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ШЕТЊА
(Јовица Аћин: Јеванђеље по магарцу,  

Културни центар Новог Сада, Нови Сад, 2013)

не журите да опонашате оно чему се дивите
– Јовица Аћин, или Кенет Кох

Мо жда би би ла тра ге ди ја ре ћи за не ког пи сца да је ње го ва нај бо ља при ча у збир-
ци крат ке про зе, у ства ри, ту ђа при ча: да је ње гов нај леп ши текст на пи сао не ко дру ги 
(а да то ве ро ват но ни је ни знао), те да је тај наш пи сац пре у зео са мо ње го ву ма ску, као 
ва шар ски ма ђи о ни чар. Тра ге ди ја би то би ла за не ког дру гог пи сца, али не за Јо ви цу 
Аћи на – умет ни ка Кри вог Тво ре ња, ко лек ци о на ра ма ски! Ње му оми ље ни ло во ро ви 
вен ци је су ше ши ри дру гих књи жев ни ка, ко је нон ша лант но зди пи са њи хо ве гла ве у 
шет њи, но си их не ко вре ме (обим гла ве обич но од го ва ра), па их он да вра ти, а по зај ми 
не ке дру ге: ски не ше шир Бен ја ми ну, па га вра ти, па Ан дри ћу, па Ке ру а ку...

При ча „Ви но са уку сом пе пе ла“, пр ва у Аћи но вој но вој збир ци Је ван ђе ље по ма гар цу, 
је ди ни је текст о ко ме и пи сац по го во ра, Ђор ђе Де спић, из ри че вред но сни суд, на зи ва-
ју ћи га „по нај бо љим“ у књи зи. У пи та њу је ме лан хо лич ни, али чуд но ва то енер ге тич ни 
пост пу то пис што ево ци ра, у уму пу то пи сца, ин те лек ту ал ну и емо ци о нал ну кор зи кан-
ску ме ди та ци ју, иза зва ну мо рем, и гро бљем, и чем пре сом. „Ви но са уку сом пе пе ла“ 
по чи ње, ка ко се чи та о цу у по чет ку чи ни, као ме ђу тек сту ал но про пу то ва ње ра ним 
Фло бе ро вим тек сто ви ма – они ма у ко ји ма је пи сац-ка лу ђер, ка ко га је Зо ла на зи вао 
(због по све ће но сти чи ну пи са ња, ма ње због ре ли ги је), пу то пи сао Пи ри не ји ма и Кор-
зи ком, док се ка сни је ни је, за мно ге на ред не го ди не, скра сио у Кро а зеу. Ме ђу тим, као 
у до бром шпи јун ском ро ма ну, ин тер тек сту ал ни за плет Јо ви це Аћи на нам ода је да смо 
све вре ме чи та ли, у ства ри, при чу В. Г. Зе бал да, још јед ног по зна тог пу то пи сца, ко ји се 
на кра ју и по ја вљу је као дух, или као зло чи нац у шпи јун ском ро ма ну, али ипак као дух, 
јер се у див ној аћи нов ској игра ри ји тек сту ал но шћу, „Ви но са уку сом пе пе ла“ от кри ва 
као авет Зе бал до вог не за вр ше ног про јек та Ca po San to, ко ји би та ко ђе го во рио, да 
ни је би ло са о бра ћај не не сре ће у Ис точ ној Ан гли ји, о кор зи кан ским ме ди та ци ја ма 
иза зва ним мо рем, и гро бљем, и чем пре сом. Аћи нов ју нак, ина че пре во ди лац, по ста-
је, у ме та сми слу, „пре во ди лац“ не жи вих тек сто ва у про стор жи вих, као не ка вр ста 
Зе бал до вог обр ну тог и пост мо дер ног Ха ро на.

