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УПУТ СТВО ЗА РА СТА ВЉА ЊЕ ГРА ДА

Ху лио Кор та сар, 62 / Мо дел за са ста вља ње, прев. Алек сан дра Ма тић, 
Ко смос из да ва штво – Но ва књи га, Бе о град – Под го ри ца 2017

На кон До бит ни ка1 и Шко ли ца, тре ћи ро ман Ху ли ја Кор та са ра 
пра ти траг екс пе ри мен тал ног ро ма на под сна жним ути ца јем над ре а ли
стич ких по е тич ких на че ла, али на ста је и као сво је вр сни ди ја лог са хи
пер тек сту ал ном струк ту ром Шко ли ца. Об ја вљен 1968. го ди не, ро ман 62 
/ Мо дел за са ста вља ње пред ста вља ком плек сну ин тер тек сту ал ну мре
жу ко ја је, тра гом 62. по гла вља у Шко ли ца ма, по ку шај да се „за ми сли 
људ ска гру па ко ја ве ру је да ре а гу је пси хо ло шки у кла сич ном сми слу те 
ста ре, пра ста ре ре чи, али ко ја, у ства ри, ни је ни шта дру го до је дан сту
пањ тог стру ја ња ани ми ра не ма те ри је ,ˮ од но сно је зич ко по ни ште ње 
ка те го ри је књи жев ног ли ка у ко рист иде је да „чо век ни је не го тра жи да 
бу де, сме ра да бу де .ˮ Прем да се, за раз ли ку од Шко ли ца, 62 / Мо дел за 
са ста вља ње чи та ли не ар но, ре ла тив ност вре ме на, про сто ра, све сти ју
на ка и при по ве дач ке пер спек ти ве чи ни ово де ло иза зо вом ка ко за чи та о ца, 
та ко и за пре во ди тељ ку, чи ји за да так је до дат но био оте жан ме ша њем 
је зич ких ига ра на шпан ском, фран цу ском и ен гле ском је зи ку.

Кор та са ров ро ман спа да у ред де ла за ко је је не мо гу ће (прем да и 
не по треб но) про на ћи пра ви при ступ, али је ау тор у крат ком пред го во ру 
по ну дио ре фе рент ни оквир та ко што је ди рект но упу тио на Шко ли це 
као ван тек сту ал ни кôд за чи та ње. Ипак, ово је исто вре ме но и зам ка, с 
об зи ром на то да је у овом ро ма ну не пре ста но при су тан ути сак да су 
кључ ни по да ци на мер но пре ћу та ни, да је чи та лац при мо ран да са ста
вља и ра ста вља при по вед не гла со ве да би сте као ика кву иде ју о те ми 
де ла. Ипак, сва ки ова кав по ку шај да се рас пле ту број не ре фе рен це у 
тек сту уна пред је осу ђен на про паст јер се чак и у јед ној ре че ни ци ме
ња ју при по ве дач ки гла со ви, што се не рет ко чи ни као гра ма тич ка и се
ман тич ка не пра вил ност, од но сно пу ко ти на у тек сту ко ја под се ћа на 
не у хва тљи вост кон ден зо ва не, сле пље не све сти при сут не у тзв. зо ни. Зо на 
је нео д ре ђе ни про стор пси хич ке енер ги је ко ји је (не ја сно) за сно ван у ствар
ном све ту и су прот ста вљен је гра ду као фан том ској, мрач ној и за зор ној 
кон струк ци ји ко лек тив не све сти. Тра гом Бор хе са, Кор та са ров град је 
ла ви ринт у ко јем се пре се ца ју раз ли чи те све сти, ал тер ега и хро но ло шке 
рав ни и тво ре ко лек тив ну фан та зи ју о гра дудвој ни ку у ко јем се од ви
ја ју ван вре ме ни су сре ти, пр ко се ћи ово зе маљ ској ло ги ци за сно ва ној на 
ра зум ском за кљу чи ва њу. При ме ра ра ди, сва ки ју нак има сво ју вер зи ју 
Гра да опи са ног у пе сми ко ја на по чет ним стра ни ца ма слу жи као смер

