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Апстракт: У раду се анализира роман Давида Албахарија Светски путник 
(2001) уз помоћ метода екокритицизма. Истражује се начин на који дескриптив-
но-тематски елементи дела утичу на конструкцију наративног идентитета као ди-
намичне и релационе категорије. Истовремено, кроз анализу тематско-мотивске 
структуре романа, делимично се испитују и позиције овог дела унутар књижевног 
опуса Давида Албахарија, будући да се роман Светски путник одређеним темат-
ско-формалним карактеристикама надовезује на претходне романе овог аутора 
настале након његовог одласка у Канаду, док се акцентовањем и присуством теме 
географије, природе и природног окружења донекле одваја од њих.

Кључне речи: Давид Албахари, историја, географија, емиграција, наративни 
идентитет.

Пред мет овог ра да је сте ис тра жи ва ње на чи на на ко ји се кон стру и ше на-
ра тив ни иден ти тет ју на ка у Ал ба ха ри је вом ро ма ну Свет ски пут ник об ја вље-
ном на кон што је овај пи сац срп ско-је вреј ског по ре кла еми гри рао у Ка на-
ду. На ра тив ни иден ти тет је ди на мич на и ре ла ци о на кон струк ци ја. Из ра ста 
из од но са пре ма од ре ђе ним фор мал но-те маст ким ка рак те ри сти ка ма де ла  
(в. Ri co e ur 1991), али исто та ко мо же би ти и кон тек сту ал но усло вљен у сми слу 
да при су ство од ре ђе них ауто би о граф ских или ак ту ел но-исто риј ских чи ње ни ца 
по ве ћа ва ње го ву ва лент ност, ујед но усло жња ва ју ћи и ши ре ћи мре жу зна че ња. 
Да кле, на ра тив ни ид нти тет се пре све га кон стру и ше кроз два пла на: план тек ста 
и план кон тек ста. Та чи ње ни ца је ја сно уоч љи ва у ро ма ни ма Да ви да Ал ба ха ри ја 
у ко ји ма пи сац ве што ме ша фак тив ну и фик тив ну гра ђу, жи вот и књи жев ност. 

Три ро ма на Ал ба ха ри ја: Сне жни чо век, Ма мац и Мрак, на ста ла су на-
кон што је овај пи сац 1994. го ди не ими гри рао у Ка на ду. У срп ској књи жев-
ној кри ти ци по сто ји тен ден ци ја да се за рад те мат ско-фор мал не слич но сти и  
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кон тек сту ал них окол но сти ова три ро ма на по сма тра ју об је ди ње но под на-
зи вом Ка над ска три ло ги ја.1 У са мом на зи ву ове од ред ни це уоча ва се глав ни 
ко хе зи о ни прин цип на осно ву ко га се по ме ну та три ро ма на до во де у ве зу, а 
то је про стор, спе ци фич ни ка над ски ге о граф ски, исто риј ски и кул тур ни про-
стор у ко ме ова де ла на ста ју и ко ји те ма ти зу ју. Про стор се ов де ја вља као 
ва жан мар ка ци о ни и иден ти фи ка ци о ни прин цип. Има ју ћи на уму це ло куп ни 
ро ма неск ни опус овог ауто ра на стао у Ка на ди, сма тра мо да по ме ну том ни зу 
од три ро ма на тре ба при дру жи ти и ро ман Свет ски пут ник у ко ме се та ко-
ђе те ма ти зу је ка над ски про стор, с том раз ли ком што при род но окру же ње, а 
не кул ти ви сан и дру штве но-по ли тич ки про стор Ка на де ов де по ста је ва жан 
еле ме нат из ко га про ис хо ди иден ти тет про та го ни ста ро ма на. Та ко би, пре ма 
на шем ми шље њу, пре тре ба ло го во ри ти о ка над ској те тра ло ги ји, без об зи ра 
на то што ро ман Свет ски пут ник (2001) не на ста је хро но ло шки од мах на кон 
ро ма на Мрак (1997), већ ће Ал ба ха ри пре овог ро ма на об ја ви ти ро ман Гец и 
Ма јер (1998), ко ји при па да дру гом те мат ском кру гу ње го ве про зе.

Ме ђу ро ма ни ма Сне жни чо век, Ма мац и Мрак не сум њи во по сто ји те-
мат ска, па и фор мал на срод ност, због ко је се они че сто по ве зу ју за јед нич ком 
од ред ни цом Ка над ска три ло ги ја. Ме ђу тим, слич не фор мал но-те мат ске ка-
рак те ри сти ке мо гу се уочи ти и у ро ма ну Свет ски пут ник. Као за јед нич ке ка-
рак те ри сти ке ових ро ма на из дво ји ли би смо чи ње ни цу да се у њи ма ја вља при-
по ве да ње у пр вом ли цу, при че му на ра тор ујед но има и уло гу про та го ни сте, 
као и при су ство та ко зва ног блок при по ве да ња, од но сно при по ве да ња у јед ном 
је ди ном ме га па су су, ко је се код Ал ба ха ри ја по пр ви пут ја вља у ро ма ну Сне жни 
чо век (1995), и ко је од та да по ста је, с из у зет ком ро ма на Мрак и Мар ке, јед на од 
кон стан ти ње го вог при по ве да ња. У свим овим ро ма ни ма, та ко ђе, про стор Ка-
на де по ста је основ ни, ре фе рент ни про стор из ко га се вр ши при по ве да ње, ко је 
се за тим сло бод но кре ће кроз вре ме и про стор. Упра во због уоче них слич но сти 
ме ђу овим ро ма ни ма, сма тра мо да је оправ да ни је го во ри ти о Ка над ској те тра-
ло ги ји Да ви да Ала ба ха ри ја, јер и Свет ски пут ник не сум њи во при па да истом 
те мат ском је згру ко ме при па да ју ро ма ни Сне жни чо век, Ма мац и Мрак. 

1  Албахаријев књижевни опус је доста богат. Поред великог броја објављених збирки крат-
ких прича, овај аутор готово сваке године након одласка у Канаду објављује по један ро-
ман. То је један од разлога зашто је унутар његовог опуса могуће уочити већи број разли-
читих тематских циклуса, тако да постоји и више могућих класификација његових романа. 
Александар Јерков као посебан издваја Избеглички циклус, сматрајући да њега чине рома-
ни Кратка књига, Снежни човек и Мамац (в. Јерков 2010). Овом циклусу романа често се 
придружује и Светски путник. С друге стране, у приказима Албахаријевих књига у Канади 
и Америци обично се говори о његовим „Канадским романима“ (на пример, у интервју 
са Албахаријем објављеним у бостонском интернет часопису The Arts Fuse – Marx 2014). 
и при том се пре свега мисли на романе Снежни човек, Мамац и Светски путник. Могуће 
је издвојити и друге тематске циклусе у Алабахаријевој прози, па се тако романи Мамац 
и Цинк могу сматрати породичним циклусом, романи Пијавице и Гец и Мајер јеврејским 
циклусом и тако даље. 
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Шта ви ше, ме ђу овим ро ма ни ма мо гу ће је уочи ти по сто ја ње јед ног гра-
да циј ског мо тив ског ни за ко ји их до дат но по ве зу је. Ту пре све га ми сли мо на 
при су ство и об ра ду мо ти ва Дру гог. У ро ма ну Сне жни чо век по зи ци ја Дру гог 
је по сред но пред ста вље на кроз лик ка над ског про фе со ра по ли тич ких на у ка, 
ко ји де лу је ири тант но и од бој но. По зи ци ју Дру гог у ро ма ну Ма мац пред ста-
вља До налд, ка над ски пи сац и на ра то ров при ја тељ, што го во ри о сво је вр сном 
при бли жа ва њу и ви шем сте пе ну акул ту ра ци је, бу ду ћи да не сум њи ве кул ту ро-
ло шке раз ли ке ко је по сто је из ме ђу на ра то ра ро ма на, чо ве ка Ста рог све та, и 
До нал да, чо ве ка Но вог све та, ни су пре пре ка њи хо вом при ја тељ ству. Ро ман 
Мрак пред ста вља до не кле ис ко рак, јер је јед на од ње го вих основ них те ма сли-
ка ње на чи на на ко ји Исти по ла ко по ста ју Дру ги, од но сно пред ста вља ње јед-
ног обр ну тог про це са по сте пе ног уда ља ва ња, мен тал ног и кул ту ро ло шког, а 
ка сни је и про стор ног, од сво јих до ју че ра шњих су на род ни ка. Ро ман Свет ски 
пут ник пред ста вља ко рак на пред на пу ту акул ту ра ци је и при хва та ња но вог 
иден ти те та, има ју ћи на уму чи ње ни цу да је на пи сан упра во из по зи ци је Дру-
гог. Иако је основ на те ма и овог ро ма на еми гра ци ја, на ра тор ви ше ни је еми-
грант, већ Ка на ђа нин. Ти ме се „ста рим“ те ма ма, те ма ма ра та, исто ри је, еми-
гра ци је, рас па да не ка да шње Ју го сла ви је, ко је се ја вља ју и у ро ма ну Свет ски 
пут ник, при сту па на нов на чин – кроз сво је вр сну иден ти фи ка ци ју са Дру гим, 
што во ди про ме ни фо ка ли за ци је. Сâм Ал ба ха ри у ин тер вјуу да том за бо стон-
ски умет нич ки ин тер нет ча со пис The Arts Fu se ис ти че: „Свет ски пут ник се 
раз ли ку је од оста лих ’ка над ских’ ро ма на по то ме што је он ис при чан из пер-
спек ти ве Ка на ђа ни на. Упр кос сво јим нај бо љим на ме ра ма, сли кар не мо же да 
схва ти за што исто ри ја има та ко ва жну уло гу у жи во ти ма мла дог Ка на ђа ни на 
хр ват ског по ре кла и пи сца срп ско-је вреј ског по ре кла“ (Marx 2014).

