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ИЗ ВЕ ШТАЈ О СЕ БИ

Ан то нио Ло бо Ан ту неш, При руч ник за ин кви зи то ре, пре ве ла Та ми на Шоп, 
Ге о по е ти ка, Бе о град 2016

Пре во ди лач ка на гра да „Ми лош Ђу рић” 2016. го ди не при па ла је 
Та ми ни Шоп за пре вод ро ма на При руч ник за ин кви зи то ре пор ту гал ског 
пи сца Ан то ни ја Ло ба Ан ту не ша. Ком по зи ци о на и стил ска сло же ност 
де ла ко је је Ан ту не ша од ре ди ло као јед ног од нај ва жни јих са вре ме них 
европ ских пи са ца пред ста вља пре во ди лач ки иза зов упо ре див са пре но
ше њем ком плек сно сти Џој со вог је зи ка или раз ли чи тих при по ве дач ких 
по сту па ка Ка бре ре Ин фан теа. По и гра ва ње са жан ров ским кон вен ци ја
ма, на зна че но већ на сло вом ко ји де ло од ре ђу је као при руч ник, од но сно 
не књи жев ну вр сту, упу ћу је на на гла ше но пост мо дер ни стич ки по сту пак 
ру ше ња гра ни це из ме ђу фик ци је, исто ри о гра фи је и ствар но сти ко ја је 
у овом де лу ви ше стру ко ис пи са на и пре пи са на. 

Ро ман је по де љен на пет де ло ва ко ји уво де пет нај ва жни јих на ра
то ра: Жу аа, си на фик тив ног ми ни стра у Са ла за ро вој вла ди, Ти ти ну, ми
ни стро ву слу жав ку, Па у лу, ње го ву ван брач ну ћер ку, Ми лу, гро теск ну 
ко пи ју су пру ге ко ја га је оста ви ла, и на по слет ку и са мог (про па лог) 
ми ни стра Фран си шка. Њи хо вим гла со ви ма до де ље на су по гла вља на зва
на из ве шта ји ма, али се из ме ђу њих уме ћу „ко мен та ри” кроз ко је про го
ва ра ју раз ли чи те фи гу ре ко је исто ри ја не пам ти, а ко је по сред но има ју 
ве лик ути цај на њен ток, по пут ми ни стро вог во за ча, ку ва ри це, мај ки, 
стри че ва, снај ки, ве те ри на ра итд. Низ не по у зда них при по ве да ча пру жа 
сво ју вер зи ју се ћа ња на не ко ли ко кључ них до га ђа ја у Фран си шко вом 
жи во ту и пор ту гал ској по ли ти ци 20. ве ка, по пут па да Са ла за ро вог ре жи
ма, сме не дру штве ног по рет ка и но ве рас по де ле мо ћи – ује ди ње ни, ови 
по је ди нач ни гла со ви тво ре сли ку про па сти јед ног чо ве ка и ње го ве по ро
ди це, али, на сим бо лич ком пла ну, Фран си шко во има ње је ми кро вер зи ја 
чи та вог пор ту гал ског дру штва у че тр де се то го ди шњем то та ли та ри зму.

