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ФИ НИ ПЕ САК СНА
(Ми лан Бе ле ги ша нин: Со ба на оба ли, Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2019)

Књи га Со ба на оба ли, ко ју је на пи сао Ми лан Бе ле ги ша нин, по зна ти ре ди тељ и про-
зни пи сац, је сте збир ка при ча у ко ји ма се ствар ност и фан та сти ка ста па ју на на чин 
ма гиј ског ре а ли зма. Ово је збир ка ко ја до но си је дан по се бан свет, а ху ма но шћу по ру-
ка и ле по том сти ла оста вља упе ча тљив естет ски ути сак.

Књи гу чи ни два на ест при ча о пред ме ти ма („Сто“, „Ор ман“, „Лам па“, „Сто ли ца“, „Чи-
ви лук“, „Ћуп“, „Те пих“, „Сат“, „Кре вет“, „Усна хар мо ни ка“, „Огле да ло“, „Зво но“), ко ји су 
по сте пе но и на вол ше бан на чин при сти за ли на јед ну пе шча ну оба лу Ду на ва и та ко 
са чи ни ли „со бу на оба ли“. Сва ки од тих пред ме та имао је свог вла сни ка, те су ово 
исто вре ме но и при че о љу ди ма ко ји су за те пред ме те би ли ве за ни. Осим ових при ча 
на сло вље них по ства ри ма, књи га има и окви ре: на по чет ку, „Увод у чи та ње“, у ком 
на ра тор у пр вом ли цу, у сво јој при чи из де тињ ства, на ја вљу је по ве за ност ства ри и 
љу ди и не ста нак ства ри на кон смр ти љу ди; а на кра ју, при че „По пла ва“ и „Ус крс“, ко је 
го во ре о не стан ку со бе на оба ли. Епи ло шка при ча „Ус крс“ за о кру жу је вре мен ски круг 
бу ду ћи да и у пр вој при чи „Сто“ за го нет на зби ва ња по чи њу упра во на Ус крс. Ово ука-
зу је и на хри шћан ску сим бо ли ку, као што њу им пли ци ра и број пред ме та исто ве тан 
бро ју апо сто ла.

По ме ну ти вре мен ски окви ри и пр сте на ста ком по зи ци ја чи не ову књи гу бли ском 
ро ма ну. То чи ни и про стор као ин те гра тив ни чи ни лац: пе шча на оба ла (ко ја се из при-
че у при чу до пу њу је но вим пред ме том, те гра ђе ње со бе од го ва ра гра ђе њу при че) 
је сте тај за јед нич ки про стор, не ка вр ста по зор ни це. Уло гу улан ча ва ња има и лик стар-
ца без ле ве ша ке ко ји је у сва кој при чи за ду жен за очу ва ње пред ме та ко ји су оста ли 
по сле не стан ка њи хо вих вла сни ка. Та ко ђе, у свим при ча ма жен ски лик се зо ве Ма ри-
ја, иа ко је та Ма ри ја из при че у при чу раз ли чит лик. А опет, и по ред по сто ја ња свих 
ових по ве зи ва ча, очу ва на је не за ви сност сва ке при че.

Ва жна је и уло га вре ме на у овој књи зи. Вер ски пра зни ци (Ус крс, Пре о бра же ње, 
Бо жић) или ка лен дар ски пра зник (Но ва го ди на) че сто су оно чу де сно вре ме кад пред-
мет из ку ће свог вла сни ка, или из не ке за јед нич ке про сто ри је, при стиг не на оба лу. На 
при мер, у при чи „Чи ви лук“ у ка фа ни где су љу ди оста вља ли на чи ви лук сво је те ре те 
и бри ге, нео бич на за бу на до го ди ла се у но ћи уо чи Пре о бра же ња, да би на сам пра зник 
Пре о бра же ње чи ви лук до спео на пе шча ну оба лу реч ног остр ва и от по чео – но во 
по сто ја ње. Осим по ме ну тих пра зни ка, у не ким при ча ма ја вља се и ци клич но вре ме: 
раз ли чи та зби ва ња до га ђа ју се у исто до ба го ди не. Та ко у при чи „Ћуп“: „Го ди ну да на 
на кон же ни не смр ти, у јед но сви та ње ка сног ле та, Бел ка се ни је про бу дио.“ А упра во 
сви та ње ка сног ле та је сте и до ба ка да се Бел ка као де чак пр ви пут на шао у бли зи ни 
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реч не оба ле и са чу вао се ћа ње ко је га је ка сни је и по кре ну ло на пра вље ње свог пр вог 
ћу па.

Вре ме у збир ци по при ма ма гиј ска свој ства, а лик ко ји по ве зу је раз ли чи та вре ме на 
упра во је ста рац без ле ве ша ке. Он про ла зи кроз про теј ске пре о бра жа је: у сва кој при-
чи има дру га чи ју уло гу у жи во ту ју на ка и дру га чи је за ни ма ње. Но, он је увек, на ду бљој 
рав ни, пра ти лац смр ти, спо на из ме ђу љу ди и пред ме та, при пад ник раз ли чи тих ди-
мен зи ја по сто ја ња и не ко ко спа ја оде ли те вре мен ско пла но ве, раз ли чи те жи вот не 
ета пе јед ног ли ка. Та ко се у при чи „Ор ман“ осим про стор не тран сфор ма ци је зби ва и 
вре мен ска тран сфор ма ци ја: про фе сор Рај ко Ма цут ула зи у ор ман као ста рац, а из ор-
ма на из ла зи на оба лу – као де чак. А у при чи „Лам па“ отац и ма ле ни син ко ји се ни је 
из бо рио са опа ком бо ле шћу сре ћу се на оба ли за хва љу ју ћи стар цу, по сред ни ку.

