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У СЕН ЦИ ОНО ГА КО ЈИ ВЕЧ НО ЋУ ТИ
(Ла сло Бла шко вић: Пра те ћи во ка ли, Ар хи пе лаг, Бе о град, 2020)

Бо гат про зни опус Ла сла Бла шко ви ћа, на ста јао упо ре до и рав но прав но с пе снич-
ким де лом ства ра ла штва, кон сти ту и са ће пре по зна тљи ву по е ти ку, гра де ћи на ра тив у 
ко ме је те ма ти зо ва ње ли те ра ту ре као та кве, али и основ них прин ци па умет нич ког 
ства ра ња, јед на од нај у оч љи ви јих ка рак те ри сти ка. Сме шта ју ћи сво је при че у свет 
књи жев ног, про ми шља ју ћи основ не прин ци пе умет нич ког де ло ва ња, ау тор ће сво је 
ро ма не кон ци пи ра ти на прин ци пи ма ли те рар ног све та, као плат фор ми на ко јој гра ди 
при чу и суд би не обич них љу ди. Ин си сти ра ју ћи на је дин стве но сти фор мал ног устрој-
ства тек ста, оста ју ћи ве ран ма ни ру под на сло ва и, нај зад, гра де ћи текст на прин ци пу 
мо за и ка, са про стор ним, вре мен ским и идеј ним па ра ле ла ма на из глед не за ви сних 
сег ме на та, ау тор са зда је до сле дан по е тич ки мо дел, ко ји са сва ким но вим ро ма ном 
до би ја и са мо свој ни, је дин стве ни об лик. 

Но ви Бла шко ви ћев ро ман, на сло вљен Пра те ћи во ка ли, и, у ма ни ру ра ни јих оства-
ре ња, под на слов но од ре ђен као „ср ча на ма на, лап сус, ма те ри јал на гре шка“, пред ста-
вља ће у кон тек сту ау то ро ве по е ти ке још јед но у ни зу про зних оства ре ња с ја сним и 
пре по зна тљи вим по е тич ким уте ме ље њем. Отва ра ју ћи пи та ња про шло сти, иде о ло-
шког и ре ли гиј ског, про ми шља ју ћи ста тус до ку мен та и ње го ве нео п ход но сти за књи-
жев ни дис курс, те ма ти зу ју ћи са вре ме ност – ре ал ну, али и вир ту ел ну – ово де ло пред ста-
вља под руч је укр шта ја раз ли чи тих вре мен ских, про стор них и идеј них ком по нен ти. 
Дис курс са чи њен од на из глед са мо стал них сег ме на та об је ди њен је је дин стве ном 
се ман ти ком на са мо ме кра ју, а чи та ва мре жа зна чењ ских сло је ва Бла шко ви ће вог 
ро ма на у крај њој ли ни ји про го ва ра о ба зич ном пи та њу – основ ним прин ци пи ма људ-
ске ег зи стен ци је.

Цен трал на те ма ро ма на са жи ма се већ у на сло ву, па ће се ман ти ка Пра те ћих во ка-
ла, осим апо стро фи ра ња ва жно сти ма лог и скрај ну тог жи во та обич них љу ди, те сну 
ве зу из гра ди ти и са фор мал ним ка рак те ри сти ка ма дис кур са. Об ли ку ју ћи, да кле, сво-
је по след ње про зно оства ре ње кроз рем бо ов ски прин цип во ка ла, с апо стро фи ра њем 
њи хо ве „обо је но сти“, струк ту ра ро ма на по чи ва ће на „рас по ре ду се де ња“ ли ко ва, 
но си ла ца во кал ских бо ја. На тај на чин, об ли ко ван на прин ци пи ма су бјек тив не ли те рар-
не мо ди фи ка ци је Рем бо о вих „Са мо гла сни ка“, Бла шко ви ћев ро ман из гра ђу је са мо сво-
јан жан ров ски об лик, кроз укр штај пе снич ких узо ра с мо де лом про зног књи жев ног 
из ра за. 

