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О ПРО СТОР НИМ ГРА НИ ЦА МА ИДЕН ТИ ТЕ ТА

Те џу Кол, Отво ре ни град, прев. Ален Бе шић, Де ре та, Бе о град 2016

Ро ма не ко ји се не на ме тљи во ба ве ва жним дру штве ним пи та њи ма 
не за ви сно од ак ту ел них те о риј ских и фи ло зоф ских тен ден ци ја ни је јед
но став но свр ста ти у од ре ђе ну стру ју – Отво ре ни град Те џуа Ко ла на зи ван 
је и ко смо по лит ским ро ма ном, али и ан ти ко смо по лит ским; ро ма ном о 
ими гран ти ма у САД, али и аме рич ким; фла нер ским, ан ти фла нер ским, 
ан га жо ва ним, су здр жа ним итд. Ни јед на од ових од ред ни ца су штин ски 
ни је не тач на, али је не до вољ но пре ци зна да об у хва ти ши ро ку ска лу 
по ја ва и сли ка ко је бе ле жи Ко ло во фо то граф ско око кроз глав ног ју на ка 
Џу ли ју са, ни ге риј сконе мач ког до се ље ни ка у САД ко ји на пу ту од ста на 
до по сла у пси хи ја триј ској бол ни ци ше та Њу јор ком и по сма тра ње го ву 
ар хи тек ту ру и љу де, али и про шлост ко ју (не) де ле. 

Шет ња као основ на нит ко ја по ве зу је уда ље не обла сти Џу ли ју со вог 
ин те ре со ва ња, од исто ри је умет но сти (Кол је исто ри чар африч ке умет
но сти), Хо лан ди је из ко ло ни за тор ског до ба, до књи жев но сти, кла сич не 
му зи ке и пост ко ло ни јал не те о ри је, ства ра ком по зи ци ју ко ја, упра во јер 
на пр ви по глед ни је стро га, омо гу ћа ва асо ци ја тив но ме ша ње при ват ног 
и јав ног, исто риј ског и са да шњег, и, што је нај ва жни је за овај ро ман, 
лич ног и ту ђег. На и ме, Кол ис пи ту је мо гућ но сти дис кур са као го во ра у 
име Дру го га, био тај Дру ги ми грант, цр нац, Ази јат, хо мо сек су а лац, же
на или под ре ђе на је дин ка у би ло ком по гле ду, ви де ћи књи жев ност као 
„да ва ње гла са ре чи ма дру гог”, што је и сво је вр сни про је кат ове књи ге. 
Су сре ти са дру штве но мар ги на ли зо ва ним љу ди ма ко ји се бо ре за сво ју 
иде о ло шки обо је ну пер спек ти ву, по пут ма ро кан ског сту ден та Фа ру ка ко
јег сре ће у Бри се лу и рас пра вља с њим о исла му, 11. сеп тем бру, Ал Ка и ди 
и дру гим гло бал ним по ја ва ма, у овом ро ма ну ни су по вод за за сту па ње 
ста но ви шта Дру го сти у име ап стракт не бор бе за рав но прав ност и пра ва, 
већ Кол/Џу ли јус на сто ји да ство ри си ту а ци ју у ко јој је Дру гом омо гу
ће но да го во ри соп стве ним гла сом, из је дин стве не исто риј ске и лич не 
пер спек ти ве. Пи та ње ко лек тив ног иден ти те та је не ис цр пан из вор по ле
ми ке у овом де лу, а по себ но с об зи ром на број не ет нич ке и со ци јал не 
гру пе ко је се ме ша ју у Њу јор ку, јер шта је то што је за јед нич ко там но
пу том пси хи ја тру Џу ли ју су ко ји до ла зи из Ни ге ри је, али не као иле га лан 
ми грант већ по сред ством сти пен ди је, афро а ме рич ком так си сти, цр ном 
рад ни ку у по шти ко ји пи ше ло шу по е зи ју и клин цу из кра ја ко ји пре би је 
глав ног ју на ка да би му отео те ле фон и нов ча ник? Да ли је бо ја ко же и 
ду га исто ри ја роп ства до вољ на да сва ки цр нац мо же дру го га да осло ви 
са „бра те мој”, а да при том не по вре ди ње го ву ин ди ви ду ал ност? „Пред
ста вио сам му се, пру жив ши му ру ку, и до дао: Ка ко си, бра те мој? До бро, 
ре као је, на тре ну так се збу ње но осмех нув ши. Кад сам иза шао на ули цу, 
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пи тао сам се ка кав је ути сак на ње га оста ви ла ова на ср тљи ва при сност. 
Као и за што сам то уоп ште ре као. Не при клад но је, за кљу чио сам” – а 
ипак, ка да не осло ви так си сту на исти на чин, овај се увре ди и од би је да 
га во зи до кра ја ру те. Отво ре ни град је пре пун ова квих кон тра дик тор
но сти чи ја је свр ха да ука жу на нео др жи вост би ло ка кве хо мо ге не прак се 
оства ри ва ња иден ти те та и же ље Дру гог: „Увек се од дис кри ми ни са ног 
Дру гог оче ку је да пру жи ру ку, да има пле ме ни те на ме ре; не сла жем се са 
тим оче ки ва њем”, ка же Фа рук ко ји је до шао у Бри сел са иде јом да сту
ди ра ком па ра тив ну књи жев ност и на пи ше те зу о Ба шла ро вој По е ти ци 
про сто ра, за ко ју ће, у је ку ан ти и слам ских па ро ла и стра ха од те ро ри зма 
на кон на па да на ку ле бли зна ки ње, би ти оп ту жен да је пла ги ра на. Ода
бир По е ти ке про сто ра сва ка ко је у ве зи са кон цеп том отво ре ног гра да 
и ма пи ра њем про сто ра исто ри јом и, пре све га, естет ским до жи вља јем 
глав ног ју на ка – Ба шлар у свом де лу о про сто ру го во ри као о по љу на 
ко је има ги на ци ја упи су је зна че ње, што је свој стве но и Џу ли ју су. За ње га 
је сва ко днев ни су срет са гра дом по вод за есте ти за ци ју ви ђе ног – нај и лу
стра тив ни ји је при мер су сре та са пр вим ком ши јом ко јем увек у про ла зу 
клим не гла вом, не ски да ју ћи слу ша ли це, да би сти ца јем окол но сти кроз 
раз го вор схва тио да му је су пру га пре ми ну ла пре пет ме се ци, пот пу но 
нео па же но у Џу ли ју со вом за тво ре ном све ту. 