Ста рац, да кле, спа ја оде ли та вре ме на јед ног чо ве ка, по ве зу је бли ске љу де из по-
ро ди це, али он по ве зу је и број не раз ли чи те љу де. Ово по след ње екс пли цит но је да то 
у сле де ћем па су су: „Ста рац је ис тре сао са др жи ну ћу па и Ма ри јин прах се по ме шао с 
фи ним бе лим пе ском на оба ли. Чи ни ло се да то ви ше и ни је пе шча на оба ла, не го про-
стор с пра хом и пе пе лом јед ног спа ље ног вре ме на, а да је ста рац у ства ри ша ман, 
жрец и ма ђи о ни чар ко ји по ку ша ва да по ве же и до ве де у ред успо ме не мно гих љу ди“ 
(при ча „Ћуп“, стр. 62). Осим што ли чи на ма гиј ско би ће, он је че сто и но си лац јед не 
ви ше прав де, мо рал но сти и му дро сти, онај ко вр ши не ку вр сту из рав на ња. Отуд и 
фи не по у ке и из ра зи у при ча ма, као што су: „острв це уте хе и за бо ра ва“ (у при чи „Лам-
па“), „пат ња и стр пље ње“ (у при чи „Сто ли ца“); а у при чи „Усна хар мо ни ка“ ста рац се 
увек по ја вљу је кад тре ба де ча ка, а по том тог истог мла ди ћа и чо ве ка, од вра ти ти од 
осве те и зла. Бол и пат ња по је дин ца до би ја ју не ку вр сту раз ре ше ња и сми сла у тој 
дру гој, снов ној ди мен зи ји.

Они рич ка, снов на ло ги ка утка на је у ове при че; ту су нео бич не по ве за но сти, рас-
та ка ње са знај них гра ни ца, вол шеб не сме не раз ли чи тих про сто ра и вре ме на... А сви 
ти еле мен ти фан та сти ке спо је ни су са ствар ним жи во том љу ди, са њи хо вим сва ко-
днев ним за ни ма њи ма, дру же њи ма, љу ба ви ма, као и са ствар ним, кон крет ним про-
сто ром жи вље ња. Не ис ти че се раз ли ка из ме ђу фан та сти ке и ре ал но сти, из ме ђу мо-
гу ћег и ве ро ват ног. Че сто у сре ди шњем на ра тив ном то ку при че по сто ји тај но ви тост 
све зна ју ћег при по ве да ча и нео бја шња ва ње до га ђа ја: „Не зна се ка ко су љу ди не ста ли 
из на се ља“ (при ча „Сат“); „Ни кад се не ће са зна ти ка ко је из био по жар“ (при ча „Те пих“); 
а по не кад је тај но ви тост у спо ју са по ступ ком in me di as res, као у при чи „Сто“: „Ни кад 
се не ће са зна ти ка ко је, у но ћи из ме ђу Ве ли ког пет ка и Ве ли ке су бо те, тр пе за риј ски 
сто го спо ђе Ма ри је до спео на оба лу Ду на ва.“ Све то уно си по себ ну драж у чи та ње. 
Гра да ци ја као стил ски по сту пак по сто ји на ни воу књи ге јер зби ва ња те ку уз ла зном 
ли ни јом, но гра да ци ја се ја вља и на ни воу по је ди нач них при ча кроз по сте пен уплив 
раз ли чи тих еле ме на та у град њи си жеј не на пе то сти, све до ко нач ног сми ре ња, у сва кој 
при чи, на про сто ру оба ле и фи ног пе ска. 

Та сет на сми ре ност, фи на ме лан хо ли ја ко ја про чи шћу је ду шу, бо ји ове при че прот-
ка не не жно шћу и пле ме ни тим људ ским осе ћа њи ма. Мно ге при че кра си ле па му шко-
-жен ска љу бав и при вр же ност, као и ро ди тељ ска и по ро дич на љу бав. Њих от кри ва ју 
ка ко опи си та ко и ди ја ло зи, осе ћај ни и умет нич ки сна жни. На ро чи то је дир љи ва прича 
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„Те пих“ о ве за но сти ма ле де це, бра та и се стре, и о њи хо вој смр ти. Уоп ште, ау тор у свим 
при ча ма „смр ти вра ћа онај из гу бље ни вео при ват но сти и ху ма но сти“, ка ко за па жа у 
ре цен зи ји књи жев на кри ти чар ка Ан дреа Бе а та Би цок.

Љу бав, ко ја је бо ји ла мно ге при че, има кључ ну уло гу и у за вр шни ци књи ге Со ба на 
оба ли. У при чи „По пла ва“ мла дић и де вој ка сво јом љу ба вљу на оба ли спа са ва ју чи тав 
град од по пла ве, да би у при чи „Ус крс“ са огла ша ва њем ус кр шњих зво на мла ди пар 
оста вио со бу на оба ли и чам цем от пло вио ка сре ди ни ре ке. Иш че за ва ју и ства ри и 
уз но се се у не бо, а ста рац не ста је „у ду би ну огле да ла“. Оста ју на пе ску „са мо бе ли, 
ми ри сни тра го ви љу бав ни ка“. И оста је, у уну тар њем ви ду чи та о ца, фи ни бе ли пе сак 
и ат мос фе ра сна, а у ду ши – се та, до бро та и ле по та ко је је Ми лан Бе ле ги ша нин сво јим 
при по ве дач ким да ром и уме ћем ова пло тио.


