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ГЛА ДАН ИЛИ СИТ ЖИ ВО ТА?
(Оп сер ва ци је на кон чи та ња три збир ке при ча Зо ра на Б. Ми ло ва но ви ћа: Глад, 

Одво је не ствар но сти и Уда ље на тут ња ва)

Ево на по чет ку ма ло вре ме пло ва ко ји обич но из бе га вам, али у овом слу ча ју, чи ни 
ми се, има ме ста и раз ло га, јер се вре ме у сми слу ка та стро фич но сти и без у мља на жа-
лост ни је про ме ни ло, а и но ве при че Зо ра на Б. Ми ло ва но ви ћа то на свој на чин по твр-
ђу ју. За хва љу ју ћи пре ци зној би бли о граф ској је ди ни ци о пр вој зва нич ној про мо ци ји 
књи жев ног пр вен ца, збир ке крат ких при ча под на сло вом Глад, об ја вље не 1996. у 
чу ве ним Не за ви сним из да њи ма ле ген дар ног у из да вач ким кру го ви ма Сло бо да на 
Ма ши ћа ко ји нас је на пу стио пре че ти ри го ди не, ау тор Уда ље не тут ња ве ме је не хо-
тич но под се тио где сам би ла и шта сам ра ди ла 1. ју ла 1997. го ди не. Ло ша у ра чу на њу 
вре ме на и не мар на пре ма вла сти тој би о би бли о гра фи ји, за хва љу ју ћи овом по дат ку 
ла ко сам се сна шла у ко јој од сво јих књи га да про на ђем текст о Гла ди. И на слов те мо-
је књи ге је ин ди ка ти ван: Успон до смр ти (На род на књи га, 1999).

Пр ве нац ког је Зо ран Б. Ми ло ва но вић об ја вио у три де сет пе тој го ди ни жи во та ни-
је при по ве дао о бо љем или лак шем или сми сле ни јем жи во ту од нај но ви је ње го ве 
збир ке при ча ко ју да нас про ми шља мо, об ја вље не на кон го то во че тврт ве ка, ни је 
оста вљао про сто ра оп ти ми зму и на ди, под јед на ко је с муч ни ном, зеб њом, стра хом, 
са све шћу о ап сур ду, го во рио о ба нал но сти сва ко дне ви це, мо но то ни ји, ко ло те чи ни, 
ерот ским и иним фру стра ци ја ма, ко шма ри ма у сну и на ја ви, пси хо тич ним ста њи ма, 
агре сив но сти у чо ве ку и ње го вој под ло жно сти жи во тињ ским на го ни ма, о спрем но сти 
на уни ште ње дру гог и дру га чи јег. Кон ти ну и тет у на чи ну на ко ји Ми ло ва но вић ви ди 
људ ску при ро ду оп те ре ће ну ра зним об ли ци ма гла ди од ко јих је је ди но бу квал на глад 
при род на, а све дру ге про бле ма тич не и за стра шу ју ће, оби лу је до след но шћу, ис трај-
ним про на ла же њем при ме ра и мо ду са ис по ља ва ња.

Не знам да ли је слу чај ност или на ме ра, тек пр ва при ча у но вој збир ци „Уда ље на 
тут ња ва“, при ча „Ру ка“, по мом мишљљњу као да је упра во из ро ни ла из ат мос фе ре и 
вел тан ша ун га не ка да шње Гла ди. По свим сво јим свој стви ма, она при па да са да већ 
дав ном књи жев ном пр вен цу, или ба рем же ли да под се ти на ње га, по ка зу ју ћи и по твр ђу-
ју ћи да кон ти ну и тет у ви ђе њу све та до во ди и до не дво сми сле ног књи жев ног кон ти-
ну и те та. Уо ста лом, „Реч ау то ра“ на кра ју Уда ље не тут ња ве са др жи за ни мљив ау то-
по е тич ки ис каз: „...по што ја пи са ње до жи вља вам на не ки на чин и као вид во ђе ња 
днев ни ка, од лу чио сам се да ни шта не ме њам у по рет ку ства ри.“

