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РАЗМЕНА ДАРОВА

Дра ган Ба бић

УМЕ СТО ДЕ ЧА КА ЖЕ ЛИМ ДА БУ ДЕМ ЛЕ ТО
(Бо јан Ва сић: Вла сте лин ства, Тре ћи Трг – Сре бр но др во, Бе о град, 2022)

Иа ко књи жев ност не тр пи ге не ра ли за ци је, до зво ли мо се би јед ну ко ја се ти че чи-
ње ни це да пр ве књи ге – на ро чи то ка да го во ри мо о пр вим про зним књи га ма – не 
до би ја ју па жњу ко ју за слу жу ју. Оне се нај че шће об ја вљу ју као ре зул та ти кон кур са за 
пу бли ка ци је ко је су на ме ње не не а фир ми са ним ау то ри ма мла ђе ге не ра ци је, док у 
про це су из ме ђу тре нут ка сла ња ру ко пи са и штам пе књи га у мно гим слу ча је ви ма не 
до ла зи до аде кват ног, или би ло ка квог, уред нич ког ра да. Сто га мно ги од ових на сло-
ва оста ју на ни воу ку ри о зи те та и пред ста вља ју са мо ини ци јал ни ко рак ко ји је ау то-
ри ма нео п хо дан на би ли на ста ви ли да се ба ве пи са њем. Ме ђу тим, код пр вих про зних 
књи га ау то ра ко ји има ју ис ку ство об ја вљи ва ња дру гих фор ми си ту а ци ја је дру га чи ја, 
што до ка зу је и при мер не дав но об ја вље ног ро ма на Вла сте лин ства Бо ја на Ва си ћа.

Иа ко се ра ди о ње го вом пр вом про зном де лу, он је до са да шњим ра дом у до ме ну 
по е зи је и књи жев не кри ти ке до ка зао да је ово из да ње да ле ко од то га да се сма тра 
екс це сом, већ се ра ди о на ме ри ау то ра да се пред ста ви на дру га чи ји на чин, у дру га-
чи јим окви ри ма и са дру га чи јим ис хо дом. Но, за раз ли ку од ве ћи не пи са ца ко ји се 
из ра жа ва ју у ви ше раз ли чи тих фор ми, овај Ва си ћев текст не кре ће од иде ја, те ма и 
мо ти ва ко ји су до ми нант ни у ње го вој по е зи ји, чи ме се при бли жа ва ро ма ни ма Пе тља 
Де ја на Алек си ћа и збир ци при ча Са зре ва ње мо дри ца Да ни ла Лу чи ћа – да на ве де мо 
са мо не ко ли ко при ме ра из про шло го ди шње про дук ци је – те, као и они, од ла зи ко рак 
да ље од свог пре ђа шњег опу са, иду ћи у ис тра жи ва ње но вих те ри то ри ја. Ово је сва-
ка ко ус пе ли ја по став ка од оне у ко јој пе сни ци са мо на ста ве свој ра ни ји рад у но вим 
окви ри ма, пре та чу ћи сво је тек сто ве у ре че ни це и па су се уме сто у сти хо ве, што је 
упра во и на ме ра с ко јом пре ла зе из јед ног мо ду са у дру ги. На рав но, од ре ђе не алу зи-
је на ис так ну та ме ста Ва си ће вих пе снич ких збир ки ов де се мо гу про на ћи у тра го ви ма, 
а па жљи ви чи та о ци мо ћи ће да уо че по је ди не по ду дар но сти на пла ну мо ти ва и из ра-
за, по нај ви ше у па ра лел ном чи та њу са збир ка ма Де тро ит (2014), Вол фрам (2017) и 
То пло би ље (2019). Би ло да се ра ди о од но су при ват ног и јав ног, те по ро дич ног и ин-
тим ног, или пак о ерот ском на бо ју љу бав нич ког су сре та, по врат ку у про шлост ра ди 
бо љег раз у ме ва ња бу дућ но сти или има ги на тив но-ме та фо рич ном кре та њу кроз град-
ске и при град ске пре де ле, сви ови им пул си ја вља ју се у Вла сте лин стви ма, али упра-
во на ни воу им пул са и ни че га ви ше. Отуд ово ни је са же та про зна вер зи ја до са да шњег 
ау то ро вог ра да на по љу пе сни штва, већ по че так но ве стру је ње го вог ства ра ла штва.

