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Бранислав Живановић

ПА ТО ЛО ГИ ЈА РАВ НИ ЦЕ
(Угље ша Шај ти нац: Ба на то ри јум (и ина про за), Ар хи пе лаг, Бе о град, 2014)

Пре вас ход но по знат по сво јим драм ским де ли ма, пе сник, про зни пи сац, пи сац за 
де цу и ро ман си јер, Угље ша Шај ти нац (1971), про шле го ди не у из да њу бе о град ског 
из да ва ча Ар хи пе лаг об ја вио је зби р ку при ча, Ба на то ри јум. Сад већ сво јом дру гом 
књи гом крат ке про зе, Шај ти нац је са мо учвр стио сво је ви ше стру ко по твр ђе но ме сто 
ме ђу са вре ме ним срп ским књи жев ним ства ра о ци ма, ко ја као и прет ход но оства ре ње, 
ро ман Са свим скром ни да ро ви (2011), ни је про шла не за па же но, ка ко у сво јој (2014) та ко 
и у на ред ној го ди ни ли те рар не про дук ци је. На про тив. И с об зи ром на то да је од не дав-
но на гра ђе на, пре сти жном „Ан дри ће вом на гра дом“, са свим је си гур но да ће мо мо ћи 
да пра ти мо њен да љи ток и оп сег де ло ва ња ко ји је ме диј ским уде лом обез бе ди ла у 
ши рој чи та лач кој јав но сти.

Зби р ка Ба на то ри јум (и ина про за) са чи ње на је од је да на ест при ча раз ли чи тих је-
зич ко-стил ских укр шта ја и при по вед них стра те ги ја. Шај тин че ве при че пу не су иро-
ни је и сар до нич ног ху мо ра из ког про из и ла зи кри ти ка по ли ти зо ва не дру штве не ре-
ал но сти и иде о ло шки не про зир не кон стру и са не са вре ме но сти, ко је су суп тил но и са 
до ста уме шно сти упи са не као ам би јент или кроз ре пли ка тор ски удео ди ја ло шких 
фор ми – ска за, анег дот ских или ам бле мат ских сег ме на та уну тар на ра ти ва, по сред ством 
ју на ка и го во ром јед не сре ди не, је зи ком ко ји ва ри ра и ни ка да ни је исти у ме ђу соб ном 
од но су из ме ђу при ча. Ју на ци Шај тин че вих при ча су љу ди мар ги не – су бјек ти раз ли-
чи те ге не ра циј ске до би, кла се и про фе си о нал ног усме ре ња, су о че ни са ег зи стен ци јал-
ном пра зни ном и објек тив ном не мо гућ но шћу да по бољ ша ју ква ли тет свог жи во та. Ли-
ше ни спо соб но сти да пре у зму од го вор ност за сво је же ље, па ра ли са ни не сна ђе но шћу 
и не си гур но шћу у вла сти те од лу ке, по те зе и евен ту ал ну де лат ну ак ци ју, ови ста тич ни 
су бјек ти су спен до ва не ин ди ви ду ал но сти, у по зо ри шту све та ко ји од у ми ре по ста ју 
не ми по сма тра чи ом ни при сут ног ра са па, спо ред ни глум ци соп стве них жи во та ис пра-
зних и обе сми шље них. Ко ре спон ди ра ње са цр њан ско вљев ском ме лан хо ли јом из 
Днев ни ка о Чар но је ви ћу, ре ци мо, до дат но је на гла ше на у по је ди ним при ча ма у ко ји ма 
је ка лен дар ско вре ме, од но сно, де кор ду шев ног ста ња ју на ка, ме сец но вем бар.

При че ис при по ве да не у фор ми сло бод ног не у прав ног го во ра, ре зул тат су уну тра шњег 
по гле да, објек ти ви зо ва не пер спек ти ве ми ме тич ког на по ра. Фраг мен тар на из град ња на-
слов не при че („Ба на то ри јум“), на при мер, су ге ри ше сву крх кост и уса мље ност јед ног 
све та ко ји је не та ко дав но био ин те грал ни део јед ног здра ви јег и ста бил ни јег уте ме ље ња 
(„Ко смос је Ср би ја“). Су о чен са са мим со бом и пре пу штен са мом се би, том све ту пре о-
ста је да се при ла го ди зах те ви ма гра да („Раз глед ни ца с мор ског дна“) или да бес по врат-
но не ста не („Пла на ни је би ло“, „Це за ро ва пер спек ти ва“, „Кла ра“, „Меј сон у ва зду ху“).
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По дра жа ва ње на реч ја ли ко ва, жар го на као усво је ног је зи ка по је ди них при ча („Ба на-
то ри јум“) пред ста вља афир ма ци ју упо тре бе ди ја лек та и ло ка ли за ма, што уз ко ри шће-
ње не у прав ног го во ра омо гу ћа ва при по ве да чу да се по и сто ве ти са сво јим ју на ци ма 
(„POV“), исто вре ме но не зграп ним и си ро вим, до па дљи вим и ко мич ним. Су о чен са 
са зна њем да ће и њих и го вор пред ко јим се на ла зи за те чен вре ме по ко ри ти, уне сре ћи-
ти и, на по слет ку, из бри са ти, чи та лац не мо же да не бу де по го ђен њи хо вим суд би на ма. 
Та ем па ти ја од го ва ра ем па ти ји при по ве да ча/ау то ра. Од ли чан увид Дра га на Ба би ћа, у 
ре тро спек тив ном тек сту о збир ка ма при ча из про шло го ди шње про дук ци је (в. ча со пис 
По ве ља, бр. 1, 2015), да се Шај ти нац уну тар зби р ке „те мат ски кре ће на до ле“, са мо под-
у пи ре дис крет ни вре мен ски ра спон до ча ран ге не ра циј ском ра зно ли ко шћу („Пла на 
ни је би ло“ – „Це за ро ва пер спек ти ва“ – „Раз глед ни ца с мор ског дна“) ко ји од сли ка ва 
па ра диг му про па да ња, дру штве ног и кул тур ног пре ви ра ња. 

