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СМЕ ТЕН ОН ЈЕ ГО ВО РИО
(Ал бер то Ман гел: Сви су љу ди ла жљив ци, пре ве ла са шпан ског  

Би ља на Иса и ло вић, Ге о по е ти ка, Бе о град, 2013)

Ал бер то Ман гел, до бро ћуд ни и ти хи апо стол чи та ња и књи ге, срп ској чи та лач кој 
јав но сти мо же би ти по знат пре вас ход но по ин ге ни о зним мо но гра фи ја ма по све ће ним 
ужи ва њи ма у чи та њу. Ман гел је био гост дру гог по ре ду књи жев ног фе сти ва ла Про се
фест 2008. го ди не ко ји се ор га ни зу је у Но вом Са ду и та да је до био На гра ду „Ми ло ван 
Ви да ко вић“. Ову на гра ду је, по све му су де ћи, за раз ли ку од ка сни јих ла у ре а та, за слу-
жио за мај стор ске бра ву ре кроз не фик циј ски ма те ри јал о исто ри ји чи та ња или ма те-
ри јал но сти књи ге, за слу жио ју је као при по ве дач не мо гу ћих исти на, већ оних исти на 
ко је су се за и ста де си ле. Сто га ње гов ро ман, ко ји је пред на ма, ла ти но а ме ри ка ни зо-
ва на по вест о из ми шље ном пи сцу ура ђе на пре ма исто риј ском мо де лу, ко ја ко ке ти ра 
са по је ди ним жан ров ским кон вен ци ја ма, до во ди Ман ге ла на праг те шке исти не: да 
ства ри не функ ци о ни шу исто у спрет но ис при по ве да ним мо но гра фи ја ма и у ро ма ни-
ма ко ји се во де за ко ни ма фик ци о на ли зо ва не на ра ци је. Шарм ро ма на мо гу би ти убе-
дљи вост при че, до след на при по вед на мо ти ва ци ја, моћ мон та же и ко ла жа исто ри је, 
ми та и по е ти ке, сна жни лир ски под сти ца ји, иро ниј ска пер спек ти ва пре ло мље на кроз 
до жи вље но ко лек тив но или лич но ис ку ство, а по врх све га, до след ност у по ве зи ва њу 
тек сту ал них чи ње ни ца уну тар са ме при че. У све му ово ме, Ал бер то Ман гел оску де ва, 
а што нај ви ше за чу ђу је, и у овом по след њем, с об зи ром на то да ни је ја сно да ли је 
ње гов ју нак бо ра вио у по ли тич ком за то че ни штву у Ар ген ти ни или Швај цар ској, ка ко 
то опи су је је дан од по ну ђе них при по ве да ча у ро ма ну. На кра ју кра је ва, мо жда је то 
на мер ни до при нос све у куп ној ла жи.

Сви су љу ди ла жљив ци је зву чан на слов по след њег ро ма на Ал бер та Ман ге ла, али 
је и по сле ди ца на сла ђи ва ња тек сту ал но шћу, се бич ном, ин тер ном ствар но шћу књи жев-
но сти у ко јој је све мо гу ће. По ку шај Ал бер та Ман ге ла да бу де ро ма но пи сац је по ку шај 
еле гант ног атле ти ча ра да бу де фуд ба лер – он по се ду је ап со лут ну спрем ност за иза зов 
из др жљи во сти; ме ђу тим, ка да иза ђе на те рен, све што зна о тр ча њу по ста је не ва жно 
ка да се де ло ви так ти ке мо ра ју по ве за ти у сми сле ну игру ко ја ће би ти до вољ но убе-
дљи ва да са вла да зах те ве успе ха и, на кон цу, по сти за ња го ла. Све што Ал бер то Ман гел 
зна о чи та њу по ста је не ва жно ка да он сам мо ра да убе ди сво је чи та о це да ужи ва ју у 
игри по ве зи ва ња, тех ни ка ма при по ве да ња, убе дљи во сти спи са тељ ске мо ти ва ци је. 

