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THE TI ME IS OUT OF JO INT
(Лу ка Бе ка вац: По ли циј ски сат: Слут ње, Успо ме не,  

Фрак ту ра, За пре шић, 2015)

Вје ро ват но су ма ло ко ју бе ле три стич ку књи гу на на шем је зич ном под руч ју зад њих 
го ди на кри ти ка и пу бли ка оче ки ва ле не стр пљи во као што је то био слу чај с не дав но 
об ја вље ним ро ма ном Лу ке Бе кав ца По ли циј ски сат. За јед но с ро ма ни ма Дре ње и Ви ље
во, те про зом Га ле ри ја ли ков них умјет но сти у Оси је ку: сту ди је, ру ше ви не сво је доб но 
об ја вље ном у ча со пи су Qu o rum, По ли циј ски сат тво ри иди о син кра тич ну при по вјед ну 
цје ли ну. Дре ње (2006) је ре ла тив но ли не ар на припoвједна про за с пре по зна тљи вим 
за пле том и гра да ци јом на пе то сти; Ви ље во (2013) је аван га рд на кон струк ци ја мон ти
ра на од јед ног днев нич ког за пи са, јед ног ра диоама тер ског тран скрип та, и јед не си
му ла ци је знан стве не сту ди је; Га ле ри ја, ко ја се и по го ди ни из ла ска (2009) и по из вед би 
смје сти ла не гдје на по ла пу та из ме ђу ова два ро ма на, ци клус је кра ћих про зних за пи
са с из ра же ном псе у до до ку мен тар ном по за ди ном (при по вје дач се зо ве Лу ка Бе ка вац), 
ко ји се мо гу чи та ти као ко мен тар или чак анар хич ни во дич кроз сви јет Ви ље ва и Дре ња. 
Док се по фор мал ној ре а ли за ци ји и тек сту ал ној по јав но сти на бро ја на дје ла ме ђу соб но 
из ра зи то раз ли ку ју, она ти је сно и успје шно су ра ђу ју у град њи за јед нич ко га фик тив ног 
сви је та (world bu il ding). 

Ка ко упо зо ра ва и уред нич ки blu rb на но во ме Бе кав че вом ро ма ну, већ ње гов под
на слов Слут ње, успо ме не су ге ри ра да ау тор опет ис тра жу је но ве то но ве и ре ги стре 
про зног из ра за. До и ста: По ли циј ски сат је у свом нај ве ћем ди је лу особ но ин то ни ра на, 
го то во ис по вјед на про за, пи са на у пр вом ли цу. Прем да при по ви јест кли зи из ме ђу ви ше 
вре мен ских пла но ва, њен сре ди шњи ток чи не ре ми ни сцен ци је не и ме но ва ног при
по вје да ча на Оси јек рат них де ве де се тих. Док се град на ла зи под гра на ти ра њем, а 
ули ца ма ха ра ју ло кал ни го спо да ри жи во та и смр ти, про та го нист – ина че не свр ше ни 
сту дент за по слен у не ком ра чу нал ном по стро је њу – про во ди да не у не сва ки да шњем 
ка фан ском дру штву. Ри јеч је о ску пи ни вој ни ка, па ра вој ни ка и сло бод них стри је ла ца, 
ко је на оку пу не др жи до мо љу бље, ни ти про фит (ба рем не кон вен ци о нал ни на чи ни 
ње го вог оства ри ва ња), не го оп се си ја ко му ни ка ци јом с „дру гом стра ном“. Ако ис пр ва 
и по ми сли мо да ове ри је чи озна ча ва ју дру гу „стра ну у су ко бу“, тј. не при ја тељ ску вој
ску, бр зо ће мо би ти раз у вје ре ни (прем да ау тор по не гдје не мо же одо ље ти а да се не 
по и гра дво знач но ћу син таг ме „дру га стра на“). „Стра не“ о ко ји ма се ра ди, украт ко, 
мо жда су па ра лел ни свје то ви, раз ли чи те точ ке у вре ме ну, раз ли чи те рав ни по сто ја ња, 
или све то од јед ном. О то ме до би ја мо тек на зна ке ра су те кроз текст; као да при по вје
дач ци ља но од га ђа да нас су о чи с истин ском те мом сво јих при сје ћа ња. Са знат ће мо 
да ова тај но ви тост, ипак, ни је ствар са мо ње го вог хи ра, бу ду ћи да је др жав нооба вје

РАЗМЕНА ДАРОВА

Дин ко Кре хо



167

штај ни апа рат и да нас жи во за ин те ре си ран за не ке од до га ђа ја и љу ди о ко ји ма се 
при по ви је да. Кад ни је на рад ном мје сту или за ка фан ским сто лом са сво јим екс цен
трич ним дру штвом, про та го нист се ута па у књи га ма и пло ча ма (ре фе рен це на му зич
ку ком пи ла ци ју No i se Sla wo nische Kunst, по е зи ју Де ли ми ра Ре шиц ког и дру ге култ не 
по ја ве с осјеч ке сце не ау тр о ва су по све та ло кал ној суpку лтурној и ур ба ној по ви је сти), 
или се за тва ра у ми кро ко змос свог ста на и леб ди у хип на го гиј ским ха лу ци на ци ја ма.