У дру гој ску пи ни са бра ни су на ра ти ви ма ње оп те ре ће ни ам би јен том и жи вот ним 
про сто ром, а ви ше го во ром о људ ским суд би на ма, окол но сти ма и спо ља шњим фак-
то ри ма ко ји су до ве ли до пси хо фи зич ког ста ња у ко ји ма их чи та лац за ти че, то јест, 
тре нут не по зи ци је из ко је при по ве да ју. У том сми слу на ро чи то је ин те ре сант на јед на од 
иних при ча, „POV“ (po int of vi ew или „тач ка гле ди шта“), при ча са ме та на ра тив ним еле-
мен ти ма до след на ре фе рент ном окви ру про та го ни сте не у та жи вог афи ни те та пре ма 
фил мо ви ма пор но граф ског са др жа ја на ин тер не ту, Пе тра Пе тро ви ћа, гнев ног, ми зо-
ги ног, са до ма зо хи стич ког и сек су ал но фру стри ра ног скри бо ма на исто та кве би зар не 
про зе ко ју ни је дан из да вач не ће да об ја ви. 

О бе сми слу ра та, па ци фи зму, функ ци ји, по сле ди ца ма и ме сту вој ске у са вре ме ном 
дру штву, по чев са при чом „Пре зи ден ту Ре спу бљи ки – спа си бо баљ шое!“, го во ре, у 
ма њој или ве ћој ме ри, при че из дру гог де ла зби р ке. У при чи „Ко смос је Ср би ја“ при-
по ве да се о рат ном ин ва ли ду са ег зи стен ци јал ним про бле ми ма; „Со лун ци не го во ре“, 
ис при по ве да на из пр вог ли ца, го во ри о пи сцу ко ји на сто го ди шњи цу од по чет ка Ве-
ли ког ра та од ла зи у Со лун не би ли про на шао ма те ри јал за по ру че ну при чу. Рас тр зан 
из ме ђу лек ти ре, исто риј ских то по ни ма, ро ка за при чу и же ље за ау тен тич ном при чом 
за сно ва ном на вла сти том ис ку ству, за ми шљен над ре ли кви ја ма јед ног вре ме на и све-
та ра зо ре ног ра том, сти че увид у бе сми сао свог по сла ња на кон упо зна ва ња са ло кал-
ном де вој ком. Зби р ку за тва ра још јед на ина при ча, „Меј сон у ва зду ху“, елип ти чан и 
сим бо ли сти чан на ра тив са опи сом смр ти вој ни ка на осма трач ни ци, ко ји из вр сно за-
тва ра по е тич ку вер ти ка лу опа да ња. У пр вом пла ну или по за ди ни при ча при сут на су 
по ли тич ка пре ви ра ња као до но си о ци со ци јал но-по ли тич ке не по доб но сти и из оп шта-
ва ња, од но сно емо тив не и ду шев не опу сто ше но сти.

