
ВЕ ЛИ КО ПО ЗО РИ ШТЕ АП СУР ДА
(Гон са ло М. Та ва реш: Кварт, пре ве ла са пор ту гал ског Та ми на Шоп,  

Тре ћи трг – Чи го ја штам па, Бе о град, 2011)

Гон са ло Та ва реш (1970) при пад ник је сред ње ге не ра ци је пор ту гал ских пи са ца ко ји 
за со бом има већ им по зан тан књи жев ни опус као и за ви дан број на гра да ме ђу ко ји ма 
пре те жу ме ђу на род не. Ње гов успех код кри ти ке усло вио је ве ли ки број пре во да на 
стра не је зи ке, та ко да све чи ни оквир јед ног књи жев ног успе ха у ко ји пр ви пут за ви-
ру је и срп ски чи та лац за хва љу ју ћи пре во ду Та ми не Шоп. Де ло Кварт је об је ди њу ју ћи 
том ви ше Та ва ре шо вих крат ких књи га на ста ја лих у пе ри о ду од 2002. до 2010. ко ји ма 
су за јед нич ки стил, крат ка про зна фор ма и иде ја о вир ту ел ном, књи жев ном квар ту у 
ко ме оби та ва ју као нај бли же ком ши је ода бра ни пи сци, од Ва ле ри ја, пре ко Б. Брех та и 
Вир џи ни је Вулф до Бре то на и Ели о та. Да ли су са мо књи жев ни укус и по тре ба да их па-
ра фра зи ра би ли кри те ри ју ми овог из бо ра, те шко је ре ћи. Пр ва књи га Го спо дин Ва ле
ри и ло ги ка об ја вље на је 2002. и од мах овен ча на на гра дом. Чи та о цу се у овим крат ким 
про за ма на ме ће иде ја о узо ри ма, пре све га у те а тру ап сур да и Брех то вим крат ким 
при ча ма о го спо ди ну Кој не ру (у пре во ду на срп ски При че о го спо ди ну Кој не ру, Ге о пое-
ти ка, 2012) Тај за пра во без и ме ни, из гу бље ни и оту ђе ни гра ђа нин ко ме се ку ру ке, но ге, 
на кра ју и гла ву, ко ји сто ји у ста ву мир но пред Ше фом и Ли де ром, ко ји се не сна ла зи 
у за ко ни то сти ма сва ко дне ви це већ ре а гу је би зар ним ге сто ви ма, ко ји не ма истин ских 
осе ћа ња, код Брех та је нео те сан, ћо шкаст, осо ба ко ја ири ти ра, да би до Та ва ре ша ево-
лу и рао у број у ре ду за не за по сле не ко ји зу ри у по ти љак са пат ни ка ис пред се бе. Би зар-
ност ње го вих су ко ба са све том чи ни нам се да ви ше ду гу је крат ким про зним фор ма ма 
Да ни ла Хар мса не го пи сци ма ко је Та ва реш оку пља у свом вир ту ел ном Квар ту. Ли ни ја 
во ђе на ру ком Ра кел Ка и а но (1977), илу стра тор ке ове књи ге, ими ти ра деч ји цр теж и при-
ка зу је нам кварт ни ских, зби је них ку ћа ко је под се ћа ју на ен гле ска пред гра ђа ви си ном, 
али не и ре дом. Ту је дан по ред дру гог жи ве Ор вел, Бе кет, Ели от, Ва ле ри... де лу је као 
да је по ре ме ћај по на ша ња ових пи са ца-ли ко ва сво је вр сни умет нич ки про грам, из вр-
ну та ру ка ви ца ба че на у ли це са вре ме ном све ту ко ји их је из не дрио. 