Да кле, основ на раз ли ка ле жи у дру га чи јој пре спек ти ви и из те раз ли ке 
се оцр та ва, пре ма ми шље њу са мог ауто ра, цен трал ни кон фликт ро ма на, ко ји 
пред ста вља не мо гућ ност дво ји це ју на ка по ре клом из не ка да шње Ју го сла ви је 
да иза ђу из исто ри је, као и не мо гућ но сти Ка на ђа ни на да схва ти њи хо ву „оп-
сед ну тост“ исто ри јом. По ред овог цен трал ног кон флик та, у ро ма ну су, ка ко 
сам Ал ба ха ри у на став ку ин тер вјуа из но си, при сут ни и дру ги кон флик ти. Они 
из ра ста ју, на при мер, из од но са пред став ни ка дру ге ге не ра ци је до се ље ни ка 
пре ма зе мљи из ко је су еми гри ра ли, а ти чу се упо тре бе ма тер њег је зи ка и од-
но са пре ма ње му у ту ђи ни; или пак на ста ју као по сле ди ца еми гра ци је, или пот-
цр та ва ња раз ли ке из ме ђу кул ту ре и при ро де. Тро ји ца про та го ни ста ро ма на, 
ка над ски сли кар ко ји је ујед но и на ра тор ро ма на, пи сац је вреј ско-срп ског по-
ре кла Да ни јел Ати јас и Сти вен, унук Ива на Ма ту ли ћа, мла дић хр ват ског по ре-
кла ко ји при па да дру гој ге не ра ци ји ими гра на та, у сво јим раз го во ри ма до ти чу 
се ве ли ког бро ја те ма од ко јих го то во сва ка са др жи еле мен те но вог кон флик-
та. Нај че шће те ме њи хо вог раз го во ра је су умет ност, по ли ти ка и на ци о на ли-
зам, ма тер њи је зик, мул ти кул ту ра ли зам, Ка на да, ка над ско др жав но уре ђе ње, 
Ин ди јан ци и „аутох то на“ кул ту ра Ка на де, исто ри ја... Од нос на ра то ра ро ма на 
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пре ма Да ни је лу Ати ја су, ње го ва оп сед ну тост њи ме, по тре ба да на сли ка ње гов 
лик, љу бо мо ра пре ма уну ку Ива на Ма ту ли ћа са ко јим Ати јас про во ди до ста 
вре ме на, по кре ће још је дан кон фликт ко ји, ма да ни је екс пли цит но на зна чен у 
ро ма ну, уво ди и про блем хо мо сек су а ли зма и сек су ал ног иден ти те та.2

Време и место дешавања радње овог романа прецизно су одређени. Током 
месеца јуна 1998. године у Уметничком центру у Банфу, идиличном канадском 
градићу који се налази у истоименом националном парку у канадској покраји-
ни Алберта, упознају се наратор романа, канадски сликар (који по обичају 
остаје безимен, будући да се у Албахаријевим романима име наратора гото-
во никада не открива) и писац Данијел Атијас који долази из Србије и који је 
српско-јеврејског порекла. И у овом роману Албахари наставља да у фиктивно 
ткиво романа уноси аутобиографске елементе који у игри препознавања дина-
мизују и донекле „деконструишу“ однос фикције и реалности. Иако је наратор 
романа канадски сликар, као главни јунак намеће се Данијел Атијас, писац који 
има исте иницијале као и Давид Албахари и који је, попут Албахарија, српско- 
-јеврејског порекла. Поред ове несумњиве сличности између јунака дела и ау-
тора, још једна подударност налази се у чињеници да је сâм Албахари боравио 
у Банфу, „легендарном месту у Стеновитим планинама“ (Албахари 2008: 88) 
током свог првог доласка у Канаду, у лето 1994. године. Могли бисмо рећи да 
Албахари за кулисе свога романа узима сопствено искуство са овим градом, до-
живљене пејзаже и посебну атмосферу планинског места, када би Банф у овом 
Албахаријевом роману био само то, идилични декор унутар кога је смештена 
једна релативно тешка прича о историјском усуду, пореклу и национализму. 

Да Банф није „обичан“ хронотоп, указује на први поглед доста загоне-
тан епитаф којим роман почиње: „Све је у овој књизи измишљено, само је Банф 
стваран“ (Albahari 2001).3 У овом роману географија, географски локалитети, 

2 Сâм Албахари у већ помињаном интервјуу за часопис The Arts Fuse на констатацију да 
у роману постоји хомосексуална тема и на питање колико је ова тема важна за иденти-
тет јунака у роману, одговара следеће: „Питање сексуалног идентитета је важно зато 
што један од јунака романа долази из земље у којој је хомофобија веома распрострање-
на. То објашњава зашто је он толико опрезан у односу према канадском сликару. То, 
могуће, није толико важно за северноамеричког читаоца, али ће српском читаоцу ка-
надски сликар одмах бити недопадљив само зато што је геј “ (Marx 2014).

 Из овог Албахаријевог одговора произилази претпоставка самог аутора да ће рецепција 
његовог романа у Канади и Србији бити различита, будући да је условљена ширим кул-
турним, социјалним и донекле политичким контекстом. Тема хомосексуализма у Србији 
још увек представља нешто попут табу-теме и Албахари претпоставља да ће тај наго-
вештај хомосексуализма учинити да наратор његовог романа српској публици не буде 
допадљив. Можда то објашњава зашто је ова тема дата само у назнаци, односно, зашто 
се у роману нигде експлицитно не говори о хомосексуализму, већ се оставља могућност 
да нараторова опсесија Данијелом Атијасом буде објашњена и на неки други начин; на 
пример, опседнутошћу уметника предметом свог стваралаштва и своје инспирације.

