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РАЗМЕНА ДАРОВА

Вла ди мир Гво зден

ЕВРОП СКЕ ПРЕ СТО НИ ЦЕ ЕН ТРО ПИ ЈЕ И  
ПРА ШТА ЊА

(Алеш Ште гер: Од ре ше ња, пре ве ла са сло ве нач ког Ана Ри сто вић, Кул тур ни 
цен тар Но вог Са да, Но ви Сад, 2021)

Из у зет на фи гу ра са вре ме не сло ве нач ке и европ ске књи жев но сти, Алеш Ште гер 
се спрет но кре ће из ме ђу раз ли чи тих књи жев них све то ва и уло га ко је умет ник у тим 
све то ви ма још увек мо же да игра. Од ка да је го ди не 1995. ушао у књи жев ност, об ја вио 
је ви ше збир ки пе са ма, ро ма на, есе је, пу то пи сну про зу, по ка зу ју ћи скло ност ка хи брид-
ним жан ро ви ма, а не дав но је као гост но во сад ског Про зе фе ста, за јед но с му зи ча рем 
Ју ром То ри јем, пу бли ку оду ше вио сна жним по ет ско-му зич ким пер фор ман сом. За 
упо зна ва ње Ште ге ра као пе сни ка нај бо ље је про чи та ти пре вод на срп ски је зик ње го-
вих иза бра них пе са ма Вра ти ће се свет (НБ „Сте фан Пр во вен ча ни“, Кра ље во, 2021, 
прев. Ана Ри сто вић), али ов де је реч о ње го вом дру гом ро ма ну ко ји је на сло ве нач ком 
об ја вљен 2014. го ди не и пре ве ден на ви ше је зи ка.

Ро ман Од ре ше ња од мах на по чет ку са др жи оде љак „Dra ma tis per so nae“ (по ре до-
сле ду по ја вљи ва ња) ко ји је увод у Ште ге ро ву књи жев ну хо бот ни цу, раз гра на ти текст 
ко ји је, жан ров ски по сма тра но, по ма ло по стап сур ди стич ка дра ма, игра де тек ци је, по-
ли тич ка са ти ра, три лер, ro manàclef и те о ри ја за ве ре. И ту од мах на по чет ку, на пр вој 
стра ни ци тек ста, из ти ши не и та ме на ста је дра ма, али увек већ по ма ло гро теск на: 

Ти ши на. Та ма. За ве са се ди же и све што мо же мо да пре по зна мо је му шка рац. Уву као 
је гла ву у по диг ну ту краг ну зим ског ка пу та, дла но ви у џе по ви ма, на де сном згло бу кла ти 
се цр на ак тов ка. По ма ло се љу ља. Плоч ник ни је очи шћен, му шка рац по ку ша ва да по тре
фи уску ста зу. Ма ло му фа ли да пад не. Иза ње га оста ју за пу ште не фа са де у ју генд сти лу, 
ки ша си пи кроз бле ду ња во улич но све тло и пре ла зи у снег. Рет ки про ла зни ци, ти хо их 
ис пљу не мрак да би их већ сле де ћег тре нут ка јед на ко ти хо из но ва про гу тао. Му шкар ца 
све вре ме пра ти жен ска си лу е та. У су срет им до ла зи не ко, из гле да као ђа во. То за пра во 
и је сте ђа во. 

Ште гер ро ман, чи ја је струк ту ра у исти мах над ре ал на и хи пер ре а ли стич на, ис пи-
су је у тра ди ци ји Го го ља, Бул га ко ва и Каф ке, сли ка за ве ра има пин чо нов ске еле мен те, 
док је бру тал ност у при ка зу ак ту ел не ствар но сти у до слу ху с Уел бе ко вим про во ка ци-
ја ма. У по за ди ни је и јед на ве ли ка кла сич на књи га, Тол сто јев Рат и мир, ко ји до жи вља-
ва драм ску адап та ци ју у гра ду на ли ме су у ко јем се од и гра ва рад ња ро ма на. Као под-
текст Од ре ше ња, Рат и мир за слу жу је по нов но чи та ње, јер је од го вор на етич ко пи-
та ње ра та и ми ра овај ро ман дао уз по моћ есте ти ке: са ма мо гућ ност да се по да ри 
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фор ма бес кра ју су прот но сти ко је чи не жи вот по твр ђу је да је Тол сто је ва умет ност 
оства ри ла оно што жи вот ни је мо гао. Да ли су код Ште ге ра ра зно вр сни мрач ња ци 
ко ји чи не жи вот у јед ном гра ду ја чи од кул ту ре и умет но сти?

