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Е С Е  Ј И

МАР КО НЕ ДИЋ

ИЗ ГУ БЉЕ НИ ЗА ВИ ЧАЈ У ПРО ЗИ  
ДРА ГА КЕ КА НО ВИ ЋА

Дра го Ке ка но вић да нас је не сум њи во нај бо љи срп ски про зни 
пи сац ко ји жи ви у Хр ват ској. По сле Си ме Ма та ву ља и Вла да на 
Де сни це, ау то ра с по твр ђе ним ме стом у исто ри ји но ви је срп ске 
књи жев но сти, и Јо ва на Ра ду ло ви ћа ко ји је то ме сто обез бе дио у 
са вре ме ној ли те ра ту ри, Дра го Ке ка но вић им се при кљу чу је као 
при по ве дач и ро ман си јер слич ног ства ра лач ког и на ра тив ног за
ма ха и зна че ња. Он је пи сац ко ји на ци о нал ну књи жев ност и кул
ту ру обо га ћу је сво јим укуп ним ства ра ла штвом, по себ но но вим 
ро ма ни ма и при по вет ка ма с ди на мич но пред ста вље ним жи вот ним 
си ту а ци ја ма, при зо ри ма, суд би на ма, пси хо ло ги јом, етич ким и 
емо тив ним сен зи би ли те том оног де ла срп ског на ро да ко ји још 
увек жи ви на про сто ру за пад но од сво је ма ти це. Због чи ње ни це 
да је у по чет ку књи жев ног ра да ства рао у кру гу та да шњих мла дих 
хр ват ских пи са ца бор хе сов ске ин спи ра ци је, ње гов по ло жај у са
вре ме ној срп ској књи жев но сти ду го је био са свим спе ци фи чан, 
док је да нас мно го ја сни ји. У За гре бу га с раз ло гом сма тра ју при
пад ни ком ге не ра ци је хр ват ских фан та сти ча ра ко ја је се дам де се тих 
го ди на прет ход ног ве ка ме ња ла и мо дер ни зо ва ла та да шњи про зни 
из раз уно ше њем у ње га не са мо те мат ских не го и фо р мал номор
фо ло шких и стил ских но ви на. Уче шће у та мо шњем књи жев ном 
жи во ту би ло је по ја ча но и ње го вом про фе си о нал ном де лат но шћу 
у уло зи уред ни ка драм ског про гра ма за гре бач ке те ле ви зи је и ау тор
ством ори ги нал них дра ма, игра них у по зо ри шти ма и из во ђе них 
на те ле ви зи ји, и ве ћег бро ја филм ских и те ле ви зиј ских сце на ри ја. 
Та да, а и доц ни је, ње го ви тек сто ви су се на ла зи ли у па но ра ма ма 
и ан то ло ги ја ма мла дих хр ват ских пи са ца, као и у књи жев ним 
лек си ко ни ма и дру гим пу бли ка ци ја ма слич не вр сте. И у Ср би ји 
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су га та ко ђе ви де ли као јед ног од пред став ни ка но ве књи жев но сти 
у Хр ват ској, с ко јом је срп ска књи жев ност, због за јед нич ке је зич ке 
осно ве и за јед нич ке чи та лач ке и кри тич ке ре цеп ци је, та да одр жа
ва ла зна чај не ме ђу соб не ве зе. 

Он сам се, ме ђу тим, осе ћао као пи сац та да шњег, иа ко фор
мал но по де ље ног на два де ла, још увек је дин стве ног и за јед нич ког 
је зич ког из ра за, што му је омо гу ћа ва ло при ро дан од нос и пре ма 
срп ској и пре ма хр ват ској књи жев ној и је зич кој са вре ме но сти и 
тра ди ци ји. Да нас, ме ђу тим, ка да је, пр вен стве но због опре де ље ња 
пре ма те ма ма из жи во та сла вон ских и за гре бач ких Ср ба, из ра зи
ти је у књи га ма при по ве да ка На не бу и дру ге при че (2002) и Усво
је ње (2013) и у ро ма ни ма Аме рич ки сла до лед (1997) и Ве пр о во ср це, 
ло вач ки ро ман (2012), ве о ма ма ло при су тан у књи жев ном жи во ту 
и у кри тич кој и чи та лач кој ре цеп ци ји у Хр ват ској, он је до ми нант но 
укљу чен у ов да шњи књи жев ни жи вот и у раз вој не то ко ве и стил
ску па ра диг му са вре ме не срп ске књи жев но сти. О то ме нај ви дљи
ви је све до че и број не књи жев не на гра де, од Бо ри не до Ан дри ће ве, 
ко је је у Ср би ји до био за нај но ви је књи ге – за сад укуп но осам на
гра да за две књи ге, за ро ман Ве пр о во ср це, у из да њу Срп ске књи жев
не за дру ге, и за при по ве дач ку зби р ку Усво је ње, у из да њу Каи ро са 
из Срем ских Кар ло ва ца. О ње го вом ста ту су у срп ској књи жев но
сти та ко ђе до бро све до чи и увр шћи ва ње у нај но ви је ан то ло ги је 
са вре ме не срп ске про зе, у ан то ло ги ју при по ве да ка срп ских пи са ца 
у Хр ват ској при ре ђи ва ча Ду ша на Ива ни ћа (2004), ан то ло ги ју нај
кра ћих срп ских при ча ХХ ве ка Ми хај ла Пан ти ћа Ма ла ку ти ја (2008), 
ко ја је иза шла у не ко ли ко из да ња и у пре во ду на дру ге је зи ке, у 
ан то ло ги ју при ча срп ских пи са ца с те мом са мо у би ства Гра ма ти ка 
смр ти при ре ђи ва ча Ду ша на Стој ко ви ћа (2011), у нај но ви ју ан то ло
ги ју срп ске фан та стич не про зе Бран ка Ми ка ши но ви ћа, об ја вље ну 
про шле го ди не у Аме ри ци на ен гле ском је зи ку (Ser bian fan ta stic 
pro se, 2014). По ред то га, број ни на ши кри ти ча ри и ту ма чи књи жев
но сти одав но да ју ве о ма по зи тив не оце не ње го вих при по ве дач ких 
књи га и ро ма на. По след њих го ди на ње го во име, по ред ау тор ских 
при ло га у ча со пи си ма ко ји из ла зе у Ср би ји, на ла зи се и у кри тич
ким пре гле ди ма са вре ме не срп ске књи жев но сти ко ји се по ја вљу ју 
у на шим књи жев ним пу бли ка ци ја ма, нај о дре ђе ни је у мо но гра фи ји 
Ду ша на Ива ни ћа Књи жев ност Срп ске Кра ји не (1998). По ред кри
тич ког пор тре та у Тр сте ни ку у окви ру ма ни фе ста ци је „Са вре ме на 
срп ска про за” (2015), у окви ру ко је се ту ма че про зна де ла нај зна
чај ни јих са вре ме них срп ских пи са ца, ње гов до при нос са вре ме ној 
срп ској књи жев но сти по твр ђен је и на окру глом сто лу кри ти ке у 
Огран ку СА НУ у Но вом Са ду ко ји је био по све ћен да на шњој срп
ској про зи. Уз то, он је све сво је књи ге у по след ње три де це ни је, 
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са из у зет ком Па нон ског дип ти ха (1990), ис кљу чи во об ја вљи вао код 
срп ских из да ва ча, у Срп ском кул тур ном дру штву „Про свје та” у 
За гре бу, у Бе о град ском из да вач когра фич ком за во ду, у срем ско кар
ло вач ком Ка и ро су, ко ји је ње гов екс клу зив ни из да вач, и у Срп ској 
књи жев ној за дру зи. Ње гов ста тус у да на шњој срп ској књи жев но
сти мо же се сто га по ре ди ти са ста ту сом ко ји у њој има на при мер 
Вла дан Де сни ца, ко га су, као и Ке ка но ви ћа, јед но вре ме под јед на ко 
кри тич ки ту ма чи ли и у срп ској и у хр ват ској књи жев но сти и кул
ту ри, а по след њих го ди на и де це ни ја не у по ре ди во ви ше у срп ској 
не го у хр ват ској, док Ке ка но ви ћа да нас чи та ју и кри тич ки ту ма че 
го то во ис кљу чи во у срп ском кул тур ном и књи жев ном про сто ру. 

