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ПРЕ ДЕ ЛИ ОП СЦЕ НО СТИ ИЛИ ДА ЛЕ КА ПЕ СМА  
НЕ КОГ ПРА ЖИ ВО ТА

Ми лош Ни ко лин, Ле ген да о Па блу, Ал ба трос плус, Бе о град 2018

По ђи мо од на из глед са свим мар ги нал не ре че ни це Легендe о Па блу, 
у јед ном од ру ка ва ца ро ма на при пи са не не ка квом ја пан ском књи го ве сцу: 
„Књи га тре ба да бу де бр за као ју тар њи ме сец, она мо ра да се ви ди као 
не бо дер на при ла зу пу сти њи, по жељ но је да ми ри ше као по ко ше но и 
на но во пре тре се но се но.” Пре ма на шем схва та њу овог „ре цеп та” за ва
ља но шти во, пи шчев за да так је сте да са чи ни де ло ко је со бом об је ди њу је 
на из глед су прот ста вље не естет ске зах те ве – да бу де ома мљу ју ће пит ко 
и ин три гант но сво јом фа бу лом, али да сво ју вред ност трај но афир ми ше 
ве ле леп но шћу сво је ар хи тек ту ре, ау тен тич но шћу иде је и све жи ном фор ме. 
У вре ме ну у ком се сва ка вред ност ре ла ти ви зу је, а га ли ма ти јас ра зно ра
зних књи жев них екс пе ри ме на та над гла ша ва од је ком па па гај ског по на
вља ња да не ма ни чег но вог под сун цем, инерт ни чи та лац ре ћи ће или 
ка ко та ква де ла ви ше не по сто је, или ка ко их има и пре ви ше. Али тре ба 
га ухва ти ти за ра ме на и до бро на мер но га про тре сти, те му при ре ди ти 
вр хун ску ин те лек ту ал ну го збу „сер ви ра ју ћи” му Ле ген ду о Па блу, ве ро
ват но нај а трак тив ни ји ро ман Ми ло ша Ни ко ли на, у чи ји ша ро ли ки опус 
ула зе и Pra ec la rus hor tus, ро ман (са ми здат, 1993); Де серт, при че (КОВ, 
1997); Бал кан ски кар не вал, есе ји (Про све та, 2001), Фри зер, ро ман (Bo ok, 
2014); Пра шки бе гу нац, ро ман (Ал ба трос плус, 2015).

Би ло би на ив но по ми сли ти да ства ра ње но ве фор ме за пи сца зна чи 
уки да ње по тра ге за књи жев но те о риј ским упо ри штем. У том сми слу, 
овај ро ман, у са мом тек сту де кла ри сан као сту ди ја слу ча ја, мо гао би се 
чи та ти као омаж На бо ко ву – Бле дој ва три на пла ну фор ме, и вр ло услов но 
Ло ли ти, на пла ну иде је оп чи ње но сти ле по том же не. Ипак, тре ба од мах 
на гла си ти да ни је реч ни о ка квој де кон струк ци ји и да ро ман не ну ди 
но ви кључ за ту ма че ње На бо ко вље вих де ла, ни ти да уоп ште пре тен ду
је да бу де ин тер тек сту а лан. На про тив, ра ди се о јед ној са свим но вој и 
са мо о др жи вој кон струк ци ји, ко ја пре у зи ма тек иде ју да „ко мен та тор 
има глав ну реч” – ако је Бле да ва тра из гра ђе на на од но су пе снич ког 
тек ста и ко мен та ра, ов де се као има ги нар ни пред ло жак уво ди и ко мен
та ри ше днев ник јед ног са свим не сва ки да шњег еро то ма на, ко га је људ ска 
за јед ни ца, оли че на у сво јим ко рум пи ра ним ин сти ту ци ја ма, про гла си ла 
лу да ком, или – ре че но је зи ком по ли тич ке ко рект но сти, ка ко ме је упе
ре на пи шче ва са ти рич ка оштри ца – осо бом са ин ва ли ди те том.

