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РАЗМЕНА ДАРОВА

Вла ди мир Гво зден

ПА ЗИ ТЕ НА НО ВИ САД
(Ла сло Ве гел: У Обе ћа ној зе мљи: жи вот на ли ме су, Фон да ци ја Кон рад Аде на у ер, 

Бе о град, 2022)

„Те шко је с Но вим Са дом, те шко је без ње га“, ре као је у јед ном раз го во ру Ла сло 
Ве гел. Као што је по зна то, овај „ло кал па три о та без до мо ви не“ је од свог пр вог ро ма на 
Ме мо а ри јед ног ма кроа (1967) по све ћен Но вом Са ду, уз све ам би ва лен ци је ко ју та ква 
про ду бље на, не сен ти мен тал на, умет нич ка по све ће ност но си. Ро ман Нео план та или 
Обе ћа на зе мља (2014) мо же се по сма тра ти као вр ху нац ње го ве пре о ку па ци је Но вим 
Са дом као тип ским ме стом ме ша ња кул ту ра, ме стом ко је му је на пра ви на чин по слу-
жи ло да кроз ло кал ну бо ју ис тра жу је ар хе о ло ги ју европ ских тра у ма. Ве ге ло ва ве ли чан-
стве на Нео план та је у исти мах кон кре тан и сим бо лич ки град ко ји под но си исто риј ске 
про ме не и жр тве, ко ји се ме ња, али и ко ји не пре ста но из но ва тра жи се бе ства ра ју ћи 
уз бу дљив оквир за сли ка ње суд би на по је ди на ца и за јед ни ца. Тип ска укле ште ност 
но во сад ског ур ба ни те та је сле де ћа: с јед не стра не је обе ћа ње жи во та, иза зов ни уз бу-
дљи ви свет ко ји пу но ћу но си у ле по ти ур ба ни те та (љу ба ви, му зи ци, пле су, ви со кој 
кул ту ри, за ба ви...); с дру ге стра не је су ро ва не по сред ност све та оли че на у стра да њу, 
ус кра ће но сти, на си љу ко је не спро во де лут ке од па пи ра већ љу ди по пут нас. Глав на 
Ве ге ло ва те жња је сте да се ство ри књи га та ко што вла сти тост про ши ру је до пу ца ња 
ка ко би се при бли жио из гу бље ној, али жу ђе ној оп што сти. За пи сца је град не ка вр ста 
чу да ко је до но си и ра до сти и ужа се у кон тек сту ве ли ких на ци о нал них и ин тер на ци о-
нал них про ме на, ра то ва, иде о ло ги ја, раз гра ни че ња. Ве што спа ја ју ћи иро ни ју и ем па-
ти ју, при по ве дач де таљ но сли ка мре жу од но са, ве за, мо ти ва, на да, стра хо ва ко ји су 
чи ни о ци жи во та у оме ђе ном про сто ру гра ди ћа на пе ри фе ри ји, од но сно на гра ни ци 
Евро пе. Про за ич ни ми ље Нео план те, ис пу њен уз бу дљи вим, али и сет ним стра ни ца ма 
о на шој про шло сти и са да шњо сти, уо кви рен ма нов ском иро ни јом и не до вр ши во шћу, 
по ка зу је да ни шта ни је не за ви сно, ни шта ни је је дин стве но или ап со лут но, све је у све-
зи са дру гим ства ри ма ко је су под јед на ко за ви сне од не ких дру гих ства ри. 

Бу ду ћи да у Нео план ти на кон цу све га оста је за пи та ност, Ве ге лов из бор да не ко-
ли ко го ди на ка сни је на пи ше есеј У Обе ћа ној зе мљи де лу је ло гич но и го то во при род но. 
Пра те ћи гра ни це ко је про ла зе кроз ау то ра и ње гов град, есеј У Обе ћа ној зе мљи је 
об ја вљен на че ти ри је зи ка: на срп ском у пре во ду Ар па да Виц ка, ори ги нал ном ма ђар-
ском, не мач ком у пре во ду Кри сти не Вар ге и на (гло бал ном) ен гле ском у пре во ду 
Џо на К. Кок са. Есеј за по чи ње сли ком Но вог Са да као ти пич не „ва ро ши на ли ме су“ 
ко ја се на ла зи на гра ни ци јед не зе мље, јед ног ре ги о на, јед не на ци је, али и на ли ни ји 
раз два ја ња сред њо е вроп ске и бал кан ске ци ви ли за ци је. Ау то ра по себ но за ни ма „ве-
ли ко на ци о нал но ша ре ни ло“ ка рак те ри стич но за ове пре де ле, као и „ве чи то пре ла зно 
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ста ње, ур ба на про теј ска има ги на ци ја, са мо ци ља но ту ма ра ње јед ног жи те ља гра да“. 
Има не чег пи кар ског код Ве ге ла ко ји из јед ног у осно ви ма ју шног ме ста мо же кон ден-
зо ва но, ка ко ка же, да пра ти „раз вој не ли ни је европ ског ха о са“. Али не пре ла зе са мо 
љу ди гра ни це, већ и гра ни це про ла зе кроз љу де: сам Ве гел је Ма ђар не мач ког по ре кла, 
пи ше на ма ђар ском, а при па да европ ској, ма ђар ској, срп ској (...) књи жев но сти. Ве гел 
је ам би ва лен тан, увек не ка ко на два ме ста исто вре ме но, што је вр ста бла го сло ва и 
про клет ства. Као и дру ге ве ли ке сред њо е вроп ске пи сце, обе ле жа ва ју га сту бо ви су-
прот ног на бо ја, про стор на го ми ла ног по тен ци ја ла, про стор иш че ки ва ња, јер пи са ње 
и је сте адвент, иш че ки ва ње – у ком на тре ну так бле сне Вол тин лук, му ња, ко ја је кат-
ка да пра ће на ки шом. 

