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Сажетак: У раду се анализира веза између романа Данила Киша („Башта, 
пепео” и „Пешчаник”) и француског новог романа (Ален Роб-Грије, Мишел 
Битор, Натали Сарот, Робер Пенже) у контексту утицаја филма на прозу 
XX века. Неке одлике авангардистичког симултанизма проналазимо још у 
преткинематографском добу код Флобера и Золе, да би прешли на поетичке 
лавиринте историјске авангарде и ауторе као што су Хлебњиков, Бабељ, Дос 
Пасос, Деблин, Џојс који су несумњиво стварали под утицајем филма. Микро-
анализом текстова поменутих аутора на које се настављају Сартр, Роб-
Грије, Битор и Киш лоцирамо Флоберову нит и запажамо модификације које 
је филм успео да начини на приповедачким техникама весника постмодерне 
књижевности. Текст се све више приближава филму материјализацијом 
означеног, писац избегава речи које немају одговарајуће визуелне квалитете 
у читаочевој свести, дакле авангардна проза не иде у корак са апстрактним 
сликарством, већ насупрот тежи ка конкретизацији слика ка књижевности 
простора. У обзир узимамо и теоријске текстове Ајзенштајна, Пазолинија, 
Белана и Танхофера на основу којих успевамо да утврдимо разлику између 
метафоре и метонимије пре и после појаве филма.

Кључне речи: ДАНИЛО КИШ, ФРАНЦУСКИ НОВИ РОМАН, ФИЛМ, 
КИНЕМАТОГРАФСКА НАРАЦИЈА, АВАНГАРДА, СИМУЛТАНИЗАМ.

* Контакт: ivanshterleman@yahoo.com
2  Поетика новог романа улази у кинематографију филмовима: Презир (Годар), Muriel 

(Рене), Прошле године у Маријенбаду (Рене и Роб-Грије), Бесмтрна (Роб-Грије)…
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„Пред лицем филма, књижевности предстоји да поново упозна своја 
средства.”

(Борис Ејхенбаум, Књижевност)

„Та ствар је боља од грозног фотографског апарата, тврдог и ме-
ханичког; подсећа на неки мали телевизор у боји. Али, најчудесније од 
свега јесте да је он веома мекан.”

(Фелипе Хасинто, 1941)

„Слика је убрзана као у кинематографу. Моја сестра и ја седимо, да-
кле, на каучу нагнути једно на друго, са мађарским журналом у рукама 
‘тако да наслов буде јасно видљив’. На једној страници, фотографија 
тенка у снегу; тенк је погођен панцергранатом, као човек кога су удари-
ли песницом у плексус; крај тенка стоје војници дигнутих руку, а побед-
ници су уперили у њих своје оружје. У једном монтажном поступку – као 
у некој пројекцији неких мојих сопствених књижевних проседеа – мешају 
се слике две стварности: у кућу улазе жандари и војници: на пушкама 
бли стају бајонети. Један војник завирује под кревет, затим отвара ор-
мане, док други држи пушку на готовс.”

(Данило Киш, Горки талог искуства)

Многи су писци и књижевни теоретичари дали своје мишљење о 
односу модерног романа и филма. Борис Ејхенбаум 1926. одређује своје 
време као „епоху гледања на књижевни материјал из угла филмског гле-
дања” (Ејхенбаум, 1972: 152). Ерих Ауербах сматра да је роман „захваљу-
јући филму, јасније него икада раније схватио своје границе, границе 
слободе у простору и времену које му намеће његов инструмент, језик; 
тако да је сада однос обрнут у односу на раније, и филмска драматика има 
много већих могућности за временско-просторно структурисање времена 
него роман.” (Ауербах, 1978: 544) Натали Сарот прави аналогију између 
односа сликарства и фотографије, и романа и филма: „Као што фотогра-
фија заузима и чини плодотворним подручја која је сликарство напусти-
ло, филм прикупља и усавршава оно што му препушта роман” (Sarot, 2013: 
51). Бошко Токин пишући хвалоспеве новој уметности међуосталом каже: 
„Кинематограф је нашао начин да се напишу ненаписане песме.(...) Оно 
што видимо увек је јаче од оног што читамо. (...) Читајући човек може да 
замишља на разне начине једну ствар – читајући роман сваки човек на 
свој начин замишља особе, пејзаже. Гледајући догађаје једног филма ми 
немамо шта да замишљамо, ми видимо онако како је стварно аутор за-
мислио и представио.” (Токин, 2014: 325) Александр Астрик истиче да у 
1948. „аутор пише камером као што писац пише наливпером” (Стојановић, 
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1978: 366). Бранко Белан оправдава стајалиште да је филм књижевност sui 
generis, јер се у филму полази од стваралачке мисли коју интелект уоб-
личава речима, затим преко аудиовизуелне представе долази до свести 
гледалаца где се поново јавља у виду речи. Разлика између филма и књи-
жевности је у томе што се у књижевности реч налази и у зачетку, и у исхо-
дишту, али и између њих (Белан, 1979).