Упр кос пост мо дер ни стич ком од но су пре ма чи та о цу, ко ме се у пред
го во ру су ге ри ше не ли не ар ни мо дел чи та ња (ко ји ни је ујед но и је ди ни 
мо гу ћи), у ро ма ну не ма на ро чи тог по и гра ва ња чи ном пи са ња, осим у 
окви ру ни ве ли са ња раз ли ке из ме ђу при ре ђи ва ча и при по ве да ча. То није 
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са мо ро ман вр сног при по ве да ња већ и ро ман о вр сном при по ве да њу, на 
шта нам већ сам ње гов на слов ука зу је. Истом при по ве дач ком тех ни ком 
слу же се и про фе сор Ро ма но Ко ста, лик ко ји има ста тус ко мен та то ра и 
глав ног при ре ђи ва ча сту ди је, и „ма стур ба тор” Па бло Ко сте ла, ау тор 
днев ни ка. Све је у ро ма ну у слу жби ис пре да ња јед не је дин стве не при че, 
а слич ност у дис кур си ма ових два ју кључ них ли ко ва – ко ја на по је ди ним 
ме сти ма пре ра ста у исто вет ност – на ме ће (и) онај кон цепт чи та ња по ком 
се Па бло, вр хун ски есте та не пот ку пљи вог ср ца, про бир љи ви еро то ман 
ко ји сла ви Же ну као бо жан ство, схва та тек ал тер егом јед ног су јет ног 
ме ди о кри те та, им по тент ног, ми зо ги ног и пер верз ног ква зи ин те лек ту
ал ца, уни вер зи тет ског про фе со ра Ко сте Ро ма на, ко ји уз де ка ни цу фа кул
те та, фри гид ну мул ти функ ци о нер ку на пад но не при јат не по ја ве у ко јој 
се огле да ла жни, из о па че ни фе ми ни зам, фи гу ри ра као ме то ни ми ја са вре
ме не ака дем ске за јед ни це за пад ног све та, што књи зи да је са ти рич но 
иро ниј ски тон и жан ров ски је при бли жа ва не че му што би смо би ли сло
бод ни да на зо ве мо уни вер зи тет ским ро ма ном у кљу чу ака дем ске фар се, 
из че га има нент но сле ди раз об ли ча ва ње ака дем ског мо ра ла по кле клог 
пред по губ ним им пе ра ти ви ма са вре ме ног дру штва (пад кри те ри ју ма, 
сме на ге не ра ци је вр сних зна ла ца ге не ра ци јом ме ди о кри те та, ко руп ци ја, 
пол трон ство, зло у по тре бе слу жбе них по ло жа ја итд.). Ко сти на асо ци ја
тив ност при ту ма че њу днев нич ког пред ло шка во ди увек у по ме ра ње 
фо ку са са слу ча ја Па бла Ко сте ле на па не ги рич ку про мо ци ју соп стве ног 
ли ка и де ла, чи ме се објек тив ност, се ри о зност и уоп ште ре ле вант ност 
на уч не ми сли па ро ди ра.

На ди хо то миј ском од но су при ро де и кул ту ре, те мар ги не и са мог 
је згра дру штве ног си сте ма, из гра ђен је је дан од бит ни јих те мат ских 
окви ра ро ма на. Ме ђу тим, ни ти је Па бло уо би ча је ни мар ги на лац, ни ти 
је уо би ча је ни еро то ман. Ау то ро ва ин вен тив ност и ства ра лач ка хра брост 
огле да ју се, пр вен стве но, у де та бу и за ци ји пор но гра фи је као ве о ма сло
же ног и у дру штву ути цај ног кул ту ро ло шког фе но ме на, као и у дво ја ком 
и па ра док сал ном де ми сти фи ко ва њу ма стур ба ци је – с јед не стра не, она 
се мо же ту ма чи ти као но ва сек су ал на па ра диг ма уса мље нич ког дру штва 
у ко ме се мо дел уза јам ног сек су ал ног од но са по сте пе но ис ко ре њу је; с 
дру ге, она је чин по бу не јед не пре о се тљи ве ду ше ко ја је на стра ни од бра
не ле по те и ли би да, са мим тим је зи ка и ства ра ла штва. Па бло Ко сте ла 
ни ка да ни је имао ствар ни сек су ал ни од нос, али има ве о ма раз ви јен 
емо тив ни жи вот за сно ван на искре ном, ро ман тич ном за љу бљи ва њу у 
пор ноглу ми це. Он се за до во ља ва за во дљи вим при ви дом парт нер ског 
од но са – у свом ста ну, ко ји је пре не го што се у ње га усе лио био сту дио 
за сни ма ње пор нофил мо ва, окру жио се мо ни то ри ма пре ко ко јих не пре
кид но пу шта пор но граф ске са др жа је, а са за мр зну тим ка дро ви ма стар
ле та раз го ва ра као са њи хо вим ду ша ма, сер ви ра им ве че ру, са њи ма обе
ду је, удва ра им се и про си их. Чи ном ју на ко вог кр шта ва ња сва ког од 
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мо ни то ра је дин стве ним име ном суп тил но се су ге ри ше по вла ђи вач ки 
од нос са вре ме ног чо ве ка пре ма тех но ло ги ји, али Па блов од нос пре ма пор
но гра фи ји је крај ње не пор но граф ски, спе ци фич ност ње го ве ди јаг но зе 
(ми ће мо ре ћи – ста ња ду ше) про из и ла зи из истин ске пре о се тљи во сти 
на ле по ту и по тре бе за про на ла же њем су шти не ко ја је ујед но естет ска 
и ар хе тип ска: 