Он се, ме ђу тим, и у вре ме сво јих по че та ка, а то се да нас још 
бо ље ви ди не го не кад, вр ло бр зо одво јио од оста лих пи са ца бор
хе сов ске ин спи ра ци је не са мо у те мат ском по гле ду, што је би ло 
ве о ма зна чај но, већ до не кле и у по гле ду на ра тив ног по ступ ка, што 
је би ло та ко ђе ва жно али не од лу чу ју ће, по што је пот пун стил ски 
за о крет у де лу јед ног ау то ра го то во не мо гућ, и за то је у ње го вим 
при по вет ка ма и ро ма ни ма оста ло до вољ но ме ста и за фан та стич
ки и за лир ски дис курс из пр вих књи га. За о кре том пре ма те ма ма 
о жи во ту у за ви ча ју, у По же шкој ко тли ни, у за пад ној Сла во ни ји, 
у ко јој је у вре ме де тињ ства и мла до сти овог ау то ра и све до тра гич
них рат них зби ва ња де ве де се тих го ди на жи вео зна тан део срп ског 
на ро да, и ме ња њем на ра тив ног по ступ ка пре ма јед но став ни јем 
стил ском из ра зу и пре по зна тљи ви јем те мат ском окви ру од оног у 
пр вим при ча ма фан та стич ке и по ет ске ори јен та ци је у зби р ци Ме ха
ни ка но ћи, спи си (1971), ње го вој пр вој про зној књи зи, он је све ви ше 
по ста јао са мо сво јан про зни пи сац ко ји је био чвр сто уте ме љен у 
свој књи жев ни свет и у вла сти ти књи жев ни из раз. Он је, то се на 
осно ву ње го вих на ра тив них те ма и стил ског по ступ ка са си гур но
шћу мо же ре ћи, под јед на ко из ра стао из тра ди ци је но ви је и са вре
ме не срп ске књи жев но сти – Бо ре Стан ко ви ћа, Пе тра Ко чи ћа, Вељ ка 
Пе тро ви ћа, Ми ло ша Цр њан ског, Иве Ан дри ћа, Раст ка Пе тро ви ћа, 
Да ни ла Ки ша, Мир ка Ко ва ча, Фи ли па Да ви да, Ми о дра га Бу ла то
ви ћа, Ми ло ва на Да ној ли ћа, Сте ва на Ра ич ко ви ћа, Бран ка Миљ ко
ви ћа, пи са ца сво је ге не ра ци је Ви до са ва Сте ва но ви ћа, Ми ли са ва 
Са ви ћа, Ми ро сла ва Јо си ћа Ви шњи ћа – и по је ди них хр ват ских при
по ве да ча и ро ман си је ра с кра ја ХIХ и по чет ка ХХ ве ка, на ро чи то 
оних ко ји су те мат ски би ли ве за ни за пред ста ву жи во та у Сла во
ни ји, као и сво јих ге не ра циј ских са вре ме ни ка Па вла Па вли чи ћа, 
Го ра на Три бу со на, Стје пана Чу и ћа, Ду брав ке Угре шић, Пе ре Кве
си ћа, Вељ ка Бар би је ри ја, Не на да Ше пи ћа и дру гих, а по себ но 
нај по зна ти јег кла си ка но ви је хр ват ске про зе Ран ка Ма рин ко ви ћа. 
Ке ка но вић је исто та ко, већ од сво јих књи жев них по че та ка, ак тив но 
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био окре нут и пи сци ма мо дер не свет ске књи жев но сти, на сли чан 
на чин они ма у чи јем де лу пре о вла ђу је фан та стич ки по сту пак – 
Хор хеу Лу и су Бор хе су, Бру ну Шул цу, Ви тол ду Гом бро ви чу, на 
при мер – и они ма ко ји мо дер ни зу ју стан дард ни про зни ру ко пис. 
Све то га, ме ђу тим, ни је оме ло у от кри ва њу вла сти тог на ра тив ног 
из ра за, већ му је олак ша ло ње го во пот пу ни је ис ка зи ва ње. А тај 
из раз та ко ђе је под јед на ко био осло њен на ње го ву из вор ну лир ску 
во ка ци ју и на осе ћа ње да се књи жев ност не пре кид но раз ви ја и 
ме ња, и да из тих раз ло га са вре ме ни пи сац у сва кој но вој књи зи, не 
са мо у те мат ском не го у из ве сној ме ри и у стил скомор фо ло шком 
по гле ду, тре ба да бу де нов и дру га чи ји. 

Сто га ни је ни ма ло чуд но што је и он, као мно ги на ши и свет
ски по зна ти про зни пи сци, свој књи жев ни по сао за по чео као пе сник, 
да би се убр зо ис ка зао као при по ве дач и ро ман си јер. Ње го ва је ди на 
пе снич ка књи га, Свје тлост шу ма (1965), ко ју је об ја вио као осам
на е сто го ди шњак, не ким сво јим бит ним уну тра шњим свој стви ма 
на го ве сти ла је и ње го во доц ни је про зно усме ре ње. У њој се, по ред 
тра га ња за сен за ци ја ма ствар но сти и мла да лач ког до жи вља ја ње
них по ја ва, на јед ном ме сту, у пе сми „Пти ца ко ја по мје ра шу ма 
склад”, на ла зи и је дан ве о ма ин ди ка ти ван стих, ко ји гла си: „Лик 
оста је вјеч но у за ви ча ју”. Из тог сти ха из ра сло је јед но од нај ва жни
јих са др жин ских усме ре ња Ке ка но ви ће ве на ра тив не про зе, оно 
усме ре ње ко је се и не по сред но и по сред но осла ња ло на ис ку ство 
и до жи вљај за ви ча ја, а оно је исто вре ме но по ста ло и јед но од ње
них кључ них зна чењ ских упо ри шта. С дру ге стра не, зна ју ћи за 
ње гов рад на те ле ви зи ји и за пи са ње дра ма и филм ских сце на ри
ја, ни је те шко за кљу чи ти да сна жна драм ска тен зи ја и по сту пак 
„мон та же атрак ци ја”, ко ји отво ре но по сто је у ње го вим ро ма ни ма 
и при по вет ка ма, та ко ђе по ти чу из ње го вог из вор ног осе ћа ња да 
се до бар про зни текст, по го то во онај у ко јем се те ма ти зу ју по ро дич
ни, емо тив ни и етич ки од но си, не мо же успе шно оства ри ва ти без 
по треб не уну тра шње тен зи је, ко ја је у пр вом ре ду по сле ди ца не де
фи ни са них или за о штре них од но са ме ђу ње го вим про та го ни сти ма, 
и без пре ла ма ња и ме ња ња при по ве дач ких, вре мен ских и про стор
них пер спек ти ва, ка кве по сто је у фил му. За то се мо же ре ћи да је 
це ло куп на Ке ка но ви ће ва про за обо је на сна жним лир ским то ном, 
до след ним вра ћа њем за ви ча ју као ње ном кључ ном те мат ском и 
емо тив ном упо ри шту, на гла ше ном драм ском тен зи јом и ди на ми
ком и екс пре сив ним је зи ком као не ким од ње них нај бит ни јих те
мат ских, стил ских и се ман тич ких од ре ђе ња. 

