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ПРО ДУ БЉИ ВА ЊЕ ИС КУ СТВА – СЕ ЋА ЊЕ –  
РАЗ ОТ КРИ ВА ЊЕ ЗА БЛУ ДА

(Вла ди мир Та ба ше вић: За блу да Све тог Се ба сти ја на, Ла гу на, Бе о град, 2018)

Јед на од нај ве ћих не во ља на књи жев ној сце ни на сту па ка да раз го во ре о ли те ра-
ту ри сме не пет па рач ке при че. Упра во та кве за де си ће го то во сва ког до бит ни ка Ни но-
ве на гра де, а нек мо ли мла дог пи сца, чи ја су се и пр ва два ро ма на про вла чи ла кроз 
те сне кру го ве жи ри ра ња, не би ли тре ћи, За блу да Све тог Се ба сти ја на, до шао до ко-
нач ног, крај њег кру га, без же ље да пре ви ше алу ди ра мо на Дан те о ве па кле не. Ро ма ни 
на гра ђе ни Ни но вом на гра дом по пра ви лу би ва ју под ло жни раз ли чи тим вр ста ма кри-
ти ко ва ња ко ја пре ва зи ла зе умет нич ке хо ри зон те, али је те шко за о би ћи по ми сао на 
чи тав низ овом на гра дом овен ча них ро ма на ко ји су ушли у школ ске про гра ме и по-
ста ли део оба ве зне лек ти ре. То би тре ба ло да пре у сме ри па жњу чи та лач ке пу бли ке 
и по кре не свест о по тре би ин тен зив ни је ре цеп ци је и по дроб ни је ин тер пре та ци је 
на гра ђе них де ла, с об зи ром на то да ће упра во ти но ви ро ма ни мо жда пре о кре ну ти 
то ко ве ли те ра ту ре, јер са њи ма исто ри ја књи жев но сти не ће би ти она ква ка ква би 
би ла без њих.

Та ба ше ви ћев ро ман има вр ло оскуд ну фа бу лу, ко ју гра ди се ћа ње на је дан рат, из-
бе гли штво и по ку шај про на ла ска иден ти тет ског упо ри шта у но вом вре ме ну. Она за-
у зи ма са мо по за дин ски план, док је пи шче ва ин тен ци ја да при ка зи ва ње до га ђа ња 
за ме ни при чом о тим до га ђа ји ма. По сре до ва ње до га ђај но сти је зи ком по ста је ва жни-
је од оно га што се до го ди ло, јер је на пи та ње шта се за и ста до го ди ло, нај те же од го во-
ри ти. То пи та ње не ми мо и ла зи ни рат сам: „Рат, још увек, ни кад не ће по че ти” (34). Са 
дру ге стра не, и сам по че так при че не ста би лан је и не из ве стан: „Пре ма не ки ма, ова 
при ча још увек ни кад не ће по че ти” (41). Рат и при ча о ра ту ни ка да не по чи њу и ни ка да 
се не за вр ша ва ју за оног ко јег је то ис ку ство иден ти тет ски кључ но од ре ди ло: „Од ра-
та су бе жа ли да би се кроз рат вра ћа ли на зад у рат, јер у ра ту увек има не ка си ла ко ја 
те ву че на зад, као да се на даш да ра та не ма” (50).

Та ко је зик, го вор, од но сно се ћа ње кроз је зик, по ста је глав на те ма овог ро ма на, она 
про блем ска, са др жа на још у мо ту: „На ма, ко ји смо учи ли ма тер њи је зик за вре ме ра та, 
че сто без ма те ре, је жи ли се.” Бу ду ћи да се ис ку ство ко је од ре ђу је по је дин ца мо гло 
до жи ве ти тек кроз је зик, се ћа ње по ста је ње го во је ди но упо ри ште: „То ис ку ство мо гао 
је да осе ти тек ка сни је ка ко је у ње му ра стао свет је зи ка до гра ни це јед ног ма ша ла 
ко је је и сам по стао” (48). Оту да се ја сно по вла чи гра ни ца, од но сно раз ли ка из ме ђу 
са мог не по сре до ва ног до жи вља ја и оног ко ји би ва по сре до ван кроз је зик: „А рас пет 
сам био из ме ђу две ства ри: до жи вља ја ствар но сти ко ју жи вим и ми сли о њој [...]” (121). 

РАЗМЕНА ДАРОВА

Је ле на С. Мла де но вић



228

При ро да са мог уче ња је зи ка у ра ту, ме ђу тим, јед на ко је и нај су ге стив ни ја при ча о 
ра ту са мом: „[...] де ца ко ја уче је зик за вре ме ра та мо ра ју да на у че и то ка ко се ћу ти и 
кад се ћу ти, ка ко се при ча и кад се при ча. [...] У ра ту, од ра сли, ује зи че ни љу ди, уве ли ко 
ује зи че ни, за гле да ни су са мо, не ми ли це ћу те, па де ца, та ко, на у че не ки свој је зик, и 
зна че ње ти ши не” (75, 76).

