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К Р И  Т И  К А

ПО ТРА ГА ЗА ИДЕН ТИ ТЕ ТОМ

Ла на Ба ста шић, Ухва ти зе ца, Кон траст из да ва штво, Бе о град 2018

„Све јед но ро диш ли си на или кћер
у сла ву по ко ље ња.”

Ми лош Цр њан ски

Пра те ћи Бе лог Зе ца, Ке ро ло ва Али са се на шла у Зе мљи чу да. Не 
зна мо да ли је хте ла да га ухва ти, зна мо са мо да ју је пу то ва ње од ве ло 
у свет где је би ла час ве ли ка, час ма ла, до спо зна је да се ја од ју трос 
раз ли ку је од ја од ју че. Пра те ћи при чу на ра тор ке ро ма на Ла не Ба ста шић 
(1986) Ухва ти зе ца, чи та лац ула зи у по се бан свет ко ји спи са те љи ца ства
ра при по ве да њем. Тај свет ли чи на онај ко ји зо ве мо ре ал ним као од раз 
у огле да лу. И не у хва тљив је по пут тог од ра за. Огле да ло тек ста зна да 
бу де ча роб но, а то ко ли ко је уз бу дљи во пу то ва ње иза огле да ла мо гла би 
да по твр ди иста Али са. 

Ро ман Ухва ти зе ца отва ра епи граф из Ке ро ло ве бај ке ко ји упу ћу је 
на ва жност при по ве да ња до жи вља ја, без су ви шних об ја шње ња:

 „Мо гла бих вам ис при ча ти сво је до жи вља је – тек од ју трос”, ре че 
Али са бо ја жљи во. „Не би има ло сми сла вра ћа ти се на ју че, по што сам 
он да би ла са свим дру га осо ба.”

 „Об ја сни то!”, ре че Кор ња ча.
 „Не мој, не мој! Пр во ис при чај до жи вља је!”, ре че Гри фон не стр пљи во. 

„Об ја шње ња се увек стра шно отег ну.” 

(Лу ис Ке рол, Али са у зе мљи чу да)

Ла на Ба ста шић, сле де ћи тај па мет ни са вет, ис пи су је уз бу дљи ву, 
ди на мич ну при чу о од ра ста њу и по тра зи за иден ти те том. Њен ро ман го
во ри о јед ној ге не ра ци ји са не мир ног Бал ка на чи је се де тињ ство по кло
пи ло са ра том де ве де се тих го ди на XX ве ка и чи ји су пред став ни ци у 
ве ли ком бро ју на пу сти ли сво ју зе мљу у по тра зи за бо љим жи во том (че сто 
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и дру га чи јим иден ти те том). Кри ти ча ри су од мах пре по зна ли ак ту ел ност 
про бле ма ти ке, ве шти ну при по ве да ња, но ве аспек те на ра тив не пер спек
ти ве, отво ре ност ау тор ке, ње но за не ма ри ва ње та буа, жен ску сен зи бил ност. 
Не ко ме се нај ви ше до па ла – за са вре ме ну срп ску књи жев ност нео бич на 
– те ма жен ског при ја тељ ства, па су ра до ста ви ли Ухва ти зе ца у исти низ 
са по пу лар ним ро ма ном Еле не Фе ран те – та кву ви зи ју ну ди, на при мер, 
ау тор ка пред го во ра овом де лу Ја сми на Вр ба вац. Из два ја се ро ман и ви
со ком све шћу о пи са њу. Ка ко за па жа Ни ко ла Ни ко лић, ро ман је ве о ма 
ус пе ла ком би на ци ја „у ко јој ’ка ко се пи ше’ и ’о че му се пи ше’ иду у ко рак 
јед но с дру гим”.1 При вла чи па жњу кри ти ча ра и те ма жен ског иден ти те та: 
„Ро ман Ухва ти зе ца го во ри о то ме ка ко је би ти же на не пре кид ног тран
зи та, лу та ња из ме ђу при нуд них, до ди је ље них до мо ва и оних има ги нар них 
ко је са ме гра ди мо и по но во осва ја мо. Ро ман го во ри пр вен стве но о жен ском 
при ја тељ ству, што је ите ка ко за хтје ван за да так, по треб но је мно го вје
шти не ка ко пи са ти о же ни, ка ко ство ри ти жен ски иден ти тет, без да је 
он од бље сак не ког му шкар ца, не го да тај иден ти тет по сто ји сам за се бе. 
И Ба ста шић то ите ка ко успје шно ра ди” – бе ле жи Ми ре ла Ма џић.

