
111

ЗЛАТН
А

 ГРЕД
А

Славко Гордић

ЈОШ ЈЕД НА ПРИ ПО ВЕ ДАЧ КА ГО ДИ НА (2013)
Тек сад, на са мом по чет ку 2015, од лу чу јем се да – без ика квих на кнад них из ме на – 

обе ло да ним сво је чи та лач ке за бе ле шке о књи га ма при по ве да ка из 2013. го ди не. Сли чан 
из ве штај о про дук ци ји из 2012, под на сло вом „Са вре ме на срп ска при ча“, об ја вио сам у 
Књи жев ном ма га зи ну (бр. 150–153 и 154–157). Та мо и тад, ме ђу тим, на сто јао сам на оп-
шти јој те ма ти за ци ји и пр о бле ма ти за ци ји – ти по ло шкој, по е тич кој и ак си о ло шкој – на шег 
са вре ме ног при по ве да ња у жан ру ма ле еп ске фор ме, че га у овом мо за ич ком за пи су 
углав ном не ма. Ово су тек тра го ви ути са ка, бе ле же них по пр вом чи та њу, у ко ји ма се 
са мо на слу ћу је мо гућ ност уред ни јег и де фи ни тив ни јег са гле да ва ња књи жев не си ту а-
ци је у обла сти ко ја и ни је у осо би тој ми ло сти тзв. ме диј ске и кри тич ке ре цеп ци је.

Ре до след по ко јем су пор тре ти са не књи ге и њи хо ви ау то ри пот пу но је слу ча јан, 
те и про из во љан, та ко да евен ту ал ни чи та лац мо же ова ма ла шти ва чи та ти на пре скок, 
или их по сво ме на хо ђе њу – ли ни јом по е тич ко-те мат ских или вред но сних свој ста ва 
лек ти ре о ко јој је реч – пре стро ја ва ти и на но во по стро ја ва ти.

Дра го Ке ка но вић књи гом при по ве да ка Усво је ње (Ка и рос, Срем ски Кар лов ци) 
под јед на ко пле ни све жи ном при че и при по ве да ња ко ли ко и по вре ме ним при по ве-
да њем по е ти ке. Кад је о при чи реч, Ке ка но вић убе дљи во опо вр га ва увре же но ми-
шље ње о кра ју при че и фа бу ли ра ња, ре дов но при ре ђу ју ћи чи та о цу, по ред оста лог, 
ефек тан и нео че ки ван обрт на са мом кра ју и ти ме ре ак ту е ли зу ју ћи ста ру Фор сте ро ву 
те зу о пре о кре ту као ну жном струк тур но-си жеј ном еле мен ту и усло ву про зе. Сâмо 
при по ве да ње пак увек је жу стро, не рет ко у зна ку пре ду гих али по лет но ин то ни ра них 
ре че ни ца и про ми шље не ком по зи ци је с ре дов но функ ци о нал ним ре тар да ци ја ма и 
ди гре си ја ма. По ме ну то при по ве да ње по е ти ке, опет, уз кла си чан дар за де таљ у при чи 
и при ча њу, при да је овој про зи и спон тан, ни ма ло уси љен ва лер пост мо дер ни стич ке 
игре и ди мен зи ју сваг да жи ве по е тич ке са мо све сти.

Те мат ски мо ме нат је по себ но уз бу дљив, па и по тре сан. Без жу чи, па те ти ке и сен-
ти мен тал но сти, Дра го Ке ка но вић у ве ћи ни ових шти ва ка зу је но стал ги ју за мла до шћу, 
де тињ ством и „род ном ко тли ном“, за све том по стра да лим и иш че злим у ње го вом 
сла вон ском за ви ча ју, као и оном ску пи ном ур ба них, за гре бач ких Ср ба, ко ју је по след-
њи рат углав ном раз ве јао по све ту то ком и на кон зна них нам по ни же ња и стра да ња.

Књи гу Ми ра Вук са но ви ћа Бих по ље – по рат на пу то пи сна при по вест (Аго ра, Зре-
ња нин) уред ник и ре цен зент Не над Ша по ња на зи ва ро ма ном, а исто од ре ђе ње на ла-
зи мо и у CIP-у. Од та квог од ре ђе ња ве ро до стој ни ја је Ша по њи на ин фор ма ци ја са стра-
жње ко ри це о те мат ско-зна чењ ским, си жеј ним и фор мал но-стил ским осо бе но сти ма 
ове тво ре ви не.



Чи та о ца ће се по себ но дој ми ти при зо ри пат ње, стра да ња и хе рој ства, али и се-
квен це ко је – на лик они ма из го ди ну да на ста ри је Ану ши ће ве књи ге (Пре бле ска, а 
по сле олу је, Про ме теј, Но ви Сад) – раз об ли ча ва ју рат не про фи те ре, уце њи ва че и оне 
ко ји су се око ри сти ли пат њом бли жњих, не рет ко и сво јих су на род ни ка, из ну ђу ју ћи, 
из ме ђу оста лог, у за ме ну за че мер но за по сле ње сва ко вр сна по ни же ња, па и тзв. сек-
су ал не услу ге од бес по моћ них мла дих мај ки.

Те ма ти ка је ве о ма де ли кат на, и ау тор је – уз при по моћ про ло шког тек ста Вла ди-
ми ра Ћо ро ви ћа и епи ло шког Иве Ан дри ћа – пу ту ју ћи сме ром ра ни јих и но ви јих ге о-
граф ских, ет нич ких и кон фе си о нал них ли ни ја су сре та ња и раз два ја ња три ју на ро да 
до ча рао дра ма тич ну, мо жда и без из ла зну, по вест мр жње и ста ро за вет них ме ђу соб них 
кла ња до ис тре бље ња.

Осо би то су су ге стив ни ди ја ло зи, је згро ви ти, гном ски и кре ме ни ти, се ли мо ви ћев ски.