 Ње го ва дру га књи га при по ве да ка, Ве че ра на ве ран ди (1975), 
и тре ћа, Ле де на шу ма и дру ге крат ке при че (1975), та ко ђе и доц
ни ји ро ма ни, по себ но пр ва и тре ћа књи га „сла вон ске три ло ги је”, 
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ко јој при па да ју По то мак сје на (1978), Ивањ ска ноћ (1985) и Ри бља 
ста за (1997), за раз ли ку од Ме ха ни ке но ћи и ње них фан та стич них 
и лир ских при зо ра, оп чи ње но сти све тло шћу, при ро дом, фе но ме ном 
сна и до жи вља јем гра да, озна чи ли су за о крет пре ма тра ди цио нал
ној на ра тив ној тех ни ци и пре ма те ма ма ко је су бли же кон крет ни јим 
до га ђа ји ма из ствар но сти. У књи га ма при по ве да ка и у ро ма ни ма 
са др жи на је по ве за на са за ви ча јем у По же шкој ко тли ни и са иза
бра ним до га ђа ји ма ко ји су се на сли чан на чин у ствар но сти или 
у ма шти зби ва ли у ау то ро вом де тињ ству и мла до сти, од но сно у 
де тињ ству и мла до сти ње го вих књи жев них ли ко ва. За о штре ни 
од но си у по ро ди ци, нај че шће из ме ђу оца и си на, рас пад по ро ди це, 
од ла зак из за ви ча ја и доц ни ји по вра так у ње га, мла да лач ка дру
же ња се о ских и град ских мла ди ћа и њи хо ва по тре ба за емо тив ним 
и ерот ским ве за ма с де вој ка ма, нео ства ре не же ље, нео бич не или 
сва ко днев не си ту а ци је у ко ји ма се ис по ља ва ка рак тер књи жев них 
ју на ка, сли ко ви те сце не из ам би јен та при ро де и из ло ва и дру ги 
слич ни при зо ри ис пу ња ва ју стра ни це Ке ка но ви ће вих при ча и ро
ма на гу стим, до жи вље ним, емо тив но ис пу ње ним и ве о ма ди на
мич ним на ра тив ним тек стом. У та квом тек сту при зо ри из се о ског 
и град ског жи во та ни су са ми се би свр ха, већ су увек под ре ђе ни 
пред ста вља њу ин ди ви ду ал них ка рак те ра и по је ди нач них суд би на 
у окви ри ма ко лек тив ног жи вље ња и по ло жа ја по је ди на ца у по ро
ди ци, дру штву или при ро ди. 

У при ча ма до ми ни ра ју ка рак те ри нео бич них, же сто ких, им
пул сив них лич но сти, ко је под се ћа ју на слич не ли ко ве на ших ра ни
јих при по ве да ча, ка кав је на при мер мра чај ски про то у исто и ме ној 
Ко чи ће вој при чи. Та кви ли ко ви код Ке ка но ви ћа не па те од мо ра
ли зма и ху ма них осе ћа ња, сло бод ни су да ура де све што им од го
ва ра, чак и по це ну зло чи на. Ро ма ни, чи ја се са др жи на нај ве ћим 
де лом од ви ја у град ском про сто ру и у стал ним од ла сци ма у за ви
чај, та ко ђе су ис пу ње ни жи во пи сно да тим ли ко ви ма, ко ји сво је 
фру стра ци је и нео ства ре не по тре бе и сно ве по ку ша ва ју да ис по ље 
ин стинк тив ним по на ша њем, по вла че њем у ин ти му или ула ском 
у пси хич ке тра у ме, као што се то де ша ва у ро ма ну Ивањ ска ноћ. 
(За раз ли ку од му шких ли ко ва, ли ко ви же на ве ћи ном су емо тив
ни ји, под ре ђе ни ји ин те ре су по ро ди це, за јед нич ког жи во та и оп стан
ка у за ви ча ју.)

Али Ке ка но вић ни је пи сац са мо јед не на ра тив не те ме, јед не 
вр сте књи жев них ли ко ва, јед не ин то на ци је и зна че ња. Он је и у 
ра ни јој и у доц ни јој про зи по е тич ки ве о ма бо гат, ди на ми чан и ра
зно вр стан. На пла ну књи жев не фор ме, на при мер, он ко ри сти оне 
по ступ ке про зног об ли ко ва ња ствар но сти, од ре а ли стич ких до 
пост мо дер них, ко ји нај ви ше од го ва ра ју ње го вој сло же ној и мо дер но 
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мо ти ви са ној на ра тив ној има ги на ци ји и иза бра ном пред ме ту при
по ве да ња. По мо ћу та квих по сту па ка, та кве има ги на ци је и при по
ве дач ких пред ме та су ге ри ше се уз бу дљи ва и отво ре на умет нич ка 
сли ка по је ди нач них суд би на и ко лек тив ног жи во та иза бра них 
ли ко ва и на осно ву то га омо гу ћа ва бо гат и упе ча тљив чи та лач ки 
до жи вљај. У по је ди ним при ча ма, а слич но је и у ро ма ни ма, до га
ђа ји се са оп шта ва ју из раз ли чи тих на ра тив них пер спек ти ва, вр ло 
че сто из пер спек ти ве де ча ка на ра то ра, при че му лир ски тон и осе
ћа ње про ла зно сти ја сно обе ле жа ва ју про зни текст ти пич но лир ске 
фор ме и зна че ња. Деч ја пер спек ти ва до ми ни ра и у „Но жу за пу пољ
ке”, пр вој це ли ни Па нон ског дип ти ха, као и у не ким при ча ма Ве че ре 
на ве ран ди и Ле де не шу ме, у ко ји ма су ли ко ви де ча ка на ра то ри 
или све до ци опи са них до га ђа ја („Ко њи на дла ну”, „Хар мо ни каш 
у воћ ња ку”, „Ко њо кра ди ца”, „Гост” и дру ге), па је оства ри ва ње 
лир ског гла са у њи ма ти ме мо ти ви са ни је. Лир ских па са жа и лир
ске ат мос фе ре има у мно гим тек сто ви ма пр ве књи ге стан дард них 
при ча, на при мер у са же том опи су но ћи на ма ју ру у при чи „Ве че ра 
на ве ран ди”, за тим, у ис тој књи зи, у при чи „Гу ба”, у ко јој лир ски 
је зик по вре ме но до би ја ти пич ну по ет ску ин то на ци ју („Шу ме зве
че. Ти хо. Зве че. / Као да ста кле на ки ша па да по ли шћу. / Да ле ка, 
не ствар на ки ша”), или у при чи „Ко њи на дла ну” („Гри ва се та ла
са и ла га но, успо ре но по ви ја. Као шу ма па пра ти под из не над ним 
вје тром”). Ове ре че ни це, пре ло мље не као сти хо ви, као у књи зи 
пе са ма Свје тлост шу ма, при бли жа ва ју се зна че њи ма ка ква има ју 
и пра ви сти хо ви. Слич не стил ске су ге сти је осе ћа ју се не са мо у 
ве о ма до бр ој при чи „У ло ву на зе ца”, у зби р ци Усво је ње, не го и у 
не ким дру гим тек сто ви ма те зби р ке и књи ге На не бу и дру ге при че. 
По се бан сте пен лир ске ин то на ци је по стиг нут је у ро ма ну Ивањ ска 
ноћ, у ње го вим сре ди шњим де ло ви ма, у ко ји ма се глав ни лик, Не вен 
Бог да шић, по и сто ве ћу је с је ле ном из за ви чај них сла вон ских шу ма. 

