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кон струк ци ји, па ти ме и у Ла зи ће вој сту ди ји. Древ но на че ло есте ти ке 
– си ме трич ност – спро ве де но је не са мо по сред ством ју на ка Но е ми са, 
ду ал ног ме ди ју ма ко ји по ве зу је мит и исто ри ју, не го и кроз иде ју да се 
„ар го на у ти ка” по ро дич ног кла на од ви ја од Ис то ка пре ма За па ду, су прот
но ар хе тип ском ша бло ну, ка ко би се тим раз ли чи тим сме ро ви ма об и сти
ни ла си ме три ја спрам вер ти кал не осе Зе мље. 

Про стор новре мен ски аспект стил ских фи гу ра ко је се у Злат ном 
ру ну ма ни фе сту ју у ма кро струк тур ном сми слу (але го ри ја, сим бол, иро
ни ја, па ра ба за), с јед не, и про фет ски тон Злат ног ру на, за пи та ност над 
суд би ном чо ве ка као вр сте (Но ви Ва ви лон или Но ви Је ру са лим?), с дру ге 
стра не, пи та ња су ко ја ак ти ви ра ју по след ња два по гла вља књи ге. Иа ко 
се спо ра дич но за па жа дис пер зив ност у из ла га њу, на гли пре ла зи с јед ног 
те о риј ског кон цеп та на дру ги, Ла зи ће ва књи га оби лу је те о риј ским и 
књи жев ним асо ци ја ци ја ма (Де ри да, Ба шлар, Де Ман, Ли о тар, Лот ман, 
Ви ко, Кри стал, Фок нер, Пруст, Ан дрић), јед на ко као и че стим екс кур
си ма по во дом дру гих ди сци пли на и књи жев них де ла, све до че ћи та ко о 
еру ди ци ји и бли ста вом ин тер пре та тив ном да ру свог ау то ра; оту да јој 
се, крај ње уте ме ље но, мо же при пи са ти ква ли тет lo cusа amo e nusа књи
жев но те о риј ске и хер ме не у тич ке ми сли. 

Ви о ле та МИ ТР О ВИЋ

НЕ ВИ ДЉИ ВЕ ВЕ ЗЕ ИЗ МЕ ЂУ АМЕ РИЧ КЕ  
И СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ

Го ран Ра до њић, Фик ци ја, ме та фик ци ја, не фик ци ја, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град 2016

Хра бан Ма вар у де се том ве ку пи сао је да умет но сти има ју не про
мен љи ва пра ви ла ко ја, ка те го ри чан је, ни су ство ри ли љу ди, не го су их 
от кри ли они нај би стри ји пред став ни ци ро да. Да кле, умет ни ци, ипак, 
зна ју не што ви ше од оста лих док от кри ва ју ,,не про мен љи ва пра ви ла” у 
про мен љи вој ствар но сти. Бо длер је то иш чи та вао из дво стру ке чо ве ко
ве при ро де, ма те ри јал не ко ја је про мен љи ва и ду хов не ко ја је веч на. 
Ис тра жу ју ћи ве зе из ме ђу срп ске и аме рич ке књи жев но сти ше зде се тих 
и се дам де се тих го ди на XX ве ка, са ак цен том на ро ма ну, Го ран Ра до њић 
је ком па ра тив ном сту ди јом Фик ци ја, ме та фик ци ја, не фик ци ја от крио 
ве зе ко је по ка зу ју по ве за ност на јед ном ви шем ду хов ном ни воу из ме ђу 
две књи жев но сти – по ве за ност до ко је је до шло ка да су ау тен тич ни ства
ра о ци ре а го ва ли на, ипак, слич не дру штве не окол но сти. 
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„Ори ги нал на и ино ва тив на ком па ра тив на сту ди ја” (Јо ван Де лић) 
Го ра на Ра до њи ћа та ко по ка зу је и мо гућ но сти ро ма на као жан ра. Ар гу
мен то ва но, сту ди ја утвр ђу је вред ност срп ске књи жев но сти на гло бал ном 
ни воу та ко што утвр ђу је слич но сти у мо де ли ма при по ве да ња и чи та ња 
са ро ма ни ма аме рич ке књи жев но сти. Ро ма ни срп ске књи жев но сти ко ји 
су пред мет сту ди је су: Ба шта, пе пео (1965) и Пе шча ник (1972) Да ни ла 
Ки ша, Хо до ча шће Ар се ни ја Ње го ва на (1970) и Ка ко упо ко ји ти вам пи ра 
(1977) Бо ри сла ва Пе ки ћа, Књи га о Бла му (1972) и Упо тре ба чо ве ка (1976) 
Алек сан дра Ти шме. Из аме рич ке књи жев но сти ау тор сту ди је се ба ви 
сле де ћим ро ма ни ма: Pa le Fi re (Бле да ва тра) Вла ди ми ра На бо ко ва (1962), 
Snow Whi te (Сне жа на) До нал да Бар тел ми ја (1965), The Crying of Lot 49 
(Об ја ва бро ја 49) То ма са Пин чо на (1965), In Cold Blood (Хлад но крв но) 
Тру ма на Ка по теа (1965), Gi les Go atBo y (Џајлс ко зар) Џо на Бар та (1966), 
Sla ug hter ho u seFi ve (Кла ни цапет ) Кур та Во не га та (1969), Song of So lo mon 
(Со ло мо но ва пе сма) То ни Мо ри сон (1977).