Упра во због не пре ста ног су ко ба из ме ђу тек ста отво ре ног за мно
ге ви до ве Дру го сти (про фе сор Са и то ко ји је хо мо сек су а лац, Ха лил са 
екс тре ми стич ким ста во ви ма, ми гран ти ра зних про фи ла) и Џу ли ју са 
су штин ски за тво ре ног у опо сре до ва ном до жи вља ју ствар но сти, Отво
ре ни град не ис пи ту је са мо на чи не на ко ји се ко лек тив ни иден ти тет 
усва ја и про јек ту је на дру ге већ и ме ха ни зме ко ји га (де)кон стру и шу. Ис
по ве сти ко је глав ни ју нак слу ша и пре но си ис пу ње не су на си љем у ра зним 
об ли ци ма, али ње гов свет оста је не так нут и не у о би ча је но ин ди фе рен тан 
пре ма пат њи Дру гог. Мо гу ће је на раз ли чи те на чи не ово про ту ма чи ти 
– с об зи ром на то да је пси хи ја тар, све стан је опа сно сти по и сто ве ћи ва ња 
са дру гим (и ужи вља ва ња у ту ђе при че, што је сли ко ви то опи са но кроз 
раз го вор са за тво ре ни ком, ми гран том из Афри ке); до во ди у пи та ње ау тен
тич ност јед но стра не пе р спек ти ве на би ло ко ји дру штве ни про блем или 
је пак ње го ва књи жев на функ ци ја да бу де ме диј, глас у ко јем се са би ра ју 
сви дру ги гла со ви. Лу та ју ћи Њу јор ком, Џу ли јус од лу чу је да свра ти у 
Му зеј аме рич ке на род не умет но сти, где по сма тра сли ке Џо на Бру сте ра, 
глу вог умет ни ка ко ји је по р тре ти сао ма хом де цу са та ко ђе осла бље ним 
слу хом. Ти ши на ко ју осе ћа као део му зеј ске ат мос фе ре пре но си се и на 
на чин ње го ве пе р цеп ци је ствар но сти у ро ма ну – умет ник ви ди, али ње
го вом де лу, као што је на по чет ку ис так ну то, глас ипак да је не ко дру ги 
(чи та лац, гле да лац). У том сми слу је ва жна сце на у ко јој је Џу ли јус 
оп ту жен за си ло ва ње де вој ке из Ни ге ри је ко ју сре ће у Њу јор ку – из не
на ђу је не до ста так од бра не, по твр де, при зна ња, из ви ње ња или би ло ка кве 
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ре ак ци је. Ова си ту а ци ја је по себ но ис так ну та ако се узму у об зир број
не при че о ту ђим тра у ма тич ним ис ку стви ма, оне ко је он и при ват но и 
про фе си о нал но слу ша – ово је на си ље ко је по ти че ди рект но од глав ног 
ју на ка као об лик уни жа ва ња Дру го сти (же не), али ау тор по ру чу је да 
на си ље ни је мо гу ће прав да ти, па чак ни из по вла шће ног угла при по ве
да ча. Сто га, пе р спек ти ва из ко је се при по ве да нај пре ци зни је би се мо гла 
упо ре ди ти са фо то граф ским објек ти вом ко ји бе ле жи ствар ност, али је 
ну жно кон тек сту а ли зу је чи не ћи је не по у зда ном. Мре жа зна че ња ко ја се 
ства ра у град ском про сто ру нео дво ји ва је од исто риј ског тре нут ка и 
сим бо лич ке ма пе ко ја је плод по је ди нач не пе р спек ти ве, што је по себ но 
ис так ну то у ре ак ци ја ма љу ди на пра зан про стор не ка да шњег Свет ског 
тр го вин ског цен тра у Њу јор ку: „То ме сто по ста ло је ме то ни ми ја соп стве
не ка та стро фе: се ћам се ту ри сте ко ји ме је јед ном при ли ком упи тао ка ко 
да до ђе до 11. сеп тем бра: не до ме ста до га ђа ја ко ји су се од и гра ли 11. сеп
тем бра, већ до са мог 11. сеп тем бра, тог да ту ма ока ме ње ног у скр ше ном 
ка ме њу.” 