Иа ко је Ке ка но вић фан та стич ке мо ти ве нај ви ше ко ри стио у 
нај ра ни јој ства ра лач кој фа зи, у књи зи Ме ха ни ка но ћи, он од њих 
ни је од у ста јао ни у доц ни јим књи га ма. Али за раз ли ку од ра не фан
та сти ке, ко ја је нај че шће би ла у зна ку ро ман ти чар ске ин спи ра ци је 
и по ја ве чу де сног као ње ног кључ ног об ли ка по ја вљи ва ња, ње го ва 
доц ни ја фан та сти ка мно го је ши ре мо ти ви са на. Та ко је чи тав сре
ди шњи део ро ма на Ивањ ска ноћ, у ко јем глав ни лик, емо тив но и 
пси хич ки по ре ме ће ни Не вен Бог да шић за ми шља да је је лен, ис пу
њен пра вим при ме ри ма де ли рич не и они рич ке фан та сти ке, ко ја 
је вр ло че сто по ме ша на с лир ским до жи вља јем ствар но сти и ње му 
при ме ре ним екс пре сив ним сти лом, док се у за вр шном де лу ро ма на 
ме ша ју при зо ри езо те риј ске и стан дард не фан та стич ке ин спи ра
ци је. С дру ге стра не, у но ви јој про зи та кви мо ти ви су не што дру
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га чи је по ста вље ни. Та ко фан та стич ки при зор на кра ју ро ма на 
Аме рич ки сла до лед, ка да се на гро бу глав ног ли ка по ја вљу је де вој
ка ко ју је он сво је вре ме но из ми слио, мо же да има пред ви дљи ву 
мо ти ва ци ју, ко ју ау тор, ме ђу тим, ипак не же ли до кра ја да от кри је. 
Та ко ђе се у „Осјеч кој при чи са се дам фу сно та”, у зби р ци Усво је ње, 
фан та сти ка при бли жа ва они рич ким ста њи ма глав ног ли ка и исто
вре ме но ње ног на ра то ра, али ни ту се ау тор не од лу чу је да до кра ја 
от кри је кључ за вр сту фан та стич ког дис кур са ко ји ко ри сти. Ти ме 
се он и у том сло ју ру ко пи са по но во пред ста вља као пи сац ко ме 
је ви ше ста ло до скри ве них естет ских ефе ка та сво је про зе не го до 
не ких пред ви дљи вих ре ше ња у њој. 

У ње го вим при ча ма и ро ма ни ма, по сма тра ним као це ли на, 
по себ но у „сла вон ској три ло ги ји”, та ко ђе ва жном осо би ном ње го вог 
на ра тив ног по ступ ка по ка зу ју се по вре ме на по на вља ња по је ди них 
мо ти ва. То су, из ме ђу оста лих, ге не ра циј ска при ја тељ ства из вре
ме на рок му зи ке и сту дент ске по бу не 1968. го ди не (Ивањ ска ноћ, 
Ри бља ста за, „Усво је ње”), лов на је ле на (Ивањ ска ноћ, Ве про во 
ср це), лов на ве пра („Ве че ра на ве ран ди”, Ве пр о во ср це), тр ка по
бе сне лих ко ња („Па стув на кра ју при че”, Ве пр о во ср це), ко ли ба 
на ру бу шу ме у ко јој се од ви ја ва жан део са др жи не про зног тек ста 
и пси као ка та ли за то ри при зо ра у ло ву (Ри бља ста за, Ве пр о во ср це), 
ста р ци као сим бо ли про ла зно сти и не ста ја ња по ро ди ца и чи та вог 
јед ног на ро да, че га има на мно гим стра ни ца ма у ве ћи ни при по
ве дач ких књи га и у свим ро ма ни ма. То су исто вре ме но оп се сив не 
Ке ка но ви ће ве те ме и мо тив ски па ра ле ли зми с ја сним сим бо лич ним 
зна че њем, ко ји умно го ме усло вља ва ју крај њи сми сао про зног тек
ста. Ва жни де ло ви про зних оства ре ња те мат ски су нај не по сред
ни је по ве за ни тим мо ти ви ма, при че му је њи хо ва сим бо лич ност 
ве о ма ја сно усме ре на пре ма скри ве ном зна че њу це ли не тек ста. 

Та ко ђе ва жна уну тра шња осо би на Ке ка но ви ће вог ру ко пи са 
је сте при ме тан драм ски на бој у ње му, че сто мо ти ви сан нео че ки ва
ним од лу ка ма књи жев них ју на ка. За о штре ни од но си у по ро ди ци, 
с ви со ким сте пе ном драм ске на пе то сти, у по је ди ним при ча ма, у 
„Ве че ри на ве ран ди”, „Ко њо кра ди ци”, „Ли си ци”, „Зим ској при чи”, 
по себ но у пр вој це ли ни Па нон ског дип ти ха, оства ру ју се и пре ко 
крат ких, драм ски на го ве ште них при зо ра и сце на и пре ко раз ли
чи тих син так сич ких или гра фич ких ре ше ња тек ста – по не кад је 
то са мо јед на ре че ни ца на стра ни ци или чак у це лој при чи, по не
кад ре че ни ца без пот пу них зна ко ва ин тер пунк ци је, по не кад исти 
при зо ри ви ђе ни удво је ним гла со ви ма, из две на ра тор ске пер спек
ти ве, исто вре ме но пре ло мље не у два ступ ца на стра ни ци, по не кад 
драм ски ис пи са ни ди ја ло зи, уну тра шњи мо но ло зи или ди на мич
но и екс пре сив но сме њи ва ње крат ких и ду гих ре че ни ца, ко је се 
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по ја вљу је у ва жним тре ну ци ма по раз вој на ра тив ног тек ста, од
но сно у ва жним жи вот ним, емо тив ним и етич ким си ту а ци ја ма 
ко је до жи вља ва ју књи жев ни ли ко ви. 

