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БА ТИ НЕ, БРИ ЈАЧ И БА СТАРД НОСТ
Па сив ни пу сто ло ви

Твр ди ти да ро ман Ла сла Ве ге ла Бал кан ска ле по ти ца или Шле ми ло во ко пи ле има 
иро ниј ски и пи кар ски ка рак тер у не ку ру ку је нео че ки ва на тврд ња. „Иро ниј ски мо дус 
при по ве да ња“ је Ла сло Ве гел упо тре био ве о ма суп тил но, та ко да се кроз сло је ве ро ма-
на „про ви ди“ је дан иро ни чан сен ти мент ко ји „бо ји“ оста ле сло је ве: по ро дич но-исто-
риј ски ро ман и „ба рок ни“ ро ман о ви ше стру ким иден ти те ти ма. 

Исто ри ја је у овом ро ма ну уоб ли че на као фар са ко ја ме ље та ко зва не обич не љу де, 
ко ји ма при па да ју и дво ји ца глав них про та го ни ста: де да на ра то ра, нај ви ше, он да и сам 
на ра тор. А обо ји ца су „тро и ме ни“,1 што се мо же ана ли тич ки узе ти као пр ва озна ка 
фар се. На ра то ров де да је нај пре у књи ге за ве ден као Јо хан, по знат је и као Ја нош, да 
би по до ла ску срп ских вла сти по стао и Јо ван. Слич но је и са на ра то ром, иа ко је мо ти-
ва ци ја за ње го во „кр шта ва ње“ још сло же ни ја. У осно ви име но ва ња сто ји ре пре си ја 
ко јој при бе га ва ју пред став ни ци вла да ју ће ве ћи не: но во ро ђе но би ће тре ба име ном 
ет нич ки трај но мар ки ра ти и свр ста ти, та ко да се већ на из го вор ње го вог име на по ка-
же ко ме „при па да“. На ра тор је по мај ци Франц, по де ди Фе ренц, а по Све то за ру, пр вом 
чо ве ку Но вог Са да по сле осло бо ђе ња од на ци зма, Фра ња. 

По што цео Ве ге лов ро ман вр ви од doppelgänger ефе ка та, од но сно од ли ко ва двој-
ни ка и ре пе ти тив них си ту а ци ја, и де да и унук су сво је вр сни двој нич ки пар. За јед нич ка 
им је фи гу ра за мен ског оца: де ди Јо ха ну/Јо ва ну, ка ко су га нај че шће зва ли, отац је био 
по знат, али је умро док је овај још био де те па га је прак тич но усво јио мај стор Шварц, 
у чи јој ку ћи је жи вео и чи ју ра ди о ни цу је остао да чу ва, ка да је ње гов по о чим 1918. 
го ди не по сле сло ма Ау стро у гар ске из бе гао из Но вог Са да у Беч. До са мог кра ја ро ма на 
на ра тор не ће зна ти ко му је отац, ве ру ју ћи да је то Све то зар. У ње го вој све сти оста ла 
су ја ка два мо мен та – Све то за ро ва бри га о де ди и ње му, али и гла си не, о ко ји ма се 
Фе рен цо ва/Фра њи на мај ка ни кад ни је из ја шња ва ла, да ју је по сле осло бо ђе ња Све-
то зар за пра во си ло вао. 

На име ну Франц на ра то ро ва мај ка Ери ка ин си сти ра, го во ре ћи си ну да је ње гов 
отац Не мац, зах те ва ју ћи од ње га да учи не мач ки и ка сни је еми гри ра у Не мач ку, ка ко 
твр ди – у до мо ви ну свог оца. Де да опет ин си сти ра на ма ђар ском име ну, у че му се от кри-
ва де ди но истин ско осе ћа ње при пад но сти, што је ва жан мо ме нат, бу ду ћи да ће при-
ли ком сва ке про ме не вла сти ње го ва на ци о нал на ло јал ност би ти до ве де на у пи та ње. 

1 „На ше име нас ис ку ша ва, ле пи се за нас, као сен ка, и ни кад се од ње га не ће мо осло бо ди ти. Прати 
нас у сто пу, хте ли ми то или не“, Ла сло Ве гел: Бал кан ска ле по ти ца или Шле ми ло во ко пи ле, пре вео 
са ма ђар ског Ар пад Виц ко, Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2017, стр. 177. (Из вор но об ја вљен 2015. у 
Бу дим пе шти у из да њу No ran Li bro Kiadó.)
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На и ме, за Ма ђа ре ће би ти ко ла бо рант са Ср би ма по сле 1918. го ди на, па са ко му ни сти-
ма, ве ћи ном срп ским, по сле Дру гог свет ског ра та, а за Ср бе (и ко му ни сте) ће оста ти 
по во дљи ви и дво лич ни Ма ђар ко ме се ни ка да до кра ја не мо же ве ро ва ти. Та ко лик 
Јо ха на/Ја но ша/Јо ва на Шле ми ла пред ста вља фи гу ру чо ве ка са ру ба ет нич ке за јед ни це 
и фи гу ру не вољ ног ко ла бо ран та. 

