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НАЈЛЕПШЕ ПРИЧЕ О СМРТИ
(Миодраг Вуковић: Сам међу Ирцима: изабране приче, Центар савремене 

умјетности Црне Горе, Подгорица, 2013)

Би ло би са свим не при ме ре но за по че ти осврт на про зу Ми о дра га Ву ко ви ћа кон ста-
та ци јом да је реч о још јед ном не пра вед но мар ги на ли зо ва ном пи сцу. Та вр ста уви да 
да нас не зна чи ни шта, а по себ но ка да је у пи та њу пи сац по во дом чи је смр ти је Ба са ра 
у сво јој ко лум ни на вео да је био од оних ко ји ни ка ко ни су ма ри ли за „књи жев ну сла ву 
и при на дле жна при зна ња“. Па ипак, упр кос то ме, или баш због то га, са да упра во и тре-
ба на гла си ти ви со ко ме сто ко је овом пи сцу и овој про зи при па да у са вре ме ној књи-
жев но сти. А да би се и ме сто и зна чај Ву ко ви ће ве про зе са гле да ли пре ци зно, тре ба 
оцр та ти дру штве ни и умет нич ко-по е тич ки кон текст се дам де се тих го ди на. У исто ри ји 
умет но сти, ка да се го во ри о овој де це ни ји, упо тре бља ва се од ре ђе ње о пре лом ном, 
кључ ном раз до бљу: епо ха (ви со ког) мо дер ни зма до жи вља ва свој „по след њи, из вор ни 
тр зај, пре но што се у дру гој по ло ви ни де се тље ћа пре да ла пред раз ли чи тим об ли ци ма 
пост мо дер ни зма“. Ат мос фе ра ове епо хе мо же се, на при мер, на слу ти ти у ро ма ну Ера 
Жар ка Ра да ко ви ћа, пи сца ко ји је ина че на раз не на чи не бли зак са Ву ко ви ћем, а чи ји 
ро ман пред ста вља про зну ре кон струк ци ју пер фор ман са Ере Ми ли во је ви ћа и не ко ли-
ци не мла дих умет ни ка ко ји де лу ју око та да шњег жа ри шта но ве аван гард не умет но сти 
у бе о град ском Сту дент ском кул тур ном цен тру. На чин на ко ји се „ра ђа“ по ме ну ти пер-
фор манс у ста ну-ко му ни у ко јем жи ве, ко рак по ко рак, по крет по по крет, у те ле сном 
ме ђу про сто ру и са деј ству раз ли чи тих умет нич ких и људ ских, ег зи стен ци јал них ене р-
ги ја, по сред но мо же би ти илу стра ти ван и за опис про зе Ми о дра га Ву ко ви ћа, и то тим 
пре што се и сам Ву ко ви ћа по ја вљу је као је дан од (спо ред них) ју на ка ро ма на. Основ на 
нит, „ср це“ Ву ко ви ће вих при ча упра во се, да кле, на ла зи у ре че нич ном ме ђу про сто ру: 
при ча се не до га ђа, не при ча, оно кључ но као да не пре ста но у то ку при по ве да ња из-
ми че и би ва по ме ре но ко рак да ље, да би се, у ча су ка да се до ђе до кра ја при че, ко је се 
го то во све на овај или онај на чин за вр ша ва ју смр ћу, при чи ни ло да је баш то нај ва жни-
је, то што те ра на чи та ње – опет по бе гло, да се вра ти ло у не ку прет ход ну ре че ни цу, 
не ку реч ра ни је. Уто ли ко, чи та ју ћи Ву ко ви ће ве при че, а на ро чи то оне из књи ге Круг, 
со ба, чи та лац при су ству је про зном пер фор ман су, са мом про це су пи са ња, да кле не 
про це су на ста ја ња при че, већ упра во пер фор ман су пи са ња при че. 