Де спи ће во ми шље ње о „по нај бо љој“ при чи у Је ван ђе љу по ма гар цу до пу нио бих 
овом при ли ком увр шта ва њем исто и ме не но ве ле, од но сно при по вед ног ци клу си ћа, 
у исту вред но сну ка те го ри ју. „Је ван ђе ље по ма гар цу“ за тва ра Аћи но ву збир ку на исти 
на чин на ко ји је „Ви но са уку сом пе пе ла“, не ко ли ко сто ти на стра ни ца ра ни је уз ста зу, 
отва ра. Чи та ће мо још јед ном псе у до днев нич ки пу то пис (ово га пу та кроз Се вер ну 
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Афри ку), ин тро спек ти ван и ин тер тек сту а лан, но не што жи вљи по пи та њу раз дра га не 
на ра то ло ги је, бу ду ћи да у пре ми си ово га пу та не сто ји са мо им пул сив но лу та ње већ 
и пост мо дер ни при по вед ни троп по тра ге за из гу бље ним ру ко пи сом и из гу бље ном 
по ве шћу. По не ке, ле по укло пље не про ме не пер спек ти ве при по ве да ња, уно си ће у ову 
при по вет ку при јат ну до зу дис пер зи је и оне о би ча ва ња; као што је, уоста лом, и сам 
пи сац уме ре но ра се јан из ме ђу раз ли чи тих спи са тељ ско-емо ци о нал них иден ти те та: 
из ме ђу сло вен ског и ро ман ског, сред њо е вроп ског и ме ди те ран ског, „сред њег и оке-
ан ског“, ка ко је и сам ре као у јед ној од крат ких при ча.

За вр шне три при че, оне ко је тво ре при по вед ни круг Је ван ђе ља по ма гар цу, ево ци-
ра ју, да кле, упо тре бом слич них при по вед них мо ти ва и по сту па ка, не са мо об лик не го 
и ква ли тет оне пр ве при че из збир ке. Не ће ипак (чи ни ће се не ким чи та о ци ма) у сва кој 
при ли ци тај ву ков ско-аћи нов ско-пост мо дер ни по сту пак ва ри јант но сти истих те ма и 
сли ка („Исто то, са мо дру га чи је“) да ва ти исте по вољ не ре зул та те. Вла ди мир Ар се нић 
је про шлу збир ку крат ких при ча Јо ви це Аћи на, Ушће ока на (2011, Бе о град: Ге о по е ти ка), 
на звао – при лич но не по сред но, но не у пот пу но сти са не га тив ним ко но та ци ја ма – до
сад ном, и чи та о ци би на от при ли ке исти на чин мо гли ре а го ва ти и на Је ван ђе ље по 
ма гар цу. У го то во сва кој при чи, Аћи нов ју нак је исти. Он је пре во ди лац, или књи жев ник, 
си ро ма шан, у сред њим или по зним го ди на ма, и че сто у не кој вр сти из бе гли штва (емо-
тив ног, здрав стве ног, про фе си о нал ног). Же не су пак, не за ви сно од ста ро сти, увек 
ва тре не, не са вр ше не, али пре ле пе, сек се пил не, но у исти мах и да ле ке ју на ку. Го то во 
сва ка при ча Је ван ђе ља по ма гар цу при по ве да на је у исто вет ном мол ском то ну, го то во 
сва раз ми шља ња де лу ју као раз ли чи те фор му ла ци је не ко ли ко истих иде ја; све љу ба ви 
и стра сти су мо но то но иден тич не (нај леп ша, нај за ни мљи ви ја љу бав на при ча у Је ван
ђе љу по ма гар цу је она из ме ђу Аћи но вог Мул ти ју на ка и ње го вог при ја те ља-хо мо сек-
су ал ца – а ову ша лу раз у ме мо са мо Аћин, ја, и оста ли чи та о ци). 

Да ље, до при нос вол шеб ном осе ћа ју мо но то ни је (ко ји је уочио и Ар се нић) до при-
но си и чи ње ни ца да је, за раз ли ку од ве ли ке ве ћи не пост мо дер них при по ве да ча, про за 
Јо ви це Аћи на ли ше на пост мо дер них екс пе ри ме на та фор ме и сти ла. Аћи но во из ла га ње 
је ре а ли стич но, ис пу ње но ду гим и теч ним син таг ма ма ко је текст згу шња ва ју, и при јат но 
успа вљу ју, као бе ла ка фа. Бор хес је сво је есе је пи сао као при че, уно се ћи ми стич ност 
у дис курс на о ко фак ту ал ног из ла га ња, као у оној при чи/есе ју о ру ба и ја ма и се о би 
ду ша, или есе ју/при чи о ки не ском ца ру ко ји спа љу је исто ри ју; Аћин сво је при че пи ше 
као есе је – фак ту ал но, уоб ли че но, по сто ја но, бес крај но уре ђе но, као ко ло на де. Аћи-
но ве при че као да не ма ју ни онај short story sharp ness, као да су у пи та њу ма ли ро ма ни. 
Ди гре си је и фла нер ска лу та ња су че ста, као и раз ра ђе не, но опет афо ри змо ли ке оп сер-
ва ци је-раз ми шља ња, ко је ће де ло ва ти или пит ко, нео п те ре ће но те шком кон тем пла-
тив но шћу („Жи вот је наш пут, не ко га пре ла зи у јед ном сме ру, дру ги по ње му хо ди у 
су прот ном. Нај ре ђи про ла зе кроз свој жи вот у оба сме ра исто вре ме но“), или од већ 
про сто, ско ро пет па рач ки („Ме ста за ко ји ма че зне мо, и већ то ли ко ду го, по чи њу мо-
жда и са ма да че зну за на ма“). 