При по вет ке? Су де ћи по ка та ло ги за ци ји и по плу ра лу у под на сло ву, Фра ња Пе три
но вић је та ко од ре дио жан ров ску ру бри ку сво јој књи зи Гра ма ти ка по ре ме ћа ја – ба
ла де с по чет ка ве ка (Кул тур ни цен тар, Но ви Сад). Књи га је, ме ђу тим, ро ман, упр кос 
ин тер по ли ра ном ци клу су пе са ма. Гра ма ти ку по ре ме ћа ја ви ди као ро ман и Вла ди мир 
Гво зден, ау тор ва ља ног по го во ра. И по на ма, књи га је ро ман – са, у си жеј ном сми слу, 
про ми шље но уте ме ље ним и до след но во ђе ним глав ним ли ко ви ма и њи хо вим до жи-
вља ји ма у стро го оме ђе ном вре мен ско-про стор ном окви ру: Сер геј, Ан ђе ли ја, њи хо ви 
ро ди те љи, у не про мен љи вој, чак и фор си ра но по тен ци ра ној ат мос фе ри по ре ме ћа ја, 
при ти са ка, гу бит ни штва и не при ла го дљи во сти.

Не где до осам де се те стра ни це, текст за ма ра пре на гла ше ном, ма хом вер ба ли стич-
ком и по не кад ви со ко пар ном пр о бле ма ти за ци јом те ме, с бес крај ним по на вља њем и 
ва ри ра њем истих или слич них пи та ња, у зна ку кул ми на ци је и ам пли фи ка ци је и си но-
ним ско-та у то ло шких ина чи ца већ ре че ног. По том и при чу и при по ве да ње спа са ва 
ула зак у кон крет но, у при зо ре и до га ђа је: при нуд но исе ља ва ње, на пад мла дих ху ли-
га на на Сер јо жу, пут у Слан ка мен, пут у Ки кин ду, при вре ме на и не при ме ре на за по шља-
ва ња глав ног (ан ти)ју на ка, по стру ци пси хо ло га, у про дав ни ци ек се ра и шра фо ва, те 
у слу жби сва ко днев ног чи та ча по е зи је вре ме шној го спо ђи и го спо ди ну, на вод ним 
ди пло ма та ма, ко ји се убр зо де ма ски ра ју као пре ва ран ти.

Но ви Сад, на ше вре ме, шок, ха ос и па као тран зи ци је – то су рас по зна тљи ви зна ци 
зби ље, ма да ау тор и по ме ну ти ње гов ту мач на вод но бе же од ква зи ми ме тич ког кон-
цеп та ре а ли стич ке про зе. Стил и тех ни ка при по ве да ња ва ри ра ју из ме ђу ин вен тив но-
сти и ша бло на.

Свих че тр на ест но вих при по ве да ка Сла ви це Га ро ње (Изи ди на коп ча и дру ге при че, 
СКЗ, Бе о град), про пра ће них по го во ром Љи ља не Шоп, има ју жен ско пи смо као свој 
те мат ско-по е тич ки име ни тељ.

У јед ној, не фор мал ној ску пи ни ових при ча до ча ра не су – не по сред но, ср ча но, по-
тре сно, с фак то граф ским уте ме ље њем и ин тим ним ужи вља ва њем – суд би не Лен ке 
Дун ђер ски, Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње, Иси до ре Се ку лић, су пру ге Си ме Мар ко-
ви ћа, те Ми ли це Жи ци не и ви ше стру ко та лен то ва не а тра гич не и по о дав но за бо ра-
вље не На де жде То мић.
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Дру гу ру ко вет, обе ле же ну не скри ве ним ау то би о гра фи змом, чи не две уз бу дљи ве 
при че о ис ку ству ма те рин ства, јед на – мо жда и пре тр па на ефе мер ним де та љи ма лич-
не ми то ло ги је – о „ве ли ком спре ма њу“ успо ме на и две, дир љи ве, о пре дач ким стра-
да њи ма Ср ба у Ли ци и Сла во ни ји.

Нај по сле, две кра ће при по вет ке („Хлеб“ и „Ха са на ги ни ца“), не у јед на че них до се га, 
ау тор ка по све ћу је без и ме ним же на ма, ти хим и по ти сну тим, њи хо вом тр пље њу и уде су.

Све је у овој књи зи про жи вље но, ка за но са жа ром и уве ре њем, не рет ко и са бо лом 
и уз др жа ним гне вом, с по себ ним на гла ском на хра бро сти и до сто јан ству свој стве ним 
же на ма, осо би то оним с го ло о точ ком суд би ном.

Два де сет пет при ча и пе сму „Од јав на шпи ца“ Ми о дра га Ма тиц ког (Це гер пун љу
ба ви, Чи го ја штам па, Бе о град) чи та мо, ма хом, као по ет ске ре по р та же, с неј че шћим 
мо ти ви ма, си лу е та ма и раз го во ри ма с Бај ло ни је ве пи ја це, ма да у њи ма има и дру гих 
адре са – по пут Ро ви ња, Тре би ња, Тр ши ћа, Де ли блат ске пе шча ре, Зла ти бо ра, те не и ме-
но ва ног се ла у Ба на ту („Се ло за крај“), у ко јем је на ра тор про вео де тињ ство.

Све је ка за но с ла ко ћом, ко ја ми ри и укр шта ху мор и ме лан хо ли ју. При по ве дач и 
глав ни ју нак – нај че шће онај чи је је име на на слов ној стра ни – углав ном го во ри о све ту 
и жи во ту из угла тре ћег до ба, о оном што се про жи вља ва, ми сли и осе ћа „под ста рост 
и у уса мље но сти ко ја ме све ви ше по кла па“, ка ко ве ли ју нак и на ра тор нај леп шег шти ва 
у књи зи („Ра ста ја ње са Ел ви ром“).

Ма тиц ки осва ја јед но став но шћу и при сно шћу с ко јом го во ри о ма лим љу ди ма, 
би ра ју ћи нај че шће пи ја цу за ме сто рад ње без пра ве рад ње, чи ме под се ти на пе сни ке 
Да ној ли ћа и Си мо ви ћа. По ка зу је по зна ва ње по сла и је зи ка вр тла ра, пи ја ча ра, ке ра-
ми ча ра, уго сти те ља, сај џи ја, али и тај ни му зи ке. Ње го ве су при че пре пу не по јав не 
ствар но сти, ко ју овај про за и ста с ла ко ћом име ну је, на до гра ђу ју ћи је – опет ла ко и 
не у си ље но – дис крет ним по ет ским то ном и зна че њем. Вре де ло би по пам ти ти ње го ве 
ис ка зе о ју тар њем ча су (кад смо још сво ји, док нас са го вор ни ци не из об ли че), о вре-
ме шним же на ма („што са ме бо ра ве по ви кен ди ца ма, са де цве ће, чи та ју љу бав не ро-
ма не и са ња ју у хо ду“), о на шој уну тар њој са мо ћи (у ко ју се, под ста рост, за мо та ва мо 
по пут бу ба у ста рој па у чи ни), или пак оне ве дри је – ре ци мо, о вар ни че њу ро вињ ског 
сун ца кад поч не да се ка ли у мо ру на за пад ној стра ни и тре бињ ским ки ша ма ко је нас 
при ми ре та ко да тра је мо а да не про ла зи мо.