Ве гел је свог про та го ни сту об ли ко вао као осо бу са ко јим се суд би на по и гра ла, 
гур нув ши га ми мо ње го ве во ље у си ту а ци је ко је су и код јед не и код дру ге стра не 
иза зва ле трај ну по до зри вост. Исти на, ни ње гов лик ни је са свим узо рит. За ми шљен је 
као опор ту ни ста, али из ег зи стен ци јал них раз ло га. Као про фе си о на лац ли шен па три-
от ског оди ју ма, он ће из ра ђи ва ти гр бо ве свих др жа ва ко је ће про тут ња ти Но вим Са дом, 
од ау стро у гар ских, пре ко Кра ље ви не Ју го сла ви је до со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, а то 
ће на ста ви ти и ње гов унук, из ра ђу ју ћи гр бо ве пост со ци ја ли стич ких ре пу бли ка, Ма-
ђар ске и Ср би је, ко је ће за хва ти ти на ци о на ли стич ка но стал ги ја. 

У ли ко ви ма овог двој нич ког па ра пре по знао сам пи ка ре, од но сно пу сто ло ве, али 
услов но или ин верз но. Пу сто ло ви во ђе ни аван ту ри стич ким ду хом пре ва љу ју раз да љи-
не, ме ња ју сре ди не и упа да ју из аван ту ре у аван ту ру, док су Јо хан и Фра ња при ко ва ни 
за свој род ни град и сво ју ку ћу. Код Ве ге ла је исто ри ја (20. ве ка) тај не пред ви дљи ви 
ак тив ни по кре тач ко ји де лу је на лик гно стич ком злом бо жан ству: по и гра ва се са људ-
ским би ћи ма и ува љу је их из не во ље у не во љу. Ве ге ло ви про та го ни сти су пу сто ло ви 
ко ли ко и лут ке на кон цу ко ји ма не ко дру ги упра вља. С тре ће стра не, ови ли ко ви су 
игра ли уло гу вред них и по ште них за по сле ни ка – де да као еко ном град ске ку ће и под 
хор ти јев ци ма и по сле осло бо ђе ња, унук као мај стор за по прав ку кућ них апа ра та и 
во зи ла. Као ли ко ви они пред ста вља ју на лич је пу сто ло ва или њи хо ву па ро ди ју. Ако је 
циљ пи ка ра ко лек ци о ни ра ње што ве ћег бро ја успе шних аван ту ра, Ве ге ло ви ли ко ви 
има ју за циљ да пре жи ве окол но сти ко је су опа сне по жи вот. 

Жен ска ле по та као кон тра пункт исто ри ји

На по ре до са иро ни јом, ко ја чи ни да исто риј ска фар са бу де ви ше гро теск на а ма ње 
тра гич на, а мо гло би се ре ћи и на су прот иро ни ји, у Ве ге ло вом ро ма ну Бал кан ска ле по-
ти ца или Шле ми ло во ко пи ле фор ми ра се кон тра пункт ко ји чи ни жен ска ле по та, од но-
сно му шка оча ра ност жен ском ле по том. Жен ска ле по та је ве о ма ја ка си ла без об зи ра 
да ли се ја вља не по сред но или пре ко жен ских ака та, да кле као умет нич ко де ло. 

И ов де по сто ји двој нич ки пар, ко ји чи не бе о град ска глу ми ца и сли кар ски мо дел 
Ива на Пе ри шић и пар ти зан ски ко ман дант и ег зе ку тор Све тла на, не ми ло срд ни ре ван-
ши ста за уби ство свог је вреј ског ве ре ни ка. Ла сло Ве гел је „ба рок но“ ис пре плео суд-
би не сво јих ли ко ва: уби ца Све тла ни ног ве ре ни ка, ма ђар ски хон вед ски офи цир, ис по-
ста ви ће се, пра ви је отац на ра то ра Фран ца/Фра ње. Све тла на ће не по сред но по сле 
за вр шет ка Дру гог свет ског ра та бру тал но мал тре ти ра ти на ра то ро вог де ду и ин си сти-
ра ти да он бу де стре љан, да би ћер ка Све тла не и Све то за ра, Ол га, за ко ју је на ра тор 
ду го ве ро вао да му је по лу се стра, по ста ла осо ба код ко је ће се на ра тор у на ше до ба 
пре се ли ти ка да за па ли де до ви ну да је не би пре у зео тај кун-пред у зи мач. Ни то ни је 
све. Све то зар, пред рат ни сли кар а рат ни ко ме сар, за љу би ће се, као и на ра то ров де да, 
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у Ива ну Пе ри шић, шта ви ше чи је ће га од би ја ње да се вра ти у Бе о град на ве сти да на-
пу сти пред рат ни Беч и при кљу чи се ко му ни сти ма. 

