О. В.).

Са над ре ал ном сли ком оца ко ји са „без бо жним сја јем” ле жи 
на кре ве ту у ко ме је пре ки ну то но во ства ра ње све та, Маг да соп
стве ни зло чин по чи ње да по сма тра као ту ђу му ку („Са мо од се бе 
до ђе, ни је по треб но ни ка кво под у ча ва ње, са мо по ко ран на род око 
те бе и пи зма због њи хо вог ћу та ња”54). Маг да на чи ње сво ју уну тра
шњост обра ћа ју ћи се при сут ном оцу као не при сут ном у ре че ни ци 
„та та је све дао Хен дри ку”. Из ме ђу ја и ти ис пре чио се он; из ме ђу 
пи са ња и жи во та на шао се пре ступ, ме та фи зич ка кри ви ца Маг де
го спо ђи це, ко ја и по ред са мо и ро нич них исту па ко ји ди вер ги ра ју 
се ман тич ку под ло гу ро ма на упра вља оном ње ном „опе ра тив ном 
са мо све шћу”, ка ко би то ре као Хен ри Џејмс, са мо све шћу при по
ве да ча ко ји тре ба да одр жи при чу. Та ко, вр ше ћи све ве ће на си ље 
пр вен стве но над со бом, Маг ди на свест по чи ње да се игра гра ни
ца ма при по ве да ња она ко ка ко при чу о се би по чи ње да рас кри ва. 
Тад на сту па ју до тад кроз цео ро ман на го ве ште ни по е тич ки пре се ци 
(у при мар ном пост мо дер ни стич ком осе ћа њу55), ко ји сво ју пу ну 
сна гу по чи њу да до би ја ју упра во са да ка да стиг ма ти зо ва ност ње
ног де ла по ста је основ ни мо рал ни пре ступ, а од ва жност по чи ње 
да при вла чи ка зну. 

Моћ слу ге над го спо да ри цом от кри ва се кроз де ло (у чи ну 
си ло ва ња), а не у ре чи. Ка зна за пре ступ ко ји не под ра зу ме ва то ли
ко сам чин уби ства оца ко ли ко по ку шај са ста вља ња гра ни ца два 
све та и уло га ко је су сви ма при пи са не, ти ме што се же ли при сва
ја ње до ми на ци је у де лу, оног дру гог при мо ра ва да те жи ште све та 
вра ти у пр во бит ни по ре дак. За то је Хен дри ко во де лока зна чин 
гу ше ња ре чи, аси ми ло ван и по но вљен очев пре кор над де те том ко је 
мо ли за па жњу на пра гу мит ске про сто ри је. А Маг да, на чи нив ши 
пре ступ чи ји узрок још јед ном тра жи у пре ег зи стен ци ји и па то
ло ги ји свог по стан ка („Си ло ва ње у де тињ ству: тре ба ло би да не ко 

53 Исто, 76.
54 Исто, 77.
55 Та ко и До ми ник Хед у ту ма че њу ро ма на У ср цу зе мље по ла зи од екви

ва лен ци је пост мо дер ни зма и пост ко ло ни ја ли зма, чи ме свој по глед усме ра ва ка 
ме ђу соб ном од би ја њу цен тра и мар ги не (The Cam brid ge In tro duc tion to J. M. 
Co et zee, 27). 
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по тра жи је згро исти не у овој из ми шљо ти ни”56) на при по вед но 
нај ди на мич ни ји на чин отва ра до тад ти ња ју ћу игру по на вља ња. 
Кад де таљ но опи ше гро теск ну смрт свог оца ју на ки ња се по на вља
њи ма вре мен ски вра ћа на при чу о се би, по твр ђу ју ћи не по у зда ност 
свог при по ве да ња („Мо жда сам се та да мо ли ла, не по пр ви пут, 
да умрем на ми ру и да се не оти мам зе мљи”; „Мо жда сам му по
ма га ла да уста не из кре ве та...”57 итд.). 