Упр кос на сло ву, Пре чан ске при че Ми ле не Се ве ро вић (Ка и рос, Срем ски Кар лов ци) 
ни су при че, не го тек крат ки за пи си-се ћа ња. Реч је, углав ном, о ау то би о гра фи ји: она и 
ње ни пре ци, род на Ко прив ни ца, Сла во ни ја, стра да ње Ср ба свом ду жи ном два де се тог 
ве ка, а по себ но то ком де ве де се тих. Тон при сан, ср да чан, то пао, не по сре дан, осо би то 
у бе ле шка ма о де тињ ству и бли ским срод ни ци ма. По што је ау тор ка и пе сник, и пи сац 
за де цу, и пре во ди лац, ту су и не пре тен ци о зне цр ти це о Шан ти ћу, Ан дри ћу, Ки шу, Са ви 
Шу ма но ви ћу, Фран цу ској 7, по не ком су сре ту и по знан ству из Франк фур та, где је стран-
ство ва ла као из бе гли ца из Хр ват ске. Књи га је, за пра во, сли ка „ве ка ко ји је пљу нуо на 
чо ве ка“! По себ но је дра ма ти чан за пис о то ме „шта же ну чи ни же ном“ („Сли ка Све те 
Пет ке“), где – на фо ну се ћа ња на ве ли ке и тра гич не же не по пут Си мон де Бо во ар, Ма ри не 
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Цве та је ве, Ане Ах ма то ве и Ми ле не Је сен ске – Се ве ро ви ће ва опи су је јед но оде ље ње 
бе о град ске бол ни це за па то ло ги ју труд но ће, „со бе пу не и пре пу не спон та них по ба ча-
ја“ у сеп тем бру 1999, на кон НА ТО бом бар до ва ња. Спи са те љи ца је ле кар, сто ма то лог. 
Ми мо све ко ли ког че ме ра у ви ђе ном и про жи вље ном, из књи ге јој про си ја ва не у ни-
шти ва, ма те рин ска и се стрин ска, љу бав и не жност за све нас. Упра во као у ре че ни ци 
ко ју по зајм љу је из Тал му да: „Сва ка влат тра ве има свог ан ђе ла ко ји се над ви ја над њом 
и шап ће: ра сти, ра сти...“

Ве ро ват но ће шест но вих при ча Еми ра Ку сту ри це (Сто ја да, Но во сти, Бе о град) 
– сце нич них, фил мич них, по не кад и вра то лом них – сва ког чи та о ца под се ти ти на пое-
ти ку из ра зи то ак ци о них фил мо ва, па и цр та ћа, док ће му се њи хо во жан ров ско-те мат-
ско об лич је ука за ти у зна ку при че о од ра ста њу и са зре ва њу, или, по бли же, сво је вр сног 
са ра јев ског Bil dun gsro ma na, ман гуп ских при ча о ман гу пи ма, ме ђу ко ји ма је и по не ки 
„ман гуп ко ји чи та“. Спон та на ком би на ци ја не жно сти и су ро во сти, то пли не и цр ног 
ху мо ра, ра њи во сти и окрут но сти, бе за зле но сти и пре ступ ни штва!

Мо жда је знак сла бо сти ових при ча у то ме што се под јед на ко ла ко чи та ју и бр зо 
за бо ра вља ју. Мо жда су би ле до вољ не пр ва и по след ња, у ко ји ма је све ре че но. Мо жда 
је на тра гу нај бо ље ау тор био у рат ној при чи „У змиј ском за гр ља ју“ – ко ју је, на жа лост, 
упро па стио не мо гу ћим спо јем ве ри зма и по ет ске фан та сти ке и не у ме ре ним, без број-
ним пре о кре ти ма, при ме ре ним мо жда са мо бај ка ма и цр та ним фил мо ви ма. Мо жда 
је ова при ча о љу ба ви Ко сте и Мла де, љу ба ви ко ју је упр кос свим дру штве ним и оби-
чај ним за пре ка ма до след но бра не фло ра и фа у на, је зе ра, во до па ди, шу ме, ки ше и 
гро мо ви, мо гла про ћи као па ра бо ла или хим на љу ба ви да ни је овог мо ти ва циј ског 
не са гла сја у при по ве да њу, час мит ском час ре пор тер ско-ре а ли стич ком.

Исто ри ја, ле ген да и по е зи ја чи не те мат ско-по е тич ку осно ву и ре до ван бе лег де вет 
крат ких при ча Ми ла на Ми ци ћа (Ме сец од ве не ци јан ског са пу на и дру ге при че, Адре са, 
Но ви Сад). Ау тор је, ка ко чи та мо у бе ле шци о пи сцу, док тор исто риј ских на у ка, чи јих 
до сад об ја вље них два де сет књи га при па да ју раз ли чи тим ства ра лач ким ди сци пли на-
ма – исто риј ској есе ји сти ци, по е зи ји и крат кој при чи.

