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Карта за пут
Радњу своје нове књиге The Lincoln Highway, која 

је месецима била бестселер Њујорк тајмса, Ејмор 
Тоулс смешта „на друм“: осамнаестогодишњи лик 

Емет Вотсон стиже кући у Небраску пошто је одрадио 
петнаестомесечну казну, с намером да тамо само поку-
пи осмогодишњег брата Билија и почне нови живот у 
Калифорнији. Међутим, не зна да се у гепеку крију два 
пријатеља из поправног дома, решенa да промене њего-
ве планове и тог јуна 1954. заједно оду у другом смеру.

Поново се Тоулсова проза темељи на архитектонски 
замишљеној „структури“ (десет дана, више приповеда-
ча), што нас је подсетило како је овај амерички писац 
разградио за НИН форму романа Џентлмен у Москви 
(Лагуна; превод: Никола Пајванчић), чијег главног јунака 
грофа Ростова бољшевици осуде на „кућни“ притвор у 
хотелу Метропол:

„Од дана смештања Грофа у 
кућни притвор, поглавља напре-
дују по принципу удвоструча-
вања: први дан после хапшења, 
два дана после хапшења, пет 
дана, десет дана, три недеље, 
шест недеља, три месеца, шест 
месеци, једна година, две године, 
четири године, осам година и 
шеснаест година после хапшења. 
На тој средишњој тачки уводим 
принцип смањивања упола, те 
прича скаче на осам година до 
Грофовог бекства, па на четири 
године до тог чина, затим две, 
једну, шест месеци, три месеца, шест недеља, три недеље, 
десет дана, пет дана, два дана, један дан, а онда се конач-
но отварају покретна врата хотела. Иако необична, чини 
се да ова форма, `слична хармоници`, одговара сторији, 
јер добијамо детаљан опис раних дана заточеништва. 
Тада скачемо кроз време, кроз ере обележене каријером, 
његовим родитељством и политичким променама у 
друштву; опет имамо све детаљније и детаљније описе 
како се приближавамо расплету. Такав поступак близак 
је реалном животу. Сећамо се многих догађаја из године 
кад смо тек прешли у свет одраслих, а онда нам се одјед-
ном читава деценија у сећању прикаже тек као фаза у 
каријери или у родитељству.“

Сада већ у садржају дела The Lincoln Highway откри-
вамо да су поглавља поређана „унатрашке“, од десетог 
до првог, а на следећој страници чека нас мапа тог првог 
„ауто-пута“ из наслова књиге, од Сан Франциска до 
Њујорка.

Премда je маршрута јасно утврђенa, јунаци свакако 
упадају у неочекиване авантуре. С тим да је и за писца 
добро уколико га успут чекају – „чуда“.
М. В.

ГАЛАКСИЈА
Пред ново 
лансирање

Средином октобра, у 
Галерији науке и технике 
САНУ, обележен је важан 
јубилеј: педесет година из-
лажења Галаксије, часопи-
са првобитно намењеног 
ваздухопловству, астро-
наутици и истраживању 
будућности, који је убрзо 
на својим страницама 
почео да негује различита 
стваралачка мишљења и 
деловања.

„Прича о настанку ве-
зана је за ране седамдесете 
и двојац Вучковић-Гавра-
новић, осниваче часописа 
Космоплов из којег се 
раскрилила  Галаксија“, 
каже Гордана Медић Си-
мић у разговору за  НИН. 
„Биле су то године астро-
наутских подвига и оп-
тимизма, знање и истра-
живање било је цењено, а 
стваралаштво подстицано 
и подржавано од друштва 
и државе. Научнофантас-
тично и имагинативно по-
мерало је границе креати-
вног мишљења и том су се 
позиву одазивали многи, 
било као ствараоци или 
као читаоци.“ 

Ауторка Галаксије 
нове истиче да је најбољи 
научно-популарни ча-
сопис у социјалистичкој 
Југославији уобличио 
посебно поље значења и 
утицаја, постао врцави за-
мајац и магнетна сила за 
откривање и ослобађање 
квалитета, те дао изузетно 
вредан допринос мага-
зина у освајању простора 
слободе и игре; отварању 
могућности да се самос-
тално мисли и говори. 

„Нажалост, један од 
најбољих научно-попу-
ларних часописа у Европи 
угасио се 2001. Обновио га 
је 2017. у електронском, а 
следеће године обновиће 
га у штампаном обли-

ку Станко Стојиљковић, 
наследник Гаврила Вучко-
вића.“

Тираж? Милан Кне-
жевић, директор мага-
зина Планета, сетио се, 
на вечери уприличеној 
поводом јубилеја, како 
је 1977. редакцију по-
сетио главни уредник 
британског часописа 
New Scientist. Ћаскајући 
са уредништвом, упитао 
је колики је тираж Га-
лаксије. Одговорено му 
је „скромно и одмерено“ 
како смо ми мала земља, 
мали језички простор, и 

да је месечни тираж око 
75.000-80.000 примерака, 
на шта је гост буквално 
пао са столице.

На прослави, сећања 
и погледе поделили су 
академик Зоран Петро-
вић, академик Слободан 
Вукосавић, Петар Жива-
диновић, проф. др Зоран 
Живковић, проф. др 
Драган Ускоковић, проф. 
др Александар Петровић, 
Илија Церовић, Милан 
Кнежевић. 

Нису пропустили да 
помену прву „галактичку 
посаду“, коју су чинили 
Гаврило Вучковић, Ненад 
Бировљев, Танасије Га-
врановић, Есад Јакуповић, 
Милан Кнежевић, Борис 
Радуновић и Богољуб 
Самарџић.
С. Б.
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