По став ка ро ма на је исто вре ме но до вољ но јед но став на да би би ла ра зу мљи ва ши-
ро кој чи та лач кој пу бли ци, али и до вољ но ши ро ка да омо гу ћи раз ли чи те ру кав це и 
до дат ке основ ној ни ти при по ве да ња ко ји су ау то ру нео п ход ни да би сво је за ми сли 
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из вео на пра ви на чин. На пр ви по глед, ра ди се о по врат ку уна зад, се ћа њи ма де ча ка 
ко ји о свом од ра ста њу го во ри из са да шњег вре ме на, од ра стао, све стан и осве шћен, 
и ко ји мо же да раз у ме све до га ђа је ко ји ма све до чи пре ци зни је и тач ни је но што је то 
био у мо гућ но сти ра ни је. Овај жи вот ни пут не и ме но ва ног ју на ка не кре ће од нај ра-
ни јег пе ри о да у ма ни ру ко ји ко ри сти ре ци мо Ло ренс Стерн у Три стра му Шен ди ју, но 
пре под се ћа на при ступ Џеј мса Џој са у Пор тре ту умет ни ка у мла до сти, с тим што се 
се ћа ња Ва си ће вог на ра то ра не ве жу за ин ци ден те с мо кре њем у кре вет, већ са фор-
ми ра њем гла са и уво ђе њем го во ра у деч ји свет и сва ко дне ви цу: „На по чет ку мо ра да 
су би ле ре чи, што про ми чу у ко ло ни од два по два не зграп но ме ка сло га, и ове, са да-
шње, што се не се ћа ју ста рих, већ пам те са мо ли ца, гу сти ну све тла и не му ствар ност 
при зо ра.“ При по ве дач, да кле, не пре у зи ма уло гу ап со лут не по у зда но сти јер ис ка зи 
по пут „мо ра да су би ле ре чи“ или, тек не ко ли ко ре до ва ка сни је, „Ни ко не уме да ка же 
ко нас то за пра во фо то гра фи ше“, до ка зу ју да он не по ку ша ва да по ко ри се ћа ње сво јим 
са да шњим ста во ви ма, не го пу шта да га упе ча тљи вост тих фраг мен тар них, али ипак 
на су мич них кр хо ти на во ди на пред и гу ра ка от кри ва њу је зи ка. По вра так у де тињ ство, 
пре све га у нај ра ни је де тињ ство у ком се фор ми ра ју на ши од но си пре ма по ро ди ци и 
све ту и у ком се де ша ва ју ин ци дент не си ту а ци је ко јих се се ћа мо це лог жи во та јер 
обе ле жа ва ју ону су шти ну ко ја нас чи ни ин ди ви ду а ма, чест је мо тив до ма ћих про за и-
ста – спо ме ни мо, опет, као при мер из про шло го ди шње про дук ци је, збир ку при ча 
По вест о те лу Мар ја на Ча ка ре ви ћа – ко ји се, на ма ње или ви ше увер љив на чин, оп-
хо де пре ма том пе ри о ду као гра ђи за фор ми ра ње при ча ко је се гра на ју де це ни ја ма 
ка сни је, али ко је су увек у сре ди шту пси хо ло шке ка рак те ри за ци је њи хо вих ју на ка, и 
за то не чу ди што је то и ов де слу чај.