Пред на ма је књи га по ет ске фан та сти ке, из па ви ћев ске по е тич ко-мо тив ске и стил-
ске ор би те, пре пу на чу де сних, бај ко ли ких сли чи ца, пра ва по сла сти ца за љу би те ље 
тзв. ле пих ме ста и де та ља ко је во ли мо и пам ти мо и кад им за бо ра ви мо те мат ско и 
зна чењ ско окруж је. Ов де су и вре ме и про стор и љу ди за ча ра ни ма ги јом при по ве да-
че ве има ги на ци је и вер бал не ма ште. Ра сто ја ња се ме ре да ни ма ждра ло вог ле та. Јед-
ног је да на ју тро за ка сни ло, „је ди ни пут у се дам на е стом ве ку“. Јед ном је „чуд на, пла ва 
ти ши на пло ви ла Ба нат и за вла чи ла се у ду би не мо чва ра, у го до ве бре сто ва, у уста 
ри ба и под кри ла бе лих ор ло ва“. Јед не је се ни су се „ма гле око ма ју ра по пут жби ра 
шу ња ле“. Дру где, да ле ко, у Ве не ци ји, ис кр са ва це тињ ски штам пар Ви ћен цо Ву ко вић, 
„сед по пут је се ни, чвор но ва тог ли ца на ко јем су пу те ви и гро бља би ли ис пи са ни, са 
че лом по пут ма пе или оде жде све ца“. А још да ље, на да ле ком се ве ро и сто ку, чи та лац 
ће сре сти гро фа Са ву Вла ди сла ви ћа, „спра ву ко ја са ња“, чо ве ка ко ји је мо гао, баш па-
ви ћев ски, „да иза бе ре соп стве но пам ће ње“. И та ко да ље, и све чу де сни је. Од ових 
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де вет при чи ца, пу них ча ро ви то сти, мо жда су нај бо ље оне о Шће па ну Ма лом и по ме-
ну том Вла ди сла ви ћу, те јед на с ју на ци ма из но ви јих вре ме на, ме ђу ко ји ма као епи зо-
ди сту сре ће мо и пе сни ка Љу бо ми ра Ми ци ћа.

Пре ових два де се так крат ких при ча (Пур пур но јаг ње, Та не си, Бе о град) Та тја на Си
мо но вић је об ја ви ла две књи ге по е зи је и књи гу про зе и са ра ђи ва ла с му зич ким и 
књи жев ним при ка зи ма у ли сто ви ма Да нас и По ли ти ка. Ње ни кон церт ни на сту пи у 
ино стран ству – Дан ској, Изра е лу, Грч кој, Пор ту га лу и дру где – ре флек ту ју се и у књи зи 
ње них но вих при ча. Као и у про шло го ди шњој про дук ци ји, срп ска при ча би ва, та ко, све 
ви ше свет ска, лу та лач ка, но мад ска, са ју на ци ма и си же и ма из стра них сре ди на, што 
све при зи ва, ре ци мо, има го ло шки при ступ или ту ма че ње у кљу чу тзв. сту ди ја кул ту ре.

Дру ги би знак рас по зна ва ња ове про зе био, у фи гу ра тив ном и ствар ном сми слу, 
жен ско пе ро, жен ско пи смо и из ра зи та пре власт ин ти ме над те ма ма оп штег жи во та, 
со ци јал ног, свет ско-исто риј ског или пак на ци о нал но-исто риј ског.

И те ме и тон и ју на ки ње ов де обе ле жа ва ре до ван пе чат му зи ке, тан ко ћут но сти 
(по не кад на ру бу пла чев но сти) и не спор не сен зи бил но сти и у до жи вља ју и у сти ли за-
ци ји. Вр ли не по ста ју ма не кад пре ваг не са мо свест као са мо до пад ност – по себ но у 
хи пер тро фи ра ној мо ти ви ци де тињ ства, лу та ка, не пре жа ље них кућ них љу би ма ца и 
сл. Из ла зак из ин ти ми стич ке ор би те у сфе ру со ци јал но-ег зи стен ци јал ну, као у по след-
њој при чи, за вр ша ва, с дру ге стра не, на ме сту и до ме ту стан дард не дру штве не кри-
ти ке и де скрип ци је.

Обим књи ге Дра га на Ла ки ће ви ћа Са бор по ги ну лих – днев никро ман Све то за ра 
Јо ва но ви ћа (Књи жев на за дру га Срп ског на род ног ви је ћа, Под го ри ца), кад се оду зму 
бе ли не и фо то гра фи је, не пре ма шу је се дам де сет стра ни ца. Дах и за мах упо ре див с 
ду жим при по ве сти ма Иве Ан дри ћа.

Да ли, да кле, ово шти во од че тр де сет крат ких оде ља ка тре ти ра ти као ро ман или 
као при по вет ку, од но сно но ве лу или при по вест, ка ко чи ни пи сац по го во ра Бра ни слав 
Ма тић? И ка ко у овом, при лич но рет ком слу ча ју чи та ти и про су ђи ва ти спре гу не фик-
ци о нал ног и фик ци о нал ног? Фор ма и фор му ла је до не кле на лик оној из Днев ни ка 
не мач ког вој ни ка (с под на сло вом До ку мент и ко мен та ри) Бо шка Пе тро ви ћа.

Кад је пак о срод стви ма реч, у по го во ру су по ме ну ти Ан дрић, Ве се ли но вић, Ма та-
вуљ, Ћо пић, С. М. Љу би ша, Р. Бра тић, те Ку ци и Хе мин гвеј – за чу до, на ште ту овог по-
след њег! На ма па да ју у очи из ве сна, ма кар да ле ка срод ства с Ла ли ће вом Ле леј ском 
го ром и Шће па но ви ће вим Усти ма пу ним зе мље.

Си же и те ма су нам зна ни – „спо ме ник оно ме што не ста је: име ну и под ви гу“. У све-
му овла шан, Ла ки ће вић по ве зу је са вре ме ност и про шлост, при ро ду и исто ри ју, са мот-
ни штво и дру штве ни ми ље. Ње гов ју нак, пре га лац и по све ће ник, исто вре ме но је и 
би ће углав ном обич них се ћа ња, сно ва и ми сли. Мно го шта је ов де ле по ре че но, с 
ла ко ћом, али без пам тљи ве ду би не.

Опет, као у слу ча ју Ла ки ће ви ће вом, ре цен зент за чу ђу је и збу њу је: та мо су, као срод-
ни ци и так ма ци, по ме ну ти Ан дрић, Ку ци и Хе мин гвеј, а ов де – по во дом књи ге Бо жи да ра 



Мла де но ви ћа Ро ђа ка ве тро ва и дру ге при че (Ар ка, Сме де ре во) – Ан дрић, Каф ка, Ка ми, 
Бе кет! Уто ли ко не ве ро ват ни је што је сад реч о по зна том кри ти ча ру Дра го љу бу Сто ја-
ди но ви ћу. Оста је не из ве сно да ли су ова кве на ја ве сми шље не као ма мац за чи та о це 
или, на про тив, уга ђа ју ћи пи сцу, и не ра чу на ју са ичи јом чи та лач ком про ве ром.