У при по ве да њу о од но си ма про та го нист ки ња ро ма на Са ре и Леј ле 
од са мог по чет ка осе ћа се стра стве на на пе тост, на пе тост ба лан си ра ња. 
У ро ма ну су при сут на два вре ме на: вре ме при по ве да ња и вре ме успо
ме на, из ме ђу ко јих се про сти ре два на ест го ди на. Чи та лац зна глав не 
тач ке овог сво је вр сног пу то ва ња кроз вре ме (де тињ ство, пу бер тет, сту
дент ске го ди не, жи вот мла де же не у ино стран ству) и про стор (од Да
бли на до Бе ча, пре ко Мо ста ра, Јај ца и Ба ња лу ке). Ме ђу тим, не зна где 
ис пи су је сво ју по вест на ра тор ка ко ју зо ву Са ром, зна мо са мо да то ра ди 
на кон су сре та са Ди ре ро вим Зе цом у Ал бер ти ни. Ис по ста вља се да је 
пу то ва ње у Бо сну и Беч би ло за пра во због ње га, као и Али син из лет у 
Зе мљу чу да... У ро ма ну, до ду ше, по сто ји ства ран бе ли зец. Он је је ди ни 
ко ји не бе жи из ку ти је кад по чи ње зе мљо трес па га не тре ба хва та ти. 
Тај Зец (ко га зо ву та ко ђе Зе ко и Зе кан) ве ро ват но је био бе ли ку нић, а 
ку ни ће че сто зо ву зе че ви ма. Тај де таљ је је дан од оних ко ји упу ћу ју на 
тан ку гра ни цу иден ти те та – за ју на ка Ди ре ро вог де ла зна се да ни је 
ку нић. У Ке ро ло вој бај ци Бе ли Зец и Мар тов ски Ку нић и те ка ко се раз
ли ку ју.2 Про блем иден ти те та за цр тан је у ро ма ну знат но ши ре не го што 
се ви ди на пр ви по глед. Као што на слов Ухва ти зе ца (име де ла ко је од
ре ђу је ње гов иден ти тет) до пу шта раз ли чи те мо гућ но сти ту ма че ња и 
пред ста вља јед ну од нај ин три гант ни јих за го нет ки за чи та о ца.3

1 http://www.glif.rs/blog/re de fi ni sa njelic neisto ri jeuhva tize cala naba sta sic/.
2 До ду ше, у ори ги на лу они се зо ву the Whi te Rab bit и the March Ha re 

(Бе ли Ку нић и Мар тов ски Зец), а у пре во ду Лу ке Се ме но ви ћа ме ња ју иден ти тет, 
https://klub ci ta la ca.fi les.wor dpress.com /2011/06/lu iske rolali sauze mljicu da.pd f.

3 Ве ру је мо да чи та о ца не ће за ва ра ти слич ност на сло ва ро ма на Ла не Ба ста
шић и на зи ва дру штве не игре (ко ју та ко ђе мо же те на ћи на сај ту Дел фи књи жа ре).



