
ОФУЦАНИ ШЕШИРИ И ИЗЛОМЉЕНЕ 
РЕЧЕНИЦЕ
(Самјуел Бекет: Сабране кратке прозе 1929-1989, превела са  
енглеског Ивана Ђурић Пауновић, Геопоетика, Београд, 2013)

Не знам кад сам умро. Увек ми се чинило да сам умро 
стар, са неких деведесет година, и то каквих година, 
и да ми је тело од главе до пете све поднело.

(„Седатив“)

Машта мртва замислите. Место, опет то. Нијед–
ног питања. Место, и неко у њему, опет то. Испуза-
ти из смрадне самртне постеље и довући је на ме-
сто на ком ће се умрети. Кроз врата па на пут у 
старом шеширу и капуту као после рата, не, не 
опет. Пет стопа квадрат, шесто висине, ни улаза, 
нити излаза, пробати да ли је тамо.

(„Све чудно удаљено“)

Чи ње ни ца је да Са мју е ла Бе ке та при хва та ју кри ти ка, чи та о ци и гле да о ци, али га 
нај че шће пре по зна ју по не ко ли ци ни из у зет них де ла ко ја од ска чу од остат ка опу са. То 
су, на рав но, дра ма Че ка ју ћи Го доа и ро ма ни Мо лоа, Ма ло ун уми ре и Не и ме но ва но, док 
је ње го ва крат ка про за не до вољ но ис тра же на и за бо ра вље на. Код не ма лог бро ја 
ауто ра се упра во у овој фор ми кри је кључ ду жих и при зна ти јих ро ма неск них це ли на; 
ов де се, ре ци мо, мо гу увр сти ти При че о му шком и дру ге при по вет ке Ми ло ша Цр њан-
ског, збир ка Да блин ци Џеј мса Џој са и крат ке при че Ер не ста Хе мин гве ја. Са бра не крат-
ке про зе 1929-1989 до но се про зне фраг мен те ко је је Бе кет пи сао це лог жи во та и ко ји, 
иако ауто ном ни, пред ста вља ју пред ло шке, на став ке или до дат ке обим ни јим де ли ма.

По ре чи ма Стен ли ја Е. Гон тар ског, уред ни ка, са ста вља ча и пи сца кри тич ко-ин тер-
пре та тив ног уво да, бе ле шки и пред го во ра из бо ру, фор ма крат ке про зе је би ла „основ-
но сред ство кре а тив ног ис ка за“ овог ауто ра, али чи та ла штво на њу ни је ре а го ва ло 
као на ро ма не и дра ме.1 Не мо гу ће је от кри ти пот пун раз лог за то, али је ово из да ње 

1 „Те шко је раз у ме ти ова кво за не ма ри ва ње, с об зи ром на то да је Бе кет крат ке про зе пи сао 
то ком це лог свог ства ра лач ког жи во та, и да су ње го ва књи жев на до стиг ну ћа и ино ва ци је ви дљи-
ве у крат ким де ли ма исто ко ли ко и у мно го по зна ти јим ро ма ни ма и дра ма ма ко је је на пи сао, 
ако не и ја сни је не го у њи ма“ (С. Е. Гон тар ски, „Из не на пу ште них де ла: крат ке про зе Са мју е ла 
Бе ке та“, стр. IX).
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до каз тог па ра док са. Оно, на и ме, ква ли те том не за о ста је за би ло ко јом дру гом став ком 
Бе ке то ве би бли о гра фи је, док од ре ђе не на мо мен те и очи глед но пре ва зи ла зи, и у тој 
чи ње ни ци је ње гов нај ве ћи зна чај: је ди но ова кав све о бу хва тан из бор мо же пред ста-
ви ти сву кре а тив ност за себ них це ли на. Срп ско из да ње се за сни ва на исто и ме ном 
аме рич ком из 1995. го ди не и, по ред пре во да са мих де ла и Гон тар ско вих до да та ка, 
до но си би бли о гра фи ју крат ке про зе и илу стро ва них из да ња на ен гле ском је зи ку, али 
и бо нус: са ста вља чев пред го вор за на ше тр жи ште, спи сак пре во да Бе ке то вих про за 
са ен гле ског и фран цу ског је зи ка на срп ски2 и по дат ке о из во ри ма и сту ди ја ма ко ри-
шће ним то ком пре во ђе ња. Из бор овим до да ци ма по ста је из у зет но ре ле ван тан свим 
струк ту ра ма чи та ла штва и мо же се сма тра ти пот пу ним кри тич ким из да њем ко је на ша 
сце на има при ли ку да из у ча ва.