Бес крај ни ви део за пи си би ли су за ме не из во ри шта пит ке во де. (...) 
Про шлост и бу дућ ност ста па ле су се у бес пре кор но уре ђе ним ка дро ви ма, 
у ко ји ма не ма не су гла си ца, ра то ва, нео д ре ђе но сти. Сли ка про жи ма ња 
по ло ва отва ра без да не и ми ри са вр ше но уда ље не крај но сти. (...) Пре де ли 
оп сце но сти при вла чи ли су ме као по клич исти не, да ле ка пе сма не ког 
пра жи во та. 

Глум це, глу ми це и про ду цен те пор нофил мо ва до жи вља ва као хе
ро је са вре ме ног дру штва, као је ди не пре о ста ле бра ни о це ле по те у од већ 
рав но ду шном све ту. Ју на ков став пре ма све ту („Зе мља = ана то ми ја ле
по те”) за пра во је огле да ло пи шче вог ста ва пре ма је зи ку, ко ји је у свим 
ње го вим де ли ма пер фек ци о ни стич ки, па чак и о раз врат ном, по не кад 
шо кант ном и вул гар ном уни вер зу му пор ноин ду стри је ис пи су је ома
мљу ју ће ду ге, рас ко шне и бес пре кор но чи сте ре че ни це, а по вре ме ним 
упли вом дис кур са ко ји по дра жа ва сту пид не ди ја ло ге из пор нокли по ва 
обез бе ђу је се пе чат исти ни то сти и ве ро до стој но сти при сту пу овој та бу 
те ми.

Па бло Ко сте ла је ју нак ко ји, фрој дов ски ре че но, жи ви осе ћа ње не
ла год но сти у кул ту ри. Он за вр ша ва у луд ни ци јер не же ли да се за у зда 
ма ни ри ма ци ви ли зо ва ног дру штва ка да у јав но сти осе ти по тре бу да ма
стур би ра. Оправ да ње за то на ла зи из ми шља ју ћи по е тич не и уз бу дљи ве 
при че о древ ним пле ме ни ма ко ја су не го ва ла култ ма стур ба ци је, и о сво
јим пре ци ма као о чи та вој ло зи ма стур ба то ра. Па бло је об да рен из вр сном 
при по ве дач ком мо ћи и мо ћи пе снич ког за па жа ња, што је пре до че но већ 
у На бо ко вље вом ци та ту ко ји фи гу ри ра као мо то ро ма на, а у ком се го
во ри о су штин ској јед на ко сти лу да ка и пе сни ка. Јав на ма стур ба ци ја 
до слов но и ме та фо рич ки пед ста вља крик, ва пај, чин не при ста ја ња на 
ли це мер не по сту ла те са вре ме ног дру штва, ко је на сва ком ко ра ку афи
ци ра чо ве ков ли би до, ма ми га, по и гра ва се њи ме на све стра не ре кла
ми ра ју ћи те ло као ро бу, али му уки да пра во на ре ак ци ју, на сек су ал ни 
им пулс, на спон та ни од го вор; дру штва у ком се мод на ре ви ја све де на на 
ба нал ну пре зен та ци ју по лу об на же них те ла свет ски по зна тих ле по ти ца 
сма тра умет нич ким ак том, али се хва та ње обич ног смрт ни ка за пол ни 
ор ган у то ку ре ви је ка жња ва за тво ром или ети ке том ду шев ног ин ва ли
ди те та, за хва љу ју ћи ко јој се ау то мат ски по ста је пред ме том ис тра жи ва ња 
спро во ђе них од стра не не струч них, ква зи на уч них ка дро ва, а фи нан си