Опи са на при по ви јестис по ви јест смје њу је се с про зним ди о ни ца ма у ко ји ма се, 
тех ни ком филм ског ка дри ра ња у сти лу фран цу ско га Но вог ро ма на, по дроб но опи су
је је дан ло ка ли тет ко ји игра уло гу у ми сте ри о зним до га ђа њи ма. Су ге ри ра но нам је да 
је ау тор тих тек сто ва лик по име ну – Лу ка Бе ка вац, ко ји се ина че по ја вљу је и у глав ном 
при по вјед ном то ку и чи ја се књи жи ца Ди ви зи ја на ла зи у сре ди шту јед ног од под за
пле та. До ду ше, по ну ђе ни про зни исјеч ци не од го ва ра ју у цје ло сти ин фор ма ци ја ма 
ко је до би ја мо о са др жа ју „Бе кав че вог“ дје ла, и то је по свој при ли ци ре зул тат свје сног 
на сто ја ња да ства ри оста ну дво сми сле не и до пу сте раз ли чи те ни вое чи та ња (ре ци мо, 
мо жда би ау тор тих тек сту ал них ин тер ме ца тре бао би ти „пра ви“ Лу ка Бе ка вац, на спрам 
оног ро ман си ра ног; мо жда је је дан од њих онај при по вје дач из Га ле ри је ли ков них 
умјет но сти, а дру ги њен ау тор, итд.). Ина че, ри зич ни ма нир уво ђе ња вла сти тог ли ка 
у текст Бе ка вац је из вео вр ло ре спек та бил но. У су же ном из бо ру мо гућ но сти ко ји та кав 
про се де пру жа он се од лу чио за ко ми ку: „Бе ка вац“ је пред ста вљен као над мен и пре
тен ци о зан тип ко ји при по вје да чу баш и ни је по во љи, али га овај тр пи ме ђу оста лим 
и за то што је за хва љу ју ћи ње му упо знао сво ју жи вот ну су пут ни цу. „Бе ка вац“ се по вре
ме но мо та око про та го ни ста и по ка зу је ве ли ко за ни ма ње за ње го ве езо те рич не при че, 
прем да у вје ро до стој ност тих ис ку ста ва очи глед но не вје ру је. Же ли мо ли на тре ну так 
ући у сфе ру чи та тељ скофа нов ске спе ку ла ци је, мо гли би смо из ни је ти хи по те зу да се 
„Бе ка вац“ ин спи ри рао при ча ма ко је је чуо од при по вје да ча По ли циј ског са та за пи са
ње вла сти те књи жев не фан та сти ке.