По сма тра ју ћи ре а ли за ци ју од ре ђе них књи жев них мо де ла у на ве де
ним ро ма ни ма из пе ри о да ше зде се тих и се дам де се тих го ди на XX ве ка 
у срп ској и аме рич кој књи жев но сти, ау тор сту ди је же ли да от кри је ефек те 
ко ји се по сти жу та квом вр стом тек сто ва. Та ко ђе, ау то ра ин те ре су је ко је 
све кон цеп ци је пост мо дер ни зма по сто је и да ли су све под јед на ко вред не. 
,,Опре ди је лио сам се, да кле, за ро ма не из дви је књи жев но сти, из дви је 
тра ди ци је, срп ске и аме рич ке, у увје ре њу да се у тим тек сто ви ма мо гу 
са гле да ти основ ни прин ци пи књи жев но сти у јед ном пре ла зном до бу, 
ше зде се тих и се дам де се тих го ди на XX ви је ка. Ти прин ци пи до но се зна
чај не про мје не у књи жев но сти и њи хо ва ва жност и трај ност умно го ме 
ути чу на на ше схва та ње књи жев но сти уоп ште. Иза бра ни ро ма ни, мо же 
се ре ћи, по чи та но сти, по ко ли чи ни тек сто ва ко ји су о њи ма на пи са ни, 
већ су са да дио тра ди ци је, за јед нич ке и је дин стве не.”1 

Ве зе ко је је ис пи ти вао Го ран Ра до њић ни су на ста ле ди рект ним 
ути ца ји ма ни аме рич ких пи са ца на срп ске, а ни обрат но. По сто ји не што 
што је ау тор сту ди је име но вао као ,,за јед нич ка ат мос фе ра”. У ту за јед
нич ку ат мос фе ру, на рав но, укљу че не су ве ро ват но и не ке дру ге на ци о
нал не књи жев но сти ко је ни су пред мет ана ли зе у овој сту ди ји. Слич но сти 
из ме ђу две књи жев но сти, ко је су број не, го во ре о по сто ја њу ,,за јед нич ке 
ат мос фе ре”, а раз ли ке све до че о ау тен тич но сти ма на ци о нал них књи жев
но сти: ,,Ипак, има не што у том вре ме ну, ка ко у САД, та ко и у Ју го сла
ви ји, што га чи ни ве о ма спе ци фич ним... То је пе ри од сна жног на прет ка 
у свим сфе ра ма – та да је до шло до по ди за ња жи вот ног стан дар да, ми
је ња ња на ви ка, ши ре ња еко ло шке сви је сти, раз во ја фе ми ни зма. На гло
бал ном пла ну, то је и до ба до та да не слу ће них до стиг ну ћа, као што је 

