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ЈЕ ЛЕ НА КО ВА ЧЕ ВИЋ

ПО Е ТИ КА СЕ ЋА ЊА ОТА ХОР ВА ТА

Од су ство до ми нант ног по е тич ког обра сца и ви ше гла сје раз
ли чи тих, до не кле су прот ста вље них по е тич ких кон це па та, ко ји 
пред ста вља ју глав не од ли ке са вре ме ног ства ра ла штва, усло вље ни 
су мно го стру ко шћу ре цеп тив них по ља услед све оп ште де мо кра
ти за ци је и ре ла ти ви за ци је све та, из ме ђу оста лог и књи жев ног 
ства ра ла штва. У та квој си ту а ци ји уо би ча је на и тра ди ци о нал на 
би нар на по зи ци о ни ра ња пе сни ка и пи са ца по ста ју тек до не кле 
су ви сла и у ве ли кој ме ри не за до во ља ва ју ћа, по го то ву ако има мо 
у ви ду да сва ки пе сник би ра за се бе тра ди ци ју и да се у окви ру те 
иза бра не ин ди ви ду ал не уте ме ље но сти и из гра ђу је. 

Сва ки по ку шај ка лу пље ња и де фи ни са ња из вр га ва се у сво
ју су прот ност пред пе снич ким гла сом Ота Хор ва та, ко ји из ви ре 
из ин тер фе рен ци је раз ли чи тих тра ди ци о нал них кон цеп ци ја чак 
и он да кад „пе ва о пи та њи ма ег зи стен ци је из пер спек ти ве са свим 
лич ног ис ку ства, бе ле же ћи од ре ђе ни тре ну так по сто ја ња”.1 Ме ђу
тим, ау то ро во по е тич ко ис ку ство не са ме ра ва се са мо у нео ли ри
чар ској од ред ни ци, већ и у кре та њу ка пост мо дер ни стич ком по е
тич ком кон цеп ту ка сни јих зби р ки, из гра ђе них на ин те лек ту а ли зму 
и из ра же ном еска пи зму. Та ко се ства ра ла штво Ота Хор ва та, ко је 
тра је већ без ма ло че тврт ве ка и ко је из ра ња из ис ку ства и из ви ре 
из по у ну тар ње не тра ди ци је, су ве ре но по зи цо ни ра ло ми мо глав них 
до ми нант них пе снич ких стру ја ња по то ње пе снич ке ге не ра ци је. 

По во дом пр ве збир ке пе са ма Где не ста је шу ма (1987) и на ред
них пе снич ких оства ре ња Гор ки ли сто ви (1990) и Згру ша ва ње (1990), 
ту ма чи су за па зи ли да се Хор ват пе сник из два ја „осо бе ним, чи стим, 

1 Ми хај ло Пан тић, „Чист, лир ски глас” у: Ото Хор ват, Згру ша ва ње, Ма
ти ца срп ска, Но ви Сад 1990, 14. 
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лир ским гла сом ко ји у јед но став но сти мит ских те ма тра жи и на ла зи 
основ не еле мен те соп стве ног по сто ја ња не пре ста но при зи ва ју ћи 
при мор ди јал но ста ње пе ва ња (опи са ти оно што ви диш, ис при ча ти 
оно што ти се до га ђа, ис ка за ти оно што осе ћаш)”.2 Амал га ми ра ње 
раз ли чи тих по е тич ких еле ме на та код Хор ва та про ис хо ди из про
ме не пе снич ког гла са на ста лог услед ау тор ског са зре ва ња и кре ће 
се од ин ту и тив ног, ми то ло шког по ни ра ња са же тог, згу сну тог из
ло мље ног ис ка за пр вих збир ки до из ра зи то ан ти и сто рич них зби р ки 
есте ти зо ва ног ис ка за уте ме ље них на ци ви ли за циј ским кул тур ним 
из во ри шти ма – Фо то гра фи је (1996), До зво ла за бо ра вак (2002) – и 
на ра ти ви за ци је лир ског гла са у нај но ви јој зби р ци Пу то ва ти у Ол мо 
(2008).

Фраг мен та ри зо ва на лир ска при ча ме лан хо лич не ин то на ци је 
у ко ју је ин те гри са но фор мал нокон струк тив но на че ло сло бод ног 
сти ха осло бо ђе ног вер си фи ка циј ских огра ни че ња кон стан та је 
це ло куп ног по е тич ког ства ра ла штва Ота Хор ва та. То је пе сни штво 
обе ле же но ду бо ким по ни ра њем у се бе, али и од су ством ко лек тив
ног пре и спи ти ва ња, чи ме се из два ја од пре о вла ђу ју ћих по е тич ких 
обра за ца срп ске књи жев но сти. Оно ре флек ту је мо дер ног чо ве ка 
– ми сли о ца, уко ре ње ног у лич но ис ку ство и по у ну тар ње ну ствар
ност пред ста вље ну из ви зу ре пе снич ког су бјек та. Иде је и ствар не 
до га ђа је сме њу ју се ћа ња ко ја гра де и чи не свет лир ског су бјек та. 
Реч је о аи сто риј ском пе сни штву, осло бо ђе ном тра ди ци о нал них 
сте га и на род ног ства ра ла штва, кат кад осен че ног иро нич ним бле
ском ствар но сти. 

Хор ва то ве пе сме су фи ло зо фе ме сва ко дне ви це ко је се иза 
тран спа рент них, кон крет них по ет ских сли ка за о кри љу ју у згу сну
ту ме та фо рич ност руб них сти хо ва, не на ме тљи во усло жња ва ју ћи 
се ман тич ки по тен ци јал пе сме. Оне ко му ни ци ра ју на дво стру ком 
ни воу: иза пла стич но да те сли ке на зи ре се ду бље зна че ње ко је се 
от кри ва па жљи ви јем чи та о цу. Та ко се у пе сми „Уз по моћ Плу тар
ха” пре ко ме та фо ре за тво ре но сти, оли че не сли ком Пе ри кла са шле
мом, ус по ста вља ди ја хро ниј ско пу то ва ње и ука зу је на ду бин ски 
јаз из ме ђу пе снич ког су бјек та и све та. По не кад је пе снич ки по сту
пак дру га чи ји, као у пе сми „Гри жа са ве сти”, што ће до ми ни ра ти 
у на ред ним пе снич ким збир ка ма, где је пр ви стих сми са о ни но си
лац, про спек тив но по ста вљен, ода кле се раз ви ја ре тро спек тив но 
са ме ра ва ње до га ђа ја. Ме ђу тим, у Хор ва то вом ства ра ла штву за
сту пље ни ји је по ет ски ме ха ни зам усло жња ва ња пе снич ке сли ке 
за вр шним, гра да тив но да тим сти хо ви ма. Дра ма ти за ци ја уну тра

2 Ми хај ло Пан тић, Ва са Пав ко вић, Шум Ва ви ло на (кри тич копо ет ска 
хре сто ма ти ја мла ђе срп ске по е зи је), Књи жев на за јед ни ца Но вог Са да, Но ви 
Сад 1988, 189.
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шњег не ми ра у пе сми „Же ља”: „Спра ти муч ни ну због ре чи / ко је 
си јој ре као” кул ми ни ра у по след њим сти хо ви ма: „али ти си на 
ре чи / осу ђен као на ва здух / на муч ни ну / на рак плу ћа”, осли ка
ва ју ћи те жи ну ко ја из је да пе снич ког су бјек та. По ет ски ме ха ни зам 
усло жња ва ња пе снич ке сли ке за вр шним, гра да тив но да тим сти хо
ви ма пре нет је и у про зни ис каз ро ма на Са бо је стао, чи ме се до
дат но на гла ша ва емо тив ност: „Ми сли, ве ру је, зна да ју је во лео.”3 
У пе сми „Ви кенд” сег мен ти ра ни сти хо ви ства ра ју ат мос фе ру ис
пре ки да ног да ха ка ко би се про го во ри ло о са мо и зо ло ва но сти и 
за тво ре но сти. Пе снич ка сли ка тре пе ре ња све тло сти екра на ко је 
ра за ра мрак про ду бље на је за вр шним тро сти хом: „из мра ка су се 
по ја ви ле сли ке / и у мрак се вра ћа ле / као што се у мрак све вра ћа.” 