Ве ћи број ли ко ва у по је ди ним при ча ма, али и у ро ма ни ма, с 
ве што скри ве ним или отво ре но на го ве ште ним ме ђу соб ним од но
си ма, та ко ђе је омо гу ћа вао драм ску струк ту ру на ра тив них тек
сто ва, јер је сам по се би зах те вао сло же ни је си жеј не ре ла ци је. На 
из ве стан на чин су дра ма тич ни и по че ци ве ћи не при ча, у ко ји ма је 
пр ва ре че ни ца ве о ма упе ча тљи ва и ефект на, на при мер: „Ево ка ко 
је по че ло” (при ча „Оно”); „То ме се ни је на дао” („Ле де на шу ма”); 
„По штар ни је си ла зио у до ли ну” („Креч и су зе”); „Ври је ме је да 
по ђе мо” („Са вр ше на да ди ља”); „Нас тро је би ли смо срет ни” („Хар
мо ни каш у воћ ња ку”). По сту пак не по сред ног укљу чи ва ња у већ 
за ми шље ни ток при че на ста вљен је и у књи га ма На не бу и Усво је
ње. У Усво је њу, на при мер, при ча „Се стра” по чи ње сле де ћом ре че
ни цом: „Ова ко сам по чео: ’Се стра твог при ја те ља фар ба бра да ви це’.” 
При по ве да ње у та квим на ра тив ним струк ту ра ма нај че шће по чи ње 
из њи хо вог за ми шље ног си жеј ног кон тек ста, од но сно из не по сред не 
на ра то ро ве пер спек ти ве, у ко јој су опи са ни до га ђа ји већ за вр ше ни, 
што се због драм ских ефе ка та у раз во ју при че не са оп шта ва од мах. 
Слич ну функ ци ју у струк ту ри тек ста има ју и ефект ни обр ти у 
за вр ше ци ма мно гих при ча, о че му де таљ ни је го во ри Алек сан дар 
Јо ва но вић у по го во ру за Ке ка но ви ће ве Иза бра не при че (2015). Та
кав крај си гур но мно го ду же за др жа ва и на из ве стан на чин, као и 
ефек тан по че так, до дат но ак ти ви ра па жњу чи та ла ца, че га су ве о ма 
све сни пи сци од ис ку ства, ка кав је не сум њи во и Ке ка но вић, али 
та кав крај исто вре ме но ну ди чи та о ци ма су ге сти ју отво ре ног зна
че ња опи са них до га ђа ја, што је та ко ђе јед на од бит них по е тич ких 
осо би на зби р ки Ме ха ни ка но ћи, Ве че ра на ве ран ди, Ле де на шу ма, 
На не бу и Усво је ње. 

По вре ме но ак ти ви ра ње на ра тор ске пер спек ти ве у ро ма ни ма, 
као њи хо ва сле де ћа по е тич ка осо би на, умно го ме је по ве за но са 
оп штим ево лу тив ним кре та њи ма мо дер не про зе и ње ном те жњом 
за ве ћим укљу чи ва њем на ра то ра, па и чи та о ца, у струк ту ру про
зног тек ста. Та ко на ра тор у Ивањ ској но ћи за глав ни лик ро ма на, 
Не ве на Бог да ши ћа, по вре ме но ка же „Не вен про та го ни ста”, а за је дан 
жен ски лик до да је да без ње га „ова при по ви јест не мо же”. Већ на 
по чет ку ро ма на Ри бља ста за на ра тор на го ве шта ва сво ју ак тив ну 
уло гу у са оп шта ва њу ро ма неск не при че, и та кву уло гу одр жа ва до 
кра ја ро ма на. У Аме рич ком сла до ле ду на ра тор, ко ји са ста вља при
чу из већ по сто је ће тек сту ал не гра ђе, та ко ђе по вре ме но ка же „наш 
ју нак”, при том има ју ћи у ви ду глав ни лик ро ма на, Па вла Сто ја ка, 
на чи ји не спо кој ни жи вот се та ро ма неск на при ча од но си. На тај 
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на чин је на ра тор, до не кле и чи та лац, до ве ден у ак тив ни ју по зи ци ју 
пре ма књи жев ним ли ко ви ма и са др жи ни тек ста не го што је то слу
чај у стан дард ној про зи, али ње го ва уло га ти ме ни је пре на гла ше на, 
јер се ро ма неск ни ток, у ко јем нај че шће по сто ји не ко ли ко на ра тив
них ин стан ци, ве ћим бро јем на ра тор ских гла со ва до дат но мо ти ви
ше за при род но на ста ја ње и од ви ја ње при че, ко ја, као у стан дард ној 
про зи, и да ље оста је за во дљи ва илу зи ја ствар но сти. Ње го ви на ра
то ри исто вре ме но су ак тив ни ли ко ви у ро ма ни ма, по што су нај че шће 
све до ци свих ње го вих до га ђа ја, и за то је њи хо ва уло га у фор ми ра њу 
тек ста ве о ма ва жна. Ке ка но вић је та ко из бе га вао зам ку ра ди кал них 
за го вор ни ка (пост)мо дер ног при по ве да ња и њи хо вих оче ки ва ња 
да са вре ме ни ро ман оба ве зно тре ба да оста не у по љу је зич ког и има
ги на тив ног екс пе ри мен та и кон струк ци је без об зи ра на ње го ве 
иза бра не те мат ске и са др жин ске окви ре. И Ке ка но вић је до ду ше 
у по је ди не при че и ро ма не, на гла ше ни је у при по вет ке „Се стра” и 
„Осјеч ка при ча са се дам фу сно та”, по вре ме но укљу чи вао спи са тељ
ске и по е тич ке ди ле ме као је дан од за ни мљи ви јих мо ти ва у са др
жи ни тек ста, али их је увек ре ла ти ви зо вао и под ре ђи вао основ ној 
за ми сли на ра тив не це ли не, ко ја је би ла за сно ва на на те мат ским и 
зна чењ ским пре ми са ма дру га чи јим од по е тич ких не до у ми ца.

