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ТЕ СКОБ НО ОСЛО БА ЂА ЊЕ
(Ме лин да Нађ Або њи: Вој ник-кор ња ча, пре вео с не мач ког Дра го слав Де до вић, 

Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад, 2020)

Ис ку ства ми гра ци је и ин те гра ци је, ко ја су са гле да ва на као при мар на ин спи ра ци ја 
ства ра ла штва Ме лин де Нађ Або њи, пот цр та ва ју зна чај и не у мит ност оних мно го об-
у хват ни јих те ма ко је се сва кад и сву где уо че већ при пр вом чи та њу, као до сад но оче-
ки ва на кон вен ци ја: то су те ме од ра ста ња и при ла го ђа ва ња. Ту не ма из не на ђе ња ни 
не из ве сно сти. Тим те ма ма по не кад се при сту па с им пул сом ола ког ети ке ти ра ња и 
уна пред про јек то ва них оче ки ва ња, јер се чи ни да су не за о би ла зан им пе ра тив књи-
жев ног ства ра ња. Ни су то те ме ко је ће нас из не на ди ти или за ин три ги ра ти, јер не ред 
и ра ни бол оп ште су ме сто ве ћи не са вре ме них при по ве дач ких опу са, али њи хо ве 
ли те рар не ре флек си је по ста ју за ни мљи ве због не чег дру гог – због ду жи не и ду би не 
тра га ко че ња ко ји оста вља ју за со бом, због пси хо ло шке ин ве сти ци је у от пор по ку ша ју 
да се о њи ма про го во ри. Ни је сто га не ва жно ука за ти на, ка ко год то зву ча ло ап стракт-
но, мо ти ве јед ног па ра док сал ног те скоб ног осло ба ђа ња ко је пра ти го вор о од ра ста њу, 
при ла го ђа ва њу и са зре ва њу – осло ба ђа ња од ла жне иди лич но сти све та та ко што 
про та го ни ста и на ра тор про ла зи кроз ко шмар на ис ку ства гу бит ка је зи ка, про па да ња 
тла под но га ма и ра си па ња зна че ња. Та ко и овај ро ман Ме лин де Нађ Або њи нај до-
след ни је опи су је мо тив по тра ге – не са мо за сми слом и зна че њем сли ка жа ло сних 
до га ђа ја, већ и за но вим је зи ком, ко ји ће мо ћи да из рек не тра у ме раз ли ве не у ар хај-
ским са др жа ји ма ко лек тив ног не све сног.

Већ пр ви ро ман ове ау тор ке, У из ло гу, с про ле ћа (2004), при ме њу је тех ни ке асо ци ја-
тив ног и не ли не ар ног се ћа ња ко је по ма же да се уо кви ри ра на тра у ма и за поч не те жак 
про цес ње не ар ти ку ла ци је у пам ће њу. Ро ман Го лу би је ср це до би ја 2010. две пре сти жне 
књи жев не на гра де за не мач ко го вор но под руч је, Не мач ку књи жев ну на гра ду за нај бо-
љи ро ман на не мач ком је зи ку и Швај цар ску књи жев ну на гра ду. Тре ћи ро ман ове ау тор-
ке је, ме ђу тим, ис ход ду ге оп се си је. У јед ном ин тер вјуу, Ме лин да Нађ Або њи го во ри ла 
је о то ме ка ко се вој ни ком-кор ња чом пр ви пут по за ба ви ла још 2011. и об зна ни ла по да-
так да је при ча о Зол та ну Кер те су до жи ве ла три раз ли чи те вер зи је: про шла je раз вој ни 
пут од по зо ри шне дра ме, пре ко ро ма на, па све до адап та ци је ро ма на за по зо ри шну 
сце ну. Вој ник-кор ња ча пи сан је нај пре као драм ски текст за по зо ри ште у Ба зе лу 2014, да 
би се три го ди не доц ни је по ја вио пре то чен у ро ма неск ну фор му. Ту ни је био крај лан цу 
адап та ци ја и апро при ја ци ја, јер је ро ман већ го ди ну да на по из ла ску до жи вео но ву и 
дру га чи ју по зо ри шну адап та ци ју, ко ја је на сло вље на Вој ни че Кер тес! Мо но лог ућут ка ног.

