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С В Е  Д О  Ч А Н  С Т В А

ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ

РАЗ РО МАН О МЕ ЛАН ХО ЛИЧ НОМ, ЛУ ДОМ,  
НА ПО СТА ВУ ИЗ ВР НУ ТОМ СВИ ЈЕ ТУ

У 107. ко лу Срп ске књи жев не за дру ге, као 722. књи га по ре ду, 
по ја вио се 2015. го ди не ро ман Пут ни ко ва ци гла на Ра до ва на Бе лог 
Мар ко ви ћа, с под на сло вом „За луд но пле ти во” и с пред го во ром 
углед ног кри ти ча ра, про фе со ра уни вер зи те та др Ра ди во ја Ми ки ћа. 
Већ ови основ ни би бли о граф ски по да ци о књи зи до вољ но ка зу ју 
ка кав ста тус да нас има овај пи сац у са вре ме ној срп ској књи жев но
сти. Ако се то ме до да да су се 2013. по ја ви ла Са бра на де ла Ра до ва
на Бе лог Мар ко ви ћа у три на ест књи га, па да је Пут ни ко ва ци гла на 
већ че тр на е ста у том ни зу, и да је из ме ђу 2005. и 2014. го ди не об ја
вље но чак пет ау тор ских књи га о про зном ства ра ла штву ово га 
пи сца и три збор ни ка ра до ва са на уч них ску по ва, па још не ко ли ко 
те мат ских бло ко ва у нај и стак ну ти јим срп ским пе ри о дич ним пу
бли ка ци ја ма, он да је то и при мар на и се кун дар на би бли о гра фи ја 
на ко јој би Ра до ва ну Бе лом Мар ко ви ћу мо гао по за ви дје ти без ма ло 
сва ки жи ви срп ски при по вје дач или ро ма но пи сац. Ко ли ко нам је 
по зна то, у из ра ди су, или су већ од бра ње не, и дви је док тор ске ди
сер та ци је о про зи Бе лог Ма р ко ви ћа, што го во ри о ви со ком ста ту су 
ово га пи сца и у јед ном ди је лу ака дем ске кри ти ке. При род но је он да 
што је и жи ри за до дје лу На гра де „Све то зар Ћо ро вић” мо рао за ста
ти пред ова квим опу сом, уто ли ко при је што су по је ди ни ро ма ни 
или ци клу си ро ма на, по пут Ко лу бар ске три ло ги је, ко ју чи не ро
ма ни: Лај ко вач ка пру га, Ли му на ци ја у Ће ли ја ма и По след ња ру жа 
Ко лу ба ре, опо ми ња ли на сво је по сто ја ње и на ви ше стру ка из да ња, 
о књи жев ним на гра да ма и при зна њи ма да и не го во ри мо. Да кле, 
ово го ди шња На гра да „Све то зар Ћо ро вић” иде у ру ке јед ном вр ло 
афир ми са ном пи сцу, с ви со ким ста ту сом у ак ту ел ном књи жев ном 
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жи во ту, и не ма ону от кри ва лач ку ди мен зи ју и чар ко је су од лу ке 
ово га жи ри ја по не кад има ле.