За ни мљи во је, ме ђу тим, ка ко до ла зи до тог ме та фи зич ког пре о кре та у про зи, ка ко 
сáмо пи са ње по ста је до га ђај, ва жни је до га ђа ње од при ча ња при че. Из Ра да ко ви ће вог 
ро ма на, а и из дру гих из во ра, ја сно је да ини ци ја ци ју у свет са вре ме не умет но сти Ву ко-
вић до жи вља ва на са мом пре ла зу ше зде се тих и се дам де се те го ди не, да кле вре ме ну 
чи је је сва ко умет нич ко па и јав но де ло ва ње од ре ђе но за ле ђем ве ли ких дру штве них, 
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сту дент ских по бу на. Са бла гим да шком иро ни је да нас би раз ло зи те по бу не мо гли 
би ти по тра же ни и у пре ве ли кој ра зли ци из ме ђу озна че ног и озна чи те ља: свет у ко јем 
су жи ве ли та да шњи мла ди умет ни ци јед но став но се ни је по кла пао са мо де ли ма ко-
ји ма је тај исти свет пред ста вљан, са па ро ла ма, ко ми те ти ма, јав ним ма ни фе ста ци ја ма. 
Оту да пр во у по е зи ји но во сад ски нео а ван гард ни пе сни ци, као на до не кле сли чан 
на чин и Ми лу тин Пе тр о вић, Ра ша Ли ва да, па и Но ви ца Та дић, ис ка зу ју не по ве ре ње 
пре ма је зи ку, пре ма ло ги ци и ло го цен трич но сти је зи ка. То се огле да у при кри ва њу 
оног бит ног, у по ни ра њу, бе жа њу у под свест, у от по ру пре ма от кри ва њу сво јих нај ду-
бљих сум њи, стра хо ва или на да ња би ло ко ме, осим не ко ли ци ни оних по све ће них 
чи та ла ца-ства ра ла ца-за ве ре ни ка, а што су све симп то ми ве ли ког стра ха пред спо зна-
јом да и про шлост, и са да шњост ни су, као што из ве сно ни бу дућ ност не ће би ти плод 
и оства ре ње пле ме ни тих ху ма них на ме ра, већ мно го пре ре зул тан та злих и го рих 
си ла, а у бо љем раз ре ше њу – слу ча ја. Исти про цес је мо гу ће пре по зна ти и у про зи: 
се дам де се те го ди не су за пам ће не пре све га као стал но тре ње из ме ђу про за и ста ви-
ског мо дер ни зма и ствар но сне про зе; ме ђу тим, и јед ни и дру ги, упр кос то ме што до-
во де у пи та ње и исто ри ју и са да шњи цу ука зу ју ћи на низ пу ко ти на у ре пре зен та ци ја ма 
со ци ја ли стич ких те ко ви на, не до во де у пи та ње сам зна чај књи жев но сти, ње ну ху ма-
ни стич ку ми си ју и ло го цен трич ни по ре дак. 

