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КЊИ ГА О БЛА МУ
(Ото Хор ват: Ноћ на про јек ци ја, Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2021)

Те шко је, ско ро не мо гу ће, во ди ти у рин гу књи жев но сти бор бу с про шло шћу и по-
бе ди ти. Још те же је по бе ћи од тра ди ци је и би ти бо љи од ње. Ипак, чи ни се да је нај-
те же вра ти ти се уна зад, у сво ју и ту ђу про шлост и опус, и ура ди ти не што другачијe, 
ква ли та тив но на пред ни је и ус пе ли је. Би ло да се ра ди о ра ни јим на сло ви ма ко је су 
пу бли ка и кри ти ка до че ка ли по хвал но или пак о де ли ма дру гих ко ја су по ста ла део 
ко лек тив не лек ти ре и ка но на, ство ри ти не што „но во“ на осно ву „ста рог“, а да то но во 
не де лу је као већ ви ђе но – тај по сту пак зах те ва мно го па жње и по ма ло сре ће. Упра во 
тим тра го ви ма свог и ту ђег ра ни јег ра да кре ће се Ото Хор ват у ро ма ну Ноћ на про јек-
ци ја, по ку ша ва ју ћи да оста не у до слу ху с про шло шћу, али и да оде, ма кар ко рак или 
два, у бу дућ ност.

Шта ево ци ра ау тор у овом де лу, и на ко је аспек те про шло сти и ка но на се на ста вља? 
Украт ко, ра ди се о ис по ве сти при по ве да ча ко ји се вра ћа из Фи рен це у Но ви Сад на 
не ко ли ко да на, у по се ту мај ци, же ле ћи да са зна ви ше о соп стве ној по ро ди ци, о ге не-
ра ци ји сво јих ро ди те ља и њи хо вих ро ди те ља, и да на тај на чин про ник не ду бље у 
соп стве ни иден ти тет и по ку ша да са мог се бе бо ље раз у ме. Tа иден ти тет ска по тра га 
је, уз фи зич ку по тра гу усло вље ну чи ном пу то ва ња у не по зна те пре де ле, ве ро ват но 
јед на од нај ста ри јих и нај по зна ти јих по тра га у исто ри ји књи жев но сти, и пи са ти о њој 
у да на шњим вре ме ни ма мо гло би ла ко да пре ђе у до мен оп штег ме ста. Но, ода би ром 
не ко ли ко пре ци зних де та ља – про сто ра у ко јем се рад ња од ви ја, вре ме на од ви ја ња 
при мар ног де ла рад ње, фи зич ких ка рак те ри сти ка ро ди те ља и уло ге по ро ди це у вре-
ме ну пре и то ком Дру гог свет ског ра та – на ра тор успе ва да у овој при чи по стиг не 
до вољ ну до зу је дин стве но сти и упе ча тљи во сти ко ја је нео п ход на не са мо за скре та ње 
па жње чи та ла ца, већ и за са му чи тљи вост и успех тек ста. Ова по тра га је, са свим оче-
ки ва но и уо би ча је но, без у спе шна, а да ни ко је ју нак про во ди у пре тра жи ва њу ар хив ске 
и би бли о теч ке гра ђе пре тва ра ју се у из гу бље но вре ме ко је му не да је ни ка кве од го-
во ре. Тек по след ње ве че ри пре по врат ка ку ћи, он се бу ди из ста ња оба мр ло сти услед 
не у спе ха сво је ми си је и од ла зи у град, на ули цу, ме ђу љу де, же љан од го во ра и ак ци је: 
„У бес крај ни лимб. У ду бо ке про це пе про шло сти. У по ти сну те ма пе се ћа ња. У ма ши-
не ри ју но ћи и но стал ги је.“ Не ко ли ко на ред них ноћ них са ти, ко ји ма је по све ће но две 
тре ћи не ро ма на, до ча ра ва ју ње го ву по тра гу за исто ри јом по ро ди це, оца и са мог се бе, 
али и за про шло шћу Но вог Са да, СФРЈ, по рат ног по рет ка и дру штве ног си сте ма ко ји 
је из не дрио чла но ве ње го ве по ро ди це и на мет нуо им жи вот ко ји су во ди ли. Та це ло-
ноћ на по тра га чи ни и срж Ноћ не про јек ци је и у ма ни ру пси хи ја триј ског ис пи ти ва ња 
са мог се бе – ме то де по зна те из прет ход ног Хор ва то вог ро ма на Са бо је стао – ну ди 

РАЗМЕНА ДАРОВА

Дра ган Ба бић



235

при по ве да чу при ли ку да се при се ти од го во ра ко је тра жи. Јер они су ту, у ње му, за ко-
па ни и са кри ве ни иза го ди на ћу та ња и не ги ра ња ствар но сти, и по треб но је са мо 
про на ћи пра ви оки дач за њи хо во при ка зи ва ње и по вра так у свест ју на ка. 