А Мла де но вић? Ма кар по пр вом ути ску, ње го ве при че за ма ра ју и од би ја ју не чим 
ана хро ним и про вин ци јал ним, на ив ном ми сти ком, оп се си јом да ле ким пре ци ма, тај-
на ма и при чи на ма, та јан стве ним зна ко ви ма и гла со ви ма ве тра, ду ше, Бо го ро ди це, или 
ка квог пра прет ка. Не што ви ше пси хо ло шке и мо ти ва циј ске увер љи во сти, па и мр ви-
цу срод ства са Ан дри ћем, као да ау тор по ка зу је при ча ју ћи о ми сте ри ја ма гра ди тељ ства 
и гра ђе ви на, ка ме на и ка ме но ло ма. А на при чу „Мај стор и ма на стир“ као да се над не-
ла и сен ка Ми ло ра да Па ви ћа.

Сед му при чу, „Дар за два жи во та“, ме ђу укуп но ше сна ест шти ва, увек ма ње или 
ви ше за сла ђе них не ком ста рин ском сен ти мен тал но шћу, од ли ку је – уз осве до че ну 
пи то мост и ду шев ност – ве ћа ме ра жи вот не и пси хо ло шке уте ме ље но сти. Ово је при-
ча о се о ској учи те љи ци, оста вље ној же ни са де те том. Сад су и ре флек си је при по ве-
да че ве су ге стив ни је, с бе ле гом мир но ће и од ме ре но сти. „Са мо ћа оно га ко ји че ка 
ве ћа је од са мо ће че ка ног.“ Или: „Сме лост пре ва ре ног кат кад је трај ни ја од гор до сти 
ва ра ли це: пре ва ре но би ће ле же с успо ме на ма ко је кли чу, а ва ра ли ца с ла жним осе-
ћа њем над мо ћи.“

Уз уред нич ки бла го слов Алек сан дра Јер ко ва, Stel la S. под на сло вом При ча из не
по зна те зе мље (Вул кан, Бе о град) об ја вљу је осам де сет осам за пи са нео д ре ђе ног жан-
ров ског ста ту са. По са мој ау тор ки, или мо жда по ре цен зен ту, ово су „де ло ви ро ма на 
ко ји не по сто ји“. По на шем, ма ње ма што ви том на ла зу, то су цр ти це од три ре да до три 
стра ни це, пу то пи сно-днев нич ке бе ле шке, по ет ско-ме ди та тив не ми ни ја ту ре о се би, 
све ту, дру ги ма, о љу ба ви, при ја тељ ству, са мо ћи, по тра зи за истин ским ја.

Мо жда је нај за ни мљи ви ји те мат ско-про блем ски мо ме нат ове књи ге све до че ње о 
„син дро му кул тур ног шо ка“ – на раз да љи ни од Бе о гра да и Остро га до Шпа ни је на 
за па ду и Ту ни са, Ин ди је, Не па ла и Ки не на ис то ку. Жен ска и ума ње на вер зи ја оног што 
је Вла ди слав Ба јац об ја вио го ди ну да на ра ни је као га стро но мад ске при че. Ме сти мич-
но љуп ко, не рет ко на ру бу ки ча и тра ча.

Чи та о ци ма, уко ли ко да нас и ов де уоп ште по сто је, оста је да – нај по сле, или нај пре 
– на га ђа ју ко и за што та ји сво је ау тор ство ових при ча и бе ле жа ка о раз ли чи тим зе мља-
ма и „свом уну тра шњем Би ћу“. Баш та ко, с ве ли ким сло вом.

Као и у слу ча ју Ла ки ће ви ће вом и Вук са но ви ће вом, као и у слу ча ју При ча из не по
зна те зе мље не по зна те нам ау тор ке, за ста је мо у жан ров ској дво у ми ци или тро у ми ци 
и пред Тр ка чи ма на ду ге ста зе (Ла гу на, Бе о град) Ма је Три фу но вић.

„Ду хо ви та по вест“, ка ко ка же ре цен зент, или скуп овла шно по ве за них при ча по пут 
не ких (Де ка ме рон и Хи ља ду и јед на ноћ) с бес крај не тра ке жан ров ског пра пам ће ња, или 
ан дри ћев ски ро ман об ли ко ван као ци клус но ве ла, овог пу та на ни за них као на из ме нич-
не по ве сти чи је ак те ре ве зу је по знан ство, при ја тељ ство, срод ство, љу бав, а по нај пре 
је дан тем по рал ни мо ме нат: Но ва го ди на и њој свој стве но сво ђе ње жи вот них ра чу на?
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Из у зев две крат ке се квен це с кра ја књи ге, да те објек тив но, у тре ћем ли цу, с по зи-
ци је све зна ју ћег при по ве да ча, све де о ни це су мо но ло шке: ис по ве сти, или пи сма, Ми ше, 
На та ли је, Ви те, Ле не, Со фи је, Ру же, Ви да, Са ре и На та ли ји ног „бру де ра“ (без име на), као 
и не ког зва ног Олош. Ма хом „сам ци и са ми це“.

На гла ше на при ват ност и пре о вла ђу ју ћи жен ски вид ни угао, ин ти ма без из ра зи ти-
је све сти о епо хал ном и дру штве но-на ци о нал ном окруж ју, то је те мат ско тле и оквир 
ових сто ри ја. Ху мор је све при су тан, не ма ре че ни це без до сет ке. По глед на свет у ових 
(ан ти)ју на ка учи ни се у пр ви мах ци нич ним и емо тив но око ре лим, али под та квом 
скра мом увек на ла зи мо људ скост. Чу дан пр ве нац!