Ро ман Вој ник-кор ња ча нај лак ше би би ло опи са ти упра во по зо ри шним тер ми но ло-
шким ору ђем, као ду о дра му, но то би исто вре ме но би ло не зграп но и не пре ци зно, јер 
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нај ви ше драм ског ефек та кри је се у по све не драм ској тех ни ци уну тра шњег мо но ло га. 
Ро ман са др жи два на ест ну ме ри са них по гла вља и епи лог, и је дан део њих при по ве дан 
је из Ани не пер спек ти ве, док су Зол та но ви мо но ло зи ја сно мар ки ра ни под на сло ви ма 
ко ји су штам па ни вер за лом, сло ви ма раз дво је ним цр ти ца ма, као да не ко па жљи во 
сри че ре чи и по ве зу је их у ре че ни цу. Као при по ве дач ко ји је укљу чен у рад њу, Ана 
обез бе ђу је ста бил ну и ја сну пер спек ти ву мут ног и ха о тич ног до ба ко је је од не ло ње-
ног ма што ви тог и пре о се тљи вог бра та од тет ке.

У по не че му Вој ник-кор ња ча под се ћа на мно го хва ље ни ро ман Бе ли краљ Ђер ђа 
Дра го ма на, ко ји је сво је вре ме но био пре ве ден на пре ко два де сет европ ских је зи ка: 
Дра го ма нов на ра тив са сто јао се од осам на ест сли ве них при ча о „Хаклбе ри ју Фи ну 
хлад ног ра та“ – о је да на е сто го ди шњем де ча ку Ђа ти, ко ји жи ви у зе мљи вр ло на лик 
Ча у ше ску о вој Ру му ни ји, та мо где је сам пи сац жи вео до 1988. Про та го ни ста је, слич но 
Зол та ну Ме лин де Нађ Або њи, окру жен агре сив ним учи те љи ма и на сил ним вр шња-
ци ма, али, за раз ли ку од ње га, не жи ви у по ро ди ци со ци јал но мар ги на ли зо ва ној и 
емо тив но дис тан ци ра ној (што је ви ше не го благ из раз за ро ди тељ ску зло во љу ко ја се 
у Вој ни ку-кор ња чи и ка на ли ше и ре про ду ку је на си љем), већ у по ро ди ци ко ја је не по-
врат но ра зо ре на то та ли та ри змом и у ег зи стен ци јал ном и у пси хо со ци јал ном сми слу. 
Улан ча не Дра го ма но ве при че сли ка ју је дан оса ка ће ни свет у ком су про се ви ра до сти 
ве о ма рет ки, ду гим ре че ни ца ма ко је ме ан дри ра ју уне до глед – по след ња те че на без-
ма ло три стра ни це – а при по ве да ње Ме лин де Нађ Або њи се, обр ну то то ме, тру ди да 
свет и до ба на ра ста ју ће рат не ка та стро фе за у зда у окви ре га ло пи ра ју ће син так се и 
не ко ли ко ме та фо ра уте хе, ме ђу ко ји ма „па ла чин ка ста ноћ“ и „пот по руч ник гра бљи ви ца“ 
ни су нај ма ње сим па тич не, а ни нај ма ње зло слут не. Сво је вре ме но је на пи са но да би 
се Бе ли краљ мо гао чи та ти као спој Го спо да ра му ва и По бе сне лог Мак са: од у пи ру ћи се 
та квим ефект ним а пра зњи ка вим фор му ла ма, Вој ник-кор ња ча ду бо ко ко па те ме ље за 
на ра тив о бо ле сти и сла бо сти, о тро стру кој мар ги на ли зо ва но сти – на ци о нал ној, со ци-