„Ово ме сто је па лимп сест, као и цео град, ис пи сан, обри сан, по но во 
на пи сан” – али за оне ко ји уме ју да чи та ју град у под тек сту, он ни ка да 
ни је ствар но обри сан већ са мо ре се ман ти зо ван у скла ду са но вим ге не
ра ци ја ма, сме ном иде о ло ги је и кул ту ре жи вље ња. Лу ке на ре ци Хад сон 
у ко је су при ста ја ли бро до ви са африч ким ро бљем да нас го то во ни шта 
не зна че Афро а ме ри кан цу ко ји ше та оба лом – али љу ди ма по пут па ци
јент ки ње на зва не В. по зна ва ње кр ва вих исто риј ских до га ђа ја ко ји су 
прет хо ди ли са вре ме ном дру штву пред ста вља из вор анк си о зно сти и 
де пре си је, да би се на по слет ку за вр ши ло са мо у би ством под при ти ском 
стра да ња уда ље них ве ко ви ма (ба ви ла се исто ри јом Хо лан ди је у 17. ве ку). 
Она је при мер опа сно сти сва ке ем па ти је и по и сто ве ћи ва ња са Дру гим, 
пот пу на су прот ност Џу ли ју су ко ји по сма тра ми гра ци ју пти ца и про у ча
ва еви ден ци ју оних ко је су из гу би ле жи вот пра те ћи све тлост Ки па сло
бо де у олуј ним но ћи ма, за кљу чив ши ро ман ре чи ма: „Три на е стог ок то бра 
ују тро, ре ци мо, са ку пље но је сто ти ну се дам де сет пет ца ри ћа, на стра да лих 
при ли ком уда ра, иа ко прет ход на ноћ ни је би ла на ро чи то мрач на или ве
тр о ви та”, не у па дљи во ука зу ју ћи на па ра ле лу из ме ђу аме рич ких до се
ље ни ка и вар љи ве све тло сти ко ју пред ста вља аме рич ки сан за мно ге 
ста нов ни ке тзв. Тре ћег све та. Истин ска опа сност је, пре ма Ко лу, увек у 
на из глед сит ним и бе за зле ним по ја ва ма – та иде ја је скри ве на у при чи 
о сте ни ца ма ко је се све ви ше усе ља ва ју у њу јор шке со ли те ре, хра не ћи се 
кр вљу ста нов ни ка, а не мо гу ће их је ис тре би ти: „Оне не пра ве раз ли ку 
спрам дру штве ног по ло жа ја и баш за то су не при јат не.” 