Из у зи ма ју ћи до не кле две рат не („Гре шни ца“ и „При зна ње“), свих пет на ест но вих 
при ча Ран ка Па вло ви ћа (От ку пљи вач при ча, Арт принт, Ба ња Лу ка) чи та ју се, до жи-
вља ва ју и за бо ра вља ју као сла бач ка шти ва, пси хо ло шки не у вер љи ва, и те мат ски и 
стил ски ана хро на, па и три ча ва, с фор си ра ним обр ти ма сна у ја ву и не у бе дљи вим 
„вре мен ским ру па ма“ у све сти ју на ка. Под јед на ко оне са град ским ко ли ко и оне са 
се о ским мо ти ви ма – би ло да су за ми шље не као фан та стич не, сит но ре а ли стич ке или 
са ти рич не – ове при чи це се до и ма ју бле до, ис кон стру и са но, по не кад пар тер но и вул-
гар но, или пак (као „Ста за на Би сер ни ци“) оту жно и отр ца но кад би тре ба ло да бу ду 
по тре сне, тра гич не. Кад је ве дар, Ран ко Па вло вић је тек да ле ка сен ка Срем че ва и Ну ши-
ће ва, кад при ча о тзв. ма лим или су ви шним љу ди ма тек блед след бе ник дав них ру ских 
ре а ли ста, а по нај го ри кад за ђе у снов но, чу де сно и чу дач ко. Па да слу чај ни чи та лац, 
или про фе си о нал ни чи тач срп ске про зе с те ку ће тра ке, не уз дах не или чак бес по моћ-
но уз вик не: те шко брат ској Ре пу бли ци Срп ској са ова ко про дук тив ним скри бо ма ни ма, 
ко ји за по се да ју та мо шњи за вод за уџ бе ни ке и школ ску лек ти ру! Тре ба до и ста би ти 
ма зо хи ста па ни шта не пре ска чу ћи про чи та ти ових сто ти ну стра ни ца, или ко ју ма ње.

Сја јан пре во ди лац Бу њи на, Ша ла мо ва и Хар мса, Де јан Ми ха и ло вић об ја вљу је 
два де сет осам крат ких при ча (Ку ке и ве ри ге, Слу жбе ни гла сник), на пи са них пре три на ест 
го ди на.

Да, па ра бо ле, ка ко сто ји у про прат ној бе ле шци Јо ви це Аћи на. Па ле о лит лек сич ки, 
мо тив ски, ам би јен тал ни! Ни јед ног то по ни ма ни ан тро по ни ма – из у зме ли се ша љи во 
по и гра ва ње у при чи „Сан“ са име ни ма Ра дох на, Ми лох на, Љу бих на, Бу дих на. Пра сли-
ка со ци јал ног дар ви ни зма, на си ља, пљач ке, зла сва ке вр сте, уз ус пут ну пер си фла жу 
и иро ни ју на ра чун хе рој ско-па три јар хал них сте ре о ти па на шег на сле ђа. Гро те ска, 
цр ни и су ро ви ху мор.

Ка ри ка ту рал но-хи пер бо лич на де фор ма ци ја на род них при ча из пе ра Ву ка Ка ра џи-
ћа и ње го вих са ку пља ча? По сла сти ца за фи ло ло ге: из у зет но бо га та, ра зно вр сна и 
углав ном за бо ра вље на лек си ка, с ме сти мич ним геј зи ри ма ам пли фи ка ци је и кул ми-
на ци је, или, ре ци мо, дав на шњих ту жба лич ких при пе ва.

Пи сац из ра зи то са мо сво јан, ни на ког на лик, умно го ме би за ран, чи је су Ку ке и ве
ри ге у те мат ско-зна чењ ском и жан ров ском по гле ду јед на вр ста древ не, на кул ту ри 
усме но сти уте ме ље не не га тив не уто пи је.

Пра ва је ште та што су ову књи гу по го ди ла два хен ди ке па: по ме ну то одоц не ло об-
ја вљи ва ње и, ко ли ко зна мо, њен пе ри фе ран по ло жај у ау то ро вом књи жев ном, по гла-
ви то пре во ди лач ком ства ра ла штву.
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Од ше сна ест но вих при ча Рад ми ле Ги кић Пе тро вић (Ста ра при ча, Днев ник, Но ви 
Сад) сва ка ко су нај за ни мљи ви је оне са ег зо тич ним те ма ма – јед на о Ин ди ји, дру га о 
Џин гис-ка ну. Оста лих че тр на ест има ју те мат ско-мо тив ски ко рен у на шем са вре ме ном 
жи во ту, град ском и се о ском. И, као што се дâ на слу ти ти, не из о ста ван бе лег жен ског 
пе ра, жен ског пи сма, са жен ском ли ком у пр вом пла ну.

Пре те же сит но ре а ли стич ки трет ман те ме, не се лек тив ност и мо но то ни ја у опи су 
ли ко ва и си ту а ци ја. Не рет ко па да у очи пу ка хро но ло шко-мо за ич ка ком по зи ци ја при-
че, без ам би ци о зни јег на сто ја ња на си жеј ној ор га ни за ци ји фа бу лар не гра ђе. Че сто се 
мо ти ва ци ја и по ен та чи не бле дим, мла ким и нео д ре ђе ним. По вре ме на не до ре че ност 
пре иза зи ва чи та о че ву рав но ду шност и сле га ње ра ме ни ма не го ли по ми сао о евен ту-
ал ној ви ше знач но сти ка за ног. Чи ни се да – и у по бу ди и у ре зул та ту – пре о вла да ва 
при ват ност мо ти ви ке и то на ли те та над ре ле вант ни јом естет ском тран спо зи ци јом 
до га ђа ја и до жи вља ја.

Ве о ма пло дан, а кат кад и на гра ђи ван, про за и ста и пе сник Ран ко Ри со је вић об ја вљу-
је овог пу та под нео бич ним на сло вом Сан и ја ва и дру ги по ступ ци (Срп ско про свјет но 
и кул тур но дру штво „Про свје та“, Па ле) два де сет но вих при ча. Уз сву хе те ро ге ност, 
пре о вла ђу ју ћи им је про стор но-вре мен ски оквир, или хро но топ, Вр бас и Уна, Ба ња 
Лу ка и Ко стај ни ца, ре ђе њи хо ва про шлост а че шће на ше вре ме, или, тач ни је, дра ма-
тич не де ве де се те два де се тог ве ка, с бо сан ским ра том, про го ни ма, прог на ни ци ма и 
про го ни те љи ма, при нуд ним се о ба ма и по не ким по врат ком и по врат ни ком. Да кле, 
углав ном (ан ти)рат на про за, у те мат ском срод ству с го ди ну да на ста ри јом, већ по ме-
ну том, Ану ши ће вом књи гом и ње ном ис пи сни цом, Кец ма но ви ће вом при по вед ном 
збир ком Зи до ви ко ји се ру ше.

