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К РИ Т И К А

О ДУ ГОМ ВЕ КУ

Ми лан Ми цић, Ab Ovo, РТС, Бе о град 2018

Ми ла на Ми ци ћа ка рак те ри ше ства ра лач ка, жан ров ска и ди сци пли
нар на све стра ност. Реч је, на и ме о по ли хи сто ру ко ји се, по ред ма тич не 
исто ри о гра фи је, огле да и у пи са њу по е зи је, про зе и есе ји сти ке. Фи гу ра 
исто ри ча ра, при по ве да ча и есе ји сте Ми ци ћа има за за јед нич ки име ни тељ 
ме сто о ко јем ау тор пи ше: то је увек про стор на ста њен Ср би ма, у ши рем 
сми слу те ри то ри јал но ви ђен она ко ка ко у при чи „Пе тар, са две сен ке” 
ви ди мо град Трст: про стор, да кле, „у чи јем се по гле ду до ди ру ју три им
пе ри је: Мле тач ка, Хаб сбур шка и Ото ман ска”. Хро но топ, чи је је вре ме 
оме ђе но ка сним 18. и ра ним 20. сто ле ћем, има свој цен тар: то је Ба нат, 
Ми ци ћев Ба нат, о ко јем на дах ну то пи ше у књи зи исто риј ских есе ја Ба
нат ско ду го ора ње, али и Ба нат Ђу ре Јак ши ћа, Јо ва на На ка, и мно гих 
дру гих ње го вих ствар них или из ми шље них ста нов ни ка што де фи лу ју 
ре до ви ма Ми ци ће вих књи га.

У зби р ци Ab ovo, ко ја бро ји 11 на ра тив них це ли на, рад ња при че по 
ко јој је зби р ка до би ла име сме ште на је у Ба на ту. Ab ovo као из раз по знат 
још од ан тич ких про ми шља ња о књи жев но сти ну ди нам два при сту па 
чи та њу зби р ке: је дан је онај ко ји се ти че за хва та ња узро ка и ра них по
че та ка при че: шта је би ло пре не го што је не што от по че ло, ка кво је 
по ре кло ју на ка, ко су му пре ци. Дру ги пут, мо гао би, ма кар пре ма Хо
ра ци ју, зна чи ти исто, али у исти мах пред ста вља ти и чи сти ви шак – оно 
што зна мо, што нам је ко ри сно, али што је за раз вој са ме рад ње, за ње ну 
мо ти ва ци ју, по при лич но не бит но. Де таљ, украс, љуп ка али пре ци о зна 
чи ње ни ца. Не што што се ипак мо же од ло жи ти, ка да се на пу сти јав ни и 
за ђе се у при ват ни за бран, а чо век оста не на са мо са со бом, баш као што 
се ски да и од ла же ба рок на пе ри ка (по зна та и као ба ро ка или па ро ка), 
ко ја је у на сло ву при че „Чо век ко ји је под пе ри ком но сио књи ге”. 

Наш се при по ве дач на ла зи из ме ђу две де фи ни ци је свог на сло ва: 
он у исти мах ин си сти ра на по ве за но сти ства ри, че сто фан та зма го рич
ној, али и на, за зби р ку при хва тљи вој, узроч нопо сле дич ној ве зи ко ју 
нала зи сву где: у ли ку ца ра Ју сти ни ја на чи ји лик „бе жи” са фре ске цр кве 
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Сан Ви та ле у Ра ве ни и кме та Јо ва на Лој пу ра из Га бе ле, ко ји се бу ди са 
ис цр та ном кру ном на гла ви („Бек ство ца ра из Ра ве не”), у сну Ти ме Ђу
ри чи на из До бри це (у Ба на ту, ја сно), ко ји се опре де љу је за сли кар ски 
по зив на кон што из но ћи у ноћ до жи вља ва исто, над на рав но ис ку ство 
(при по вет ка „Ab ovo”), у чу ђе њу За ха ри ја Бал ти ћа, ко ји, за те чен у па ви
ћев ски ди зај ни ра ној крч ми и при ну ђен да гле да пред ста ву стра на ца, 
пу ту ју ћих глу ма ца, схва та да се на сце ни од ви ја ни шта ма ње не го ње гов 
жи вот („Чо век ко ји је под пе ри ком но сио књи ге”). И та ко, из при по вет ке 
у при по вет ку сно ви, сен ке, оп се не, об ма не, утва ре, ча роб ња ци, ми сти ци, 
„ту жни ци” – на јам ни ци да ту гу ју у име дру гих у при чи „Крај све та на 
Тр гу Ја во ра” – као да на сто је да из оп не свог ја је та (као сфе ре оно стра
ног) иза ђу на све тлост при че и до дат но је за мр се, али и обо га те све но вим 
и но вим, ба рок ним, ро ко ко, па чак и би дер ма јер укра си ма. 

