
190

ЗА БЛУ ДЕ ЛИ ПО ПРА ВЉАЧ СВЕ ТА
(Ми ло ван Мар че тић: Књи га о Бе у ку, Чи го ја штам па / ау тор, Бе о град, 2014)

Пр ви ро ман Ми ло ва на Мар че ти ћа (по сле шест по ет ских збир ки и че ти ри књи ге 
при ча), Књи га о Бе у ку, до но си нам сло же ну, мрач ну и за го нет но ин то ни ра ну при по вест 
у чи јем сре ди шту сто је је дан књи жев ни пре ступ и ка зна ко ја пре ступ ни ка сти же. Глав-
ни лик ове књи ге, Бог дан Бе ук, лек тор у зна чај ној бе о град ској из да вач кој ку ћи, рад њу 
ста вља у по крет из ла ском из гра ни ца сво је про фе си је: без ау то ро вог зна ња и при стан-
ка, он у је дан од ру ко пи са на ко ји ма ра ди уно си оп се жне и сми са о но ва жне из ме не. 
На сре ћу или не сре ћу, та уј дур ма би ва от кри ве на, ти раж до тич не књи ге по ву чен пре 
не го што је до спео у књи жа ре, а упра ва из да вач ке ку ће лек то ра су спен ду је, док не 
бу де до не се на од лу ка о по сле ди ца ма ко је ће пре тр пе ти. Чим то чу је, Бе ук да је от каз, 
да би у на ред ним ме се ци ма с ра зних стра на при мао под сти ца је и пре по ру ке да от каз 
по ву че, вра ти се у пред у зе ће, прак тич но ти ме при зна ју ћи кри ви цу и при хва та ју ћи 
оправ да ност бу ду ћих ре пер ку си ја, ка кве год би ле. Глав ни лик то, ме ђу тим, твр до гла-
во од би ја, ис тра ја ва ју ћи на ста но ви шту да је ње гов чин био мо ра лан и оправ дан. На 
кра ју, под та јан стве ним окол но сти ма ги не.

Да би смо се при бли жи ли раз у ме ва њу пи та ња ко ја ова ко устро јен на ра тив по ста вља, 
као и мо гу ћих од го во ра ко је ну ди, по треб но је да са гле да мо функ ци је по је ди нач них 
де ло ва ње го ве струк ту ре, и да до не се мо суд о исти ни то сном ста ту су по је ди нач них 
ис ка за, од но сно о ме ри по ве ре ња ко је као чи та о ци мо же мо по кло ни ти гла со ви ма 
по је ди них ли ко ва.

Ро ман се са сто ји из че ти ри одељ ка: увод не при по вет ке, за тим глав ног и нај оп се-
жни јег де ла у ко јем су ис при по ве да ни сви до га ђа ји, крат ке бе ле шке у ко јој се при по-
ве дач обра ћа ди рект но чи та о цу, и за вр шног одељ ка у ко јем се огла ша ва ју не ки од 
спо ред них ли ко ва.

Увод на при по вет ка вре мен ски је си ту и ра на три де се так го ди на пре глав ног то ка 
рад ње. У њој пет на е сто го ди шњи Бог дан Бе ук тра жи од оца да му ис при ча не ку при чу, 
као што је чи нио у Бог да но вом де тињ ству, а овај му при по ве да о џе ла ту ко ји от кри ва 
да је осу ђе ник ко га ће упра во по гу би ти за пра во ње гов не ка да шњи нај бо љи при ја тељ. 
Џе лат по же ли да се по ву че с тог по сла, али при ја тељ га мо ли да свој стра шни чин не 
по ве ра ва ни јед ном ко ле ги, јер је све стан соп стве не кри ви це (у ко ју спа да и огре ше ње 
о тог дав ног при ја те ља, џе ла та), те ра до при хва та прав ду ко ја га че ка, и нај лак ше ће 
је под не ти упра во од ње го ве ру ке.