Од исто риј ских лич но сти ме ђу Ри со је ви ће вим ли ко ви ма сре ће мо Ва су Пе ла ги ћа, фра 
Гр гу Мар ти ћа и Иву Ан дри ћа. Оста ли ју на ци су из све та фик ци је, по не кад и без и ме ни.

Ри со је ви ће ве мир но доп ске при че ма хом го во ре о са мо ћи, бо ле сти, оту ђе њу и уми-
ра њу, о љу ди ма с не срећ ним де тињ ством и злим оче ви ма, а по не ка о умет но сти, умет-
ни ци ма и пи та њи ма по е ти ке. На ра тор је по не кад по вр шан, па, за чу до, и за бо ра ван!

Ме ђу овим у све му не јед на ким и не у јед на че ним шти ви ма књи ге, би ће да су нај у-
пе ча тљи ви ја „По вра так рат ни ка“, те „Пи смо из Бо сне“ и „Сан и ја ва“.

Од осам на ест но вих тек сто ва Је ле не Лен голд (У три код Кан дин ског, Ар хи пе лаг, 
Бе о град) не ки су си жеј не при че а не ки тек по ет ско-ме ди та тив ни из ли ви „не ја сне ту ге“ 
и „не ког мах ни тог ста ња ду ха“. Овом чи та о цу је зна на са мо јед на ње на ра ни ја књи га 
при по вед не про зе и не дав на пе снич ка збир ка Бу нар те шких ре чи, у ко јој, уз на дах ну-
ту и ау тен тич но от кри ва лач ку ис по вед ност, има и тре ну та ка про во ка тив не вер бал не 
сме ло сти, као по не кад и по не где у по е зи ји Рад ми ле Ла зић. По до ста од та кве хра бро-
сти на ла зи мо и У три код Кан дин ског.

Ове при че и те мом и из ра зом ла ви ра ју из ме ђу хо ти мич не на ту ра ли стич ке гру бо-
сти и та на не, не до ре че не и де ли кат не, хи пер сен зи бил не ин тро верт но сти, у ко јој по-
не кад за сме та из ве сна са мо до пад на, па и ка ћи пер на тан ко ћут ност, из ко је про из ла зи 
као да о људ ским суд би на ма од лу чу ју ни јан се ни јан си, по не кад и три ча ве слу чај но сти. 
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Има у књи зи та на них ре флек сив но-по ет ских ис ка за, ко је вре ди за бе ле жи ти, али и 
ис фор си ра них би зар но сти ко је би да нас уве ре ка ко се тзв. ле пе ду ше, за ко ни то и 
не по мир љи во, кон фрон ти ра ју са све том обич них смрт ни ка.

Дра му са мо ће, на пу ште но сти, ста ре ња, про ма ше но сти и без на ђа по не кад у овој 
при чи про жи ма и ои ви чу је увер љив ег зи стен ци јал но-со ци јал ни кон текст и ам би јент, 
док је под јед на ко че сто и не ка кво дру штве но без вре мље и све вре мље ре флек то ва но, 
по ред оста лог, и са мим име ни ма ју на ка и ју на ки ња.

Би ће да је ов де нај сна жни ја и нај бо ља при ча „Мра ви њак“ – екс трем но на ту ра ли-
стич ка и пе си ми стич ка ва ри ја ци ја ста ре те ме о нај бли жем су сед ству Еро са и Та на то са.

Ма рио Ли гу о ри, са сво јих Се дам је се њих при ча (Ака дем ска књи га, Но ви Сад), до-
жи вљен је и по здра вљен – ка ко од чи та ла ца та ко и од кри ти ча ра – као јед но од нај-
леп ших књи жев них из не на ђе ња у го ди ни. У свим ан ке та ма, ин тер вју и ма и при ка зи ма 
тре ти ран је као срп ски при по ве дач, ко ји, осим на ма тер њем, ита ли јан ском, пи ше, ево, 
и на на шем је зи ку, ко јим вла да бес пре кор но. Си ту а ци ја на лик Кон ра до вој, На бо ко-
вље вој и Кун де ри ној.

Док код дру гих ау то ра вр ло че сто на га ђа мо за што је не ка при ча на пи са на, ни с 
јед ном од ових се дам ни је та кав слу чај. И при ча и при ча ње има ју јак уну тар њи раз лог 
и – што је ваљ да вред но сно би тан мо ме нат – не за бо ра вља ју се бр зо и ла ко.

И сâм не ми нов но стра нац, нај пре у Скан ди на ви ји а по том у Ср би ји, Ма рио Ли гу о-
ри без ма ло ре дов но при ча о стран ство ва њу, су ко бу или бар не спо ра зу му раз ли чи тих 
кул ту ра и мен та ли те та, те о тра гич ном осе ћа њу и ис хо ду са мо ће, на пу ште но сти и 
обес ко ре ње но сти. Про бле ма ти ка умно го ме ан дри ћев ска.

И тех ни ка при по ве да ња је упа дљи во ан дри ћев ска, по го то во у по гле ду сте за ња и 
је згро ви то сти, где је ре чи ма те сно а чи та о че вом раз ми шља њу про стра но. Осо би то је 
ан дри ћев ска Ли гу о ри је ва скло ност уоп шта ва лач ким, ре флек сив но-гном ским ис ка зи-
ма. Пр ва три па су са пр ве при че за вр ша ва ју се упра во та ко, сен тен ци о зно. „Рет ко кад 
љу ди, за у зе ти сво јим му ка ма, не ма ју ис кри вље ну сли ку о ту ђој суд би ни.“ „Кад чо век 
има по ро ди цу, жи вот му по ста је за да так, да ни про ла зе бр зо, а го ди не су све кра ће.“ 
„На ју гу је сло бо да не ки ма сан, а не ки ма бож ја ка зна.“

На де се ти не уви да ове вр сте, не рет ко с пе ча том не ке осо бе не, ме лан хо лич не му дро-
сти, на ла зи мо у ових се дам при ча. А увек с по кри ћем у њи хо вом има ги на тив ном све ту.