На по ре до са овом пре пле те но шћу, Ве гел се опре де лио да ње го ви ли ко ви има ју 
„ду пло дно“, од но сно јед ну јав ну и тај ну лич ност. Та ко је Ер жи ка Тел ђе ши, удо ви ца 
ма ђар ског рат ног ин ва ли да ко ји је не срећ но на стра дао при ли ком пар ти зан ског ула-
ска у Но ви Сад, по Све то за ро вом на ло гу по ста ла ме ди цин ска се стра и по моћ ни ца 
на ра то ро вог де де, али и са рад ни ца Озне, ко ја је у исто вре ме по ма га ла де ди и пот ка-
зи ва ла га слу жби. 

Осо бен и код са вре ме них пи са ца ре дак на чин ком по но ва ња на ра ци је при су тан је 
у ро ма ну Бал кан ска ле по ти ца или Шле ми ло во ко пи ле Ла сла Ве ге ла, ко ји у на че лу под-
се ћа на на ра тив ну струк ту ру при сут ну ре ци мо у Ан дри ће вом ре мек-де лу Про кле та 
авли ја. Бар у два на вра та на ра тор Франц/Фра ња по зајм љу је глас или пре но си при чу 
и то не са мо јед ног већ ви ше ли ко ва, али та ко да дру ги лик ко ји при ча по зајм љу је глас 
тре ћем итд. У дру гом де лу, на ра тор та ко по зајм љу је глас свом де ди, или дру га чи је 
ре че но: лик де де о чи јем жи во ту при по ве да ње гов унук сам по ста је на ра тор, да би 
овај у јед ном тре нут ку пре пу стио при по вед ну па ли цу, или је мо жда бо ље ре ћи ми кро-
фон, Ива ни Пе ри шић ко ја из свог угла осве тља ва вла сти ту по зи ци ју и мо ти ве. 

На исти на чин, у тре ћем де лу ро ма на, при ли ком су сре та на ра то ра са Ол гом Ди ми-
три је вић, ћер ком Све тла не и Све то за ра, она при по ве да при чу о сво јим ро ди те љи ма, 
али у јед ном тре нут ку на ра тив но ја „пре у зи ма“ њен отац, Све то зар, опи су ју ћи сво је 
пред рат не беч ке су сре те са Ива ном Пе ри шић. Ово на ра тив но про ис хо ђе ње ни је до-
ве ло у пи та ње ле ги ти ми тет при по ве да ња, од но сно ње го ву епи сте мо ло шку по у зда ност, 
а ни је ни по себ но за ком пли ко ва ло пра ће ње то ка при по ве да ња. Ве гел се на овај на чин 
опре де лио за ау тен тич ност пер спек ти ве про та го ни ста уме сто при че по се ћа њу на 
ту ђе при че, на шта би био при мо ран да се опре де лио за јед ног на ра то ра (уну ка), или 
евен ту ал но за дво ји цу (уну ка и де ду Шле ми ла). 

Ет нич ки кон фликт ду гог тра ја ња

Кан тор Бан га мо ли де ду Шле ми ла да „по све до чи ка ко он, Бан га, ни је ни за шта крив, 
Бог му је све док да је не ду жан. Де да је са мо ра ши рио ру ке и ре као да ће учи ни ти све што 
је у ње го вој мо ћи, али се бо ји да у ово рат но вре ме Го спод има ва жни ја по сла“ (146). 

Иа ко о то ме ни ко не го во ри екс пли цит но, на ра тор или не ко од ли ко ва, у под тек сту 
Ве ге ло вог ро ма на дâ се иш чи та ти да је ко рен не во ља ста нов ни ка овог про сто ра у те-
жњи за ет нич ком до ми на ци јом ко ју ис по ља ва сва ка власт на кон свог усто ли че ња. Или, 
дру гим ре чи ма, у то ме што су две до ми нант не за јед ни це, ма ђар ска и срп ска, у тој 
ме ри хо мо ге ни зо ва не уну тар се бе да се сва ко ко и под при ну дом са ра ђу је са „дру гом 
стра ном“ до жи вља ва као на ци о нал ни из дај ник. Са мим тим, и јед на и дру га за јед ни ца 
вла сти ко је чи не при пад ни ци њи хо ве ет нич ке гру пе до жи вља ва ју као сво је, а оне 
дру ге као ту ђе и ту ђин ске, та ко ре ћи као оку па тор ске и у мир но доп ско вре ме. 