Идеје да се у роману пронађе нешто филмско могу бити само поку-
шаји теоретичара да се књижевности припише егзотичност нове уметно-
сти како би се приказала у кораку са временом једнако способна да при-
каже стварност онако уверљиво како то чини филмско платно. Али, неке 
чињенице не можемо гурнути под тепих, очигледно је да са међуратном 
авангардом долази до пораста мултимедијалних уметника, па погледај-
мо колико се дадаиста бавило и књижевношћу и скулптуром, и архи-
тектуром и сликарством, али и филмом. Границе између грана уметно-
сти пуцају. Зар нисмо код нас имали пример једног Бранка Ве Пољанског, 
Бошка Токина, Драгана Алексића, Ване Бора, Марка Ристића, па и Растка 
Петровића, а касније Мира Главуртића, Мирољуба Тодоровића, Владана 
Радовановића, итд. У Теорији филма коју је приредио Душан Стојановић, 
на једној табели видимо како Ејзенштајн спаја књижевност, сликарство 
и музику, а као последица свега тога настаје план за филм. Цртежи које 
писци од Ремона Расела, па до Роб-Гријеа, Киша и Деспотова уносе како 
би осигурали своје описе од погрешних читања, или Џојсове кружнице 
из Финегановог бдења, цитирање нотних записа, авангардистички кола-
жи, Пустолина Владана Радовановића, Апејрон Мирољуба Тодоровића, 
Круг на четири ћошка Богдана Богдановића, уносе нови дух у роман, 
еклектицизам свих уметничких поља с тенденцијом надуметности, за 
коју је још капацитет имао само филм.

Филм је својим развојем постао уметнички симбол нове епохе, па укљу-
чивање неких његових техника, попут симултанизма, визуелне метафо ре 
или метонимије, не треба сматрати чисто помодним реакцијама, ни ти 
комерцијалним потезима, већ једним природним утицајем човекове тех-
нолошке еволуције. Али, утицај је обострани, што потврђује и Жан-Мари 
Шефер1, и ту не мислим само на екранизацију књижевних дела, већ на 
поетску тежњу филма, укључивање наратора, стилске фигуре, итд. Једна 
од најбитнијих карактеристика филма, која је уосталом и привукла рома-
нописце, види се у запажању Бошка Токина да су важност кинематографије 
и њена будућност у реалистичности: „може бити реална а да не буде банал-
на”. (Токин, 2014: 302) „Камера Роб-Гријеа” као да потиче од речи Абела 

1 „... добро знамо да је кинематографија позајмила бројне технике од фикцијских 
прича, исто као што се фикцијска прича инспирисала неким кинематографским 
техникама организације.” (Жан-Мари Шефер, 2001: 308)
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Ганса који верује да је филм „уметност која крије у себи необично много 
тајних сугестивних снага. Помоћу њега невидљив свет постаће видљив. И 
зато ће он све више заузети прво место међу уметностима”. (Токин, 2014: 
313) Подсетићемо се још једном речи Натали Сарот, да они који су видели 
један нови свет, захтевају самим тим и нову форму преко које би могли да 
га прикажу.

Зола свој роман Човек-звер започиње на следећи начин: „Ушавши у 
собу, Рубо спусти на сто хлеб од пола килограма, пастету и боцу белог 
вина. Али пре но што је тога јутра сишла на дужност, тетка Виктоар је 
засула ватру у пећи толиком прашином од угља да је врућина била за-
гушљива. Помоћник шефа станице отвори прозор и налакти се на њега”. 
(Зола, 1976)

Писац веран авангардним поетикама филмске монтаже, кино-про-
зе, или фотографске прецизности француског новог романа, сигурно би 
начинио малу измену у наведеном пасусу. Реченица: Али пре но што је 
тога јутра сишла на дужност, тетка Виктоар је засула ватру у пећи то-
ликом прашином од угља да је врућина била загушљива; била би сведена 
на: Врућина је била загушљива; или: Загушљива врућина. Мирис угља; 
или би била потпуно изостављена, уколико је писац фокусиран искљу-
чиво на визуелни план2. Али, поред тога, у Золином „експерименталном 
роману”, прелазећи са перфекта на аорист (али још увек не и на презент), 
већ запажамо тенденцију ка убрзавању радње, ка одсечним сликама, 
енергичности коју доноси технолошки развој, чиме стидљиво најављује 
авангардистички симултанизам. Приповедач прави битан корак на путу 
ка приближавању радње читаоцу, једном роману који ће се непосредно 
одвијати пред његовим очима.3

Пре Золе, трагове оваквог приповедања видимо још код Флобера, у Ма-
дам Бовари: „Ваздух на балу био је тежак; лампе су бледеле. Прешло се у 
салу за билијар. Један слуга се попе на столицу и разби два окна; на прасак 
разбијеног стакла госпођа Бовари се окрете, и у врту, уз прозорска окна 
спази лица сељака која су зурила унутра. Тада се сети Бертоа. Опет виде 
имање, блатњаву бару, оца у блузи испод јабука, и виде себе, као некад, како 
прстом скида кајмак са земљаних здела у млекари”. (Флобер, 1983: 60)

Флоберов симултанизам почива на гротескном контрасту, који је го-
то во незаобилазан у књижевности прве авангарде, док претапање слика 
про пра ћено праском разбијеног стакла неодољиво подсећа на филмске 
три кове који ће се јавити тек пола века касније.

2  Погледати Хлебњиковљеву двочинку Госпођа Лењин, где су лица: Глас Вида, Глас 
Слуха, Глас Разума, Глас Пажње, Глас Сећања, Глас Страха, Глас Осета. 

