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ДО БРА ПРИ ЧА О ДЕ ВЕ ДЕ СЕ ТИМ 
(Вла дан Ма ти је вић: При ста ни шта, Аго ра, Зре ња нин, 2014)

Го во ре ћи на Прозeфесту 2013. го ди не, по во дом књи ге за ко ју је до био НИН-ову 
на гра ду, Алек сан дар Га та ли ца је, под стак нут пи та њем из пу бли ке, ре као ка ко ми сли 
да срп ској књи жев но сти не до ста је до бар ро ман де ве де се тих. Та кав ро ман, мо жда, и 
не мо же још би ти на пи сан, бу ду ћи да би мо рао до бро да по ка же ка ко де ве де се те и 
да ље тра ју, тј. ка ко се њи хов „пост хум ни“ жи вот вр ло ла тент но, али и вр ло опи пљи во, 
да нас ре а ли зу је у јед ном оми но зни јем и пер фид ни јем об ли ку. Не што ви ше од го ди ну 
да на на кон те из ја ве, за лив срп ске књи жев но сти би ва обо га ћен При ста ни шти ма, 
зби р ком при ча Вла да на Ма ти је ви ћа за ко ју би се мо гло ре ћи да има вр ло ма ло све-
тло сти, те да су љу ди ко ји „жи ве“ у њој при лич но мр тви. По ен та ова кве де скрип ци-
је Ма ти је ви ће вих при ча ни је у то ме да се на до сје тљив на чин за поч не по сма тра ње 
но ве зби р ке кроз кон текст ра ни јих пи шче вих про зних оства ре ња, већ да се на го ви-
је сти њен хро но топ ко ји, уи сти ну, ни је те шко пре по зна ти. Не од го ва ра ли по ме ну ти 
опис При ста ни шта сли ци Ср би је са кра ја ХХ и по чет ка ХХI ви је ка? Дру гим ри је чи ма, 
не би ли се и Ср би ја да нас мо гла опи са ти као зе мља са вр ло ма ло свје тло сти чи ји су 
ста нов ни ци при лич но мр тви?

Не мо же мо би ти си гур ни да срп ска књи жев ност са При ста ни шти ма (не) до би ја 
до бар ро ман де ве де се тих. Не мо же мо оту да што је фе но мен ци кли зо ва не зби р ке 
при ча вр ло про бле ма тич но де тер ми ни са ти ис кљу чи во као зби р ку, а још про бле ма-
тич ни је по ве зи ва њем тих при ча, ко ли ко год нас оне на то на во ди ле, на слу ћи ва ти по-
тен ци јал ро ма на. Упр кос то ме, са си гур но шћу мо же мо ре ћи да При ста ни шта на шој 
књи жев но сти до но се вр хун ску при чу де ве де се тих, не слу чај но на зва ну Срп ска при ча, 
ко ја је вр хун ска упра во због то га што смје ло илу стру је (дис)кон ти ну и тет стра да ња 
обич ног чо вје ка ко ји, но се ћи бре ме исто риј ског и по ли тич ког по ни ра ња зе мље, стра-
да упра во за то што и по ред све га чо вјек оста је. При по ви је да њем о жи во ту Ми ло ша 
Ми ли ши ћа, до нај и стан ча ни јих кон ту ра илу стро ван је со ци јал ни, еко ном ски, дру штве-
ни и по ро дич ни крах „ма лог чо вје ка“ иза зван ан ти ху ма ни стич ким и ан ти на ци о нал ним 
иде о ло ги ја ма ко је су си сте мат ски спро во ди ле/до зво ља ва ле суб вер зив не фе но ме не 
по пут при ва ти за ци је, стра нач ког не по ти зма, ко руп ци је, опор ту ни зма и рат ног про-
фи тер ства. На дим ком „По след њи“, ко ји бли же опи су је Ми ло шев не у до бан по ло жај на 
гра на ма по ро дич ног ста бла, ау тор из пер спек ти ве са да шњо сти/бу дућ но сти иро ни-
зу је сми сао „ро до слов ног ну ме ри са ња“ (Пр ви, Дру ги, Тре ћи...) чи ја је свр ха раз ли ко ва-
ње пред став ни ка не ке ди на сти је од ње них дру гих чла но ва са истим име ном. Та квим 
по и гра ва њем исто вре ме но се до во ди у пи та ње и мо гућ ност исто риј ског оп стан ка 
чо вје ка/гра ђа ни на у нео ро бо вла снич ком по рет ку. Оп ста нак чо вје ка ко ји и ни је баш 
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то ли ко ма ли јер упра во од ње го вог по сто ја ња за ви си и оп ста нак на ци је. Иа ко ће мо 
се ка сни је у тек сту по је ди нач но освр ну ти на сва ки ци клус, из дво је но по ми ња ње ове 
при че у функ ци ји је ис ти ца ња охра бру ју ће чи ње ни це да на ша са вре ме на књи жев ност 
по ла ко и на пра ви на чин про го ва ра о по ме ну тим про бле ми ма, а ли је по је зна ти и то 
да дје ло о ком пи ше мо ни је је ди но.

