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O КЊИЖЕВНОСТИ 
И ДРУГИМ БОЛЕСТИМА 
САВРЕМЕНОГ СВЕТА 
У РОМАНУ ГОДИНЕ КОЈЕ ДОЛАЗЕ 
НОРБЕРТА ГЕШТРАЈНА

О Го�инама које �олазе

У роману Го�ине које �олазе (Die kommenden Jahren, 2018) аустријског
писца Норберта Гештрајн (Norbert Gstrain) изостаје позадина великог
конфликта, светског рата или сукоба ниског интензитета у неком по-
литички истакнутом подручју, типична за Гештрајнове романе из ства-
ралачке фазе са почетка века.1 Конфликт је глобално присутан, светски
рат је неприметно почео и одвија се у свим сферама живота. Гештрајн
тематизује низ актуелних друштвено-политичких тема: избор Трампа
за председника, избегличку и економску кризу, исељеништво, кли-
матске промене и недостатак еколошке свести, отапање глечера на по-
ловима, однос индустрије и науке, медија и савремене уметности, те
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1 Норберт Гештрајн један је од значајнијих писаца немачке савремене прозе и до-
битник најважнијих награда за књижевност на њемачком језику. Стално преис-
питивање могућности приповедања и став да оно мора бити непрекидна
„критика приповедања” донели су Гештрајну имиџ скептика, како у односу на
могућност миметичне уметности, тако и у односу на језик као издајничко и не-
достатно средство сваког причања. Романи Норберта Гештрајна до сада нису пре-
ведени у Србији. Три романа објављена су у преводу Бориса Перића у Загребу, и
то: Ен�леске �о�ине, Зана� убијања и Зима на ју�у, док су на Цетињу, у преводу
ауторке овог рада, објављени романи Неко и Го�ине које �олазе.



осећање опште несигурности у свету. Посредством њих, међутим,
Гештрајн долази до универзалних питања људске егзистенције, односа
слободе и нужности, међуљудских, супружничких и родитељских од-
носа, а у вези са пролазношћу и до теме природе и сврхе уметности.
На већину тих питања роман не даје недвосмислене и јасне одговоре,
али проблематизујући животне обрасце у савременом свету покреће
како актуелна тако и свевремена поетичка питања: питање положаја
уметника у савременом друштву, ангажмана савремене уметности, од-
говорности интелектуалца, односа уметности и друштва, проблем пос-
тулата постмодернистичке поетике, природе уметности и њене
функције различито схваћене у различитим културним епохама. Гешт-
рајнови ставови о књижевности, њеним изражајним средствима,
њеној функцији у друштвеном и индивидуалном смислу, као и о
њеном односу са стварношћу, које аутор иначе износи у форми есеја и
новинског текста, у роману су релизовани у чулно-конкретној форми
посредством ликова и њиховог деловања, дијалога и рефлексије, у ок-
вирима преовлађујуће реалистичног конструктивног начела радње,
које истовремено проблематизују и релативизују.