Тре ба, ипак, раз ја сни ти не ко ли ко аспе ка та овог де ла: по зи ци ју крат ке про зе у опу-
су Бе ке та, ква ли тет за себ них при по вед них це ли на и њи хов ме ђу соб ни од нос, ино ва-
ти ван из раз и по ло жај у књи жев но сти ви со ког мо дер ни зма и, на по слет ку, ин тер тек-
сту ал не ве зе са дра ма ма и ро ма ни ма. Кре нув ши ре дом, из оп ште ност ових про за нај-
ја сни је от кри ва сам ауто ри та тив ни бе ке то лог Гон тар ски у уво ду „Из не на пу ште них 
де ла: крат ке про зе Са мју е ла Бе ке та“. На во де ћи да овај из бор об у хва та це ло куп ну 
про дук ци ју крат ких про зних фор ми – сем из да ња Ви ше жа ло сти не го ра до сти – хро-
но ло шки сло же не од „Уз не се ња“ (1929) до „Мир них мр да ња“ (1988), он на не ко ли ко 
ме ста ис ти че да су оне из о ста вље не при ли ком вред но ва ња Бе ке то вог ра да, чи та не 
као „ано ма ли ја или од сту па ње“ и да ни су до вољ но до бро схва ће не, иако су их вред-
но ва ли сам аутор, дру ги пи сци и од ре ђен број уред ни ка, кри ти ча ра и ис тра жи ва ча. 
Раз лог овог мар ги на ли зо ва ња се мо же на ћи и у њи хо вој фор ми: ин фор ма ци ја да се 
ра ди о са бра ним крат ким про за ма, а не, ка ко је уоби ча је но, при по вет ка ма или при-
ча ма, од мах су ге ри ше да оне ни су при че у кла сич ном сми слу – иако се сна жно и 
фор ма тив но на сла ња ју на тра ди ци ју ир ског при по ве да ња – већ пре ме ђу жан ров ске 
и ме ђу фор мал не це ли не, на гра ни ци при по вет ке и ро ма на, од но сно по е зи је, про зе и 
дра ме,3 је зич ко-стил ске ве жбе и ис тра жи ва ње гра ни ца, из ба че ни, не у по тре бље ни и 
на кнад но штам па ни фраг мен ти. Гон тар ски за о кру жу је ста вом да су при че по слу жи ле 
као из вор ин спи ра ци је и по кре та ња кре а тив но сти из ко јих су на ста ла пи шче ва нај у-
спе шни ја де ла, и сто га им се он вра ћао у „па у за ма“ пи са ња ду жих фор ми и за пи си вао 
ауто по е тич ке ми сли ко ји ма се пра ти раз вој ка ри је ре и фор ми ра ње из ра за и сти ла на 
оба је зи ка ко ја је ко ри стио.