Ноћ на во жња би ци клом по Но вом Са ду мо жда се не чи ни као пра ви на чин да се 
тај по сту пак из ве де, и си гур но ни је нај лак ши при ступ ко ји је ау тор мо гао да иза бе ре, 
али сва ка ко је сте ме ђу нај а де кват ни јим. Тим сред ством мо гу ће је, на ро чи то но ћу, 
сти ћи с јед ног кра ја гра да на дру ги мно го бр же и спрет ни је не го дру гим вр ста ма пре-
во за, а упра во је то не пре ста но кре та ње у цик цак ма ни ру, слич но тех ни ци то ка све сти 
у књи жев но сти, по треб но на ра то ру да би што ви ше ви део, осе тио, упио и при ме тио, 
и он да се, на осно ву тих ути са ка, вра тио у про шлост и до шао до од го во ра ко је је тра-
жио и ре ше ња за по ро дич не ми сте ри је ко је су га оп се да ле де це ни ја ма. На ње го вој 
тра си ја вља ју се, као на тра ци, ро ђа ци, за бо ра вље ни при ја те љи и слу чај ни про ла зни ци, 
као и ули це ко ји ма се кре тао у де тињ ству и мла до сти, про сто ри на ко ји ма је до жи-
вља вао аван ту ре, те град ски ло ка ли те ти ко ји су му обра зо ва ли лич ност. Сви ти су сре ти 
с љу ди ма, згра да ма и про сто ри ма ну де му мо гућ ност по врат ка уна зад и ре ка пи ту ла-
ци ју до га ђа ја на ко је ни је по ми шљао од вре ме на кад су се од и гра ли. Ме ђу тим, по кре-
нув ши точ ко ве се ћа ња, ово ке ру а ков ско лу та ње на пу ту по род ном гра ду да је му до 
зна ња да је све већ би ло ту, те да је је ди но нео п ход но вра ти ти се уна зад и су о чи ти с 
про шло шћу. Но, то се у овом ро ма ну, за раз ли ку од раз го ва ра с те ра пе у том у про шлом, 
од ви ја у уну тра шњим пи та њи ма и од го во ри ма ју на ка. На ра тив је пун ње го вих пре и спи-
ти ва ња – од то га да ли је уоп ште тре ба ло да до ла зи у Но ви Сад и шта он ра ди та мо, до 
то га ка ко ће раз у ме ти све оно што је спо знао о се би и на ко ји ће на чин то про ме ни ти 
ње го ву бу дућ ност – и због то га се мо же чи та ти као ис тра жи ва ње мо гу ћих од го ва ра 
на мно го број не ди ле ме ко је га оп се да ју.

