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РАЗМЕНА ДАРОВА

Иван Ра до са вље вић

СНО ЛИ КИ СВЕ ТО ВИ
(Ел ви ра На ва ро: Зеч је остр во, пре вео са шпан ског Иван Ра до са вље вић, 

Пар ти зан ска књи га, Ки кин да, 2022)

Ве ро ват но нај у пе ча тљи ви ју ка рак те ри сти ку збир ке при ча Зеч је остр во са вре ме не 
шпан ске спи са те љи це Ел ви ре На ва ро пред ста вља кон траст из ме ђу хлад но еле гант-
них, од ме ре них, уз др жа них, бе стра сних при по вед них гла со ва и са мих при по вед них 
све то ва, у ко ји ма вла да та кав од нос ствар но сти и над ствар но сти, буд ног и они рич ког, 
ре а ли стич ког и фан та зиј ског ка кав би смо – mu ta tis mu tan dis – мо гли на ћи, на при мер, 
код Сал ва до ра Да ли ја или Хи је ро ни му са Бо ша. При че у овој књи зи че сто по ла зе од 
ре а ле ма пре у зе тих из са вре ме не (шпан ске, европ ске) ствар но сти, укљу чу ју ћи и са свим 
ак ту ел не ре фе рен це на со ци јал не, рад не, ур ба не и кла сне про бле ме, на са вре ме не 
ин фор ма тич ке и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је, као и ин тим не, емо тив не ре ла ци је у 
окви ри ма по ро дич них мре жа и љу бав них кон сте ла ци ја у раз ли чи тим ста њи ма ру шев-
но сти, ме ђу тим, у на ра тив ним про сто ри ма ових при ча вла да не си гур ност, те је мо гу-
ће сре сти би ло ко га и мо же се де си ти би ло шта: њи хо ву ствар ност Ел ви ра На ва ро 
ме си као пла сте лин, бес кру пу ло зно је бу ши и де фор ми ше, кре и ра ју ћи на тај на чин 
див не, уз не ми ру ју ће, по ма ло по ре ме ће не при по ве сти чи ја на ра тив на ло ги ка из ми че 
ла кој ка те го ри за ци ји, а њи хо ва емо ци о нал на ча ро ли ја ду го др жи чи та о ца, по пут не-
ка квих ве о ма упе ча тљи вих сно ва, или ноћ них мо ра.

Та ко ђе је упа дљи во да ау тор ка но се ће уло ге нај че шће до де љу је жен ским ли ко ви-
ма, а при че сме шта у мар ги нал на, пе ри фер на окру же ња, у ко ји ма на ро чи то до ла зе до 
из ра жа ја емо ци је ко је се уз ви тла ју кад се ју на ки ње (или по не ки ју нак) и њи хо ви пра-
ти о ци осе те из гу бље но. Ел ви ра На ва ро ис ка зу је и чи та о цу пре но си сна жну ем па ти ју 
с ли ко ви ма оту ђе ним од по ро ди це, љу бав них парт не ра и са мог дру штва. Та кве окол-
но сти успе ва да при ка же исто вре ме но као стре сне и под сти цај не. То на ла зи мо, ре ци-
мо, у „Хе рар до вим пи сми ма“, где је дан пар про жи вља ва зад ње са те сво је љу ба ви у 
за ба че ном, пла нин ском хо сте лу у чи јој ба нал но не при јат ној, а чуд но је зо ви тој ат мос-
фе ри ју на ки ња при ку пља хра брост да ко нач но оста ви парт не ра ко га ви ше не во ли, а 
ко ји је њу сум њи чио и дав но пре не го што је уи сти ну по че ла да га ва ра. У њи хо вој 
сло мље ној ве зи прак тич но не ма ви ше ни че га што ни је од бој но ка ко њи ма са ми ма, 
та ко и чи та о цу (не при вла чан је и пар но се ћих ју на ка – не вер на же на оп те ре ће на кри-
ви цом и због то га кив на, и па те тич ни, љу бо мор ни и до сад ни му шка рац), али ту те шку, 
пре лом ну си ту а ци ју ау тор ка успе ва да учи ни при сном и при сту пач ном, не у па дљи во 
во де ћи чи та о че ву ре ак ци ју ка раз у ме ва њу и са о се ћај но сти.