Радња романа смештена је у 2016, годину велике избегличке кризе.
Ја-приповедач Рихард научник је, глечеролог, рационалиста и скеп-
тик, његова жена Наташа успешна списатељица, ентузијастични и ан-
гажовани емпата, посредством чијег поступања у вези са збрињавањем
једне сиријске избегличке породице, Гештрајн проблематизује једно
од исходишних питања романа: на који је начин могуће искрено раз-
говарати о избегличкој кризи, а да наши искази не буду доведени у
везу ни са десничарском, ни са левичарском политиком и да ли је у
том разговору могуће бити праведан. На Наташину иницијативу и уз
медијску помпу, брачни пар свој летњиковац на језеру у близини Хам-
бурга уступа породици Фархи, након чега у малом месту, у којем се
летњиковац налази, долази до напетости изазване посетама групе не-
мачких тинејџера, која се задржава у близини куће и на непријатан
начин „надзире” породицу, а у једном тренутку и до отмице двојице
сиријских дечака које трагачи исте ноћи налазе завезане у шуми, упла-
шене, али без повреда. Рихард је скептичан у вези са Наташиним ин-
тензивним ангажманом око породице Фархи, с мешањем у њихов
живот, које наводно треба да им олакша адаптацију, а поготово у вези
са Наташиним списатељским пројектом са господином Фархијем због
којег она лето проводи на језеру, отуђујући се од њега и детета. И сам
Рихард отуђује се од свог дотадашњег живота, због чега роман читамо
и као причу о човеку средњих година који се поиграва мишљу да јед-
ноставно оде из сопственог живота. Са својом чежњом ка повлачењу
у природу, он отеловљује не само скептицизам ка друштвеном ангаж-
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ману, него и ескапизам као један од ставова интелектуалних елита
нашег времена. Једно од исходишта романа је, у том смислу, како сам
писац тврди, „америчко кокетирање” које се у кругу интелектуалаца
могло чути пред победу Трампа на претходним изборима у САД, „да
ће, ако дође најгоре од најгорег избећи у Канаду”. Занимљиво у истом
контексту јесте и то да је Рихард Аустријанац и да се у Немачкој не
осећа сасвим као код куће, па је утолико пре могуће, преко мотива ег-
зила, успоставити однос двојништва између њега и Басама Фархија,
имајући у виду и алузију на приближавање Наташе и Басама током
реализације литерарног пројекта. Роман почиње Рихардовим борав-
ком у Америци и сусретом са колегом и пријатељем, Канађанином
српског порекла, Тимом Марковићем, који Рихарду нуди могућ и
опипљив излаз, да се са породицом пресели у Канаду, тачније у Сент
Џонс на Њуфаундленду, наводно најстарији град у северној Америци.
Други излаз Рихарду нуди колегиница Идеа, Мексиканка јеврејског
порекла, која је према њему истовремено и сентиментална и сурово
искрена, а према којој сам осећа велику привлачност – да се са њом
попне на Попокатепетл, иако тамо више нема леда. Комплексност емо-
тивних односа савременог човека Гештрајн додатно подцртава уво-
дећи лик рано преминуле Катје, Наташине сестре близнакиње, на коју
Рихард често помишља са чежњом, као и лик Фани, Рихардове и На-
ташине ћерке, отеловљења невиног постојања у свету, с којом отац
проводи три недеље у родном Тиролу, између глечера и пропланака,
читајући јој После�ње� Мохиканца. Наташино и Рихардово удаљавање
кулминира након књижевне вечери у сеоцету на језеру, а Рихард још
једном одлази у Америку с намером да у наставку свог путовања про-
веде време са Тимом у Канади. Две верзије Рихардовог боравка окон-
чавају се истим исходом, јер пиштољ који је релативно касно уведен у
причу, ипак на крају мора да опали.   

Роман се састоји из четири дела од којих први носи наслов „Ка-
нада” и обухвата Рихардов боравак у Америци, разговоре са Тимом и
Идеом, незгоду са бициклом у месту Ханан, као и ретроспективно вра-
ћање на усељавање Фархијевих у кућу на језеру пропраћено телеви-
зијском репортажом. Други део носи наслов „Ханан” и обухвата време
које током лета Рихард проводи у Немачкој и Аустрији, најпре драма-
тичну епизоду са нестанком дечака Фархијевих, а затим недеље прове-
дене у Тиролу и Наташино књижевно вече. Наслов другог дела односи
се како на место у којем је Рихард раније доживео незгоду, тако и на
библијски Ханан, земљу слободе и благостања, обећану јеврејском на-
роду, у којој „теку мед и млеко” (Књига изласка, 3:8, 3:17, 13:15, 33:3).
Сасвим је јасна симболика обећања бољег живота у далекој земљи до
које се долази кроз низ искушења. Симболику која се без сумње од-

