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О ЛЕ ГЕН ДА МА, ИРО НИ ЈИ И МЕ МО РИЈ СКОЈ  
ПЕ НИ

(Де јан Ву ки ће вић: При ват на ан то ло ги ја, Срп ска књи жев на за дру га,  
Бео град, 2021)

Док тор би бли о те кар ства Де јан Ву ки ће вић ба вио се књи га ма на мно штво раз ли-
чи тих на чи на: и као њи хов по све ће ник, и као онај ко је увек био спре ман да их етич ки 
и по ле мич ки иза зо ве и про зо ве, али и као онај ко је увек био спре ман на иро ниј ски 
од мак од соп стве не стра сти и за љу бље ни штва; као ис тра жи тељ и го нич, за не се ни 
ми сти фи ка тор и ци нич ни де ми сти фи ка тор; и као ства ра лац, и као „еви ден ти чар“, али 
и као део оне бур леск не и ин три гант не за ве ре би бли о те ка ра ко ја је, на жа лост, моћ на 
и деј стве на са мо у фик ци ји, а у прак си углав ном по ра зно не ви дљи ва. Би бли о те ке су 
је ди ни мо гу ћи тво р ци и чу ва ри на шег све та, не са мо сто га што кул ту ра ко ја гу би при-
чу, текст и за пис гу би ви ше од раз ло га по сто ја ња, те ри то ри је и иден ти те та, гу бе ћи и 
сам на гон да се бе ар ти ку ли ше; али су за то би бли о те ка ри, чи ни се, мар ги на ли зо ва ни 
као ни ка да пре, по ста ли они обе сна же ни за ко но дав ци на шег све та. Део Де ја но ве 
при ват не за ве ре у окви ру ве ли ке а уна пред без у спе шне за ве ре би бли о те ка ра је сте 
би ло и чу ва ње опу са пи са ца та ко што пом но и на да све тач но бе ле жи њи хо ве би блио-
гра фи је, пу ту ју ћи кроз вар љи вост еви ден ци је и еви ден ци ју вар љи во сти, али и пре би-
ра ју ћи по по ли ца ма на ци о нал них ве ли чи на на ко ји ма су се го ми ла ле књи ге ко је ни кад 
до та да ни је чи тао, као што чи ни на ра тор при че (ко ја се ни је за те кла у При ват ној 
ан то ло ги ји) „Де те на ци је“, и сам пи сац, но ни ка ко је ди ни про та го ни ста Ву ки ће ви ће ве 
про зе ко ји про ду же ном тра сом ствар но сти ула зи у фик ци ју.

Већ од се чан, си ров и јед но ста ван под на слов „иза бра но“ на из ве стан на чин ту ма чи 
крат ку про зу Де ја на Ву ки ће ви ћа, об ја вљи ва ну од де ве де се тих до го ди не пре ње го ве 
смр ти. Ци клу си на сло вље ни по ау то ро вим књи га ма при ча („Ко ро та“, „Але ја би зар них 
ки по ва“, „Ома ма“ и „Но кат и ме со“) је су ета пе јед ног про зног пу та ко ји је гра ђен на 
за ко ни ма до след не уну тра шње ау то но ми је: од ре флек сив ног ре а ли зма, пре ко сно ви-
ђе ња, па ра док сал не па ра бо ле и дис то пи је па све до пра ска ве и иро нич не „до ку дра ме“ 
ко ја че сто не гу је и ре ги о нал ни го вор и про мо ви ше спе ци фи чан иди о лект. Ру ту те ма 
и по сту па ка оцр та ће две при че ениг ма тич них на сло ва, „Но сорк“ и „Ма хин дра“: јед на 
је фу ту ри стич ка гро те ска, дру га хо мо е рот ска бур ле ска, а сва ка има сво ју пот пу но 
ау то ном ну тран сре ал ност. „Но сорк“ је по ма ло на лик ро ма ну Ри чар да Ме ти со на Ја сам 
ле ген да ма кар уто ли ко што го во ри о по ста по ка лип тич ком све ту до кри тич не гра ни це 
ис пу ње ном стра хом, ма ни пу ла ци јом и нон сен сом: ипак, то је свет у ком го спо да ре 
„бе жа ње у про роч ки и пе снич ки за нос, у лу ди ло, сан“, свет у ком „во де дво стру ки жи вот... 
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ира ци о нал ни му дра ци“. „Ма хин дра“ ће у ис ку ству јед ног мла дог и бе за зле ног се ља ка 
ко ји ку пу је трак тор јед на ко им пул сив но и на ив но као што се би тра жи не ве сту от кри ти 
по тен ци ја ле љу бав ног го во ра и ис по ве сти ко ји тво ре не ку вр сту са вре ме ног фа бли оа, 
го ли ца ве ерот ске при че о пре ва ри, за бу ни и илу зи ји ка кве се мо гу ве за ти са мо за 
зам ку обе ћа ног сек су ал ног ужит ка. При по ве да чи у „Но сор ку“ и „Ма хин дри“ по ку ша-
ва ју да се су о че с раз ли чи то шћу ко ја је опа сна по њих, и обо ји ца за вр ша ва ју пред 
зја пом пра зни не и та ме, пред ужа сом и ле по том (под)сме ха. 