У свим при ча ма, осим упра во по ме ну те, фан та зиј ски еле мен ти (нај че шће бли ски 
хо ро ру, гро те ски и мрач ним аспек ти ма снов них ис ку ста ва) мно го су на гла ше ни ји и 
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не по сред ни је при сут ни. Ел ви ра На ва ро по ка зу је ве ли ко мај стор ство у глат ком, бе-
шав ном укла па њу та квих еле ме на та та ко да ни ма ло не штр че из на ра тив не осно ве 
ге не рал но уте ме ље не на ре а ли стич ким еле мен ти ма, већ све у куп ну при по вед ну ствар-
ност, као њен ин хе рент ни део, из ме шта ју из сфе ре ди рект но ра зу мљи вог, јер ов де 
не ма уо би ча је них ко ре ла ци ја: где год поч не при ча, на кра ју стиг не на не ку не у хва-
тљи ву гра ни цу из ме ђу сна и ноћ не мо ре, љу ба ви и стра ха, на у ке и та јан ства. На при мер, 
у при чи „Вра ћа ње“, глав на ју на ки ња ана ли зи ра и по ку ша ва да до ку чи ди на ми ку од-
но са са сво јом нај бо љом дру га ри цом из де тињ ства; при се ћа ју ћи се епи зо да из њи хо-
вог дру же ња, на цен трал но ме сто по ста вља не си гур но за пам ће ну, али по ин ту и ци ји 
пре суд но ва жну епи зо ду од ла ска на ру чак код ба ке и де ке те дру га ри це, ка да је ба ку 
за те кла ка ко леб ди по пут ба ло на, у углу, под са мом та ва ни цом. Ме ђу тим, као да на 
глав ну ју на ки њу од са ме чи ње ни це леб де ња ја чи ути сак оста вља не у о би ча је на ма-
сив ност ба ки них бу ти на, ко је из до њег ра кур са ја сно ви ди под сук њом: у све про жи-
ма ју ћој не си гур но сти ње ног се ћа ња, та де бе ла бе дра и ба кин чу ве ни за пе че ни пи ри нач 
јед на ко су ва жни и не по у зда ни еле мен ти. Та јан ство и стра ва ту се су сти чу с по ро дич ном 
сва ко дне ви цом, га стро но ми ја се су сти че с ле ви та ци јом у трај но не у спе шном тру ду 
ју на ки ње да ра за зна узро ке сло ма јед ног дра гог при ја тељ ства.

Уо ча ва мо та ко ђе и ре дак спој иро нич но ау то по е тич ке функ ци је с фан та зиј ским и 
гро теск ним еле мен ти ма – опет са свим глат ко умет ну тим у ре а ли стич ко окру же ње 
псе у до пу то пи сне на ра ци је – у при чи „Стрих нин“. Ту се ју на ки ња упра во оку ша ва у 
књи жев ном ства ра ла штву, али јој се на ушној шкољ ки ја вља не ка ква из ра сли на, ко ја 
ра сте и с вре ме ном се пре тва ра у пот пу но функ ци о на лан уд, тре ћу ру ку, уз то очи глед-
но об да ре ну соп стве ном све шћу и во љом. Док Ел ви ра На ва ро сми ре но, до ку мен тари-
стич ки опи су је ју на ки њи но на сто ја ње да ода бе ре не ку до па дљи ву ма ра му и на ме сти 
је та ко да но ва из ра сли на не штр чи, та аве тињ ска ру ка по сте пе но пре у зи ма (чак во-
де ћу, и де струк тив ну) уло гу у ње ном пи са њу, при ре ђу ју ћи пра ви су дар ау тор ских 
ин тен ци ја, чи ме ова при ча пре ра ста у па ро дич ну ана ли зу стра ве и ужа са свој стве ног 
оно стра ној при ро ди књи жев ног на дах ну ћа.

Ужи ва ју ћи у ап сур ду, у збир ци при ча Зеч је остр во Ел ви ра На ва ро ис тра жу је очај, 
ужас и оту ђе ње у жи во ти ма сво јих ју на ки ња и ју на ка, као и у дру штву ко је се стал но 
по вла чи упра во пред оним ира ци о нал ним си ла ма ко је же ли да по ти сне, во де ћи лико-
ве из ре ла тив не нор мал но сти у пре де ле ноћ них мо ра из у зет но еле гант ном про зом, 
с ис ко ше ним, трп ким сми слом за ху мор. Све то ви пред ста вље ни у овим при ча ма су 
сно ли ки, исто вре ме но по зна ти и бла го је зо ви ти, уз не ми ра ва ју ћи и не за бо рав ни, на то-
пље ни бри љант ном ат мос фе ром на до ла зе ће про па сти. Ел ви ра На ва ро узи ма не зна не, 
ту ђин ске кра јо ли ке и пре тва ра их у је зо ви то при клад на огле да ла на ших нај тај ни јих 
ствар но сти. Упр кос свим ду хо ви ма, лу ди ли ма, ноћ ним мо ра ма и гро теск ним пре о бра-
жа ји ма ко је тр пе, ње ни ли ко ви успе ва ју да ис цр та ју соп стве не ма пе, да свр шет ке пре-
о бра зе у по чет ке, га ђе ње у љу бав, смрт у мир.