3  Треба имати на уму и да је легендарни руски режисер Сергеј Ејзенштајн у више 
наврата напомињао како пре снимања чита Золине романе (Флакер, 1982: 263).
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У руској књижевности симултанизам се појављује заједно са Марине-
тијевим футуризмом. Прво се јавља на плану поезије, која таквим ређањем 
слика добија на конкретности, а затим све више утиче и на прозне облике. 
Погледајмо један запис „Из дневника” Велимира Хлебњикова: „Мој рођен-
дан и диван пожар у ливници. Подударност. Ватрогасци, њихова црвена 
тела у сивом усковитланом диму, равнодушни рањеници у амбуланти 
незахваћеној пламеном. Јауци, крици, црвенило бакра на скакутавим 
колима, коњска копита што су се одмах подигла у дивљој опијености…”. 
(Хлебњиков, 1964: 351) У овом одломку, једина реч која не изазива сли-
ковну представу је „подударност”. Од тог тренутка ређају се симултане 
слике са намером да се дочарају хаос и паника изазвани пожаром у лив-
ници. Реченице се деле на кадрове у којима не примећујемо глаголе, све 
до последњег (подизање копита), чиме се добија на динамици и густини 
текста. Хлебњиков каже „јауци”, „крици”, не јаукање, кричање; он бира 
именице уместо глагола, јер с њима постиже ефекат постваривања радње. 
Кадакажем „чујем јаукање” или „чујем како неко јауче”, суштина се губи 
у речима које не можемо визуелно представити, тј. у апстрактности речи 
„чујем”, „како”, „неко”. Када те конструкције заменимо само именицом 
„јауци”, добијамо једну готово ономатопејску ефикасност, попут натпи-
са из стриповског облачића. „Јауци”4 постају присутни ту, опипљиви, не 
више тако апстрактни, скоро па да се могу уловити мрежом за лептире.

А сада погледајмо Кишов опис свог дечачког искуства са Малом 
школском Библијом: „А само једну страницу даље, а већ је тишина раз-
несена коњима на репове, разгажена прашњавим сандалама Нојевих 
синова, раскидана криком птица и звери, њакањем библијске магаради, 
вапајима праведности и злочина, порођајним крицима многобројних 
библијских мајки…”. Киш је овде сличан Хлебњикову, али његова жеља је 
да прикаже библијске догађаје филмском монтажом временског проти-
цања, где свака сцена почива на сликовитости звука произведеног у њој: 
галоп, марширање, крик, њакање5, вапај, опет крик. Од свих слика једина 
мутна остаје „вапајима праведности и злочина”, због апстрактности пој-
мова праведност и злочин, која овде кочи смењивање сцена изазивајући 
низ асоцијација у читаочевој свести. Дакле, имамо камеру фокусирану 
4 Већ смо раније споменули сличност између овакве дескрипције и дидаскалија у 

драми, али не би било лоше да ту тезу тестирамо и на овом примеру. Погледај-
мо Јупитерову реплику из Сартрове драме Муве: „Читав један град каје се за њега. 
Кајање се мери тежином. (Страшни крици у палати.) Слушајте! Да не би никад 
заборавили самртне крике свог краља, један говедар, изабран због снажног гласа, 
урла тако, на сваку годишњицу, у великој сали палате”. (Сартр, 1983: 9)

5 Разлог због ког Киш овде користи глаголску именицу њакање, а не основни облик 
апстрактне именице, чисто је естетске природе, као замена за реч њаци. Ипак, 
основна идеја филмских cut-ова је остварена, иако глаголска именица њакање ус-
порава темпо читања неодређеношћу свог трајања.
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на коњски реп са звуком галопа у позадини, затим још једну метонимијс-
ку сцену са сандалама у облаку прашине,технику претапања засновану 
на крицима „птица и звери” која слику пребацује на простор дивљине 
(опасност), њакање магаради које наговештава патњу, узнемиреност у 
домаћинству, и затим вапаји праведности и злочина, речи које не ствара-
ју никакву слику, осим можда асоцијацију, у вези са узнемиреношћу из 
претходне слике, на патњу народа под војничким терором. Све се завр-
шава порођајном сценом, у једном градацијском климаксу, где након 
крика долази до успоравања радње пишчевим коментарима везаним за 
библијску новорођенчад. Киш вешто, уз један горе наведени „пропуст”, 
контролише камеру-наливперо, успорава и убрзава радњу, диже читаоца 
из фотеље, а онда га поново спушта, како би читање постало авантура, а 
не жанровска карактеристика. То је она главна дистинкција између тра-
диционалног и модерног у роману коју износи Жан Рикарду: „Предлажем 
следеће: традиционално је оно што је оријентисано на чињеницу напра-
вити роман причањем (recit) о пустоловном догађају; модерно је оно што 
од романа ствара пустоловину причања (récit). У случају првог станови-
шта ради се о фасцинирању читаоца: ради се о страстима, идејама, дога-
ђајима, перипетијама стварног и фантастичног живота, које су способне 
да запање читаоца, док се странице окрећу као саме од себе, а текст у 
његовој властитој суштини као да је изгубљен. Оно друго, супротно, жели 
да пробуди читаоца: то је успостављање перманентне дистанце, ради се о 
представљању страсти, идеја, догађаја, перипетија фабуле као резултата 
рада на тексту. Читати модерни текст значи не постати жртва илузије 
реалности, већ бити пријемчив за реалност текста”. (Штевчек, 1983)