Ponirawe /  105



носи на избегличку судбину Фархијевих, Гештрајн постмодернистички
изокреће и иронијски разлабављује, насловљавајући делове романа по
звучности блиским називима библијске и северноамеричке земље. То
је потцртано у сцени Рихардовог буђења након несреће у Ханану, када
му се испред очију неизменично, кроз трептаје, појављује час „Канада”
час „Ханан” (нем. Kanaan). Канада се јавља као наивна метафора нове
обећане земље. Релативизацијом је симболичко читање ослобођено
сладуњавог сентиментализма и идеолошке једнозначности: из некада
обећане земље сада се бежи, а имајући у виду глобалне претње, нови је
Ханан потребан и Американцима и Европљанима. Преузимањем би-
блијског топонима, Гештрајн успоставља и интертекстуалну везу са
Библијом као са књижевним текстом који много пре нашег времена
бележи причу о кретању великог броја људи преко континената у пот-
рази за бољим, сигурнијим и достојанственијим животом, причу о из-
беглиштву. Ово интертекстуално дозивање Библије истовремено је и
метапоетичко место у роману посредством којег аутор скреће пажњу
на историју тематизовања избеглиштва, алудирајући, без сумње на
поплаву књижевних текстова који у наше време посежу за том темом.
Религијски контекст у вези са Другом књигом Мојсијевом Гештрајн
уводи и посредством пастора Алдериха, који као духовни учитељ при-
према Фархијеве за прелазак у хришћанство. Када Рихард проговори
о својој повреди и месту у којем се несрећа догодила, пастор одмах по-
мене „обећану земљу, коју свако може да нађе искључиво у себи са-
моме”. У наставку разговара пастор одбија могућност да су, упркос
Божијој вољи да крену у Ханан, Фархијеви доласком у Немачку тамо
већ стигли. Лицемерје ове изјаве духовника разоткрива Наташа, про-
тивећи се апстрактном хуманизму религије према којем њена кон-
кретна, материјална подршка стоји као потпуна супротност. На тај
начин Гештрајн избегава црно-бело моделовање ликова и њиховог де-
ловања, а није сувишно управо овде скренути пажњу на Гештрајново
мајсторство да нехајно и у пола реченице уведе неке од вечних фило-
зофских тема. Овде је то тема порекла зла у свету – будући да Наташа
Алдрихову изјаву разуме и као оправдање рата у Сирији из разлога
које смртници не могу да докуче. Затрпана миметичким сувишком
који се односи на описане догађаје та је тема већ у следећој реченици
релативизована и депатетизована. 

У трећи део књиге Гештрајн смешта два тринаеста поглавља у
којима су испричане две различите верзије Рихардовог повратка у
САД и пута за Монтреал. На снази је поступак маркирања књижевног
дела као уметничке творевине чији ток и свршетак не зависе од реалис-
тичне мотивације, него од закона утврђених унутар света дела и од сло-
боде аутора. Роман се завршава поглављем под насловом „Шта се
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заиста десило” које ипак у реалистичком маниру, структурално и те-
матски, заокружује причу започету на језеру, а које је у метапоетичком
смислу израз пишчевог раније изреченог става да дело не сме да ос-
тане предалеко од стварности.

Неке од својих поетичких ставова Гештрајн формулише у есеју под
насловом „Морал који агресивно наступа воли васколико човечанство.
То је неморално у њему” објављеном у Новим циришким новинама од
22. 3. 2018, који се може читати и као пратећи текст роману. Есеј по-
чиње темом која аутора окупира од раније. Реч је о миметичност књи-
жевности, односно о проблему транспоновања стварности у књижевну
форму што се у роману тематизује кроз Наташин сипсатељски
пројекат о судбини избеглица и јавну промоцију тог пројекта пред пуб-
ликом у градићу на језеру. Друга тема есеја је „агресивни морализам у
јавним наступима”, што у роману свој књижевни израз добија у Ната-
шиној потреби за јавним ангажманом у вези са збрињавањем избег-
лица и у њеним беспоговорним моралним ставовима. Она је у роману
та која са позиције неприкосновеног моралног судије дискредитује све
друге ставове. Говорећи о књижевности и политици у једном ин-
тервјуу Гештрајн критикује потребу за отвореним морализирањем у
јавном дискурсу: „Кад год говоримо о политици, кад год говоримо о
књижевности увек на почетку и на крају морамо да говоримо о мо-
ралу, а између тога треба пустити да се чују други гласови, друге оп-
ције, аргументи и противаргументи.” Тек на тај начин књижевности
може да задржи „отворен простор за дискусију о свим позицијама које
је могуће заступати”, односно, да ни једну позицију не дискредитује
прерано и да на тај начин буде место сусрета различитих, супротстав-
љених становишта, разумских и емотивних, у којима се огледа двост-
рука природа човека као истовремено мисаоног и емотивног бића.  

О књижевнос�и и �ру�им савременим болес�има

Роман се отвара мотом који се чита пре свега у моралном кључу, као у
горе наведеном ауторовом ставу, да и у политици и у књижевности на
почетку и на крају мора бити морал. 

„Не заувек овде на земљи
само на кратко.” 