Под на слов ро ма на „За луд но пле ти во” на го вје шта ва по не што 
о ње го вој при ро ди. Ри јеч је о јед ном аван га рд ном ау то и ро нич ном 
ста ву ау то ра; ста ву ко ји, с јед не стра не, упу ћу је на срп ску тра ди
ци ју упо тре бе ме та фо ра тки во, пле ти во и вез за књи жев ни текст 
(Ла за Ко стић, Мом чи ло На ста си је вић, Иво Ан дрић, Да ни ло Киш, 
Ра до слав Бра тић), а с дру ге – на за луд ност то га пле ти ва; ни од
су ство свр хо ви то сти и је дин стве ног кон струк тив ног на че ла у ро
ма ну Пут никова ци гла на. Нај зад, ус по ста вља се па ра ле ли зам и 
са гла сност из ме ђу Пут ни ко ве ци гла не – не свр хо ви те и не прак тич
не гра ђе ви не у ко јој ни ка да ни је, ни ти ће би ти, про из ве ден ни је дан 
ко мад ци гле, јер је по диг ну та на мје сту гдје не ма си ро ви не, гдје 
се не ма од че га ци гла за ми је си ти – и сви је та ро ма на Ра до ва на Бе лог 
Мар ко ви ћа; ро ма на ко ји не ма ин те гра тив ну сна гу и ко ји по ста је, 
пре ма пи шче вим ри је чи ма, раз ро ман и за луд но пле ти во, од но сно 
за луд но пле те ње раз ро ма на – не ке вр сте ан ти ро ма на, она квог ка
квог га ви ди Ра до ван Бе ли Мар ко вић, као што је град ња Пут ни ко
ве ци гла не, а осо би то ње ног из у зет но ви со ког, у не бо устре мље ног 
и из ве де ног дим ња ка, би ла за лу дан по сао, по што „без ја ма бла
та ра ни јед на на овом све ту ци гла на оп ста ти не мо га ше”. Та ко је 
Пут ни ко ва ци гла на не ка вр ста да ле ке гро теск не пре те че со ци
ја ли стич ких про ма ше них ин ве сти ци ја: фа брикâ без си ро ви на, 
же ље зарâ без же ље зне ру де, алу ми ни јум ских ком би на та без бок
си та. Упр кос то ме, она не сра змјер но ви со ким дим ња ком же ли да 
до хва ти не бо, а гра ди те љи то га дим ња ка, бли зна бра ћа цр но трав
ска Ча слав и Ко ри ша, као да же ле да се при ву ку са мо ме Бо гу иза 
ле ђа, оста вља ју ћи иза се бе ути сак чу да и под ви га на ста нов ни ке, 
гре шне Ће ли јан це, и на на мјер ни ке. Тај дим њак Пут ни ко ве ци гла
не ли чи на огром ни и обр ну ти знак чу ђе ња из ме ђу зе мље и не ба 
и по ста је је дан од сим бо ла мје ста, знак рас по зна ва ња. И дим њак 
је, као и ро ман, „за луд но пле ти во”, „нај зна ме ни ти је ће ли јан ско 
за лудпред у зе ће”.

Исти ни за во љу, и дру ги ро ма ни ово га пи сца од ли ку ју се фраг
мен тар но шћу. По ет ски, че сто ме лан хо лич ни фраг мен ти те же за 
оса мо ста ље њем и пам те се као успје ле по ет ске, нај че шће ху мор
номе лан хо лич не, ре ла тив но са мо стал не цје ли не у ро ма ну. И у 
ро ма ну Пут ни ко ва ци гла на ће се мни ми спи са тељ Ра до ван Бе ли 
Мар ко вић про гла си ти би ћем ко је се ста ра о ме лан хо ли ји; као пр ви 
ме ђу ме лан хо ли ци ма, ба рем у Ко лу бар ском кра ју. Он је „ко лу бар
ске ту ге не и ме но ва ни ми ни стар”, па ни је чу до што је ње гов „раз
ро ма ње ни ро ман сам од се бе обо лео” и што ће пи сац за сво је дје ло 
ре ћи „про тру ли мој ро ман”. Јер ро ман се на мјер но не уцје лов љје 
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и не са ста вља, као што ни дим њак Пут ни ко ве ци гла не ни ка да не ће 
про ди ми ти ни ти по ста ти дру штве но ко ри стан обје кат, пред у зе ће 
или фа бри ка.

Ци гла на но си име пре ма сво ме ин ве сти то ру и ду хов ном оцу 
ко ји се пре зи вао Пут ник. За њим тра га ју вла сти и по ли ци ја, упор но 
и без у спје шно, због по гре шне ин ве сти ци је и су лу де, ап сурд не гра
ђе ви не, али „ће ли јан ске ци гла не пра ви ти тлу ар” про на ћи се не мо
га ше, као да се све до га ђа ло „из ван је ста ства и исто ри је”.