С дру ге пак стра не, уо ча ва мо да, иа ко пре ци зно од ре ђу је ме сто и вре
ме сво јих ка зи ва ња, до да ју ћи им од мах псе у до мо ти ва ци ју (нпр. „би ло 
је то у до ба про ви ду ра Дал ма ци је Фран че ска Гри ма ни ја ка да су лут ке 
на ка р не ва лу у Тро ги ру мот ка ма на па ле љу де” по че так је „Ма ле по ве сти 
о лут ка ма, пти ци, ка ме ну и гла ди”), Ми цић ни ка да не исту па са ка квом 
на ши ро ко по зна том при чом, на про тив: уно се ћи са мо оно ли ко исто риј
ске ну жно сти ко ли ко је нео п ход но да ју на ке сме сти у од ре ђе ни кон текст, 
он при ча при ват не и ма ле по ве сти, пре пу не де та ља: као на мар ги на ма 
ве ли ких и дра ма тич них до га ђа ја и круп них ги ба ња, у вре ме ни ма на ста
ње ним пи та њи ма угр о же но сти и оп стан ка ка ко је дин ке, ко ја че сто, у 
ду ху про све ти тељ ства, пу ту је и тра га за но вим са зна њи ма, та ко и ко лек
ти ва ко ји, та ко ђе осу ђен на лу та ња и се о бе, и да ље тра жи ста бил ну сре
ди ну да се на њој трај но на ста ни и учи ни је сво јом.

У про сто ру (нео)ба рок не раз ба ру ше но сти зби р ке при по ве да ка Ab ovo, 
ко ји за хва та Ра ве ну, те Мле тач ку ре пу бли ку, Бу дим и Пе шту, Те ми швар, 
Хе р це го ви ну, Ба нат и Срем, ау тор сме шта ју на ке раз ли чи тих кон фе си ја 
и на ци ја. Би ло да је реч о исто риј ским лич но сти ма (Ви ћен ти је Јо ва но вић 
Ви дак, Јо ван На ко и др.) или фик тив ним, пи сац их нај че шће са мо ски
ци ра: не ма ком плек сно сти, раз вој но сти ни ти про ди ра ња у уну тра шњи 
жи вот ко је Ш. Ри монКе нан на во ди као осо би не ре а ли стич ких ли ко ва. 
Ме ђу тим, оно што ка рак те ри ше Ми ци ће ве ју на ке и ју на ки ње је сте сре ћан 
спој исто риј ског и псе у до и сто риј ског по р тре ти са ња: та мо где исто риј ска 
осно ва по сто ји, пи сац пу шта ма шти на во љу, те ће та ко Јо ван пле ме ни ти 
На ко у при чи „При ка за ње Та ли је у Ве ли ком Се ми клу шу” би ти опи сан 
на сле де ћи на чин:

Јо ван На ко, ба нат ски пле мић, чи ни ло се, ме сто гла ве имао је ве ли
ки, бе ли па у чи на сти облак, те ло од ку де ље, а ру ке од ша ши и сва ки ње гов 
пот пис на нов ча ним ме ни ца ма ње гов отац Ки рил пле ме ни ти На ко ни је 
при зна вао, већ га је про гла ша вао за илу зи ју и пре плет од вр бо вог пру ћа.
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С дру ге стра не, ау тор фик тив не ли ко ве уво ди у кон крет не вре мен
скопро стор не окви ре, чак и ка да (или: упра во он да ка да) ин си сти ра на 
фан та стич ком дис кур су: та ко у при чи „Ста рац на мра мо ру” ју нак ко ји 
се из не на да по ја вљу је на ве ли ком ка ме нумра мо ру у хе р це го вач ким 
бр ди ма 1766. го ди не има на се би „ви ше ве ков ну пра ши ну”, а па ти „од бо
ле сти ћу та ња” и стра ху је „од ми ни ја тур них, не ви дљи вих по кре та и оног 
слу чај ног, ша љи вог кре та ња ко је је мо гло да му ра спе ко сти.” Да ти ра ју ћи 
и си ту и ра ју ћи рад њу у кон крет ни про стор и вре ме, Ми цић до пу шта ју
на ци ма да сло бод но пу ту ју из јед ног све та у дру ги, да, као у бај ци, са вла
ђу ју огром не вре мен скопро стор не раз да љи не.

Ам би ва лен ци ја ових тра га ча ко ји за ко па ва ју сен ке, пла чу и ки ја ју 
за ра чун дру гих, по ја вљу ју се и иш че за ва ју из не на да, при ре ђу ју фан том
ска по зо ри шта, са ња ју про ро чан ске сно ве итд. не ти че се, ипак, са мо њих 
са мих: до брим де лом, она за хва та и од нос оп се на ра и гра ђан ског сло ја 
(у при чи „Ab ovo” те ми швар ски вла ди ка ре пре зен ту је тре зве ност и про
све ти тељ ске на зо ре на спрам за не се ња штва сли ка ра Ти ме Ђу ри чи на). Али 
ко ли зи је и су прот ста вље но сти не од но се се са мо на ју на ке и све то ве у 
ко ји ма они оби та ва ју не го и на са му ди на ми ку раз во ја гра ђан ске кул ту ре 
и умет но сти. Баш као што је у исто ри ји умет но сти 18. век ви ђен као ди
на ми чан и стил ски хе те ро ген, та ко се и ета пе раз во ја умет но сти у ње му 
очи ту ју у по је ди ним Ми ци ће вим при ча ма. У том по гле ду, нај ре пре зен
та тив ни ја је при по вет ка „Чо век ко ји је под пе ри ком но сио књи ге”, ко ја 
по чи ње „до си те јев ским” из ла ском За ха ри ја Бал ти ћа, „серб ског књи жев
ни ка”, из ма на сти ра, по ко јем се ши ри „бо лест књи га”. 

Од ма на стир ског мра ка бив шег ка лу ђе ра, пре ко ра ци о на ли стич ке 
иде је да гре си до ла зе од глу по сти и не мо гућ но сти да спо зна мо се бе, па 
све до пу то ва ња на За пад, где ко нач но по ста је „чо век са пе ри ком”, Бал
тић је не ко чи ја се тран сфор ма ци ја до и ма као про јек ци ја сме не епо ха у 
срп ској кул ту ри у вре ме од и гра ва ња рад ње при че, да кле, у су тон 18. сто
ле ћа. У том сми слу, он је сим бо лич ки лик, ко ји би мо гао пред ста вља ти 
скра ће ну ва ри јан ту јед не исто ри је умет но сти. Ме ђу тим, то чак исто ри је 
не за у ста вља се у при чи о пе ри ка ма, при пад но сти по ро ди ци „про све ће
них” и по тре би да се зна ње пре но си они ма ко ји га не ма ју и не це не; ју нак, 
би ва ју ћи у исти мах и пу бли ком и про та го ни стом дра ме ко ја го во ри о 
ње го вом жи во ту, „ку мен ди ји” јед ној, схва та сле де ће:

Ње го ве ми сли из ви то пе ре не кре ве ље њем ла кр ди ја шких ли ца би ле 
су са мо из о па че на ме ло ди ја увре да, чист под смех ње го вом жи во ту и она 
по пут ру ка ви це из вр ну та мр жња ко ја је од ње го вог све у куп ног тра ја ња 
пра ви ла бе сми слен след ко ра ка ко ји су би ли са мо роп ство сто па ла и ни шта 
ви ше. И док су над љу ди ма ко ји су се оку пља ли око крч ме про ми ца ле пр ве 
ка пи ки ше За ха ри је је осе тио да му под ре бр ом ра сте ле де на та ма, да је 
на ње га на гр ну ло не ко мрач но до ба ко је хо ће да га про гу та, да се очај ка 
ње му убр за но кре ће и да ње го ва пат ња има ви ше ли ко ва...
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Срећ ног раз ре ше ња не ма за За ха ри ју Бал ти ћа. Ње гов је жи вот ого
љен до фар сич ног ап сур да ис пред крч ме „Код ду гог ве ка” јед ног јун ског 
по по дне ва 1685. го ди не, а на о чи глед ма се ко ја је ту не да би се про све
тли ла, не го на про тив: да би ужи ва ла у скан да ли ма и го ње њу „књи жев
ни ка серб ско га”. Та ко чи та ва ње го ва про све ти тељ ска ми си ја, ње го ва 
ре не сан са, по ста је бе сми сле на, те шка и мрач на. Ње гов сим бо лич ки ула
зак у „мрач но до ба” је сте мо жда кре та ње ка ег зи стен ци ја ли зму и књи
жев но сти ап сур да, ко ја ће се ја ви ти два сто ле ћа ка сни је. Мо жда ће се 
пак по не ко из ма се што пред ТВ екра ном пра ти ри ја ли ти про гра ме пре
по зна ти у по зо ри шној пу бли ци спрем ној да по хи та за бе гун цем. Тек, 
пи сцу ва ља ода ти при зна ње што нас је су ве ре но во дио кроз при чу о 
ду гом ве ку, о сме на ма и ве чи том по на вља њу...

Др Дра га на В. ТО ДО РЕ СКОВ
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад
Лек си ко граф ско оде ље ње

Срп ска ен ци кло пе ди ја
dto do re skov@ ma ti ca srp ska.org .rs

ca pa jev ka7@gmail.com

КЊИ ГА О ЉУ БА ВИ, ТА КО ПО ТРЕБ НОЈ НАМ

Дра ган Бо шко вић, Ave Ma ria!, Са ми здат, Бе о град 2018 

Књи га ма сти хо ва Иса и ја (2006) и Отац (2013) Дра ган Бо шко вић се 
већ пред ста вио као пе сник из у зет не пе снич ке вред но сти, а ње го ве две 
нај но ви је књи ге пе са ма (The Clash и Ave Ma ria!), од стра не овог чи та о ца 
и ту ма ча, до жи вље не су као пра во из не на ђе ње због сво је вр сног пе сни
ко вог от кло на учи ње ног и пе снич ким са др жа јем, али и нео че ки ва ним 
и нео бич ним пе снич ким по ступ ком ко ји до но си нов ква ли тет пе ва ња. 
Пе та по ре ду об ја вљи ва ња, Бо шко ви ће ва пе снич ка књи габу ји ца The 
Clash (2016), по све ће на ро кен ро лу као на чи ну жи вље ња и про ми шља ња, 
ис пи са на је сти хо ви ма ко је од ли ку је му ње ви тост, не по сред ност, ис по
вед ност и искре ност, а у за вр шној ње ној пе сми на ја вље на је те ма ти ка и 
ове књи гепо е ме Ave Ma ria!. 

Ка да је у пи та њу пе сни ков дис курс, очи то је ње го во на ста вља ње 
и у књи зи Ave Ma ria! (2018). Ме ђу тим, пе снич ки са др жај по е ме пред на ма, 
као што и сам на слов су ге ри ше, пот пу но је дру га чи ји у од но су на прет
ход ну за јед ни цу сти хо ва. Чак и из глед нај но ви је пе снич ке књи ге, дат у 
ви ду гра мо фон ске пло че, су ге ри ше на ста вак по ет ског дис кур са јер асо
ци ра на прет ход ну, The Clash, чи ји је по кре тач му зи ка. Осим то га, и 