О Ма ри бо ру је ов де реч. Иа ко је ово ве ро ват но нај зна чај ни ји ро ман по све ћен овом 
гра ду (ко ји ни је, ко ли ко је ба рем по зна то, ве ли ка ли те рар на те ма), ја сно је од по чет ка 
да је у пи та њу не сен ти мен тал ни при ступ, да не ма иде а ли за ци је мир ног жи во та и уо-
би ча је ног ки ча стог уз ди за ња кул тур них и мул ти кул тур них вред но сти. На про тив, на 
де лу је же сто ка, али и ду хо ви та кри ти ка на ра чун сло ве нач ког гра да на Дра ви. Ве ли ки 
европ ски ре флек тор ко ји, до ду ше, ни сам не ра ди сјај но, осве тлио је Ма ри бор то ком 
2012. го ди не, кад је он по нео ти ту лу Европ ске пре сто ни це кул ту ре (у да љем тек сту: 
ЕПК). Ште гер је био укљу чен у ор га ни за ци ју по је ди них про гра ма (по ја ви ће се и ње гов 
лик на не ко ли ко ме ста у ро ма ну: он је во ђа Тер ми на ла 12 у ЕПК, као да је реч о ко мер-
ци јал ним ле то ви ма, а не о кул тур ном по ле ту!), што га је ве ро ват но и опре де ли ло да 
ис пи ше ову са ти рич ну кри ти ку кул тур ног и по ли тич ког жи во та – и жи во та уоп ште – и 
за чи ни је еле мен ти ма цр ног ху мо ра и сар ка зма. 

Ка ко ка же ау тор, све у овој књи зи је плод има ги на ци је: „Би ло ка кве евен ту ал не 
слич но сти са жи вим ли ци ма и до га ђа ји ма су она вр ста слу чај но сти ко ја је не из бе жно 
ору ђе књи жев но сти. Исти нит је са мо Ма ри бор.“ Ма ри бор је пред ста вљен као ау стриј-
ска про вин ци ја, као град ко ји ле жи на ма сов ним гроб ни ца ма, као град у ко јем је Хи тлер 
до че кан с ова ци ја ма, или град с нај чи сти јим то а ле ти ма у Сло ве ни ји, или пак град-до-
ма ћин свет ског шам пи о на та у фри зби ју... Ко нач но, као што ка же је дан до бар по ли ца-
јац у тек сту, овај град је ау стриј ска ко ло ни ја без ика квих пра ва. Но, као што би ва, 
Ма ри бор је, пре ма ре чи ма Све тла не Слап шак, овим ро ма ном до био мно го ви ше не го 
сам ау тор. До био је он, на и ме, мит о се би, а мо дер ни ми то ви су увек мрач ни. 

Рад ња ро ма на сме ште на је, да кле, у по ме ну ту 2012. у је ку про гра ма ЕПК. Те про гра-
ме ло кал ни по ли ти ча ри и моћ ни ци – јед ном реч ју ху ље (да ка ко, плод пи шче ве фан-
та зи је!) – ви де ис кљу чи во као до бру при ли ку за но во бо га ће ње и на ста вак по ли тич ке 
пре вла сти. Усред кар не вал ске ат мос фе ре у мак си мал но ко рум пи ра ни град до спе ва ју 
дра ма тург Адам Бе ли и ку бан ско-ау стриј ска но ви нар ка Ро за Пор те ро ка ко би из ве-
шта ва ли о про гра ми ма ЕПК. Њи хо ва тај на ми си ја је, ме ђу тим, да от кри ју и уни ште 
тај но дру штво, од но сно хо бот ни цу ко ју тво ри три на ест осо ба што вла да ју зби ва њи ма 
у гра ду. Тај но дру штво „Ве ли ки Орк“ хра ни се ћу та њем Ма ри бор ча на, а вла да по мо ћу 
ла жи, пре ру ша ва ња, скри ва ња, тај ни, стра ха и под ми ћи ва ња, а не ће пре ста ти да по-
сто ји све док се ње го ви гре си не одре ше, а мо жда, ка ко је при ме ће но, чак ни на кон 
то га. У пи та њу је, на рав но, сли ка грам зи во сти пост тран зи циј ске ис то чо но е вроп ске 
„ели те“, ко ја се обо га ти ла кроз иси са ва ње јав них фи нан си ја, укљу чу ју ћи и сред ства 
за про гра ме и про јек те ЕПК. Но, као што је ре че но, све је у овој књи зи плод има ги на-
ци је, укљу чу ју ћи, на жа лост, и са му мо гућ ност од ре ше ња. 