Из гу би ла су се не тра гом и бли зна бра ћа цр но трав ска, мра
мор ни ци и зи да ри дим ња ка – ку ле не бе сни це – Ча слав и Ко ри ша, 
истин ски за не се ња ци, мај сто ри сво га по сла и умјет ни ци ме ких 
очи ју ко ји буд ни са ња ју и из ну тра зи да ју дим њак до из над обла ка. 
Не тра гом је не стао и њи хов не ра са ма ре ни ма га рац. Уза луд на су 
по ли циј ска тра га ња да се би ло шта о њи ма са зна. Та ко се по твр ђу
је суд дво ји це зи да ра и мра мор ни ка, Ча сла ва и Ко ри ше, о тра ља во
сти „ви да мог све та”; о ње го вој не до вољ но сти и не по у зда но сти.

У по ли ци ји је, ме ђу тим, остао траг оно стра но га сви је та: при
ве ден је и про пи сно са слу шан је дан вам пир, по че му је ко лу бар ско 
брд ски крај одав но био зна ме нит.

Гра ди се сли ка сви је та све лу да штва ко лу бар ског и брд ског, 
чи ји је из ван ред ни иза сла ник док тор Су бо та, управ ник Лу де ку ће, 
у ко јој спи са тељ и ма гле ни по јав ме ких очи ју, Ра до ван Бе ли Мар
ко вић, на ла зи по вре ме но сво је уто чи ште. „Пра ва је сре ћа што се 
у луд ни ца ма во ди бри га о књи же ству срп ском”, го во рио је до тич
ни мни ми спи са тељ, свје стан да ле ких и ду бо ких им пли ка ци ја 
сво га ис ка за. Ње гов оми ље ни пје сник је, не по пр ви пут у ње го вим 
ро ма ни ма, Си ма Пан ду ро вић, пје сник ду бо ке ме лан хо ли је ко ји је 
пје вао у сла ву лу ди ла:

„Си шли смо с ума у сја јан дан”,
ци ти ра ма гле ни по јав ме ких очи ју, Ра до ван Бе ли Мар ко вић, 

пр ви стих ан то ло гиј ске Пан ду ро ви ће ве пје сме „Свет ко ви на”.
Ро ман Пут ни ко ва ци гла на ну ди сли ку су луд ног и не по у зда

ног ви дљи во га сви је та из вр ну тог на по ста ву. Сим бо ли то га сви је та 
су дим њак без ди ма, уз диг нут ви со ко у не бо, ци гла на без ци га ла 
и лу да ку ћа. О том не по у зда ном и лу дом ви ди мом сви је ту, чи ји 
тра го ви, не и ма ри и кти то ри иш че за ва ју, те шко да мо же са мо про
кла мо ва ни исто рик еме ри тус, ра зу чи тељ Сре тен, на пи са ти Се ла 
Ће ли ја ис прав ну исто ри ју, уто ли ко при је што је сва ка исто ри ја 
чи ји је циљ „ис прав ност”, а не исти на, осу ђе на на про паст. „Ис прав
на” исто ри ја је ис пра на исто ри ја.

Лу ди ло и ап сурд пред ста вље ног сви је та мо гућ но је ухва ти ти 
је ди но не ким ша ша вим раз ро ма ном, ма кар ње гов ау тор био ма гле
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ни по јав ме ких очи ју, ко лу бар ске и брд ске ту ге не и ме но ва ни ми
ни стар – Ра до ван Бе ли Мар ко вић.

Ри јеч је, да кле, о раз ро ма ну о ме лан хо лич ном, лу дом, на по
ста ву из вр ну том сви је ту, чи ји су сим бо ли – по но ви мо то – Лу да 
ку ћа, ци гла на без ци га ла и дим њак без ди ма ко ји стре ми у не бо.*

* Реч при ли ком уру че ња На гра де „Све то зар Ћо ро вић” Ра до ва ну Бе лом 
Мар ко ви ћу за ро ман Пут ни ко ва ци гла на, 23. сеп тем бра 2016. го ди не у Би ле ћи.