У сми слу за пле та, овај увод не ће би ти ди рект но по ве зан с остат ком књи ге. Но, 
мо же се ре ћи да он ус по ста вља основ ну ин то на ци ју: ве зу ове увод не при че с глав ни ном 
ро ма на пред ста вља упра во те ма са гре ше ња, уви ђа ња ње го ве те жи не и по ко ра ва ња 
санк ци ји ко ју дру штво од ре ђу је.
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У глав ном одељ ку, при по вед ни глас нам у тре ћем ли цу пру жа увид у свест цен-
трал ног ли ка: све до га ђа је до жи ве ће мо из ње го ве пер спек ти ве. Са ми до га ђа ји не ће 
би ти на ро чи то мно го број ни: углав ном их са чи ња ва ју су сре ти с не знан ци ма, по зна ни ци-
ма и при ја те љи ма, али у раз го во ри ма с њи ма и у Бе у ко вим на кнад ним раз ми шља њи-
ма пра ти ће мо раз вој ње го вог раз у ме ва ња соп стве ног чи на, ње го ве оправ да но сти и 
свр хе. Чи та лац убр зо са зна је да књи га у чи јем је тек сту Бе ук пре ко мер но ин тер ве ни-
сао ни је тек не ки од ма ло ва жних ро ма на с те ку ће тра ке већ про грам ски по ли тич ки 
спис пред сед ни ка др жа ве, ко ји тре ба да бу де об ја вљен по чет ком пред из бор не тр ке. 
Ана ли зи ра ју ћи по бу де оно га што је ура дио, Бе ук чи та о ца оба ве шта ва да је по прав ком 
тек ста за пра во же лео да по пра ви ствар ност. То је учи нио про ми шље но, с пу ном 
све шћу о оно ме што мо же усле ди ти, и не до ла зи у об зир да се учи ње ног од рек не: 
уве рен је у мо рал ну оправ да ност и вред ност свог чи на, те од би ја да че ка да о то ме с 
ви шег ме ста бу де до не сен суд: не при хва та су спен зи ју, већ да је от каз, сма тра ју ћи да 
је ти ме ста вио тач ку на це лу ствар.

Тач ка, ме ђу тим, ни је ста вље на: сле де ре ак ци је не по сред но и по сред но упле те них 
ак те ра (упра ве из да вач ке ку ће, са мог пред сед ни ка др жа ве, мај ке, при ја те ља), али та-
ко ђе и слу чај них по зна ни ка, па и не по зна тих љу ди, у ко ји ма Бе ук на слу ћу је пр сте тај них 
слу жби, тог истин ског се ди шта вла сти, у чи је је оси ње гне здо дир нуо сво јим тек сту ал ним 
ин тер вен ци ја ма. Цен трал но ме сто, да кле, за у зи ма пи та ње о мо гућ но сти и ме ри ко рек
тив ног ути ца ја књи жев но сти на ствар ност, о оправ да но сти пре сту па и под но ше ња 
жр тве ра ди оства ри ва ња та квог ути ца ја. У ту оправ да ност глав ни лик је у ве ли кој ме ри 
уве рен.

Не што дру га чи ју пер спек ти ву, ме ђу тим, до но си из ве штај Ма ле ша, јед ног од Бе у-
ко вих са го вор ни ка, ко ји на ла зи мо у за вр шном одељ ку. Он Бог да на Бе у ка углав ном 
при ка зу је као гор дог чо ве ка за не тог уми шље ном ве ли чи ном свог по те за, као на ив ног 
фан та сту ли ше ног по у зда ног раз у ме ва ња ствар но сти и ње них за ко ни то сти ко је по-
чи ва ју на игра ма ин те ре са моћ них, нај че шће за ку ли сних де лат ни ка.