Кадa се при че из При ста ни шта упо ре де са при ча ма из зби р ке При лич но мр тви 
до бро се ви ди да фан та сти ка и они рич ки мо мен ти ни су из ла пи ли из Ма ти је ви ће вог 
при по ви је да ња, али и да су гро те ска и кар не ва ли за ци ја раз бла же не не што пит ки јом 
по ет ском те ку ћи ном ко ју је мо гу ће де фи ни са ти као ре ал ност. Та кав раз вој при по ви-
је да ња на ме ће се као оче ки ван јер се упра во ре ал ност да нас до и ма као ста ни ште у 
ко јем кар не ва ли за ци ја и гро те ска при род но успи је ва ју, па би њи хов до дат ни уз гој у 
ли те ра ту ри дје ло вао као пре фор си ра на фик ци ја. Ре ал ност је, да кле, са ма по се би 
до вољ но гро теск на и кар не ва ли зо ва на, до вољ но цр но ху мор на и ап сурд на, да су пи шче-
ве ин тер вен ци је све де не на ми ни мум. Че сте про мје не те ма, угло ва при по ви је да ња, 
мно штво ју на ка и њи хо вих жи вот них при ча, па ра док сал но, не на ру ша ва ју већ учвр шћу ју 
хо мо ге ност зби р ке ко ја та ко до би ја и на ди на мич но сти. Ме ђу ње ним при по вје да чи ма 
и ју на ци ма чи та лац су сре ће (не)оства ре не умјет ни ке, про фе со ре, би бли о те ка ре, дје цу, 
пи ја не пје сни ке, Ћор ка на ко ји ли чи на Ка ра ђо за, се о ске фуд ба ле ре, рад ни ке на цр но, 
кри ми нал це, про сти тут ке, „гу бит ни ке и до бит ни ке“ но вог по рет ка. Упр кос чи ње ни ци 
да је по ме ну ти хро но топ упо ри шна тач ка ко ја по ве зу је све при че, ути сак цје ли не 
оства ру је се тек он да ка да се за себ но осви је тле по је ди нач не суд би не ма лих и ис тро-
ше них љу ди, мар ги на ла ца ко ји, да ве ћи се у бу ји ци тран зи ци је, још уви јек ни су на шли 
сво је при ста ни ште. 

Пр ви ци клус, ме то ни миј ски на сло вљен као Град, чи не по ет ско-про зни ис ка зи ко ји 
по пут гла сни ка на го вје шта ва ју мо ти ве чи ји је бри жљив раз вој мо гу ће пра ти ти кроз 
пре о ста ла два. Има у по ме ну том ци клу су и не што од фа у стов ске бор бе умјет ни ка и 
ђа во ла, под усло вом да град у ду ху мо дер не књи жев но сти схва ти мо као про стор не-
си гур но сти, па кла, про стор ко ји угро жа ва. Као је ди на ври јед ност ко ју при по вје дач 
мо же да по ну ди ју на ку у за мје ну за од ла зак у Град, је ди на ври јед ност ко ја би у ви ду 
по сљед ње на де мо гла да га за др жи или мо ти ви ше ње гов оста нак у про сто ру ко ји му 
је (услов но ре че но) још уви јек уто чи ште, ја вља се умјет ност (при ча/сли ка).