Та ко Та ва реш по ста вља сце но гра фи ју ве ли ког по зо ри шта ап сур да у ко ме се кре ћу, 
али не жи ве ње го ви де пер со на ли зо ва ни ју на ци, ко ји су, при ме ти ће мо, сви му шкар ци. 
Же не су ту тек спо ра дич но при сут не као не сно сне су пру ге или про ла зни це на ули ци, 
де кор њи хо вих кар тон ских жи во та. Зби ља, пи та мо се, да ли је још од Бе ке то вих ју на ка 
оту ђе ност жи вље ња ре зер ви са на за му шкар це или је од су ство же на из тог кор пу са 
вр ста при ви ле ги је и ком пли мент са чу ва ној људ ско сти? Пре пу шта мо да се чи та лац опре-
де ли, али оно што је са Та ва ре шо вом про зом де фи ни тив но из гу бље но је сан о Ме ди-
те ра ну као про сто ру сре ће. Ако су се твр ди Ирац и још огор че ни ји Не мац, Бе кет и 
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Брехт, окре ну ли те ми оту ђе но сти са вре ме ног чо ве ка де ли мич но и под ути ца јем под-
не бља, он да оста је ути сак да се та ат мос фе ра по пут ра ди о ак тив ног обла ка спу шта ла 
пре ма ју гу Евро пе, за хва та ју ћи Ме ди те ран као по след ње ме сто свих на ших уто пи ја. 
У Та ва ре шо вој про зи не ма ни че га од све тло сти и ми ри са под не бља у ко јем ства ра, 
не ма раз ли ке из ме ђу кан це ла ри ја у ко ји ма се гу би Кој нер и про сто ра где го спо ди на 
Вал зе ра оче ку ју увек но ва еко ном ска и по ли тич ка ис ку ше ња. Да се облак еко ном ске 
кри зе над вио над чи та вим Ме ди те ра ном зна мо из но вин ских ве сти, али са да тај ре флекс 
има мо и у књи жев но сти. Та ва реш као да се до ви ку је са сво јим ко ле гом са ис точ ног 
кра ја Ме ди те ра на, вр шња ком Ди ми три сом Со та ки сом ко ји у ро ма ну Без да ха (срп ски 
пре вод Clio, 2014) при ча о не за по сле ном очај ни ку ко ји пот пи су је уго вор са фан том-
ском ком па ни јом. До бро је пла ћен за би зар ну услу гу – при ста је да у ње гов ма ли стан 
сва ко днев но до но се ко ма де раз ли чи тог на ме шта ја све док под њи хо вим те ре том не 
оста не за тр пан, и бу квал но без да ха. Слич но ње му, го спо дин Ва ле ри оста је без да ха 
на кра ју јед ног обим ног фи ло зоф ског из ла га ња у Та ва ре шо вој крат кој при чи „Ек сер“ 
ко ја се под сме ва пре по тен ци ји као оба ве зном пра ти о цу успе шних, пре ма кри те ри ју-
ми ма са вре ме ног све та. У тој успе шно сти не раз дво ји ва је књи жев ност од нов ца, ка же 
у бе ле шци о Ва ле ри ју ко ји је но вац, не са мо па пир ни, већ и ме тал ни, др жао ме ђу стра-
ни ца ма књи ге, уз ко мен тар да ни је мо гу ће одво ји ти књи жев ност од нов ца. У ге сто ви ма 
и др жа њу под од ре ђе ним дру штве ним окол но сти ма по на ша ње љу ди по ста је ви дљи-
во, а Та ва реш по ку ша ва да те ге сто ве ци ти ра, да од њих на пра ви оп шта ме ста сво је 
про зе, ула зе ћи, рит мич ки али и фо р мал но у мо но то ни ју обез ли че ног, оту ђе ног, при-
бли жа ва ју ћи се чу ве ном, али ни кад у по зо ри шту до кра ја из ве де ном Брех то вом фау 
ефек ту (од не мач ке ре чи Ver frehmdung – оту ђе ње). 

Ор га ни зу ју ћи сво је крат ке про зе у ма ње књи ге ко је, сва ка по је ди нач но, по ле ми шу 
са јед ним ода бра ним пи сцем, Та ва реш не пра ти за ко ни то сти њи хо ве по е ти ке или ме-
три ке, већ тра жи про јек ци ју њи хо вог де ла на бе лом зи ду са вре ме ног све та ого ље ном 
до бе сми сла. На тај на чин из бе га ва ими та ци је и ком пи ла ци је ства ра ју ћи ори ги нал ни 
про стор за иро ни ју и сар ка зам усме ре не нај ви ше на људ ску глу пост и ње не ре флек-
си је на еко ном ске и по ли тич ке си сте ме. Због то га гла сач ки ли сти ћи у ве че ри на кон 
из бо ра има ју вред ност је се њег ли шћа и не ки де пре сив ни чи стач са би ра их на го ми ле, 
ре зул та ти су већ по зна ти, све је по зна то у све ту без на де. 