Ла сло Ве гел се опре де лио да тач ку гле ди шта по кло ни сво јим тро и ме ним (ма ђар ским) 
ју на ци ма и „срп ским“ ли ко ви ма осо бе не суд би не. Да кле, збир но гле да но, ли ко ви ма ко ји 
ни су ре пре зен та тив ни за гле ди шта и осе ћа ња за јед ни це као це ли не, јер пред ста вља ју 
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сво је вр сни из у зе так у од но су на сво ју гру пу. Та ко ђе, исто риј ски гле да но, бу ду ћи да то 
ау то ру ни је био циљ, од ре ђе ни исто риј ски пе ри о ди оста ли су без сво јих „ре пре зен та-
на та“: ре ци мо ау стро у гар ски, па ни је до так ну та тен зи ја из ме ђу две нај ја че за јед ни це 
у том цар ству и кра љев ству. Исто та ко, иде о ло шка су че ље ност у срп ском кор пу су 
из ме ђу мо нар хи ста и ко му ни ста ни је би ла у при мар ном фо ку су Ве ге ло вих ли ко ва. 

Слич но је и са тран зи ци о ним или пост ко му ни стич ким пе ри о дом у Ве ге ло вом ро-
ма ну ко ји је, гле да но из угла ма ђар ско-срп ских од но са, обе ле жен: 

– про це си ма да љег исе ља ва ња ма ђар ског ста нов ни штва из Вој во ди не у Ма ђар ску,
– при ва ти за ци јом дру штве не имо ви не и успо ном тај ку на или при вред ни ка сум њи-

вог по ре кла ка пи та ла, по тен ци јал них рат них про фи те ра или кри ми на ла ца (ко ји, да 
би са чу ва ли ка пи тал и про ши ри ли сво је по сло ве, скла па ју но ви „са вез ели та“ са фор-
мал но де мо крат ски иза бра ним пред став ни ци ма из вр шне вла сти) и 

– про це си ма ре ви зи је исто ри је код обе за јед ни це, та ко да и јед на ком плек сна фи-
гу ра ка кав је на ра то ров де да Јо хан/Ја нош/Јо ван у до ба тран зи ци је по ста је „жр тва 
ко му ни стич ког те ро ра“ и ло кал не вла сти пред ла жу да Ше но и на ули ца по ста не Ули ца 
Јо ва на Шле ми ла. 

Ра шо мон ска жр тва

Ком плек сност ли ка де де Шле ми ла је у ства ри ре цеп циј ске при ро де, јер је сло же но 
и про тив реч но ту ма че ње ње го ве „уло ге“ у од ре ђе ним до га ђа ји ма ко ји су сви од ре да 
би зар ни и обе ле же ни ре пре си јом. Ме ђу тим, ни је те шко за кљу чи ти да је овај лик ско ро 
па па ра диг ма тич на жр тва исто риј ских про ме на. 

На при мер, по сле Ве ли ког ра та, ка да у Но ви Сад ула зи срп ска вој ска, Јо хан Шле мил 
у уни фор ми срп ског на ред ни ка при др жа ва вла сти те мер де ви не ко ји ма се ус пи ње 
глу ми ца Ива на Пе ри шић ко ја на ме сто до та да шње ау стро у гар ске ка чи за ста ву Кра-
ље ви не Ср би је. Ви ше при ве де ни не го сло бод ном во љом оку пље ни гра ђа ни, ве ћи ном 
ма ђар ске на ци о нал но сти, не ве што пе ва ју срп ску хим ну, та ко да ће јед но од пр вих 
на ре ђе ња ка пе та на срп ске вој ске би ти да ма ђар ско гра ђан ство ве жба срп ску хим ну 
у Град ској ку ћи, а ка сни је и игра ње срп ског ко ла. Јо хан је на све ча ност по ста вља ња 
но ве за ста ве кре нуо у пре ши ро ком оде лу свог по сло дав ца г. Швар ца, ко ји је по бе гао 
у Беч, сто га што за све ча ну при ли ку ни је имао да об у че сво је оде ло. Бу ду ћи да је у том 
ве ли ком оде лу из гле дао „као стра ши ло“, срп ски ка пе тан је на ре дио да „за ду жи“ из 
ма га ци на и об у че уни фор му срп ског офи ци ра. 