368

ра них од стра не сум њи вих не вла ди них ор га ни за ци ја ко је сво јим де ло ва
њем ну де са мо при вид на ре ше ња, са мо ре то ри ку и са пу ни цу. По гле дај мо 
ле пе зу удру же ња ко ја от ку пљу ју сту ди ју слу ча ја јед ног „ма стур ба то ра”: 

Од зив је био за па њу ју ће до бар! Де мо крат ски фо рум – 50 ко ма да, 
Ини ци ја ти ва за гра ђан ске сло бо де – 100, Ли бе рал ни ди ја лог – 20, Удру
же ње глу во не мих – 15, Ли га па ра пле ги ча ра – 10, Фонд за европ ске вред
но сти – 200, Ко ми тет за отво ре но дру штво – 33, Асо ци ја ци ја за про мо ви
са ње ин клу зи је – 50, Асо ци ја ци ја за жен ска пра ва 20, Фон да ци ја „Мој та та” 
– 5, Ан ти тра фи кинг фо рум – 25, Цен тар за ан ти те ро ри зам и свет ски мир 
– 100, кан це ла ри ја Гло бал но ото пље ње – 10, Адвен ти стич ка цр ква – 30, 
Не за ви сно удру же ње јо ги на – 10, LGBT ли га – 300.

На јед ном ме сту Па бло за се бе ка же: 

Гле да ју ћи са из најм ље ног и угод ног об лач ка, (...) ја сам при па дао 
по кре ту есен ци ја ли ста. То ће ре ћи да сам из бе га вао сва ку вр сту оп се не 
и на во ђе ња на кри ви траг, а мо је прав до љу би во ср це, на лик на моћ ну 
пум пу ка квог бла гог и на цврц ка ног џи на при хва та ло је ства ри у њи хо вом 
при род ном из ра зу. 

Кључ ни су коб у од но су на шег ју на ка и дру штве ног си сте ма је сте 
су коб иде о ло ги је и ме то до ло ги је. Па бло Ко сте ла је чо век иде је, иде а ли
зма, ау тен тич ног ду ха, есен ци је и су шти не, док се са вре ме на на у ка и 
чи та ва ака дем ска за јед ни ца ко ја на њој по чи ва пот чи ња ва во де ћим по
ли тич ким дис кур си ма у ко ји ма је – ка ко је већ при ме тио Пе тар Ар бу ти
на на јед ној од про мо ци ја ро ма на – иде о ло ги ја за ме ње на ме то до ло ги јом, 
ко ји за циљ има ју ба ца ње пра ши не у очи и за ма гљи ва ње ствар них исти
на о про бле ми ма по је дин ца и ко лек ти ва, у ко ји ма се ша ре не ла же ве што 
па ку ју и изме ко ји ни су ни шта дру го до огле да ла ин сти ту ци о нал не 
за шти те гло ба ли за циј ских ин те ре са и ин те гри те та свет ске еко но ми је. 
У одељ ку Па бло вог днев ни ка на сло вље ном „Ко ре ни та про ме на си сте ма” 
пи шче ва ду хо ви тост и иро ниј ски став пре ма ис пра зном по ли тич ком 
вер ба ли зму до жи вља ва ју свој вр ху нац: 

Од овог ча са ма ра тон ске сед ни це пар ла мен та мо гле би да до би ју 
са свим но ви ток. Уо ста лом, ево лу ци ја је пу на из не на ђе ња! Уме сто пле
нар них из ла га ња, екс по зеа, по здрав них го во ра, уме сто де ба та ри вал ских 
стра на, клац ка ли ца ле ви ча ра и де сни ча ра, уве сти но ву не вер бал ну тех ни
ку. Са вр ше но је јед но став но! Пред ла жем да та го спо да убу ду ће по сег ну 
за лу па њем сво јим ки та ма о ми кро фо не. Да рас коп ча ју пан та ло не и за ви ре 
у пе ћи не соп стве ног ега. Да сво је ко рум пи ра не па трљ ке пу сте у оп ти цај 
као све жу мо не ту. Да по ли тич ке про гра ме оде ну но вим ру хом! Упра во 
та ко! Ди на ми ка уда ра ца по пут Мор зе о ве азбу ке од ме њу је ду ге ре че ни це 
и за мор не је зич ке кон струк ци је, те шке ре чи, увре де, рат на ху шка ња... У 
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за ви сно сти од стра не гла зба ла, од сна ге и бр зи не луп ка ња, фор ми ра ће се 
пот пу но нов из раз. Из раз ефи ка сан и брз, без не по треб них оп што сти, на лик 
на је цај ду ше!