3 Сви цитати из овог романа наведени су према истом издању (Albahari 2001). У настав-
ку наводићемо само број стране.
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рељеф, као и опис природног станишта и животињских врста које у њему 
обитавају има важну идентитетску функцију. И наратор романа и Данијел 
Атијас себе описују као „дете равнице“, будући да је један рођен и одрастао 
у Саскачевану, док је други одрастао у Војводини, сматрајући ту чињеницу 
важном карактерном и идентитетском одредницом. Човек није само биће 
културе и историје, његов идентитет не израста само из социјалних и поли-
тичких односа, урбане средине, технике и технологије као најегземпларнијег 
продукта и последице људског. Оно што се у данашњем „постхуманистич-
ком“ свету обично губи из вида (а на шта углавном скрећу пажњу представ-
ни ци еко кри ти ке4) је сте то да је чо век пре све га би ће при ро де, од ре ђе но у 
ве ли кој ме ри сво јим при род ним ста ни штем, аутох то ним биљ ним и жи во тињ-
ским вр ста ма и да је, шта ви ше, та кав на чин „ге о граф ско-би о ло шке“ иден ти-
фи ка ци је при мар ни ји. О то ме би мо гли да све до че ин ди јан ска кул ту ра, и ра ни 
об ли ци ре ли ги о зно сти, по пут ани ми зма и то те ми зма.5 То по ме ра ње те жи шта 
са исто ри је на ге о гра фи ју у ро ма ну во ди но вим по де ла ма и кон флик ти ма, 
оним из ме ђу ис то ка и за па да Ка на де, из ме ђу љу ди рав ни це и пла ни на, из ме ђу 
ру рал не и ур ба не сре ди не,6 из ме ђу чо ве ка и при ро де итд., као и сво је вр сној 

4 Екокритицизам представља критичку праксу која настоји да уочи везу између књижев-
ности и физичког окружења, као и да ишчита различите начине литерарне презентације 
природе указујући притом на њихов социјални, литерарни и културни значај. Ову критич-
ку струју карактерише изразита интердисциплинарност. Више о екокритицизму могуће је 
пронаћи у књизи The Cambridge Introduction to Literature and the Environment (Clark 2011).

5 Наше знање о индијанској култури и религији посредовано је филмовима и књигама који 
сву разноликост и шароликост „индијанског“ живота своде на стереотипне представе за-
падног човека. Једна од њих јесте представа тотемског стуба која се првенствено везује за 
Индијанце северозападне обале. Мирча Елијаде у својој књизи Водич кроз светске религије 
истиче да су се тотем стубови појавили тек након доласка Европљана који су локалном ста-
новништву продали гвоздене алатке уз помоћ којих су они почели да граде стубове (1996: 
238). Слично је ситуација и са веома честим стереотипним повезивањем Индијанаца са 
коњима, упркос чињеници да су коњи староседелачком становништву Канаде постали по-
знати тек након осамнаестог века, „када су преко Мексика стигли до северног континен-
та“. Говорећи о религији староседелаца Америке, које назива „рођеним Американцима“, 
Елијаде истиче да „данас тај необични свет није ништа мање узбудљив или боље познат 
него што је био пре стотину година“. Наше „знање“ о староседеоцима Америке је, како смо 
то већ истакли, контаминирано предрасудама и представама западног човека, којим сâм 
народ дугује своје име по коме је данас најчешће познат. Позивајући се на Елемира Золу, 
који се бавио културом и религијом „Индијанаца“, Елијаде истиче да највећи део интерпе-
ретација о Индијанцима „није ништа говорио о самим Индијанцима: они су живели под 
будним оком и рефлектовали доминантне концепције Евро-Американаца из различитих 
епоха, као што су пуританизам, просветитељство, романтизам, и безусловна егзалтација 
прогресом – с тим што је последњи био суштински амбивалентан, јер је на домороце гле-
дао час са симпатијама, а час са сумњичавошћу и презиром“ (Елијаде 1996: 232, 234). 

6 Једна од тема првог излагања Данијела Атијаса у Уметничком центру у Банфу била је о 
„сукобу урбане и руралне прозе у савременој српској књижевности“ (14). Наратор ро-
мана постојање сличног односа између руралног и урбаног препознаје и у Канади, пре 
свега у Западној Канади за коју се сматра „да рурално искуство дефинише њен дух, иако, 
[....] девет десетина становништва живи у већим или мањим урбаним целинама“ (15).
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про ме ни при по ве дач ког фо ку са. Ве за из ме ђу на ра то ра ро ма на и Да ни је ла 
Ати ја са, по ред чи ње ни це да обо ји ца до ла зе из рав ни це и да је рав ни ца и јед-
ног и дру гог ге о ло шки не кад би ла мо ре, по твр ђу је се и њи хо вом скло но шћу 
ка про стор ној, ге о граф ско-ре љеф ној иден ти фи ка ци ји. Ка да сли кар, го во ре ћи 
о Ка на ђа ни ма са ис то ка, бу де ис та као да њих пре све га де фи ни ше пре ри ја, 
Да ни јел Ати јас ће му упу ти ти зна ча јан по глед, ко ји ће ка сни је об ја сни ти чи-
ње ни цом да је „пр ви пут чуо да је не ко спре ман да се не де фи ни ше је зи ком, 
или по ре клом, или исто ри јом, или рат ним осва ја њем, пр ви пут је, ре као је, 
чуо да не ко за гра ни ца ма сво га би ћа тра га у при ро ди са мој по се би“ (24). 

Те ма при ро де, жи во ти ња, ре ље фа и би ља ка ве о ма је ва жна за овај ро ман, 
иако нај че шће ни је ак цен то ва на у од но су на глав ну те му ко ја се ти че су сре та 
срп ско-је вреј ског пи сца Да ни је ла Ати ја са са Ка на ђа ни ном хр ват ског по ре кла и 
њи хо вим по ку ша јем да об ја сне ва жност исто ри је и по тре бе за по ре клом у соп-
стве ном жи во ту. Шта ви ше, сце не при ро де де лу ју ап со лут но не на ме тљи во, го то-
во ус пут но ухва ће не и за бе ле же не, као оком филм ске ка ме ре, оста ју ћи нај че шће 
без ика квог ко мен та ра. Овим на чи ном пред ста вља ња, услов но ре че но, де скрип-
тив них мо ти ва, Ал ба ха ри из бе га ва зам ку ан тро по морф не пре зен та ци је, са мим 
тим и за у зи ма ња јед не ан тро по цен трич не пер спек ти ве, што мо же да илу стру је 
сле де ћи, на су мич но ода бра ни од ло мак из ро ма на: „У ве зду ху се осе ћао ми рис 
бо ро ва, ви со ко из над нас леб део је рој сит них му ши ца, је дан ва пит је дре мао 
на на спрам ном трав ња ку, са те ни ског игра ли шта су до пи ра ли зву ци рав но мер-
ног од би ја ња лоп те од ре ке та“ (89). Пр во што па да у очи ов де је сте на по ред-
ност ути са ка и сен за ци ја ко је се ти чу при ро де и чо ве ка, као и од су ство по ку ша ја 
узроч но-по сле дич ног улан ча ва ња. Пер спек ти ва је и да ље људ ска „ви со ко из над 
нас“, али сли ке ко је пред ста вља ју при ро ду (ва пит, бор, рој му ши ца) и оне ко је 
се ти чу чо ве ка, од но сно „кул ти ви са не при ро де“ (те ни ско игра ли ште) ни су ни 
на ко ји на чин су прот ста вље не ни ти хи је рар хи зо ва не. При ро да у ро ма ну на тај 
на чин оста је при ро да по се би, а не при ро да за чо ве ка, док се исто вре ме но пот-
цр та ва људ ска за ви сност од при ро де, од но сно људ ско као при род но. 

Том при су ству и зна че њу при ро де сва ка ко до при но си то што је рад ња 
ро ма на сме ште на у Банф, тај иди лич ни ка над ски гра дић ко ји се на ла зи уну тар 
исто и ме ног на ци о нал ног пар ка. На зи ви ули ца ов де но се име на жи во ти ња, па 
се та ко ју на ци овог ро ма на кре ћу Би зо но вом, Ли си чи јом, Ја за ви че вом, Ву ко-
вом, Ме две до вом, Ви дри ном, Зеч јом, Ло со вом и Ир ва со вом ули цом.7 Ше та-
ју по ред ре ке окру же ни нео бич ним сте на ма ко је Ин ди јан ци на зи ва ју „ху ду“, 
ујед но уоча ва ју ћи да оно што за њих, за пад не љу де, пред ста вља са мо „ге о ло шку 
фор ма ци ју“ на ста лу као по сле ди ца еро зи је, ути ца ја во де и ве тра, за Ин ди јан це  

7 Уп: „Сатима сам тог дана ходао банфским улицама, осећајући се све време као да ходам 
страницама каквог албума животињског царства. Из Лисичије сам се упутио у Јазавичеву; 
из Видрине сам скренуо у Вукову; Медведова ме је одвела до Бизонове; Гризлијева је ишла 
паралелно са Видрином; Зечја се претапала у Лосову; Ирвасова је избијала на реку“ (161).
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пред ста вља „као и све оста ло у при ро ди, са мо дру ги об лик жи во та“ (46). Од-
ла зе у ло кал ни ре сто ран под име ном „Ко јо то ва ја зби на“, или у ре сто ран ста-
рог хо те ла „Бан ски из во ри“ окру жен Сте но ви тим пла ни на ма и стал ним, али 
не на ме тљи вим при су ством аутох то них жи во тињ ских вр ста, од ко јих се ва пи ти 
(cer vus ca na den sis),8 по ред ве ве ри ца и цр вен да ћа, нај че шће ја вља ју. 