По је ди не пе снич ке сли ке, асо ци ја тив но ра су те и у ро ма ну 
Са бо је стао, ис кр са ва ју из укр шта ја сва ко дне ви це и се ћа ња, умет
нич ких сли кар ских де ла и фо то граф ских илу зи ја, филм ских ка
др о ва и ка дри ра не све сти, ис ти сну те из до жи вља ја, ути са ка и 
мно го број них ре флек си ја. Са ка сни јим збир ка ма раз ви ја се ау то
ре фе рен ци јал ност, па се зна чењ ски по тен ци јал јед не пе снич ке 
зби р ке отва ра чи та њем на ред не. 

У пр вој зби р ци, Где не ста је шу ма4, ко ло кви јал ног то на и 
ла га но ин то ни ра ног сти ха у рит му блу за, бес пу ће и без на ђе во ди 
пе снич ки су бјект ка ин тро спек тив ном лу та њу, ар хе тип ском тра
га њу кроз по ро дич но ис ку ство и пре и спи ти ва ње. Иза ми то ло шког 
за ра ња ња у при ро ду на зи ре се су ма тра и стич ки до жи вљај све оп
ште по ве за но сти: „из Ве не ци је пљу не / на де ли блат ску пе шча ру 
и на њој / ник не пре кра сна та ту ла” („Мла ди сло вен ски бог”). Си
мул та ним ко ра ча њем кроз про стор и вре ме („Су ми ра ње”) до сти же 
се спо зна ја о ме ђу у сло вље но сти свих ства ри и по ја ва на све ту код 
на ра то ра ро ма на Са бо је стао. 

Су бли ма ци ја по ет ског тра га ња из вр ше на је зби р ком Гор ки 
ли сто ви5, у ко јој пе снич ки су бјект осми шља ва свој пе снич ки по
сту пак за сно ван на јед ној за ле ђе ној пе снич кој сли ци: „уве рен сам 
та да да до бра по е зи ја ни је за чи та ње / (од ко ри ца до ко ри ца). до вољ
на је јед на / ле па сли ка. Је дан скок пла ве ним фе / у пла нин ско је зе ро 
окру же но там ним бо ро ви ма” („Што се ти че дру гих”). Са жи ма ње 
и згу сну тост пе снич ког ис ка за им пли ци ра на је ме та фо рич ним 
на сло вом пе снич ке књи ге Згру ша ва ње6, у ко јој се пр ви пут су сре

3 Ото Хор ват, Са бо је стао, Аго ра, Зре ња нин – Но ви Сад 2014, 15. Сви 
да љи ци та ти би ће обе ле же ни бро јем у за гра ди и од но се се на ово из да ње.

4 Ото Хор ват, Где не ста је шу ма, Књи жев на за јед ни ца Но вог Са да, Но ви 
Сад 1987.

5 Ото Хор ват, Гор ки ли сто ви, Брат ствоЈе дин ство, Но ви Сад 1990.
6 Ото Хор ват, Згру ша ва ње, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1990.
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ће мо са струк ту ри ра њем пе са ма кроз ци клу се („Те шко уста јем из 
кре ве та”). 

На слов пе снич ке зби р ке Фо то гра фи је7 им пли ци ра основ ну 
по тку Хор ва то вог ства ра ла штва из гра ђе ног на да ге ро тип ском 
до жи вља ју ства р но сти. Иза фо то гра фи је ко ја по сре ду је са вр шен
ство се ћа ња, ути сну тог у пе снич ки су бјект, од и гра ва се па ра лел на 
ствар ност, а пе снич ка зби р ка иш чи та ва се као ал бум про ху ја лих 
вре ме на ко ји жи ви у лир ском су бјек ту. У пе сми „Пре кју че” су срет 
са ста ром фо то гра фи јом вра ћа пе снич ки су бјект у про шлост, што 
је про ду бље но ме та фо ром за па ки ва ња се ћа ња ко ја бо ле: „Тре ба ло 
ми је до ста вре ме на / док се ни сам са ку пио / и фо то гра фи ју вра тио 
у ко вер ту / ко вер ту у ку ти ју / а ку ти ју го ре на по ли цу”.

До ми нант ну дис кур зив ност пе снич ке књи ге Фо то гра фи је 
пра ти мо тив уса мље но сти и пра зни не, про у зро ко ван гу бит ком оца. 
Пе сме те зби р ке пред ста вља ју ди ја лог са оцем, јер „бол на свест / 
о не ис пра вљи во сти ства ри / о не ким ре чи ма оста ће да го ри” („И 
ју че”). Из вр ше ном за ме ном те за ко јом се, на ме сто све ће, по ста вља 
го ру ћа са вест, про го ва ра се о (не)при хва та њу не мо ћи да се ис пра
ви учи ње но. У не ми ру са ве сти, из ра же ном сме ном при по вед них 
пла но ва (пре зен та/ао ри ста), на зи ре се за че так, црв кри ви це ко је 
ће се у ро ма ну пр вен цу Са бо је стао пре о бли ко ва ти у ре френ ску 
ре че ни цу „Ја, из да ји ца”. Сно ви дов ну на пе тост ти ши не из пе сме 
„Не сни мље на фо то гра фи ја са оцем” пре ки да звук пу ко ти не ко ја 
ука зу је на рас цеп оца и си на, чи ју ва ри јан ту от кри ва мо и у пе сми 
„Фо то гра фи ја са оцем”, ком по зи ци о но са чи ње ној из две пе снич ке 
сли ке: „У јед ном тре нут ку ча мац пу ца / и во да про ва љу је у ње га и 
фо то гра фи ја се му ти / то не на дно”. Ожи вље но ис ку ство пра ће но 
је ожи вља ва њем ствар них или сно ви дов них, за мр зну тих сли ка. 
Удва ја ње пе снич ког су бјек та, ко је је, та ко ђе, осо бе ност но во на ста
лог ро ма на, на ла зи мо упра во у ци клу су пе са ма о оцу. Гу би так оца 
ис пра ћен је удва ја њем гла са у пе сми „Hor vath San dor”, и гра фич ки 
по де ље ној на две це ли не. У пр вој пе снич кој сли ци глас пе снич ког 
су бјек та осли ка ва слут њу смр ти. Тре ну так са зна ња и спо зна је смр ти 
у дру гој де скрип тив ној це ли ни ни је мо гао би ти дру га чи је из ве ден 
не го дис тан ци ра њем пе снич ког гла са, што је стил ски мар ки ра но 
на ра тив ним по ступ ком пре ла ска на го вор у тре ћем ли цу.