Бе ка вац је у сво јој про зи раз вио осе буј ну ми то ло ги ју, ко ју про ми шља, ис пи су је и 
на до гра ђу је с акри бич ном до сљед но шћу. За ње ну ар ти ку ла ци ју кључ ни су во ка бу лар 
и апа ра ту ра те о ри је ин стру мен тал не тран ско му ни ка ци је, руб но знан стве не док три не 
о упо тре би ко му ни ка циј ске тех но ло ги је за ис тра жи ва ње оних по ља или фе но ме на 
ко је би смо свр ста ли у под руч је па ра пси хо ло ги је или окулт но га. Јед но став но ре че но, 
на вод но дје ло ва ње ду хо ва, езо те рич них си ла и раз ли чи тих па ра нор мал них ак тив но
сти при ста ше тран ско му ни ка ци је на сто је про ту ма чи ти је зи ком мо дер не те о риј ске 
фи зи ке, а он да с тим си ла ма и сту пи ти у кон такт су вре ме ним ко му ни ка циј ским сред
стви ма. Као што је у свом при ка зу Ви ље ва при мје тио Бра ни слав Об лу чар, Бе ка вац се 
не пре ста но по и гра ва прет по ста вље ним ау то ри те том знан стве ног апа ра та: он нас 
нај при је уво ди у фан та сти ку и сиг на ли зи ра нам да је ва ља чи та ти као та кву, да би 
фан та стич не са др жа је по том по дроб но и на ши ро ко про ву као кроз „знан стве ну“ ви
зу ру, али с иро ниј ском фи гом у џе пу, тј. са сви је шћу да ће чи та те љу/иц и пре до че на 
об ја шње ња дје ло ва ти у нај ма њу ру ку мут но. Осим дис кур са тран ско му ни ка циј ске 
те о ри је, у ко јем се Бе кав че ви ли ко ви не пре ста но кре ћу, Дре ње, Га ле ри ју, Ви ље во, а сад 
и По ли циј ски сат по ве зу је и сла вон скоба рањ ска рав ни ца као про стор рад ње, број ни 
за јед нич ки ли ко ви (по пут оца и си на Јо си па и Стје па на Мар ко ви ћа, гла со ви тих ис тра
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жи ва ча тран ско му ни ка ци је), то по ни ми (Дре ње и Ви ље во на зи ви су ба рањ ских ло ка
ли те та) и до га ђа ји (рат 1991–1995. игра не из мјер но ва жну уло гу у по ви је сти тран ско
му ни ка ци је у кра ју), те кла у стро фо бич на, на мјер но ири ти ра ју ћа ат мос фе ра. Украт ко, 
по сри је ди је већ ела бо ри ран фик тив ни сви јет. 

Ипак, ва жно је ре ћи да Бе кав че ва про за ни је хер ме тич но, „ушто гље но“ ин те лек ту
ал но шти во. На про тив, удио ко ми ке и ко мич ног код овог ау то ра чи ни ми се из ним но 
ва жним. Асо ци ја ци је на бра ћу Стру гац ки и Ста ни сла ва Ле ма ко је је Ан те Је рић ис так
нуо у свом тек сту о Бе кав цу точ но ло ци ра ју ту ху мор ну ди мен зи ју. По сто ји не што 
стру гац ки јев сколе мов ско већ у је зи ку ко јим Бе кав че ви ли ко ви го во ре о ма ни фе ста
ци ја ма па ра но р мал ног: ау то ри тар ни жар гон те о риј ске фи зи ке пре тен ди ра на де ми
сти фи ка ци ју „ира ци о нал них“ фе но ме на, али умје сто да их учи ни ра зу мљи ви(ји )ма , тек 
их сво јим „по знанствље њем“ чи ни не до ку чи ви ма. Ова ква „ми сти фи ка ци ја кроз де
ми сти фи ка ци ју“ код Бе кав ца је чест из вор ху мор них ефе ка та. Та ко се у јед ној сил но 
за бав ној сце ни у Дре њу про фе сор Мар ко вић с не ла го дом прав да сво јој по моћ ни ци 
Мар ти за то што се на те ре ну кон сул ти ра с ра шља ри ма – то су, об ја шња ва он, „при
про сти љу ди“ ко ји не ра зу ми ју је зик зна но сти и ин си сти ра ју на вла сти тој ана кро ној 
тех но ло ги ји и тер ми но ло ги ји, али су до бро на мјер ни и мо гу би ти од по мо ћи. 

У По ли циј ском са ту та ко ђер је упа дљив и за ба ван не сра змјер из ме ђу ин ти ми стич
ког, го то во лир ског ре ги стра при по ви је да ња с јед не, те фан та стич них до га ђа ја ко ји ма 
је при по вје дач из ло жен с дру ге стра не. Овај се иш чу ђа ва, по при лич но је дез о ри јен
ти ран, али не и шо ки ран – мо жда сто га што за пра во не успи је ва до кра ја пој ми ти шта 
се до га ђа. Сви ма ко ји су на ше ре цент не ра то ве ис ку си ли из пр ве ру ке, по зна то је да 
већ и са ма по ја ва ра та у сва ко днев ни ци дје лу је фан та стич но, и мо же би ти те шко овје
ко вје чи ти је „ре а ли стич ким“ сред стви ма; за ми сли мо тек ка ко из гле да рат пра ћен до
слов ним уру ша ва њем ба ри је ра из ме ђу свје то ва. У том сми слу Бе кав чев при ступ мо же 
би ти, увјет но ре че но, увјер љи ви ји не го што би то би ла, ре ци мо, ор то док сни ја знан
стве нофан та стич на об ра да те ме. Ус пут, у кон тек сту са мих рат них до га ђа ња про та го
нист ни је бог зна ка ква мо рал на вер ти ка ла: док о не при ја тељ ској стра ни го во ри као 
о не људ ској си ли ко ја на свом пу ту оста вља са мо смрт и де струк ци ју, пљач ке, оти ма
чи не и убој ства у вла сти том окру же њу спо ми ње у го то во апо ло гет ском то ну. 