О ка квом је „по рет ку ства ри“ реч? Чи ни се пре вас ход но о те мат ском, јер од осам-
де се так (!) при ча у зби р ци Уда ље на тут ња ва ба рем по ло ви на њих су при че о ко ро ни 
и мо гле би би ти са мо стал на збир ка или сво је вр стан днев ник во ђен у до ба пан де ми је. 
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Од днев ни ка се као од књи жев не вр сте, ме ни ина че по ред пу то пи са ве о ма дра ге, из-
у зев ако га не пи шу је дан Ви толд Гом бро вич, Франц Каф ка, Ан дре Жид, Вир џи ни ја 
Вулф... и не оче ку је при мар на књи жев на оба ве за ис ци зе ли ра ног сти ла, је зич ког бо-
гат ства, ком по но ва ња у за о кру же ну це ли ну; углав ном би ва бит на ње го ва до ку мен-
тар ност и ау тен тич ност пред ста вља ња да тог вре ме на. Пи са ње при ча сво је вре ме но 
је, на ро чи то у пр вој по ло ви ни два де се тог ве ка, за пи сце че сто би ла не ка вр ста ве жбе 
и увер ти ре у ства ра ње ро ма на. Исто вре ме но, би ло је то и вре ме крат ке при че. Кад се 
мно ги ма учи ни ло да је то вре ме про шло, при ча, по себ но крат ка, по но во се, не где 
ше зде се тих го ди на, озбиљ но вра ти ла и сте кла ста тус це ње ног жан ра. У вре ме ка да је 
Ми ло ва но вић ста сао за оку ша ва ње у „про кле том за на ту спи са тељ ском“ (Ерих Кош), 
већ је ду го вр ху ни ла по зи тив на енер ги ја крат ке при че, до не кле за хва љу ју ћи от кри ћу 
при по ве дач ке умет но сти већ го ди на ма мр твог Да ни ла Хар мса, мај сто ра ми ни ја ту ре, 
гро те ске, ап сур да, за у мља, али и увер љи во шћу ар гу ме на та на шег из у зет ног при по-
ве да ча Да ви да Ал ба ха ри ја да вер ним љу би те љи ма ра зних жан ро ва ро ма на по ка же 
те о риј ски и до ка же у прак си ве ли ке мо гућ но сти и по тен ци јал не књи жев не вред но сти 
крат ке при че у убр за ном, фраг мен тар ном и не у ро тич ном вре ме ну ко је се тек за хук-
та ва ло да до сег не ужас да на шњи це. Се ћам се до бро вре ме на ка да је Ал ба ха ри, у ин-
тер вју и ма али и ина че, на сто јао да де фи ни ше крат ку при чу и да је че сто успе вао са 
пам тљи вим, са же тим, увер љи вим де фи ни ци ја ма. Јед на од та квих би ла је да је „крат ка 
при ча обрис струк ту ре све та“.

Два де сет го ди на „днев нич ког бе ле же ња“ од лич них крат ких при ча, са ку пље них у 
прет ход ну Ми ло ва но ви ће ву збир ку Одво је не ствар но сти ни су са мо из раз лич не 
„вер но сти“ јед ном жан ру и ду ху вре ме на, не го и до след на ду го го ди шња ства ра лач ка 
ак тив ност ко ја не пре ра ста у ру ти ну и сум њи во за до вољ ство бо рав ка на по зна том и 
осво је ном те ре ну, већ у страст ис тра жи ва ња и кре и ра ња у оби љу не пре су шних мо-
гућ но сти. Јед на од мо гућ но сти ко ји ма се вра ћао би ло је ва ри ра ње чу ве них бај ки, 
ба сни, је зич ких ка лам бу ра, на род них из ре ка ко је се очас обе сми сле и на но ви на чин 
„уо зби ље“ ако их под врг не те иш ча ше ној ви зу ри, што мо же зна чи ти и це пи длач ком 
раз у ме ва њу, али и бу квал ном је зич ком и сми са о ном ана ли зи ра њу. Бе ше то је дан од 
успе шних мо де ла за об ли ко ва ње при ча ко је ука зу ју на ве ћу су ро вост, ду бље оту ђе ње 
и стра шни ју ре ал ност не го у про шлим вре ме ни ма. Раз ли чи ти прин ци пи ху мо ра (од 
бе за зле не ша љи во сти, пре ко иро ни је до сар ка зма), за сно ва ни на гро теск ним опи си-
ма стал ног ра то ва ња при по вед ног су бјек та са ствар но шћу, сно ви ма и мо ра ма, дру гим 
по лом, љу ди ма уоп ште, по ро дич ним ам би јен том, ба нал но шћу зла, стра хо ви ма, бо ле-
сти ма те ла и ума, глу по шћу као фе но ме ном с ко јим је у књи жев но сти ма ових про сто ра 
мо жда нај до след ни је и нај оп се сив ни је ра то вао Ми ро слав Кр ле жа, отва ра ју се ви ше-
стру ко у сто ти на ма Ми ло ва но ви ће вих при ча и за чи та лач ки ужи так и за кри тич ко 
ин тер пре ти ра ње. 