На слов ро ма на је про ис те као из Псал ма 116: 2 ко ји у це ло сти гла си: Сме тен ја го во рих: 
сви су љу ди ла жљив ци. Оно на шта на слов ро ма на алу ди ра не ма то ли ко ве зе са на шим 
сва ко днев ним те жња ма да по не где, из ну жде или по хле пе, не спрем но сти или лу ка-
во сти, сла же мо. На слов ро ма на, уро њен у кон текст ре ли ги о зног (пре)тек ста, за пра во 
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го во ри о вер но сти дис кур су исти не при по ве да ња. Кроз са др жај ро ма на, ис по ста ви ће 
се, о по ку ша ји ма да исти ни тост јед ног до га ђа ја бу де оку пље на око чвр стих до ка за. 
До га ђај ко ји је у пи та њу сме штен је у се дам де се те го ди не два де се тог ве ка у Ма дри ду, 
глав ном гра ду др жа ве ко ји се су о ча ва ла са дик та тор ским ре жи мом и у ко јој је, по свој 
при ли ци, фа мо зни иде ал исти ни то сти и вер но сти чи ње ни ца ма био под ло жан мон та жи. 
На ра тор до га ђа ја, ко ји нам се соп стве ним гла сом от кри ва тек у по след њој гла ви ро ма-
на, име но ван је као Жан Лик Те ра ди љос, „онај ко ји не ста је“. Овај фран цу ски но ви нар, 
шпан ског по ре кла, лич но су о чен са мно гим пре ћу та ним исти на ма уну тар сво је по ро-
дич не при че, са мом се би на ме ће за да так да, из раз го во ра са раз ли чи тим по зна ни ци ма 
Але хан дра Бе ви ла кве, от кри је исти ну о жи во ту и смр ти овог мла ди ћа, са ју жно а ме рич-
ког тла, ко ји мо же би ти и пи сац и по бу ње ник и ла жов и за тво ре ник и члан лут кар ске по-
зо ри шне тру пе и ге ни је и са свим оби чан чо век, everyman, про се чан тип, ви сок и мар кан-
тан му шка рац, мр шав и ви жљаст, „сме тен“ и не спре тан, по е та и про за и ста, ти хи му драц 
са де бе лим жи вот ним ис ку ством и бле да ка ри ка ту ра. Све ово мо же би ти лик око ког се 
вр ти рад ња ро ма на, али и не мо ра, јер до но си лац исти не, по ме ну ти но ви нар Те ра ди љос 
и сам на кра ју при зна је да је Бе ви лав ка су штин ски „не у спе шна ком би на ци ја“.

Овај но ви нар пре но си че ти ри при че, че ти ри раз ли чи та ту ма че ња Бе ви ла кве и ње-
го вог жи во та, че ти ри раз ли чи та при по вед на гла са чи ји ма те ри ја ли ни су кон гру ент ни. 
Пр во са чим се чи та лац су сре ће у ро ма ну је сте пи та ње ко ји су мо ти ви Те ра ди љо со ве 
по тра ге за исти ном о Бе ви ла кви ном жи во ту, за ко мен та ри ма о суд би ни чи ја је ре ле-
вант ност, из гле да, до ве де на у озбиљ ну сум њу. Мо же би ти да је то лич на глад за исти-
ни том при чом, не у то љи ви но ви нар ски апе тит за сен за ци јом исти не у књи жев ном 
све ту. Про блем је у то ме што ниг де не ма ли ка Уред ни ка ко ји би кла сич ним те ро ром 
ци ни зма над стра стве ним но ви на ром кон тро ли сао крај њи ис ход при че.