Али, оста вив ши бе ке то ло ги ју бе ке то ло зи ма, шта чи та о ци про на ла зе у овим про-
за ма? Не ко ли ко увод них тек сто ва су при ме ри ком би но ва ња мо дер ни зма и тра ди ци-

2 У пи та њу су три по је ди нач не про зе у пе ри о ди ци и две збир ке (из бор из Ви ше жа ло сти не го 
ра до сти и Крај и дру га про за, Дах) од 1983. до 2002. го ди не, али ни јед но све о бу хват но.
3 На при мер, крат ка про за „ни јед но“ се об ја вљу је и са раз ма ком из ме ђу ре до ва на лик фор-
ми сти хо ва, али је аутор ин си сти рао – ма да не у по чет ку – да је то про зно, а не по ет ско де ло; 
„Ма шта мр тва за ми сли те“ је 1965. об ја вље на као за себ ни ро ман упр кос оби му од 1500 ре чи; 
„Из на пу ште ног де ла“ је пр во пу бли ко ва на као драм ски текст и ка сни је и ан то ло ги зо ва на уз 
Бе ке то ве оста ле дра ме; „Мир на мр да ње“ се чи та као (есе ји стич ка) ре пор та жа, а у овом из бо-
ру је ста вље на у до да так („Ap pen dix III: не фик ци ја”).
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је, и у њи ма се пре по зна ју од ли ке ра не фа зе Бе ке то вог ства ра ла штва. Ове че ти ри 
при че – „Уз не се ње“, „Текст“, „Se den do et Qu i e scen do“ и „Је дан слу чај у хи ља ду“ – мо гу 
се ин тер тек сту ал но по ве за ти са Џој сом, Дан те ом и Фрој дом и у њи ма Бе кет тра жи свој 
глас, па се не сме ју за не ма ри ти иако се раз ли ку ју од ка сни је екс пе ри мен тал ни је про-
зе. Њих сле де „При че и тек сто ви ни за шта“, про зне це ли не пи са не из ме ђу 1946. и 1952. 
го ди не; оне су за себ не у од но су на оста так из бо ра, али по сто ји и уну тра шње раз два-
ја ње у њи ма и сто га је аутор ин си сти рао да се оне об ја вљу ју као „При че (из При ча и 
тек сто ва ни за шта)“ и „Тек сто ви ни за шта“. Та ко се пр ве мо гу ин тер пре ти ра ти као 
на ја ва три ло ги је ро ма на Мо лоа, Ма ло ун уми ре и Не и ме но ва но: на ра тор би ва ви ше 
пу та из ба чен из сво је ин ти ме и си гур ног про сто ра, без у спе шно тра жи но ва уто чи шта 
и при ча о при чи, смр ти и гу бит ку. Те че ти ри при че („Пр ва љу бав“, „Из ба чен“, „Се да тив“ 
и „Крај“) опи су ју не сна ђе ност љу ди у жи во ту ко ји им је дат и не спо соб ност при ла го-
ђа ва ња све ту на кон Дру гог свет ског ра та, и еми ту ју сав па ра докс и гро те ску чо ве чан-
ства кроз та ко зва не „сум ње у пр вом ли цу јед ни не“. На њих се на ста вља ју „Тек сто ви 
ни за шта“, три на ест кра ћих фраг ме на та на пи са них у, ка ко пре по зна је Гон тар ски, пе ри-
о ду сма ње не кре а тив но сти ауто ра. Њих од ли ку ју нов из раз и ја сан скок од мо дер ни-
зма ка пост мо дер ни зму: ова „про зна му ца ња“ су нај бо љи при ме ри од ба ци ва ње на-
ра ци је и пред ста вља ње све сти фраг мен тар ним ис ка зи ма у пи шче вом по ку ша ју пре-
ва зи ла же ња лич них про бле ма, што при зна је и у ин тер вјуу из 1956. го ди не: „По след ња 
ствар ко ју сам на пи сао – Тек сто ви ни за што – би ла је по ку шај да се иза ђе из тог осе-
ћа ња ра су ла, али ни је упа ли ло“.4 Из ме ђу ове и сле де ће ве ли ке це ли не се сме шта ју „Из 
на пу ште ног де ла“ и „Сли ка“, оста ци и од лом ци ка сни јег ро ма на Ка ко је сте (1961), и 
њи хов мо тив не у сме ре ног кре та ња. Но ва пре о ку па ци ја за тво ре ним огра ни че ним 
уну тра шњим про сто ром на ста је по чет ком ше зде се тих го ди на XX ве ка и укљу чу је „Све 
чуд но уда ље но“, „Мр тва ма шта за ми сли те“, „До ста“, „Пинг“ и „Без“, да би кул ми ни ра ла 
у про зи „Из гу бље ни“: у не до стат ку кон крет не рад ње сли ка се изо ло ва ни свет у ци-
лин дру „оби ма пе де сет и ви си не ше сна ест ме та ра“ са две ста те ла ко ја лу та ју по де ље-
на у не ко ли ко гру па. Ово ого ље ње ис ка за је уда ља ва ње од све га до та да при сут ног 
да би се сти гло до есен ци јал не су шти не и мо же се ви де ти као де ри ват оно га што 
оста је на кон „При ча и тек сто ва ни за шта“ – ско ро за и ста ни шта, „ве жбе из људ ског 
ори га ми ја“, сме шта ње те ла у про стор и ва ри ја ци је ко је њи хо ве по зи ци је мо гу да за у-
зму. Ства ра ју се раз ли чи те ин тер пре та ци је то га шта и ко га „ју на ци“ ре флек ту ју, од 
све сти са мо јед не осо бе за тво ре не у огра ни че ни про стор и пре пу ште не са мој се би 
до це ло куп ног чо ве чан ства. Крај њи ста ди јум ових тен ден ци ја су „Ис хла по ти не“, осам 
крат ких фраг ме на та пи са них од 1973. до 1975. го ди не ко ји ис ти чу оно што оста је ка да 
се ве ћи део тек ста од ба ци, из ме ни и ис трг не, тј. „из хла пи и из ве три“. Пре о ста ле кр хо-
ти не тек ста, сти ли стич ке ве жбе у про зи, фо ку си ра ју се на ју на ке слич ног ста ња све сти 
и пред ста вља ју од у ста ја ње од по ку ша ја при по ве да ња при че и ње ну де ли мич ну не-
мо гућ ност. Из бор за тва ра ју „Чу ло се у та ми“ (1 и 2), „Јед не ве че ри“, „Као што је у при чи 
ре че но“, „Сте на“, „ни јед но“ и „Мир на мр да ња“ ко је из ра зом на ста вља ју ра ни је про зе 