Ин ту и тив но сти пр вих збир ки до не кле се вра ћа пе снич ком 
зби р ком До зво ла за бо ра вак8, до но се ћи про ме ну пе снич ког то на 
и по е тич ки за о крет. Сми ре ност До зво ле за бо ра вак, сат ка не од 
ути са ка и до жи вља ја, усло вља ва про ме ну у гра ђе њу пе снич ких 
сли ка, ко је се ши ре на про стор це ле пе сме, те та ко, на ме сто ме та

7 Ото Хор ват, Фо то гра фи је, Про ме теј, Но ви Сад 1996.
8 Ото Хор ват, До зво ла за бо ра вак, На род на књи га – Ал фа, Бе о град 2002.
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фо рич но сти, скеп тич но сти и су мра ка лир ског су бјек та прет ход
них зби р ки, на сту па отво ре ност и „про зрач на пик ту рал ност”9 
по во дом до ла ска А. у жи вот лир ског су бјек та. Ла ко ћа сва ко дне
ви це ко ју со бом до но си љу бав но ус хи ће ње ис пра ће на је со лар ном 
енер ги јом (сун це, ле то, ку па ње) и упли ва ва њем у са да шњост до
ми на ци јом пре зен та. Оту да још је дан хе до ни стич ки де таљ ци ви
ли за ци је – мо тив пли ва ња и сјај лет њег зре ња („In Griеchenland”, 
„Sein”, „Der win di ge Tag”, „Ein Nac hmit tag”, „Све тлост”, „Сре ди на”, 
„На ле то ва њу”). По не кад се и у зби р ци До зво ла за бо ра вак по ја ви 
мо тив де тињ ства на ста лог као про из вод пре и спи ти ва ња се бе кроз 
Дру гог („О ста ром би о ско пу”, „Мо је де тињ ство”). Мир не то но ве 
ра до сти лир ског су бјек та До зво ле за бо ра вак за ме ни ће осе ћа ње 
уз не ми ре но сти и уне зве ре но сти на ра то ра у ро ма ну Са бо је стао.

Жа ри шна тач ка Хор ва то ве по е зи је је ме та фо ра пу то ва ња и 
про стор но кре та ње европ ским гра до ви ма и му зе ји ма, про же то 
ди ја хро ниј ским кре та њем ко је оно иза зи ва. Да пут ни је са мо фи
зич ко већ и ме та фи зич ко лу та ње ко је се оте ло тво ру је кроз текст, 
на зи ре се у пе сми „1000 ме та ра”. Циљ се до сти же, али се ни не 
при ме ћу је оног тре нут ка кад се до стиг не, а по стиг нут циљ не га си 
страх и сум њу у пра ви из бор пу та („Гра ни це”, „Пу то ва ти на се вер 
II”, „По след њи пут II”, „Sta tion Po ug hke ep sie”). Сли ка уса мље но сти 
пут ни ка у пе сми „Ко је уса мље ни ји од пут ни ка што че ка ју...” за
о кру же на је ат мос фе ром вру ћи не ур ба ног про сто ра: „згра де – раз
ба ца не кон зер ве / бес крај не ши не и уси ја на го ла ре бра”, и осли ка ва 
спу та ност и гу ше ње чо ве ка. 

Зре лост пе снич ког ис ка за и си гур ност у гра ђе њу по ет ских 
сли ка до стиг ну та је у по след њој зби р ци – Пу то ва ти у Ол мо.10 Њи
хо ва есте ти за ци ја про ис ти че из ин те лек ту ал не ви зу ре пре ло мље
не кроз књи жев ни ис каз ин спи ри сан ин тер ме ди јал ним дис кур сом. 
Крат ке пе сме, згу сну тог из ра за, ин спи ри са не фил мо ви ма Лин ча, 
Бе со на, Тар ков ског и сли ка ма Ти ци ја на, Број ге ла, Рем бран та, ка
рак те ри ше се ман тич ко усло жња ва ње по чет не пе снич ке сли ке. 
Усред сре ђе ност лир ског су бјек та на им пре си је по во дом до жи вље
них сли кар ских де ла, умет нич ких фо то граф ских се си ја и му зич ких 
ком по зи ци ја про из ла зи из по зи ци је чо ве капут ни ка XXI ве ка. Оту
да у Хор ва то вом пе сни штву ва жно ме сто за у зи ма ек фра стич ки 
по сту пак11, ко јим он по ку ша ва да ар ти ку ли ше ста тич но умет нич ко 

9 М. Пан тић, В. Пав ко вић, нав. дело, 190.
10 Ото Хор ват, Пу то ва ти у Ол мо, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен

ча ни”, Кра ље во 2008.
11 Ек фра зу мо же мо де фи ни са ти као вер бал ну ар ти ку ла ци ју гра фич ког/

сли ков ног при ка за, ко ја се, ка ко при ме ћу је Хе фер нан, раз ли ку је од сли ков но сти 
и ико нич но сти по то ме што оне „те же да при ка жу при род не пред ме те и ар те фак те, 
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де ло и по кре не ме ха ни зам ожи во тво ре ња под стак нут до жи вља јем 
по сма тра ча, при ка зу ју ћи „не оно што је би ло или што ће би ти, 
већ оно што је сте, та ко да је зик по при ма упо ред ни ефе кат гра фич ке 
умет но сти, ула зе ћи у не ми, не по мич ни пред мет и да ју ћи му глас, 
је зик од ба цу је свој при по вед ни на гон и пре да је се гра фич кој ста
тич но сти”.12 Вер бал ним ре мо де ло ва њем умет нич ких сли ка („Ти
ци јан”, „Два мај му на”, „Снег по но во”) или фо то гра фи ја („Der ewi ge 
Au gen blick”) пе снич ки су бјект ди на ми зу је де ла исто вре ме но ства
ра ју ћи пе три фи ко ва ну пе снич ку сли ку на лик мо де лу. 

На сло ви у зби р ци Пу то ва ти у Ол мо ба шти не у се би ко смо
по лит ски дух иша ран му зеј ским ар те фак ти ма, фо то граф ским 
умет нич ким де ли ма, што је са мо ула зак у ди ја хро ниј ско кре та ње 
европ ским гра до ви ма и њи хо вом исто ри јом. Те жи на и пра зни на 
пу та ини ци ра до жи вљај па ра лел не ствар но сти и си мул та но сти 
по сто ја ња. По је ди не пе сме ин спи ри са не су ка фи ћи ма, по сла сти
чар ни ца ма („Ran de vu”, „Elas”, „Бу дим, Ру свурм”), ко је, за јед но са 
гра до ви ма, чи не то по ни ме кре та ња и лу та ња. Пре мре же ност гра
до ва на ма пи Евро пе про го ва ра о уни вер зал но сти бит ка на све ту 
и људ ског по сто ја ња са чи ње ног од јед ног тре нут ка. Уме сто опи са 
гра до ва ко је по хо ди, лир ски су бјект из два ја упе ча тљив тре ну так 
иза ког се на зи ре ат мос фе ра гра да и сва ко дне ви ца ње го вих жи те ља, 
те уме сто сја ја и бле шта во сти Па ри за до ми ни ра сли ка смра да и 
гра да из гра ђе ног на кр ви, што је ис ка за но ме та фо ром мла дог ме
сар ског ше гр та ко ји ис пи ра крв („Па риз”). Из укр шта ја ле ген де о 
Ика ру и гру пе ту ри ста ко ја се гу ши у хам бур ге ри ма („Легендa о 
проб ном ле ту”) из ра ња иро ни чан и скеп ти чан по глед на ци ви ли
за ци ју скло ну ба на ли за ци ји и по вр шно сти. 