Фа бу ла Пра те ћих во ка ла раз ви ја се кроз два про стор но и вре мен ски одво је на 
то ка, чи је се ман тич ко са гла сје од ра жа ва основ не по е тич ке прин ци пе де ла. Сме шта-
ју ћи сво је ју на ке у по сле рат не го ди не два де се тог ве ка, али и у са вре ме ни тре ну так, 
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док се уз то уво ди и вир ту ел ни свет дру штве них мре жа (као про стор ле ги тим ног по-
сто ја ња), Бла шко вић свој ро ман об ли ку је као струк ту ру на из глед не за ви сних при ча. 
Ме ђу тим, иа ко про стор но и вре мен ски уда ље не, те при че, од но сно суд би не обич них 
љу ди, из ме ште них из Ли о та ро вих „ве ли ких на ра ци ја“, об је ди ње не су по мо ћу иде је 
по но вље ног ег зи стен ци јал ног обра сца: „Свет (се тио сам се, на мах, фра зе из де вој чи-
ног трак та та) не ве ро ват ном бр зи ном оста је исти.“ Сто га се иде ја овог ро ма на раз ви ја 
кроз ве што из ве де не па ра ле ле раз ли чи тих вре ме на и про сто ра. Лич но сти и се манти-
ка вре мен ски и про стор но уда ље них све то ва све до чи ће та ко основ ну по е ти ку де ла, 
за сно ва ну на прин ци пу про лон ги ра ног ег зи стен ци јал ног обра сца.

Про стор ни и вре мен ски оквир до но си сли ку по сле рат не Ју го сла ви је, чи ја те жи шна 
тач ка по чи ва на осли ка ва њу иде о ло шке пре си је ко му ни стич ког пе ри о да. Гра де ћи 
при чу ве за ну за учи тељ ски пар, њи хо во при ла го ђа ва ње но вој, кул ту ро ло шки уда ље-
ној, се о ској сре ди ни, ро ман при по ве да о све му оном што и чи ни жи вот у сен ци ве ли ких 
на ра ци ја. Осим то га, су пру жни ци раз ли чи тих на ци о нал но сти, Га бор и Хај ра, њи хов син, 
као и по ро ди ца Ли со вац и њи хо ва суд би на, по ста ју оквир из ко га ро ман про го ва ра о 
иде о ло шким по став ка ма јед но га дру штва, као и де ло ва њу мо ћи вла да ју ће пар ти је на 
жи вот обич ног чо ве ка.

Ин док три на ци ја школ ске де це у нај ни жем уз ра сту, и то од стра не учи те љи це, пру-
жа го то во гро теск ну сли ку де ло ва ња иде о ло ги је, док ће све про жи ма ју ћа док три на 
пред ста ви ти це ло куп ну ду хов ну кли му јед но га про сто ра. Сна га иде о ло шке пре си је, 
осим то га, ма ни фе сту је се кроз пси хо ло шку ра ван, па Бла шко ви ће ви ли ко ви, сме ште-
ни у вре мен ски про стор по сле рат не Ју го сла ви је, ис по ља ва ју па ноп тич ко ви ђе ње 
устрој ства све та („Због не у зор не род би не ка ри је ра му ше па. [...] Да је од ме не за тра жио 
по моћ, ше вр да по сто ти пут жи ву ћи Ли со вац соп стве ној же ни, до би ли би ово, и по ка-
зу ју ћи на свој уши ље ни ла кат, као да га ова исле ђу је, а не ко све то гле да са стра не, 
сум њи чи, при слу шку је, оче ку је у мра ку).