По пут хра сто ве гра не, ЕПК је ов де по слу жи ла као ме сто ула ска у свет европ ске под-
зем не та ме, ко ју је, под се ћа ња ра ди, сво је вре ме но при лич но до бро осли као да нас го-
то во за бо ра вље ни Ми о драг Бу ла то вић у Љу ди ма са че ти ри пр ста. То ком по тра ге за 
лич но сти ма из град ског жи во та ко је сло ве нач ки Мол дер и Ска ли мо ра ју да хип но ти шу, 
дро ги ра ју, ста ве на не ка кав де тек тор ла жи и ко нач но „одре ше“ упо зна је мо жи во пи сне 
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и тип ске ло кал не моћ ни ке упле те не у там ну и за гу шљи ву мре жу ла жи и ко руп ци је. 
Али, авај, ма ри бор ски Мај стор и Мар га ри та су иро нич но обо је ни, у си вом све ту не 
бо ри се ни прав да про тив на прав де ни до бро про тив зла. При по ве дач је не ми ло ср дан: 
свет, ба рем онај ма ри бор ски, тре ба ло би да спа си Адам Бе ли ко ји је при пад ник по 
мно ги ма кон тро верз не Са јен то ло шке цр кве, но ве ре ли ги је (или, ка ко не ки сма тра ју, 
псе у до ре ли ги је) на ста ле пе де се тих го ди на 20. ве ка. У европ ском „ср цу та ме“ се та ко 
су да ра ју раз ли чи ти на ра ти ви ко ји пре тен ду ју на то та ли тет ту ма че ња ко је спу та ва 
пра ву исти ну и сло бо ду. Уо ста лом, и епи граф ро ма на пре у зет је из вер ске књи ге, из 
Ста рог за ве та, Пре му дро сти Со ло мо но ве (6 : 6): „Онај пак ко ји је нај ма њи за слу жу је 
од ре ше ње, док ће моћ ни ци би ти ис пи та ни стро го.“ Ов де су моћ ни ци ис пи та ни стро-
го, али сми сао од ре ше ња оста је до кра ја не ја сан. Да ли се у Ма ри бо ру отва ра но ви 
ци клус? Или је све то ли ко рђа во да ни ка ква по прав ка ни је мо гу ћа? Или, у ства ри, не 
по сто ји ви ше ни ко под ка пом не бе ском ко би се усу дио да по ку ша, у име пле ме ни тих 
иде а ла а не лич них ин те ре са, по прав ку ис ква ре ног и по то ну лог све та? Да ли су и нај-
ма њи по ста ли још ма њи – не ви дљи ви?

Или мо гућ ност еман ци па ци је још увек чу ва оно што зо ве мо кул ту ра, као што је 
пре век и по по ка зао Тол стој? Ре кло би се да не ма раз ло га за оп ти ми зам. Иа ко их мно ги 
до жи вља ва ју као сред ство еман ци па ци је, европ ске пре сто ни це кул ту ре, при ти сну те 
на ло зи ма фи нан си је ра, би ро кра та и по ли ти ча ра, али и у стра ху од пра вих вред но сти 
и без ве ре у бу дућ ност умет но сти, пре ви ше че сто и ису ви ше на ив но из но ва „из ми-
шља ју“ то плу во ду (чи тај „кул ту ру“) и та ко по ста ју европ ске пре сто ни це кул тур не 
ен тро пи је, ко ја се вр ло успе шно те ма ти зу је у Од ре ше њи ма и у рав ни из ра за и у рав ни 
са др жа ја. Про јек ти овог ти па се по пра ви лу пре тво ре у ква зи ко мер ци ја ли за ци ју кул-
ту ре (ко ја је ио на ко при сут на и без ти ту ле ЕПК, и пред ста вља нај јед но став ни је ре ше-
ње за ко је ни је ни по треб на та ква ти ту ла, већ ан га жо ва ње пред у зе ћа ко ја се ио на ко 
том де лат но шћу ба ве), чи ме се уни шта ва њен из вор ни сми сао истин ске кре а тив но сти 
и афир ма ци је пра вих, че сто скри ва них или уна пред од ба че них вред но сти ко је ства-
ра ју по је дин ци ко ји ни су до вољ но ре пре зен та тив ни уну тар са вре ме них хи је рар хи ја 
мо ћи. То оста вља отво ре ним пи та ње сми сла и де ло твор но сти са мог кон цеп та, ко ји 
сво је нај зна чај ни је ду хов не тра го ве у нај бо љим слу ча је ви ма оста вља тек на вла сти тим 
ру бо ви ма. Је дан од тих дра го це них ру бо ва или бра зго ти на сми сла су, ка ко се чи ни, и 
Ште ге ро ва Од ре ше ња. А мо жда се на кон цу ва ља за пи та ти сле де ће: да ли су мо жда 
ова кве књи ге до вољ не за јед но пра во, спек та ку лар но од ре ше ње?