Си ту а ци је и при зо ри опи са ни у при по вет ка ма и у „сла вон ској 
три ло ги ји” из ме ђу оста лог су по ве за ни још јед ним ва жним струк
тур ним еле мен том. У њи ма се, по ред про та го ни ста у при ча ма, од
но сно про та го ни сте Не ве на Бог да ши ћа у ро ма ни ма три ло ги је, по
ја вљу ју и по је ди ни ли ко ви из прет ход них при по ве дач ких це ли на. 
У дру гој об ја вље ној, стан дард ним сред стви ма оства ре ној при по
ве дач кој књи зи, у Ле де ној шу ми, то су не ки ли ко ви из пр ве књи ге, 
из Ве че ре на ве ран ди, у ко јој се та ко ђе по је ди ни ли ко ви пре но се 
из при че у при чу, па ти ме обе књи ге до би ја ју зна че ње та ко зва ног 
вен ца при по ве да ка или сво је вр сне ци клу сне про зе, ко ја се по са др
жи ни и по зна че њу при бли жа ва фор ми на ра тив не хро ни ке жи во
та у ко тли ни, или чак ла ба вој фор ми ро ма на. Да је ау тор же лео да 
од та квих це ли на на пра ви ро ман, мо гао је то ве о ма ла ко да учи ни 
мо тив ским и са др жин ским по ве зи ва њем по је ди них де ло ва или на
гла ша ва њем по је ди них мо ти ва у њи ма. Он је, ме ђу тим, сва ку при
чу гра дио као за себ ну те мат ску и зна чењ ску це ли ну, ко ја си гур но 
не би мо гла би ти та ко на гла ше на у на ра тив ној фор ми ро ма неск ног 
ти па, у ко јој су по је ди нач ни де ло ви у знат ној ме ри под ре ђе ни зна
че њу це ли не. 

Фор му ро ма на мо гле су има ти и две ду же при по вет ке у књи зи 
Па нон ски дип тих – „Нож за пу пољ ке” и „Ни је ма ка пе ла”, али и 
оне су, и по ред не ких за јед нич ких осо би на, оста ле не за ви сне про
зне це ли не. У дип ти ху се по ја вљу ју по не ки то по си и пој мо ви из 
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прет ход них књи га, као и из доц ни јих, у ис тој ме ри из при по ве да ка 
и из ро ма на. Ти то по си и пој мо ви по чи њу од за ви ча ја, од ко тли не, 
па пре ко обли жњег гра да у ко тли ни иду до За гре ба. У при ча ма и у 
по је ди ним ро ма ни ма за то се нај че шће по ми њу пој мо ви из се о ског 
жи во та, као што су ма јур, ку ћа, ве ран да, шта гаљ, бу нар, ко њи, обли
жњи град, шу ма, лов, пси, је лен, ди вљи ве пар, ли си ца, али исто 
та ко и по ро ди ца, рас пад по ро ди це, од ла зак у град, по вра так из гра
да у ко тли ну и по нов но на пу шта ње кућ ног про сто ра и све га оно га 
што он сим бо ли зу је. У при ча ма су, на гла ше ни је у по је ди ним ро
ма ни ма и у Па нон ском дип ти ху, та ко ђе на го ве ште ни, али без кон
крет ни јег иден ти фи ко ва ња са ствар ним ста њем, по не ки до га ђа ји 
по ли тич ке при ро де, као што је по сле рат ни от куп по се ли ма ко тли
не, од нос пре ма но вој вла сти и од нос вла сти пре ма имућ ни јим по
ро ди ца ма, тра гич не по сле ди це ре зо лу ци је Ин фор мби роа по по је
ди не ли ко ве и слич ни мо ти ви. Ка да се от кри је тај ши ри, на из глед 
скри ве ни и не и ме но ва ни дру штве ни кон текст Ке ка но ви ће ве про зе 
и ег зи стен ци јал не си ту а ци је пре ко ко јих се он ма ни фе сту је, ви ди 
се да она са сво јим дру штве ним вре ме ном нај че шће ко ре спон ди ра 
по мо ћу не у трал них пој мо ва про стор не и вре мен ске при ро де, она ко 
ка ко се то по вре ме но ра ди ло у срп ској про зи сим бо лич копо ет ске 
ори јен та ци је прет ход ног ево лу тив ног пе ри о да, код Ки ша, Ко ва ча 
и дру гих пи са ца. 

У том кон тек сту је ве о ма за ни мљив на чин на ко ји Ке ка но вић 
го во ри о на ци о нал ној при пад но сти сво јих књи жев них ли ко ва. У 
пр вим књи га ма, и у доц ни јим, та ко ђе и у „сла вон ској три ло ги ји”, 
са свим је ја сно, иа ко се то ниг де екс пли цит но не ка же, да је реч о 
ме шо ви тој на ци о нал ној сре ди ни у По же шкој ко тли ни. Та ко ђе је, 
ме ђу тим, ја сно ка да се упо тре бе ти пич на срп ска име на или име на 
пра во слав них све та ца, за тим ћи ри лич на сло ва на гро бо ви ма, по
ро дич не сла ве или мо гућ на по кр шта ва ња, да је реч о при пад ни ци
ма срп ског на ро да. То се у по ступ ку иден ти фи ка ци је ни је мно го 
про ме ни ло ни у ње го вој нај но ви јој про зи. На про тив. По што у њој 
као ли ко ви до ми ни ра ју при пад ни ци срп ског на ро да, ту чи ње ни цу 
ни је би ло по треб но ни на гла ша ва ти по моћ ним или при кри ве ним 
књи жев ним сред стви ма. Али то је ве о ма на гла ше но отво ре ном 
те ма ти за ци јом тра гич них по сле ди ца по срп ски на род ко је су про
и за шле из рат них су ко ба у Хр ват ској де ве де се тих го ди на и по сле 
њих, са кул ми на ци јом у ро ма ну Ве пр о во ср це и у по је ди ним при
по вет ка ма књи га На не бу и Усво је ње. 

У ро ма ни ма, по себ но у „сла вон ској три ло ги ји”, у ко јој су пред
ста вље ни по сте пе но оси па ње и крај срп ске сла вон ске по ро ди це 
Бог да ши ћа, као и у Ве про вом ср цу, за сад нај но ви јем ро ма ну овог 
ау то ра – ко ји би се по до ми нант ном про сто ру до га ђа ња, иа ко је 
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реч о пот пу но но вим ли ко ви ма, мо гао при кљу чи ти „сла вон ској 
три ло ги ји” као њен те мат ски и зна чењ ски на ста вак, јер се у ње му 
ме та фо рич ки пред ста вља оси па ње и крај срп ског на ро да у По же
шкој ко тли ни – на ра то ри су они ли ко ви ко ји из пер спек ти ве пр вог 
ли ца го во ре о до га ђа ји ма у ко ји ма су са ми уче ство ва ли или су им 
би ли све до ци. У „сла вон ској три ло ги ји” то су при ја те љи глав ног 
ју на ка Не ве на Бог да ши ћа, по не кад и он сам, ко ји из раз ли чи тих 
на ра тив них по зи ци ја по сте пе но али ве о ма ди на мич но све до че о 
уру ша ва њу по ро дич них ог њи шта и гу бље њу ег зи стен ци јал ног 
про сто ра иза бра них књи жев них ју на ка. Раз ли чи те вр сте ру ко пи
са, од не по сред них ис по ве сти, пи са ма, до ку ме на та, све до че ња, 
се ћа ња, до це ло ви тих по гла вља у ко ји ма се спон та но те ма ти зу ју 
ва жни до га ђа ји и њи хо ве по сле ди це по књи жев не ли ко ве, знат но 
до при но се да се ти ро ма ни до жи вља ва ју као на ра тив ни мо за ик 
раз ли чи тих људ ских суд би на ко је се по не ком ви шем жи вот ном, 
исто риј ском и књи жев ном им пе ра ти ву увек за вр ша ва ју тра гич но. 
Дра го Ке ка но вић то са свим отво ре но ка же у ро ма ну Аме рич ки 
сла до лед. Те о дор Сто јак, отац глав ног ли ка, Па вла Сто ја ка, обра
ћа ју ћи се си ну са же љом да он на ста ви ње го ву Књи гу срп ских ку ћа 
у гра ду За гре бу 1780–1945, на си но вље во пи та ње: „Че му то?” од
го ва ра са свим ја сно: „Не ста ће све га! Не ће нас би ти! За то, ето! Да 
се не за бо ра ви! Тек да знаш ко си, ода кле си!” У при чи „Ку мић”, 
за вр шној при чи зби р ке Усво је ње, Ке ка но вић та ко ђе екс пли цит но 
на гла ша ва те му не ста ја ња срп ског на ро да из ње го вог до та да шњег 
про сто ра: „Не ма нас, мој ку ми ћу, нас ви ше не ма у ста ром кра ју, ми 
одав но ви ше ни смо жи ви, то спа ва ју на ша умо р на ти је ла, не ко нас 
је одав но ра ста вио са жи во том.” 