У Иза бра ним и но вим пе сма ма13 ау тор се пре о бли ко ва њем 
сти ха кре ће ка из ра зи ти јој на ра ти ви за ци ји пе снич ког ис ка за.14 Че
шће син так сич ке па у зе, оства ре не на кнад но уне тим зна ци ма ин тер
пунк ци је, има ју функ ци ју до дат ног на гла ша ва ња, те осим до сти
за ња рит мич но сти и ме ло ди о зно сти сег мен ти ра ног сти ха пе сме 
до жи вља ва ју и се ман тич ке про ме не. Нпр. у пе сми „Из ве сни ико
но ло зи”, уно ше њем ве зни ка „и” у сти ху „а да ту ма че ње (и) те шко 
из ми шљен сми сао” по ста вља се па ра ле ли зам пе снич ких сли ка уме
сто на бра ја ња, чи ме се пе снич ка сли ка кон кре ти зу је и до дат но 

а не де ла при ка зне умет но сти”. Ви ди: Џејмс А. В. Хе фер нан: Ек фра за и при каз, 
прев. Игор Цви ја но вић, po lja.rs /po lja457/45710.pd f, 46–60.

12 Исто, 49.
13 Ото Хор ват, Иза бра не и но ве пе сме, Књи жев на за јед ни ца Но вог Са да, 

Но ви Сад 2009.
14 Пре и на ча ва ње пе са ма ви дљи во је већ у зби р ци До зво ла за бо ра вак, где 

по је ди не пе сме из зби р ке Фо то гра фи је до жи вља ва ју из ме не („1000 ме та ра”).
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по ја ча ва, док се из ба ци ва њем сти хо ва ко ји су но си о ци ко мен та ра 
– „Ру ши се под соп стве ном / ла ко ћом соп стве ном не стал но шћу” 
– по сти же згру ша ва ње пе снич ког ис ка за и зна чењ ски плу ра ли зам. 

Као и у по е зи ји, Ото Хор ват се и пр вим ро ма ном кре ће и по
зи ци о ни ра ми мо до ми нант них при по ве дач ких стру ја ња, на ста
вља ју ћи се на раз вој ну ли ни ју ус по ста вље ну ро ма ни ма ге не ра ци је 
пи са ца окре ну тих ствар но сти, чи ја је про за за сно ва на на до жи вље
ном и ствар но сном.15 По пут Та си ће вог Опро штај ног да ра, и у 
ро ма ну Са бо је стао при по ве да ње ини ци ра но фи гу ром од су ства 
(гу би так бра та од но сно же не) из ра ста у по тра гу за сми слом и „вла
сти тим од ла ском, ко ји је увек пи та ње соп стве ног иден ти те та”.16 
Из те мат ског по ља ег зи стен ци јал не уса мље но сти и рас по лу ће но
сти, осе ћа ја из гнан ства и не при па да ња, про ис хо де и слич но сти у 
струк тур ној ор га ни за ци ји та два ро ма на. Исто вре ме но, искре ност 
и осе ћај ност тран спо но ва них до жи вља ја и пре о бра жа ја сва ко дне
ви це, пра ће не асо ци ја тив ним ка дри ра њем све сти ју на ка ко ји бе жи 
од се бе и ван ко лек ти ва у ита ли јан ску про чи шће ност, под се ћа на 
ау то би о граф ски на ра тив ка рак те ри сти чан за Ср ђа на Ва ља ре ви ћа 
и омо гу ћу је да ро ман Са бо је стао свр ста мо у окви ре но ве ствар
но сне про зе срп ске књи жев но сти.17

По ет ске сли ке Ото Хор ват вр ху ни у про зном де лу Са бо је 
стао (2014), ко је пред ста вља жан ров ски ис ко рак пе сни ка у про зну 
фор му, обе ле же но ни ве ли са њем фор мал них ка рак те ри сти ка лир
ских и еп ских еле ме на та, што усло вља ва жан ров ску хи брид ност 
тек ста. Ге но ло шка прет по став ка уру ша ва се до ми нант ним стил ски 
мар ки ра ним лир ским па са жи ма. Жан ров ска еклек тич ност и дез
ин те гра ци ја про у зро ко ва на је лир ским са др жа ји ма и пе снич ким 
сли ка ма ко је пред ста вља ју кон сти ту тив ни ком по зи ци о ни фак тор. 
Уплив лир ских еле ме на та до во ди до де ста би ли за ци је про зног 
ну кле у са и раз град ње еп ског, те де ло Са бо је стао мо же мо де фи
ни са ти и као лир ски ро ман. По зи ва ју ћи се на Фрај ма на, Бо јан 
Јо вић из но си ви ђе ње лир ског ро ма на као „хи брид ног жан ра ко ји 
упо тре бља ва ро ман да би се при бли жио функ ци ји пе сме”.18 Про
ду бљи ва њем те мат скомо тив ског сло ја и кон тек сту а ли за ци јом 
сти ха, пе снич ке сли ке Хор ва то ве по е зи је пре та па ју се у по ет ске 
фраг мен те из гра ђе не на вер си фи ка циј ским мо де ли ма, чи ме се 

15 Ти хо мир Бра јо вић, Крат ка исто ри ја пре о би ља: кри тич ки бе де кер кроз 
са вре ме ну срп ску по е зи ју и про зу, Аго ра, Зре ња нин 2009.

16 Rok Bo zo vi čar, „Fi gu re od su stva u Oproš taj nom da ru Vla di mi ra Ta si ća”, 11.
17 Ви ди: Вла дан Бај че та, „Пи са ње је жи вот је пи са ње. Про за Ср ђа на Ва

ља ре ви ћа”, у: Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 492, св. 6, де цем бар 2013, 872–889.
18 Бо јан Јо вић, Лир ски ро ман срп ског екс пре си о ни зма, Ин сти тут за је зик 

и књи жев ност, Бе о град 1994, 7.
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до сти же је зич костил ска екс пре сив ност де ла, па лир ски ро ман 
до би ја при звук пе сме о гу бит ку во ље не осо бе. 

Кроз три де сет че ти ри по гла вља кон ци пи ра на је фраг мен та ри
зо ва на ис по вест о су о ча ва њу са гу бит ком во ље не осо бе, где фи гу ра 
од су ства упра вља на ра тив ним опу сом фо ку си ра ним на пре и спи
ти ва ње ју на ка и ње го ву са мо свест. Ком по зи ци о но, ро ман гра де два 
при по вед на сло ја, пр ви фор ми ран око на сло ва ко ји се оса мо ста љу
ју тво ре ћи за себ ну по е му, док дру ги део чи не при по вед не це ли не 
ко је ли ри за ци јом гра ђе ви ше на ли че на по ет ске фраг мен те.