Овај до га ђај је у очи ма Шле ми ло вих ма ђар ских су на род ни ка из гле дао као чин 
Шле ми ло ве ко ла бо ра ци је са срп ским вла сти ма и од та да је он обе ле жен као срп ски 
чо век. Упр кос та квој ре пу та ци ји, оп се сив ну иде ју да сво ју ћер ку за по сли у но во сад ској 
по шти Шле мил не ће оства ри ти из раз ло га ко јег он ни је све стан, да ње го ва ћер ка није 
аде кват не на ци о нал но сти за др жав ну слу жбу. Слич но, у до ба оку па ци је и вла да ви не 
хор ти је ва ца, са мо због то га што је Шле ми лов ком ши ја био ко му ни ста ко ји је пре бе гао 
пар ти за ни ма, Шле ми ла ће ма ђар ски хон ве ди те шко зло ста вља ти при ли ком ис пи ти-
ва ња. Али ни из бли за то ли ко ко ли ко пар ти зан ски ислед ни ци ка да га упра во ком ши ја, 
ко ји му по сле осло бо ђе ња до ста вља еле мен тар не на мир ни це за жи вот, пот ка же да је 
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ре као да Ста љин ла же, јер ни пар ти за ни ни су за по сли ли ње го ву ћер ку у по шти, иа ко 
је та кво обе ћа ње до био. Од по сле ди ца пар ти зан ског исле ђи ва ња Шле мил ће оста ти 
ин ва лид и би ти ве зан за ин ва лид ска ко ли ца, иа ко, ка ко се ви ше пу та на гла ша ва у ро-
ма ну, ни је био не по кре тан. Ко ри шће ње ин ва лид ских ко ли ца био је Шле ми лов из бор, 
не пре ка по тре ба, и не ка вр ста па сив ног от по ра и еска пи зма. 

Из свих пе ри пе ти ја Шле мил је „сре ћан“ ка да, ка ко ка же, из ву че жи ву гла ву и то је 
је ди ни ис ход ко ји је спре ман да до жи ви као на гра ду. Ипак, и то је на ред ни окре тај 
за врт ња ко ји до но си ре цеп ци ја су на род ни ка и но ва вре ме на, Шле мил ће би ти по ми-
њан или као жр тва за на шу ствар или на ци о нал ни из дај ник. По сле ра та ће при ми ти 
со ци ја ли стич ки ор ден за ан ти фа ши стич ке за слу ге, а у до ба тран зи ци је, као жр тва ко-
му ни стич ког те ро ра, част да се по ње му на зо ве ули ца, уз пла ни ра ни спо ме ник и спо-
мен-ку ћу. При том, на ње го вој зва нич ној умр ли ци као го ди на смр ти ста ја ће 1945, где 
пи ше да је стре љан као са рад ник и сим па ти зер оку па то ра. Ово су при ме ри ко ји илу-
стру ју ап сурд исто ри је као фар се и пот пу ну не моћ по је дин ца ко ји као па ра диг мат ска 
жр тва по ста је лик ап сурд ног игро ка за и ап сурд ни ју нак. 

Пси хо ло ги ја ап сурд ног ју на ка

Увек се мо же ре ћи да је де да Шле мил био жр тва (про вер би јал ног) злог слу ча ја или 
не срећ ног сти ца ја окол но сти, али то об ја шње ње мо же да ва жи за мир но доп ска вре ме-
на. По Шле ми ла је не срећ ни слу чај да је срп ски ка пе тан ушао упра во у ње го ву ра ди о-
ни цу, а не код не ког дру гог но во сад ског Ма ђа ра, тра же ћи мер де ви не по треб не да се 
ока чи срп ска за ста ва на згра ду по ште. Шле мил је уи сти ну мо гао да сла же да не ма 
мер де ви не и ти ме ри зи ку је да код но вих вла сти бу де до жи вљен као онај ко не са ра ђу-
је или да оде и ко рак да ље и отво ре но се су прот ста ви и ти ме се бе ди рект но озна чи као 
не при ја те ља но вог ре жи ма. По сво јој при ро ди, лик Јо ха на Шле ми ла ни је по бу ње ник 
или уста ник, али ни је ни при тво ран или дво ли чан, да вр да и му ља из ко ри сто љу бља 
и стра ха. Па ра диг ма тич ност ње го ве жр тве и по чи ва на на ив но сти и кон струк тив ном 
по на ша њу. 