За хва та ју ћи дра му ин ди ви ду ал но ре жи ра не ко смо ло ги је у 
ко јој те ло, ма те ри ја и оно тран сцен дент но во де нај ве ћу бор бу, као 
у ау тен тич ним спи си ма гно сти ка, Маг да за пе ча ћу је ве чи то кру же
ње ма те ри је у об ли ку ра ђа ња. Она ко ка ко „на ша вла сти та ма те ри ја, 
ма те ри ја зе мље, би ља ка и жи вих би ћа је сте не што као не из мер но 
оте жа ло се ме ете рич ких че сти ца над све та”,58 ни кад не до сег ну тог 
али же ље ног над све та, по себ но у нар ци со ид ној кон струк ци ји лич
но сти Маг дего спо ђи це, та ко и си стем ју на ки њи ног ми шље ња по
ста је оте жао зе маљ ским пе ча том. Ин те ре сант но је то да у тре нут
ку нај ве ће ре ду ко ва но сти ди ја ло га у ро ма ну чи та лац на ње го вом 
кра ју осе ћа бу ји цу ствар но сно им пли ко ва них ре чи усме ре них ка 
спо ља, до жи вља ва ју ћи јед ну по себ ну рас кри ве ност Маг ди ног би ћа, 
од но сно пр ви раз го вор у ком од ју на ки ње до би ја кон крет не од го
во ре. Екс пли цит ни и же ље ни про тив жи вот на про сто уси са ва об ја
ву кон тра фик циј ског мо мен та. Та „кон тра фик циј ска си ту а ци ја као 
мо гућ ност мо гућ но сти”59 по но во до во ди у свет ро ма на јед ну чи сту 
кон цеп ци ју (не)мо гу ћег све та. Ово је, у ком по зи ци о ном сло ју ро
ма на, мо ме нат Маг ди ног по су вра ће ња у не а у тен тич ност ко ја од ње 
мо же да на чи ни чо ве ка, мо ме нат у ком би мо гла, ко нач ним од го
во ри ма ствар но сти и суд би ни, са се бе да отре се стиг ма ти зо ва ност. 
Ме ђу тим, ни оне пти цеави о ни ко ји јој се обра ћа ју на шпан ском 
је зи ку у ко нач ном нер вном ра строј ству ни су ус пе ли ње ну свест да 
при бли же исти ни, а страст да за до во ље са зна њем. Маг да оста је 
ју нак ра за пет из ме ђу три по зо ри шна чи на ег зи стен ци је: из ме ђу 
стра сти стран ца, стра сти по бу ње ни ка и стра сти ап сурд ног чо ве ка. 
С об зи ром на то да је крај ро ма на де тер ми ни сан (лу ди ло) и у скла ду 
са уну тра шњом ло ги ком Маг ди не при че, мо гло би се ре ћи да на 
овом ме сту под јед на ко по сто је и ло гич ки и при по ве дач ки за вр
ше так, од но сно да по чи ње да по сто ји „ем пи риј ски знак при по ве
дач ког за вр шет ка”.60 Тај ем пи риј ски знак отва ра дво стру ки сиг нал 

56 У ср цу зе мље, 8.
57 Исто, 88.
58 Ж. Ла ка ри јер, Гно сти ци, 14.
59 Saul Krip ke, Na ming and Ne ces sity, Ba sil Blac kwell, Ox ford 1980, 77.
60 Ми ло Лом пар, О за вр шет ку ро ма на, Дру штво за срп ски је зик и књи жев

ност Ср би је, Бе о град 2008, 34.
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чи та о цу: јед ним се оства ру је суп тил на по е тич ка про ме на ко ја до
но си ра зло жно и хро но ло шки све оно што око обо ле ле осо бе ви ди, 
а дру гим се уво ди нео би чан ју нак ко ји има уло гу рас кри ва ча Маг
ди ног ста ња. Тај ју нак је тек са да ствар ност – она по ста вља пи
та ња као ко нач ни и апо ка лип тич ни вид са мо су о че ња, јер по на вља 
зло чи не и кри ви це Маг дего спо ђи це. Са да свет не по ла же пра во 
са мо на ју на ки њи ну свест, не го и на те ло. 

Рас тр за на из ме ђу дво стру ке уло ге свог би ћа у све ту ро ма на, 
не са мо оне при по вед не и ег зи стен ци јал не већ и оне апо лон ске и 
ди о ни ске – јед не ко ја упра вља сло же но шћу ње них пе снич косно
вид них са мо и спо ве сти и дру ге ко ја је оп те ре ћу је ти тан ским же ља
ма и чу ли ма – Маг да је ство ри ла се бе и свет на мит скоде мон ској 
гра ни ци не би ли се за пи та ла: „Шта ра дим на овој вар вар ској гра
ни ци?”, да ју ћи ти ме тра гич ки сми сао свом по сто ја њу. За кон оца 
ко ји је мој за кон, ко ји је за кон све та, ра ђа по бу ну про тив се бе, и 
упра во сто га „мо је ре чи ни су ре чи ко је чо век чо ве ку го во ри”.61 Од
бој ност Маг ди ног ли ка са др жа на је у ње ној по ко ри во сти ре чи ма, 
док је при влач ном чи не на чи ни на ко је об зна њу је су шти ну ко ја се 
от кри ва у ње ној нај ду бљој ве зи са оним опреч ним од ко га је по ста
ла и ко ме се вра ћа, јер је то тре ну так у ком ра све тља ва „ва тре ну 
че жњу за при ви дом”, и то за „из ба вље њем по мо ћу при ви да”.62 Го
спо ђи чи на не спо соб ност овла да ва ња и ствар но шћу и при ви дом од 
ње чи ни ју на ка ту ђег про сто ру ко ји је и сам се би стран. Сво де ћи 
свет на ви ше стру ку по јав ност соп стве ног и дру гих би ћа у де ли ма 
или го во ру, ју на ки ња све сно од би ја да пре у зме бар је дан об лик, 
не схва тив ши да у пи та њу „’Па, ко сам јаʼ?”, мо же да до би је са мо 
од го вор: „’Го спо ђи ца је го спо ђи ца .̓”63

61 У ср цу зе мље, 28.
62 Фри дрих Ни че, Ро ђе ње тра ге ди је, прев. Ве ра Сто јић, Де ре та, Бе о град 

2012, 28.
63 У ср цу зе мље, 36.