У сим бо лич ном сре ди шту тих пре и спи ти ва ња и ди ле ма на ла зе се, по све оче ки ва-
но, суд би не при по ве да че вих ро ди те ља: мај ка још увек жи ви у Но вом Са ду, а отац про-
га ња ју на ка из смр ти. Обо је обе ле же ни фи зич ким де фор ми те ти ма – он је имао гр бу 
на ле ђи ма, а она јед ну кра ћу но гу – и тра гич ним по сле рат ним суд би на ма, ње го ви 
ро ди те љи су сим бо ли јед ног вре ме на и дру штва ко је на ста је на ру ше ви на ма рат них 
го ди на. Оцу је, као фи гу ри ко ја ни је при сут на у ствар но сти већ са мо у се ћа њи ма и 
при ча ма, до де ље но по вла шће но ме сто у ро ма ну, на ро чи то за то што је ње гов жи вот 
обе ле жен сек су ал но де ви јант ним по на ша њем, бе гом од по ро ди це, раз во дом од мај-
ке про та го ни сте и не при јат ним епи зо да ма ко је тра у ма тич но ути чу на њи хо вог си на. 
Хор ват је све стан ва жно сти ко ју отац има у пси хи при по ве да ча и сто га по ку ша ва да 
осве тли ње го ву лич ност из ви ше раз ли чи тих угло ва: из пер спек ти ве си на, бив ше су-
пру ге, бли ских ро ђа ка, на су мич них про ла зни ка и до ку ме на та ко ји оста ју на кон ње го-
ве смр ти. Сви ти де ло ви сла га ли це сла жу се у не ко хе рент ну и фраг мен тар ну сли ку 
спе ци фич не лич но сти – пи јан ца ко ји, услед про бле ма с ал ко хо лом, во ди рас ка ла шан 
жи вот за ко ји кри ви рат но де зер тер ство соп стве ног оца ко ји бе жи од по ро ди це на 
сли чан на чин као и он сам. Бре ме ко је оче ва фи гу ра оста вља на ње гов жи вот пре суд но 
ути че на пси ху на ра то ра и он је од де тињ ства обе ле жен ње го вим из гле дом и по на ша-
њем, и као да це лог жи во та че ка тре ну так кад ће се пре тво ри ти у ње га. Нај зад, у оче-
вом ис по вед ном мо но ло гу ко ји ни је ни пот пу но ау тен ти чан – „Да, да, да је мој отац жив, 
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на мно га пи та ња бих про те кле не де ље лак ше до био од го вор. Ре као би ми, на при мер...“ 
– ју нак за ми шља шта би све отац мо гао да му ка же о свом де тињ ству, жи во ту и де фор-
ми те ту. Нај зад, при по ве дач схва та да гр ба ко ја се на ме ће као оче ва при мар на фи зич ка 
од ли ка на ста је као по сле ди ца по сле рат ног стре са услед при ти ска дру штва и чи ње-
ни це да је отац оста вио по ро ди цу и ода брао но ви жи вот да ле ко од до мо ви не: 

Ни сам био ка жњен са мо гр бом, не го и ти ме што сам био дру га чи је дру га чи ји. Због 
оца. Нор мал но. Шта ти ми слиш. Гле да ли су нас као ку гу. Др жав ни не при ја те љи. Шта ја 
знам. Сва шта су нам не ки до ба ци ва ли. А ме ни на рав но и Гр ба ви, гр ба ви. Не знам шта ми 
је ви ше је ло џи ге ри цу. Мо жда ипак ви ше то што нас је та та оста вио. [...] Ти то не мо жеш 
да раз у меш. Ни ко не мо же. Ме ни је гр ба из ра сла због све га то га. Бри ге од ра слих ни су за 
де цу. Стид. Бол. Осе ти ти се оста вље ним. Из да ним. Баш та ко ка ко си чуо. Да ми је не ко 
ре као да је то мо гу ће, по ми слио бих да је луд, али ево мо гу ће је. Ја сам ти до каз да не мо-
раш да се ро диш с гр бом, из ра сте она и са ма због, шта ја знам. 

Узрок све га је, да кле, обе ле же ност чи ње ни цом да при па да не срп ској по ро ди ци и 
да је отац срам но на пу стио до мо ви ну, а та на ци о нал на дру гост до ве ла је до пси хич ких 
и фи зич ких тра у ма, и на кра ју до гро теск не про ме не и хен ди ке па ко ји обе ле жа ва ње-
го ву сва ко дне ви цу. Он се ре флек ту је на жи вот Хор ва то вог про та го ни сте ко ји сту па у 
ро ман но се ћи огро ман ра нац на ле ђи ма ко ји се ка сни је пре тва ра у има ги нар ни те рет 
при ти ску ју ће про шло сти и су ро ве са да шњо сти, и с њим је на сва ком ко ра ку. С дру ге 
стра не, он је, у не до стат ку очин ске фи гу ре, од ра стао с „бла го ше па вом мај ком ве ли ких 
гру ди ко је су сви при ме ћи ва ли“, те је и ње на обе ле же ност пу на сим бо ли ке. Она не 
раз ми шља о им пли ка ци ја ма свог из гле да, али се све јед но осе ћа не а де кват но и не до-
вољ но до бро, што узро ку је пси хич ки дис ба ланс ко ји је сли ко ви то пред ста вљен јед ном 
кра ћом но гом и ше па вим хо дом. Упр кос то ме, она по ку ша ва да се би обез бе ди при-
јат ну ег зи стен ци ју, чак и при кра ју жи во та, и сто га не пре ста но го ми ла ску по це не 
ци пе ле ко је ни кад не ће но си ти и по на ша се на на чин ко ји је ди но њој од го ва ра. Не га-
тив не фи зич ке од ли ке оба ро ди те ља се по на вља ју и код при по ве да ча (ро ђен је са 
зеч јом усном и па ти од ше па во сти), док му ка сни је ра сте ме та фо рич на гр ба ко ја пре-
сли ка ва ње го во уну тра шње ста ње све сти и тра у ме ко је га пра те. 