Он без ре зер вно ве ру је ка да му ка жу да ће му за по сли ти ћер ку у по шти, да би у ра-
зо ча ра њу из ре као ин кри ми ни са ну ре че ни цу да Ста љин ла же, он да ка да пар ти зан ске 
вла сти не ис пу не обе ћа ње. Ње го ва до бро та је кон струк тив ност обич ног чо ве ка ко ји 
без кал ку ла ци ја, иа ко не и без стра ха или све сти о по сле ди ца ма, из вр ша ва оно што се 
од ње га тра жи. Јер он је ше грт ко ји је на услу зи му ште ри ја ма и по шту је сва ку власт, па 
и срп ску, али се ти ме не осе ћа ма ње Ма ђа ром. Њи ме ви ше од еснаф ске отво ре но сти 
ру ко во ди страх од не по слу ха ко ји би евен ту ал но ис по љио пре ма вла сти ма. Па ра док-
сал но, де да Шле мил по ста је жр тва не због сво је не ко о пе ра тив но сти не го за хва љу ју ћи 
њој, ко ја сва кој од стра на из гле да сум њи во. Де да Шле мил је у том сми слу ан дри ћев ски 
лик на гра ни ци из ме ђу два све та, од но сно из ме ђу две за јед ни це ко ји ма ру ко во де ја ке 
цен три пе тал не си ле ет нич ке хо мо ге ни за ци је. 

Са пар ти зан ском по бе дом ства ри се ме ња ју, али и усло жња ва ју: уз на ци о нал ни 
кри те ри јум, у игри је још и кла сни, од но сно иде о ло шки. За иде о ло ги ју ју го сло вен ских 
ко му ни ста би ло је ире ле вант но да ли је не ко Ср бин или Ма ђар, већ то да ли је био 
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при пад ник оку па ци о них вла сти и њи хов по ма гач, од но сно, у дру гом ко ра ку, да ли је 
при ста ли ца не ке од кон ку рент ских по ли тич ких оп ци ја (на ци о на ли ста или ли бе рал), 
те, у тре ћем ко ра ку, да ли је кла сно ком па ти би лан или је објек тив на ме та бу ду ће со-
ци јал не ре во лу ци је (рад ник или ка пи та ли ста). У исто риј ској прак си, због не по сто ја ња 
ја чег ма ђар ског ко му ни стич ког от по ра Хор ти је вој вла сти, за по бед ни ке је ма ђар ство 
по се би би ло сум њи во, као не што што тек тре ба да до ка же сво ју ло јал ност но вом по-
рет ку. Бу ду ћи да де да Шле мил ни је мо гао као за на тли ја да бу де кла сни не при ја тељ, 
ни ти се па чао у по ли ти ку да би био озна чен као по ли тич ки про тив ник, остао је сум њив 
нај пре на осно ву сво је на ци о нал не при пад но сти, а по том и као Ма ђар ко ји је не по у-
здан по свом ка рак те ру (под сва ким ре жи мом је из ра ђи вао др жав не гр бо ве до тич не 
др жа ве), да кле као слу га и опор ту ни ста. По себ но оте жа ва ју ћа окол ност по ње га би ло 
је то што је са ци ган ским ка фан ским „ор ке стром“ ко ји је ин то ни рао ма ђар ску хим ну 
до че као ула зак Хор ти је вих кви слин шких тру па. 

Де да Шле мил је же лео не са мо да из ву че жи ву гла ву, већ и да жи ви у ми ру са сво-
јим су на род ни ци ма и бу де при хва ћен као „до бар Ма ђар“, ка ко се он и осе ћао. То што 
га су на род ни ци ни су це ни ли, њи ма ка сни је ни је сме та ло да га мо ле за услу ге по сре-
до ва ња код но вих, срп ских вла сти, у че му им ни је мо гао по мо ћи, или да га ис ко ри сте 
за сво је по ли тич ке игре у ме ђу рат ном пе ри о ду. Та да се зби ва јед на од ефект ни јих 
сце на у ро ма ну ка да бив ши пред сед ник оп шти не го спо дин Нађ ко ло ми, у ин ва лид ским 
ко ли ци ма, пе ва се ре на ду ис под про зо ра Ива не Пе ри шић, не би ли пре ко ње ути цао 
на свог ко ле гу, срп ског гра до на чел ни ка и Ива ни ног љу бав ни ка. Да кле, ко ли ко је у 
јед ном сми слу де да Шле мил „слам ка ме ђу ви хо ро ве“, у дру гом је сред ство раз об ли-
ча ва ња дво лич но сти тзв. пра вих Ма ђа ра, не ка вр ста Сте ри ји ног го спо ди на Га ври ло-
ви ћа пре ма срп ским ро до љуп ци ма из 1848. го ди не. 