Гра де ћи пле ја ду ли ко ва су о че них са иза зо ви ма сва ко днев ног, људ ског, али и по-
ли тич ког, иде о ло шког, Пра те ћи во ка ли, сли ка ју ћи пе ри од ре ла тив но бли ске про шло-
сти, го во ре о ба зич ним пи та њи ма од ра ста ња и сва ко днев ног жи во та. При ка зу ју ћи 
ма ле, обич не љу де, „пра те ће во ка ле оном глав ном, ко ји је ћу тао“, Бла шко ви ћев ро ман 
ево ци ра про шлост, на из глед са мо свој ну и не за ви сну, ко ја је, ме ђу тим, нео дво ји ва од 
при че сме ште не у са да шњо сти. Иа ко про го ва ра о иде о ло шки иш че злим на ра ти ви ма, 
про шлост пред ста вља са мо јед ну фор му про лон ги ра ног дру штве ног и, у крај њој ли-
ни ји, ег зи стен ци јал ног обра сца. Ли ко ви на из глед не за ви сне при че про шло сти ја ви ће 
се и као ак те ри рад ње сме ште не у са да шњо сти, та ко ђе на из глед са мо стал ни и је дин-
стве ни, гра де ћи па ра ле ле два вре ме на, два на ра ти ва, два све та. Иде о ло шка по зи ци ја 
про шло сти, с дру ге стра не, као зна ча јан се ман тич ки чи ни лац, у са вре ме но сти по при-
ми ће но во ру хо, све до че ћи о устрој ству дру штва као веч но по но вљи вом обра сцу, 
ни ма ло под ло жном су штин ским про ме на ма.

Вре мен ско по зи ци о ни ра ње при че у са вре ме ност до не ће про стор ни оквир сме-
штен под окри ље На род не би бли о те ке Ср би је, ме сто ко је ће по слу жи ти као плат фор ма 
за раз вој на ра ци је. Ви де ћи сво ју про стор ну и вре мен ску од ред ни цу као сво је вр сну по-
зор ни цу на ко јој ће про го во ри ти о сво јим цен трал ним пре о ку па ци ја ма, Бла шко ви ћев 
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ро ман ис по ља ва сна жну ау то по е тич ку свест, мар ки ра ју ћи основ на на че ла сво је по е-
ти ке: „Све у све му, би бли о те ка је та ко отр ца но ме сто за при чу да ми при пад не му ка. 
Али хо ће мо исти ну и са мо исти ну. Да кле, ов де ва ља за не ма ри ти сва ку сим бо лич ку или 
мит ску вред ност ме ста на ко ме се на ла зи мо. Ре до ви књи га, код нас, ни су ни рај ни 
па као, ни сан ни ру жа. Тек про сто – сце но гра фи ја. А кад њу има мо – ни смо без при че.“ 

За то, ли ше на мит ског и сим бо лич ко-се ман тич ког ко да, би бли о те ка по ста је про стор 
на ко ме се, као и на сва ком дру гом ме сту, ма ни фе сту ју оне по ја ве и они обра сци о 
ко ји ма ро ман про го ва ра. У том сми слу, иа ко ће са вре ме ни оквир при че пра ти ти лик 
пор ти ра и лич ност управ ни ка На род не би бли о те ке Ср би је, се ман тич ки аспект ре фе-
ри са ће на па ра ле лу с про шло шћу, мар ки ра ју ћи по но вљи вост обра сца.

Цен трал ни ли ко ви вре мен ског окви ра ро ма на сме ште ног у са да шњо сти, пор тир 
Вла шко вић и управ ник На род не би бли о те ке Ср би је, из гра ђе ни су по мо де лу нео дво-
ји вом од ли те рар ног све та. Жи ве ћи ма ле, људ ске жи во те, Бла шко ви ће ви ли ко ви све-
до че ма ње о сво јим раз ли ка ма про из и шлим из дру штве не по зи ци је, а ви ше о слич-
но сти ма сва ко днев ног жи во та, са књи жев но шћу као сми слом ег зи стен ци је.