Мото у првом реду скреће пажњу на пролазност као апсолутну
одредницу људског живота с којом је у директној вези нормирање
човекових поступака у свакој религији, идеологији, филозофској док-
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трини, било да се за исправне поступке обећава бесмртност, други
живот, искупљење или рај, било да се њима потврђује достојанство
човека као слободног, спашеног, способног да се уздигне изнад своје
себичности и нагонске природе. Исказ отуд функционише као позив
за преиспитивање сопственог положаја на земљи, делања односно
неделања у односу на друга бића и природу. У роману се то реализује
на месту где Идеа исти тај цитат који је мото романа Рихарду шаље
мејлом, на шпанском, као промптни одговор на његов извештај о
турбулентном дану у којем су сиријски дечаци пронађени у шуми:
„No para siempre en la tierra, sólo un poco aquí.” Навођењем ове и
неких других Идеиних реченица сентенциозне природе на шпан-
ском, аутор их маркира и тако додано скреће пажњу на њих у иначе
густом ткању текста. Поред „природне меланхолије” која је у њима
садржана, стихови у Рихарду изазивају и хитну потребу да делује.
Испод мотоа на почетку књиге написано је оно што и Идеа каже Ри-
харду, да стихови потичу из Певања астечког краља Несавалкојотла,
једног од најмоћнијих људи свог времена, песника и филозофа, који
је заслужан за процват астечког света, а самим тим одговоран и за
бројне принесене људске жртве. Гештрајн посредно изражава став о
улози књижевности да сажима људско искуство у форму у којој опс-
таје као сведочанство о животу који је давно пре нас постојао или
могао постојати, односно у форму у којој човеку свог и сваког буду-
ћег нараштаја то искуство може да посредује као актуелно, релеван-
тно за његов живот и делање.

Порука изречена у стиховима може се довести и у везу са темом
мањкаве еколошке свести која се проблематизује кроз Рихардову про-
фесију, испитивање глечера, односно кроз његове разговоре са Тимом.
Питање о људском (не)деловању је питање о томе какав ће свет остати
иза нас. Насупрот људској пролазности стоји постојаност саме при-
роде, вечност глечера, који, међутим, управо због последица људског
немара, Тимовим речима речено, више „ни у ком случају нису вечни”.
За разлику од Рихарда за којег проучање глечера значи пре свега пов-
лачење из света, у вези са поменутим елитистичким ескапизмом, Тим
инсистира да је главни задатак научника да људима предочи последице
њиховог делања, наговештаје еколошког колапса света, односно по-
ништења живота, па и свих сведочанстава о животу. На тај начин
роман тематизује питање моралне одговорности науке и савести на-
учника, паралелно са питањем моралне одговорности књижевности –
кроз Наташино делање. Због тога су Наташа и Тим у положају
двојника, јер он не само да се диви томе што је она списатељица, него
у свом домену делује на сличан начин као она у свом – храбро и бес-
поговоно, не преиспитујући своје ставове.  
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Увођење двојника један је од омиљених Гештрајнових књижевних
поступака, функционалан у смислу моделовања ликова и интериори-
зације радње, померања дешавања са спољашње на унутрашњу раван,
њиховог рефлектовања, преиспитивања односа међу ликовима, те са-
мопреиспитивања идентитета јунака. Поред односа Рихард – Басам и
Наташа – Тим, као двојнице се појављују Наташа и њена сестра Катја,
страдала у саобраћајној несрећи. Кроз сећања на њу Рихард преиспи-
тује свој однос с Наташом, тражећи у успомени на Катју оно што му се
чини да код Наташе никада није нашао, као што посматрајући Ната-
шин и Басамов однос много више гледа у самога себе, расцепљеног
новим околностима који на пробу стављају његову природу скептика
и рационалисте. Увођење двојника на више равни код Гештрајна мо-
жемо посматрати и као преиспитивање тог књижевног поступка ње-
говом употребом, како то разуме Ренате Лахман: „Књижевност пак,
која двострукост и расцјеп и обликује и интерпретира, на неки је начин
и сама захваћена тиме да се њезини поступци и репрезентацијске
структуре појављују у двозначности: ту је двојништво аутора и импли-
цитног аутора, приповједача и јунака, читатеља и имплицитног чита-
теља, аутора и читатеља.” (Lachmann, 262) Све ове категорије
двојништва егзистирају у Гештрајновом роману. 