Да кле, ко ли ко је де да Шле мил био жр тва исто риј ских окол но сти, свог ка рак те ра 
и злог слу ча ја (ко ме ди јан та)? Исто риј ске окол но сти је су „пр ви по кре тач“, али оне не 
би про из ве ле та кве по сле ди це да се ни су од и гра ле у усло ви ма пер ма нент них ме ђу-
ет нич ких тен зи ја, из ме ђу ко јих се по је дин ци кре ћу као из ме ђу Сци ле и Ха риб де. При 
том пра ви иза зов за по је дин це пред ста вља ју она вре ме на ка да су те си ле су че ље не, 
од но сно ка да на вла сти ни су пред став ни ци вла сти те ет нич ке за јед ни це. У жан ру исто-
риј ске фар се, или гро те ске, за ко ји се Ла сло Ве гел опре де лио, ка рак тер ли ка де де 
Шле ми ла не игра пре суд ну уло гу, већ га, као у ан тич кој тра ге ди ји о ре ци мо кра љу или 
ти ра ни ну Еди пу, во ди ка ба ти на ма, ис кљу че но сти из за јед ни це и пат њи ма шта да 
ура ди. Де да Шле мил ни је ни хе рој ни ли це мер, да кле еп ски про та го ни ста или ан ти ју нак 
ко ји иза зи ва пре зир, већ лик обич ног чо ве ка ко ји је ми мо сво је во ље уву чен у вр тлог 
ап сур да. Слу чај код Ве ге ла не игра ни ка кву су штин ску уло гу. Де да Шле мил јед но став но 
ни је мо гао да из бег не оно што му се де си ло јер је (по за ко ни ма књи жев не има ги на-
ци је сво га ау то ра) био пред о дре ђен да бу де па ра диг мат ска жр тва исто риј ске фар се. 
Као па ра диг ма, сво јом суд би ном ин сај дер ски све до чи о за ум ном на си љу ко је је пра ва 
при ро да те фар се. Фар са стал но ла ви ра из ме ђу ло ги ке и раз ло га и де струк ци је за 
ко јом по се же сва ка власт, анк си о зна и па ра но ич на до ср жи. Власт же ли да се усто личи 
и ста би ли зу је „за мно га ја ље та“, али до не кле и да се за ба ви. 
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Еро ти ка бри ја ча

Овим сам се до та као фе но ме на еро ти ке у Ве ге ло вом ро ма ну Бал кан ска ле по ти ца 
или Шле ми ло во ко пи ле. Тај фе но мен се ја вља у два ви да: сен ти мен тал но-ро ман ти чар-
ском, у ви ду „за тра вље но сти“ де де Шле ми ла, по том и ње го вог уну ка, на ра то ра, жен ском 
ле по том, ко ју оли ча ва глу ми ца Ива на Пе ри шић, нај пре ужи во, а по том и њен акт, да кле 
умет нич ко де ло јед не по зна те беч ке умет ни це. Дру ги вид ис по ља ва ња ерот ског фе-
но ме на у овом ро ма ну је па то ло шки или са до ма зо хи стич ки. 

При мер пр вог ви да еро ти ке пред ста вља сце на ка да по на ре ђе њу ка пе та на срп ске 
вој ске ко ја је „осло бо ди ла“ Но ви Сад, Јо хан учи Ива ну да во зи би цикл. Он је као мла дић 
оча ран ње ним из гле дом, али и сек су ал но уз бу ђен бли зи ном ње ног те ла на би ци клу. 
Ме ђу тим, Ива на ће се у то ку те под у ке у јед ном тре нут ку ски ну ти до го ла пред Шле-
ми лом. Мо ти ва ци ју тог чи на на ла зи мо мно го ка сни је, на кра ју ро ма на, у при чи ко ју 
уну ку пре но си Ол га Ди ми три је вић, при чи ко ју је чу ла од свог оца, а он од са ме Ива не 
ка да ју је по се тио у Бе чу. 