И ка да у том кон тек сту Ву ко ви ћев при по ве дач на по чет ку пр ве при че у књи зи Круг, 
со ба ка же да Пет ко вић, пот пи сав ши са „на ви јач цр но-бе ле бо је“ пи смо-до пис спо рт ском 
ли сту у ком го во ри о не до ста ци ма гол ма на Фур ту ле, оста вља то пи смо у сре ди ну пр вог 
то ма Ма ле Про све ти не ен ци кло пе ди је (књи жу ри не од 1000 стра ни ца и не ко ли ко ки ло-
гра ма), а по том се да на њу, раз у ме се, за то да би га пре сла ња фи но ис пре со вао – он да 
је ја сно да не са мо што чи та лац при су ству је ко смо го ни ји ма ло гра ђан ског све та со ци-
ја ли стич ке Ју го сла ви је и уоб ли ча ва њу ми то ло ги је тог све та, већ и кра ју оног прет ход-
ног, ко ји ве ру је у иде а ле обра зо ва ња и ху ма ни зма оли че не у сим бо лич ком по рет ку 
Ен ци кло пе ди је као зби ру по у зда них, про ве ре них зна ња о том све ту. Ву ко вић та ко 
је сте пр ви пи сац у чи јој про зи ма ли гра ђа ни и ма ло гра ђа ни по ста ју ве ли ки ју на ци 
сво јих „ма лих“ жи во та. Јер сва ки до га ђај, сва ка мо гу ћа ба нал ност тих сва ко дне ви ца, 
бу ду ћи ис при ча на са вр ше но пре ци зним, мо дер ним је зи ком, са ни зом „дра ма тич них“ 
де та ља, „ло мо ва“ и „пре о кре та“, из диг ну та је на ра ван исто риј ског до га ђа ја. Као при мер 
за ве ли ко Ву ко ви ће во мај стор ство на свим по ме ну тим рав ни ма мо гао би се на ве сти 
че твр ти оде љак из при че „Леп ти ри ћу ма ле ни“: „Са да, ов де, ис пу ња ва се, ко нач но и 
не ми нов но, су срет Јор да на Алек си ћа и глав ног ју на ка ове по ве сти о пу ту, Ми тра Ду-
бље ви ћа, на пи ја ци, у ме те жу, у вре ме сла ду ња вих ми ри са пре зре лог во ћа и ку жних 
ис па ре ња не до вољ но обез бе ђе них ка на ли за ци о них и сеп тич ких ја ма, у то плом ме се-
цу сеп тем бру, ка да се, упр кос по од ма клом да ту му не на слу ћу је ле де на си ме три ја пеј-
за жа и кли мат ских при ли ка ок то бра, сем у овом су сре ту, чи стом, про зрач ном, ни ма ло 
ука ља ном све ти ном ко ја се ти ска и не кон тро ли са но лу та овом не жном сце ном. Чак 
ни Ми о драг Ву ко вић, љу би тељ да ти ва и ин стру мен та ла, не мо же а да не бу де, прем да 
за ка сне ло (мо жда уто ли ко и ви ше) оча ран овим чуд ним пу те ви ма, при бли жа ва њем 
два чо ве ка, да, на кнад но, не за дрх ти у ср цу тре нут ком пред њи хов на из глед не ми нов-
ни су дар и, уто ли ко сна жни је, не за тре пе ри оном ду бо ком, нај ин тим ни јом стру ном, у 
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мо мен ту ка да они не ста ју је дан у дру гом, про ла зе ћи, у ства ри, истим пу тем у два раз-
ли чи та сме ра, и, кад, од јед ном, по ја вљу ју ћи се, исти, окре ну ти, ме ђу соб но, ле ђи ма, 
на ста вља ју сво је пу те ве, но ше ни чуд ним стру ја ма пи јач не вре ве. Они од ми чу ка ка-
пи ја ма, на два, ис точ ном и за пад ном, кра ја пи ја це, те лом и оде ћом не из ме ње ни, а 
дру га чи ји, но тре ну так пре, за је дан до дир смр ти.“ 

