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ОСУ ЂЕ НИ НА НЕ СТА ЈА ЊЕ

Дра го Ке ка но вић, Иза бра не при че, при ре дио Алек са дар Јо ва но вић, Ка и
рос, Срем ски Кар лов ци 2015 

Док је у ра ној про зи на гла сак био на има ги на ци ји и на фан та сти ци, 
че сто и у зна ку над ре ал ног, а ви дљив је био ме та фи зич ки при ступ, на
гла ше ни ји хер ме ти зам, из бо ром од два де сет и осам при ча на стра ни ца ма 
ове књи ге би ва уоч љи ви је да је и Ке ка но ви ћев кон цепт, с на го ве шта јем 
у про зи из сту дент ских да на, оства ри ван си сте мат ски, сми шље но и му
дро, с на у мом ши ро ког оп се га, ру ком ко ја не жу ри и ко ја не уз ми че. По
сто ји и ви дљив је упра во онај ства ра лач ки жиг, то зна ко вље ка квим је 
обе ле жен сав ње гов при по ве дач ки опус оства ри ван у пе ри о ду од 1967. 
до 2013. го ди не. По нај ви ше су то, у по гле ду те ма ти ке и фор ме, ве о ма 
дра ма тич ни за пи си, све јед но да ли су фраг мен тар не али пот пу но за о кру
же не по ве сни це „ис трг ну те” из све ко ли ког ау то ро вог до зна ња из жи во
та мно гих из за ви чај не до ли не, ко ја је та мо не где „Бо гу иза ле ђа”, ода кле 
се не пре ста но и што мо гу ће да ље из ми че, скла ња, бе жи „као ђа во од 
кр ста”, због бе де, јед на ко оног ма те ри јал ног и ду хов ног си ро ма штва, 
услед не сло ге и не ра зу ме ва ња, због ра то ва, трај не ег зи стен ци јал не или 
емо ци о нал не не си гур но сти, због на о па ко сти ко ја се, у по гле ду су ро во
сти, нај же шћом по ка зу је у по ро ди ци са ве о ма из ра же ном па три јар хал
но шћу, а што је че ста те ма у ње го вим при ча ма. То је, ме ђу тим, и про стор 
где се уде сник, на ја ви или у бу нов ном сну, че сто и у пред смрт ном тре ну, 
у маг но ве њу, увек вра ћа и би ва стра хот но, ка ко то ниг де ствар но сни је 
не мо же сем у за ви ча ју да бу де; не ми нов ни по вра так, ма кар и се ћа њем, 
у свој ми ну ли жи вот, у исти пре део, до кућ ног пра га ко ји га под „за вје
са ма не ис тро ше ног вре ме на” увек че ка. И ма ка кав да је по врат ник, са мо 
га за ви чај увек при ма кад му се сви дру ги пу те ви за мр се и кад све пред 
њим(а) бу де бе ли на и ма гла. 