У обзир ћемо узети и један Сартров опис из романа Убијене душе: 
„Ноћ, звезде: црвена ватра на северу, то је заселак што гори. На истоку 
и на западу, дугачке светлице, сухе и трепераве: њихови топови. Они су 
свуда, сутра ће ме ухватити. Улази у заспало село; прелази преко неког 
трга, приступа једној кући насумице, куца, никаквог одговора, притис-
кује на кваку, врата се отварају. Улази, затвара врата за собом; мрак. Ши-
бицу. У предсобљу је, огледало се нејасно појављује из таме, види себе у 
њему: баш би требало да се обријем. Шибица се гаси. Имао је времена да 
уочи степенице које силазе налево. Приближио им се пипајући: степени-
це су силазиле завојито, Брине заокреће, опажа нејасну светлост, још за-
окреће: подрум. Заудара на вино и печурке. Бурад, гомила сена. Крупан 
човек у спаваћици и панталонама седи на слами поред једне полунаге, 
плаве жене која држи дете у наручју. Гледају Бринеа, сви троје отворених 
уста, боје се. Брине силази низ степенике, човек га непрестано гледа”. 
(Сартр, 1983: 201) Изузевши уметнуте коментаре, овај Сартров тип при-
поведања који опонаша рад динамичне камере, можемо окарактерисати 
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као кинематографски. Приметићемо да се ради о једном поступку смене 
спољашње и унутрашње фокализације, у ком се након две тачке износе 
јунакови закључци који произилазе из претходног описа околине.6 Да то 
није текст исписан јунаковим оком, говори реченица: ,,Имао је времена 
да уочи степенице које силазе налево.’’ Прелазак са презента на перфе-
кат буди читаоца из стања визуелне хипнотисаности, какву може само да 
изазове филм, ми постајемо свесни да се овде ради о свезнајућем при-
поведачу, нулте фокализације. Ми смо били заведени брзином мењања 
слика које су изгледале као да потичу из јунаковог ока, а сами његови 
закључци су се изједначавали са нашим. Филмски трик сусрета са лицем 
јунака тек након његовог погледа у огледало, представља још једну карак-
теристику унутрашње фокализације, јер то је једини начин да јунак види 
своје лице. Камера која напушта око јунака уједно је одлика спољашње 
фокализације, међутим, овде се не ради о томе, већ о синтагми ,,имао 
је времена’’, која не представља јунаков закључак, већ коментар свез-
најућег приповедача. Како се не би пореметио однос читаоца и текста, та 
реченица могла наћи замену у: Шибица се гаси. Примећује (назире, уочава) 
степенице које силазе налево. Мрак. Приближава им се пипајући… Глагол 
приближавати такође пребацујемо у презент како читалац не би стекао 
утисак да неко препричава већ виђено. Оваква анализа текста губи сваки 
смисао уколико немамо поверења у преводилачки рад, јер уколико пре-
водилац није имао осећаја за овакав Сартров поступак, и својом немар-
ношћу га оштетио, налазимо се у озбиљном проблему који апелује да је 
тумачење неког текста могуће само у његовом оригиналу.

Филм поседује сопствену структуру и логику, другачију од романа и 
окарактерисати неки роман као роман-филм, може бити крајње непре-
цизно, међутим, опонашање процеса филмске перцепције, може доиста 
освежити роман и приближити га филму, а то се првенствено огледа у 
искључењу психологије (што је једна од карактеристика новог романа), 
јер оно што видимо на филму је површина, не унутрашњост; дакле, 
писац се ограничавана спољашњу фокализацију. Разлика између припо-
ведања и филма се најбоље види на примеру враћања на неки догађај у 
прошлости из цртане серије Симпсонови, када јунак каже: „Сећаш ли се 
када смо…” и ту се његова прича прекида, тј. пребацује се на један други 
наративни ниво, другим речима: више се не прича прича, већ се прича 
сама одвија. Писци желе да остваре управо тај ефекат приче независне 
од приповедача, причу која се непосредно одвија, која није предмет не-

6 У Пешчанику наилазимо на сличан поступак (са дозом несигурности): ,,Црна се 
кутија помера споро, уз звецкање лима. У њом се чује неко буботање: то по свој при-
лици (курзив И. Ш.) отпада слој блата и шамота којим је шпорет изнутра обложен.’’ 
(Киш, 1983: 154).
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чијег сећања:текстуални филм.Тако долазимо до појмова кино-проза, 
cinematic novel, camera-eye, Colage-Roman, која на граници између две гране 
уметности можда звуче одбојно поклоницима чистог филма, или чисте 
литературе. Многи ће рећи филм је једно, књижевност је друго, и задово-
љити се тим, међутим, уколико направимо паралелу између Бергсонове 
идеје о току свести заснованом на кинематографским процесима и Ла-
канове тврдње да је несвесно структурирано као језик, увидећемо да су 
книжевност и кинематографија испреплетани више него што мислимо.

Цела Бабељева приповетка „Краљева смрт” може се окарактерисати 
као кино-проза7. Погледаћемо следећи одломак:

 ,,На тамној позадини извија се телеграфска трака. Телеграфска тра-
ка мили из апарата. ЛЕТО ГОСПОДЊЕ ХИЉАДУ ДЕВЕТСТО ДЕВЕТНАЕ-
СТО. Телеграфист у кабини прима депешу директном линијом. Војенком 
Собков стоји нагнут над траком која мили. На сточићу поред пријемника 
лежи векна хлеба избразданог влатима сламе, у чинији с водом киселе 
харинге из следовања. На телеграфисту је вунена капа какву зими носе 
смучари и клизачи, подерани капут му је стегнут на трбуху широким 
калуђерским каишем, на леђима му је торба с намирницама; по свој 
прилици, спремио се да пође. Векна хлеба, прокисле харинге. Прсти 
телеграфиста заривени у векну. (…) Митраљез, изувијан телеграфском 
траком. У куту подаље Кочетков крпи своју убогу цокулу. (…) Аутомобил 
излази на капију. Шофер грчевито врти волан. Облак дима је све већи, 
прекрива читав екран, из жуте магле израњају нагло и оштро – умашће-
не карте за играње, раширене у виду лепезе. Држи их жилава рука. Један 
прст на тој руци је сломљен, искривљен. Карте обасјава зрак сунца.” (Ба-
бељ, 1964: 110)