При јед ном од пр вих су сре та на ра то ра ро ма на са Да ни је лом Ати ја сом, 
ко ји се од ви ја ис пред ку ће ди рек то ра књи жев них про гра ма и на кон за ба-
ве на ко ју су би ли по зва ни сви пи сци, њих дво ји ца ће окру же ни иди лич ним 
при зо ром ве дре и ме се чи ном оба сја не пла нин ске но ћи, код дво ри шне ка пи је 
угле да ти три је ле на. Том при ли ком ће ка над ски сли кар об ја сни ти Да ни је лу 
Ати ја су да се ти је ле ни на зи ва ју ва пи ти, што на до мо ро дач ком је зи ку зна чи 
бео или бе ли част и да су име до би ли због бо је зад њи це и ре па, да их Ин ди-
јан ци сма тра ју пле ме ни тим жи во ти ња ма и да ови је ле ни ше та ју Бан фом „као 
све те кра ве Ин ди јом“ (26), иако мо гу би ти ве о ма опа сни ако се раз бе сне. 
Ре ак ци ју Да ни је ла Ати ја са на ста лу на кон и као ре зул тат тог при ка за ва пи та, 
на ра тор опи су је на сле де ћи на чин: „И ја сам та кав, ре као је Да ни јел Ати јас. 
Бео сам, ре као је, лу там Бан фом, умем стра шно да се раз бе сним, је ди но што 
не мам реп. Зна чи ли то, пи тао је, да за се бе мо же да ка же да је ва пит?“ (26) 
На кон овог пр вог при ка за ва пи та, они по ста ју не што по пут не за о би ла зног 
де ко ра, увек при сут ни или оче ки ва ни у ро ма ну, не ми и не за ин те ре со ва ни 
све до ци су сре та и раз го во ра ове дво ји це, а ка сни је и тро ји це ју на ка, сим бо-
ли при ро де ко ја по сто ји по ред и не за ви сно од чо ве ка, са мо до вољ но. 

Ве о ма че сто у ро ма ну сли ка не за ин те ре со ва них ва пи та би ће пра ће на 
сли ком ту ри ста ко ји шкљо ца ју сво јим фо то-апа ра ти ма.9 Ова сли ка сим бо-
лич но пред ста вља сву оту ђе ност чо ве ка од при ро де. Ње го ву дис тан цу пре ма 
при ро ди до дат но пот цр та ва чи ње ни ца да је ње го во ис ку ство при ро де по сре-
до ва но објек ти ви ма ка ме ре. Пре пу шта ње при ро ди, пра ву иден ти фи ка ци ју 
са при ро дом спре ча ва „тех но ло ги ја“ као про дукт људ ског „зна ња“ и сим бол 
људ ске над мо ћи и по себ но сти. 

Да ни јел Ати јас, по пут ка над ских Ин ди ја на ца, ла ко се иден ти фи ку је са 
при ро дом и жи во ти ња ма. Већ смо ви де ли да је он склон да из во ре соп стве ног 
иден ти те та тра жи не то ли ко у је зи ку, кул ту ри, исто ри ји, ко ли ко у при ро ди, 
жи во ти ња ма и ре ље фу ко ји га окру жу је. И као што је зик, исто ри ја и кул ту ра 
мо гу би ти узрок по де ла ме ђу љу ди ма, та ко и раз ли чи та жи вот на окру же ња 
ути чу сво јим спе ци фич ним ка рак те ри сти ка ма на љу де чи не ћи их раз ли чи тим. 

8 Вапити представљају северноамеричку врсту јелена изворно азијског порекла. После 
лоса, то су највећи јелени у Канади. Име им је индијанског порекла и у преводу значи 
„бела задњица“. Индијанци их још називају „shawiee“ и „cree“. Поред тог што их је мо-
гуће пронаћи у шумама Северне Америке, вапита има и на истоку Азије.

9 Уп: „На травњаку који се ширио све до Природњачког музеја, готово потпуно окру-
жена масом раздраганих туриста, пасла су два вапита. Повремено су подизали главе и 
незаинтересовано пратили шкљоцање фото-апарата и севање блицева“ (161).
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Чо век рав ни це ни је исто што и чо век пла ни не, исто као што и чо век ис то ка 
ни је исто што и чо век за па да. Уоча ва ју ћи ту ге о гра фи јом, а не исто ри јом ис-
цр та ну раз ли ку, на ра тор ће на јед ном ме сту у ро ма ну ис ка за ти сле де ће:

„У рав ни ци ве ћи на љу ди не ви ди да ље од ме ђа свог по се да, и све оно што по-
чи ње та мо где се по ље жи та или уља не ре пи це за вр ша ва за њих не по сто ји. Мо гло 
би се оче ки ва ти да рав ни ца ши ри ви ди ке, али она их, ре као сам, сма њу је, огра ни-
ча ва их, оси ро ма шу ју ћи чо ве ка до крај њих гра ни ца, истих оних на ко ји ма му се 
по глед за вр ша ва, та ко да је чо век рав ни це, ре као сам, увек на гу бит ку, без об зи ра 
на то где се на ла зи. Пла ни не, с дру ге стра не, ре као сам, пла ни не су чуд не, и оне, 
уме сто да спу та ва ју, нај пот пу ни је осло ба ђа ју, та ко да гор штак, ко ји си гур но има 
сво ја огра ни че ња, ипак има ви ше ши ри не у се би од чо ве ка из рав ни це“ (48).

Све мо же да по слу жи, па чак и ге о ло ги ја, ге о гра фи ја, при ро да и ре љеф 
као узрок по де ла и раз ли ка. Сва ка ра зно ли кост уно си но ве опо зи ци је. Жи-
вот на сре ди на не сум њи во ути че на чо ве ка, об ли ку је га и мо де лу је при си-
ља ва ју ћи га да јој се при ла го ди. За па жа ње о раз ли ка ма ко је по сто је из ме-
ђу чо ве ка рав ни це и чо ве ка пла ни не ко је из но си на ра тор, на во ди Да ни је ла 
Ати ја са да се се ти „не ког аустриј ског пи сца ко ји је пи сао су мор не књи ге о 
се бич ним и за ту ца ним Аустри јан ци ма, оп сед ну тим пред ра су да ма, и стал но 
по на вљао ка ко је све то због то га што жи ве у пла нин ском окру же њу“ (48), 
што је не сум њи ва алу зи ја на То ма са Бер нхар да, јед ног од оми ље них Ал ба ха-
ри је вих ро ма но пи са ца. Та на зна че на опо зи ци ја из ме ђу рав ни це и пла ни не 
би ће ви ше пу та ва ри ра на у ро ма ну,10 али исто та ко и до ве де на у пи та ње. У 
ствар но зна чај ним жи вот ним си ту а ци ја ма, у тре ну ци ма пра вог уви да или из-
ра зи тих ег зи стен ци јал них кри за „са свим је све јед но да ли се чо век на ла зи у 
сре ди шту рав ни це или на нај ви шој тач ки око ми те ли ни је“ (157). 