И у Јо ва но ви ће вом из бо ру оног нај бо љег из Ке ка но ви ће вог при по
ве дач ког опу са пре о вла ђу ју при че о Ср би ма из за ви чај ног кра јо ли ка, из 
За пад не Сла во ни је, ка ко они ма из вре ме на про шлог (по сле Дру гог свет
ског ра та), та ко о они ма из по мно го че му срод ног му вре ме на „увек са
да шњег”, ка квим га (веч но са да шњим) чи ни уде сност, зло ко је је по сле
ди ца не пре ва зи ђе них узроч ни ка. Осим оних за ла, не по доп шти на, не во ља 
ко је на ста ју и као по сле ди ца друк чи је, за не ког увек не по доб не, вер ске 
и на ци о нал не при пад но сти, нај че шћи раз ло зи за на ста нак не во ље о ко
јој пи ше Дра го Ке ка но вић су они пси хо ло шке при ро де, у мен та ли те ту 
ње го вих „ју на ка”, у ка рак те ру: не мо гућ ност или не спо соб ност да бу ду 
друк чи ји, пи то ми ји, од но сно по доб ни ји, у све му и пот пу но при ла го ђе ни 
сре ди ни у ко јој живe... Узроч ни ци су и у огра ни че но сти ма дру ге вр сте, 
као што је не спо соб ност, не до вољ на сме лост и нео д луч ност ње го вих 
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ју на ка да са пот пу ном све шћу о то ме шта хо ће, јед на ко и од се бе али и 
од дру гих, шта тра же, шта упор но зах те ва ју, без до вољ но си гур но сти у 
про це ни то га да ли је то пра ви трен и нај бо ља при ли ка, да ли и ко ли ко 
са ми мо гу да стиг ну на кон пре се ца ња те сте ге ко јом су, по пут пуп ча не 
врп це, ве за ни и за кућ ни праг и за сво ју ко тли ну. Те ма је, да кле, не чим 
или од не ког усло вље на спре че ност, оме те ност, као и спу та ност у оства
ри ва њу ну жно сти да пре ва зи ђу се бе пре ђе шњег ка ко би, не вољ ни ци, ко
нач но, а по нај пре спа се ња свог ра ди, иза шли на „глав ну це сту”, ка ко би 
у дру гом про сто ру и ме ђу друк чи јим љу ди ма до сти гли то ли ко жу ђе ну 
сре ћу, бла го ста ње, у ду ши трај ни мир... Ме ђу тим, та мо, све јед но где да 
су при чом за те че ни, не што да ље од ко тли не, или та мо да ле ко, где су 
оним нај дра ма тич ни јим и за пи сца нај и за зов ни јим жи вот ним тре ном, 
упра во тим „тре ном к’о за при чу”, за те че ни, Ке ка но ви ће ви „ју на ци” и 
да ље су на мар ги ни све га, ма био то За греб, Ау стри ја, Не мач ка, Скан
ди на ви ја, или Аме ри ка, Ау стра ли ја, Ка на да... Не бит но где, али из ван 
за ви ча ја, без тла у ко јем су ду бо ко уко ре ње ни, не пре ста но су без се бе 
пот пу ног, увек ро ви ти, обе сна же ни, без ио ле си гур ни јег, по у зда ни јег 
тра га о свом жи во ту. Без иден ти те та ко јим су се (или: ка квим) из бе гом 
у „не ки дру ги, бо љи свет”, као је ди ним али нај дра го це ни јим пр тља гом 
стр мо гла во упу ти ли. Увек су „не ко дру ги”, увек „та мо они” и, као по 
ка зни, осу ђе ни на не ста ја ње.