1 Овај ро ман та ко ђе је пре ве ла Алек сан дра Ма тић ове го ди не, у из да њу 
Ко смос из да ва штва.
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ни ца за ту ма че ње не у хва тљи ве при ро де ствар но сти за сно ва не на ком
би на ци ји ре чи: „Ула зим не зна ју ћи ка ко у мој град, по не кад не ких дру гих 
но ћи / из ла зим на ули це или ку ће и знам да то ни је у мом гра ду, / свој 
град по зна јем по шћу ћу ре ном иш че ки ва њу, / не че му што још ни је страх, 
али има ње гов об лик (...) .ˮ Струк ту ра де ла до дат но је усло жње на Кор
та са ро вом скло но шћу да уво ди соп стве ну тер ми но ло ги ју и ка те го ри ју 
ли ко ва – прем да су хро но пи је ње го ва нај по зна ти ја тво ре ви на, у овом 
де лу уво ди па ре дра. Реч па ре дро по ти че из ста ро грч ког и озна ча ва ла је 
вр сту са вет ни ка или по моћ ни ка, у до слов ном пре во ду оног ко ји се ди 
по ред, али у Кор та са ро вом све ту „услов да се бу де па ре дро из над све га 
се, из гле да, са сто јао у то ме да из ве сне ства ри ко је смо ра ди ли или го во
ри ли увек из го во ри или ура ди мој па ре дро, не то ли ко због из бе га ва ња 
од го вор но сти већ као да је мој па ре дро у су шти ни био об лик сти да ,ˮ 
од но сно „пре ћут ни оче ви дац гра да, зна чај ко ји је у на ма имао град .ˮ У 
том сми слу би глав ни ју нак овог де ла мо гао би ти град као тач ка ра чва
ња из ко је на ста ју де ли мич но ствар ни, де ли мич но ап стракт ни ју на ци 
Кор та са ро вог ро ма на, од ко јих не ки мо жда ни су ни ан тро по морф ни – 
на и ме, је дан од ју на ка је пуж Освал до, док је Феј Морт, ко ја у ро ма ну 
из го ва ра и по на вља јед ну је ди ну ре че ни цу („Бисбисˮ) по тен ци јал но 
па па гај или пти ца ко ја пра ти дру жи ну на њи хо вим пу то ва њи ма у Беч, 
Па риз и Лон дон, али и у гра ду.

62 / Мо дел за са ста вља ње пред ста вља ро манза го нет ку, на ста лу 
Кор та са ро вим по ку ша јем да спо ји гот ски ро ман, над ре а ли стич ку по е ти
ку сно ва и са вре ме не тен ден ци је у пси хо а на ли тич кој те о ри ји, прем да 
је сва ки од ових мо де ла по треб но по сма тра ти кроз при зму ау то ро вог 
све при сут ног пре во ђе ња. На и ме, је дан од про та го ни ста, Ху ан, на пр вим 
стра ни ца ма ро ма на по гре шно ин тер пре ти ра јед но став ну на руџ би ну 
го ста у ре сто ра ну због по ли се ми је ре чи châteu (за мак, али и биф тек на 
фран цу ском), што по кре ће мен тал ну игру ре чи ма и кључ но је као упут
ство за чи та ње овог де ла. Ху ан је пре во ди лац ко ји оп се сив но раз ми шља 
о мо гућ но сти ма пре но ше ња зна че ња из јед ног је зи ка у дру ги и ова про
ста за бу на по кре ће ла ви ну асо ци ја ци ја – кр ва ви биф тек по ста је кр ва ви 
за мак, а кр ва ви за мак да ље ево ци ра ма ђар ску гро фи цу Ели за бет Ба то ри, 
што га во ди у Беч, где се од и гра ва нео би чан вам пир скосек су ал ни ри ту ал 
из ме ђу ста ри це и де вој чи це. Ипак, у овом ро ма ну пре суд на је удво је ност 
– сва ки псе у до гот ски или на гла ше но на сил ни до га ђај (си ло ва ње Се ли је) 
од и гра ва се у гра ду, том опа сном и мрач ном али ипак има ги нар ном про
сто ру, док се у зо ни од и гра ва истин ско, прем да ла тент но пси хо сек су ал но 
на си ље. Док Ху ан са љу бав ни цом Тел по сма тра фрау Мар ту и де вој чи цу, 
Елен, ане сте зи о ло шки ња и нај за го нет ни ја лич ност овог ро ма на, на па
ству је Се ли ју у по лу бу ни лу у ко јем се ме ша ју сли ке мр твог мла ди ћа на 
кли ни ци и Ху а на. Спле том слу чај но сти, на кон овог до га ђа ја раз би ја се 
лут ка ме сје Ок са, чу ве ног лут ка ра ко ји је у деч јим играч ка ма скри вао 