Треба бити опрезан, предност филма је слика, која има своје про-
сторне карактеристике, које гледалац симултано прима, док читајући 
текст информације долазе једна за другом и тек после одређеног времена 
читалац може да формира комплетну слику, као слагајући puzzle. Телегра-
фист је споменут у првој реченици, након чега се јављају кадрови са Соб-
ковим, векном хлеба на сточићу и чинијом са харингама у води. Тек након 
тога се каже да је на телеграфисту вунена капа, то јест метонимијско ука-
зивање на зиму, али питање је како је читалац замишљао телеграфиста пре 
његовог облачења; то је изгледа и писац наслутио као могући проблем па 
реченицу допуњује са коментаром „по свој прилици, спремио се да пође”, 
који представља одступање од осталог дела текста, као да је скривени при-
поведач кинуо у жбуну. Али, неузимајући то у обзир, налазимо се на трагу 
једног приповедачког стила, који можемо назвати camera-eye, који ће преко 
7 Ејзенштајн је у Бабељевим текстовима видео хрестоматију нове филмске сли-

ковности (Флакер, 1982: 263).
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Уликса, Менхетн трансфера, Berlin Alexanderplatz-a8, послужити као полаз-
на тачка за формалне експерименте поклоника француског новог романа. 
Киш се ниједном не одаје у потпуности таквој форми, већ инспирисан 
уликсовском формалном разноврсношћу, у Пешчанику експериментише 
са дискурсима (епистоларни, филмски, полицијски, есејистички) и тиме 
покушава да са различитих аспеката осветли случај свог јунака. Дакле, 
ради се о једној врсти увођења субјективних утисака различитих лично-
сти које Ауербах наводи као битну особину модерног поступка прибли-
жавања правој објективној стварности, нешто што је карактеристично за 
Вирџинију Вулф, Џојса, Фокнера (Ауербах, 1978: 535).

 Али, убрзо се поставља питање: Можемо ли уопште веровати човеку? 
Можемо ли уопште веровати и документу који је прошао кроз човекове 
руке? Управо то представља главни разлог окрета ка машини, поверења 
у око камере и фото-апарат.

Међутим, 1967. Пјер Паоло Пазолини пише: „Размотримо мали шес-
наестмилиметарски филм који је неки посматрач, у гомили света, сни-
мио у тренутку Кенедијеве (Kennedy) смрти: то је кадар-секвенца, и то 
најтипичнији од свих могућих кадрова-секвенци. Овај посматрач-сни-
матељ није, у ствари, бирао свој угао снимања: он је једноставно снимао 
са места на којем се налазио, кадрирајући оно што је његовооко – или, 
боље речено, око његове камере – видело. Према томе, кадар-секвен-
ца је ‘субјективан’. У могућном филму, који је приказивао Кенедијеву 
смрт, недостају, дакле, сви други углови посматрања: угао самог Кене-
дија, угао Жаклине (Jacqueline), угао убице који је пуцао, углови сведока 
који су заузимали погоднија места него наш филмски стваралац-аматер, 
углови полицајаца из пратње и тако даље. Али претпоставимо на трену-
так да управо располажемо филмовима снимљеним и из свих тих угло-
ва: чиме бисмо заправо располагали? Серијом детаљних кадрова који 
би репродуковали стварне догађаје и акције датог часа, виђене истовре-
мено под разним угловима, то јест кроз серију ‘субјективних кадрова’. 
‘Субјективни кадар’ представља, дакле, крајност стварности у било којој 
аудио-визуелној техници.” (Стојановић, 1978: 448)

И таман када смо скупили аргументе за напад на „објективност” 
nouveau roman-а, Роб-Грије нам брже-боље говори: „Нови роман само 
тежи једној потпуној субјективности.” (Петров, 1975: 457) Он тврди да 
је Балзаков роман објективнији од њиховог; код њега имамо свезнајућег 
приповедача, „бога”, док је у новом роману човек тај који „види, који осећа, 
који замишља, човек у времену и простору, условљен својим страстима”. 
(Петров, 1975: 458)
8 Исте тенденције код нас видимо у делима Станислава Кракова, Бранка Ве Пољан-

ског, Бошка Токина…
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Киш, да би обезбедио објективност свог дела, иде корак даље, спаја 
снимак/фотографије, документе, полицијску истрагу, есеј и приватне 
белешке, од којих се највише наде полаже у писмо, ту писану чињеницу 
да писац ништа не измишља.