Вр ху нац (ау то)иро ни је и цр ног ху мо ра до сег нут је у дру гом ци клу су и ве зу је мо га 
за по сту пак у ко јем се при по вје дач, осо ба ко ју би тре ба ло слу ша ти, за мје њу је фи гу ром 
ин фе ри о р ног при по вје да ча ко ји се из пер спек ти ве слу ша о ца/чи та о ца по зи ци о ни ра 
не гдје из ме ђу сми је ха, жа ље ња и га ђе ња, па је вр ло ин те ре сант но про ми сли ти и о 
ле ги ти ми те ту та кве при че; или ту фи гу ру упо ре ди ти са слич ним аспек ти ма из Ан дри-
ће ве про зе. Ка да је ри јеч о овом ци клу су ври је ди ло би из дво ји ти при чу „Гла сник“ 
чи ју ин тер тек сту ал ну ве зу са Вајл до вом Сли ком До ри ја на Гре ја екс пли цит но ис ти че и 
сам ау тор. Про блем је, ме ђу тим, у то ме што „на ста вља чи ца прак се До ри ја на Гре ја“, 
ви део-ар тист ки ња Вла ди ца Оцо ко љић, не оста је мла да за хва љу ју ћи сли ци, већ ка ме ри, 
чи ме се из но ва по ста вља пи та ње од но са тех но ло ги је и умјет но сти. Иа ко При ста ни шта 
пру жа ју мно штво мје ста иза зов них за ту ма че ње, вр ху нац хер ме не у тич ког по тен ци ја-
ла ис пу њен је у тре нут ку ка да ку по ви ни Вајл до вог ро ма на прет хо ди по сма тра ње 
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Про кле те авли је на улич ној те зги. Иа ко је из бор ку пље не књи ге пот пу но у скла ду са 
рад њом при че, чи ње ни ца да се као не ка вр ста ал тер на тив ног опо нен та по ја вљу је 
упра во Про кле та авли ја (а при по вје дач је не сум њи во раз ми шљао да ли да ку пи њу) 
от кла ња сум њу у би ло ка кве слу чај но сти. Без на мје ре да овај мо ме нат ту ма чи мо у 
при ка зу књи ге, са мо ће мо украт ко на слу ти ти да би по ме ну ти из бор, по узо ру на Фу-
ко о во схва та ње пи са ња као игре ко ја те жи да бу де вјеч но мла да и текст Сло бо да на 
Вла ду ши ћа „Те ста мен тар но и игра ју ће пи са ње“, мо гао да пред ста вља упра во из бор 
из ме ђу игре и те ста мен та.

По ме ну та „Срп ска при ча“, као обра зац и су ма ци је ле зби р ке, смје ште на је у по сљед-
њи ци клус из ко јег би нај ва жни је би ло из дво ји ти још и при чу „Све ти о ник“. Ви ше стру ка 
сим бо ли ка та квог на сло ва, бес пре кор но ускла ђе ног са але го риј ским тки вом и на сло-
вом зби р ке, на слу ћу је се он да ка да се у ат мос фе ри ове при лич но флу ид не ли те рар не 
тво ре ви не, нео бич но не у хва тљи ве у од но су на оста ле при че, осје ти не што од ат мос-
фе ре кра ја Ро ма на о Лон до ну Ми ло ша Цр њан ског. При је све га, ако при ста ни шта 
пред ста вља ју не ку вр сту спа са за ис цр пље не мор на ре и бро до лом ни ке ко ји су се 
не моћ но пре пу сти ли во де ним стру ја ма, он да лу ча све ти о ни ка ука зу је да је тај спас ту. 
Као што кнез Рјеп нин на кра ју ро ма на не при мје ћу је свје тло све ти о ни ка/су ма тра и зам, 
та ко ни ју нак Ма ти је ви ће ве при че на ње ном кра ју не схва та да је оно по ред че га је 
про шао упра во оно за чим све ври је ме тра га. Та ко му, као и кне зу Рјеп ни ну, оста је оно 
што су мор но сто ји и у са мом за вр шет ку прет ход не Ма ти је ви ће ве зби р ке При лич но 
мр тви – ти ши на и ни шта.

Из о би ље хер ме не у тич ких за го нет ки, ино ва тив но, сло је ви то и ин те ли гент но пи са-
ње, по ка зу је ка ко При ста ни шта Вла да на Ма ти је ви ћа од би ја ју да бу ду са мо фин ги ра-
но пор тре ти са ње јед не „мањ ка ве ствар но сти“ и те же да бу ду књи жев ност. За крај нам 
се чи ни да се из опи са Ср би је ко ји смо из јед на чи ли са опи сом зби р ке ипак на зи ре 
искра на су шног оп ти ми зма: са јед не стра не, чи ње ни ца да су љу ди ко ји ма је зби р ка 
по све ће на при лич но мр тви, ипак по ру чу је да ни су мр тви пот пу но и да још уви јек по-
сто ји шан са да (о)жи ве. Са дру ге пак, оно вр ло ма ло све тло сти што до пи ре са вр ха 
све ти о ни ка го во ри нам ка ко и да ље по сто је на да и спас и, ка ко још уви јек ни је за вла-
дао ап со лут ни мрак.