1 Го ран Ра до њић, Фик ци ја, ме та фик ци ја, не фик ци ја, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град 2016, 12.
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од ла зак чо вје ка у све мир, на Мје сец. Но, исто та ко, то је и пе ри од бор бе 
за људ ска пра ва, за еман ци па ци ју на ци ја и по је ди на ца, али и до ба хлад ног 
ра та, тр ке у на о ру жа ва њу, ку бан ске кри зе, ра та у Ви јет на му, ври је ме кад 
по сто ји страх од уни ште ња људ ске вр сте, страх ко ји ни ма ло ни је нео сно
ван, јер је атом ска бом ба већ ко ри шће на...То  је, да кле, и до ба стра ха, зеб ње, 
не по вје ре ња у си стем, у ко ме исто вре ме но по сто је и вје ро ва ње у про грес 
и не по вје ре ње у ње га.”2 Ерик Хоб сба ум у књи зи До ба екс тре ма, чи ји 
на слов нас већ упу ћу је на ат мос фе ру у XX ве ку, на во ди ре чи по зна тих 
лич но сти о ве ку ко ји се у том тре нут ку окон ча вао. Јед на од тих лич но
сти је Је ху ди Ме њу хин, ко ји ка же: „Ако бих мо рао да су ми рам XX век, 
ре као бих да је он по бу дио нај ве ће на де икад за че те у чо ве чан ству, и 
уни штио све илу зи је и иде а ле.”3 По де ље ност, па ра но ју, стра хо ве, хи ја тус 
ко ји је на стао у XX ве ку у са мом чо ве ку, ре ги стро ва ће и ро ман, то чо ве
ко во ,,ча роб но огле да ло” (Киш).

Тер ми но ло шка за бу на ко ја је на ста ла, пре не го што је ве ћи на пост
мо дер ни зам узе ла као нај све о бу хват ни ји по јам, све до чи ла је о сло је ви
то сти овог књи жев ног пе ри о да, ко ја се ни је да ла име но ва ти та ко ла ко. 
Пре не го што се уста лио тер мин пост мо дер ни зам, те о ре ти ча ри, кри ти ча ри 
и исто ри ча ри књи жев но сти су по ку ша ва ли да ухва те у мре жу са раз ли
чи тих стра на про ме ну ко ја је би ла флу ид на. Про ме на ко ја се од и гра ва
ла још увек пред њи хо ви ма очи ма, об у хва та ла је све аспек те књи жев ног 
де ла – од ре чи, пре ко ау то ра, ко ји се раз де лио на раз ли чи та ли ца у 
про це су ства ра ња де ла или чак не ста јао, до чи та о ца ко ји ви ше ни је имао 
кла сич ну уло гу при ма о ца по ру ке, не го се сме штао час у по зи ци ју су кон
сти ту ен та де ла, час у по зи ци ју при ма о ца по ру ке ко ју је тре ба ло де ши
фро ва ти и по ве за ти са не ким прет ход ним де ли ма, и/или са ствар но шћу 
ко ју је том по ру ком тре ба ло раз от кри ти. Сам по јам чи та ња је био до ве
ден у пи та ње. 

Да би се утвр ди ло шта је то што је осво је но но ви на ма у ро ма ну, 
би ло је по треб но вра ти ти се на по чет ке и утвр ди ти књи жев ну ге не а ло
ги ју ових но ви на, а он да на осно ву слич но сти утвр ди ти раз ли ке. Ови ро
ма ни се, пре све га, осла ња ју на те о риј ске по став ке ру ског фор ма ли зма, а 
Џој сов ,,ве ли чан стве ни по раз” (Да ни ло Киш) и Пру сто ва ис тра жи ва ња 
не све сног се ћа ња пред ста вља ју ро ма неск ни основ ро ма ни ма ше зде се тих 
и се дам де се тих го ди на. Ме ђу тим, уло га ко ја је у ро ма ни ма ше зде се тих 
и се дам де се тих го ди на до де ље на чи та о цу пра ви су штин ску раз ли ку у 
од но су на мо дер ни стич ки ро ман, на при мер ро ман Џој са, Пру ста и Жи да, 
ка же Го ран Ра до њић. Раз ли чи ти еле мен ти ме та фик ци је омо гу ћи ли су 
при по ве да чи ма да по стиг ну пу но ћу ви ше знач но сти при по ве да ња. Ро ма ни 

2 Исто, 16.
3 Ерик Хоб сба ум, До ба екс тре ма (Исто ри ја крат ког XX ве ка 1914–1991), 

прев. Пре драг Ј. Мар ко вић, Де ре та, Бе о град 2004, 7.
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овог пе ри о да тра же на чин да по стиг ну све о бу хват ни ју сли ку све та, а да 
из бег ну ап со лут ни ре ла ти ви зам. Же ле да „га је сум њу”, а да, ипак, раз
от кри ју раз ли чи те сло је ве ствар но сти. 