Ива нин „при ват ни стрип тиз“ је мо ти ва циј ски сло жен чин. Био је вр ста на гра де де ди 
Шле ми лу за ње го ве по све ће не под у ке у во жњи, по том не ка вр ста ег зи би ци о ни стич-
ког иза зи ва ња ње го ве уструч љи во сти, и из раз је ди ног ви да над мо ћи ко ји Ива на мо же 
да по стиг не. На и ме, као „бал кан ска ле по ти ца“ у hard co re му шком све ту, она мо же да 
успе је ди но као „ла ка жен ска“ или тро феј на же на, ко ја уме да за му ти му шки мо зак, а 
он да га гру бо ис ко ри сти за сво је пла но ве. Њен про ми ску и тет је стро го функ ци о на лан, 
ни је са мо свр хо вит. Тек пре ко про ми ску и те та и сек су ал ног по ди ла же ња моћ ним му-
шкар ци ма она мо же да их упрег не за свој циљ. Она очај но же ли да по но во оде у Беч, 
ода кле се ла ко ми сле но вра ти ла у Ср би ју на по чет ку Ве ли ког ра та. Ка да у то ме успе, у 
Бе чу ће оста ти да жи ви као сингл осо ба, од бив ши удва ра ња мно гих. Са мо стал ност јој, 
исти на, ни је до не ла и ду бље жи вот но ис пу ње ње, о че му та ко ђе по сред но све до чи 
Све то за ро ва при ча ко ју на ра то ру пре но си ње го ва ћер ка Ол га. За што је то та ко, о то ме 
Ве ге лов ро ман не го во ри. 

Хе до ни зам на си ља ни је у при мар ном фо ку су Ве ге ло вог ро ма на, али ни је да се не 
мо же на ћи. У ви ду сво је вр сног са ди зма ко ји ни је ли шен ја ке ерот ске ком по нен те ја вља 
су у од но су Све тла не и де де Шле ми ла, у сце на ма ка да га Све тла на бри је ве о ма оштром 
бри твом, и при том га увек по се че. Шле мил жељ но иш че ку је Све тла нин до ла зак, за-
пу штен је, од но сно не бри је се из ме ђу ње них до ла за ка и с об зи ром на то да жи ви као 
пу сти њак, без дру гих же на, Све тла ни на „бер бер ска услу га“ за ње га мо же да има зна чај 
сек су ал ног чи на. Из Све тла ни ног угла, ње на на ва да, ко ју мо же мо ви де ти и као вр сту 
оп се си је, мо же има ти ве зе са ње ним рат ним пост тра у мат ским син дро мом, али је сва-
ка ко ве за на и за об лик до ми на ци је над Шле ми лом. Чин бри ја ња, док др жи бри тву 
при сло ње ну уз ње го во не за шти ће но гр ло, је сте по на вља ње ни кад не из ве де не сце не 
стре ља ња за шта се Све тла на за ла га ла док је де да Шле мил био у пар ти зан ском ис тра-
жном за тво ру. Све тла на бри ја њем оства ру је свој ли би ди но зни ви шак или до ми на трикс 
ужи так, си му ли ра ју ћи сце ну ег зе ку ци је. 

Још је дан мо ме нат фе но ме на еро ти ке ја вља се у ли ку Све то за ро ве и Све тла ни не 
ћер ке Ол ге, ге не тич ки мо ме нат да та ко ка жем. И ов де се ја вља doppelgänger ефе кат у 
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ви ду „од сја ја“ мај чи ног ка рак те ра у по на ша њу ћер ке, од но сно у за вр шној сце ни ро-
ма на ка да Ол га при ма код се бе на ра то ра (чи ни се на нео д ре ђе но вре ме) и бри је га 
исто она ко ка ко је ње на мај ка бри ја ла ње го вог де ду. Крај Ве ге ло вог ро ма на слу ти ако 
не на кла сич ну ро ман су, он да на не ку вр сту срећ ног кра ја и ду ал ног сми ра ја две уса-
мље не осо бе ли ше не ма те ри јал них бри га. Без об зи ра што из све до че ња Ер жи ке, ме-
ди цин ске по моћ ни це ње го вог де де и до у шни це ју го сло вен ске тај не слу жбе, унук 
Шле мил до зна је да је ње гов отац не ка да шњи ма ђар ски фа ши стич ки офи цир („ви тез“), 
ина че скром ног со ци јал ног по ре кла, од оца над ни ча ра и мај ке кућ не по моћ ни це, од-
нос Фе ренц/Фра ња – Ол га оста је у сен ци ин це ста, бу ду ћи да је на ра тор од у век ми слио 
да му је она по лу се стра, од но сно да је Све то зар ње гов пра ви отац. 

Еро ти ка као скри ве на су шти на исто ри је или ау то но ман по ли гон за ис по ља ва ње 
људ ских стра сти? – ето но ве ди ле ме ко ја се мо же по ста ви ти по во дом Ве ге ло вог ро-
ма на, у ко ме та ди ле ма ни је цен трал на. Дру га ва ри јан та од го во ра је бли жа тек сту и 
ду ху ро ма на. Ни је при по вед но раз ра ђе на, али је при сут на као не ко там но и скан да-
ло зно ме сто (оп ште и при ват не исто ри је) ко је се на исти на чин по на вља или об на вља 
кроз епо хе и ге не ра ци је. 