Чи та лац ко ји се од у чио да ово отво ре но де ло до вр ши ин тер пре
та ци јом пре ма ко јој иза Па бла и Ко сте, ау то ра днев ни ка и ко мен та то ра, 
сто је исти лик и исти при по ве дач, ве ро ват но је уо чио је дан суп тил ни 
тек сту ал ни миг у ви ду на ра тив ног про це па, од су ство зна ка као знак, 
јед ну Ни ко ли но ву све сну не до след ност – за што би пи сац јед ног у сва ком 
сми слу кон тро верз ног и суб вер зив ног де ла, ко ји са фи ли гран ском пре
ци зно шћу опи су је де та ље са др жа ја пор нокли по ва, сва ки пут пре ћу тао 
опис сек су ал ног од но са про фе со ра Ко сте и сту дент ки ња ко је под во ди? 
Чи та лац пра ти на ра ци ју о ње го вом ду бо ко не мо рал ном, пот ку пљи вач
ком од но су пре ма сту дент ки ња ма, ко је не рет ко за вр ша ва ју у ње го вом 
ста ну, али уме сто оче ки ва ног опи са сек су ал ног чи на на сту па цен зу ра 
– углед ни про фе сор раз от кри ва се као не са мо ла жни ау то ри тет већ и 
ла жни љу бав ник; иде ја им по тен ци је пред ста вље на је пи шче вим ћу та њем, 
при че му се ерот ски чин по но во до во ди у су штин ску, он то ло шку ве зу 
са чи ном пи са ња.

Иа ко су Па бло Ко сте ла и Ко ста Ро ма но (уо чи ти ети мо ло шку коп чу 
пре зи ме на пр вог и име на дру гог ли ка) ди ја ме трал не су прот но сти, не мо
гућ ност сту па ња у ствар ни сек су ал ни од нос са же ном је тач ка у ко јој се 
њи хо ви иден ти те ти коб но пре пли ћу. Ко сти на сек су ал на им по тен ци ја 
екви ва лент је ја ло во сти ње го ве на уч не ми сли; јед на од Па бло вих днев
нич ких ма шта ри ја о склад ном и хар мо нич ном бра ку за вр ша ва се по тре
сном и ска ре дом сли ком стар ма лих по то ма ка, бли за на ца ро ђе них у ста
рач ким те ли ма са ја ре ћим бра ди ца ма.

Ка да го во ри мо о иден ти те ти ма и ста ту си ма про та го ни ста, тре ба 
по ме ну ти и ма гло ви ти лик про фе со ра Вор да, ко ји је за јед но са Ко стом 
пот пи сан као при ре ђи вач сту ди је слу ча ја, ко ји је ли шен ста ту са при по
ве да ча и ко ји се ви ше као ски ца ју на ка не го ју нак по ја вљу је у окви ру Ко
сти ног на ра ти ва, пред ста вљен као уни вер зи тет ска утва ра ко ја у ста њу 
ве чи те стаг на ци је и учма ло сти, но се ћи бу ђав хлеб уз ак тов ку, про ла зи 
ход ни ци ма згра де фа кул те та, ба ве ћи се (бо жан стве ног ли ху мо ра!) ре
то ри ком опро штај них го во ра. У јед ном, на ма ве о ма при ма мљи вом, чи
та лач ком кљу чу, мо гао би се ту ма чи ти као траг истин ског иден ти те та 
Ко сте Ро ма на. У дру гом кљу чу, ве ро ват но убе дљи ви јем, мо же се схва
ти ти као лик ко ји је Ко ста из ми слио као свог са рад ни ка ка ко би лак ше 
оправ дао сво ју пре тен ци о зну сту ди ју, и ка ко би, та ко бес кр ван и ле тар
ги чан, пред ста вљао са му ду шу Уни вер зи те та.