Лајт мо тив Отво ре ног гра да је Џу ли ју сов му зич ки укус – он је 
стра стве ни љу би тељ кла сич не му зи ке ко ји, упр кос же љи, не успе ва да 
се по ве же са џе зом као ау тох то ним об ли ком му зи ке аме рич ких цр на ца. 
Ис ти чу се две епи зо де у ко ји ма му зи ка фи гу ри ра као звуч ни пре пис 
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жи во та и овог ро ма на. Пр ва је у ве зи са по тра гом за „омом”, ба ком с 
мај чи не стра не ко ја је жи ве ла у Бри се лу и с ко јом је из гу био кон такт – та 
по тра га је глав на мо ти ва ци ја за пут у Бри сел, отво ре ни град („Да бри
сел ске вла сти ни су од лу чи ле да про гла се Бри сел отво ре ним гра дом и 
та ко га по ште де од бом бар до ва ња то ком Дру гог свет ског ра та, мо жда би 
био срав њен са зе мљом”), и за вр ша ва се сли ком ста ри це ко ја на пу шта кон
церт ну са лу у то ку из во ђе ња: „Чи ни ло се као да јој бе ше на ло же но да 
по ђе, и ишла је у смрт, при ву че на не ком на ма не ви дљи вом си лом.” Дру га 
епи зо да, мо жда нај зна чај ни ја у чи та вом ро ма ну, је сте Џу ли ју со во раз ми
шља ње о му зи ци Гу ста ва Ма ле ра: „Он је по стао мај стор кра је ва сим фо
ни ја, кра ја свог опу са и кра ја соп стве ног жи во та” – ну жно сле ди пи та ње 
о ис хо ди шту Џу ли ју со вих лу та ња и крај њем ци љу овог ро ма на ко ји не 
ну ди ни ка кав за кљу чак јер су ње го ве шет ње са ме се би свр ха, што је 
на ве ло мно ге кри ти ча ре да га на зо ву са вре ме ним фла не ром ( flâneur). 

Отво ре ни град је из не ве ре ни по ку шај да се свет схва ти као ко хе
рент на це ли на и ре флек си ја о ме сту по је дин ца у гра ду („Ко, у до ба те ле
ви зи је, ни је ста јао ис пред огле да ла и за ми шљао свој жи вот као еми си ју 
ко ју мо жда већ го ми ла све та гле да?”) на ко ји су ве ко ви ма упи си ва на зна
че ња – отуд и фор ма у ко јој се ме ша ро ма неск но са есе ји стич ким, чи не ћи 
ово де ло ори ги нал ним де би тант ским екс пе ри мен том ко ји на сто ји да де
ми сти фи ку је сва ки ста би лан по глед на дру штве ну струк ту ру. Ства ра њем 
зна чењ ских ни јан си ме ђу ра зним об ли ци ма оства ри ва ња ми грант ског 
иден ти те та, Те џу Кол пру жа иде о ло шки не при стра сну пред ста ву о ак ту
ел ним дру штве ним про бле ми ма и ука зу је на нео п ход ност раз ли чи тих 
стра те ги ја за њи хо во ре ша ва ње, што је, у вре ме ну за о штре них по ли тич
ких по де ла, по себ на вред ност Отво ре ног гра да. 

Да ја на МИ ЛО ВА НОВ