У пост мо дер ни стич ком ма ни ру, Ал ба ха ри пр во упи су је раз ли ку, да би 
на кон то га по ка зао не мо гућ ност ап со лут ног раз ли ко ва ња. Као што су то 
постструк ту ра ли сти по ка за ли, кад год по сто ји си стем ко ји по чи ва на ка квом 
би нар ном ни зу, увек мо ра мо ра чу на ти на про кли за ва ње зна че ња, на нео д ре-
ди ву при ро ду од но са из ког из ра ста спе ци фич ни иден ти тет сва ког чла на би-
нар ног ни за. Пре сва ког раз ли ко ва ња, увек је на де лу нео д лу чи вост, и упра во 
та нео д лу чи вост омо гу ћа ва раз ли ко ва ње. За хва љу ју ћи ова квом дво стру ком 
по ступ ку ко јим се пр во оцр та ва раз ли ка, да би се за тим ука за ло на ње ну нео-
др жи вост, Ал ба ха ри из бе га ва да упад не у зам ку та ко зва ног еко-фа ши зма11 и 
ро ман ти чар ске иде а ли за ци је при ро де и при вр же но сти чо ве ка род ном тлу. 

10 „У равници, помислио сам, свако кретање је само облик стајања, а у планинама се увек 
крећеш, увек си на неком нагибу, увек приморан да се успињеш или да успораваш си-
лазак. Оно што се у равници догађа једино уз свесни напор, у планинама се збива само 
од себе“ (167). 

11 Мартин Хајдегер, који се сматра заслужним за развој екокритицизма, доста често се нази-
ва и еко-фашистом, поготово када се има на уму његово стваралаштво настало током 30-их  
година 20. века, када је овај филозоф био присталица Нацистичке партије у Немачкој. 
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На кон кон ста та ци је да по сто је си ту а ци је у ко ји ма опо зи ци је пре ста ју 
да бу ду ва жне, бу ду ћи да ни чим не мо гу да ути чу на не ми нов ност суд би не, 
на ра тор ро ма на пре ла зи у сво јим ми сли ма на те му све оп ште по ве за но сти 
и усло вље но сти, те му ко ја не ми нов но при зи ва Ми ло ша Цр њан ског и ње-
го ве су ма тра и стич ке ви зи је, али исто та ко и фи зич ке кон цеп ци је из ра сле 
из те о ри је ха о са. У јед ном до не кле ег зал ти ра ном ма ни ру он из но си сле де-
ћи, ре кли би смо, ба рок ни за кљу чак: „Бе сми слен је труд над ме ног људ ског 
ума ко ји не схва та скром ност ме ре сво јих до ме та“ (157). Из про све ти тељ-
ске убе ђе но сти у над моћ људ ског ума ко ју сим бо ли зу ју до стиг ну ћа тех-
ни ке, из јед не над ме не ан тро по цен трич не пер спек ти ве, су о ча ва мо се са 
па дом чо ве ка ка рак те ри стич ним за сред њи век и ба рок. Ина че, у ро ма ну 
се че сто ва ри ра мо тив па да и ње го ва функ ци ја је ан ти ци па тор ска, бу ду ћи 
да се сâм ро ман за вр ша ва смр ћу уну ка Ива на Ма ту ли ћа, од но сно ње го вим 
па дом са ли ти це.12 

Сам мо тив је ком плек сан и ви ше сми слен, а јед но од зна че ња му је сва ка-
ко и оно ко је алу ди ра на го ре опи са ни „пад“ чо ве ка. У овом слу ча ју „људ ско“  

 Како Тимоти Кларк истиче, „то је био Хајдегер који је сада постао ознака за еко-фа-
шизам латентно присутан у пренагљеној рекцији на просветитељске идеале универ-
залне рационалности у корист неговања блиског, могуће ’аутентичног’ односа према 
нечијем локалном месту, традицији и дијалекту. Такав став прелако води до атавизма 
и, штавише, ако не код Хајдегера, онда код других, до расистичких концепција према 
онима који не припадају“ (Clark 2011: 59).

 Иначе, Тимоти Кларк сматра Хајдегера веома заслужним за развој екокритичке 
свести, пре свега зато што је указао на праву „природу“ учења и сазнања западно-
европског човека, који почевши од Платона и Аристотела, својеврсном инструмен-
тализацијом знања у ствари врши потчињавање објекта сопственог проучавања. 
Критикујући западноевропску метафизичку мисао, Хајдегер је истовремено указао 
на замке субјективизма и антропоцентризма. Инструментализацијом знања предмет 
проучавања постаје објект, чиме човек аутоматски добија позиције субјекта, истовре-
мено се дистанцирајући од посматраног и проучаваног предмета. Хајдегер је, такође, 
пошавши од етимологије латинске речи natura и грчке речи physis указао на то да оне 
у ствари осветљавају два различита односа човека према природи. Реч natura упућује 
на природни свет као на претпостављени и подразумевани облик објективизације, 
док реч physis означава нешто што израста из себе, што није предмет људске контро-
ле, што, штавише, условљава људско постојање, и што противуречи човековој убеђе-
ности у моћ знања (в. Clark 2011: 55–59). 

12 Овај мотив добија своје пуно значење тек након читања целог романа, накнадним улан-
чавањем, што би према мишљењу Џозефа Френка (в. Frank 1945) требало да означава 
да роман има просторну форму, карактеристичну за романе који настају у епохи мо-
дернизма, али исто тако присутну и донекле пародирану и у романима који настају у 
постмодернизму, како истиче Патрициа Во (в. Wough 2001). Иначе, просторна форма 
често се среће у романима тока свести. И Албахаријеви романи неким својим особинама 
подсећају на романе тока свести. Иначе, сâм Албахари као свој књижевни узор често 
истиче Виљема Фокнера, чији се романи најчешће описују као романи тока свести. Зани-
мљиво је да је у већем броју Албахаривевих романа релативно лако лоцирати наратора, 
међутим остаје нејасно ко би у роману требало да има функцију наратера (приповедног 
члана коме се упућује нарација), што је још једна од карактеристика романа тока свести.
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гу би сво је ви со ке по зи ци је у од но су пре ма при ро ди и при род ном. Тро ји ца 
про та го ни ста ро ма на, све вре ме об у зе ти соп стве ним про бле ми ма, иден ти-
тет ским кри за ма, стал но у раз го во ру ко ји об у хва та све „ве ли ке“ те ме (као 
што су еми гра ци ја, исто ри ја и на ци о на ли зам, умет ност и умет нич ка фор ма, 
раз ли ка из ме ђу сли кар ства и књи жев но сти, кул ту ре за пад ног чо ве ка и аутох-
то не кул ту ре Ин ди ја на ца) и ко ји чи та вом ро ма ну да је јед ну есе ји стич ку но-
ту, кре ћу се ве ле леп ним про сто ром ка над ског на ци о нал ног пар ка, окру же-
ни ви со ким Сте но ви тим пла ни на ма и при род ним пеј за жи ма. Не сум њи во, 
ова ко пред ста вљен пеј заж иза зи ва осе ћа ње уз ви ше ног у Кан то вом зна че њу 
овог тер ми на.13 Пред ве ли чи ном при ро де „људ ско“ по ста је ма ло. У овом Ал-
ба ха ри је вом ро ма ну чо век ни је ме ри ло свих ства ри, већ се људ ско ме ри у 
од но су на при род но. 

У ро ма ну се сре ће мо са још јед ном опо зи ци јом ко ја из ра ста из про све-
ти тељ ске тра ди ци је и ко ја се ти че од но са и раз ли ке из ме ђу чо ве ка и при ро-
де. Шта је људ ско, кул тур но у од но су на при ро ду? На ра тор ро ма на ту ди ле-
му ис ка зу је на сле де ћи на чин: „Ја сам остао да по сма трам игра ли ште за голф 
ко је се про те за ло дуж ре ке, нео д лу чан да ли да га сма трам са вр ше ном адап-
та ци јом при ро де, ка ко је де ло ва ло с те ви си не, или да у ње му ви дим мр љу на 
ствар ном ли цу све та“ (211). Иако је чо век не сум њи во би ће при ро де, он свој 
иден ти тет нај че шће гра ди у опо зи ци ји пре ма при ро ди.