Књи га има две глав не на ра тив не ни ти ко је се ме ђу соб но пре пли ћу: с јед не стра не 
су есе ји стич ке ре флек си је при по ве да ча о исто ри ји и кул ту ри гра да, али и о мно гим 
дру гим ак ту ел ним пи та њи ма; с дру ге стра не је „ро ма неск на“ при ча о де ди при по ве-
да че вог ау стриј ског при ја те ља То ма са Шми та. За ни мљи ва је при ча о Ан дре а су Шми-
ту: овај но во сад ски Не мац, ро ђен 1891. го ди не, био је вла сник или по сло во ђа јед не 
про дав ни це ме тра жног тек сти ла ко ји је но во сад ску го спо ду снаб де вао нај фи ни јим 
ен гле ским што фо ви ма; го ди не 1944. на слу тио је да би као Не мац мо гао да за пад не у 
не во ље, да ис па шта Хи тле ро ве гре хе, па је на пу стио свој град и сво ју су пру гу Срп ки-
њу Мир ја ну и оти шао у Беч. Али, авај, Но ви Сад ни је оти шао из ње га. Го ди не 1973, на 
са мр ти је пред уну ком То ма сом по чео да го во ри је зи ком сво је про шло сти, „не ка квом 
збр ка ном је зич ком ме ша ви ном“ и при зи вао је успо ме не на свој град. Де дин жи вот је 
не пре ста но под ба дао То ма со ву фан та зи ју, на ро чи то на кон што је про на шао све жањ 
па жљи во хро но ло шки по ре ђа них не по сла них пи са ма од ко јих су ве ћи на на ме ње на 
бив шој же ни Мир ја ни, али и Чер чи лу, Жа ну Мо неу, Ро бер ту Шу ма ну, Ал бе ру Ка ми ју, 
То ма су Ма ну, Кла у су Ма ну и још мно гим по зна тим и не по зна тим лич но сти ма. Пред 
смрт, у Бе чу, ста ри Шмит је схва тио „да је чо век не срећ не суд би не о ко ме је те шко 
ре ћи ка кве је сор те“. Пра те ћи на ло ге свог при ја те ља То ма са, при по ве дач ску пља крхо-
ти не Ан дре а со вог жи во та и утвр ђу је да је ње го ва су пру га Мир ја на Пу шић пре ми ну ла 
још 1947. го ди не, та ко да не би ни мо гла да про чи та пи сма чак и да су би ла по сла та. 
Ко нач но, Ан дре а со ва пи сма упу ће на по зна тим фи гу ра ма јав ног жи во та у по сле рат ним 
де це ни ја ма сво де се на јед ну је ди ну ре че ни цу, го то во ва пај: „Па зи те на Но ви Сад.“