јал ној, ег зи стен ци јал но-фи зи о ло шкој. Те ме ми гра ци је и ин те гра ци је, ко ли ко год зву-
ча ле атрак тив но и фак тич ки не ис црп но, гу бе бит ку за пре власт у кон тек сту јед не сна жне, 
до бро ор га ни зо ва не на ра ци је ко ја ра сте пра во из ко ви тла ца емо ци ја и успо ме на. Лик 
Зол та на, чи ни се, у се би аку му ли ра ис ку ство свих бал кан ских аут сај де ра ко ји у сва кој 
на ред ној кри зи по ста ну при мар ни стра дал ни ци, али и ак ти ви ра коб раз ли чи то сти 
ко ја се као усуд рас пли њу је и из ван гра ни ца укле тог про сто ра: „Да, ја сам па јац, жде-
рач сло ва, глуп као ку тла ча“. То чи ни и да овај ро ман пре по зна мо као по тен ци јал ни 
по е тич ки и ре то рич ки пан дан ро ма ну Ухва ти зе ца Ла не Ба ста шић: док се Ла нин ро ман 
ба ви жен ским при ја тељ ством као мар ги на ли зо ва ним и пот це ње ним мо ти вом у са-
вре ме ној ре ги о нал ној књи жев но сти, Ме лин дин ро ман ини ци ра и са свим не ти пи чан 
ди ја лог род них уло га, у ком је му шкар чев ка та лог емо ци ја и сен за ци ја за у здан и син-
те ти зо ван жен ским гла сом ко ји при хва та на се бе оба ве зу ра ци о нал не ар ти ку ла ци је. 
Оба ро ма на ва ри ра ју мо тив за јед нич ког пу то ва ња, ствар ног или има ги нар ног, кроз 
„ход ни ке се ћа ња“, пу то ва ња ко је би мо гло од го нет ну ти је дан сло жен и сло је вит од нос, 
али у се би но си и без ин те ре сне муч ни не и стра сти: од ра ста ње уз до ми нант ну а ре-
пре сив ну жен ску фи гу ру, рат као део по сред ног или не по сред ног ис ку ства, фор ми-
ра ње пред ста ва о на ци о нал ном, род ном и кул тур ном иден ти те ту, још су не ке од те ма 
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ко је по ве зу ју ове ау тор ке. За Вој ни ка-кор ња чу и ро ман Ухва ти зе ца мо же мо ре ћи да 
су па ра бо лич ни су но врат у про шлост, у де тињ ство, у об ли ко ва ње емо ци ја, ду ха и ду ше 
и оно пр во жи вот но пре по зна ва ње обра за ца, у без у спе шан по ку шај ми ре ња с по ре-
клом као за да тим иден ти те том. „Хо ћу да знам ка да је по че ло тво је уми ра ње, за то сам 
ов де“, ка же Ана. Слич но као и у ро ма ну Ла не Ба ста шић, у са мој за вр шни ци очи ту је се 
да је по тра га за ко ре ни ма осу ђе на на не у спех уко ли ко у по ре клу тра жи мо од го вор 
на сва пи та ња ко ја нас му че: ци клич ном фор мом на ра ци је и вре мен ског то ка у ко јој 
се све по тра ге вра ћа ју на по чет ну тач ку су ге ри ше се да се ко ре ни не от кри ва ју на кон 
стр пљи вог тра га ња да би смо сла ви ли и иде а ли зо ва ли по но во пре по зна то је згро на-
ших же ља и мо ра ња, већ да би се од њих што да ље по бе гло.