Централно метапоетичко место у роману јесте симболика глечера.
У свом одговору на питање индустријалца шта ју је навело да се бави
глечерима, Идеа Зелиг каже: 

„Тешко да постоји материја која је тако пролазна као снијег, али је
он у леду глечера сачуван. Помислите само на снијег свих тих година.
Замислите снијег из дана када је Кортес освојио Мексико, снијег из
времена Христовог рођења или снијег првих људи.” 

Идеин одговор симболички изражава централни став романтичар-
ско-идеалистичке естетике, доминанатне у схватању уметности током
18. и 19. века, као и у неоромантичарским концепцијама модерне. Про-
падљивост људске егзистенције могуће је у чулно-конкретној форми
превазићи само посредством уметности. Глечер је тако у овој слици
симбол уметности која лепоту живота, трошну и ефемерну, чува и уз-
диже до вечности. 

Веза са идеалистичком естетиком је глагол aufheben који овде фун-
кционише у своја два значења: сачувати, одржати (aufbewahren,
erhalten), престати, окончати (aufhören lassen, ein Ende machen), која
су и у основи централног појма Хегелове дијалектике: dialektische
Aufhebung. Као што снег у глечеру престаје да буде оно што јесте –
крхка материја изразито пролазна, а да због тога не нестане, тако се и
стварност у уметности укида кроз дијалектички однос са фиктивним,
измишљеним, творећи „комплекснију истину” о животу, а остајући са-
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чувана хиљадама година. Све с намером да је с једне стране сачува
живот од пропадања, а да са друге обезбеди спознају.  

У том смислу аутор нас на више места упућује на књиге и легенде
које тематизују велика и важна колективна искуства из времена много
пре нашег – попут Друге књиге Постања или астечких легенди, или ди-
ректно наводи наслове књига које су актуализовале сазнања главних
јунака и утицале на њихове животе, попут После�ње� мохиканца и
Моби Дика. Озбиљност својих метaпоетичких тврђења у вези са ути-
цајем и важношћу књига Гештрајн разбија проговарајући о истој теми
и на ироничан начин. У једној од брачних расправа, у Наташиној веома
озбиљној реплици којом расправу жели да оконча и да поентира, Ри-
хард препознаје део дијалога из књиге са њеног ноћног сточића и на то
јој одговара речима којима одговара и јунак дате књиге, још једним
књижевним цитатом. Иронија овде почива на преокретању попут оног
које познајемо из Сервантесове пародије витешког романа када књи-
жевност претендује да постане живот. Баш као Сервантес, Гештрајн
акценат не ставља на тобожњу заводљивост литературе – будући да
чак и не наводи наслов књиге из које супружници преузимају дијалог
– него на опасности догматског разумевања књижевности и човекову
склоност да некритички преузима идеје и концепте из литературе
(филма, медија уопште), што је свакако и одраз његове неспособности
да оствари аутентичну комуникацију у међуљудским односима, чак и
са најближима. 