У ро ма ну Са бо је стао на сло ви се оса мо ста љу ју и оте ло тво
ру ју као по е ма ко ја се рас пли ће у ро ма неск ну ис по вест оме ђе ну 
пу то ва њем ис пу ње ним се ћа њем, љу ба вљу и смр ћу. Струк тур но, 
они има ју глав ну функ ци ју у ци кли за ци ји при по вед не гра ђе, ини
ци ра ју ћи по че так („Поч ни те, го спо ди не Са бо!”) и крај при по ве
да ња („Да ли је ово све за да нас, го спо ди не Са бо?”), док сре ди шњи 
на сло ви ди на ми зу ју ка зи ва ње су ге стив но по зи ва ју ћи на ра то ра и 
чи та о ца у свет се ћа ња („На ста ви те, на ста ви те, го спо ди не Са бо” и 
„Слу шам Вас, на ста ви те са мо го спо ди не Са бо”). Ци кли за ци ја је 
из вр ше на и на те мат ском пла ну, и то сли ком ју на ка ко ји за по чи ње 
пу то ва ње, где фи зич ко пу то ва ње исто вре ме но пред ста вља и ме
та фи зич ку по тра гу, то јест ис ко рак ка при по ве да њу: „За ста јем на 
сва ких де се так ми ну та. Ко фер је ве лик и те жак, па се има ути сак да 
га ви ше ву чем, не го што га но сим, час у ле вој, час у де сној ру ци” 

(7). При кра ју ро ма на, у по гла вљу „Љу ти сте на Ма ни туа?”, на ви
деоби му у Гу ген хај му ју нак у ли ку пут ни ка „пре по зна је јед ног 
мла ди ћа са ве ли ким ко жним ко фе ром ко ји за ста је, ме ња ру ку, на
ста вља да хо да, из гле да као да ву че ко фер за со бом, за ста је, ме ња 
ру ку” (111). „Онај ко ји сли ку по сма тра” (111) им пли ци ра до жи вљај 
жи во та као не до вр ше но и бес крај но пу то ва ње ко је се про лон ги ра 
у дру гој, па ра лел ној ствар но сти.

Већ пр ви фраг мент „Поч ни те, го спо ди не Са бо!” отва ра мо тив
ско по ље пу та/пут ни ка за по че то у пе сма ма. Сту па ју ћи у воз, са 
огром ним ко жним оче вим ко фе ром у ру ци, ко ји као но си лац за
па ко ва них се ћа ња сим бо ли зу је те жи ну, ју нак, про жет бе сми слом, 
ме та фо рич ки сту па у при по вед ни свет ко ји ану ли ра би ло ка кву 
мо гућ ност спо зна је. На то ука зу је и ми нус по сту пак у ви ду бе ли не 
па пи ра с кра ја ро ма на, чи ме се ука зу је на не до ре че ност и не до вр
ше ност, од но сно на ста вак пу то ва ња, а при по вед ни текст се сим бо
лич ки раз ре ша ва су ге ри шу ћи осе ћај пра зни не ко ја ни чим не мо же 
би ти ис пу ње на. 

Упит на фор ма екс кла ма тив но ин то ни ра них на сло ва отва ра 
два мо гу ћа по ља иш чи та ва ња на ра ти ва, и то као ди ја лог иза ког 
се на зи ре пре и спи ти ва ње соп стве ног по е тич ког си сте ма, од но сно 
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као низ ре то рич ких пи та ња ко ја сво јом су ге стив но шћу им пли ци
ра ју не мо гућ ност до сти за ња од го во ра и не до ку чи вост смр ти, људ ске 
пат ње и стра да ња. Оне о би ча ва ње на сло ва је ин тен ци о нал ни по
сту пак ау то ра ко јим се ства ра на пе тост и за чуд ност код чи та о ца, 
а бу ду ћи да њи хо во име но ва ње не на ла зи са др жин ску по твр ду у 
фраг мен ту ко ји име ну ју, њи ма се из не ве ра ва хо ри зонт оче ки ва ња. 
Да ти у екс кла ма тив ној фор ми, они ми сти фи ку ју са др жин ски ни во 
одељ ка, пре у сме ра ва ју ћи чи та о че ву па жњу на дру га мо тив ска 
по ља, асо ци ја тив но из у кр шта на кроз при по вед ни ток. Ти ме се 
ме ња њи хо ва по зи ци ја, те они уме сто но ми нал не функ ци је и кон
тро ло ра зби ва ња до би ја ју функ ци ју зам ке струк ту ри ра не у ду ху 
хер ме не у тич ког ко да. Та ко се, на при мер, на слов тре ћег по гла вља 
„Отац вам ни кад ни је от крио тај ну сво јих ма ма ца?” раз ла же кроз 
не ко ли ко раз ли чи тих епи зо да, да би се ње гов сми сао раз от крио 
тек у фраг мен ту „Ко је по слао ва шег бо га у ћо шак да кле чи на ку
ку ру зу?”: „Улов и ни је био глав ни раз лог од ла же ња на пе ца ње, не го 
сам од ла зак и бо ра вак на ре ци, про во ђе ње свог вре ме на у чам цу на 
во ди” (62). Огор че ност ко ја про ве ја ва из на сло ва „Да нас Вам се при 
по ми сли на Го го ља, па чак и на Пиљ ња ка по вра ћа?” би ва осми
шље на тек са др жи ном фраг мен та „’Ти ћеш ме из ле чи ти’ би ле су 
ње не ре чи” иза ког се кри је црв кри ви це: „Знам да сам на пра вио 
нај ве ћу гре шку у жи во ту што сам је по др жао да се ле чи у Мо скви” 
(88). На сло ви не ма ју функ ци ју кон кре ти за ци је до га ђа ја, али до
при но се те мат скомо тив ској из град њи ро ма на и ју на ка ко ме вре
ме зби ва ња, за пра во, и ни је ва жно. 

Он то ло шки бе сми сао на кон смр ти во ље не осо бе пра ти пре
и спи ти ва ње ју на ка и ства ра лач ка кри за, сто га се као нај ва жни ји 
у кон сти ту и са њу при по ве сти и по зи ци о ни ра њу на ра то ра ис ти че 
по ет ски фраг мент „Ти ци ја но ва не бе ска и зе маљ ска љу бав вам од 
де тињ ства не да ми ра?”19 На пе тост и ди на ми ка ро ма на из ви ру из 

19 У на сло ву овог по гла вља скри ва се стих пе сме „Из ве сни ико но ло зи” 
ко ји упу ћу је на ениг ма тич ност Ти ци ја но ве сли ке упр кос број ним ту ма че њи ма. 
На сло вом пе сме „Из ве сни ико но ло зи” при зи ва се „Ико но ло шка сту ди ја” Па
нов ског, ко ји Ти ци ја но ву сли ку са гле да ва кроз нео пла то ни стич ко схва та ње 
не бе ске и зе маљ ске љу ба ви. Сти хом „Јер че му над ме та ње сар ка зам као сар ком” 
лир ски су бјект по ти ре све умет нич ке ди ску си је, ту ма че ња и ви ђе ња ко ја сво јим 
опа ска ма и сар ка стич ним ко мен та ри ма ште те умет нич ком де лу и из је да ју га 
по пут ра ка: „че му про ли ва ње то ли ко жу чи и кр ви / да кле ма сти ла и зно ја са мо 
због из ве сних сим бо ла.” Сти хо ви на го ве шта ва ју ми сао да је сва ко ту ма че ње 
су ви сло и да се сва ки по ку шај осми шља ва ња сли ке из вр га ва у сво ју су прот ност, 
те и да се ин спи ра тив ност умет нич ког де ла кри је у ње го вом па жљи вом по сма
тра њу и ужи ва њу. Име но ва ње по гла вља Ти ци ја но вом сли ком мо же, да кле, 
им пли ци ра ти по дво је ност људ ског би ћа на оног ко ји во ли и оног ко ји пи ше и 
ме ри, али и пред ста вља су ма рум Хор ва то ве по е ти ке пре ма ко јој је сва ко об ја
шње ње су ви шно, чи ме се, до не кле, су ге ри ше не мо гућ ност раз ре ше ња по зи ци је 
у ко јој се ју нак на ла зи.