720

Кљу че ве мо гу ће од го нет ке по тра жи ће мо у стра те ги ји име но ва ња 
ју на ка ко ја за слу жу је по себ ну па жњу. No men est omen. У ро ма ну Ла не 
Ба ста шић по ве за ност име на и суд би не обе ле же на је ве о ма ја сно. Кад 
по чи ње рат, по ро ди ца Бе гић по ста је Бе рић (на след ни ци бе го ва про ме ном 
јед ног сло ва по ста ју из дан ци по зна те ло зе срп ских тр го ва ца). Ар мин 
по ста је Мар ко, а ње го ва се стра Леј ла – Ле ла. Раз ло зи та кве про ме не су 
ви ше не го про зир ни. Но во име зна чи но ви, по жељ ни ји иден ти тет.

Из бор но вих име на из гле да ло гич но. Ар мин, јед но од нај по пу лар
ни јих име на код Му сли ма на у БиХ (што са да, што се дам де се тих го ди на 
XX ве ка), у пре во ду са пер сиј ског зна чи за штит ник, а има ли ве ћег 
за штит ни ка за Ср бе од Мар ка Кра ље ви ћа? Име Ар мин је но сио је дан од 
кра љев ских си но ва у Књи зи кра ље ва, да кле, кра ље вић, што до дат но 
по ја ча ва мо ти ва ци ју та квог из бо ра. По сто је по да ци да ово име има гер
ман ско по ре кло и зна чи „си лан”. Фи ло ло зи (а Са ра и Леј ла су то) ће се 
се ти ти, на при мер, да се хр ват ски лин гви ста, је дан од нај по зна ти јих 
про у ча ва ла ца Гун ду ли ће вог Осма на, звао Ар мин Па вић. Ме ђу тим, за 
по ро ди цу Бе рић име Ар мин је из ра зи то му сли ман ско, за то га тре ба 
про ме ни ти.

Леј ла је та ко ђе ве о ма по пу ла р но име за му сли ман ске де вој чи це, а 
пр ва асо ци ја ци ја во ди ка ле ген дар ним Леј ли и Меџ ну ну. Ово име са др жи 
у се би од ре ђе ну ам би ва лент ност: оно но си зна че ње „ве че” или „ноћ”, 
„та ма”, „су мрак”; „цр на као ноћ”, али и „зве зда”, „она ко ја осве тља ва 
та му”. У по зна тој ле ген ди но си ла га је де вој ка – сим бол че жње. Та кву 
функ ци ју има до не кле ју на ки ња тог име на у ро ма ну Ла не Ба ста шић. 
Мо жда је (и) за то Са ра упор но зо ве Леј лом, не са мо због то га што се са 
про ме ном име на ме ња и са ма де вој ка. Име Ле ла има сло вен ске ми то ло
шке ко ре не и ње го ва но си тељ ка ус по ста вља не ви дљи ву нит по ве за но сти 
са Шум ском мај ком. Сма тра се да се то ста ро име „кри је” у име ни ма 
Је ле на и Је ли ца. Ин тер нет из во ри бе ле же да је име Леј ла нај по пу лар ни
је у Бо сни, док у Ре пу бли ци Срп ској (а на ше ју на ки ње су из Ба ња лу ке), 
као и у Ре пу бли ци Хр ват ској, има ви ше ње го вих „ва ри ја ци ја”. Јед на од тих 
ва ри ја ци ја је Ла на. Леј ла је да кле мо гу ћа име ња ки ња ау тор ке ро ма на, а 
и Је ле не, Ан дри ће ве же не ко је не ма. 

На ра тор ка ни је има ла по тре бе за про ме ном име на рат них де ве де
се тих го ди на XX ве ка. И у Да бли ну ње но име Са ра зву чи европ ски и 
ана ци о нал но. Она мо же да бу де по на ци о нал но сти би ло шта, јер је ње но 
име по пу лар но и у хри шћан ском све ту (по себ но на ен гле ском го вор ном 
под руч ју), и у све ту му сли ман ском. Би блиј ска при ча о Са ри, же ни Авра
мо вој, са др жи у се би мо гућ ност про ме не иден ти те та. Та пр ва од Са ра 
зва ла се та ко док ни је до би ла од Го спо да дру го име. Осим два име на, она 
има и два ста ту са: Авра мо ва же на у јед ном тре нут ку би ва про гла ше на 
Авра мо вом се стром. У ро ма ну Ла не Ба ста шић Ар ми но ва по зи ци ја по
не кад под се ћа на ту чуд ну си ту а ци ју: не жно осе ћа ње на ру бу ерот ског 
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и по тај не же ље за иден ти фи ка ци јом са њим га је пре ма ње му и Са ра, и 
ње го ва се стра Леј ла. 