Кич ма при че, ко ја је по ну ђе на из че ти ри ка дра, као у мно гим ко рект ним филм ским 
на ра ци ја ма, мо же се из ву ћи на по вр ши ну му ља усме них све до че ња: Але хан дро Бе-
ви ла ква, де чак из ре ла тив но углед не ар ген тин ске по ро ди це сме ште не у мит ски Бу е нос 
Ај рес, од ра ста уз иш ча ше ну и ве о ма гру бу ба ку (са зна је мо из пр ве при че ко ју при по-
ве да ни ко дру ги до сам Ал бер то Ман гел, на ра тор под на вод ни ци ма), во ди при лич но 
за пу ште но де тињ ство, чи ји се по је ди ни еле мен ти не ће мно го раз ли ко ва ти од за тво ра 
у ко ји је ка сни је ба чен као по ли тич ки за тво ре ник. У Шпа ни ју , где се то бо же збли жа ва 
са тро је Тер да и љо со вих са го вор ни ка, до ла зи по што је пу штен из ужа са ју жно а ме рич ке 
по ли тич ке там ни це. Ку ћа Мар тин Фи је ро, из ми шље но уто чи ште свих бож јих пе сни ка 
и пи са ца са тла ма гич не Аме ри ке, по ста је ње гов шпан ски дом. Ту ку ћу, као књи жев ни 
бор дел, во ди из ве сна Блан ки та Грен фелд, зва на Ки та, Ве ли ка ју жно а ме рич ка Мај ка, 
ла тин ска Гер тру да Стајн. Она оку пља све ли те рар не от пат ке ко је је Атлант ски оке ан 
из ба цио. У ту ку ћу је сме штен и Але хан дро Бе ви ла ква. При по вед ни угао Ал бер та Ман-
ге ла нам от кри ва са мо пар че овог про фи ла, јер на ред ни при по ве дач да је пот пу но 
дру га чи ји пси хо ло шки порт фо лио. Ан дреа, се кре та ри ца ове књи жев не ку ће, де сна 
Ки ти на ру ка, као Бе ви ла кви на љу бав ни ца по ре ћи ће мно ге де та ље ко је је Ал бер то 
Ман гел, на вод но из ми слио и от кри ти на вод ну ге ни јал ност ро ма на ко ји је Бе ви ла ква 
го ди на ма крио у ру ко пи су По хва ла ла жи. Тре ћи угао је пи смо ко је но ви нар до би ја од 
чо ве ка по име ну Сви ња, за твор ског дру га Бе ви ла кве. Ње го ва при ча от кри ва не ке за-
пре па шћу ју ће но во сти ко је по ла ко скла па ју при чу да би по след ње пар че за пра во 