 За на шег ау то ра се не би мо гло ре ћи да има не ког ко би му био фа во ри зо ван при-
по ве дач ки узор и са го вор ник, ба рем у еx-Yu књи жев ним про сто ри ма, али и ме ђу 
свет ским ау то ри ма крат ке при че. Чи ни се да је Ми ло ва но вић три де це ни је упор но 
тра гао за не ким лич ним пу тем не раз ми шља ју ћи мно го о ду жи ни при ча, ак ту ел но сти 
те ма (све до ко ро не!), стил ској ре а ли за ци ји. Нео п хо дан је не из ме ран фун дус чи та лач ког 
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зна ња и пам ће ња да би сте ове при че до во ди ли у ве зу с дру гим ау то ри ма или уо ча ва ли 
слич не иде је. Ево јед ног при ме ра: ка да сам у при чи „Ма трикс“ про чи та ла ре че ни цу: 
„Не ка да шњи мај му ни са др ве ћа су са да жи ве ли у стам бе ним згра да ма“ би ло је не мо-
гу ће да се не се тим чу ве ног за вр шет ка дра ме Аре теј Ми ро сла ва Кр ле же. Док је дан 
од ју на ка у овој ва зда ак ту ел ној дра ми, Мор генс, ег зал ти ра но ме ди ти ра о са вр шен ству 
људ ске ру ке као о ре мек-де лу, дру ги му ре зиг ни ра но од го ва ра по след њом ре че ни цом 
у дра ми: „А ипак је то ре мек-дје ло ру ка мај му на.“ И још јед ног: при ча „Ври сак“ до зва ла 
ми је сна жно у се ћа ње При мал ни крик Ар ту ра Џа но ва, по ме ни култ ну књи гу за раз у-
ме ва ње људ ске пси хе.

По сто је при по ве да чи ко ји збир ке при ча пом но ком по ну ју, бри жљи во ре ђа ју у ка кав 
те мат ски или зна чењ ски низ у ме ри да оне пре ста ју би ти на су мич ни збир и по ста ју 
ко хе рент на, ло гич на це ли на. Слич но ком по но ва њу пе са ма, та ко би ва и са при ча ма, 
отва ра ју нам се и с пу ним пра вом до жи вља ва ју или као збир ка или као књи га. Мо жда 
је Глад у том сми слу би ла нај бли же књи зи при ча, дру ге две су (Одво је не ствар но сти 
и Уда ље на тут ња ва) из ра зи то збир ке. Ми ло ва но ви ћев при по вед ни мо дел би смо 
мо гли де фи ни са ти по зна том ла тин ском из ре ком nul la di es si ne li nea пре тво рив ши је у 
nul la di es si ne fa bu la. Упра во то овим при ча ма да је днев нич ки ка рак тер.