Овај одломак, међутим, није тек самосврховити метапоетички ко-
ментар и тематизација недостатне комуникације у савременом свету,
него има и сврху у карактеризирања Наташе, која је централна јуна-
киња романа, тип савременог друштвеноангажованог писца и отелов-
љење моралности која агресивно наступа. Као у својим ранијим
романима Гештрајн професију писца додељује истуреној фигури, цен-
тралном или главном лику, чиме његови, односно њени поступци пос-
тају амблематични у поетичком смислу. За Наташу је њен друштвени
ангажман не само сам по себи разумљив, него и неодвојив од улоге
писца, којом привлачи пажњу јавности на своје поступке, с намером да
буде позитиван пример у свету. Она је репрезент савремених писаца
који верују у могућност директног ангажовања књижевности у сврху
подизања нивоа свести јавности за одређене теме и у том смислу она
делује морално и узорно – иницира телевизијски снимак о збриња-
вању сиријске породице, пише блог за Берлинске новине на тему при-
хватања избеглица, реализује литерарни пројекат са јавним читањем с
намером да додатно скрене пажњу на положај избеглица. Њена списа-
тељска активност почива на уверењу о нераздвојивости књижевности
и морала, као и на ставу да се комуникација између писца и публике
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нужно одвија у савременом друштвеном окружењу које је поприште
политичких, класних и моралних конфликата, из чега за њу нужно
произилази да се дело, као и делатност писца мора не само сместити у
тај контекст, него и беспоговорно заступати несумњиве моралне ста-
вове. Низ пукотина у овом скоро беспрекорном манифесту Гештрајн
отвара посредством епизода у којима Рихард својим немилосрдним
скептицизном тежњу за узоритошћу разоткрива као егзибиционизам
и егоизам савремене уметности, било да је реч о разговорима у кругу
писаца, било да је реч о расправи супружника због уметника који су
омели расподелу животних намирница у избегличком кампу тражећи
учеснике за своје перформансе. Рихардов иронични осврт на могућу
позоришну представу за немачке пензионере, туристе који би са па-
лубе крузера гледали утапања недалеко од либијске обале, у свој својој
пародијској претераности, израз је запитаности над потребом савре-
мене уметности да заузме место самог живота, односно изнова пос-
тављено питање о смислу и улози такве уметности: „зашто би још
требало да постоји уметност”. Симптоматично је да Наташа на то пи-
тање не одговара директно, пренебрегава га с презиром саморазумљи-
вости, дискредитујући Рихарда као саговорника на уметничке теме,
будући да је научник чији је највећи домет „смешно премеравање
света”. Такав став поново нас упућује на догматизам у мишљењу, погу-
бан чак и кад је мишљење исправно, овде, испоставиће се, како за
стварност на коју се Наташина уметност односи – судбина Фархијевих,
тако и за саму уметност – Наташин списатељски пројекат. Оптужујући
Рихарда за недостатак емоција она поставља индиректни захтев да
уметност мора бити топла, емотивна – анахрони захтев са којим је пот-
пуно раскинула још авангарда – а хуманост своди искључиво на емпа-
тију и осећајност, занемарујући компоненту интелектуалности,
дискурзивности, у животу и у уметности. Овде не треба заборавити ни
алузију на Келманов роман Премеравање све�а (Daniel Kehlmann, Die
vermessung der Welt, 2005), као изабрани сигнал који у свест читалаца
призива однос принципа акције и контемплације, кључних принципа
људске природе дубоко уграђених у западну културу, које отеловљују
Келманови јунаци Гаус и Александер фон Хумболт. Рихарда и Наташу
можемо перципирати као њихове пародијски снижене реплике, пос-
редством којих Гештрајн активизам и ескапизам савремених интелек-
туалаца тематизује у негативном кључу, разоткривајући јаловост, па
чак и погубност деловања елита.  

Фијаско Наташине књижевне вечери такође је важно метапо-
етичко место у роману, уметнуто, попут представе у представи, као
иронични коментар савремених књижевних манифестација. Након
што су целог лета припремали наступ, Наташа и Басам Фархи заједно

Ponirawe /  111



наступају у књижари у центру градића на језеру, пред публиком из су-
седства коју смо раније упознали као чамотно малограђанско окру-
жење, истовремено љубопитљиво и подозриво, чак хомофобично у
односу на Фархијеве. Став такве публике према књижевности најав-
љен је раније када један од комшија, извесни доктор Фон Гунтен, про-
коментарише да „живот Фархијевих мора да је за списатељицу прави
поклон”. Уместо Наташе, на тај коментар одговориће Басам Фархи на-
водном руском досетком да постоје само две стварне професије, писац
и граничар, јер само они не могу дуго да се раде без страсти. И један и
други исказ поново уводе Гештрајнову омиљену поетичку тему пре-
ласка границе између стварности и литературе, мешања истинитог и
фиктивног, те суђења о књижевности ванкњижевним критеријумима,
што постаје и главни разлог неуспеха Наташине вечери. У фон Гунте-
новом ставу садржана је заблуда у вези са захтевом за истинитошћу
књижевности који се са учвршћивањем реалистичне поетике етабли-
рао као вредносни критеријум: аутентична животна прича предуслов
је доброг књижевног дела или још изразитије обрнуто, добра је само
она књижевност која почива на истинитој причи. У том смислу је и
реакција госпође из публике која протестује након што схвати да је На-
таша у причу уметнула руту којом Фархијеви нису прошли, чак и ако
су њоме прошле на хиљаде других избегличких породица: „Шта је са
другим причама? Јесу ли и оне измишљене?”. Разочарaње публике је у
томе што су, полазећи од платоновски наивног уверења да је књижев-
ност задужена да преноси стварност, дошли да чују шта се заиста до-
годило Фархијевима. Индикативно у том смислу је и присуство
инспектора, задуженог за случај отмице дечака, који књижевној ве-
чери тешко да присуствује због превелике љубави према литератури,
већ без сумње очекујући разоткривање макар делова њему замагљене
истине. Вече готово да се претвара у саслушање, када госпођа из пуб-
лике безумно инсистира да за сваку епизоду добије одговор да ли је
„доживљена” или „измишљена”, разоткривајући себе и публику као ис-
тински малограђански аудиторијум заинтересован за пикантне и шо-
кантне детаље из живота других, са унапред припремљеним типским
реакцијама чуђења, сажаљења, осуде итд.2 Зато ни Наташин „пледоаје
о снази фикције није помогао, јер је са сваком реченицом бивало све
јасније да је проблем био управо у фикционализацији и да не може
бити речи о снази”. Ствар се додатно компликује када из публике дође
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захтев да уместо Наташе о себи нешто каже господин Фархи и то на
арапском, што он и чини, изазивајући додатно подозрење инспектора
да није причао о обичном јутру своје породице у Дамаску, него да је
на језику који нико од присутних не разуме изразио револт због свог
положаја. 