Има у ро ма ну Ла не Ба ста шић и не и ме но ва них ју на ка. Са ра два пут 
спо ми ње си ту а ци ју да ва ња име на бе лом зе цу, али зец оста је без име на. 
У ства ри, ку нић до би ја име Зец, ко је му да је друк чи ји иден ти тет.

На ва жност иден ти те та у кон тек сту ро ма на упу ћу је већ епи граф. 
И ма да је у том ци та ту из Ке ро ло ве бај ке про блем на вод но гур нут у 
стра ну, чи та лац Али се се ти ће се јед ног дру гог ди ја ло га ко ји би ре као 
ви ше о на ра тор ки ро ма на Ухва ти зе ца: 

„Ко си ти?”, за пи та Гу сје ни ца. Ова кво за по чи ња ње раз го во ра ни је 
дје ло ва ло баш охра бру ју ће. Али са од го во ри при лич но сти дљи во: „Ја – ја 
– је два то сад и знам, го спо ђо – али бар знам ко сам би ла кад сам ју трос 
уста ла, но чи ни ми се да сам се ота да већ не ко ли ко пу та про ми је ни ла.” 
„Шта хо ћеш ти ме да ка жеш?”, за пи та Гу сје ни ца стро го. „Бу ди ја сни ја!”

„На жа лост, не мо гу би ти ја сни ја, го спо ђо”, ре че Али са, „јер као што 
ви ди те ја ни сам ја”. „Ја то не ви дим”, ре че Гу сје ни ца. 

То мо гу ус твр ди ти и чи та о ци ро ма на Ла не Ба ста шић... И ни је ни 
чу до. Игре са иден ти те том спа да ју у им пли цит ну по е ти ку овог де ла. 
Упи са не су, ре кла бих, у ње гов ДНК. 

Спи са те љи ца од са мог по чет ка дис крет но упу ћу је на ту осо бе ност 
де ла. На ра тор ка, ко ја је, су де ћи по све му, и са ма ау тор ка ро ма на, упо зна
је нас са сво јим при по ве дач ким ди ле ма ма. Са ра тра жи нај а де кват ни ју 
за ме ни цу за Леј лу ко ја ће би ти опи са на у ње ном де лу. Ју на ки ња се опре
де љу је за ти, ма да је у игри и она: 

Да поч не мо ис по чет ка. Имаш не ко га и он да га не маш. И то је от при
ли ке ци је ла при ча. Са мо што би ти ре кла да не мо жеш има ти дру гу осо бу. 
Или да ка жем она? Мо жда је та ко бо ље, то би ти се сви дје ло. Да бу деш 
она у не кој књи зи.

Чи та лац је склон ве ро ва ти јана ра то ри ма, за то при ма овај из бор 
као да тост. Пра ви ла игре су ус по ста вље на: Са ра у ро ма ну би ће ја, а 
Леј ла – ти или она. Ме ђу тим, и се би се обра ћа мо са ти. Кад пи сац по ку
ша ва да по бег не од јаоб ли ка, као што је то ра дио ју нак Ки шо ве Ман сар де, 
као је ди ни из бор на ме ће се тре ће ли це јед ни не... Ако ау тор ка као кључ 
ну ди Али си ну при чу са ње ним Ја – ни сам ја, мо жда у овом де лу не га
ци ја об у хва та и дру ге за ме ни це: ти – ни си ти, она – ни је она... 