Ро берт Пог Ха ри сон (Ro bert Po gue Har ri son) у сво јој књи зи Шу ме: 
Сен ка ци ви ли за ци је (Fo rests: The Sha dow of Ci vi li sa tion) ис тра жу је уло гу шу-
ме и на чи не ње не ре пре зен та ци је у за пад но е вроп ској кул ту ри, го во ре ћи 
исто вре ме но и о ути ца ју и зна ча ју ко ји шу ма као при род ни ен ти тет има за 
људ ско са мо ра зу ме ва ње кроз исто ри ју и кул ту ру. При том се до ти че и раз-
ли ке из ме ђу при ро де и кул ту ре. Људ ски про стор се раз ви ја уну тар при род-
ног у ви ду про план ка, отво ре ног про сто ра уну тар шу ме. Из те опо зи ци је  

13 Говорећи о осећању узвишеног, Кант истиче: „Поглед на брда чији снежни врхови 
надвисују облаке, опис олује која бесни, или слика пакла коју даје Милтон изазивају 
допадање, али допадање праћено језом“ (Kant 1988: 16). У роману Светски путник 
високе планине чији врхови надвисују облаке, јесу основни пејзаж. Има и описа 
олује, непосредно пре пада унука хрватског путника и путописца Ивана Матулића, а 
не недостају ни слике Пакла, будући да се говори о распаду једне земље и о могућем 
распаду друге, о рату и национализму... Кант сматра да је уз помоћ категорија лепог 
и узвишеног могуће извршити и својеврсну жанровску поделу књижевних дела, ис-
тичући да комедија изазива осећање лепог, док трагедија изазива осећање узвише-
ног. За Албахарија је карактеристично да је жанровски тешко дефинисати његове 
романе. Он комбинује елементе трагедије са елементима комедије, високи стил са 
ниским, канонске књижевне форме са тривијалним формама романа, тако да је је-
дина могућа жанровска дефиниција – хибридни роман. Иако је у Светском путнику 
опис природе такав да би требало да изазове осећање узвишеног, то се не дешава, 
будући да је читалац присиљен да слике узвишеног „чита“ у једном иронијском и 
пародијском кључу.
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људ ског про сто ра пре ма при род ном раз ви ја се мо гућ ност при че, се ћа ња 
и тра ди ци је, ли не ар ног вре ме на, на су прот ко ме сто ји цир ку лар но вре ме 
шу ме, не пре ки дан ци клус ра ста и про па да ња. Гра ни ца из ме ђу људ ског 
про сто ра и шу ме ни је са мо ем пи риј ска, већ и кон цеп ту ал на. У раз ли чи тим 
вре ме ни ма она озна ча ва раз ли чи те ди стинк ци је: из ме ђу ци ви ли зо ва ног и 
ди вљег, по зна тог и не по зна тог, људ ског и жи во тињ ског итд. За раз ли ку 
од ро ман ти ча ра, ко ји су ве ро ва ли да је ту опо зи ци ју по жељ но и мо гу ће 
пре ва зи ћи, Ха ри сон ис ти че да упра во та раз ли ка из ме ђу чо ве ка и при ро де 
ко ја по ста је Дру го у од но су на ње га, омо гу ћа ва по сто ја ње људ ског уоп ште. 
„Ми жи ви мо не у при ро ди, већ у на шем од но су пре ма при ро ди“ (Har ri son 
1992: 201). Док су ро ман ти ча ри го во ри ли и ма шта ли о из гу бље ном је дин-
ству чо ве ка и при ро де, до тле Ха ри сон ис ти че ну жност по сто ја ња гра ни ца. 
Гра ни це пре ма при ро ди мо гу би ти ра зно ли ке, а и сâм људ ски је зик је јед на 
та ква гра ни ца ко ју је го то во не мо гу ће пре ћи. Ро ман ти ча ри су но стал гич-
но ма шта ли о по ре клу, Ха ри сон у ду ху пост мо дер ни зма на сто ји да из бег не 
зам ку тра га ња за по ре клом. Ва жно је на гла си ти да гра ни ца из ме ђу људ ског 
и при род ног ни је ап со лут на и не про мен љи ва, већ исто риј ска. Из раз ли чи-
тог од но са пре ма при ро ди ко ји се ја вља то ком исто ри је, мо гу ће је иш чи та-
ти и раз ли чи те кон цеп ци је људ ког. 

Да кле, при ро да че сто фи гу ри ра као Дру го, у од но су пре ма ко ме људ-
ско до би ја сво је иден ти тет ске ка рак те ри сти ке. Ви де ли смо да у ро ма ну 
Свет ски пут ник Ал ба ха ри пот цр та ва иден ти тет ску усло вље ност сво јих ју-
на ка пре ма при ро ди. Те ми исто ри је ко ја се Ал ба ха ри ју на мет ну ла на кон 
од ла ска у Ка на ду, у овом ро ма ну при дру же на је те ма ге о гра фи је. О том 
„пре ла ску“ из исто ри је у ге о гра фи ју, од но сно при дру жи ва њу ге о гра фи је 
исто ри ји, пи сац екс пли цит но го во ри у свом есе ју „Је зик је исто ри ја, при ча 
је ге о гра фи ја“ (Al ba ha ri 2011: 86–93). У се дам де ло ва овог есе ја он из но-
си сво је ста во ве пре ма исто ри ји и ге о гра фи ји, при чи и је зи ку, раз ли чи тим 
пред ста ва ма све та ко је има мо у де тињ ству и ка сни је у од ра слом до бу, и 
ко је су нај че шће по сре до ва не те ле ви зи јом, фил мом и дру гим ви зу ел ним 
ме ди ји ма. Ка ко сâм ис ти че, бу ду ћи да је ро ђен на кон Дру гог свет ског ра та 
и да је ње го во де тињ ство и од ра ста ње обе ле жио је дан ду жи пе ри од ми-
ра, у ње го вим ра ним де ли ма на ста лим у Ју го сла ви ји не ма исто ри је. Ово 
оду ство исто ри је има ло је и сво је вр сну иден ти тет ску функ ци ју, бу ду ћи да 
се ти ме Ал ба ха ри као млад аутор дис тан ци рао од прет ход не ге не ра ци је 
пи са ца у чи јим де ли ма је би ла при сут на гло ри фи ка ци ја Дру гог свет ског 
ра та ко ји је по стао сво је вр сни сим бол три јум фа про ле те ри ја та и ко му ни-
стич ко-со ци ја ли стич ке иде о ло ги је. То од су ство ин те ре со ва ња за исто-
риј ску те ма ти ку Ал ба ха ри до дат но об ја шња ва: „Оно ме ко је, по пут ме не, 
од ра стао у све ту рок кул ту ре и раз ви јао се као пи сац у окви ри ма пост мо-
дер ни зма, исто ри ја ни је до и ста ни шта зна чи ла. По пут Фу ку ја ме, и ја сам  
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до и ста ве ро вао да јој је до шао крај. Ни сам мо гао ни да на слу тим да је она 
тек тре ба ло да поч не“ (86–87). 

Рат на де ша ва ња то ком де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка ко ја су за-
хва ти ла про сто ре не ка да шње Ју го сла ви је, ма ло су ути ца ла на Ал ба ха ри је ву 
про зу. Она и да ље оста је углав ном аисто риј ска, са из у зет ком по је ди них при-
ча, по пут „Ве ли ке по бу не у на ци стич ком ло го ру у Штул ну“ из збир ке Опис 
смр ти. Сâм пи сац ис ти че да је од ла зак из Бе о гра да имао пре суд ну уло гу у 
ње го вом отва ра њу исто ри ји и при хва та њу исто ри је као те ме у сво јим ро ма-
ни ма. Тек на кон про стор не дис тан це од ра том за хва ће не зе мље, Ал ба ха ри 
уви ђа соп стве ну не моћ и ужас пред исто ри јом и то осе ћа ње по ста је до ми-
нант но у ро ма ни ма на ста лим у Ка на ди. Он твр ди да су ро ма ни Сне жни чо век, 
Ма мац, Мрак и Гец и Ма јер на пи са ни „као из раз оча ја ња пред уви дом да је 
чо век, ипак, са мо слам ка на ве тро ме ти ни исто ри је и да, шта год по ку шао да 
учи ни, она увек оста је не про ме њи ва“ (87). 