Па блов пси хи ја тар, углед ни док тор Клу ни, бо лу је од Еди повог ком
плек са, у де тињ ству се са ди стич ки ижи вља вао на жи во ти ња ма, а сво је 
па ци јен те тре ти ра ве зи ва њем за кре вет, кок те ли ма ин јек ци ја за успа вљи
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ва ње и та бле та ма. Од нос док тор Клу ни ја пре ма Па блу им пли ци ра од нос 
пси хи ја триј ских уста но ва за пад ног све та пре ма ду шев но обо ле лим бићи
ма, све ден на ли ша ва ње еле мен тар них људ ских сло бо да, ка мо ли пра ва 
на раз ли чи тост. И овај ју нак во ди днев ник, чи ји се де ло ви по вре ме но 
ин кор по ри ра ју у ро ман као још је дан тек сту ал ни пред ло жак. Док де кла
ри са ни лу дак Па бло Ко сте ла у свом днев ни ку успе шно де тек ту је и на
дах ну то опи су је истин ске про бле ме са ко ји ма се су о ча ва са вре ме на 
ци ви ли за ци ја, днев ник углед ног пси хи ја тра сво ди се на три ви јал но 
за пи си ва ње те ле фон ских раз го во ра са не ми ло срд ном али исти но љу би
вом мај ком, кроз ко ју ду хо ви ти пи сац три јум фал но про го ва ра. А сна жну 
ла ви ну гро теск ног иза зва ће је дан бру та лан уплив фан та сти ке у по гла
вљу у ком ге ни јал ни Па бло из во ди вр ло убе дљи ве до ка зе да је док тор 
Клу ни за пра во – сви ња.

Би ло да се од лу чи за ли не ар но чи та ње или чи та ње по упут ству из 
Пред го во ра, чи та лац ће сво ју аван ту ру за вр ши ти спо зна јом о не по пра
вљи во сти тра гич не суд би не глав ног ју на ка. На са мом кра ју књи ге за
ти че мо га ка ко, спре ман да на пу сти луд ни цу, слу ша удар не ве сти у 
ко ји ма се при ла же спи сак або ли ра них пре ступ ни ка. Ме ђу њи ма су нар
ко ди ле ри, уби це, тр гов ци ор га ни ма, пе до фи ли, ло по ви, свод ни це, по ли
тич ки пре ступ ни ци и дру ги, али он, Па бло Ко сте ла, „по све ће ник древ ној 
ве шти ни ли ре”, остао је не схва ћен и не по ми ло ван. Крај ко ји чи та о ца 
оче ку је пре ма ре до сле ду упут ства за чи та ње до но си при чу о Па бло вом 
по сте пе ном си ла ску с ума, кло ну ћу ду ше и ли би да, о де гра да ци ји ње
го вих естет ских и ду хов них прин ци па ко ја за по чи ње гу бље њем ме ре и 
кри те ри ју ма у кон зу ми ра њу ерот ских са др жа ја, пре ра ста ју ћи у ду бо ки, 
ег зи стен ци јал ни страх услед фа тал не спо зна је да је иде ја са вр шен ства 
са мо об ма на, при ме ћу ју ћи по пр ви пут би зар не де та ље на те ли ма сво јих 
пор ному за, по пут на ду то сти, гу шчи је ко же, це лу ли та, ма сних пра ме
но ва и не у ред них зу ба. До кли мак са до ла зи ју на ко вом не мо гућ но шћу да 
ра за зна да ли се филм, ко ји је про ме нио жа нр и пре ра стао у хо рор, у ко ме 
уме сто ла сцив них сце на на сту па ју сце не ма са кра у ком су сви ак те ри 
под ма ска ма, од и гра ва на екра ну или у зби љи. Пи сац се ов де лу цид но 
по и гра ва по ступ ком кар не ва ли за ци је, спро во де ћи га у обр ну том сме ру, 
па ро ди ра ју ћи ма те ри јал но, да би свог ју на ка, на кон што га је ли шио сек
су ал не мо ћи, по ми ло вао ре чи ма: „Про бу ди се, Па бло, по стао си све тац.”