Две су ствари овде предмет Гештрајнове метапоетичке рефлексије.
Једна се односи на проблем рецепције уметности, чињеницу да пуб-
лика у највећем броју, након векова писања и рецепције књижевности
и епоха разнородних концепата, уметност и даље види платоновски
као просту реплику живота, зачињену са мало егзотике и неразумљи-
вости. Друга се односи на дилетантизам у књижевној продукцији. Упр-
кос томе што разуме аристотеловски концепт по којем књижевност
говори о ономе што је могуће и вероватно, а не о ономе што је заиста
било, дозвољавајући изузетке чак и од могућег и тиме потврђујући ес-
тетску аутономију литературе, Наташа о дубоко личним искуствима
пише на типизиран, схематизован начин, полазећи од црно-белих мо-
ралних представа и уздајући се у посредовање емоције, а занемарујући
и ирационално и негативно у људској природи, и пренебрегавајући па-
радоксалност људске егзистенције. У својим есејистичким текстовима
Гештрајн такве књижевне представе означава појмом „кич близине”
сматрајући да уместо истинске хумане емпатије оне могу да произведу
само аутоматизовану, хладну рецепцију, онемогућавајући критичко суо-
чавање било са садашњошћу било са прошлошћу (Gstrein, Semprun 32).

Насупрот таквом концепту израста целина Гештрајновог романа
заснована на сталној дестабилизацији и релативизацији како изрече-
ног, тако и приповедне инстанце – посредством аутоироније и
двојништва, те на непрекидној метанаративној рефлексији. Ова при-
поведна средства у роману омогућавају формирање комплексне, ви-
шеслојне слике света, на начин на који Идеин исказ, између патетике
и ироније, омогућава долазак до спознаје о животу без дидактичности
и доцирања. 

Након што на њен ентузијастични позив да се скупа попну на По-
покатепетл и да, будући глечеролози, макар замисле лед на њему, Ри-
хард одговара млако, изговарајући се обавезама, Идеа му одговара
страствено на шпанском: „Por que no aprecias la vida? (...) No se puede
vivir sin amar” („Зашто не цениш живот? (...) Не можеш живети без љу-
бави?”). Њен трик био је у томе, каже у наставку приповедач да, „да
иронију и патос тако прибије једно уз друго, да не остане никакав ма-
неварски простор и да се човек, истина, може бацати час на једну, час
на другу страну, али на крају не може да избегне истину”. Илустрацију
овог изразито метапоетичног исказа налазимо и у другим Идеиним
страственим иступима, маркираним шпанским, који су обично пра-
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ћени иронијом или аутоиронијом, откривајући неминовност уравно-
тежења емотивног и интелектуалног у покушају разумевања парадок-
салног човековог положаја у свету, што је, шта друго него задатак
књижевности. Индикација да је Идеа носилац метапоетичке равни
текста дата је у напомени да она носи име уругвајске песникиње. Кроз
њене исказе и иступе реализује се важна тема улоге, сврхе и изражајних
средстава књижевности – кроз њену „страст према парадоксима” у
којој се огледа став о неопходности садејства патетичног и ироничног
у изразу савремене уметности, емотивног и интелектуалног у њеном
односу према стварности.  