Отва ра ње пре ма но вој те ма ти ци по вла чи ло је за со бом про ме ну ко ја се 
ти ца ла фор мал не ор га ни за ци је Ал ба ха ри је вих де ла, пре све га пре ла зак на 
при по ве да ње у јед ном па су су, бу ду ћи да је, ка ко пи сац ов де ис ти че, „при-
вид ни ха ос исто ри је мо гао [...] да се из ра зи је ди но при вид ним ха о сом је зи ка, 
и као што у исто ри ји тај при вид при кри ва ло ги ку ре да зби ва ња, та ко се и у 
[...] про зи ис под при вид ног ха о са фор ме кри ју уред ни рит мич ки, је зич ки и 
сми са о ни обра сци ко ји бес пре кор но по шту ју ред“ (87–88). 

По ред то га што је до ла зак у Ка на ду имао ути ца ја на Ал ба ха ри је ву про зу 
у сми слу при хва та ња исто ри је као но ве те ме ње го вих ро ма на, су срет са ве-
ле и чан стве ном при ро дом Ка на де, до ла зак у Кал га ри ко ји окру жу ју Сте но-
ви те пла ни не, отва ра, са дру ге стра не, Ал ба ха ри је ву про зу ге о гра фи ји. Сâм 
Ал ба ха ри ис ти че да је тај пре о крет нај у оч љи ви ји у ње го вом ро ма ну Свет ски 
пут ник, у ко ме се рад ња од и гра ва у Бан фу, „ле ген дар ном ме сту у Сте но ви-
тим пла ни на ма“ (88). И исто ри ја и ге о гра фи ја као те ме у Ал ба ха ри је вим 
ро ма ни ма на ста ју као ре зул тат дво стру ке опо зи ци је. Опо зи ци је из ме ђу го-
то во по сло вич не аисто риј ске све сти чо ве ка Но вог све та и оп те ре ће но сти 
исто ри јом чо ве ка Ста рог све та, пр вен стве но чо ве ка ро ђе ног и од ра слог на 
Бал ка ну, као и опо зи ци је из ме ђу рав ни чар ске ге о гра фи је Вој во ди не и пла-
нин ског кра ја Ка на де у ко ји Ал ба ха ри до ла зи. 

Исто ри ја је ду го би ла јед на од до ми нант них те ма Ал ба ха ри је вих ро ма на 
ко ји на ста ју у Ка на ди. У че твр том де лу сво га есе ја он ис ти че да је вре ме да 
на пу сти исто ри ју као до ми нант ну те му и да се по но во вра ти про бле ми ма 
при че и при по ве да ња. За да так ко ји сâм се би по ста вља ти че се на чи на на ко ји 
је мо гу ће исто ри ју пре тво ри ти у при чу. 

За раз ли ку од исто ри је, ко ја нај че шће има сти хиј ски ка рак тер и чи јем 
се ути ца ју по је ди нач но не мо же од у пре ти, ге о гра фи ја је, пре ма Ал ба ха ри-
је вим ре чи ма, „не што што са ми би ра мо, и у ствар но сти и у књи га ма“ (91).  
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Док исто ри ја не по сто ји „ни у ка квом опи пљи вом об ли ку“ (Исто), до-
тле је ге о гра фи ја кон крет на и објек тив но при сут на. Ком плек сни од нос 
исто ри је и ге о гра фи је, без ко га не ма ни при че ни при по ве да ња, Ал ба ха ри  
об ја шња ва ре чи ма: 

„Тра го ви ко је исто ри ја оста вља за пра во су тра го ви ње ног де ло ва ња на ге о-
гра фи ју, па би се мо гло ре ћи да је исто ри ја сво је вр сни па ра зит ко ји оп ста је хра не-
ћи се ге о гра фи јом. Ми гле да мо у ге о гра фи ју и ка же мо: Ово је де ло исто ри је, иако 
зна мо да исто ри је не ма. Ми жр тву је мо ге о гра фи ју и удва ра мо се исто ри ји. Ми од 
ге о гра фи је пра ви мо исто ри ју а он да исто ри ју про гла ша ва мо тра ја њем. Исто ри ја је 
учи те љи ца жи во та, ка же мо, иако је тре ба ло да се за хва ли мо ге о гра фи ји. Пла ни на 
је тра ја ње; рат је сен ка ко ја про ла зи. Али ми пам ти мо сен ку а пла ни ну упи су је мо у 
атлас, ко ји рет ко кад отва ра мо, док сен ка ма по све ћу је мо сву па жњу и, уко ли ко их 
не ма, он да их са ми пра ви мо“ (91–92).

У за вр шном де лу свог есе ја Ал ба ха ри из јед на ча ва је зик са исто ри јом, а 
при чу са ге о гра фи јом. Је зик и при ча је су два суп стра та без ко јих не ма књи-
жев но сти. При ча, по пут ге о гра фи је, по ста је про стор у чи ји пеј заж се упи су-
је је зик, ко ји, по пут исто ри је, има тво рач ку сна гу, мо гућ ност мо ди фи ка ци је 
са ме при че. И као што је ге о гра фи ја нај че шће слу шки ња исто ри је, ка ко то 
Ал ба ха ри ка зу је, та ко је и при ча на не ки на чин под ре ђе на је зи ку од чи јег се 
ути ца ја стал но на сто ји осло бо ди ти. 

Исто ри ја и ге о гра фи ја, од но сно је зик и при ча, по ред то га што у ро ма-
ну Свет ски пут ник до ми ни ра ју на те мат ском пла ну, исто вре ме но сво јим 
укр шта њем има ју и ја ку иден ти тет ску уло гу. Ју на ци овог ро ма на сво је иден-
ти те те гра де ка ко у од но су пре ма про сто ру, ре ље фу и при ро ди, та ко и у од-
но су пре ма исто ри ји. На пр ви по глед, у ро ма ну Свет ски пут ник ге о гра фи ја 
и ге о граф ска иден ти фи ка ци ја до ми ни ра ју над исто ри јом. Ме ђу тим, пра ви 
за плет ро ма на по чи ње тек ка да у при род њач ком му зе ју у Бан фу на ра тор ро-
ма на и ис точ но е вроп ски пи сац Да ни јел Ати јас бу ду су о че ни са исто ри јом. 
Та мо где се нај ма ње оче ку је, у при род њач ком му зе ју, исто ри ја се по ја вљу је 
као си ла ко ја усме ра ва да ље до га ђа је. У за ста кље ној по ли ци у ко јој су се 
на ла зи ли до ку мен ти ве за ни за исто ри ју при род њач ког му зе ја, Да ни јел Ати-
јас ће угле да ти пот пис јед ног чо ве ка из „на ших“ кра је ва, Ива на Ма ту ли ћа, 
глоб тро те ра из Хр ват ске. Та чи ње ни ца да је Иван Ма ту лић се бе иден ти фи-
ко вао као Хр ва та 1924. го ди не, ка да је Ју го сла ви ја већ по сто ја ла, на ве шће 
Да ни је ла Ати ја са да уз вик не: „То је то“ (Al ba ha ri 2001: 29), за кљу чив ши да 
„по че так ни је ни ка да са мо у јед ној тач ки, по че так је, у ства ри, збир та ча ка“ 
(Исто). Од тог тре нут ка он ће би ти за о ку пљен са мо но стал гич ном по тре-
бом да се раз у ме та јед на тач ка по чет ка, по тре бом за уоча ва њем по ре кла 
су ко ба и раз до ра ко ји ће про ме ни ти ге о гра фи ју тог де ла Бал ка на то ком по-
след ње де це ни је два де се тог ве ка. 
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При род њач ки му зеј, као ва жан хро но топ ро ма на, има уло гу тач ке укр-
шта ња и по ве зи ва ња исто ри је са ге о гра фи јом, је зи ка са при чом. И мо ти ва-
ци ја ју на ка у де лу би ће, та ко ђе, под ре ђе на том дво стру ком деј ству исто ри је 
и ге о гра фи је. Мо ти ви ко ји по кре ћу по на ша ње глав них ју на ка де лу ју еле-
мен тар но, по пут при ро де си ло ви то, док по пут исто ри је има ју сти хиј ски ка-
рак тер у сми слу да за хва та ју це ли ну би ћа и не у мо љи во и ну жно усме ра ва ју 
ње го во по на ша ње. Про та го ни сте ро ма на усме ра ва ју оп се сив не си ле над ко-
ји ма они не ма ју ни ка кав ути цај. Иако ће Да ни јел Ати јас у ви ше на вра та би-
ти мр зак и не до па дљив на ра то ру ро ма на,14 ка над ском сли ка ру, он ће и да ље 
оп се сив но на сто ја ти да бу де у ње го вој бли зи ни и да га пра ти то ком ње го вог, 
та ко ђе оп се сив ног, тра га ња за јед ном од та ча ка по чет ка исто ри је. Прем да 
по сто је ин ди ци је на осно ву ко јих би по тре ба ка над ског сли ка ра да стал но 
бу де у бли зи ни Да ни је ла Ати ја са мо гла би ти об ја шње на ње го вом хо мо сек-
су ал ном за љу бље но шћу (а ви де ли смо да и сâм Ал ба ха ри до пу шта мо гућ ност 
та квог чи та ња), на ма се ипак чи ни да би та по тре ба мо гла има ти и ду бљи зна-
чај. Као и у де лу То ма са Ма на Смрт у Ве не ци ји, пред мет оп се си је глав ног ју-
на ка не ма са мо зна чај ерот ског објек та, већ и умет нич ког. Ка над ски сли кар 
упор но по ку ша ва да ухва ти ка рак те ри стич не цр те ли ца Да ни је ла Ати ја са, 
да њи хо ву из ра жај ност пре не се на плат но, да за мр зне оно што би у свим ге-
стов ним по кре ти ма од ра жа ва ло не што есен ци јал но. Го то во да то ли це до би-
ја зна че ње ре ље фа чи је би се „бра зде“ и „усе ци“ мо гли сма тра ти по сле ди цом 
ра да исто ри је, ко лек тив не и лич не. У при лог ова квом ту ма че њу ја вља се и 
чи ње ни ца да је овај сли кар до та да углав ном сли као при род не пеј за же, по-
пут сли ке „Ки шни дан у пре ри ји“; или сли ке у ко ји ма је чо век су про ста вљен 
при ро ди, као не ко ко ме ња њен пеј заж и пот чи ња ва га се би, као на сли ци 
„Лош дан за ко сца“, на ко јој је био пред ста вљен ко сац ка ко по сма тра „ком-
бајн усред по ља жи та“ (170)15 док се у оштри ци ко се огле да ње гов лик, што 