Мно го то га се ов де чи ни мо но то ним, до сад ним, од сти ла до са др жа ја, на ро чи то за 
чи та о це ко ји, оче ку ју ћи екс пе ри мен те ме та фик ци о нал но сти, до би ја ју јед ну би бли о те-
кар ску ли те ра ту ру, али ис под све га то га, упра во је она јед ном по ме ну та дис пер зи ја, 
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или ра се ја ност, плод но тло на ко јем ра сте Је вен ђе ље по ма гар цу. Аћи но ва збир ка је сте 
јед но о бра зна, пред ви дљи вог об ли ка и по ја ве, али је и из не на ђуј ће по ли хро мат ска, 
као и онај ра спон из ме ђу пи шче вог сло вен ства и ро ман ства: си ва, там но зе ле на као пе-
пе ље и шу ме на Ме ди те ра ну, и бе ла, пла ва, ба кар на, жу та, као зар ђа ли улич ни зна ци 
ис пред га ле ри ја у Па ри зу или као све ти љу ди на дво ру шпан ског кра ља, cca. 16. век. 
Не што спо ри јим чи та њем тек ста (у су прот ном, Аћи но ва гу сти на тек ста и мо ти ва нас 
опи ја и му ти), чи та лац уви ђа ал хе миј ску ар хи тек ту ру тих „ко ло на да“ Је ван ђе ља по ма
гар цу. У при по ве дач ки му ље ви тој при чи „Ауто пор трет са Мр твом при ро дом“ ви де ће-
мо зби је ну, лир ску ха лу ци на ци ју о умет но сти пре цр та ва ња и пре пи си ва ња, ко ја ће се 
ка сни је ули ти, не са мо у њен не-на ста вак, при чу „Јед ном у Ули ци Зма ја“, не го у го то во 
сва ки текст у Је ван ђе љу; „Слу чај мор ске не ма ни“, крип ти чан и су ви ше ап страк тан текст, 
пун без и ме них ли ко ва, от кри ва се као ве шта игра ан ти фик ци о нал не про зе са сен зи-
би ли те том деч је књи жев но сти; на кра ју, ци клус „Иза бра ни ци“, збир ка на о ко ба нал них, 
пре при ча ва ју ћих фраг ме на та о из ан ђа лом мо ти ву про сја ка и лу да ка ко ји су, за пра во, 
Бо гом ода бра ни љу ди, за у зи ма, ка да се до чи та за јед но са це лом књи гом, фа сци нант но 
ме сто у оп штем иден ти те ту не ли не ар не збир ке Је ван ђе ље по ма гар цу, ко ја сва као да 
се са сто ји од ди гре си ја и фла нер ских лу та ња, од не кад мо но то них, а не кад уз бу дљи-
вих то ко ва и есту а ра, ко ји се на кра ју ули ва ју у Оке ан тек ста – на на чин на ко ји не 
мо же мо до кра ја име но ва ти, као што не би смо мо гли раз би ти ба рок ну ма ши ну од 
сто ти ну зуп ча ни ка, са мо да би смо об ја сни ли за што та ко за во дљи во пле ше пред на ма.

Је ван ђе ље по ма гар цу Јо ви це Аћи на зах те ва пре све га аћи нов ског чи та о ца, оно га 
ко ји про на ла зи ужи ва ње у пост мо дер ни сти ким ma el stromима тек сто ва и тек сту ал-
но сти, али и спрем ност да по том вр тло гу тек кли зи, као уз ма ли ве тар – у че му ле жи 
и „про блем“ књи ге, онај ко ји је уочио Ар се нић, али и ње на ле по та. То би би ли, да кле, 
они чи та о ци ко ји су ра ди да се кроз Ла ви ринт – кључ ни сим бол тај не ми сте ри је, ка ко 
оне спо ља шње, та ко и оне уну тра шње, као што твр де реч ни ци и ен ци кло пе ди је – не 
про би ја ју еуфо рич но, или гро зни ча во, већ да се њи ме мир но ше та ју, као по Стра жи-
ло ву или Лук сем бур шком пар ку, раз ме њу ју ћи мо жда ше ши ре са Аћи ном и утвар ним 
са пут ни ци ма.