Иде о ло шка ком по нен та, иа ко зна чај но из ме ње на у од но су на про шлост, ка ко у 
сво јој су шти ни, та ко и у сво јим фор ма ма ис по ља ва ња, та ко ђе је сна жно мар ки ра на, 
па су ју на ци Пра те ћих во ка ла и у вре мен ском про сто ру са вре ме но сти пор тре ти са ни 
у од но су на дру штве но-по ли тич ке окол но сти вре ме на. По ли ти за ци ја са вре ме ног 
све та гра ди па ра ле лу с иде о ло шким аспек том при че из про шло сти („Че као је да ви ди 
ка да ће ње го во име пре ста ти да ва жи, и опет по ста ти не скри ве но мр ско ме ђу до ма-
ћим жи во ти ња ма, ка да ће се сти цај по ли тич ких окол но сти пре о кре ну ти и он још 
јед ном оста ти ви дљи во не би тан, из ли шан“).

Ини ци јал на мо ти ва ци ја за раз вој са вре ме ног вре мен ског про сто ра по ја вљу је се у 
ви ду јед не од ве ли ких пре о ку па ци ја мо дер не књи жев но сти. Чуд но ва ти пут, ко јим се 
под окри љем На род не би бли о те ке Ср би је по ја вљу је до ку мент, уно си до зу ми сти ке 
ко ја тра ди ци о нал но пра ти мо тив про на ђе ног ру ко пи са („Ни сам сти гао ни да се оба зрем, 
а онај ју тар њи хо дач ба ну на ста кле на вра та би бли о те ке. Ба ци ми, у про ла зу, не ка кву 
фа сци клу, с ли сто ви ма ко ји су ис па да ли још од тре на ка да је уне зве ре ни чо век по чео 
да тр чи...“). Иа ко без би ло ка кве не по сред не и ла ко уоч љи ве ве зе с два вре мен ска 
окви ра, уво ђе ње у при чу Ран ка Мла де но ви ћа, књи жев ни ка са по чет ка 20. ве ка, по-
сред ством на вод но ори ги нал ног ру ко пи са под на зи вом „Сек су ал ни аске ти зам рат них 
за ро бље ни ка“, још јед ном ће ис ка за ти па ра ле лу вре ме на, ли ко ва и све то ва, и под ву-
ћи на чин на ко ји на из глед не за ви сне дис кур зив не це ли не гра де се ман тич ко је дин ство: 
„Бор бен као но ви нар, кул ту ран као уред ник књи жев них ча со пи са, у су шти ни и књи жев-
ни ди пло мат и књи жев ни па те тик, др Ран ко Мла де но вић, ро до љу бив, тру до љу бив, 
књи го љу бив, за и ста је звуч на елип са, за и ста чи та ва со нор на но си вост, за и ста на 
пре чац по се че на...

Не кро лог Ран ку Мла де но ви ћу ко мот но се мо же при ме ни ти и у на шим жи во ти ма.“
Мо тив про на ђе ног ру ко пи са, осим но те ми сти ке ко ју не по зна та суд би на овог шти-

ва но си, по кре ће у Бла шко ви ће вом ро ма ну и пи та ње нео п ход но сти до ку мен тар ног 
уте ме ље ња за при чу („Не знам за што Мла де но ви ће во ама тер ско пре да ва ње уоп ште 
ин кор по ри ра те у свој дис курс. Не ка ко штр чи, да се ко ло кви јал но из ра зим“). Ли ша ва јући 
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до ку мен тар ну гра ђу не при ко сно ве ног пра ва на исти ну и про бле ма ти зу ју ћи ну жност 
та квог дис кур зив ног уте ме ље ња у ро ма ну, Пра те ћи во ка ли из не дри ће се ман ти ку 
зна ча ја при че, с прин ци пом при по ве да ња у ко јем је кључ но „сла га ње вре ме на и сла-
га ње сли ка“.