Чи ни се да су све кључ не од ли ке Ву ко ви ће ве про зе, али и ши рег, пост мо дер ног 
ме та фи зич ког пре о кре та са др жа не у овом одељ ку. Јер у за ле ђу овог при по вед ног 
мо де ла не сум њи во сто је ве ли ки мо дер ни стич ки при по вед ни па са жи, по пут оних код 
Пру ста, Цр њан ског, Кр ле же, или Пе ки ћа, у ко ји ма су ју нак и по зор ни ца ми ну ци о зно 
пред ста вље ни са ком плет ним ег зи стен ци јал ним пр тља гом: сва ки де таљ опи са је ту 
осми шљен и при по вед но функ ци о на ли зо ван та ко да би ва но си лац од ре ђе них, са свим 
кон крет них емо ци о нал но-пси хо ло шких, со ци јал них, дру штве но-исто риј ских, иде о-
ло шко-по ли тич ких па ко нач но и ме та фи зич ких те жњи. Све то са да, упр кос при по вед-
ном за ма ху истог ин тен зи те та, ма кар и на рав ни овог јед ног одељ ка, би ва де кон стру-
и са но, цео тај гло ма зни, ка ба сти при по вед ни и ме та фи зич ки ком плекс са да се пот пу-
но уру ша ва у он то ло ги за ци ји чу де сних ба нал них де та ља од ко јих је са ста вљен жи вот, 
у ме те жу пи ја це и ис па ре њи ма ка на ли за ци о них ја ма. Пре у зи ма ју ћи мо дел та да по пу-
лар них ве стерн ро ма на, при по ве дач па ро ди ра не са мо сам тај мо дел, већ и све оне 
исто риј ске су сре те ве ли ка на опи са не у кла сич ној књи жев но сти (тре ба у гор њем ци-
та ту обра ти ти па жњу на део у ко ме је број ним за ре зи ма са вр ше но пред ста вљен ри там 
су сре та и ми мо и ла же ње ко је се та ко од ви ја ко рак по ко рак), све оне На по ле о не, Ку-
ту зо ве или Ми ши ће, и то не за то што су они са ми по се би бе сми сле ни, већ за то што у 
за не мар љи вој ме ри об ли ку ју по је ди нач ни жи вот, сва она ис кли зну ћа и за до вољ ства 
од ко јих се тај жи вот у то ку сва ког свог да на са сто ји. Не ма ње ва жан је и пот пис пи сца 
на овој исто риј ској фре сци: до сто јан ство и зна чај ауто ра се у мо дер ни стич ком при-
по ве да њу рет ко или ни ка да не до во ди у пи та ње, чак ни код Пе ки ћа или Ки ша, док се 
Ву ко вић у са мој при чи, пот пу но за ум но и ур не бе сно пред ста вља као „љу би тељ да ти-
ва и ин стру мен та ла“, да кле, раз от кри ва, „уни жа ва“ пред чи та о цем на на чин ко ји је до 
та да не за ми слив. Ова де ком по зи ци ја, де кон струк ци ја ве ли ког мо дер ни стич ког при-
по ве да ња мо жда је чак и ви дљи ви ја на ми кр о пла ну: при по ве да ње не пре ста но ме ан-
дри ра и кру жи „око при че“, не са мо из ре че ни це у ре че ни цу, ме ђу ко ји ма је нај че шће 
вр ло те шко ус по ста ви ти не ка кву ло гич ну ве зу, већ не рет ко и на ни воу јед не ре че ни-
це. То је по себ но ви дљи во у по зни јим Ву ко ви ће вим при ча ма, увек са ста вље ним од 
не ко ли ко огром них ре че ни ца ко ји ма је те шко, осим по ве ли ком сло ву на по чет ку и 
тач ки на кра ју, од ре ди ти по че так и крај, а нај те же је име но ва ти то о че му го во ре. Та ко 
се по нор из ме ђу озна че ног и озна чи те ља ов де на гла ша ва и про ду бљу је: при ча се за-
пра во ни ка да не на ла зи у оно ме о че му го во ри; ју на ци, иако пре ци зно опи са ни, ипак 
ни су ла ко за ми сли ви, они су увек де лом и ка ри ка ту ре са мих се бе, и соп стве ни двој-
ни ци, трој ни ци, и лут ке ко ји ма упра вља ви ша при по вед на си ла, да кле, ви ша жи вот на 
си ла, а не она ло ги ке или исто ри је. 

Из ме шта њем ре пре зен та тив них ис ка за или го вор них ма три ца из нај ра зли чи ти јих 
је зич ких сфе ра, од раз го вор ног је зи ка, пре ко спо рт ског и дру гог но ви нар ства, па до 
књи жев не кри ти ке, и њи хо вим ста вља њем у нај за ум ни је мо гу ће кон тек сте Ву ко вић 
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по сти же ван ред не ху мор не ефек те и ти ме оза ба вљу је сво је при че и чи ни их чи та лач-
ки про ход ни јим. Са дру ге стра не, мо тив смр ти ко ји се ја вља на кра ју сва ке од при ча, 
је сте онај кључ ни ме та фи зич ки са сто јак ове про зе, оно што од ње, у ко нач ни ци, чи ни 
ве ли ку ли те ра ту ру. Тај ме та фи зич ки ком плекс је ис црп но обра зло жио Бо жо Ко при-
ви ца у пред го во ру, ма да за пра во по го во ру овим при ча ма. Јер би ло на сил не, би ло 
при род не, све те број не смр ти у Ву ко ви ће вим при ча ма до ла зе на не ки на чин нео че-
ки ва но, чак и ка да су на ја вље не са мим на сло вом, али још и ви ше од то га, те смр ти 
нео че ки ва но и про ђу, ми ну пред чи та о че вом па жњом, на не ки бли став, до сто јан ствен 
и чу де сан на чин из мак ну, баш као и жи во ти љу ди ко ји жи ве по ред нас, а са ко ји ма нас 
ни шта осим те смр ти не по ве зу је.

А упра во о тим ма лим љу ди ма, о они ма ко ји су не кад чи та ли ве стерн ро ма не, а 
да нас гле да ју тур ске се ри је на, ка ко не ко не дав но ре че, ве ли ким и све ве ћим екра ни-
ма, о њи ма је у про зи Ми о дра га Ву ко ви ћа све вре ме реч. Дру гим ре чи ма, о сви ма 
на ма је реч.