Кишови описи несумњиво имају везе са искуствима филмске мон-
таже, с тим да се чистом визуелном означитељском опису придружују 
звучни ефекти, кинематографске метафоре, претапања слика и олфак-
тивне информације (које се у филму могу сазнати кроз монолог и дија-
лог, а једино у театру могу да се доживе у потпуности, нпр. мирис сумпо-
ра при појављивању ђавола).9

„Асфалт је зацакљен од поливања или од кише, а фијакер плови тихо, 
благо заљуљан на таласима надолазеће плиме зоре. Чује се само једноли-
ко клопарање бродске машине у којој мељу осам снажних клипова.” (Киш, 
1983: 30) Кишова камера има ум, другим речима, ради се о анализи сним-
ка, о премотавању сећења. Долази до двоумљења у питању порекла влаж-
ности асфалта (дакле не ради се о свезнајућем приповедачу, али ни о ка-
мери која само региструје зацакљење); фијакер плови тихо, он се креће али 
као да плови: ради се о метафоризацији кретања јер се објекат сусреће са 
таласима нечега, са таласима који немају никакав утицај на његово функ-
ционисање, али метафоричка снага плиме светлости, зоре која полако ос-
ваја простор, својом ефикасношћу заслепљује, приписује кривицу себи и 
чини ову слику успелом. Друга реченица у својој сенци крије два коња и 
фијакер, осам копита која покрећу „брод”. На филму би се врло лако ова 
реченица приказала кроз један визуелни канал који садржи снимак два 
коња везана за фијакер како галопирају, док би се у аудио каналу емито-
вао звук машине пароброда. Друга опција би била – двострука експози-
ција. Деметафоризован, овај одељак би изгледао овако: Асфалт се цакли. 
Фијакер се љуљушкајући креће. Свиће. Једнолик звук коњског галопа.

„Из полутаме службеног улаза израњају две опатице, као два голема 
пингвина.” (Киш, 1983: 31) Опатице не излазе, већ израњају, та синонимска 
замена је повезана с поређењем с морским створењима из „земље вечног 
леда” и нема никаквог утицаја на „радњу” сем изазивања комичног ефек-
та. Приповедачка техника која игнорише метафоре и поређења била би 
ускраћена за ефекте сличне овом, самим тим и сиромашнија, хладнија и 
сувља, међутим, у томе донекле и јесте Роб-Гријеов „значај”, он је успео 
и поред једног таквог ограничења, да са строго одређеним књижевним 
9 У „Доктору Хипнисону”, ког Мони де Були жанровски одређује као „сценарио за 

филм”, такође наилазимо на тај проблем уношења олфактивног слоја: „Оркестар 
свира ’Пролеће’ од Грига. Вентилатори производе пријатан поветарац. Пред гледа-
оцима котарице пуне ананаса, банана, грожђа и кокосових ораха. Ваздух мирише 
на цвеће. Онај тежак, топао, тропски мирис цвасти. (…) Чека излазак сунца. Пове-
тарац га благо милује и опија мирисом тропских ружа”. (Де Були, 1968)
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алатима који не контрадиктују један другом, створи једну оригиналну 
романескну перспективу. Али, и код Роб-Гријеа постоје многа одступања, 
углавном проузрокована тиме што људско биће и његова логика не могу 
бити у потпуности протерани из романа, све док је онај који пише роман 
– људско биће. Приповедање као анализа видео снимка и даље не подра-
зумева свезнајућег приповедача, иако се готово све види и наслућује из 
понашања актера, већи део њихових мисли остаје непознат, плод чистих 
нагађања.

„Нека особа, која нечујно хода по ћилиму црнице, појавила се са десне 
стране, упућујући се ка води. Прилази до обале и зауставља се. Како јој 
сунце бије тачно у очи, она мора да се помакне за корак у страну да би 
заштитила очи.

Тад примећује избраздану површину баре. Но, за њу одраз стабала 
меша се с њиховом сенком – бар делимично, јер дрвета која су пред њом 
нису баш праволинијска. Уосталом, засенак је и даље спречава да ишта 
јасно разазна. А без сумње, нема храстовог лишћа испод њених ногу.

То је био циљ њене шетње. Или примећује, у том тренутку, да је погре-
шила пут? После неколико несигурних погледа унаоколо, она се враћа у 
правцу истока кроз шуму, и даље ћутљива, путем којим је и дошла.” (Роб-
Грије, 1994: 16)

У прози Алена Роб-Гријеа осети се искуство Камијевог апсурда де-
фи ни саног у Миту о Сизифу, а практично приказаног уроману Странац. 
Чо век је одвојен од природе, не својим физичким одсуством, колико не-
могућ ношћу да пронађе своју сврху у њој. У наведеном одломку видимо 
природу која остаје и особу која изгубљена у њој збуњено одлази, неуспев-
ши да оствари неки виши циљ, сем да дође до одређеног места у простору 
и врати се назад. Није одређено ни да ли је у питању мушка или женска 
особа, иако је то посматрач могао оценити, небитно је, јер апсурд је исти и 
за један и за други пол. Међутим, за Роб-Гријеа, по његовим речима, свет 
није ни значење ни апсурд, већ једноставно јесте; из тога закључујемо да 
проблем произилази из човекових питања без одговора, што се крши са 
Витгенштајновом логиком, по којој свако питање које се може поставити 
мора имати и одговор. (Wittgenstein, 1987) „Нови је роман по сваку ције-
ну настојао ослободити ријечи и ствари од хуманистичке метафизике и 
реторике које су одувијек пројицирале на свијет неки претходни смисао 
и стереотипна значења.” (Шафранек 1985: 736) У таквом свету бесмисле-
ности, јасно је зашто човек може бити сведен само на своју „моћ” вида. 
Према томе, форма „снимка” најбоље одговара исечку из стварности који 
не мора да има никакво значење, али самим тим, што нема неко предод-
ређено значење, он сам по себи постаје отворено дело, у оном смислу који 
му даје Умберто Еко.
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Очито је Киш осетио да има много више тога да каже него што би 
могао стриктним придржањем „поетике” новог романа. Он није могао да 
одоли атрактивности његове форме, али се њом користи само до граница 
у којима може да буде свој, и створи нешто „модерно”, али опет ориги-
нално. То постиже и на тај начин, што под окриље речи поетика уводи 
реч ,,етика’’ (по-етика), док нови роман, очито алергичан на традици-
онални морал, тежи постхуманистичком виђењу света које му за иде-
алног приповедачког партнера проналази објектив камере. Киш и сам 
каже да је главни проблем новог романа што је „из страха пред сваким 
проблемом – узео да говори ни о чему”. (Киш, 1972) То је уједно и забри-
нутост која подразумева питање: Како писати након Џојса (ерудиција) и 
Камија (апсурд)? Али та забринутост је другачије природе код оних који 
су прогоњени и оних који прогоне.