Да нас нај и зра зи ти ји наш ми сли лац ме ђу при по ве да чи ма и при по ве дач ме ђу ми-
сли о ци ма, Дра ги ша Ка ле зић упра во тим двој ством обе ле жа ва и збир ку при ча и 
есе ји стич ко-ре флек сив них „спи са“ С кра ја на по чет ку (Ори он арт, Бе о град). Док на-
ра ци ја пре те же у два де се так цр ти ца ци клу са „Бож ји у људ ској ко жи“ и ску пи ни од 
три на ест „Ма лих при ча“, до тле у не ко ли ко за ма шни јих тек сто ва до ми ни ра ре флек-
сив но-оп сер ва тив ни дис курс ко јим се – ма хом на фо ну кла сич них књи жев них и фи-
ло зоф ских шти ва – те ма ти зу ју ка ко не ка веч на пи та ња (страх и смрт, зло и до бро, 
сре ћа и не сре ћа, моћ и зна ње, хра брост и из да ја) та ко и низ ком плек сних фе но ме на 
са вре ме не ду хов не, мо рал не и кул тур не си ту а ци је.

На тра гу Ду чи ће ве фи ло зоф ско-ре флек сив не есе ји сти ке, Ан дри ће вих Зна ко ва по ред 
пу та и, мо жда, Пе ки ће вих раз ми шља ња о ци ви ли за циј ско-исто риј ским апо ри ја ма 
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мо дер ног све та, Ка ле зић им по ну је (раз)от кри ва лач ком брит ко шћу и пре ци зно шћу 
сво јих ме та фи зич ких, ан тро по ло шких, со ци о ло шких и по е тич ких уви да и про зре ња. 
Ма да сâм, на при ме ру Каф ке, под се ћа да пи сци не мо ра ју би ти му дра ци, Ка ле зић би ва 
нај ја чи упра во у је згро ви тим, а не рет ко и па ра док сал ним сво јим ис ка зи ма. Да је лу-
ди ло чи сто – „за раз ли ку од пре ва ре или, не дај бо же, из да је“, да „ви ше бо ли уда рац 
у ма ску не го у ли це“, да ми оно што би тре ба ло да про ме ни мо „во ли мо као не ки свој 
осо бе ни (за штит ни) знак“, да је Дон Ки хот „шпан ски Христ, а ве тре ња че ње го ва Гол го та“, 
да има „не ке пе чал не ве дри не у уми ра њу за оног ко успе да тај за вр шни чин при ми 
као вид из ба вље ња“, да ће мо, нај по сле, „бо ље про ћи ако жи во ту не по ста вља мо усло-
ве, као да нам је ду жник“ – са мо су не ки, не по себ но би ра ни, од то ли ких Ка ле зи ће вих 
уи сти ну на дах ну тих и ум них на ла за о чо ве ку и све ту.

За чу до, овај ау тор се дам ро ма на и не ко ли ко при по ве дач ких збир ки за ста је у овом 
ча су пред пи та њем „ни је ли моћ при че и при ча ња за на век уса хла“. Мо жда је баш сто га 
у при би ра њу тек сто ва за ову књи гу по вла шћен по ме ну ти кор пус есе ји стич ких „спи са“, 
а при чи и при ча њу углав ном да та уло га на ра тив ног при ве ска дис кур зив но тре ти ра ној 
те ми и те зи. По не ка од Ка ле зи ће вих цр ти ца, по пут оних с ли ком оца у пр вом пла ну, 
ипак ус по ста вља рав но пра ван од нос при ча ња и ми шље ња.

Да да нас при че ни ко не чи та, ни је ни ка ква но вост. Да су пе сни ци ре дов но у још 
го рем по ло жа ју, ка ко мо дер ни та ко и кла сич ни, да не ка же мо школ ски, одав но ни ког 
не чу ди, а по го то во не рас ту жу је. Пре не ко ли ко да на смо мо гли ви де ти на пр вом про гра-
му др жав не те ле ви зи је ка ко фи на ли сти ве ли ког кви за, без ма ло о све му оба ве ште ни, 
не зна ју за Ла зу Ко сти ћа.

Че му он да ове за бе ле шке! По го то во у све тлу ви ше пу та по но вље них на ја ва европ-
ског ра та, ко ме је раз лог или по вод укра јин ска те ри то ри јал но-по ли тич ка мр тво у зи ца. 
Или не мно го уте шни јих осве до че ња о раз ме ра ма на ше де мо граф ске ка та стро фе – кад 
сто ти не на се ља оста је аве тињ ски пра зно, а не рет ко из пет се ла шко лу по ха ђа са мо 
је дан уче ник. Не бу де ли нас и на шег је зи ка, те шко да ће се икад ико над не ти над оно 
што да нас пи шу на ши при по ве да чи. Уо ста лом, ако је и бу де, бу дућ ност ће се – по сле 
све га – ба ви ти са мом со бом.

Бу де ли пак бо ље, или ма кар друк чи је, мо жда ће не кад не ко по же ле ти да ви ди ка ко 
се ово вре ме оглед ну ло у срп ској при по ве ци, ка ко се у том огле да лу, или при зми, пре-
ла ма сли ка не дав них и дав ни јих вре ме на и ка ко, евен ту ал но, нај бо љи ме ђу да на шњим 
пи сци ма, ва ле ри јев ски ре че но, ни ком ни шта из ри чи то не по ру чу ју, већ уи сти ну по ку-
ша ва ју да не што ство ре!

С та квим шан са ма, ма ко ли ко не знат ним, ра чу на и овај из ве штај о јед ној при по ве-
дач кој се зо ни, ње ним те мат ским, по е тич ким, об ли ков ним и (ме ђу)жан ров ским осо-
бе но сти ма, па и оба зри во на го ве ште ним кре а тив ним до ма ша ји ма, чи ју ће ау тен тич ност 
и трај ност мо ћи по у зда ни је да про ве ре и пре ме ре бу ду ћи (евен ту ал ни, ре ко смо ли) 
чи та о ци, кри ти ча ри и ан то ло ги ча ри.