Још јед на од тих тра у ма је и гу би так се стре ко ји у Ноћ ној про јек ци ји за у зи ма на ро-
чи то ме сто. Жи вот Мар те, при по ве да че ве се стре, ма пи ран је не ко ли ци ном ње них 
лир ски на би је них ис по вед них мо но ло га ко ји су гра фич ки пред ста вље ни све тли јом 
бо јом сло ва и пре ло мом ко ји ви ше под се ћа на по е зи ју не го про зу. У тим сег мен ти ма 
се от кри ва да је она ро ђе на мр тва и да је све де на са мо на глас и мо гућ ност ана ли зе 
ствар ног све та и од но са ко ји вла да ју у њи ма, као и на про ма тра ње по на ша ња и про-
ме на ко је на ста ју уну тар чла но ва ње не нај у же по ро ди це. Она као да је све вре ме у 
уло зи при по ве да че вог ан ђе ла чу ва ра, али не успе ва да га спа си од тра ге ди ја ко је га 
пра те и ко је му се на кнад но вра ћа ју. Ови со ли ло квиј ски па са жи ра сту у нај по тент ни је 
и нај сна жни је де ло ве ро ма на ко ји га при бли жа ва ју де лу Са бо је стао, али и дру гим 
вр хун ци ма са вре ме не до ма ће про дук ци је. Њен ис пре ки дан дах и го вор ли шен сва ке 
ко хе рент но сти да је чи та о цу по треб не по дат ке ко ји ма се за о кру жу је исто ри ја по ро-
ди це и свих ве за ко је је тра си ра ју, али и при сва ком по ме ну Мар те у раз го во ру ју на ка 
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с ро ди те љи ма отва ра се но во ин тер пре та тив но по ље и има ги нар ни по сту пак ко јим 
она по ста је дру ги при по вед ни глас ро ма на, ско ро јед на ко ва жан за раз ви так и за вр-
ше так рад ње као и онај при мар ни. На по слет ку, и њен глас из of-а и про стор лим ба 
ко ји за у зи ма мо гу се сма тра ти хен ди ке пом ко ји је у рав ни с дру гим фи зич ким не до-
ста ци ма ју на ка, док се стра ра сте у нај при мет ни ји (па ра док сал но, по што је ди на она 
ни је при мет на) до каз по ро дич ног усу да ко ји их све пра ти. Та ко ђе, ови сег мен ти по ка-
зу ју и мо гућ но сти је зич ких ига ра ко ји ма се Хор ват ба ви и ко је, на ро чи то у ова квој 
по став ци рад ње и об ли ко ва њу ју на ка, по ста ју упе ча тљив на чин из ра жа ва ња осо бе 
ко ја и је сте и ни је део ствар ног све та, али и озна ча ва ју пут ко јим би про за овог ау то ра 
мо гла да се кре ће у бу дућ но сти јер сло бо да ко ју омо гу ћа ва ју по е зи ја и пе сма у про зи 
од го ва ра пи шче вим иде ја ма и на ме ра ма ко је до но си у ро ма неск ном тек сту.

Прем да не пот пу но без ма на, овај ро ман ста је у ред про зе ко ја те ма ти зу је про стор 
Но вог Са да и пру жа је дан од но ви јих од го во ра де ли ма Алек сан дра Ти шме ко ја се на-
ме ћу као по чет на тач ка ве ли ког бро ја но во ве ков них ства ра ла ца тог гра да. Ноћ на про-
јек ци ја мо же се опи са ти као но ва књи га о бла му, али не о Ми ро сла ву Бла му, већ о бла му, 
сра мо ти и сти ду ко ји су по сле ди ца истих оних до га ђа ја ко ји су обе ле жи ли исто и ме ног 
Ти шми ног ју на ка. Овим ро ма ном Ото Хор ват од ла зи ко рак да ље од збир ке при ча Као 
Це ла но ви љу бав ни ци, на ро чи то на пла ну ана ли зе при ро де се ћа ња и пси хо ло ги за ци је 
ју на ка, а пи та ња од но са пре ма гра ду и је зи ку на зна ча ва ју мо гу ће прав це раз во ја про-
зе ко ју чи та о ци мо гу да оче ку ју од ње га. 