306

про тив реч но сти уну тра шњег би ћа, што је суп тил но из ве де но сме ном 
на ра тор ских гла со ва, јед ног оли че ног пра зни ном и ни шта ви лом, 
дру гог ко ји осми шља ва и ства ра, уз су сти за ње у тре ћем гла су, 
би ћу сва ко дне ви це. С тим у ве зи, за ни мљи во је из ве де на и суп тил
но из ни јан си ра на сме на та ча ка гле ди шта, по стиг ну та про ме ном 
фо ка ли за ци је у окви ру хо мо ди је ге тич ког при по ве да ња. На ра тив
на ин стан ца де ла Са бо је стао ни је је дин стве на, већ је по де ље на 
на два су бјек та, при по вед но и до жи вљај но ја, ко ји се сме њу ју кроз 
по гла вља, ути чу ћи на струк ту ру тек ста и осли ка ва ју ћи ра стро је
ност глав ног ју на ка.20 Пр во по гла вље „Поч ни те, го спо ди не Са бо!” 
огра ни че но је на пер спек ти ву до жи вљај ног ја, те је чи та лац уву
чен у при по ве да ње по сред ством фо ка ли зо ва ног хо мо ди је ге тич ког 
при по ве да ња, уо би ча је ног за књи жев на де ла из гра ђе ним на при
по ве да њу у пр вом ли цу. Ме ђу тим, по чет ни ис каз дру гог по гла вља: 
„Где је ње гов про стор за ту гу ових да на?” (125) им пли ци ра хе те
ро ди је ге тич ко при по ве да ње ко је не ће пре вла да ти услед упли ва 
не у прав ног дис кур са21: „Пи та ме ка ко да јој се обра ти, а да то не 
бу де он сам ко ме се обра ћа” (11). Не у прав ним дис кур сом ус по ста
вља се раз ли ка из ме ђу при по вед ног и до жи вљај ног при по ве да ња, 
а чи та о че ва па жња усме ра ва се на не фо ка ли зо ва но хо мо ди је ге тич
ко при по ве да ње у ко јем до ми ни ра при по ве да че ва тач ка гле ди шта. 
Овим по ступ ком пред ста вље не су не са мо ми сли рас тр за ног ју на
ка – „Он је био бес по мо ћан, а не не ко, та ко раз ми шља, ко је тре бао 
и мо гао да је из ле чи” (12) – већ и ње гов из глед: „Из гу бље но и 
уса мље но. То ми не ка же, то се ја сно ви ди на ње му ако га бо ље 
осмо триш” (11). По ли фо ни ја гла со ва се про ши ру је ова пло ће њем 
гла са ју на ка, опет по сре до ва ног не у прав ним дис кур сом, што је и 
гра фич ки на зна че но: „Али ја не мо гу да је оста вим тек та ко и не 
мо гу да пре ста нем да при чам о све му то ме јер би то зна чи ло да 
пре ста јем да оп ту жу јем оног ког је она до зи ва ла, а ко ји се ни је 
ода звао, не го ју је оста вио, ка же че сто на глас пред огле да лом, 
при зна је ми јед не ве че ри на сво јој те ра си” (13). Про ме на пер спек
ти ве из ве де на упли вом при по ве да ња у дру гом ли цу у фраг мен ту 
„Да нас Вам се при по ми сли на Го го ља, па чак и на Пиљ ња ка по
вра ћа?” пред ста вља по ку шај ју на ка да се бе и свој бол са гле да 
очи ма Дру гог, што до при но си дис тан ци ра њу од бол них до га ђа ја 

20 По дво је ност на ра тив не ин стан це има, по Штан цлу, не по сре дан ефе кат 
на „сми са о ни склоп” ро ма на у пр вом ли цу: „’Схе ма са два Ја’ кон сти ту тив ни је 
еле мент ро ма на у пр вом ли цу и пред ста вља ’за кон по ко јем се гра ди уну тра шња 
струк ту ра ве ро ват но нај ва жни је ва ри јан те ро ма на у пр вом ли цу’.” Ви ди: Ан дри
ја на Мар че тић, Фи гу ре при по ве да ња, На род на књи га – Ал фа, Бе о град 2003, 47.

21 Џе ралд Принс, На ра то ло шки реч ник, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2011, 
125.
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и по ли фо ни ји на ра тор ског гла са (47), ка ко би се де па те ти зо ва ла 
гра ђа и пре мо сти ла пат ња и бе сми сао. 

Из „ди ја лек тич ке игре два ли ца истог при по ве дач ког су бјек
та”22, из дра ма тич ног ди ја ло га пе сни ка и чо ве кабо ла, из ви ре спо
зна ја о пре о бли ко ва њу фор ме и кон сти ту и са њу ро ма на: „Ка да Му за 
умре, је зик по е зи је пре ста је да по сто ји, али то не ка же он, то до
да јем ја” (6). Ме та на ра тив ни ко мен та ри са мо све сног при по ве да ча 
про бле ма ти зу ју и де фи ни шу при по ве да ње као ау то би о граф ску 
на ра ци ју у ко јој се по у ну тар ње ни до га ђа ји тран сфор ми шу у на ра
тив ни свет кроз глас ал тер ега чи је се по сто ја ње за о кри љу је пе
снич ким по луп се у до ни мом Са ша Са бо. По пут клуп ка, од мо та ва 
се про цес уоб ли ча ва ња гра ђе и са мо свест при по ве да ча ко ји кон
тро ли ше уплив ау то би о граф ских еле ме на та у ро ман: „Оно што му 
је, ме ђу тим, овог тре нут ка још не ја сно је сте ко ли чи на ау то би о
граф ских фраг ме на та ко јом ми сли да кон та ми ни ра на ра ци ју” (12). 
Па ро диј ски од нос пре ма вла сти том ства ра њу из ви ре из ау то де
струк тив не и са мо у ни жа ва ју ће по зи ци је: „po e ta mi nor сур ван у 
ам бис се ћа ња и ту ге” (15). Сли чан ма нир про вла чи се и кроз фраг
мент „Ко је ва ша ду хов на пра ба ба?”, у ко јем се иза кли це не на пи
са ног ро ма на кри је нео ства ре ност и не до вр ше ност са мо све сног 
при по ве да ча. Не ги ра ње Ор фе ја, „оли че ња са мо све сног пе сни ка”23, 
про из ла зи из не мо гућ но сти да се ре чи ма оте ло тво ри бол и ис ка же 
соп стве но по сто ја ње. Услед то га се и фор ми ра спре га свих ис ка за 
и фраг ме на та, ре френ ска син таг ма „Ја, из да ји ца” и мо тив кри ви
це по те као из не мо ћи и бес по моћ но сти да се по мог не во ље ном 
би ћу и су прот ста ви жи во ту ко ји се не у мит но на ста вља. 

По ли фо ни ју на ра тор ског гла са пра ти хро но топ на ру шен пре
пли та њем до га ђа ја, ствар них и има ги нар них, и „раз ли чи тих вре
мен ских пла но ва ко ји исто вре ме но по сто је у при по ве да че вој све
сти”24, чи ме се осли ка ва маг но ве ње и ха ос у ко ме се ју нак об рео. 
Пре ла ма ње при по ве да че ве све сти да то ре тро спек тив но ве за но је 
за про спек тив ни ток ствар но сти ко ју жи ви и за из ло мље ну свест 
у ко ју не пре ста но упли ва ва про шлост, те је и се ћа ње, пре о бра же но 
и ис фил три ра но кроз ме диј на ра то ра, ну жно фраг мен тар но. У мре
жи ис пре пле те них асо ци ја тив них ни зо ва при по вед ног су бјек та пре
ва гу од но се ви зу ел ни еле мен ти ка дри ра не ствар но сти, пре но се ћи 
ток све сти ју на ка. Ова осо би та ре флек сив ност ис ка за на по сред
ством фраг мен тар но да тих зби ва ња пру жа го то во ки не ма то граф

22 А. Мар че тић, нав. де ло, 47.
23 Ти хо мир Бра јо вић, Нар ци сов па ра докс: про блем пе снич ке са мо све сти 

и срп ска ли ри ка мо дер ног до ба, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2013, 6.
24  А. Мар че тић, нав. де ло, 47.
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ски пре сек ју на ко ве све сти, кроз чи ји ко ло плет ми сли уо ча ва мо 
рас тр за ност и двој ност би ћа. 