Од нос умет но сти и ствар но сти по ста је јед на од глав них те ма у ро
ма ни ма овог пе ри о да, ка ко у срп ској књи жев но сти та ко и код аме рич ких 
ау то ра. У то ме се огле да по тре ба за зна чај ни јим уче шћем умет но сти у 
дру штве ним кре та њи ма. Та ко се од ви ја је дан про цес ко ји ће ау тор сту
ди је де фи ни са ти као ,,по мје ра ње фик ци је пре ма ствар но сти”: ,,Код Пе
ки ћа у ро ма ни ма Хо до ча шће Ар се ни ја Ње го ва на и Ка ко упо ко ји ти вам
пи ра од нос тек ста пре ма ствар но сти про бле ма ти зу је се, из ме ђу оста лог, 
на чи ном на ко ји се ко ри сти јед на тех ни ка, а то је об ја вљи ва ње про на ђе ног 
ру ко пи са. С јед не стра не, то је ста ра књи жев на кон вен ци ја, те сто га упу
ћу је на фик тив ност. С дру ге стра не, ме ђу тим, у оба ро ма на прире ђи вач 
је пот пи сан, то је Бо ри слав Пе кић. У Хо до ча шћу се тек на кра ју ро ма на 
ви ди да је ри јеч о при ре ђе ном ру ко пи су. Ту нас при ре ђи вач оба вје шта ва 
ка ко је до шао до ру ко пи са ко ји је на пи сао Ар се ни је, па ка ко је из гле да ла 
Ар се ни је ва со ба, за тим го во ри о из мје на ма ко је је из вр шио на ру ко пи су 
итд. – да кле, све су то по зна те кон вен ци је. Ипак, не ки еле мен ти чи не да 
се ствар ност и фик ци ја по чи њу до ди ри ва ти.”4 Не ко ли ко пи та ња се ов де 
на ме ће. От куд по тре ба да се ау тор скло ни са сце не и да се по ја ви у уло зи 
при ре ђи ва ча тек ста? Шта то мо же да ка же о про це су чи та ња? Да ли је 
ова квим књи жев ним мо де лом до шло до по ни шта ва ња или афи р ма ци је 
ства ра лач ке лич но сти? Са овим по след њим пи та њем је у ду бо кој ве зи 
и пи та ње мо гућ но сти до ла ска до исти не о до га ђа ји ма из про шло сти. То 
је за јед нич ка те ма ових ро ма на. Јед на ко као што ће Киш по ку ша ти да 
сна гом фик ци је и до ку мен та раз от кри је свет свог ју на ка у Пе шча ни ку, 
та ко ће Курт Во не гат у ро ма ну Кла ни цапет  го во ри ти о до га ђа ју ко ји је 
,,не мо гу ће ис при ча ти”: ,,Има ти при чу зна чи не ка ко осми сли ти тра у ма
тич но ис ку ство. Иа ко је емо тив но те жи ште на бом бар до ва њу Дре зде на, 
са мог тог до га ђа ја го то во да не ма у књи зи – ди рект но му је по све ће но 
ве о ма ма ло тек ста, али је за то све што се на ла зи у књи зи оби ље же но тим 
до га ђа јем. Упра во то од су ство глав ног до га ђа ја чи ни да се све што се на
ла зи у тек сту са гле да ва у од но су на тај до га ђај, и сви еле мен ти по ста ју 
у из ви је сном сми слу су ге сти је, фраг мен ти ко ји сто је умје сто јед ног ужа
сног ис ку ства ко је је не мо гу ће ис при ча ти.”5