Не рет ко су де ла ко ја по чи њу из те по став ке фраг мен тар ног ти па јер је и се ћа ње 
на де тињ ство упра во та кво, али рет ко се де ша ва да се овај по вра так уна зад опи су је 
сти лом ко ји ме ша раз ли чи те ути ске на на чин као што то чи ни Ва сић. На ра тор пре ла-
зи пре ко де ли ћа се ћа ња ко је ко мен та ри ше и ана ли зи ра, све вре ме их пред ста вља ју-
ћи на нај ма ње три пла на – шта је ви део, чуо и осе тио – а у тој ме ша ви ни ви зу ел ног, 
ау ди тив ног и осе ћај ног кри је се при по вед ни при ступ ко ји ово де ло чи ни је дин стве ним. 
По све ћи ва ње па жње овом зби ру раз ли чи тих им пре си ја ути че на сло је ви тост тек ста, 
али и на ње го ву ау тен тич ност и про ход ност, јер је чи та о ци ма ја сно да пр ва се ћа ња, 
као и она ка сни ја ко ја на ста ју на осно ву њих, ни су јед но ди мен зи о нал на, већ упра во 
ком плек сна и са др жај на, па чак и оне о би че на као што су ов де пред ста вље на („Се ћа-
ња су та ња од но вин ског па пи ра, при сти жу низ вре ме као јед но став ни ни зо ви пре-
зен та, та хлад но ћа ко ја се спу шта са спра та док сто јим у дну сте пе ни шта, и ли чи на 
не што, не што што ни је ни као ја, ни као ма ма, ни као ико од уку ћа на“). По врх то га, 
ути ску ау тен тич но сти до при но си и пред ста ва по сте пе ног фор ми ра ња го во ра и је зич-
ког апа ра та код при по ве да ча – од сло го ва, пре ко деч јих ри ма, све до ре че ни ца са 
сло је ви ма зна че ња: „Та ко ја при чам и ри му јем ре чи у се би, јер ка да при чам, не пла шим 
се то ли ко што ће па сти ноћ. А ноћ је па да ла стал но.“ Је зик по ста је са ве зник у бор би 
про тив стра ха у де тињ ству, на исти на чин као што ће ка сни је по ста ти са ве зник у раз-
у ме ва њу све та, све док ју нак не стиг не до спо зна је да му је је зик до во љан да би из гра-
дио свој лич ни свет ко ји ће ра сти она ко ка ко га он бу де за ми шљао. Та ко се Ва сић 
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вра ћа на сле ђу пе снич ко-умет нич ке гру пе ко ја је об ја вљи ва ла са ми здат из да ња еди-
ци је caché, а ка ко се јед на од њи хо вих по е тич ких ма ги стра ла ти ца ла обра зо ва ња 
све та на осно ву и по мо ћу је зи ка, ја сно је да се ов де та иде ја пре но си у про зну фор му, 
до ка зу ју ћи се јед на ко ефи ка сном и у ро ма неск ном об ли ку, ви ше од пу не де це ни је 
на кон по ја вљи ва ња по ме ну те гру пе.

