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СМЕХ И МУЧ НИ НА
(Де јан Си мо но вић: Бес по сли ча ри, Књи жев но  

дру штво Хи пер бо ре ја, Бе о град, 2015)

Пост со ци ја ли стич ко дру штво у ко јем жи ви мо, обе ле же но еко ном ском и кул тур ном 
про па шћу гра ђан ске кла се, на сту пом гу сар ског ка пи та ли зма (кла сич ни по ли тич ки 
еко но ми сти из дав них вре ме на ка за ли би: пр во бит не аку му ла ци је ка пи та ла), те ко рум
пи ра но шћу и не ком пе тент но шћу др жав не упра ве, ре кло би се, пред ста вља иде ал ну 
под ло гу за пи са ње са ти ре. Па ипак, те шко је оте ти се ути ску да у пеј за жу са вре ме не 
срп ске ли те ра ту ре са ти ра пред ста вља са свим рет ку зве р ку. Ту је, раз у ме се, афо ри
сти ка, жи ва, здра ва и оштро зу ба као и увек, али већ је мно го те же на ћи при ме ре до
след но са ти рич ног ау тор ског при сту па у обла сти да на шње при по вед не књи жев но сти. 
Мо жда је раз лог то ме гу би так дру штве ног ста ту са и уло ге пи са не ре чи и са мих књи
жев ни ка у ис точ но е вроп ским зе мља ма на кон па да ко му ни зма (о че му је пи сао Ен дру 
Ба рух Вах тел), те са да ни ан га жман са ти ре, ко ја по де фи ни ци ји пред ста вља нај ан га
жо ва ни ји књи жев ни об лик, про сто ви ше ни је ре ле ван тан? Или мо жда, као што не дав
но ре че Љу бо драг Сто ја ди но вић, са да жи ви мо у не ка квом па ра лел ном све ту ко ји је 
то ли ко ап сур дан да га са ти ра чак и не до ти че? Или, опет, мо жда је пи сци ма да нас 
лак ше и чи ни им се де ло твор ни јим да по тре бу за дру штве нокри тич ким ан га жма ном, 
ако је већ осе те, ис ка жу у не ком об ли ку ди рект ног стра нач копо ли тич ког де ло ва ња, 
или пак но вин ске есе ји сти ке, или об ја вљи ва њем ко мен та ра на дру штве ним мре жа ма, 
не го да пи шу са ти рич ки усме ре на де ла про зне фик ци је?

Би ло ка ко би ло, про на ћи при ме ре књи жев не са ти ре да нас је сте те же, али ни је 
не мо гу ће. Из у зе так ко ји ме ов де охра бру је пред ста вља ро ман Де ја на Си мо но ви ћа 
Бес по сли ча ри. Ако би тре ба ло у две ре чи да са жмем ову књи гу, да су ми рам чи та лач ко 
ис ку ство у су сре ту с њом, ре као бих: смех и муч ни на. Ми слим да су то два кључ на осе
ћа ња ко ја Бес по сли ча ри по бу ђу ју у чи та о цу, две ре ак ци је на ову Си мо но ви ће ву ду хо
ви ту, по дру гљи ву и вр ло гор ку ана ли зу и осу ду не ких ва жних мо рал них аспе ка та на ше 
да на шњи це, као и нас са мих. 