Чи та лац ко ји је су ро во отрг нут из сна о Ме ди те ра ну (ко ји му не од у зи ма Та ва реш 
већ сва ко днев не но вин ске и те ле ви зиј ске ве сти), мо же да иза бе ре из ме ђу мо гућ но сти 
да од ба ци Та ва ре шов свет ап сур да или да му се при кло ни са фи ло зоф ским ми ром, 
све стан да је Кварт ко ји кре и ра Та ва реш са мо плод пи шче ве ма ште, по ку шај да свет 
учи ни истин ски бо љим. Да ли је то мо гу ће ова квом про зом, ни смо си гур ни. Да ли је 
па мет но екс пе ри мен ти са ти са гра ни цом под но шљи во сти чи та о ца, мо гло би се по ле-
ми са ти на осно ву ис ку ства са по зо ри шним екс пе ри мен том од ко га гле да о ци све ви ше 
бе же. На рав но, ап сур дан би био и ва пај за по врат ком на не ке сен ти мен тал не, сла ду-
ња ве са др жа је ко ји не ма ју ве зе са ствар но шћу. Али, ко ли ко је чи та лац спре ман да се 
су о ча ва са ова квим на ра ти ви ма то ли ко је и га ран то ван успех ова квог умет нич ког 
по ступ ка. Не ки би ре кли – већ ви ђе но, дру ги би ва тре но за го ва ра ли Та ва ре шо ву ори-
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ги нал ност, али у оба слу ча ја оста је ис пра жње ност и све де ност књи жев ног про сто ра 
ко ју до бро од сли ка ва ли ни ја цр те жа илу стра ци ја. 

Бе же ћи од би ло ка кве по е ти ке, би ло ма ни фест не, би ло по е ти ке у сми слу кон крет-
ног књи жев ног из ра за, Та ва реш је се бе као пи сца огра дио од мо гу ће кри ти ке. То је 
ње гов по сту пак и ње гов из раз у ко ме га ве о ма до бро пра ти пре вод на срп ски Та ми не 
Шоп. И чи та о цу ко ји ни је у мо гућ но сти да упо ре ди ори ги нал на пор ту гал ском ја сно 
је да пре во ди лач ки на пор Та ми не Шоп пред ста вља ори ги нал ни и ду хо ви ти, али и 
зна лач ки ис ко рак ге не ра ци је ко ја тек до ла зи. Срп ски чи та лац већ на вик нут на ве о ма 
до бре пре во де са пор ту гал ског из пе ра пре во ди ла ца ста ри је ге не ра ци је ов де ће уо чи ти 
све жи ну из ра за и упо тре бу жар гон ских ре чи, спрет но иза бра не срп ске пан да не из-
ре ка и иди о ма, ме трич ки из вр сне ре че ни це, што је сва ка ко на ве ло жи ри да На гра ду 
„Ра до је Та тић“ за 2014. го ди ну до де ли Та ми ни Шоп упра во за пре во де Та ва ре ша. Те шком, 
му ко трп ном, по све ће ном ра ду за ко ји је по тре бан нерв, дар, у срп ској књи жев ној јав-
но сти ве о ма не до ста ју освр ти на пре во де (о ва ља но сти не чи јег пре во ди лач ког ра да 
оба ве сти мо се из са оп ште ња жи ри ја ко ји до де љу је на гра ду, да кле, све оста је у уском 
кру гу по све ће них). До брих, струч них при ка за пре во да већ ду го не ма ни у днев ној штам-
пи ни ти у књи жев ној пе ри о ди ци, а ти ме би се по ву кла ја сна гра ни ца из ме ђу ва ља них 
и вер них књи жев них пре во да и по пла ве ко мер ци јал них, на бр зи ну скле па них ко ји ма 
је на ше тр жи ште књи га пре пла вље но. Та ко се у гла ви ма ње упу ће ног чи та о ца ства ра 
кон фу зи ја да је сва ки пре вод пи смен и ве ран, а са мо до брим пре во ди ма мо же мо би ти 
уве де ни у све то ве књи жев но сти је зи ка ко ји не по зна је мо. У том сми слу, Та ми на Шоп 
отва ра још јед на вра та пре ма Ибе ри ји и пор ту гал ском је зич ком про сто ру за ко ји ау тор 
ових ре до ва и да ље же ли да га по кре ћу ве тро ви Атлан ти ка уме сто зи до ва Квар та ме-
ђу ко ји ма по ла ко али си гур но уми ре за тр пан ап сур ди ма све та у ко ме нам је за па ло 
да жи ви мо. Гон са лу Та ва ре шу мо ра се при зна ти хра брост да је гру бој исти ни ус пео да 
по гле да у очи и пре жи ви су срет са Го р го ном. Ци ни ци би ре кли – и да на та квој вр сти 
хра бро сти из гра ди свој ме те ор ски књи жев ни успех.