Ис так ну та фраг мен тар ност ва жна је за раз у ме ва ње тек ста, али и за ње го во чи та ње. 
На не ве ли ком про сто ру од сто два де сет стра ни ца, ау тор сва ким фраг мен том по чи ње 
ка зи ва ње из но ва: они не пред ста вља ју кон ти ну и ра ни текст у свом кла сич ном об ли ку 
јер не ма ју уву чен пр ви ред као на ста вак кра ја прет ход ног фраг мен та, но сва ки ред 
по чи ње „за се бе“ и, прем да сва ка ко је сте у ве зи с они ма ко ји до ла зе пре и по сле ње га, 
чи та лац у сва ком тре нут ку има сло бо ду да ста не или да по но во кре не, до пу њу ју ћи 
при по ве да ње и ства ра ју ћи ве зив но тки во из ме ђу за себ них фраг ме на та. Сли чан по-
сту пак ви ди се, ре ци мо, и у ро ма ну Цинк Да ви да Ал ба ха ри ја, а у Вла сте лин стви ма се 
тим ма ни ром на зна ча ва по сту пак од у ста ја ња од све о бу хват ног и све зна ју ћег ка зи ва-
ња за рад де ли мич них уви да у де тињ ство про та го ни сте и ње гов раз вој ни пут. Ско ро 
по пра ви лу, на сва кој стра ни ци тек ста на ла зи се не ко ли ко та квих фраг ме на та: они се 
асо ци ја тив но ве жу у на ра тив и, упр кос свим раз у ђе но сти ма, во де рад њу на пред, за-
јед но с уз ра стом ју на ка ко ји све ви ше ис тра жу је мо гућ но сти но ве пер цеп ци је све та 
усло вље не од но сом пре ма је зи ку. За то су, украт ко, сва ње го ва се ћа ња, од ко јих кре ће 
и при по ве да ње и ње го ва ка рак те ри за ци ја, пр во фор ми ра на у об ли ку је зи ка, да би се 
тек по сле схва ти ло да су она мо гу ћа и у ствар ном про сто ру ко ји на ра тор за у зи ма. А 
ка да ре чи осло бо де те про сто ре, он мо же да их и сам осво ји сво јим фи зич ким при су-
ством, а Ва сић га не рет ко во ди у нео че ки ва не си ту а ци је у ко ји ма тра жи при ли ку да 
ис ка же сво је „ја“. Због то га се у ро ма ну не пре ста но ме ња про стор од ви ја ња рад ње: 
од соп стве не со бе, ку ће и хо тел ског сме шта ја, све до ур ба них и ру рал них пре де ла 
ко ји ма се ју нак кре ће ско ро у фор ми фла не ра, он у сва ком про сто ру уо ча ва ве зу са 
сво јим је зи ком, иден ти те том и те ма ма ко је га оп се да ју: „Та да сам пр ви пут пре спа вао 
у гра ду и уоп ште ме ни је би ло страх. Зи до ви у тој со би, у гра ду, би ли су исти као и код 
нас, и ро лет не су би ле исте, град је био истих про зо ра као и на ша ку ћа. / Био је исти 
у све му, сем у све тли ма. / Јер, ка да сам ле гао, са ули це су по пла фо ну по ле те ла ра зно-
бој на, буч на, ро лет на ма исец ка на све тла, и кре та ла се стал но на пред-на зад, и би ла 
сву да, и ни је би ло ме ста ни за шта дру го, од њих, у со би, та ко да мрак ни је ни мо гао 
да уђе и сме сти се, и сед не ис пред ме не, и гле да.“ На кон што је по ко рио страх ре чи ма, 
при по ве дач то ра ди и на дру ге на чи не, тра же ћи но ве про стор не окви ре у скла ду с 
про ме на ма на по љу вре ме на и го ди шњих до ба. Та ко он не рет ко пре ци зи ра ка да се 
од ви ја рад ња (по чет ком од ре ђе ног до ба, ње го вим кра јем или у кон крет ном ме се цу), 
и отуд се про цес чи та ња пре тва ра у пра ће ње тра го ва на пу ту, а вре мен ске од ред ни-
це по ста ју то ли ко ва жне да при по ве дач ра ди кал но из ја вљу је: „И да ме је та да не ко 
упи тао, од го во рио бих да уме сто де ча ка же лим да бу дем ле то.“ Овим се уса вр ша ва 
про цес иден ти фи ка ци је кон крет не ин ди ви дуе с ап стракт ним пој мо ви ма ко ји леб де око 
ње, а Ва сић опи су је ка ко из гле да те жња де ча ка ко ји тра жи про стор за се бе и ен ти тет 
у ком мо же да се оства ри, прем да је до био ле то ко је је, ка ко ис ти че већ на ред на рече-
ни ца, би ло „ма ло и ка ме ни то, јед но по лов но ле то“, без по тен ци ја ла да уне се су штин ску 



169

про ме ну у ње гов свет, већ га са мо те ра да ма ло скре не с пу та емо тив ним ве за ма с 
при ро дом и мла дић ким љу ба ви ма.