14 Уп: „У том часу сам јасно увидео да би моја наклоност, уколико Даниел Атијас на-
стави да разглаба о стваралачким поривима, лако могла да пређе на унукову страну...“ 
(Albahari 2001: 195).

15 Иначе, опис слика наратора јунака има у делу улогу екфразе, старе античке фигуре чији је 
значај и употреба „рехабилитована“ у постмодернизму. О значају ове фигуре за књижев-
ност уопште, као и о различитим значењима која се овој фигури додељују у периоду пост-
модернизма, пише Џејмс А. В. Хефернан у раду „Екфраза и приказ“ (Hefernan 2009). За 
роман Светски путник екфраза као фигура која представља графички, односно литерарни 
приказ визуелног, сликарског дела, има значај у томе што се две карактеристике уметнос-
ти, простор и време, од Лесинга означене као супростављене естетске категорије, којима 
се дефинише специфичност књижевности у односу на сликарство, и обрнуто, доводе у 
међусобну везу. Тиме се упућује на њихову међузависност и условљеност. Простор и вре-
ме би се могли сматрати и категоријама којима је могуће описати историју и географију и 
које би на прави начин укзивале на посебност једне у односу на другу. Међутим, као што 
то овај романа Давида Албахарија наговештава, нема праве разлике између простора и вре-
мена, историје и географије, већ само садејства, сталног присуства једне у другој.
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би сим би лич но мо гло да пред ста вља смрт ност као јед ну од глав них ка рак те-
ри сти ка чо ве ка.16 Ли це Да ни је ла Ати ја са по ста је сим бол са деј ства исто ри је 
и ге о гра фи је, ап стракт ног и кон крет ног. 

Те ма еми гра ци је са со бом но си по тре бу за са гле да ва њем иден ти тет-
ских по зи ци ја ју на ка Ал ба ха ри је вих ро ма на. До не кле упро шће но ре че но 
и у гру бим цр та ма пред ста вље но, че ти ри ро ма на ко ја чи не Ал ба ха ри је ву 
Ка над ску те тра ло ги ју илу стру ју че ти ри раз ли чи та по ку ша ја ус по ста вља ња 
иден ти тет ског упо ри шта и пре ва зи ла же ња иден ти тет ске кри зе. У пр вом од 
њих иден ти тет глав ног ју на ка углав ном се ве зу је за иден ти тет зе мље из ко је 
до ла зи. Бу ду ћи да та зе мља пре ста је да по сто ји, про та го ни ста по ста је са-
мо сен ка се не, хи ме ра и авет ко ја ће исто та ко на кра ју ро ма на иш че зну ти. 
У ро ма ну Ма мац спо ља шња иден ти фи ка ци ја би ва за ме ње на уну тра шњом. 
Ка ко би при хва тио но ве жи вот не окол но сти и отво рио се бе пре ма мо гућ-
но сти при хва та ња и гра ђе ња но вог иден ти те та, ју нак ро ма на је при си љен 
да се окре не про шло сти соп стве не по ро ди це и да у од но су пре ма по ро дич-
ној исто ри ји, пре све га пре ма жи во ту сво је мај ке, гра ди сво је иден ти тет ско 
упо ри ште ко је би му омо гу ћи ло да љи раз вој. У ро ма ну Мрак основ на те ма 
ти че се от по ра. Ов де се еми гра ци ја до жи вља ва као на чин да се са чу ва соп-
стве ни иден ти тет ко ји у зе мљи по ре кла би ва угро жен услед про ме не по ли-
тич ке и иде о ло шке си ту а ци је. И на кра ју, у ро ма ну Свет ски пут ник иден-
ти тет из ра ста, као што смо на сто ја ли да по ка же мо, из са деј ства исто ри је и 
ге о гра фи је, је зи ка и при че. 
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Da ni je la Z. PE TRO VIĆ 

FROM HI STORY IN TO GE O GRAPHY: NA TU RAL SPA CE AS THE  
IDEN TITY SO UR CE IN THE NO VEL THE WORLD TRA VEL LER

Sum mary

In the Ro ma ne sque opus of Da vid Al bac hary ap pe a red af ter the emi gra tion in Ca na da, 
the no vel The World Tra vel ler so me how ta kes up a spe cial pla ce. By the emp ha si sing of the im-
por tan ce of na tu re and na tu ral sur ro un ding for the de ve lop ment of iden ti cal cha rac te ri stics of 
this no vel he ro, this no vel ad di ti o nally ma kes the ways of con struc ti ons of nar ra ti ve iden tity 
be ing re a li zed by the mu tual co-ope ra tion of the ma tic and for mal cha rac te ri stics of this oeuvre 
mo re com pli ca ted. Nar ra ti ve iden tity as dyna mic con struc tion is the most fre qu ently sha ped 
in the re la tion to ward the Ot her one. In the no vels of Da vid Al bac hary with the the me of emi-
gra tion, the Ot her re pre sents a new cul tu ro-hi sto ri cal spa ce in which he ro es of his no vel le a ve, 
and vo lun ta rily or non-vo lun ta rily, adapt to. In the no vel The World Tra vel ler this spa ce be si des 
hi sto ri cal, lin gu i stic and cul tu ral di men sion, gets bi o lo gi co-na tu ral di men sion so that nar ra ti ve 
iden tity starts ari sing from mu tual ac tion of hi story and ge o graphy, that is lan gu a ge and story as 
Al bac hary him self sta tes it. 

Key words: Da vid Al bac hary, hi story, ge o graphy, emi gra tion, nar ra ti ve iden tity.
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