Ду а ли зам Ба на то ри ју ма пре по зна је се, да кле, у про ме на ма по зи ци је и на чи на 
при по ве да ња са спо ља шњег на по у ну тар ње ни. У том сми слу, при ча „Раз глед ни ца са 
мор ског дна“ мо жда нај бо ље са жи ма и илу стру је дво стру ки ди на ми зам и сми сле ни 
ток на сло ва Шај тин че ве зби р ке: на спо ља шњем, те мат ско-мо тив ском пла ну, на слов ни 
нео ло ги зам, до ма но ви ћев ски са ти рич ног на бо ја, са жи ма иде ју о ле чи ли шту јед ног 
ло ка ли те та ко је је из гу би ло свој зна чај и ау то ри тет, док с дру ге пак на уну тра шњем, 
пси хо ло шком ни воу и мо ти ва ци ји ли ко ва, пот цр та ва па то ло ги ју од ре ђе не сре ди не. 
Је дан ло ка ли тет та ко по ста је ра сад ник хро нич не де пре си је, си нег до ха оп ште тем пе-
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ра ту ре дру штва, где у, екс трем ним слу ча је ви ма, без вољ ност и апа ти ја из диг ну те на 
ег зи стен ци јал ној пра зни ни и уза луд но сти жи вље ња пред ста вља ју ам блем и вр ли ну 
(„Ба на то ри јум“). Ка ко смо ви де ли, те мат ско-мо тив ски на ра тив ни оквир од го ва ра струк-
ту ри при ча ко је обра зу ју две гру пе. Јед ну гру пу чи не при че ко је про бле ма ти зу ју де-
гра да ци ју и опа да ње ба нат ских се ла. Њи хо ва ра ван усло вље на је пре вас ход но уну-
тра шњим фак то ром пси хо ло шке мо ти ви са но сти. На дру гом пла ну, при че са ку пље не 
око то по са ра та и на ци о на ли стич ких по ри ва осве тља ва ју уну тра шњу пси хо па то ло шку 
дра му су бје ка та по вре ђе них упра во овим спо ља шњим фак то ром. Тач ку укр шта ња 
две рав ни пред ста вља сре ди шња, ду жа при ча, „Ами ко“, у ко јој се пре пли ће овај ан ти-
под ни пар, али без обе леж ја су пр от ста вље них прин ци па, већ као усло вље не вред но сти 
ко је ус по ста вља ју ди ја ло шки од нос. Ис пи са на хар мсов ским ап сур ди стич ким ху мо ром 
са ке но ов ским стил ским по и гра ва њи ма и фор ма ци ја ма, мно штвом па сти ши ра них и 
тра ве сти ра них мит ских, ар хе тип ских и але го риј ских ре фе рен ци, ова по ма ло бај ко ви-
та при ча, иа ко иро нич но-ко мич на у по је ди ним се квен ца ма, при по ве да о сна зи љу ба-
ви и при ја тељ ству, о по је дин цу ко ји због љу ба ви сна гом сво је во ље и уве ре ња успе ва 
да са вла да све по те шко ће и до сег не пред мет сво је же ље. Ко ро зив на ха мле тов шти на 
ју на ка из ве ћи не при ча зби р ке ов де је пре и на че на у без у слов ну и не у пит ну де лат ност 
ко ја ве ру је у мо гућ ност про ме не акут ног ста ња уне сре ће но сти.

Струк ту ра зби р ке, са цен трал ном, нај ду жом при чом у ко јој су при сут ни мит ски 
еле мен ти ко ји сје ди њу ју кла сич но и мо дер но, на те мат ско-ком по зи ци о ном пла ну 
опо на ша фор му огле да ла. Осим број ча не ујед на че но сти, пре и по сле цен трал не при-
че „Ами ко“, као гра нич не по вр ши не или тач ке удва ја ња пет при ча из пр вог, од но сно, 
пет из дру гог де ла зби р ке, по је ди не ме ђу њи ма на ла зе свој од јек у не ким дру гим 
при ча ма зби р ке, као не га тив свог ком пле мен тар ног на ра ти ва, те до пу на ма у ви ду 
мо та и епи гра фа или дру гих ин тер тек сту ал них ин тер вен ци ја и ре ла ци ја. Ком пле тан 
ути сак да је књи га Ба на то ри јум ус пе ла да ма пи ра ак ту ал не про бле ме дру штва као 
по ли тич ког или по ли ти зо ва ног те ла и дру штва као за јед ни це, по ста ви из ве сна ва жна 
пи та ња и од го во ри за дат ку ко ји је пре у зе ла на се бе, сла га њем на ра ти ва у хо мо ге ну 
и за о кру же ну це ли ну, ви ше је не го по зи ти ван. Из ве сна не у јед на че ност у ква ли те ту, 
до ме ту и ефект но сти по је ди них при ча, ко је у по је ди ним сег мен ти ма до пу ну и не до-
стат ке на ла зе у дру гим на ра ти ви ма, чи не ћи их но се ћим сту бо ви ма или ин тер ме цом 
во де ћих при ча, ни је са свим за не мар љи ва. Глав ни не до ста ци ти чу се ма ње ефи ка сних 
обр та и за вр шни ца са уне ко ли ко не у спе шни јом упо тре бом сред ста ва и фи гу ра ко ји 
би до ње до ве ли. Они по ста ју еви дент ни и уоб ли че ни у крај њи ути сак као ре зул тат 
не из бе жног ком па ри ра ња при ли ком уза стоп ног, не ну жно ли не ар ног, чи та ња ви ше 
при ча. По ред то га, при мед ба мо же да иде у сме ру не чи сто ћа у из ра зу, не по треб них 
ели зи ја у сад већ пре по зна тљи вим Шај тин че вим ре че нич ним ис ка зи ма те ле граф ске 
од сеч но сти, од но сно, ка да го вор на ра то ра ни је по ве рен не по у зда ном ју на ку-при по-
ве да чу као пред став ни ку из ве сне гру пе, кла се или пси хо ло шког сен че ња. Оправ да ње 
мо же да се тра жи у же љи да се при по ве дач по и сто ве ти са сво јим ју на ци ма. Нај зад, 
ова вол шеб на уме шност Угље ше Шај тин ца у Ба на то ри ју му (и иној про зи) пред ста вља 
вр ло убе дљив и чест слу чај. 