У том кљу чу, овај ро ман, ко ји се нај ве ћим де лом не ба ви по ли ти ком 
екс пли цит но, по сред но пред ста вља об ра чун Са да шњо сти (ин кви зи то ра) 
са Про шло шћу, од но сно вер зи ја ма про шло сти ко је су на гла ше но тек сту
ал ни кон струк ти. У ис по ве сти ма свих ју на ка ме ша ју се се ћа ња ко ја вре
мен ски ни су пре ци зно од ре ђе на, а од су ство ин тер пунк ци је и ве ли ког 
сло ва, ко је на пр ви по глед до дат но оте жа ва рас пли та ње раз ли чи тих то
ко ва у све сти јед ног ју на ка, за ме њу ју па ра ле ли зми и ре фре ни ко ји мно ге 
сег мен те овог ро ма на при бли жа ва ју лир ској про зи. Нај че шћи ре френ, сем 
па па га ја (љу ди) ко ји по на вља ју „жи вео Са ла зар”, у ве зи је са Фран си шко
вим сим бо лич ким и до слов ним гу бит ком мо ћи („пишпиш, го спо ди не 
про фе со ре, пишпиш”): сме њен и за бо ра вљен, уми ре у ге рон то ло шком 
до му из гу бив ши моћ го во ра на кон мо жда ног уда ра. Не мо гућ ност да 
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го во ри о се би и за се бе зна чај на је уто ли ко што чи та лац у по след њем де лу 
ро ма на чу је ње гов глас, те се на ме ће пи та ње по зи ци је ин кви зи то ра: он/они 
ниг де не го во ре, али се у тек сту су ге ри ше да ли ко ви да ју ин тер вјуе, да их 
не ко ис пи ту је: „по не си те свој дик та фон и иде мо на не ко мир но ме сто”, 
„сло бод но мо же те да на пи ше те то што сам ре као”, и, по себ но за ни мљив 
јер га из го ва ра/ми сли Фран си шко, „ка да би сте ми ма кар ола ба ви ли овај 
за вој око ру ке уме сто што са мо слу ша те”. Ин кви зи тор(и) за др жа ва ју ста
тус слу ша ла ца до кра ја де ла, те је пре су да на осно ву при ло же них из ве
шта ја пре пу ште на чи та о цу, али и са мом тек сту. По след ња ре че ни цапа сус 
је не до вр ше на и, до след но Ан ту не шо вом из о ста вља њу зна ко ва ин тер пунк
ци је, гла си: „мо лим вас да не за бо ра ви те да ка же те оном иди о ту од мог 
си на да га и по ред све га ја”, што јед на ко пред ста вља Фран си шко ву не спо
соб ност да из го во ри во лим (он увек пи та су пру гу да ли га во ли, али јој 
сам ни кад не из ја вљу је љу бав), али и по тен ци јал ну смрт пре кра ја ре че
ни це. При ро да те смр ти мо гла би би ти и глав но пи та ње ко је Ан ту неш 
по ста вља овим де лом.

На и ме, упр кос ни зу ли ко ва ко ји су на ста ли пре ма ре ал ним љу ди ма, 
по пут Са ла за ра, Ум бер та Дел га да, Мар се ла Ка е та на и дру гих, Фран си
шко је фик ти ван ју нак ко јег кри ти ча ри по пут Да ни је ла Ко ло на сма тра ју 
пост мо дер ни стич ком кон струк ци јом са чи ње ном од Са ла за ро вих осо би на 
и жи во та: обо ји ца су до жи ве ли мо жда ни удар и до кра ја жи во та би ли 
ин ва ли ди, за го ва ра ли на си ље пре ма мар ги ни у нај ши рем сми слу (црн
ци ма, же на ма итд.), и, нај бит ни је, по ку ша ли су да об ли ку ју за јед ни цу 
(Са ла зар Пор ту гал, а Фран си шко фар му) на на чин ко ји не то ле ри ше 
про ме ну. Фран си шков од нос са Иза бел, су пру гом ко ја га је пре ва ри ла 
и оста ви ла, основ ни је ме ха ни зам по ко јем Ан ту неш гра ди сво је ју на ке: 
њи хо ва све до чан ства су ме ша ви на оп ту жби, кле ве те и очај нич ке по тре
бе за при хва та њем („Во лиш ме, Иза бел, зар не?”), у же љи да се са чу ва 
иде ал на, прем да ла жна пред ста ва о ствар но сти. Ан ту неш се пак у под
тек сту ро ма на увек пи та шта је то истин ска ствар ност, и у свих 19 по
гла вља да је исти од го вор: она је кон струк ци ја про из ве де на ни зом пси хо
ло шких су бли ма ци ја ко је при кри ва ју је згро тра у ме при сут но код сва ког 
ју на ка. Ме ха ни зам за ме не нај сли ко ви ти је је опи сан ка да се ћер ка упра
ви те ља ро ма на се ћа ка ко ју је Фран си шко си ло вао: „А го спо дин ме је 
пре са вио пре ко гре де на ко јој су спа ва ле гр ли це, да ске на кро ву су за
дрх та ле а он је стао да ме тра жи ис под ха љи не, на шао ме је па из гу био, 
по чео по но во да ме тра жи а ја сам за бо ра ви ла на ње га и ми сли ла на то 
ка ко се по мо ран џе ца кле у спо ко ју ав гу ста плам те ћи по ла ко по пут кан
ди ла крај ки по ва све та ца и ни сам се пла ши ла, осе ћа ла сам се до бро, 
осе ћа ла сам се веч ном, би ла сам срећ на јер се чи ни ло да је вре ме за у век 
ста ло и да ни ко не ће умре ти, све док се из не на да по мо ран џе ни су по га
си ле...” Асо ци ја тив ни низ се код Ан ту не ша по пра ви лу за вр ша ва сли ка ма 
при ро де и број них би ља ка и жи во ти ња, од ко јих су по себ но по вла шће ни 