би ло не ка вр ста они рич ког, лир ског ин тер ме ца уну тар на ту ра ли стич ке по ве сти. Не-
ја сни угао Го ро сти се, још јед ног од ју жно а ме рич ких бе гу на ца у Ку ћу Мар тин Фи је ро, 
скло пи ће при чу о Бе ви ла кви, али не и исти ну о ње го вој тра гич ној суд би ни. Сви су на 
кра ју ла жљив ци, јер сва ком од ових при по ве да ча на кра ју не до ста је пер спек ти ва оног 
дру гог. При по ве да ње је из ло мље но, ре ше ње је од ло же но до кра ја, лик Але хан дра 
Бе ви ла кве се не пре ста но ме ња у то ку чи та ња. То је сво је вр стан Ман ге лов омаж чи та-
њу, као рад њи ко ја отва ра ра зно вр сне ди мен зи је раз у ме ва ња ствар но сти, и чи та о цу 
као жр тви при по ве да ча-ла жљи ва ца. У есе ју „Упо тре бе чи та ња“ Ман гел на во ди не ко-
ли ко раз ли чи тих вре мен ских и ге о граф ских кон тек ста соп стве ног чи та ња Дон Ки хо та. 
Дон Ки хот у вр тло гу ше зде се то сма шких ги ба ња, Дон Ки хот у По ли не зи ји, где се чи-
та лац осе ћа као сам ју нак окру жен не мер љи вим си ла ма стран ство ва ња ко је вре ба ју 
има ги на ци ју, Дон Ки хот у Ка на ди, где опет на мул ти кул ту ра ли зам по ста је дон ки хо-
тов ски у „ин то на ци ји и сти лу“. Где год да се на шао, Дон Ки хот је за Ман ге ла до би јао 
дру га чи ју упо треб ну вред ност, а све под ве лом ужит ка чи та ња. Са го вор ни ци Жан 
Ли ка Те ра ди љо са, та ко ђе у не ком сми слу, ра ди ужит ка при по ве да ња (чи тај: ла га ња) 
от кри ва ју до ступ не би о граф ске ка та ли за то ре по ве сти о Але хан дру Бе ви ла кви, оне 
ко ји и са ми има ју ко ри сти за њи хо ву при чу. Сва ки од њих же ли да се, по пут са вре ме-
них ко ри сни ка дру штве них мре жа, ота ра си ба ла ста исти не о Бе ви ла кви при ме њу ју ћи 
су бјек тив не по гле де. Су бјек тив ни по гле ди су увек фик тив ни, то јест ла жни. Та ко да 
ли те рар на ствар ност Бе ви ла кви ног жи во та по ста је не до дир љи ва, јер ка да се до ђе до 
по след ње при че ко ја за о кру жу је све из ло же не по дат ке о да тој лич но сти, чи та лац, 
би ло су бјек тив ни или објек тив ни, одав но већ пре ста је да ве ру је у мо гућ ност из ве сне 
ко нач не при по ве дач ке исти не о Бе ви ла кви. Ако је у пр вој при чи Ал бер та Ман ге ла он 
био ме лан хо лич ни и за ми шље ни стрип ју нак, оту ђен од љу ба ви и то пли не, го то во већ 
пре дат мрач ном пре жи вља ва њу у све ту стра на ца, у при по вед ном од лом ку ко ји од-
ви ја Ан дреа, из пер спек ти ве љу бав ни це, он се тран сфор ми ше у од ва жног, ми сте ри о-
зног, са мо за до вољ ног по је дин ца, му шкар ца са из ра же ним сек су ал ним ин стинк том 
(истог оног ко ји у Ман ге ло вој вер зи ји ви ше ли чи на Гим пе ла лу ду, ко ји би по ве ро вао 
да је пре ва ра ко јој при су ству је са мо фа та мор га на), пот це ње ног књи жев ног та лен та, 
ко ме не тре ба по твр да јав но сти да би био уве рен у свој ди вин ски та ле нат. До кра ја 
при че, ипак, по сто је још два обр та. Ни ко од ових при по ве да ча ни је ве ран не кој цен тра-
ли зо ва ној исти ни јер је она рас пр ше на. Лик Бе ви лав ке, на кра ју мо же мо уста но ви ти, 
за пра во је књи жев ни из го вор за пла си ра ње мно гих Ман ге ло вих кон це па та чи та ња, с 
об зи ром на то да је овај лик по сре до ван кроз на ра ци је дру гих. То је лик од па пи ра. 
Ман гел је дир љи ви по сред ник из ме ђу ис ку ства чи та ња и ужи ва ла ца опи ју ма чи та ња. 
Ње го ва ро ма неск на ре пу та ци ја, ко јој се мо ра до да ти и ова (не)уз бу дљи ва дра ма са 
еле мен ти ма по ли тич ког три ле ра, оста ће рав на ли ни ја не при мет на ме ђу ре мек-де ли-
ма ка ква су Исто ри ја чи та ња и Би бли о те ка но ћу.

Мо ти ви от кри ве ног ру ко пи са, раз ли чи те пер спек ти ве јед ног до га ђа ја, мо тив чи-
та ња исти не као тек ста, де ши фро ва ња ла ви рин та све та као књи ге, мо жда су суп ти лан 
омаж Ман ге ло вом књи жев ном оцу Бор хе су. Но, пра ва исти на је да је Ман гел „сме тен“ 
и збу њен на ро ма неск ном те ре ну на ра тив ног зна ња и ди на ми ке за пле та, од и грао 
је дан бле ди ре ми и то за хва љу ју ћи фи зич кој спре ми, од но сно ми ши ћа вој упо тре би 
чи та лач ких сте ро и да.
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