Па жњу при вла чи и то ко ли ко је смрт, као јед на од трај ни јих иза зов
них те ма, еви дент на у причамa Дра ге Ке ка но ви ћа то ком свих ње го вих 
по лу ве ков них ства ра лач ких пре о бра жа ја. У ра ним ра до ви ма, оства ре
ним ма хом у фор ми лир скоме ди та тив них спи са, од но сно за пи са ко ји 
су та кви да их до жи вља ва мо као дра ма тич на ау то ро ва/људ ска су о ча ва
ња са вр тло жни ци ма из те гоб ног сна тре ном из ба вље ња из мȍре ре чи ма 
на ви де ло тек из не тим („Кло ро фил и тин та”, „Ли це мог де мо на”, „Оно”, 
„Сан”, „За пис с пу то ва ња”, ин ту и тив ни, фан та стич ни, над ре ал ни, ин тро
спек тив ни про зни за пи си и при че ода бра не са стра ни ца про зног пр вен
ца, књи ге спи са Ме ха ни ка но ћи (1971), те у при чи „Го спо ђе у воћ ња ку”, 
об ја вље ној 1967. го ди не на стра ни ца ма за гре бач ког Сту дент ског ли ста) 
– све у њи ма што се зби ва иза зва но је ми сли ма о смр ти, или о „оној те
гоб ној сје ни” ко ја ње го ве ли ко ве не пре ста но пра ти при хо ду иви цом 
ам би са, или их у вр тло жном маг но ве њу до во ди до лу ди ла, те их на „кри
ли ма де мо на” од но си у тај па као ко ји се зо ве жи вот. Смрт је оно чи ме 
се при ча овог ау то ра или за чи ње, те би ва око сни ца па и са мо сре ди ште 
на ра ци је, или се њо ме по ве сни ца окон ча ва. Та кве су при че ан то ло гиј ске 
вред но сти – „Ве че ра на ве ран ди”, „Ко њо кра ди ца”, Ко њи на дла ну”, „Ла
ка смрт Ђу ке Ле ме ша” и „Хар мо ни каш у дво ри шту” (при че из књи га 
Ве че ра на ве ран ди и Ле де на шу ма и дру ге при че, обе ју об ја вље них 1975. 
го ди не). Ка сни је и „Па стув на кра ју при че”, „Не до дир љи вост” (из књи ге 
На не бу и дру ге при че, 2002), те при че „У ло ву на зе ца”, „Слам ка спа са 
(по здрав из За гре ба)”, ода бра не из књи ге но ви јег да ту ма, Усво је ње (2013). 
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При по вет ке склад не на ра тив но сти, ле пог сти ла, по са др жа ју увек 
при ме ре не фор ме... За ни мљи во је да су већ на са мом по чет ку го то во 
сва ке при че, по сле ве о ма ва жне по чет не, увек ефект не ре че ни це (кли це 
из ко је из ра ста до бра при ча), из дво је ни они, у по гле ду дра ма тич но сти, 
ау то ру нај за ни мљи ви ји де ли ћи из па кле них би о гра фи ја ње го вих цен
трал них ли ко ва, ко је по том, по вер ти ка ли и нај че шће ре тро спек тив но, 
по врат ком у про шлост се ћа њем у њи ма сли ве ној, сми сле но од го не та. 
По сте пе но, бри жљи во и са мо оно што је у ка рак те ру, ти ме и у са мој 
при чи нај бит ни је, по ка зу ју ћи при том из у зе тан при по ве дач ки дар, али 
и уме ће у об ли ко ва њу пси хо ло шког про фи ла, јед на ко и глав них и спо
ред них ак те ра. И чи ни то као да је пред њим / пред на ма сцен ска игра 
у ко јој сви парт не ри игра ју „је дан за дру гог”, по ка зу ју ћи ве шти ну оства
ри ва ња упра во та кве ком по зи ци је у чи јој осно ви је и оно што је за при чу 
нај бит ни је: жи вот ни, драм ски иза зов. 

Из при че у при чу, по чев од оних мла да лач ких, по ет скопро зних 
оства ре ња, по том при ча ко ји ма се за о кру жу је ова го ле ма про зна пу та ња, 
при ча све му пре ђа шњем срод ног кон цеп та – „Је дан са вјет ноћ ним ше та
чи ма” (2013), и „Са ши ве но од до не се ног ма те ри ја ла” (2014) – све су, ка ко то 
и сам при ре ђи вач Алек сан дар Јо ва но вић на по ми ње „у књи гу ста вље не, 
сход но ау то ро вим су ге сти ја ма, на она ме ста ко ја им, по вре ме ну на стан ка 
и фор мал носми са о ним свој стви ма, при па да ју”. Ме ђу ко ри ца ма јед не 
књи ге, као под истим кро вом, Ке ка но ви ће ве до и ста по нај бо ље при че. И 
као да су де ло ви јед ног тки ва. Јер, та ко су му дро ода бра не, ве ћим де лом 
и улан ча не, те мат ски, ком по зи ци о но, стил ски и је зич ки, ве што у це ли ну 
са бра не да се чи ни ка ко им је са мо то и та кво зби ра ње из ме ђу ко ри ца 
јед не књи ге до са да не до ста ја ло.

Да вид КЕЦ МАН ДА КО

ШАХМАТ, ПО Е ЗИ ЈА

Алек сан дар Б. Ла ко вић, Си ла зак ан ђе ла, Књи жев но дру штво „Све ти Са ва”, 
Бе о град 2015

Ку ће тад ле пе не ста не
Вас ко По па

Нај но ви ја пе снич ка збир ка Алек сан дра Б. Ла ко ви ћа Си ла зак ан ђе
ла про пи ту је мо гућ ност пе снич ког ства ра ња на те ме љу про шло сти ко ја 
увек ри зи ку је да бу де ми сти фи ко ва на. Кон крет но, реч је о го ди ни 1999. 
и до га ђа ји ма ве за ним за Ко со во, а по све том у ко јој та ко ђе пи ше „и њој 