Код Мишела Битора, осим приповедања у презенту, примећујемо 
коришћење филмским триковима с тенденцијом онеобичавања форме. 
Приповедач нам неће директно саопштити да се јунак налази у Францу-
ској, већ ће искористити прилику да „зумира” знак на завеси који предста-
вља скраћеницу Предузећа националне железнице (СНЦФ). На исти начин 
се наговештава име јунака, приликом описа кофера на ком су утиснути 
иницијали Ц.Д. Данило Киш у Пешчанику свог јунака такође ословљава 
иницијалима10, али нам узрок томе изгледа нешто другачије, док нам Би-
торово приповедање у другом лицу11 наликује разговору између хипноти-
зера и његовог пацијента који спава, где никакву улогу не игра пацијенто-
во пуно име и презиме, иницијали Едуарда Сама свој разлог проналазе у 
формалности „истражног поступка”. На тај начин се они и уводе у роман, 
једним директним питањем, којим уједно и почиње „Истражни поступак 
(I)”: „Да ли је Е.С. контрадатирао своје писмо?” (Киш, 1983: 42)

У Кишовом стилу приповедања, и уопште његовим поетичким зами-
слима, налазимо више сличности са Мишелом Битором него Роб-Гријеом: 
„Одједном се гаси светло, потпуни је мрак, види се само црвена тачка ци-
гарете у ходнику и њен готово неприметни одсјај, настаје потпуна тишина, 
слична је дубоком дисању у сну, зачу се брујање точкова и његов одјек како 
се одбија од невидљиви свод”. (Битор, 2005: 150) Приликом Биторовог описа 
уласка у тунел Мон-Сени запазићемо једно необично поређење тишине са 
дубоким дисањем у сну, које донекле одудара пластичним описима околине 
и дешавања у њој. У филмској продукцији, како би се постигао замишљени 
ефекат, могао би се укључити још један аудитивни канал са опонашањем 
10 Иницијали или анонимност у модерном роману значе да јунак нема више повла-

шћену улогу, он је сведен на један од знакова. Нпр. код Кафке – К, код Џојса H.C.E 
(Here Comes Everybody), код Бекетових јунака учестало слово М, у Љубомори – А, у 
Бици код Фарсале Клода Симона – О, које такође значи и нула, ништа.

11 Почетак и крај Роб-Гријеове Љубоморе, такође су написани у другом лицу.
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дубоког дисања, али све је то далеко од оног „реализма нове реторике” који 
заступају каснији теоријски прогласи nouveau roman-a. У овом примеру 
видимо уплив субјективне асоцијације, у виду аудитивне апозиције, коју не 
можемо видети или буквално чути. Погледајмо сада један исечак из Пеш-
чаника: „С оне стране врата, међутим, не чује се дисање, не чује се ништа. 
Или то што се чује, та уздрхтала тишина, то је њихов дах, тишина њихових 
мисли и њихова сна”. (Киш, 1983: 16) У оба примера видимо на сличан начин 
изведено поређење тишине са дисањем у сну, један кратки излет у метафи-
зичко, који на тренутак цепа филмску траку визуелном празнином.

Како Адријан Марино примећује, разлог истицању симултанитета у 
уметности се налази у томе што авангарду интересује само садашњост, 
оно што је данас је једино занимљиво (Марино, 1998). Слично томе, при-
поведање у презенту одговара вортицистичкој идеји да су живот про-
шлост и будућност, а да је само садашњост уметност. Данило Киш се 
томе опире, он још увек лови читаоца својим живим песком прошлости, 
враћа га у садашњост његовог детињства, чији се фрагменти одмотавају 
пред очима читаоца са готово фотографском прецизношћу.

Оно по чему се техника новог романа одваја од авангардног симул-
танизма огледа се у такозваном „дугом кадру”, у кадар-секвенцама, где 
стичемо утисак да писац све време стоји у месту, али окретањем камере, 
углови снимања постепено осветљавају простор и преко уобичајених 360 
степени. Уводна секвенца у Додир зла Орсона Велса, на маестралан начин 
приказује како се ефикасно може искористити форма дугог кадра, где 
камера лети кроз простор попут духа и осветљава призоре без наруша-
вања односа простора и времена. Оно што се дешава у филму, тежња кадра 
за кретањем, да се дубље осети простор слике, а не да величину простора 
одређује искључиво звук, осети се и на примеру Роб-Гријеових описа, где 
је звук некад стављен на mute, а где се пажљивим описима и кретањем 
камере постиже јединство простора, времена и радње. На примеру описа 
послужавника ми га перципирамо у три димензије, зумирањем видимо и 
најситније детаље, попут масних наслага, али време Кишовог описа није 
реално, то је време успореног снимка, онаквог какав се одвија у нашој 
глави када покушавамо да се сетимо нечега из наше прошлости.