4 Изра ел Шен кер, „Је дан ин тер вју са Бе ке том“, пре вео Са ша Сој кић. Бе кет, при ре дио Пре-
драг То до ро вић. Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2010, стр. 335.
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и на те мат ско-мо тив ској рав ни по тен ци ра ју ста рост, ту гу, ин тро спек ци ју и смрт, док 
за по след њу од њих при ре ђи вач на во ди да је ве ћи на ту ма ча ви ди као „опра шта ње од 
кре а тив них по ду хва та“ ко је фи ни ши ра ре чи ма: „Ни је бит но ка ко ни је бит но где. Вре ме 
и ту га и би ће та ко зва но. Ох да се све за вр ши.“ До да ци „Ap pen dix I: Ва ри ја ци је на став-
ку ’Мир но’“ и „Ap pen dix II: Fa ux Départs (По гре шни по че ци)“ до но се вер зи је, ис тра жи-
ва ња и ре ин тер пре та ци је ра ни је за пи са них ре до ва и укљу чу ју се као ал тер на тив на 
раз ми шља ња и/или од ба че не иде је при ли ком пи са ња. „Ap pen dix III: не фик ци ја: Пре-
сто ни ца ру ше ви на“ је ре пор та жа о ир ској бол ни ци у нор манд ском Сан Лоу то ком 
Дру гог свет ског ра та из 1946, а због сво је те ма ти ке про па да ња, чо веч но сти, на де и 
фран ко фи ли је слу жи као при кла дан крај овом обим ном спи ску.