722

зум бу ли, га вра ни и пси, сви на Фран си шко вом има њу на Пал ме ли, и на
род као свад бе но цве ће за оста ре лог ми ни стра, а као по греб но за мла ду 
Ми лу. Она је по себ но упе ча тљи ва ју на ки ња, ко ја се од скром не и си ро
ма шне де вој ке пре ко но ћи пре тва ра у де вој ку са ску по це ном оде ћом и 
лук су зним ста ном пу ком слу чај но шћу – Фран си шка је под се ти ла на Иза
бел, те је он те ра да го во ри, из гле да и по на ша се као она. Гро теск на сли ка 
де вој ке у ис це па ној оде ћи и рас пад ну тим ци пе ла ма чи ји ек се ри јој се за
ба да ју у сто па ла ме та фо ра је за па те тич ни по ку шај да се по вра ти ро ман
ти зо ва на вер зи ја про шло сти: Ми ли но из гнан ство са има ња у Пал ме ли 
и слом Фран си шко ве илу зи је пред ста вља ју пр ву, сим бо лич ку смрт ре жи
ма у ро ма ну. Ипак, оно на шта Ан ту неш ука зу је, а у ве зи је са ра ни је по
ме ну том при ро дом Фран си шко ве смр ти, је сте да од но си мо ћи оп ста ју 
упр кос но ми нал ној сме ни ре жи ма и иде о ло ги је – смрт иде о ло ги је ни је 
исто вре ме но и смрт оних ко ји су у њој жи ве ли про те клих че тр де сет го
ди на. Све по сле ди це иде о ло шке и дру штве не ре пре си је нај о чи глед ни је 
су у жен ским мо но ло зи ма, од ко јих је по треб но из дво ји ти Па у лин. Она 
је ван брач на Фран си шко ва ћер ка са јед ном од си ло ва них ку ва ри ца са 
има ња и, прем да жи ви бес прав но и одво је но, тр пи све по сле ди це оче вог 
ста ту са, да би, на кон што јој Фран си шко ви по ли цај ци пре би ју деч ка и 
нај бо љу при ја те љи цу, за кљу чи ла: „Ре жим сам би ла ја.” Она је са мо јед на 
од ју на ки ња кроз ко је се про бле ма ти зу је суд би на свих оних ко је исто рио
гра фи ја за не ма ру је, а ко ји су обе ле же ни сво јим по ре клом иа ко су мо жда 
би ли јед на ко не срећ ни као они ко ји су тр пе ли ре жим ску ре пре си ју. Из
ве штај о њој је, та ко ђе, по вод Ан ту не шу за из ра зи то иро ни чан пор трет 
мо де р ног љу бав ни ка ко ји се, сим бо лич но, зо ве Ро мео, мен тал но је за о стао 
и не уме да ка на ли ше свој сек су ал ни на гон, ме та фо рич но и до слов но 
пред ста вљен пре ди мен зи о ни ра ним пол ним ор га ном ко ји је пред мет 
оп штег ру га ња. Он је пан дан Фран си шку ко јег, упр кос огром ној мо ћи 
и ути ца ју на по ли ти ку Пор ту га ла, сви пам те пре све га као ро го њу, а на 
кра ју са зна је мо да ни је мо гао да има сек су ал ни од нос са Иза бел упр кос 
ње ној не жно сти: ње го ва Же ља по и сто ве ће на је са на си љем. Иза бе ли на 
на вод на про ми ску и тет на при ро да на кра ју се ис по ста вља као не мо гућ ност 
да се ужи ва, низ не у спе шних по ку ша ја да се оства ри ве за са Дру гим, те 
чи та о цу по ста је очи гле дан ин тер тек сту ал ни од нос са Ле о пол дом и Мо ли 
Блум из Улик са: оба му шка ју на ка свој иден ти тет за сни ва ју на им по
тен ци ји и жен ској из да ји, док по след ње стра ни це уво де жен ску пер спек
ти ву ко ја је знат но раз ли чи та од оне ко ја је чи та о цу пред ста вље на као 
убе дљи ва и исти ни та. 