Ју на ки ње ро ма на Ла не Ба ста шић то ли ко су бли ске и то ли ко раз ли
чи те ко ли ко то мо гу да бу ду ау тор и лир ски ју нак, ја и ње гов ал тер его, 
ко је сре ће мо у лир ској по е зи ји и про зи. 

Че сто су то де ла у ко ји ма је при су тан ау то би о граф ски еле ме нат, 
ме мо а ри ко ји ни су до слов це вер ни, а ма ска јапри по ве да ча и скри ва и 
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от кри ва. У срп ској књи жев но сти има кла сич них де ла ко ја спа ја ју ау то
би о граф ско као ин тим но и фик ци о нал но као умет нич ки од мак, ко рак 
ка уни вер зал ном. Ме ђу њи ма је Днев ник о Чар но је ви ћу Ми ло ша Цр њан
ског, ко ји је на стао из рат них за пи са пи сца да би по стао ро ман о из гу бље
ној ге не ра ци ји Пр вог свет ског ра та. Осо бе но сти ње го ве по е ти ке ис ко ри
стио је у Ман сар ди, ау то би о гра фи ји јед ног де ла (та ко би смо од ре ди ли 
вр сту лир ског ро ма на ко ји пред ста вља ми ме зис ње го вог пи са ња), Да
ни ло Киш. Ла на Ба ста шић ис пи су је ро ман (ау то)би о гра фи ју јед не рат не 
ге не ра ци је – ге не ра ци је чи је је де тињ ство, по пут Ки шо вог, обе ле жио рат. 
Мо жда за то у ње ном ро ма ну мо же мо про на ћи епи зо де ко је под се ћа ју на 
Ки шо ве при че из Ра них ја да: Ан ди уби ја ма чи ће, Са ра уби ја врап ца; 
де ча ко вој при чи од ко је се цр ве ни од го ва ра ју де во јач ке отво ре не при че 
о мен стру а ци ји као јед ној од те ма ко је се из бе га ва ју. Кон ста та ци ја „Го
спо де, ка ко се ов де бр зо смр ка ва” из Ки шо вог лир ског ро ма на Ба шта, 
пе пео од го ва ра та ми ко ја се спу шта на Бо сну усред бе лог да на код Ла не 
Ба ста шић. 

У ро ма ну Ухва ти зе ца рат се не ја вља као ми ме тич ка сли ка ре ал
но сти, већ као од јек, као ру жан сан ко ји се по ти ску је у не се ћа ње: 

Ка сни је сам зна ла ла га ти стран ци ма. Би ла сам ма ла, ре кла бих, 
ни сам би ла ни свје сна шта се до га ђа ло. Али то ни је тач но. Зна ле смо, ти 
и ја. Зна ле смо да је по чео, да су га от по че ли. Зна ле смо и да ће тра ја ти. 
Убр зо је по стао кон стан та, као до дат ни хе миј ски еле мент у ва зду ху. Би ло 
га је ла ко из го во ри ти, пре вр ну ти пре ко је зи ка као до бро ју тро или ла ку 
ноћ. Би ло га је сву да: у др ве ту ли пе иза на ше шко ле, у дјеч јим цр те жи ма 
на зи ду школ ског то а ле та, у на став ни ци ма ко ји су од јед ном пи са ли са мо 
ћи ри ли цом. Би ло га је и у те би, у твом но вом име ну и пра зном ли цу. Здру
жио се с Ар ми но вим не стан ком.

Као што ју нак Днев ни ка о Чар но је ви ћу не во ли да се се ћа ра та који 
га му чи и у сну. Ме ди цин ска се стра оп ту жу је за ноћ не мо ре „лу де књи ге” 
ко је ју нак чи та. Тај вој ник је стра стве ни чи та лац, као и ју нак Ки шо ве 
Ман сар де, чи ји свет чи не књи ге и ко ји се на кра ју ро ма на спу шта са 
ман сар де у ре ал ност.