Го ран Ра до њић на ла зи па ра ле ле из ме ђу две књи жев но сти и на пла
ну ме ша ња жа нр о ва, ко ла жи ра ња ко је је бли ско сен зи би ли те ту но вих 
чи та ла ца; за тим, ап сорп ци ја књи жев них мо де ла ко ји се тра ди ци о нал но 
сма тра ју ни жим и при па да ју по пу лар ној кул ту ри, што је, у осно ви, по
ме ра ње са пе ри фе ри је ка цен тру, а што та ко ђе на ла зи сво ју па ра ле лу у 

4 Г. Ра до њић, нав. де ло, 74.
5 Исто, 111.
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чо ве ко вом пре ла ску са пе ри фе ри је ка цен тру. Ни јед на на ве де на осо би на 
ни је но ви на у књи жев но сти, али су у овом пе ри о ду до би ле на ин тен зи
те ту. Све то слу жи да се дру га чи је опа жа ствар ност, од но сно да се опа жа 
по мо де ли ма фик ци је. Шта зна чи опа жа ти ствар ност по мо де ли ма фик
ци је? Бу ду ћи да је ро ман хи брид на књи жев на фор ма и фор ма ко ја има 
нај ве ћу спо соб ност ап сорп ци је ствар но сти, упра во ап сор бо ва ње по ја ва 
са мар ги не и из ства р но сти уоп ште омо гу ћа ва раз у ме ва ње ствар но сти.

Го ран Ра до њић је овом сту ди јом, чи ни нам се, ус пео да, до во де ћи 
у ве зу две књи жев но сти, до ка же да је књи жев ност не са мо пра ти ла про
ме ну ко ја се од и гра ва ла у све ту не го је на ла зи ла и кључ за от кљу ча ва ње 
те ствар но сти. За та кво от кљу ча ва ње ствар но сти је био по тре бан ван
ред ни ства ра лац и ван ред ни чи та лац. Хи пер про стор, ка ко но во на ста ле 
окол но сти са ви ше цен та ра на зи ва Фре де рик Џеј мсон, зах те вао је раз ви
је ни ју пер цеп ци ју: „Под ра зу ме вам при то ме да ми са ми, људ ски су бјек ти 
ко ји су се на шли у том но вом про сто ру, ни смо др жа ли ко рак са тим раз
во јем: до го ди ла се му та ци ја објек та ко ју до сад ни је пра ти ла од го ва ра ју ћа 
му та ци ја су бјек та; још не по се ду је мо пер цеп тив но ору ђе ко је би би ло 
до ра сло том но вом хи пер про сто ру, ка ко ћу га зва ти, де лом за то што су 
на ше пер цеп тив не на ви ке фор ми ра не у оној ста ри јој вр сти про сто ра 
ко ју сам на звао про сто ром ви со ког мо дер ни зма.”6 

О ра зли ци у кван ти те ту из ме ђу две књи жев но сти ко је су пред мет 
ком па ра тив не ана ли зе у овој сту ди ји се мо же го во ри ти, али о ни жем 
ква ли те ту срп ске књи жев но сти не мо же би ти го во ра. Ако су по сто ја ли 
пе ри о ди ка да су књи жев на пул си ра ња у срп ској књи жев но сти би ла па
ра лел на оним ис тра жи ва њи ма на гло бал ном ни воу, ка же Го ран Ра до њић, 
он да је овај пе ри од сва ка ко је дан од њих. Да ли је ова ква књи жев ност ели
ти стич ка? Мо жда. У сва ком слу ча ју, ова ква вр ста књи жев но сти зах те ва 
стр пљи вог, па жљи вог и ком пе тент ног чи та о ца. Зар и чи та ње жи во та не 
зах те ва то исто? Ова сту ди ја, из ме ђу оста лог, по ка зу је ка ко је до шло до 
јед ног та квог при бли жа ва ња фик ци је ствар но сти.

Не над СТА НО ЈЕ ВИЋ

6 Фре де рик Џеј мсон, Пост мо дер ни зам у ка сном ка пи та ли зму, прев. С. 
Аша нин и Б. Дво р ник, КIZ Art press, Бе о град 1985, 72.