Ипак, Бе кав чев при каз фа мо зних де ве де се тих за хва ћа пу но ши ре од им пре си ја 
ње го вог ју на ка, и ни је баш пред ви дљив ни јед но зна чан. Оно што про та го нист пер ци
пи ра на свје сној ра зи ни и што нам за јед но са сво јим ми шље њи ма и су до ви ма са оп ћа ва, 
чи ни са мо дје лић мо за и ка зна че ња, алу зи ја и ре фе рен ци ко је мо же мо иш чи та ти из 
ње го вог при по ви је да ња. За по че так, рат и оп са да у По ли циј ском са ту фи гу ри ра ју као 
тек јед на, нај о чи глед ни ја, али ни по што је ди на или „са мо стал на“ ра ван дру штве не 
ствар но сти. Ме ђу тим, од нос ма ни фест ног и скри ве ног у сва ко днев ној ре ал но сти, а 
по го то во оној де ве де се тих, код Бе кав ца ни је очи гле дан, ни ти ли не а ран (уто ли ко се 
овај ро ман раз ли ку је од при по ви је сти ка кве су нпр. три лер Де вет Ан дре ја Ни ко ла и
ди са, ко ји нас уво ди у за ку ли сну, фан та стич ну и окулт ну по за ди ну ра та). По сло вич на 
вар љи вост ствар но сти на пад но се ма ни фе сти ра у је зи ку, до тле да на је зик вр ши и 
сво је вр сну ин ва зи ју. „[Р]едовито бих до ла зио до точ ке у ко јој ми се чи ни ло да тре ба 
сва ку ри јеч, не са мо кључ не ри је чи, ста ви ти под на вод ни ке, јер се за пра во ви ше ни шта 
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ни је, осим у сми слу нај ши ре ана ло ги је, од но си ло на оно о че му сам хтио го во ри ти“ 
– би ље жи при по вје дач о сво јим на сто ја њи ма да аут сај де ри ма до ча ра вла сти то ста ње 
ду ха тих го ди на. Фра за „ви ше не ма вре ме на“ ко ја отва ра ро ман, и ко ју про та го нист 
че сто чу је од сво јих екс цен трич них по зна ни ка, ко но ти ра ста ње ур гент но сти, али осим 
то га оста је хер ме тич на: не са мо да јој не до ста је објект (не ма вре ме на за шта/ко га?) 
не го мо жда и зна чи не што по све дру го не го ли у уо би ча је ној упо тре би, не што бли же 
Ха мле то вом „The ti me is out of jo int”. Ова кве ам би ва лен ци је ма те ри ја ли зи ра ју се уну
тар при по вјед ног сви је та кроз ар те фак те као што је ми сте ри о зна књи га на сло вље на 
Fi nis Cro a ti ae – ујед но у зна че њу „крај Хр ват ске“ и „свр ха Хр ват ске“ – ко ја с вре ме на на 
ври је ме из ра ња у при по ви је сти.

Што се овог кри ти ча ра ти че, но ви Бе кав чев ро ман ни је из не вје рио ви со ка оче ки
ва ња о ко ји ма је би ло ри је чи на по чет ку тек ста. Прем да ни је хер ме тич ни ком по зит 
по пут Ви ље ва, и По ли циј ски сат је за мр ше но шти во, али не ма ње уз бу дљи во и за бав
но не го што су то ње го ви прет ход ни ци. Усу ди мо се пред ви дје ти да би сто га мо гао и 
при ву ћи под јед на ко ра зно вр сну пу бли ку. Свој фан та стич ни сла вон скоба рањ ски има
ги на риј Бе ка вац је стр пљи во раз вио до за вид них раз мје ра, та ко да сад рас по ла же 
јед ним од нај за ни мљи ви јих при по вјед них окру же ња у до ма ћој књи жев но сти. Сад би 
се вје ро ват но да ле ре кон стру и ра ти оквир на кро но ло и ја и ма па до га ђа ња у том сви
је ту, али би смо мо гли и ис тра жи ва ти но ве смје ро ве чи та ња – ре ци мо та ко да кре не мо 
од По ли циј ског са та, за тим про чи та мо Ви ље во па Дре ње. На кон цу, при зи ва ње на ста
ва ка мо же би ти при зи ва ње вра га, али ипак се на дам да По ли циј ски сат не ће би ти 
по сљед њи ау то ров текст смје штен у овај фан та стич ни уни вер зум.