На ра тор ка ро ма на Ухва ти зе ца та ко ђе се спу шта у друк чи ју ре ал
ност: са се ве ра, из Да бли на, она си ла зи до ле, на југ, у Мо стар, да би 
ка сни је по но во кре ну ла го ре, у Беч. Њен жи вот је та ко ђе обе ле жен књи
жев но шћу, на је дан дис кре тан на чин: књи га Остр во с бла гом од лу чу је 
бу дућ ност Са ри не љу бав не ве зе са Мај клом. Ако ју на цина ра то ри код 
Цр њан ског и Ки ша при ча ју о чи та њу, на во де име на пи са ца, на сло ве књи
жев них де ла, Са ра и Ле(ј)ла игра ју сво је по себ не игре: „јед на од нас би 
ис пљу ну ла за бо ра вље ни ци тат из не ке од књи га ко је би нам се на шле у 
ви до кру гу у том тре нут ку, а дру га би мо ра ла да по го ди на слов”. Та ко се 
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мо гу игра ти са мо ис ку сни чи та о ци, ма да се на ра тор ка не хва ли ве ли ким 
чи та лач ким ис ку ством. Прет по ста ви ла бих да је реч о пу то ка зи ма ко ји 
усме ра ва ју па жњу чи та ла ца на пи сце чи ја се по е ти ка од ра жа ва у огле
да лу тек ста. То су пре све га Ми лош Цр њан ски, чи ји се Пу то пи си пр ви 
спо ми њу у ро ма ну, и Да ни ло Киш. Ма да се Днев ник о Чар но је ви ћу не 
спо ми ње у тој игри, он је већ упи сан као ма три ца у Ки шо ву Ман сар ду 
(тај се ро ман ја вља као је дан од ци та таза го нет ки, а сце на са пси ма ко ји 
из не на да ги ну пре ра ста у ро ма ну Ла не Ба ста шић у за го нет ни по мор 
па са у гра ду). Струк ту ра пр вог ро ма на Ла не Ба ста шић ни ма ло не под се ћа 
на екс пе ри мен тал ну фор му пр вих ро ма на Цр њан ског и Ки ша. Њен ро ма
неск ни пр ве нац је из гра ђен хро но ло шки по у зда но, до след но, са ло гич ки 
оправ да ним ре тро спек ци ја ма. Ње гов ре а ли зам, до ду ше, по чи ње иза зи
ва ти сум њу кад се ју на ки ња на ђе у Бо сни ко ја се ја вља као зе мља чу да. 
За чуд ност пеј за жа4, нео бич на та ма ко ја се нео бја шњи во ра но спу шта, 
све то кон тра сти ра са уо би ча је ном сли ком тог кра ја.5 Чу дан ути сак оста
вља при ча о оби ла ску Јај ца и Ба ња лу ке: као да се ју на ки ње кре ћу у про
сто ру без љу ди, са по не ким „људ ским остр вом” – у Јај цу је то Леј ли на 
при ја те љи ца, у Ба ња лу ци – Са ри на мај ка и ње на слу жав ка Пет ка (жен
ска ва ри јан та Ро бин зо но вог Пет ка усред мо ра пра зни не). У Бо сни ко ју 
по се ћу је Са ра као да не ма му шка ра ца. И кад тре ба из ву ћи ау то, по ма же 
не по зна та же на. 

У ро ма ну Ухва ти зе ца има му шких ли ко ва (Мајкл, Са рин отац, 
учи тељ ма те ма ти ке...), али је њи хов цен трал ни по ло жај у де лу по ме рен, 
а ути цај на суд би ну ју на ки ње огра ни чен. Из у зе так пред ста вља Ар мин, 
ко ји је пре ју накче жња, књи жев ни лик, му шки ал тер его на ра тор ке. 
Пу то ва ње за Беч у по тра зи за њим чи ни глав ну нит ро ма на. „Ба зич ни 
сми сао је сте по тра га, али ка ко ври је ме иде, по ста је ја сно да се под њом 
од ви ја мно штво дру гих, пре ћут них по тра га” – лу цид но за па жа Ни ко
ла Ни ко лић. „Јед на од ва жни јих сва ка ко је и Са ри но тра га ње за сје ћа њем 
на до мо ви ну ко је би у но вим усло ви ма има ло упо треб ну ври јед ност.” 
До да ће мо – тра же ћи Ар ми на Са ра тра жи се бе. 