По ну кан нео бич ном при чом о свом де ди, То мас у сеп тем бру 2019. го ди не до ла зи 
у Но ви Сад ка ко би ре шио је зич ку за го нет ку: за што је де да на са мр ти про ме нио је зик? 
За што је пи сма пи сао на ма ђар ском, а не на ма тер њем не мач ком је зи ку? Да ли је мо жда 
хтео да се осло бо ди сво га ја? При по ве дач То ма са по сма тра кроз ра ни је па тен ти ра ни 
спој фи не иро ни је и ем па ти је, и упо тре бља ва га као сред ство кроз ко је час ду хо ви то 
час озбиљ но из ла же јед ну од цен трал них те ма есе ја – са вре ме ну хи пе рин фла ци ју 
исто риј ских на ра ти ва: „По све је мо гу ће да га је за ра зио ви рус исто ри је, тим пре што 
да нас пу сто ши упра во овај ви рус.“ За и ста, за чи ме тра га мо у про шло сти? На рав но, 
гра до ви на ли ме су ли че на пе да го шке ма ке те са ме исто рич но сти: у њи ма се сме њу ју 
др жа ве и по ре ци, ста нов ни штво, име на ули ца и уста но ва. Те про ме не, раз у ме се, нису 
са мо фор мал не, већ за ди ру у са мо би ће гра да: „Кад је дан трг или ули ца про ме не име, 
он да и њи хо ви жи те љи про ме не ду шу.“ Иза сва ке клоп ке про шло сти на ла зи се клопка 
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са да шњо сти ко ју Ве гел зо ве „не са хра ње на про шлост“ (та ко гла си на слов ње го вог 
ау то би о граф ског ро ма на). Не же ле ћи да се при дру жи бес крај ној по вор ци „ко ме са ра 
по ри ца ња“, ко ји про шлост бри шу та ко што је на вод но от кри ва ју, Ве гел се бе ви ди као 
де те „јед ног раз до бља ко је се ни је окон ча ло“, а ко је нас не у мит но обе ле жа ва, мо жда 
и нај већ ма он да кад ми сли мо да смо га са свим за бо ра ви ли.

„Не са хра ње на про шлост“ ло мо ва, стра да ња, ми гра ци ја и про го на до во ди Ве ге ла 
до ста но ви шта да су је ди но без дом ни ци ау тен тич ни Евро пља ни. А без дом ност је по-
ве за на с иде јом „ли ме са“, ко ји је пун „скри ве них сту пи ца“. На дах нут Иштва ном Би бо ом 
и ње го вом ва жном књи жи цом Бе да ма лих ис точ но е вроп ских др жа ва (1946; 1996. обја-
вљен је срп ски пре вод Ар па да Виц ка), Ве гел пи ше ка ко су гра до ви на ли ме су „по крет-
не до мо ви не у ко ји ма на ци је раз ме њу ју сво ју про шлост; из јед не клоп ке па да ју у 
дру гу“. Та ко је и То ма сов де да Ан дре ас у ства ри упао у клоп ку мно го је зич но сти ко ја 
се ја вља на ли ме си ма као не стал ним ме сти ма и где је „сва ки за о крет, сва ка пре крет-
ни ца, уби ца кон ти ну и те та“. Но, ка ко убе дљи во све до чи наш пи сац, на ли ме су по сто ји 
и не што што фа сци ни ра, не ка ква чуд на ви тал ност ко ја че сто не до ста је у оним срећ ним 
гра до ви ма где је кон ти ну и тет не у пи тан и где су про ме не ма ње бол не. Вред ност та квог 
жи во та је сте упра во „па ра докс фор ми и осе ћа ња жи во та на ли ме су, чи је се про клет-
ство и бла го слов, ам би ва лент ност и про теј ски иза зов, од ра жа ва ју у ње го вом уме ћу 
да по при ми мно штво об ли ка, али ни кад са мо је дан и ни кад ко на чан“. Ова кви, на пара-
док су за сно ва ни, гра до ви увек мо гу да кри ју не ку тај ну и по ка жу сво ју кон струк тив ну 
не пред ви дљи вост. И ро ман и есеј до бро по ка зу ју да су гра ни це пра ва ме ста про из-
вод ње сми сла – свет ка кав је сте не за ми слив је без њих.

Иа ко пи сан у до слу ху с ро ма ном Нео план та или Обе ћа на зе мља, есеј У Обе ћа ној 
зе мљи: жи вот на ли ме су мо же се чи та ти и као са мо стал на це ли на и, ка ко се чи ни, 
пред ста вља нај бо љи увод у чи та ње Ла сла Ве ге ла као пи сца чи ји опус, за јед но са дели-
ма Алек сан дра Ти шме, обе ле жа ва са вре ме ни Но ви Сад као књи жев ни град у нај ши рем 
мо гу ћем кон тек сту оно га што не ду жно зо ве мо свет ска књи жев ност. При кра ју есе ја, 
као у не ком еп ском об ра чу ну, оста ју на са мо, ли цем у ли це, пи сац фа сци ни ран ап сур-
ди ма, па ра док си ма и про тив реч но сти ма, и „при руб но-европ ски град“ Но ви Сад ко ји 
из но ва „тра га за сво јим ви ше пу та из гу бље ним и по том по но во кре и ра ним иден ти те-
том“. Да ли је по треб но ре ћи да на са мом кра ју књи ге Ла сло Ве гел, гра ђа нин Но вог 
Са да, у пи сму То ма су Шми ту на лив пе ром ис пи су је сле де ћу ре че ни цу: „Дра ги То ма се, 
ве о ма Вас мо лим да па зи те на Но ви Сад!“