Ток Зол та но вих ми сли и им пре си ја пре тва ра се у ко ви тлац, вр то глав као и ње гов 
пад у че љу сти ра та и пат ње: „У Зре ња ни ну сам био вој ник, до шли су по ме не, по ку пи-
ли су ме с но га ма у чи зма ма, но ћу, ноћ сам про бу дио сво јим кри ци ма, сво јом мач јом 
му зи ком, кук ња вом не зре лог му шкар ца...“ Већ од стра не не мач ких кри ти ча ра уо че на, 
мо но ло шка по ли фо ни ја ко ја пред о дре ђу је глас Зол та на Кер те са за сни ва се на сво је-
вр сном ег зи стен ци јал ном па ра док су: у тре нут ку кад ро ман по чи ње, Зол тан је мр тав, 
те до га ђа је, се ћа ња и ути ске чи та о цу по сре ду је онај ко ви ше не по сто ји, онај ко не 
мо же да ка зу је ни сво ју ни ти ту ђе при че, али за то има при ви ле ги ју да их све ви ди; 
при по ве да онај ко ји је већ уве ли ко за ћу тао, онај ко је одав но на пу стио сце ну да се на 
њу не вра ти ни ка да ви ше. Зол та нов мо но лог ни је це ло вит ни мо но хро ман, у ње му 
ин тер ве ни шу сви они ко ји су до при не ли ње го вом тра гич ном кра ју, у ње му се ко ме-
ша ју сли ке хра не и сли ке при ро де, пам ће ње ле пих тре ну та ка и љу ба зних ге сто ва, али 
и ево ци ра ње тра у ме. Све док и уче сник Зол та но ве жи вот не дра ме је ро ђа ка Ана, ко ју 
он зо ве Ха на („стал но си ме звао ’Ха на’, ре као си да је ’Х’ нај фи ни ја мо гућ ност да сед-
неш и да се од мо риш“); де тињ ство је про ве ла у Ју го сла ви ји, по том од ла зи да жи ви у 
Швај цар ској и у пра по стој би ну се вра ћа по што до би је вест о Зол та но вој смр ти. Ана у 
свом ин тим ном обра ћа њу Зол та ну во ди има ги нар ни ди ја лог с ре гре си јом, ко ји је 
исто вре ме но осло ба ђа ње од тра у ме на пу шта ња и од ла ска. У драм ском тек сту ко ји је 
прет хо дио ра ђа њу ро ма на Ана се по ја вљу је два пут, као све док Зол та но ве суд би не, 
али у Вој ни ку-кор ња чи ње на уло га се утвр ђу је и про чи шћа ва, не са мо као уло га ре-
флек то ра, већ и као ме сто не ког ко сам се бе пре и спи ту је и ис тра жу је про сто ре Зол-
та но вог ис ку ства. Анин глас је ре флек си ван и ста ло жен, но ипак пу шта ме та фо ре да 
се ко ви тла ју, и на тре ну так па ра док сал на ра зло жна сму ше ност и не у пит на ода ност 
ње ног гла са под се ти на све оне при по ве да че-све до ке, од са бра ног и ег закт ног Ни ка 
Ка ра ве ја у Ве ли ком Гет сби ју, до ви ше стру ко фо ка ли зо ва ног при по ве да ња у Се ле ни-
ће вом ро ма ну Пи смо/гла ва у ком мр тви на ра тор Мак си ми ли јан при по ве да исто вре-
ме но ре а ли стич ки и су бјек тив но, ана ли тич ки и драм ски. Зо ли је вом ис ку ству до ме ће 
се Анин ре флек сив ни, еле гич ни глас, вр ло сли чан Зла ти ном гла су у Се ле ни ће вом 
ро ма ну, с ду гим ис по вед ним, ре пе ти тив ним и ри ту ал ним то но ви ма и рит мо ви ма. 
Илу зи је ком про ми са са све том пре тва ра ју се у ствар ност ау то де струк ци је, где при-
по ве да ње мо же би ти пут ка уми ра њу, као у Зла ти ном слу ча ју, од но сно пут ка пост хум-
ном сје ди ње њу с во ље ном осо бом или пак пут у здра вље и це ло ви тост ви зи је, као у 
слу ча ју Ане, ко ју Ме лин да Нађ Або њи сми шље но пре тва ра у стуб ин те гра ци је.
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Ана и Зол тан су два на ра тив на цен тра овог ро ма на, рав но прав ни у пу то ва њу се-
ћа њем, осу ђе ни на то да се про бу де у ди мен зи ји где, ка ко то ре ско ка же Зол та но ва 
мај ка, „ду жи на це ви вла да све том“, а „ле пи мо рал је шкрт и нај ви ше во ли кад му је 
удоб но“. „Код нас мо рал до би ја ве ли ки ка шаљ или кле ца ва ко ле на!“, ре чи су ко је раз-
би ја ју Анин на пор за це љи ва ња се ћа ња и уо кви ру ју са зна ње да „исти на ни је на до хват 
ру ке, на ро чи то не у ре чи ма“.