Бу ду ћи да је окре нут се би и пре и спи ти ва њу соп стве ног иден
ти те та у кри зној си ту а ци ји, уну тар њи свет ју на ка из дво јен је од 
брит ко, иро нич но ин то ни ра не ствар но сти, у ко ме по вла шће ну по
зи ци ју за у зи ма дра га осо ба. Од бле сак по не ког иро нич ног ко мен
та ра о спо ља шњем све ту у ко ји је уба чен на кон смр ти А. функ цио
нал но де тро ни зу је па те тич ност и ме ло дра ма тич ност при по ве да ња. 
Сли ка во ље не осо бе ком по но ва на је од фраг ме на та пе три фи ко ва
них тре ну та ка (ка фе Ec ke, су срет са А., бо лест А.) и по сре до ва на 
фо то гра фи ја ма ути сну тим у свест при по вед ног су бјек та. Пра зни
на ко ју оста вља не пот пу на сли ка не до вр ше ног жи во та во ље ног 
би ћа би ва упот пу ње на фо то гра фи јом ко ја „успе ва исто вре ме но и 
да са чу ва и да про ме ни се ћа ње, кон та ми ни ра га ту ђим, учи ни да 
је не што на ше што ни ка да ни је би ло” (47). 

Асо ци ја тив но ни за ње фраг мен ти ра них ми сли пра те мо ти ви, 
мо за ич ки рас по ре ђе ни по е ти зи ра ном осно вом фа бу ле. Би нар но 
по зи ци о ни ра ни те мат ски кру го ви (не кад/са д, ју че/да нас, сре ћа/ту га, 
жи вот А. и ме та фи зич ка смрт на ра то ра) кон цен три са ни су око 
ин те гри шу ћег мо ти ва мр тве дра ге. Од су ство Дру гог усло вља ва и 
по тра гу за иден ти те том ис ка за ну ме та фо ром пу то ва ња, те се при
по вед на гра ђа иш чи та ва као об ра чун са бе сми слом и ни шта ви лом. 
Фи зич ко пу то ва ње „од тач ке А до тач ке Б, ко је је очи глед но сва чи је 
по след ње сло во?” (111), где тач ка Б пред ста вља крај њи циљ пу та, 
крај жи во та, али и „по тра гу за Бо гом” (49) ис пу ње но је се ћа њи ма 
и ме та фи зич ким пи та њи ма на ко ја на ра тив ни су бјект не на ла зи 
од го вор.

Дис кре пан ци ја из ме ђу два све та, би блиј ског и са вре ме ног, 
пла стич но је оте ло тво ре на су сре том из ме ђу ве ру ју ће Ул ри ке и 
пут ни кааг но сти ка, кроз чи ји се ла тент ни ди ја лек тич ки су коб 
отва ра сум ња у бож ју тво ре ви ну, за сно ва ну на пат њи и људ ском 
злу, сли ко ви то под ву че ним жр тве ним об ре дом кла ња свињ че та. 
Те ско ба жи во та ко ји се на ста вља упр кос смр ти: „Ни је ли тра ге
ди ја да се ми за у ста ви мо у све ту ко ји се не за у ста вља због нас ни 
је дан је ди ни трен?” (92), има пе си ми стич ко раз ре ше ње у сно ви дов
ној сим бо лич ној сли ци оца ко ји у ру ци до но си па ра фра зу би блиј
ске ту жба ли це Књи ге Про по вед ни ко ве, чи ме се до дат но ис ти че 
без из ла зна и не моћ на по зи ци ја чо ве ка. Из о ста нак оп ти ми стич ких 
де тер ми нан ти из ту жба ли це, уну тар син таг ми „све сво је вре ме 
има” и „све по ста је пра ши на”, пот цр та ва уза луд ност чо ве ко вог 
бит ка и осе ћа ње ци клич но сти зби ва ња. Ак цен ту ју ћи ни штав ност 
и пра зни ну, при по вед ни су бјект осци ли ра из ме ђу сум ње и про па



309

сти. Гу би так ве ре и увид у ње ну ис пра зност скре ћу ју на ков по глед 
кроз про зор, а он про на ла зи уте ху у при ро ди и пу то ва њу. 

Хор ва то во пе снич ко ства ра ла штво, бу ду ћи из ра зи то на ра
тив но, до при но си за о кре ту ка про зном ис ка зу, те се по е тич ка нит 
Хор ва та ли ри ча ра на ста вља и у ро ма неск ној фор ми. Пе снич ке 
сли ке Хор ва то вог пе сни штва у ро ма ну Са бо је стао от кри ва ју се 
и као то по ни ми пи шче вог ства ра ла штва, нео п ход ни за од го не та
ње и раз у ме ва ње се ман тич ког под тек ста де ла. Кроз рит мич ки 
ор га ни зо ва ну про зну струк ту ру, ро ман пр ве нац Ота Хор ва та Са бо 
је стао амал га ми ра пе снич ко ис ку ство Хор ва та ли ри ча ра, про ду
бљу ју ћи мо тив ске ком плек се ње го вог пе сни штва, ко ји до би ја ју ве ћи 
по тен ци јал у про зи те функ ци о ни шу и као ау то ре фе рен ци јал ни 
ко до ви: ли те рар ни (Рил ке, Ти ци јан, Тар ков ски), по е тич ки по ступ ци 
(Ти ци јан, фо то гра фи је, фраг мен тар ност), по е тич ко пре и спи ти ва
ње (умет нич ка им по тен ци ја) и пре и спи ти ва ње иден ти те та (свет 
ко ји је за по чео у си на го ги на ста вља се упр кос гу бит ку). 

Са мим тим, и про сто ри се ћа ња ро ма на Са бо је стао на ста
вља ју се на сли ке се ћа ња Хор ва тог пе сни штва. Пре та па ње се ћа ња 
из пе снич ких зби р ки у ро ман и про ме на њи хо вог об ли ко твор ног 
из ра за оста вља ути сак не про мен љи во сти све та се ћа ња ко ји и да ље 
оби та ва у за себ ном, па ра лел ном уни вер зу му. Се ћа ње на оца из 
епи зо де о до жи вља ју чу де сне ле те ли це из пе сме „Се ћа ње на јед ног 
де ча ка II”: „отац му је и да ље смрт но упла шен / и пу ши јед ну ци
га ру за дру гом на те ра си”, про ду жа ва се у ро ма ну Са бо је стао: 
„Он се још се ћа да ви ди оца ка ко сто ји на те ра си и пу ши и не ски да 
по глед са не ба” (67). Тран сфор ма ци ја се ћа ња ви дљи ва је и у сти хо
ви ма пе сме „Уз по моћ Бо ша”: „Ма ло час док си (у Ро ви њу) ку по вао 
раз глед ни це / Јед ну си ода брао баш за ње га. / Али, од мах за тим, 
ми сао да ње го ва ру ка ви ше не ће / Отво ри ти по штан ско сан ду че 
ни ти би ло шта дру го / Ра за пе ла те је. / Ни си на кра ју узео ни јед ну.” 
Иш че зла по тре ба лир ског су бјек та да ку пи оцу раз глед ни цу упу
ћу је на то да се у ми сао на ра то ра ро ма на ути сну ла свест о смр ти: 
„Ка да угле дам ле пу раз глед ни цу гра да у ком про во дим ви кенд или 
од мор са сво јом су пру гом, не ка да шњи ре флекс да је ку пим и да 
му је по ша љем је ско ро у пот пу но сти иш чи лео” (67).