Ко је од ова два ста но ви шта би чи та лац мо гао да при хва ти као бли же основ ном 
сми слу овог ро ма на? Ту до ла зи мо до по ме ну тог пи та ња ме ре по ве ре ња ко је мо же мо 
по кло ни ти по је ди нач ним из во ри ма ин фор ма ци ја. У глав ном одељ ку, Бе ук Ма ле ша 
до жи вља ва и чи та о цу пред ста вља као не ку вр сту ин те лек ту ал ног ден ди ја и зло коб ног 
сек су ал ног за вод ни ка, не сум њи во па мет ног и обра зо ва ног чо ве ка, чи ји је ка рак тер, 
ме ђу тим, озбиљ но мањ кав. Он пре ма Ма ле шу ис по ља ва из ве сну ком би на ци ју по што-
ва ња, под сме шљи вог пре зи ра и ре сан ти ма на. Та мо пак где про го ва ра сво јим гла сом, 
Ма леш чи та о цу де лу је као знат но озбиљ ни ји и по у зда ни ји из вор оба ве ште ња и за-
кљу ча ка. У овој не до у ми ци мо же нам по мо ћи тре ћи струк тур ни чи ни лац ове књи ге 
– при по ве да че ва бе ле шка. У њој на ра тор чи та о цу ну ди мо гућ ност да на том ме сту 
за вр ши чи та ње ро ма на уко ли ко же ли да одр жи не из ве сност, јер оно што сле ди до не-
ће му са зна ња чи ја ће ко ри сност би ти ди ску та бил на. Очи глед но, ово при по ве да че во 
обра ћа ње ни ка ко ни је ли ше но иро ни је, чи ме је уна пред уки ну та ап со лут на исти ни то сна 
вред ност ис казâ ли ко ва ко ји сле де. Но, иа ко ни је ап со лут на, она је сва ка ко не за не мар-
љи ва; у Ма ле ше вом слу ча ју, ја сан је ути сак да га Бе ук до жи вља ва на су бјек тив ни ји, те 
ин те ре си ма и прет ход ним ис ку ством по му ће ни ји на чин не го што ће га до жи ве ти чи та лац 
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у ди рект ном су сре ту с ње го вим ис ка зом. Мо же се, он да, сма тра ти да Ма ле ше ви за кључ-
ци и ту ма че ња сто је бли же су шти ни ства ри, иа ко (услед иро нич ног од ма ка уве де ног 
у при по ве да че вој бе ле шци) чи та о ца ипак не оба ве зу ју на то да их не у пит но при хва ти.

Раз ми шља ју ћи у та квом усме ре њу, мо же мо је ди но с ре зер вом да чи та мо Бе у ко ва 
по вре ме на по зи ва ња на би блиј ског Јо ва и на Каф кин Про цес: ни је се ви ше си ла без раз-
ло жно обо ри ла на ње га без гре шног, ни ти га нео прав да но са ти ре не ка ква не до хват на 
ма ши на то тал не дру штве не мо ћи. Ње гов чин је очи глед но др зак, бун то ван и га зи по-
сто је ћа пра ви ла и пра ва. Но, исто вре ме но ни је ли шен свр хе, сми сла и вред но сти. Ево 
шта на са мом кра ју ка же Ма леш:

Чо век чи ји је ру ко пис Бе ук пре пра вио и са да је пред сед ник др жа ве. И по ред ши ро-
ког, ма да не баш агре сив ног, не за до вољ ства ње го вом вла шћу, он ван ред не из бо ре 
ни је рас пи сао. Од ло жио их је за не ко бу ду ће вре ме. У оно ме што од ње га тра жи јав но 
мње ње има и зах те ва ка кве је Бе ук унео у ње гов ру ко пис. […]

Ипак, пред сед ник је мо рао да по ми сли да би, да је рас пи сао из бо ре, са сво јом пре пра
вље ном књи гом као прет ход ни цом, на тим из бо ри ма мо жда и по бе дио. Али ни ка да он 
та кву мо гућ ност не би јав но по ме нуо. (стр. 281)

Чак и Ма леш, ко ме, ка ко смо про це ни ли, ва ља по кло ни ти ве ће по ве ре ње, од го во ру 
на пи та ње о ре ал ној де лат ној мо ћи књи жев но сти мо же да нас при бли жи са мо то ли ко. 
Кључ на је фор му ла ци ја: мо рао је да по ми сли. Мо рао је, у сми слу да ни је ус пео да се 
от ме тој по ми сли, или је мо рао да то по ми сли да би се би отво рио вра та по бе де, али 
то, ето, ни је учи нио (јер ни ти је рас пи сао из бо ре, ни ти по бе дио)? Од го во ру ће се да ље 
при бли жа ва ти сва ки чи та лац по на о соб.

Већ са да, по сле са мо три ме се ца од об ја вљи ва ња, ја сно је да у кри тич кој ре цеп ци ји 
по сто ји са гла сност о то ме да Књи га о Бе у ку при па да нај у жем вр ху на ше ак ту ел не про-
зне про дук ци је. Сма трам да ни је пре ра но да се ка же да овај зах те ван, ми са о но под сти-
ца јан ро ман зна ча јем и ква ли те том ни је ни ма ло огра ни чен на са да шњи тре ну так, и 
да сам си гу ран да ће за бу ду ће чи та о це и про у ча ва о це књи жев но сти за др жа ти сво ју 
иза зов ност и при влач ност.