У Ве про вом ср цу не ста ја ње је пред ста вље но кроз ме та фо рич ну 
при чу о ло ву и гу бље њу свих жи вот них вред но сти по сле тра гич
них рат них до га ђа ја де ве де се тих го ди на. Лов на ве пра по след њи 
је по ку шај да се ин ди ви ду ал на по зи ци ја књи жев них ли ко ва из гу
бље них у дра ма тич ним исто риј ским до га ђа ји ма осми сли бар при
чом о же ље ном ло вач ком по ду хва ту и за ми шље ном али уза луд ном 
бек ству од ствар но сти и од ње ног рас па да ња. И по ред пред о се ћа ња 
да је бек ство од по сто је ће ствар но сти и ње ног исто риј ског то ка у 
су шти ни не мо гу ће, глав ни лик ро ма на и на ра тор сво ју при чу о не
по сред ној про шло сти на по чет ку рат них зби ва ња у за ви ча ју на
мер но усме ра ва ис кљу чи во пре ма ло ву, пре ма оном до га ђа ју ко ји 
сам по се би, у пред рат ној не из ве сно сти, још за др жа ва мо гућ но 
из дво је но зна че ње, али ко ји још ви ше упу ћу је на свој ду бљи књи
жев ни сми сао. Сим бо ли ка ве ли ког, оста ре лог ве пра, ко ји се на кра
ју ро ма на, ка да му се лов ци при бли же на до хват пуц ња, пре тва ра 
у не моћ ну жи во ти њу ко ја је у род ну шу му до шла да у њој скон ча, 



875

упу ћу је на уза луд ност свих по ку ша ја глав ног ли ка да на ђе сми
ре ње ма кар у ло ву, ако то већ не мо же да по стиг не у ствар но сти. 
За пра во сви Ке ка но ви ће ви ва жни ји ли ко ви, не са мо у Ве про вом 
ср цу не го и у дру гим ро ма ни ма и при по вет ка ма, у те жњи да оства ре 
не ки иде ал, не ку же љу или по тре бу, су о ча ва ју се са не мо гућ но шћу 
да их по стиг ну. Све се у њи хо вим на сто ја њи ма пре тва ра у су прот
ност од оче ки ва ног и же ље ног. У та квом кон тек сту оста ре ли, обо
ле ли ве пар на за вр шет ку ро ма на, као Хе мин гве је ва Ве ли ка ри ба у 
Ста р цу и мо ру, од ко је, осим огло да них ко сти ју, на кра ју не оста је 
ни шта, сим бо ли зу је рас пад и гу бље ње свих жи вот них вред но сти 
с ко ји ма се жи ве ло и ко ји ма се те жи ло. То осе ћа ње нео ства ре но
сти, ти хе ре зиг на ци је и по ми ре но сти са гу бит ком, глав ни ли ко ви 
ро ма на, ко ји се јед ном го ди шње, да ле ко од за ви ча ја, су сре ћу у стра
ној зе мљи да би бар на тај на чин одр жа ва ли не ка да шња при ја тељ
ства и за др жа ли бар при вид ну ве зу са за ви ча јем, до жи вља ва ју као 
не за слу же ну ка зну ко ју им је на ме ни ла исто ри ја. Та кво осе ћа ње 
исто вре ме но је и је дан од кључ них чи та лач ких до жи вља ја Ве про
вог ср ца. 

Не ки од нај ва жни јих пој мо ва не ка да шњег жи во та, као што 
је на пу ште на за ви чај на ко тли на, за јед нич ко мла да лач ко вре ме, 
по ро ди це ко је су раз би је не, при ја тељ ства ко ја су пре ки ну та, љу
ба ви ко је су нео ства ре не, на род ко ји је ра се јан по све ту, не ка да шња 
др жа ва ко ја је са свим сво јим кључ ним атри бу ти ма рас пар ча на и 
уни ште на – све се то на сим бо ли чан, нај че шће по сре дан на чин 
на ла зи на стра ни ца ма овог ро ма на, нај ви дљи ви је у смр ти ве ли ког 
и не моћ ног ве пра на кра ју. Ве пр о во ср це, као и мно ге при че у збир
ка ма На не бу и Усво је ње, на пи са но је из пер спек ти ве из гу бље ног 
за ви ча ја, и за то ње го ва сти ша на, ме лан хо лич на ин то на ци ја, пре
пу на син ко па, елип си, пре ки ну тих ре че ни ца, број них на го ве шта ја, 
са ма по се би го во ри о ду бо кој емо тив ној и ег зи стен ци јал ној пра
зни ни књи жев них про та го ни ста при су о ча ва њу с том чи ње ни цом, 
о њи хо вој ре ал ној ре зиг на ци ји и крај њој по ми ре но сти с гу бит ком 
оних жи вот них вред но сти у ко је су ве ро ва ли и чи је оства ри ва ње 
или очу ва ње је у јед ном тре нут ку, чак и у крај ње ри зич ном пред
рат ном вре ме ну и у рат ном ха о су, из гле да ло мо гућ но. Сам за ви чај, 
ње го ви пеј за жи и вре ме про ве де но у ње му у том кон тек сту из гле
да ју као не на док на див жи вот ни, лич ни и ко лек тив ни гу би так ко ји 
се ни чим не мо же на док на ди ти. Иа ко је тај гу би так био усло вљен 
раз ло зи ма по ли тич ке при ро де и рас па дом не ка да шње за јед нич ке 
др жа ве, ти раз ло зи се ди рект но не по ми њу у ро ма ну, али су и 
те ка ко при сут ни у ње му, у пр вом ре ду у ње го вом под тек сту и 
у по је ди ним ње го вим са др жин ским на го ве шта ји ма. Жи ве ћи на 
ру бу но ве, дру га чи је ствар но сти, ње го ви књи жев ни ли ко ви сво јим 
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де кон стру и са ним пси хо ло шким пор тре ти ма, из гу бље ним илу зи
ја ма и при кри ве ним но стал гич ним до жи вља јем све та не по сред но 
све до че о увек тра гич ним по сле ди ца ма по ли тич ких и исто риј ских 
кре та ња по ин ди ви ду ал но по сто ја ње. За то Ве пр о во ср це, као и мно
ге при по вет ке у две ма по след њим збир ка ма, исто вре ме но пред ста
вља уз бу дљи ву на ра тив ну ево ка ци ју ко лек тив не и ин ди ви ду ал не 
тра ге ди је и про ма ше но сти Ке ка но ви ће вих иза бра них књи жев них 
ли ко ва. На тај на чин се, ако не у ствар но сти оно бар на стра ни ца ма 
овог ро ма на и слич них књи жев них де ла, од да ље по ли тич ке и исто
риј ске де струк ци је и од кул тур ног за бо ра ва чу ва тра гич на суд би на 
„сло мље ног кри ла јед ног на ро да”, ка ко за суд би ну срп ског на ро да 
у Хр ват ској ка же Те о дор Сто јак у ро ма ну Аме рич ки сла до лед. 