Наташа, са друге стране, у роману отеловљује тип савременог умет-
ника који захтева сталну медијску пажњу, тежећи да актуелне поли-
тичке теме памфлетски приведе уметности. Рихардово промишљање о
њеној уметности, након књижевне вечери, отворена је критика домета
такве уметности која жели да говори велике истине и да и сама постане
истина, док за то користи примитивна и једнодимензионална средства
која публику остављају хладном. Томе је супротстављен концепт умет-
ности, базиран на Идеином „трику”, који Гештрајн проналази у умет-
ности Данила Киша, а која сталним смењивањем ироничног и
патетичног односа према стварности – и писца према самоме себи! –
читаоца неминовно, као у каквој игри, приводи истини, парадоксалној
истини о апсурдима људске егзистенције. 

Парадокс и апсурд на снази су у читавом роману, како на нивоу ре-
ченице, тако и на нивоу радње, а поготово у две верзије тринаестог
поглавља, од којих је прва метапоетички маркирана поднасловом
„Свршетак за љубитеље књижевности”, а друга чињеницом да се Ри-
хард непознатој жени представља као аустријски писац на којег, како
му је раније рекла Наташа, „језиво личи”, чиме се успоставља аутоиро-
нични однос двојништва приповедача и писца.3 Додатно је маркантно
да ни једна од две верзије приче о Рихардовом поновном одласку у
Ханан и Канаду није функционална у смислу мотивисања свршетка
централне радње о дешавањима око куће на језеру. Уметањем два мо-
гућа наставка радње ломи се реалистични приповедни оквир, и рела-
тивизује се веза са стварношћу коју треба копирати, а наглашава се
потребу за њеном рефлексијом кроз поигравање са фикционалним.
Прва верзија суспендује Рихардову сањарију о могућности пресељења
у Канаду. Гештрајнов скептицизам овде је уперен против плачне емо-
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3 Рихардово промишљање о заједничком животу с Наташом на још неколико
места отвара простор за додатне поетичке коментаре у вези са односом ствар-
ности и литературе, најочитије можда Рихардово стално страховање да не пос-
тане један од ликова у Наташиној прози.



ционалности, овога пута апсурдно смештене у свет науке, који на
нивоу целине романа неминовно посматрамо у релацији према умет-
ности кроз раније успостављене констелације односа Наташа – Тим –
Рихард – Идеа. У другој верзији на удару су клишеи из књижевности
и филма реализовани кроз наизглед бесмислену причу о познанству
са, у најмању руку чудним, женским ликом, преко сваке мере склоном
патетици и уживљавању у књижевност, као и клише мистификације
фигуре писца. Гештрајн овде апсурд помера до граница издржљивог.
Бркање живота и фикције добија своју патетичну, истовремено ко-
мичну и гротескну верзију. Напослетку нас, међутим, кроз легенду
којом Рихард намерава да почне своје предавање у Монтреалу, текст
враћа на метафору глечера. Афирмативни исказ о томе да „тешко да
постоји већи патос од патоса истине”, прати легенда, наводно присутна
свуда у свету где има глечера, о сину који давно несталог оца проналази
у леду, суочавајући се са његовим лицем као са лицем вршњака. Ос-
вешћујуће препознавање у раније проживљеном, а нашем искуству
сличном, истоветно је оном које се реализује у уметности. Патетичну
слику живота ухваћеног у леду – као у уметности – у тренутку смрти
попут Лаоокона – спашеног од неминовног телесног пропадања и са-
чуваног за вечност, иронично растресају факти из Рихардовог пред-
авања, који наводе на помисао о еколошкој катастрофи, отапању
глечера и уништењу света, пред којом је онда идеја о вечности умет-
ности још само смешна. 

Роман се завршава реализацијом парадокса на нивоу радње. Пиш-
тољ поменут у Наташином тексту током књижевне вечери, Басам
Фархи је не само набавио него заиста и употребио, тешко рањавајући
младиће и девојке који су се мотали око куће, иако ништа нажао нису
учинили његовој породици. Оно што је написала, Наташа је и спро-
вела у стварности: Фархију је не само дала Рихардов скривени пиш-
тољ, него га је и охрабрила да га употеби. Парадоксално, хумана
заступница неупитних моралних ставова постаје подстрекач на на-
сиље, жртва постаје починилац, а прича о избегличкој судбини у гло-
бализованом свету – о судбини свих нас – постаје прича о погубности
наивно схваћеног мешања стварности и фикције.  
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