Ако се не ва рам, Уда ље на тут ња ва је је ди на ко ја има мо то, а реч је, ни ма ло слу-
чај но, о ци та ту из Јун го ве Цр ве не књи ге. Не би ме чу ди ло да све три збир ке за по чи њу 
упра во Јун го вим ци та ти ма, јер су че ља ва ње с не све сним, са мо и стра жи ва ње и ин ди-
ви ду а ци ја, сно ви и ту ма че ње сно ва, мо ти ви шу и про жи ма ју ско ро цео при по ве дач ки 
опус Зо ра на Б. Ми ло ва но ви ћа. Нај не дво сми сле ни ја је у том прав цу при ча „Јун го ва 
ку ла“, али ни по што и је ди на. Ода бра ни ци тат је кљу чан за још је дан би тан ни во раз у-
ме ва ња и ин тер пре ти ра ња ових при ча („Ни ко ме не ће та ко исме ва ти као што сам ја 
исме вао са мог се бе“), јер је са мо и ро ни ја мо жда нај ја чи ује ди њу ју ћи фак тор и цр ве на 
нит кроз све, па и ме ђу соб но нај ра зли чи ти је при че на ста ја ле че тврт ве ка.

Имам ути сак, ма да не осе ћам по тре бу за ма те ма тич ким до ка зи ва њем, да у но вој 
књи зи при ча пре вла да ва ју оне ре а ли стич не, ствар но сне ка ко се не кад го во ри ло за 
та кав на ра тив ни по сту пак. Као да се пи сцу с вре ме ном ствар ност чи ни све лу ђом, фан-
та стич ни јом и не ве ро ват ни јом, те ви ше и не же ли да је по себ но или до дат но оне о би-
ча ва. Ре пре зен та тив на за сво је вр стан бе о град ски, и уну тар ње га бол нич ки ре а ли зам, 
мо жда још пре на ту ра ли зам, је сте при ча по ко јој је и збир ка по не ла на слов – „Уда ље на 
тут ња ва“. Она ве ро ват но са сво јих ви ше од че тр де сет стра ни ца пред ста вља нај ду жу 
Ми ло ва но ви ће ву при чу уоп ште, ма да ду жи на у овим ства ри ма – сло жи ла бих се још 
јед ном са Ал ба ха ри јем – не ма ни ка квог зна ча ја.

Уве ре на сам да ће се „ко вид-про за“, или ка ко ће се већ зва ти, још ду го пи са ти ди љем 
све та и ши ри ти у та ла си ма баш као и ви рус, јер при па да ре ду из ра зи тих тра у ма у иона-
ко тра у ма тич ним вре ме ни ма. Не знам да ли је Зо ран ме ђу пр ви ма, али би ве ро ват но 
био да је ове при че из дво јио у по себ ну књи гу. По што је пан де ми ја са ма по се би на уч на 
фан та сти ка, те о ри ја за ве ре, апо ка лип тич ки врх или дно, ма трикс, ау тор се опре де лио 
да чи тав тај фан та зма го рич ни ком плекс спу сти у ба нал ну лич ну, по ро дич ну, по ли тич-
ку, др жав ну, ме диј ску сва ко дне ви цу, на ни во по ле мич ких ди ја ло га ме ђу слу ђе ним 
уку ћа ни ма, у ме ди ји ма, ме ђу ге то и зо ва ном 65+ ка те го ри јом жр та ва, у град ском пре-
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во зу ко ји је ду ше гуп ка и без ко ви да. Уз при чу „Бот“, упра во су ко вид-при че по ли тич ки 
нај ан га жо ва ни ји тек сто ви овог пи сца ко јем те те ме ни де ве де се тих ни су би ле бит ни-
је од пи та ња по је дин ца и дра ме ин ди ви ду а ли зма. За њи хо во књи жев но вред но ва ње 
нео п ход на је вре мен ска дис тан ца; са да ми пре све га де лу ју као при мер стра сног днев-
нич ког ан га жма на с из ра же ном во љом да се све пам ти, тач ни је: са чу ва од за бо ра ва. 
Те му пам ће ња и за бо ра ва, ве о ма ва жну за жи вот је дин ке али и дру штва, ре пре зен ту је 
при ча „Су жа ва ње кар ме“. Из дво ји ла бих, за овај ко ро на-тре ну так, иро нич не и ду хо-
ви те при че „Ру чак“ и „Ко ман дос“, јер ме глав ни ју нак те при че нео до љи во под се ћа на 
глав ног ју на ка Зеб ње на рас кла па ње мог оми ље ног пи сца Во је Чо ла но ви ћа.