Ти љу бав ни до жи вља ји, као аван ту ре ко је кат кад од ско че од пра во ли ниј ског при-
по вед ног то ка ро ма на и по на вља ју се у раз ли чи тим кон тек сти ма, за јед но с про це сом 
раз во ја те ла и све сти, те по сте пе ним и све сна жни јим раз у ме ва њем про шлог вре ме на 
ко је се раз ла же на сит ни је це ли не и ана ли зи ра у са да шњо сти, на во де на ве зу Вла сте
лин ста ва са Днев ни ком о Чар но је ви ћу. Ова ве за, иа ко ни је еви дент на у це лом при по-
вед ном то ку и ни је пре суд на за раз у ме ва ње ро ма на, чи ни се уте ме ље ном и ва жном 
за је дан вид чи та ња Ва си ће вог тек ста. Исто као и у ро ма неск ном пр вен цу Ми ло ша 
Цр њан ског, лик мла ди ћа, исто вре ме но и при по ве да ча, и глав ног ју на ка и фо ка ли за-
то ра, ја вља се и ов де, док се оба на сло ва, бар у од ре ђе ним сег мен ти ма, по све ћу ју 
рат ним су ко би ма ко ји ме ња ју свест не са мо ге не ра ци ја ко ји ма при па да ју ау то ри, већ 
и на ра шта ји ма пре и по сле њих. У про зи ко ја на ста је на кр хо ти на ма Пр вог свет ског 
ра та че сто се ја вља лик мла ди ћа ко ји ла мен ти ра над сво јом и ко лек тив ном суд би ном 
или бе жи од ње них по сле ди ца (по ред Цр њан ског, ова фи гу ра се ја вља и у про зи Ста-
ни сла ва Кра ко ва, Ду ша на Ва си ље ва, Раст ка Пе тро ви ћа…), али ње го ва уте ме ље ност 
у ме лан хо лич ном лир ском из ра зу ис по ља ва се на ро чи то у опи су по рат них до го дов-
шти на Пе тра Ра ји ћа, док се Ва сић на сли чан на чин окре ће ра то ви ма у СФРЈ и њи хо вим 
по сле ди ца ма на жи вот ру рал ног пре де ла у ком од ра ста ју нак. Љу ди ко ји не пре ста но 
до ла зе у се ло, бри ја ње тен ко ва ко је од је ку је у раз го во ри ма од ра слих и сли ке фрон та 
ко је се вр те на те ле ви зиј ском екра ну као да по ста ју јед на но ва ствар ност ко ја оп се да 
де ча ка и ме ња му свест о жи во ту и смр ти. Сва ки члан ње го ве по ро ди це уче ству је у 
том про це су на свој на чин, па чак и он сам узи ма уче шћа, по ку ша ва ју ћи да при пи то ми 
не мир ко ји рат уно си у ње га и да раз у ме ње го ву ва жност на на чи не ко ји су му до ступ-
ни: „У со бу уно сим ве че као де ди ну ча шу за во ду, и би вам да љин ски, сто је ћи тик уз 
рат, док тре пе ри за тво рен у сво јој те шкој, др ве ној ку ти ји, и ру ком ме њам фрон то ве.“ 
То, ме ђу тим, ни је мо гу ће, и рат се, као и жи вот, не мо же ис ка за ти ре че ни ца ма и фраг-
мен тар ним на ра ти вом. Сто га он оста је у про шло сти при по ве да ча, али ње го ва ме лан-
хо лич на при ро да пра ти га то ком од ра ста ња и не пре ста но се вра ћа чи та о ци ма, све до 
кра ја ро ма на ко ји ви ше ли чи на Се о бе не го на Днев ник о Чар но је ви ћу, где при по ве дач 
твр ди да по сто је „са мо ови ре до ви, и ја у њи ма. По сто ји са мо из да ја“. 

Ва жан ро ман на пи сао је Бо јан Ва сић: хра бар, по е ти чан, сли ко вит, сти ли зо ван и 
сло је вит. Ро ман ко ји ће си гур но фи гу ри ра ти за од ре ђе не књи жев не на гра де, до би ти 
па жњу кри ти ке и ви дљи вост код чи та ла ца, али, што је још ва жни је, ро ман ко ји про-
го ва ра о де тињ ству, тра у ма ма и бо лу де те та у сви ма на ма, због че га Вла сте лин ства 
спа да ју у онај тип про зе ко ја је те шка за чи та ње, али и нео п ход на ра ди раз у ме ва ња 
нас са мих, без об зи ра на уз раст. 