Не ко ли ко за кљу ча ка се на ме ће на кон скла па ња ко ри ца овог из бо ра. Пр во, по зи-
ци ја Бе ке та као пи сца крат ке фор ме де фи ни тив но ни је – а по себ но на на шем под не бљу 
– до са да би ла аде кват но ис так ну та, али се чи та о ци мо ра ју сло жи ти са при ре ђи ва че-
вом оце ном да је крат ка про за ауто ро ва „глав на на ра тив на фор ма“. Да ље, сти ли стич-
ки-фор мал но гле да но, Бе ке то ве про зе су ујед но и по зна те и ино ва тив не: оне су екс-
пе ри мент ко ји раз ла же син так су ре че ни це и бри ше ин тер пунк ци ју и сто га оста вља 
фраг мен те ко ји под се ћа ју на ис пре ки дан го вор и ди са ње, а све да би пред ста вио ег-
зи стен ци јал не кри зе ци ви ли за ци је.5 На кра ју, тре ба ис та ћи вред ност овог из да ња на 
на шем тр жи шту. Бе кет је код нас при су тан, и у пре во ду и на сце ни,6 већ ско ро ше зде-
сет го ди на, а уз члан ке и есе је о ње го вом жи во ту и ра ду, те ма ту ча со пи са Гра дац (број 
143-144-145, уре дио Ми лој ко Кне же вић, 2002) и збор ни ку Бе кет (при ре дио Пре драг 
То до ро вић, Слу жбе ни гла сник, 2010), овај из бор се мо же сма тра ти тре ћим сту бом ре-
цеп ци је Бе ке та код нас, јед на ко бит ним као при мар на и као се кун дар на ли те ра ту ра. 
Из бор Са бра не крат ке про зе 1929-1989 је не рет ко те жак за ин тер пре та ци ју, те се сто га 
не сме чи та ти ола ко, док је ње го во пре во ђе ње иза зов но и ду го трај но. Сто га су по хва-
ле Ива ни Ђу рић Па у но вић – за је дан од нај о збиљ ни јих про шло го ди шњих по ду хва та 
ко ји до но си ре ва ло ри за ци ју крат ке про зе Са мју е ла Бе ке та и под сти че на ис тра жи ва-
ње ње го вог це ло куп ног де ла – оправ да не.

5 Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић пре ци зно ис ти че да овај из бор „од ра жа ва све ра спо не људ-
ског да ха – ду бок удах и ар ти ку ли са ну ре че ни цу; син ко пи ра ни ри там ис пре ки да ног ди са ња и 
не по ве за ног го во ра; кон вул зи ју и гу ше ње.“ Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић, „Са бра не крат ке 
про зе (1929–1989)“. Блиц, број 263, го ди на VI (15. де цем бар 2013), стр. 19. Та ко ђе, у освр ту на 
пр ви том Бе ке то вих пи са ма, Џ. М. Ку ци пи ше: „У Мар фи ју, а још ви ше у Бе ке то вој зре ли јој про-
зи, лу па ње ср ца и на па ди па ни ке, стра хо ви и стреп ње или све сни за бо рав, по све су при клад-
ни од го во ри на на шу ег зи стен ци јал ну си ту а ци ју“. Џ. М. Ку ци, „Ка ко се ка лио Са мју ел Бе кет“, 
пре вео Бо ри вој Гер зић. По ља, број 464, Но ви Сад (2010), стр. 158-166.
6 Ви ше о бе о град ским про ба ма дра ме Че ка ју ћи Го доа све га го ди ну да на на кон свет ске пре ми -
је ре у Па ри зу, Бе ке то вој по се ти Бе о гра ду, као и о раз ло зи ма за што је за бра нио штам па ње дра -
ме у ан то ло ги ји Аван гард на дра ма (Сло бо дан Се ле нић, СКЗ, 1964) мо же се на ћи у Пре драг То до -
ро вић, „Бе кет у Бе о гра ду“. Књи жев на исто ри ја, год. 45, број 150, Бе о град (2013), стр. 467-482.
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