901

раз ли чи те сек су ал не пред ме те у же љи да са бла зни де вој чи це и њи хо ве 
мај ке. Кор та сар, до сле дан свом ма ни ру, не име ну је обје кат скри вен у 
раз би је ној лут ки, те он по ста је сво је вр сна ме та фо ра за зор ног и не и ме
но ва ног око ко јег „ко а гу ли ра јуˮ ало гич ни и ана хро ни до га ђа ји нео дво
ји ви од ми то ло шког под тек ста. По ред Ели за бет Ба то ри као мит ске фи
гу ре по пу лар не кул ту ре, опис од но са из ме ђу Ху а на и Елен ин спи ри сан 
је ми том о Ди ја ни и Ак те о ну – Ху а на ће па ре дро јед ном при ли ком упо
ре ди ти са Ак те о ном, док ће му Елен ре ћи: „Ја ни сам Ди ја на, али осе ћам 
да у не ком де лу ме не по сто је пси ко ји че ка ју, и не бих во ле ла да те рас
ко ма да ју. Са да се ко ри сте ин тра ве но зне ин јек ци је, сим бо ли ка је ја сна, 
а ми то ло ги ја се до га ђа у днев ној со би у ко јој се пу ши ен гле ски ду ван и 
где се при по ве да ју ми то ло шке при че, та ко ђе сим бо лич не, где не ко не
ко га уби ја мно го пре но што га при ми у ку ћу и по слу жи га ви ски јем и 
опла ку је ње го ву смрт док он ну ди сво ју ма ра ми цу.ˮ  Кор та сар, прем да 
оте жа ва ра зу мљи вост тек ста ни зом алу зи ја, исто вре ме но пра ви и от клон 
и сво је вр сну тра ве сти ју оп штих ме ста, те ње гов Ак те он би ва усмр ћен 
по пут ву ду лут ке, кроз за мен ско те ло не по зна тог мла ди ћа на кли ни ци 
у ко јој је Елен за по сле на. Ова тзв. ими та тив на ма ги ја у исти мах је и 
си но ним за рас це пље ну ствар ност у ко јој се до га ђа ји из зо не пре сли ка
ва ју у град и у ко јој су Елен, фрау Мар та и Ели за бет Ба то ри двој ни це, 
од но сно же неме то ни ми је за уни вер зал но за зор но у ко лек тив ној фан
та зи ји.

Уз Ху а на, Елен, Феј Морт и Тел, зна чај ни су Ни кол и Ма раст као 
тра гич ни пар чи је је по сте пе но уда ља ва ње опи са но кроз су прот ста вље
ност две ју умет но сти – Ни кол је илу стра тор ка ко ја не у мор но цр та ума
ње не фи гу ре, од но сно па туљ ке, док Ма раст по ку ша ва да на пра ви што 
ве ћу и упе ча тљи ви ју скулп ту ру. Чи та вим де лом пак од зва ња ју иро нич не 
до сет ке ар ген тин ских ко ме ди ја ша Ка ла ка и По лан ка, ко ји фи гу ри ра ју 
као двор ске лу де и про тив те жа су ком плек сним љу бав ним мре жа ма ме ђу 
оста лим ју на ци ма. С об зи ром на то да Ка лак не рет ко бе ле жи до га ђа је 
опи са не у ро ма ну, оправ да но је прет по ста ви ти да је он, уз Ху а на, Кор
та са ров ал тер его и по тен ци јал ни ау тор овог де ла. Прем да је не мо гу ће 
из дво ји ти хо мо ге ну на ра тив ну нит, Кор та са ров екс пе ри мент ва ља раз
у ме ти као део ли те рар не тра ди ци је Џој са или Бре то на, али по себ но у 
све тлу ро ма на Ги љер ма Ка бре ре Ин фан теа Три ту жна ти гра, об ја вље
ног све га три го ди не пре Кор та са ро вог де ла. На и ме, у ро ма ну Три ту жна 
ти гра ку бан ски пи сац на сто ји да ра зо ри је зик и Реч као но си о ца зна че
ња и то чи ни кроз де кон струк ци ју је дин стве ног кон тек ста, док Кор та сар 
де кон стру и ше ста бил ног фо ка ли за то ра, а са мим тим и чи та о че ву тач ку 
гле ди шта. Ове тех ни ке пре и спи ту ју мо гућ ност тек ста да исто вре ме но 
из ра зи не ко ли ко укр ште них хро но ло шких рав ни, те је под текст (при
ме ра ра ди, код Ка бре ре Ин фан теа је то Ке ро ло ва Али са у зе мљи чу да, 
код Кор та са ра ле ген да о Ели за бет Ба то ри и мит о Ди ја ни и Ак те о ну) 
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не мо гу ће пре ци зно раз дво ји ти од ори ги нал ног на ра ти ва. Ово се ма ни
фе сту је као из ве сна не ла год ност у чи та њу јер при род на по тре ба чи тао
ца да до га ђа је ор га ни зу је у узроч нопо сле дич ни низ на и ла зи на пре пре ку 
у ви ду на мер но из о ста вље них вре мен ских од ред ни ца, те се не рет ко сти
че ути сак да по сле ди це прет хо де узро ци ма, ко ји пак по сто је као не ка ква 
скри ве на исти на тек ста. При ме ра ра ди, упит но је на ко ји на чин ко му
ни ци ра ју ју на ци у де лу, с об зи ром на то да су фи зич ки у раз ли чи тим 
ре ал ним гра до ви ма, те је и за го нет ни мост са ко јег се Ни кол ба ци ла у 
ре ку на кра ју ро ма на по тен ци јал но има ги нар на про јек ци ја јед не мо гућ
но сти рас пле та ко ји се ра чва у па ра лел не хро но ло шке рав ни. 