Основ на дра ма тур шка по став ка овог ро ма на јед но став на је и ре а ли стич на, са свим 
пре по зна тљи ва у на шој сва ко дне ви ци: сре до веч ни pa ter fa mi li as остао је без по сла, 
оп те ре ћен узе тим кре ди том. Рад ња пра ти ње го ве па те тич не по ку ша је да се ка кота ко 
до че ка на но ге, да се при ла го ди но вој си ту а ци ји и про на ђе не ки из лаз. Без бо ја зни да 
ћу бу ду ћем чи та о цу по ква ри ти ужи ва ње, ре ћи ћу да раз ре ше ња до кра ја књи ге не ће 
би ти, јер глав на драж ов де не по чи ва у тра ди ци о нал ном рас пле ту – чи ји фи нал ни 
из о ста нак, ба рем пре ма мом ис ку ству, чи та лац ре ла тив но бр зо поч не да на слу ћу је – 
већ у са мом пле те њу, или мо жда бо ље: у плат ка њу глав ног ли ка ко ји уто ли ко ду бље 
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упа да у ма три цу ко нач ног сло ма тран зи ци о ног гу бит ни ка уко ли ко се ви ше тру ди да 
из те ма три це не ка ко ис ко ра чи. Ње го ва си ту а ци ја објек тив но је тра гич на, али Си мо
но вић до бро па зи да чи та о цу не до зво ли да га об у зме пу ко са о се ћа ње; та стра те ги ја 
очи глед на је од са мог на сло ва књи ге: уме сто ре чи „не за по сле ни“ или „от пу ште ни 
рад ник“, што је су тер ми ни ко ји тач но опи су ју си ту а ци ју у ко ју је до спео глав ни ју нак 
књи ге, он ко ри сти реч „бес по сли чар“ – да кле дан гу ба, џа ба ле ба рош, згу би дан, чо век 
ко ји ни је пу но вре дан члан дру штве не за јед ни це јер не же ли да јој до при но си, не же ли 
да бу де ко ри стан, да при вре ђу је. Но, ни је реч тек о по спрд но увре дљи вој за ме ни тер
ми на („бес по сли ца“ уме сто „не за по сле ност“, „бес по сли чар“ уме сто „не за по слен“), већ 
о дру штве ном кон стру и са њу и ју на ко вом при хва та њу та ко за сно ва ног иден ти те та; 
да ју ћи свом ју на ку да при хва ти ту сво ју но ву уло гу, да се у њу ужи ви, Де јан Си мо но вић 
упра вља чи та о че вим до жи вља јем, уки да му мо гућ ност ап со лут ног уо се ћа ва ња, оба
ве зу је га на кри тич ко про ми шља ње тог по ло жа ја жр тве, те ра га да пре ци зно уо чи 
еле мен те од го во р но сти, ста во ве и по ступ ке ко ји ма ју нак сâм до при но си соп стве ној 
про па сти. На во де ћи га да уо чи све то, ау тор у за ме так чи та о че вог са о се ћа ња уво ди 
цр ва љут ње, и то оправ да не љут ње: сме ли, уи сти ну, не ко да бу де то ли ко на и ван, то
ли ко блен тав, да се хва та у сва ку зам ку и ве ру је сва кој ла жи, и да без роп та ња, без 
по бу не ку са све што му се сер ви ра? Тим ко ра ком ова Си мо но ви ће ва са ти ра оства ру
је свој те жи и вред ни ји за да так – раз от кри ва мо рал ну сла бост тран зи ци о них гу бит
ни ка као осо би ну ко ју тре ба (иа ко је то мно го те же и бол ни је) рас крин ка ти јед на ко 
ко ли ко и мо рал ну ис ква ре ност тран зи ци о них до бит ни ка, ако ће мо се на да ти ика квој 
ре ге не ра ци ји од но са уну тар дру штве не за јед ни це и ње не струк ту ре.

Дру ги еле мент ове јед на чи не (ис ква ре ност го спо дарâ и до бит никâ) лак ши је и 
пру жио је пи сцу ви ше мо гућ но сти за игру и ху мор не ефек те. С јед не стра не, има мо 
низ пе ри о дич но умет ну тих по гла вља ко ја ре фе ри шу о де ли ма и да ни ма чла но ва Вла
де на на чин ко ји се по вре ме но гра ни чи с мон ти пај то нов ским. Не ће мо, до ду ше, на и ћи 
баш на ми ни стар ство сме шног хо да ња, али су сре шће мо ми ни стра тр го ви не и те ле
па ти је (да не бу де за ме не: то је јед но ми ни стар ство, је дан ми ни стар), ми ни стра по ли
ци је и про све те (исто), ми ни стра фи нан си ја и фи лан тро пи је (та ко ђе), ма ши но град ње 
и ме та бо ли зма (…), кул ту ре и ко смо ло ги је и та ко да ље. Њи хо ву ком пе тент ност и дру
штве ну ко ри сност на ја вљу је већ увод на епи зо да у ко јој са зи ва ју хит ну сед ни цу Вла де 
да би од лу чи ли о до де љи ва њу спе ци јал ног при зна ња ки ши ко ја је па ла, „за уло же ни 
труд и са ве сно оба вља ње ду жно сти“. Бо ље од то га не ће би ти: ни жу се епи зо де ко је у 
на ва ла ма над ре ал ног ху мо ра илу стру ју те ле ћу бе сло ве сност тог ве се лог дру штва, 
ко је ни ка да не успе ва да до сег не зло ћуд ност, ре ци мо, три ја град ских ви јећ ни ка из 
Ала на Фор да (по зна тих и као Свињ ске њу шке или Три пра сца), јед но став но за то што 
ни чим уи сти ну и не упра вља – они про сто са чи ња ва ју тран сми си о ни ме ха ни зам ко ји 
у ствар ност дру штве не за јед ни це пре но си во љу Са ве та ам ба са до ра, тих истин ских 
лут ка ра ко ји ву ку кон це из сво јих тај но ви тих сен ки.