Пи та ње је зи ка нас да ље во ди пре и спи ти ва њу са ме при ро де Та ба ше ви ће вог тек ста. 
Ње гов ро ман ла ко би се мо гао на ћи у ли ни ји по ет ских ро ма на, упра во због ка рак те-
ри сти ка и функ ци је је зи ка, али и по е тич ког про ми шља ња о је зи ку, што ову те му у 
ро ма ну цен тра ли зу је, а за тим се од ње, зра ка сто, гра на ју и дру ге те ме. Је ли Та ба ше вић 
пе сник или про за и ста по ста је ап со лут но не бит но, бу ду ћи да ње го ве и по ет ске и про-
зне тек сто ве ка рак те ри ше исти од нос пре ма је зи ку. Сто га је ма ње ва жно је су ли стра-
ни це ње го вог тек ста са бе лим сти хов ним мар ги на ма или пу не стра ни це без бе ли на. 
Та ба ше ви ћев је зик по ет ски је и не ли не а ран. Ре че ни це су ди фу зне и се ман тич ко сре-
ди ште у њи ма че сто из о ста је. И та ме та фо ра је жа, са ко јом се су сре ће мо на са мим 
ко ри ца ма ро ма на и ко ја се лајт мо тив ски по на вља у тек сту, мо же би ти упра во Та ба ше-
ви ћев је зик, с цр ве ним је згром уну тра и бо дља ма спо ља, што се ши ре не пра вил но на 
све стра не. Ње го ве су ре че ни це асо ци ја тив ни во до ско ци ко ји не по шту ју син так сич ка 
пра ви ла и ко ји пра те ри там у њи ма опред ме ће не ми сли, као у жен ском пи сму, са ко јим 
де ли и те ле сно до жи вља ва ње је зи ка: „Ре че ни ца је оста ла за у век да се мр да” (51), а 
„Је зик ла ко по ста је знак, а зна че ње осе ћај на усна ма ко ји ма ства раш пр стен за ту ме-
сна ту су шти ну сво јих уста и све га на све ту што је зи ком ли знеш и ство риш” (17). Бли ска 
му је тех ни ка ау то мат ског пи са ња, те се до би ја за грц нут из раз са раз ло мље ном син-
так сом и ало гич ним спо је ви ма: „Стал но сам хтео да ме ња мо играч ке за у век” (13) и „Рат, 
још увек, ни кад не ће по че ти” (34). Ре че ни ца је ди фу зна, као и су бјект ко ји је го во ри, 
ко ји ко ви тла ре чи ин вер зи ја ма, нео бич ним по ре ђе њи ма и ме та фо ра ма, пре о сми шља-
ва ју ћи са мог се бе: „Са мо Кар ло мо же ба бу, пар ти за не и мен стру а ци ју ста вља ти у исти 
кош” (28). Та кво пи са ње мо же се раз у ме ти као јед но ис тра жи ва ње у вла сти том ма тер-
њем је зи ку, али не као пу ки екс пе ри мент. Та ба ше ви ћев су бјект, као и чи та лац, увек је 
сти хиј ски пре пу штен цен три фу ги ра њу ма тер њег је зи ка ко ји ће, па ра док сал но, упр кос 
нај бо љем по зна ва њу, увек не ка ко оста ти стран, о че му и све до чи дра ма од ра ста ња 
цен трал ног ли ка ко ји усва ја је зик у ра ту и ка сни је га кроз се ћа ње осми шља ва: „[...] да 
ми је зна че ње ре чи са мо се ћа ње на пр ву упо тре бу ре чи” (12). Се ћа ње, од но сно по сре-
до ва ње до жи вља ја кроз при чу, је ди ни је мо гу ћи жи вот: „Че сто сам о свом жи во ту, док 
га жи вим, ми слио као и пре при ча ва њу тог жи во та” (104). Је зик као ме ди јум ствар но сти 
тран сми тер је си мул та но сти са да шњег вре ме на и вре ме на се ћа ња. А ко ли ко је оно 
ва жно, от кри ва се и у са мој струк ту ри ро ма неск ног тки ва, бу ду ћи да би ва пер со на-
ли зо ва но. Кар ло, лик са ко јим се нај пре упо зна је мо и ко га нај ду же по сма тра мо, ди-
рект но го во ри у кур зи вом озна че ним де ло ви ма тек ста и уи сти ну ни је ни шта дру го до 
Ди но во се ћа ње. А се ћа ње је кључ ни вид до га ђај но сти ко ја иден ти тет ски од ре ђу је 
по је дин ца јер је у је зи ку ку ћа ње го вог бит ка. Не ма од и гра ва ња на сце ни. Чи та ве гру-
пе љу ди, по пут из бе гли ца из ју го сло вен ских ра то ва де ве де се тих, при мо ра ни су на 
се ћа ње. Упра во за њих рат још увек ни кад не ће по че ти, док се у раз ми шља њи ма про-
вла чи пи та ње је ли мо гло би ти дру га чи је. Оту да и да ле ка ре ми ни сцен ци ја на Пан ду-
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ро ви ће ву хи ги је ну не се ћа ња: „Не пи тај ме ка ко знам да сам не што за бо ра вио. Не пи тај 
чак и ако не ми слиш да пи таш” (11).