Прем да је Кор та са ров ро ма неск ни опус у сен ци Шко ли ца као култ
ног де ла чи та ве јед не ге не ра ци је ста са ле на тра гич ној тран скон ти нен
тал ној љу ба ви Ма ге и Оли ве и ре, 62 / Мо дел за са ста вља ње на ста је као 
фор мал ни екс пе ри мент и зна ча јан је уто ли ко што по ка зу је у ко јој ме ри 
је ар ген тин ски пи сац био ин спи ри сан европ ском ли те рар ном тра ди ци
јом, по себ но гот ским ро ма ном. С дру ге стра не, при мет на је на гла ше на 
чул ност ка рак те ри стич на за ла ти но а ме рич ку књи жев ност, те је ис хо
ди ште овог ро ма на ипак у не раз мр си во сти ме ђу људ ских од но са и сло
же них пси хо па то ло шких ста ња ко ја из ми чу здра во ра зум ској ло ги ци и 
је зич ким пра ви ли ма. Кор та са ров град, би ло ко ји град, три јум фу је као 
мон стру о зни плод ко лек тив не фан та зи је ко ја про та го ни сте „од во ди на 
са ста нак с не чим што им је не по зна то ,ˮ а чи та о ца оста вља да на га ђа шта 
се на ла зи иза „за ве са што скри ва ју (мој) град .ˮ

Да ја на МИ ЛО ВА НОВ

ДУХ ИН ТЕ ГРАЛ НЕ НА У КЕ О КЊИ ЖЕВ НО СТИ

Са ња Па ри по вић Крч мар, Стал ни пе снич ки об ли ци срп ског нео сим бо ли
зма, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2017

Књи га Стал ни пе снич ки об ли ци срп ског нео сим бо ли зма Са ње Па
ри по вић Крч мар пред ста вља зна ча јан књи жев но те о риј ски и књи жев но
и сто риј ски до при нос ка ко на у ци о књи жев но сти, та ко и раз у ме ва њу 
по е зи је срп ског нео сим бо ли зма. У „Уво ду”, на и ме, из но си се за па жа ње 
по ко јем „за себ них од ред ни ца о стал ном об ли ку не ма ни у стра ним ни 
у на шим спе ци ја ли зо ва ним при руч ни ци ма, прем да се у сва ком је зи ку 
име ну ју”, али у „За кључ ку” се мо же про чи та ти да „ова мо но гра фи ја 
пе снич ких об ли ка на кор пу су де ла срп ских нео сим бо ли стич ких пе сни
ка, из аспек та иден ти фи ка ци је упо тре бе об ли ка, из во ђе ња ти по ло шке 
по де ле и мар ки ра ња на чи на на ко ји се од но се пре ма об ли ку, тре ба да 