Битор жели да стави читаоца у позицију главног јунака, да његовим 
очима посматра свет. Његови описи нису толико строги и детаљни као 
Роб-Гријеови из експерименталних Тренутних снимака, па он, како би 
се осигурао, јединство времена, радње и простора покушава да оствари 
тако што ће без прекида да прикаже двадесет два часа у животу једног 
човека, нешто слично оном што је урадио Џојс у Уликсу, с тим да се овде 
ради о свести једног човека, и не залази се предалеко у мрачне пећине 
ума како се не би изгубио појам о објективном времену.
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Никола Танхофер у Филмској фотографији даје објашњење филм-
ског осветљења које нам може помоћи приликом реконструисања описа 
с почетка Пешчаника.

„Симбол мрака није мрак сâм, већ свјетло које покушава тај мрак 
расвијетлити. У потпуном мраку се ништа не види па то и није мрак, већ 
сљепило. Мрак постаје прави тек онда када се у њему ипак нешто види и 
када се наше очи муче да разазнају предмете у њему. Ако се ради о слици 
ова тврдња постаје још стварнија. Када на некој слици (без обзира филм-
ској или некој другој), влада потпуни мрак, она у ствари и не постоји. Тек 
када на њој засја неко свјетло, којем смо у стању идентифицирати под-
ријетло, моћи ћемо пресудити о ступњу мрака који влада на њој. (…)

Сама квалитета свјетла и распоред сјена ту играју одређену улогу, 
али нису од примарног значаја. Најважнији фактор у формирању наших 
закључака о ступњу свјетла или мрака (па према томе о добу дана или 
ноћи у неком кадру), овисан је о јасно видљивом симболу, који ће у пра-
ви час и на правом мјесту сигнализирати нашој свијести: јест, то је дан. 
Или: смрачило се, ноћ је.

Најприроднији симбол ноћи је упаљена свјетиљка било које врсти. 
Најјаснији симбол дана у интеријеру јест свијетли правокутник отворе-
ног прозора.” (Танхофер, 1981: 302)

Бранко Белан наводи примере из филмова у којима „предмети 
играју”. Нпр. неодлучност особе са друге стране врата приказује се зу-
мирањем кваке која се помера: „Ухватила је кваку у намјери да поново 
уђе. Судац види помак кваке. Чека. Али квака се полако враћа у првотни 
положај. Дјевојка је издржала. Није проговорила. Али, сада и судац зна 
нешто више о томе”. (Белан, 1960: 77)

Други познати пример би био подрхтавање и пад огромног лустера 
у крунској дворани током паљбе крстарице „Аурора” у Ајзенштајновом 
филму Октобар. Подрхтавање лустера, симбола куће Романов, симбо-
лише панику буржоазије, а сам његов пад – рушење царства. Сличну 
сцену можемо наћи и у Пешчанику: Кућа која се руши означава слом 
породице, топлине породичног дома, broken home. Пацов, рушилац дома, 
у једном саротовском контексту може означавати „доба сумње”12, али и 
12  „Оно што постмодернизам подразумева под префиксом ‘пост’, јесте управо став 

који су на различит, али по нашем мишљењу, ипак сличан начин, Ниче и Хајдегер 
покушали да заузму у односу на наслеђе европске мисли, које су довели у сумњу, 
одбијајући међутим да предложе и његово критичко ‘превазилажење’, из једноста-
вног разлога што би то значило – и даље остати заточеник логике развоја каракте-
ристичне управо за ту мисао.” (Ватимо, 1991: 6). Романописци све више заузимају 
критички став према књижевности, у том смислу да се више не тумачи оно што 
се крије иза текста, већ његова форма. Логички однос према времену испарава 
из дела, заузима се другачији став према стварности, сумња се отклања докумен-
том, метафизика се повлачи заједно са метафором. Роб-Грије верује у ‘прогрес’ 
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особине новог човека, био он фашиста или комуниста, фројдовског или 
бадјуовског човека-пацова, правог разлога за слом човека XX века. Све 
ово доказује утицај филмске метафоре, а самим тим и разлику између 
Кишовог и Роб-Гријеовог односа према предмету. Киш још увек верује 
у симбол, у скривене термитске тунеле са оне стране слике. По Оскару 
Вајлду „свака уметност у исто време је и површина и симбол. – Ко силази 
испод површине – чини то са опасношћу по себе. – Ко тумачи симбол – 
чини то са опасношћу по себе”.

Киш одлучује да крене у авантуру.

уметности, а он се може крити у апстракцији, у убиству човека. Све нам то изгледа 
као поновно рађање из Маљевичевог Црног квадрата, само овај пут са другачијим 
поретком ствари. Књижевност постаје аутономан и равноправан животни облик 
који захтева активност читаоца, тежи се ка стварању и довршавању смисла кроз 
читање, тако да један текст може имати више субјективних значења која су равноп-
равна, тиме се конституише као „отворено дело”, тежња коју Умберто Еко приме-
ћује на свим пољима уметности XX века. 
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Summary: The paper analyzes the relationship between Danilo Kiš’s nov-
els „Garden, Ashes”, and „Hourglass” and poetics of the French new novel (Alain 
Robbe-Grillet, Michel Butor, Robert Pinget, Nathalie Sarraute) in the context 
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