„По след ња при ча“, ко ја је у ко ри ца ма збир ке Но кат и ме со де ло ва ла као ме мо риј-
ска ода мај ци на лик Ханд ке о вом Ужа су пра зни не, као при ча ко ја је ме ња ла свој оти сак 
у пе на стој све сти чи та о ца она ко ка ко се ме ња све тлост ка ле и до ско па, сти че но ву ди-
мен зи ју бо ла сад кад је у ан то ло ги ји и Де ја но вом ства ра лач ком опу су за и ста зло коб-
но по след ња. „По след ња при ча“ је пра ви би сер у мо гу ћем жан ру ре ми ни сцен ци је: 
се ћа ње на мај ку по ве за но је не са мо с ре ка пи ту ла ци јом ње ног не од већ уз бу дљи вог 
жи во та, не го и с ни зом зву ко ва и рад њи ко ји при зи ва ју ре а лан жи вот чи је пул си ра ње 
ни ка да не пре ста је. Вај ка ње при по ве да ча о то ме ка ко ни ка да не ће до ма ши ти ни де лу 
Мар се ла Пру ста, ни ње го вој љу ба ви пре ма мај ци, ма ски ра и скри ва и скру ше ност и 
лу кав ство: „И схва тим ка ко сам ма ли и ни шта ван у од но су на Мар се лов од нос пре ма 
мај ци ко ју је обо жа вао.“ При по ве дач, да кле, не по ре ди се бе с Мар се лом, већ се бе са-
гле да ва као не ва жног у по ре ђе њу с Мар се ло вим од но сом пре ма мај ци. Ова кве ау то-
ре фе рен ци јал не ли те рар не зам ке по се ја не по Ву ки ће ви ће вој на о ко ис по вед ној про зи 
тре ба да нас осве сте о не мо гућ но сти да се по стиг не бли скост у од но су књи жев но сти 
и ствар но сти. Етич ка ме ра љу ба ви пре ма мај ци је сте кон стру и са на, ли те ра ри зо ва на 
ре ла ци ја. При по ве да че ва смер ност и страх пред про те клим вре ме ном ни је ви ше ре-
тор ска фи гу ра ја ди ко ва ња и вај ка ња: књи жев ни мо де ли и узо ри са мо су зам ка иден-
ти фи ка ци је ко јој на ра тор ве што из ми че. Иде ал су мор ног и очај ног при по ве да ча је сте 
од нос пре ма мај ци ка кав је имао Пру стов Мар сел; чи та лац би се ту се тио од но са ка кав 
је је дан Му ра ка ми јев ју нак имао пре ма Фиц џе рал ду, ре кав ши да је сва ки при ја тељ 
Ве ли ког Гет сби ја и ње гов при ја тељ. Кур зив је ва жан ко ли ко и свест о фик ци о на ли за-
ци ји: би о гра фи ја мај ке је сте и би о гра фи ја про пу ште них ства ра лач ких шан си, еви ден-
ци ја по ра за ко ју у се би го ми ла сва ки ре ла тив но без до га ђај ни жи вот оме ђен Тр стом 
на за па ду и Со лу ном на ју гу као сти дљи вим на зна ка ма не са вр шен ства. С дру ге стра не, 
„По след ња при ча“ ука зу је ка ко тех но ло ги ја мо жда ипак пред ста вља про ду же так жи-
во та: син ће мр тву мај ку про на ћи на Феј сбу ку, от кри ти да је пи са ла блог. Иш че зло и 
про тра ће но Пру сто во вре ме та ко се ла га но вра ћа, као гро те ска, али и као до каз о 
не у ни шти во сти мо ти ва ци је да се ка кав-та кав траг ипак оста ви у све ту. 