Ар мин је био тај ко ји је „дир нуо Ди ре ра”, тај ко ји је имао по себ ну 
олов ку. Ви зу ел ни код, ве зан за ње га, за цр тан је већ на по чет ку ро ма на: 
на ра тор ка за ми шља ка ко би Леј ла „на сли ка ла” се бе и њу: 

4 Ни ко ла Ни ко лић ту ма чи је на сле де ћи на чин: „С дру ге стра не, по што 
је ро ман Ухва ти зе ца очи то за ми шљен као са вре ме ни, ствар но сни пан дан Али си 
у зе мљи чу да, ова кво за кри вље ње ре ал но сти мо же се схва ти ти и као по ру ка да 
су ов да шње из ви то пе ре не тран зи ци је нео до љи во слич не ан ти бај ка ма.”

5 Ако уку ца мо у пре тра жи вач Бо сна зе мља свје тло сти, осим пе са ма о 
Бо сни – зе мљи свје тло сти на ћи ће мо, на при мер, фо тоиз ло жбу Хе р це го ви на 
– зе мља свје тло сти, пе сму „Хе р це го ва зе мља, ко љев ка свје тло сти” (а ју на ки ње 
кре ћу за Беч из Мо ста ра). Нај ве ће из да вач ко пред у зе ће у Са ра је ву до би ло је име 
Свје тлост (са да, до ду ше, кад по ку ша ва те из гу гла ти Свје тлост – Са ра је во, 
пр во до би је те ин фор ма ци ју о по ли кли ни ци Свје тлост).
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Се бе би пре о бу кла у свје тлу ца ве кр пе ка кве су јој се од у ви јек сви ђа
ле, про ду жи ла си но ге, по ве ћа ла гру ди, до да ла ко ји вал у ко су. А ме не би 
ис ка са пи ла, оста ви ла тек по не ки пра мен да ви си пре ко че твр та сте гла ве...

Кад Бе ли Зец зо ве Али су име ном Ме ри Ен, Али са се ода зи ва на ње га: 
„Ми сли да сам му слу жав ка”, ре че у се би тр че ћи. „Што ће се из не на ди ти 
кад ви ди ко сам!”. За утвр ђи ва ње иден ти та ва жно је ви де ти. Ви зу ел на 
умет ност – сли кар ство – игра у овом ро ма ну о иден ти те ту ве о ма ва жну 
уло гу. По тра га за Ар ми ном, по тра га за со бом, да та је кроз су срет са де лом 
Ал брех та Ди ре ра, са Ди ре ро вим Зе цом. Са ре мекде лом Ди ре ра ко ји је 
ве о ма др жао до свог ау тор ског ана гра ма, Ди ре ра чи ји су пре ци но си ли 
ма ло друк чи је пре зи ме и чи ја је на ци о нал на при пад ност по оцу пред мет 
ди ску си ја. Ди рер ко јем је Ми лош Цр њан ски по све тио пу то пис „Тај на 
Ал брех та Ди ре ра” – за бе ле же но пи шче во пу то ва ње кроз про стор и ау то
би о граф ске за пи се сли ка ра, као и кроз га ле ри ју ње го вих ау то по р тре та. 

Ди рер је био тај ко ји је ухва тио зе ца. Ле ген да ка же да га је до нео 
из јед не шет ње и да је при чао свом мо де лу да би тај мир но се део. Али, 
и да га је сли као по се ћа њу, ипак га је ухва тио – пре но ше њем жи во та 
на плат но. 