Ако је Кар ло Ди но во се ћа ње, отва ра нам се пут ка те ре ну Та ба ше ви ће ве оми ље не 
лек ти ре. Ка ко је и сам ре као, за ње га су то Цр њан ски, На ста си је вић, Де спо тов и Ко пицл 
– сви ма го ви је зи ка. Али за др жи мо се на пр вом, не са мо за то што је опи сао јед но од 
нај тра гич ни јих ис ку ста ва чо ве чан ства, ис ку ство по врат ни ка из ра та, ре флек то ва но и 
у Та ба ше ви ће вим ли ко ви ма, већ и за то што уво ди мо тив двој ни штва: Ра јић –Чар но је-
вић ла ко мо гу по ста ти Ди но –Кар ло: „Ни ко ме не ли чим на оно што ми сле да је сам док 
ме не угле да ју. У тој ра зли ци на ста ју бар дво ји ца нас” (18). Али то ни је је ди но двој ни-
штво ко је мо же мо има ти на уму док чи та мо ро ман. Иа ко је Ан дрић због при ро де свог 
ви со ко ко му ни ка тив ног је зи ка и осо бе ног стил ског и при по ве дач ког мо ду са да ле ко 
од Та ба ше ви ћа, по сто ји јед но ме сто где се ова два пи сца су сре ћу. А то је ме сто удва-
ја ња. Ка да Ћа мил у Про кле тој авли ји бу де из го во рио „Ја сам то!”, са ми шљу на Џем-
сул та на, се ти ће мо се сле де ћих ре чи: „То сам, он да, ја, успо ме на. Сво ја успо ме на на 
се бе, се би. Кар ло ко ни ко.” (14–15) и „Кар ло, за блу да си, мо ја за блу да, ме ни, о ме ни. [...] 
се ћа ње на се бе као жр тву” (190).

И ту до ла зи мо до још јед не ве ли ке Та ба ше ви ће ве те ме, а то је раз от кри ва ње ком-
плек са жр тве. Та ба ше вић про бле ма ти зу је и го то во иро ни зу је на шу на вик ну тост на 
„су пер и ор ност” жр тве. Дру го план ска али лајт мо тив ска при ча овог ро ма на ко ја се 
сме сти ла и у ње гов на слов је сте при ча о Све том Се ба сти ја ну. Она нај пре раз би ја на шу 
за блу ду да по сто је љу ди ко ји су на за блу ду иму ни. Све ти Се ба сти јан, Та ба ше ви ћев Себ, 
пре то ри ја нац је ко ји је про го нио хри шћа не, а био за хри шћан ство. Оне ко је ни је мо гао 
да осло бо ди при мо ра вао је на жр тво ва ње. Ам би ва лент на при ро да Све тог Се ба сти ја-
на од ње га ства ра дво стру ког аген та, ко ји, ми сле ћи да чи ни до бро, чи ни зло. Као што 
зна мо, пут до па кла по пло чан је до брим на ме ра ма. 

Још јед но ра за ра ње ми то ва да на шњи це је за блу да о за до во ље њу прав де и иде ја 
да ће не пра вед ни би ти ка жње ни, а пра вед ни на гра ђе ни. Ме ђу тим, си стем ипак на гра-
ђу је не по доб не, а ис па шта ју пра вед ни. Стра да ће не ду жни пе тао: „Уби ти по гре шног 
пев ца као да је за и ста онај пе тао ко ји те на пао, то зна чи би ти свој чо век [...] пла као сам 
над ње го вом суд би ном, јер је прав да мо ра ла би ти на ми ре на, не ва жно над ким” (117, 
118), а су ге стив ност ове при че до дат но је по ја ча на са мим кон тек стом на ше за блу де о 
деч јој на ив но сти.