По ли пер спек тив ност, ток све сти и лир ски стил ски еле мен ти по вод 
су мно гим кри ти ча ри ма за по ре ђе ње Ан ту не ша са Фок не ром. Ипак, по
сто ји кључ на раз ли ка: он да ка да Фок нер на сто ји да опо на ша ди ја ле кат 
и мен тал ни склоп ју на ка (нпр. Бен џи јев), Ан ту неш би ра очи глед но сти
ли зо ван го вор ко ји ства ра рас цеп из ме ђу на ше пред ста ве о то ме ка ко би 
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јед на ку ва ри ца тре ба ло да се из ра жа ва и Ан ту не шо вог је зич ког от кло на 
од сте ре о ти па. У де лу се па ра док сал но спа ја при вид увер љи во сти (сви 
ју на ци го во ре из јапер спек ти ве) са ме та про зом ко ја про бле ма ти зу је 
исти ни тост ис ка за свих ју на ка, сво де ћи их ис кљу чи во на оно што и је су: 
је зич ке (ре)кон струк ци је ис ку ства ко је се у ро ма ну не пре кид но до пи су
ју и пре пи су ју вер зи ја ма до га ђа ја чи ји је број по тен ци јал но бес ко на чан. 
Ан ту не ша је, сто га, по треб но чи та ти у кон тек сту пост мо дер ни стич ке 
па ра диг ме ко ја ука зу је на за сно ва ност сва ког ис ку ства у је зи ку, би ло 
оно ре ал но или фик тив но. 

При руч ник за ин кви зи то ре је ви ше стру ко иза зов но де ло ко је сва ком 
чи та о цу пру жа по не што: ма ње ис ку сном бо га ту фа бу лу и стил ске бра ву
ре ко је од сва ког ис ка за ства ра ју ро ман у ма лом, а ис ку сни јем чи тав низ 
ин тер тек сту ал них алу зи ја на књи жев ну тра ди ци ју чи је пре по зна ва ње 
отва ра ши ро ке ин тер пре та тив не мо гућ но сти. Ан ту не шо во ис ку ство 
вој ног пси хи ја тра за вре ме ра та у Ан го ли умно го ме је до при не ло берн
хар дов ској сли ци људ ског жи во та као па те тич ног по ку ша ја да се иден
ти тет за сну је у про шло сти ко ја је, као и сва ки па ци јен тов го вор о се би, 
са мо низ кон стру и са них се ћа ња ко ја при кри ва ју тра у му.

Да ја на МИ ЛО ВА НОВ