Ан га жо ва ност ро ма неск не књи жев но сти на шег ре ги о на до жи ве ла 
је сво је вр сно за си ће ње рат ном те ма ти ком, оку пи ра на – сва ка ко, са ја сним 
и оправ да ним раз ло гом – пре те жно про бле ми ма пост ју го сло вен ског 
до ба. Про за Ми ло ша Ни ко ли на до но си пра во осве же ње, је дан све о бу
хват ни ји вид ан га жо ва но сти ко ји по чи ва на оп сер ва ци ји нај ак ту ел ни јих, 
али та бу и зи ра них и у ли те ра ту ри не до вољ но ис тра же них гло бал них 
кул ту ро ло шких трен до ва. Иа ко је рад ња сме ште на у Шпа ни ју, спе ци фич
но сти ње ног кул тур ног иден ти те та ни су ин те гри са не ни у је дан аспект 
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тек ста, ју на ци су ли ше ни ка рак те ри сти ка сво је ма тич не кул ту ре, а има
го ло шке пред ста ве о Дру гом ус по ста вља ју се је ди но на осно ву раз ли ка 
у пор но граф ским са др жа ји ма као об ли ци ма во де ћих сек су ал них дис
кур са по је ди нач них кул ту ра. Дис то пиј ска сли ка дру штва има над на цио
нал ни, уни вер зал ни ка рак тер, су бли ми сан у за стра шу ју ћој ре че ни ци ко јом 
се ро ман за вр ша ва: „Свет је ио на ко са мо ве ли ко, шу пље цре во.” Ни ко ли
но ва про за зах те ва чи та о ца слич ног глав ном ју на ку овог ро ма на – бес
ком про ми сног есте ту, ко га, пре све га, уз бу ђу ју је зик и нај со фи сти ци ра
ни ји об ли ци ин те лек ту ал ног ху мо ра утка ни у ње го во сло же но тки во; 
чи та о ца до вољ но хра брог да од ба ци све мо ра ли стич ке пред ра су де и за
ко ра чи ка нај ин тим ни јим и нај о се тљи ви јим пре де ли ма људ ске ду ше.

Иси до ра БО БИЋ

НИ КАД НЕ ПА ДА МО ДВА ПУТ  
У ИСТУ ПРО ВА ЛИ ЈУ

Ерик Ви јар, Днев ни ред, пре ве ла с фран цу ског Ме ли та Ло го Ми лу ти но вић, 
Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2018

Сти гав ши у тре ћу де це ни ју два де сет и пр вог ве ка, са вре ме ни чи та
лац мо же да о са вре ме ној књи жев но сти за кљу чи не ко ли ко ства ри – би ло 
да се ра ди о те мат скомо тив ском окви ру ко ји се с вре ме на на вре ме 
об на вља и вра ћа на ста ро, о те о риј ским по став ка ма ко је дик ти ра ју пу
та њу свет ске ли те ра ту ре, о по е тич ким гра ни ца ма ко је ау то ри ма ње или 
ви ше успе шно по ме ра ју и пре и спи ту ју, или пак о ванк њи жев ним чи ње
ни ца ма ко је и те ка ко ути чу на ре цеп ци ју од ре ђе них на сло ва и ау то ра – и 
те за кључ ке са ве ћом или ма њом до зом убе ђе ња сма тра по сту ла ти ма 
соп стве ног по гле да на ак ту ел ни књи жев ни из раз на гло бал ном пла ну. 
Баш по след ња од по ме ну тих те за, она ко ја се ти че ванк њи жев них фак
то ра ко ји ути чу на раз вој пи са не ре чи, не рет ко има нај ве ћу ва жност или 
ма кар нај сна жни ји од јек у јав но сти, и сто га се о њој че сто го во ри као о 
не че му што је при мар но у свет ској књи жев но сти да нас. Анег до те о пи
сци ма и њи хо вом схва та њу ли те ра ту ре, с јед не стра не, те при зна ња ко ји
ма су њи хо ва де ла на гра ђе на, с дру ге, фор ми ра ју укус пу бли ке ви ше 
не го ква ли тет са мог тек ста ко ји је пред њи ма, и то је јед на од нај ве ћих 
тра ге ди ја да на шњег све та (и) књи жев но сти. Ме ђу тим, по не кад се на и ђе 
и на при мер на сло ва ко ји се оправ да но на ла зи у жи жи јав но сти јер по
се ду је нео спо ран ква ли тет, а уз то је и по стао ла у ре ат јед не или ви ше 
пре сти жних на гра да, и та ква де ла по све ће ни чи та о ци са вре ме не свет ске 
про дук ци је не би сме ли да про пу сте. Јед но од упра во тих де ла је сте и 
ро ман Днев ни ред Ери ка Ви ја ра.