Јед на од осо би на ве ли ких пи са ца је сте то што се они ба ве ве ли ким те ма ма. Оним 
уни вер зал ним, нај оп шти јим, ко ји ма се чо ве чан ство за ни ма од кад пи ше. Упра во се на 
та квим те ма ма пи сци и до ка зу ју. Њих се мо гу ла ти ти сви, али је ди но ће рет ки ма по ћи 
за ру ком да пи шу ћи о оно ме о че му сви раз ми шља ју учи не то пи са ње дру га чи јим. 
Та ба ше ви ће во за др жа ва ње на од ре ђе ним те ма ма и про бле ми ма из де ла у де ло, као 
ка ква вр ста оп се сив но сти, не во ди ни ка квим по на вља њи ма, већ упра во оно ме што 
до бре пи сце и из два ја, а то је про ду бљи ва ње ис ку ства. Уме сто ла га ног плу та ња по 
по вр ши ни ра зно ли ких те ма, Та ба ше вић би ра да за ро ни ду бље (пот пу но све сно ко ри-
сти мо ме та фо ру кре та ња кроз во ду) у оне про бле ме и те ме ко ји ма се већ ба вио. У том 
сми слу га ве о ма ин те ре су ју по сти ску ства, а њи хо во про ду бљи ва ње у тек сту зна чи 
пре и спи ти ва ње гра ни ца, бив ство ва ње на руб ним по зи ци ја ма и њи хо во раз ми ца ње. 
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Та ко је пред ста вље на и те ма ра та, као ис ку ство ко је нас је од ре ди ло, али ко је тек се-
ћа ње у ви ду је зич ког ре кон стру и са ња мо же да осве сти. 

Ко ли ко год се тру ди ли да у крат ком освр ту бар до так не мо ве ћи ну те ма Та ба ше ви-
ће вог ро ма на, не ће мо до кра ја ус пе ти. Остао нам је не где по стра ни про блем еди пал-
ног ком плек са, ми мо сва ке вул га ри за ци је пред ста вљен од нос са Мај ком и „ма маџ би-
ном” (190), ма е страл но уло вљен у са мо јед ној ре че ни ци: „Ма ма, за бо ра вљам овај је зик 
она ко ка ко сам га на у чио од те бе, све тим ти се и же лим да ви диш у то ме на чин мо је 
чуд не љу ба ви” (17). Овај ро ман тре ба чи та ти и као ро ман о са мо ћи и по себ но тра га ти 
за од ре ђе ним сим бо ли ма, ка кав је, на при мер, сим бол во де: „Во да је јед но те исто као 
и се ћа ње: во да од не куд мо ра да се по ву че – као жи вот – да би оста ло се ћа ње” (95). За 
за љу бље ни ке ин тер тек сту ал них ве за, али не на ме тљи вих, мо же би ти за ни мљи во тра-
га ње за скри ве ним ди ја ло зи ма са све ко ли ком ли те рар ном тра ди ци јом. Та ба ше вић 
нас не ће по ште де ти ни кри ти ко ва ња ин сти ту ци о на ли зо ва них ви до ва по на ша ња, али 
и да на шњег схва та ња ан га жо ва не умет но сти: „[...] из бе гли це тре ба та ма ни ти као кр-
ти це, у њи хо во име при ча ти при че о ра ту, та ко ми сле да не ми сле умет ни ци и по ли-
ти ча ри, али та ко свим си ла ма ра де [...] Јер у Еми ном схва та њу све та, ме ђу тим, упор но 
се ис ти ца ла јед на об ма на да жи вот ли шен при ну де на жр тву се бе осми шља ва не ком 
до бро вољ ном жр твом кроз умет ност“ (133, 165), о че му по себ но про го ва ра и агент 
др жав не без бед но сти са ре зо нер ском функ ци јом: „На рав но да про кле ти Брехт ни ко-
га не ће пре ну ти, ни ти отре зни ти, на те ра ти да кри тич ки про ма тра сво ју сва ко дне ви цу. 
Ка кве су то за блу де? О че му ми сли та омла ди на ко ја ве ру је да ре чи има ју та кву си лу? 
Не ми сли ни о че му јер је чи тав жи вот про ве ла у је зи ку, не жно сти, на да ју ћи се с де бе-
лим раз ло гом не че му” (168). Сви ње го ви ли ко ви, њи хо ве овла шне ски це – Кар ло, Ди-
но, Ема, из ра зи та Со фи ја, агент др жав не без бед но сти, мај ка Ли ди ја, отац, очух Јо сип/
Јо сиф – са мо су по кре тљи ви озна чи те љи у функ ци ји од ре ђе них иде ја.

Та ба ше ви ћев глас у срп ској књи жев но сти је глас ге не ра ци је ро ђе не осам де се тих 
го ди на. Ис ку ство ко је ју је од ре ди ло тек сад сти же на ред да бу де пре и спи та но. Од го-
во ре тре ба тра жи ти у по нов ним чи та њи ма, јер овај ро ман тра жи по вра так, док је 
сва ко но во су сре та ње са њим ко рак бли же на ма са ми ма. „Де сио се рат” (33). Де сио се 
и Та ба ше вић! Ма ша ла!