Но, зло ћуд ност алан фор дов ских пра са ца за то до сти жу и глат ко пре ва зи ла зе ар хи
зли ков ци овог при по вед ног све та, бан ка ри. Ти до ко сти ју злоб ни, пер фид ни из ра бљи
ва чи и го спо да ри ду ша би ли би истин ски стра шни, да ни је исто вре ме не ба нал но сти 
зам ки ко је по ста вља ју („тро ши да нас, пла ти кад стиг неш“), а у ко је глав ни ју нак и ње му 
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слич ни упа да ју ис кљу чи во за хва љу ју ћи соп стве ној на ив но сти и од су ству кри тич ког 
про ми шља ња. Су шти ну зам ке оте ло вља ва бан кар ска fem me fa ta le ко ја ме ша ви ном 
суп тил ног за стра ши ва ња и ерот ских на го ве шта ја на во ди ју на ка на дру гу пре да ју бан ци 
(пр ву је по чи нио узи ма њем кре ди та; а са да, остао је без по сла, нео п ход но је ре про
гра ми ра ње по зај ми це), омо гу ћа ва ју ћи му исто вре ме но да се чи та о цу при ка же као 
ма ло ум ни по хо тљи вац ко ме је при зор до бро ис пу ње ног де кол теа до во љан да за бо
ра ви на еле мен тар ни на гон за са мо о др жа њем.

Не ку вр сту ал тер на ти ве ова квој ап со лут ној по дат но сти до но си боч ни лик јед не 
про ниц љи ве же не („са мо стал ног ис тра жи ва ча“) ко ја са мо ис ко са по сма тра сву ту 
дру штве ну игру, тај хип но тич ки плес бу бе бо го мољ ке и ње ног пле на. Као при мер мо
гућ но сти ко је се отва ра ју из ње не пер спек ти ве мо же мо узе ти сце ну у ко јој она од ла
зи у бан ку да упо зна те сво је „нај бо ље при ја те ље“, ка ко гла си све при сут ни бан кар ски 
сло ган. Упо зна ва ње је кључ на реч: спо зна ја, раз от кри ва ње истин ске при ро де бан кар
ског по ду хва та, обе ло да њи ва ње њи хо ве аген де за сно ва не на без гра нич ној по хле пи 
и бес кру пу ло зно сти – сва ки на го ве штај не че га та квог иза зи ва па ни ку и по мет њу у 
бан кар ским ре до ви ма: 

Слу жбе ни ца се про ме шко љи ла. Осмех јој је скли знуо са уса на. […]
Пад је по ре ме тио осе тљив бан кар ски ме ха ни зам. По ре ме ћај је при звао чу ва ра […] 

До га ђа ло се не што нео бич но. Све нео бич но је сум њи во, у сва шта мо же да се из ро ди. […]
Слу жбе ни ца је очи ма да ва ла зна ке чу ва ру али овај ни ка ко да их раз у ме.
До шло је до за сто ја. За стој је иза звао гун ђа ње. Шта ако гун ђа ње пре ра сте у по бу ну? […]
„Мо лим вас, го спо ђо, да на пу сти те наш по слов ни про стор“, обра тио се од луч но […]
До бро, кад је те ра ју, Па ра ске ва се ни ком не на ме ће. (стр. 57, 60, 61)

Ме ђу тим, ова вр ста от по ра, ма да чи та о цу сиг на ли зу је јед ну опи пљи ву и по тен ци
јал но ефи ка сну ли ни ју де ло ва ња, од но сно мо рал ни став ко ји би мо гао да оте ло вљу је 
ис хо ди ште са ти ре, у при по вед ном све ту ро ма на Бес по сли ча ри оста је мар ги нал на. У 
ње го вом глав ном то ку пак чи та о ца у 73. по гла вљу че ка ве ли ко фи на ле и у умет нич ком 
сми слу, из гле да ми, нај у пе ча тљи ви ји део ове књи ге, у ко јем глав ни ју нак до жи вља ва 
ко нач ни мо рал ни пад. Та ди ја ло шка сце на из ме ђу глав ног ју на ка и бан ка ра „рм па ли је“ 
сме ште на је не где ду бо ко у ка та ком ба ма ис под бан ке, а сво јом муч ном на пе то шћу и 
за вр шет ком пу ним сра ма при зи ва у чи та о че ву ма шту, с јед не стра не, каф ки јан ску ла
ви ринт ску без на де жност у ко јој се кру не по след њи оста ци чо веч но сти, а с дру ге шта
зи јев ску по длост ко ја из и ску је и са стра вич ним успе хом за сни ва мре жу све оп штег 
пот ка зи ва ња као ис кљу чи ву под ло гу на ко јој се мо же за до би ти ми ло сти ва од го да 
фи нал не на пла те и про ду же так бед ног жи во та ре ња.

Упра во овим за вр шним ако р дом, ко ји је уто ли ко умет нич ки де ло твор ни ји што је 
ли шен до слов не ре а ли стич но сти, Де јан Си мо но вић сво јој са ти ри при да је до зу апо
ка лип тич ке зло слут но сти у сце ни ко ја се сна жно уре зу је у чи та о че ву има ги на ци ју као 
јед на од ег зем плар них сли ка на ше га вре ме на, ко ја у ве ли кој ме ри обез вре ђу је ма ло
ду шни став да се са ти ром, ипак, ни шта не мо же про ме ни ти.