Би о гра фи зам и до ку мен тар ност, па ра ле ли зми с ре ал но шћу и по ду да ра ња с пре-
по зна тљи вим фор му ла ма жи вље ња де лу ју као про ход на ста за, а за пра во су по нор 
ду гог па да, по ли гон те шких иза зо ва. Сив и спор ка кав је сте, жи вот је да ле ко ма ње 
за ни мљив од ма шта ри ја, али и осет но бол ни ји. Мо жда је нај у вер љи ви ји фан та стич ни 
ефе кат су срет с мр твом мај ком на ин тер не ту, и пре тра жи ва ње ње не исто ри је пре тра-
жи ва ња: фан та сти чан а и бол но ре а лан, ако је при ча мај чи ног жи во та по ста ла тек 
оп ци ја „hi story“ на ста ром лап то пу. 
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У цен тру па жње при ча Де ја на Ву ки ће ви ћа као фраг мен тар ни зна ци жи во та оп сто-
ја ва ју смрт и од су ство, али и ау то по е тич ке игре: ње го ва крат ка при ча је ду бо ко осве-
шће на жан ров ска об ја ва о од у ста ја њу од ам би ци је да се про дре у без мер је са мо за рад 
јед ног де та ља: јед на жи ли ца у ме су, је дан окра јак ствар но сти ко ји има ју пре су дан и 
че сто фа та лан ефе кат до вољ ни су овом ау то ру чи ји је ми ни ма ли зам, у ве ли кој ме ри, 
чврст и не у мо љив оквир мак си му ма кон тем пла ци је.

У Ву ки ће ви ће вој књи зи Це ре брум при смо тра из при крај ка би ла је те ма чи ји је сто жер 
био глав ни ју нак Пе тар Бо ца, мла ди чо век обо лео од це ре брал не па ра ли зе, ин ва лид 
де ли мич но дис функ ци о нал ног те ла, ко ји по ку ша ва да оправ да сво ју ег зи стен ци ју 
пра те ћи љу де око се бе, слу ша ју ћи при по ве сти дру гих, бе ле же ћи при че то ком ду гих 
шет њи, фик си ран на жен ске дој ке не са мо у по тра зи за ле по том и про пор ци јом, не го 
и у жуд њи за за шти том и не ком вр стом ре фор ма ти ра ња тра у ме. Он је гре шком са чува-
на ге нет ска гре шка, не у би је ни део фе ту са, док је ње гов здра ви брат бли за нац ки ре-
ти ран. Та ко је у ро ма ну Це ре брум Ву ки ће вић при ме нио иде ју о по сма тра чи ма жи во та, 
о они ма ко ји мо тре на жи вот не мо гав ши да га жи ве, и у сво јим при ча ма про ши рио 
на на ра тив о они ма ко ји по сма тра ју ства ра ње. 

При ча „Жур ка у лиф ту“ го во ри о са мо ћи у мно штву на на чин ко ји би је мо гао при-
по ји ти струк ту ри „Де ка ло га“ Кши што фа Ки шлов ског, јер ука зу је на еле мен тар ну би-
блиј ску за сно ва ност сва ко днев них жи вот них си ту а ци ја, али и на уло гу му зи ке као 
сво је вр сног фар ма ко са. „Штит“ се ис ти че као про за при вид но на ни воу са ти рич не 
анег до те, а за пра во је ус пе ла ве жба фор ме ко ја те ма ти зу је ла жно при ја тељ ство. Исто-
вре ме но па ро ди ра ју ћи при ја тељ ство и во а је ри зам, при ча „Те ле скоп“ ука зу је да су 
бли скост и по глед не спо ји ви. 

На рав но да је жи вот ин фе ри о ран пред књи жев ним кон струк ци ја ма: ве ле леп на, 
ко ло ра тур на ар ти фи ци јел ност увек ће над гла са ти жи ву, кр ва ву спон та ност. Про та го-
ни сти про зе Де ја на Ву ки ће ви ћа че сто су они мар ги нал ни и мар ги на ли зо ва ни, они 
ко ји је два да има ју свој глас, они ко ји не ма ју го то во ни ко га да их чу је. Моћ ни ма при-
па да исто ри ја, а оне мо гу ће ни ма при ча. Што не зна чи да обе стра не не би мо гле с 
истом увер љи во шћу ле ћи у ме мо риј ску пе ну и об ли ко ва ти ка луп пам ће ња.