Пи шу ћи „но ву исто ри ју Би бли о те ке“, Вла шко вић, чи ји ће ро ман и би ти фор мал ни 
оквир за два вре мен ски уда ље на то ка, уз Ја сми ну, лич ност про шлог, али и са вре ме ног 
ре ал ног про сто ра, по ста ће део још јед ног, на из глед не за ви сног под руч ја ег зи стен ци-
је. По ље дру штве них мре жа и пре пи ске на ме син џе ру ја вља се као свет рав но пра ван 
свим по зна тим све то ви ма, па „блок“ по ста је пан дан смр ти у ма те ри јал ном све ту („А 
са мо бло ки ра ни мо гу да ви де Бож је ли це“). Под руч је вир ту ел ног раз го во ра ну ди, осим 
то га, још је дан про стор за по нов но ја вља ње ли ко ва дру гих вре мен ских и про стор них 
тач ки ро ма на.

Сто га, ако дис кур зив но је дин ство Бла шко ви ће вог ро ма на, кроз „сла га ње вре ме на 
и сла га ње сли ка“, гра де три рав но прав на про стор на и вре мен ска окви ра, вра ћа ју ћи 
се на на слов као по зи ци ју ко ја, по де фи ни ци ји, са др жи и нај сна жни ју се ман ти ку, по-
ста вља се пи та ње „пр во га гла са“ и ње го ве по зи ци је. Ако су ли ко ви, по но вље ни кроз 
раз ли чи те, на из глед не за ви сне сег мен те, и њи хо ви ма ли, обич ни жи во ти са мо „пра-
те ћи во ка ли пр вом гла су“ и то без и ме ном, „оном ко ји ни је пре ста јао да ћу ти“, ре ли-
гиј ски аспек ти де ла чи не се, у том кон тек сту, ја ко зна чај ним.

Пи та ње бо жан ског по сто ја ња у Бла шко ви ће вом ро ма ну кре ће се од пот пу не не-
га ци је, до су штин ског не ра зу ме ва ња. Ако Бог не по сто ји, он да би ва суп сти ту и сан 
иде о ло шким углом гле да ња на свет („Мо ја нај ве ћа же ља је да, с ли ца зе мље, не ста ну 
све ре ли ги је...) или по ста је, с дру ге стра не, под руч је ко је ни ка да ни је до кра ја по ста ло 
део чо ве ко вог би ћа („...Би бли ју сам од у век чи тао као збир ку ра су тих при ча“). За то, 
би ло да у про ми шља њу ро ма на Пра те ћи во ка ли по зи ци ју „пр вог гла са“ до де ли мо 
бо жан ској фи гу ри, при пи ше мо је ре ал но сти људ ске ег зи стен ци је осу ђе не на по но-
вље ни обра зац или пак ње го во уте ме ље ње тра жи мо на ни воу хи је рар хи је дру штве ног 
уре ђе ња, ја сно је да Бла шко ви ће во де ло про го ва ра о чо ве ко вој не мо ћи да се про ме-
ни та кво ста ње, али и о су штин ском не ра зу ме ва њу пу та ко ји му је до де љен, бу ду ћи 
да сва ки од го вор из о ста је. 

Гра де ћи фор мал но је дин стве ни и жан ров ски осо бен ро ман, про го ва ра ју ћи по е-
тич ки о зна чај ним пи та њи ма са вре ме не књи жев не и те о риј ске ми сли, ве што из во де-
ћи па ра лел не то ко ве раз ли чи тих вре ме на и про сто ра, Ла сло Бла шко вић у свом но вом 
ро ма ну из гра ђу је се ман тич ки сло је ви то де ло, вред но на уч не па жње. Не за по ста вља-
ју ћи, с дру ге стра не, ни ди на ми ку и бо гат ство са ме при че, рав но прав но раз ви ја ју ћи 
ау то по е тич ка на че ла и суд би ну ма лог чо ве ка су о че ног с веч но не про ме ње ним обра-
сцем ег зи стен ци је, ро ман Пра те ћи во ка ли из ра ста у ин три гант но шти во ко је го во ри 
о ба зич ним људ ским и умет нич ким пре о ку па ци ја ма, ста вља ју ћи га у ред уни вер зал них 
те ма, ка кви ма се тре ба из но ва вра ћа ти. 