Смрт во ље не осо бе ини ци ра ла ви ну се ћа ња и ни шта ви ло 
ју на ка, а не ми ре ње са гу бит ком од ра жа ва се кроз при по вед ни по
ку шај на ра то ра да ус по ста ви ди ја лог са соп стве ном про шло шћу. 
Скри ва ју ћи се од бол ног се ћа ња на бо лест и пат њу во ље не осо бе, 
при су ство пра зни не и не мо гућ ност из ме не по зи ци је про из во ди у 
ју на ку не мир. Рас тр зан осе ћа њем кри ви це, про го њен ка ко фо ни јом 
гла со ва: „Чу је мно штво гла со ва, али ни је дан не раз у ме. Ва ви лон” 
(115), сво је вољ но се по вла чи у про сто ре се ћа ња. На тај на чин, из
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вр ше ни жан ров ски пре лаз од сти хов ног ка ро ма неск ном об ли ко
тво ре њу се ћа ња од ра жа ва ју на ко ву ор феј ску по тре бу да их об но ви 
и за у ста ви у не ста ја њу ка ко би по вра тио во ље ну осо бу.

Екс пре сив ност ис ка за ро ма на Ота Хор ва та, по стиг ну та пре
но ше њем рит мич ких на че ла сти ха у про зне сти ли зо ва не ис ка зе, 
као и сег мен та ци ја ре че ни це и из о кре та ње оче ки ва ног син так сич
ког ре до сле да, до при но си гра ђе њу зву ков ног сло ја и ме ло ди о зно сти 
и чи ни да из про зног тек ста из ра ња ју лир ски па са жи: „С вре ме на 
на вре ме, ме тро ном ском тач но шћу, уси са га про шлост, ба ца на 
оштре и сла не хри ди. По кла па ју га та ла си, ја ки и не пред ви дљи ви. 
По сле сто ји у ра на ма. Из гу бље но и уса мље но. У пу сти њи ко ја 
ни је пу сти ња. У све ту ко ји ни је свет. Сав је у фрон цла ма, а ниг де 
ни ко га. Он у мр клој пра зни ни. У ам би су уса мље но сти” (14). Ли ри
за ци ја је из вр ше на и по на вља њем по чет них ре чи или ре че нич них 
де ло ва, чи ме се до сти же рит мич ни да мар сва ко дне ви це (ко ју опи
су је): „Већ смо до ла зи ли у овај ка фе...”, или у по гла вљу о фал си
фи ка ту жи во та (ко ји се жи ви): „Ими та ци је тво јих ми сли је зде кроз 
тво ју гла ву као жу ти так си ји у бес крај ном про сто ру не ствар ног 
ноћ ног Њу јор ка. Ни у јед ном так си ју не ма пут ни ка, не ма во за ча. 
Је зде без сми сла. Са мо је бол као жи лет, ствар на” (34).

Крат ка фор ма лир скоме ди та тив ног ро ма на усло вље на је мо
тив скоте мат ским сто же ром гра ђе (мо тив од ла ска / пут ни ка, гу би
так во ље не осо бе / гу би так иден ти те та), док из у кр шта ност ево ка
тив них пла но ва, праћенa лир ским рас та ка њем при по вед ног то ка 
број ним ре флек си ја ма и ре ми ни сцен ци ја ма, из и ску је фраг мен то
ва ну гра ђу ко ја ства ра илу зор ност струк ту рал не дис пер зив но сти. 
Угра ђи ва њем мо тив ских је ди ни ца соп стве ног пе сни штва пе снич
ке сли ке сли ва ју се у про зне фраг мен те, да ју ћи им чврст оквир и 
кон струк ци ју, те је ин тен ци о нал на фраг мен та ри за ци ја пре мо шће на 
соп стве ним по е тич ким то по си ма и гра ди ком пакт ну, на ра тив но 
за о кру же ну струк ту ру.

Те мат ска усред сре ђе ност на са вре ме ни тре ну так и са да шњост 
при бли жа ва ро ман Са бо је стао Ота Хор ва та есте ти ци „но ве 
ствар но сне про зе”, ко ја се ба ви ег зи стен ци јал ним пи та њи ма из 
лич ног ис ку ства и за сни ва се на ин тро спек тив ном, про жи вље ном 
при по ве да њу и пре о бра жа ју ау то би о граф ских еле ме на та. Исто
вре ме но, Хор ва то во при по ве да ње из ви ре из по у ну тар ње них тра
ди ци о нал них кон цеп ци ја ин те лек ту а ли зма и из ра же ног еска пи зма 
кла си ка (пост)мо дер не ли те ра ту ре Ми ло ша Цр њан ског и Да ни ла 
Ки ша. Рит мич ки да ма ри про из ве де ни сег мен ти ра њем ре че нич ног 
ис ка за, као и су ма тра и стич ка спо зна ја о ме ђу у сло вље но сти свих 
ства ри и по ја ва на све ту Ми ло ша Цр њан ског, у ро ма ну Са бо је стао 
пре ли ва се у свет се ћа ња оте ло тво рен као за се бан ен ти тет ко ји 
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оп ста ја ва па ра лел но са би ство ва њем, по стиг нут си мул та ним ко
ра ча њем кроз про стор и вре ме. С дру ге стра не, ли ри за ци ја, за сно
ва на на су ге стив ном и ви со ко есте ти зо ва ном про зном ис ка зу, те 
про ме на при по вед не пер спек ти ве, до сег ну та из у кр ште ним про сто
ри ма се ћа ња, чи та о цу ро ма на при зи ва у свест еру дит ност и по е
тич ку са мо свест Да ни ла Ки ша. Осим окре та ња свет ском ду хов ном 
хо ри зон ту, Хор ват у гра ђе њу ро ма неск ног све та, по пут Ки ша, 
лир ску па те ти ку пре вла да ва „иро ниј ском пер спек ти вом, је зич ком 
пер фек ци јом и це ло ви то шћу књи жев не фор ме”.25 

Ме ђу тим, па лимп сест не на сла ге тра ди ци је у ро ма неск ном 
пр вен цу Ота Хор ва та би ва ју пре ло мље не соп стве ним ин тро спек
тив ним пре ви ра њи ма и пре о бра же не ду хом европ ског ци ви ли за
циј ског кул тур ног кон тек ста, као и ин кор по ри ра њем са вре ме них 
на ра то ло шких по сту па ка (по и гра ва ње са на ра тор ским гла сом, 
ин тер ме ди јал ност, ек фра стич ки по сту пак). Ни ве ли са њем тра ди
циј ских и са вре ме них при по ве дач ких гла со ва пи сац гра ди осо бен 
лир ски ро ман ко ји, упр кос фраг мен та ри зо ва ној гра ђи рас то че ној 
лир ским сен тен ца ма и ра са пу при по вед ног ли ца, по твр ђу је иде ју 
да при по ве да ње осми шља ва ха ос и да из при по вед ног об ра чу на са 
бе сми слом иси ја ва књи жев но де ло ко је ис пу ња ва зјап и ни шта ви ло.

25 Ми хај ло Пан тић, Киш, Све то ви – Књи гако мерц, Но ви Сад – Бе о град 
1998, 7.