Сли чан од нос пре ма за ви ча ју, као јед ној од кључ них те мат ских 
и се ман тич ких осно ва Ке ка но ви ће ве про зе, пре ма про сто ру у ко ји 
не ма срећ ног по врат ка ни пре ни по сле рат них су ко ба, и пре ма ње
го вим ма те ри јал ним и сим бо лич ним пој мо ви ма ве о ма на гла ше но 
се ус по ста вља у ро ма ни ма и при по ве дач ким књи га ма на ста лим у 
по след ње две де це ни је. (Та кав од нос, али у не што скри ве ни јем 
ви ду, по сто ји до не кле и у „сла вон ској три ло ги ји”.) Глав ни ли ко ви 
у ро ма ни ма, као и у при по вет ка ма, не рас ки ди во и го то во искон ски 
су ве за ни за про стор за ви чај не ко тли не и за љу де у њој. Сви они, 
као у по ме ну тој пе сми из Свје тло сти шу ма, до и ста веч но оста ју 
у ста ром кра ју, би ло да од ла зе из ње га са мо га фи зич ки а не и емо
тив но на пу шта ју ћи, би ло да му се вра ћа ју по сле из ве сног вре ме на 
про ве де ног у гра ду, до де ве де се тих го ди на, до тра гич ног, при вре
ме ног или ме та фо рич ког гу бље ња не ка да шњег за ви ча ја, нај че шће 
у За гре бу, а то ком де ве де се тих и по сле њих, по сле ствар ног гу бље
ња, и у гра до ви ма дру гих зе ма ља, као што се то де ша ва у Ве про
вом ср цу и у не ким при ча ма зби р ки На не бу и Усво је ње. Вре ме ном 
и то ком Ке ка но ви ће вог ра да на про зи у по след ње две де це ни је оп
чи ње ност за ви ча јем и ста рим кра јем, по ред ду бо ког и оп се сив ног 
осе ћа ња ство ре ног код књи жев них про та го ни ста, од ко јег они ни су 
мо гли а ни су ни же ле ли да се отрг ну, до би ја ла је и зна че ње оп се
сив ног, иа ко на по сре дан на чин оства ри ва ног те мат ског усме ре ња. 

Сам по јам за ви ча ја и од нос пре ма ње му у књи га ма ау то ра Ве
про вог ср ца до жи вља ва ју се да нас на два на чи на. У ро ма ни ма, као 
и у при по вет ка ма пи са ним до де ве де се тих го ди на, и по ред свих 
не до у ми ца ко је су ве за не за за ви чај и без об зи ра на то што се он ни
кад не по ја вљу је у не ка да шњем об ли ку, он је про стор ко ји за књи
жев не ли ко ве и да ље по сто ји као ме сто на де и мо гућ ног из ба вље ња 
од сва ко днев них те шко ћа у град ском жи во ту, као она жи вот на сре
ди на пре ма ко јој се те жи као пре ма не ка да шњем из во ру мла да лач
ке сна ге, же ље не жи вот не из ве сно сти, сло бо де, илу зи ја о бу дућ
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но сти, оства ре них при ја тељ ста ва и љу ба ви. Из ра зит ко лек тив ни 
жи вот у про сто ру де тињ ства и мла до сти, оства ри ван или у по ро
ди ци или у мла да лач ким гру па ма, био је за ме на за сва ки доц ни ји 
по је ди нач ни нео ства ре ни сан, за сва ку илу зи ју, сва ки пре кид при
ја тељ ста ва и љу ба ви. Та квом про сто ру и вре ме ну те жи ла је ве ћи на 
Ке ка но ви ће вих књи жев них ју на ка и у при по вет ка ма и по себ но у 
„сла вон ској три ло ги ји”, сво је вр сној апо те о зи при ја тељ ства и љу
ба ви. По сле из ве сног вре ме на про ве де ног у гра ду они су се, ме ђу
тим, по врат ком у ста ри крај су о ча ва ли са дру га чи јим, из ме ње ним 
жи вот ним окол но сти ма и за то с ње го вим дру га чи јим зна че њи ма, 
али су и да ље те жи ли да му се вра те. За ви чај је та да за њих из гле
дао са мо при вре ме но из гу бљен.

По сле де ве де се тих го ди на од нос пре ма за ви ча ју и жи во ту у 
ко тли ни до био је пот пу но но ви сми сао. То ни је ви ше про стор пре
ма ко јем се књи жев ни ју на ци упу ћу ју као пре ма мо гућ ном спа су 
од жи вот них те шко ћа. То је са да, по сле тра гич не исто ри је ко ја се 
у ме ђу вре ме ну до го ди ла, ко ја је упра во уни шти ла сва ку на ду у 
по сто ја ње ста рог кра ја ка кав је не кад био, про стор у ко ји ви ше не 
мо гу ни оти ћи. Он ви ше ни је са мо при вре ме но из гу бљен, он је 
за у век из гу бљен, јер у ње му не ма ви ше ни на ро да с ко јим се не кад 
жи ве ло, по го то во не ма срп ског на ро да, а не ма ни оних мла да лач
ких илу зи ја о за јед нич ком жи во ту ко јим је би ло обе ле же но не ка
да шње вре ме у ко тли ни. Гу бе ћи за ви чај у дра ма тич ним до га ђа ји ма 
ко ји су их без њи хо ве кри ви це за де си ли, Ке ка но ви ће ви књи жев ни 
ју на ци су та ко ђе из гу би ли и осно ву за ег зи стен ци јал ну, пси хо ло
шку и емо тив ну си гур ност ко ја им је омо гу ћа ва ла сло бо дан и до
сто јан ствен жи вот. То је нај те жа по сле ди ца ко ју су рат ни су ко би 
на том про сто ру мо гли про из ве сти. То се у ње го вој про зи осе ћа на 
сва кој стра ни ци на пи са ној у по след ње две де це ни је. Из гу бље ни 
за ви чај је ве ли ка, не ис црп на и још увек не до вољ но ис ко ри шће на 
те ма са вре ме не срп ске књи жев но сти, и та ко ве ли ка још ду го ће 
оста ти. Дра го Ке ка но вић је ту те му ин тим но и ду бо ко пре жи вља
вао и за то ју је та ко успе шно пре нео на стра ни це сво јих ро ма на и 
при по ве да ка. 