У ста кла стом, цр ном оку сви је тлио је ма ли про зор. Ди рер се на мјер
но одао. Да ли га је за и ста др жао у сво јој ра ди о ни ци? Да ли је то био од раз 
ствар ног про зо ра, или је и он био из ми шљен? А мо жда је је ди но он био 
пра ви, а онај зец око ње га тек вје што пред ста вље на успо ме на. Мо жда је 
то про сто би ла тех ни ка да се по глед учи ни жи вљим. Али не, по ми сли ла 
сам, то ни је по ен та. Ни је би ло ва жно у ка квом је про сто ру био не ки зец 
из 1502. го ди не. Про стор је био у ње му, у том зе цу пре да мном, за у ви јек.

У оку зе ца мо гли би смо по тра жи ти од раз сли ка ра ко ји га пор тре
ти ше, ње гов ау то пор трет. На сли ка ти зе ца зна чи (и) на сли ка ти се бе у 
том жи вом огле да лу. Ухва ти ти зе ца зна чи (и) ухва ти ти се бе у свом умет
нич ком де лу.

У оку Ди ре ро вог зе ца, ко ји је на сли кан из по себ не пе р спек ти ве, 
на ла зи мо од раз про зо ра. Исто ри ча ри умет но сти ка жу да је то да нак 
тра ди ци ји прет ход ни ка. У том про зо ру Са ра ви ди Леј лу, Ле лу, њу. Ви ди 
свој ал тер его. У про зор ском ста клу огле дао се на ра тор Днев ни ка о 
Чар но је ви ћу, а пр ве април ске но ћи ви део је из над се бе, као у огле да лу, 
ли це свог ал тер ега. Сво је ли це. 

У огле да лу тек ста по ма ља ју се књи ге ко је ну де нео бич на ре ше ња 
пи та ња иден ти те та. По дво је ност ју на ка чи ни јед ну од глав них за го нет
ки Днев ни ка о Чар но је ви ћу. Њу, као и по дво је ност ју на ки ње у ро ма ну 
Ба ста ши ће ве, ра ђа же ља да се бу де не ко дру ги, дру га чи ји, ка ко би се 
по сти гла пу но ћа ег зи стен ци је. Под се ти мо се, Ми лош Цр њан ски је хтео 
да бу де по мор ски офи цир, а био је сва ка ко и вој ник, и су ма тра и ста... 
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Ла у тан, ју нак Ки шо ве Ман сар де, та ко ђе има свој ал тер его – Јар ца 
Му дри ја ша. У овом слу ча ју ра ди се о по дво је но сти ко ја мо же по ми ри ти 
ра ци о на ли зам и сен зи бил ност, за не се ног пе сни ка и ре а ли сту. Кад же ли 
да по ни зи ра ци о на ли стич ки део сво га ја, Ор феј га на зи ва фа бу ла ном, 
књи жев ним ли ком ко ји се мо же из ба ци ти из књи ге. У ро ма ну Ла не Ба
ста шић Ле(ј)ла – су прот ност Са ре – по ста је ју на ки ња ње ног ро ма на, а 
Ар мин се та ко ђе ја вља као књи жев ни лик. Су ма тра и ста је за на ра то ра 
Днев ни ка био „ви ше не го брат”. За на ра тор ку ро ма на Ухва ти зе ца Ле(ј)ла 
је ви ше не го се стра. 

Ни ма ло слу чај но, во љом ау тор ке Са ра жи ви у гра ду Џој со вог Улик са. 
Уликс је, као што је по зна то, дру го име Оди се ја, оног ко ји се вра ћа ку ћи 
у Ли ри ци Ита ке и чи ју фи гу ру по врат ни ка из ра та пре по зна је мо у Днев
ни ку о Чар но је ви ћу. У ро ма ну Ла не Ба ста шић Оди сеј је же на ко ја се 
на кон два на ест го ди на вра ћа у свој крај. Спи са те љи ца је ус пе ла пре ко
ди ра ти кла сич на де ла срп ске књи жев но сти, ство рив ши ги но цен трич ни 
ро ма неск ни свет. 

Ла на Ба ста шић је на пи са ла ро ман ко ји на по се бан на чин спа ја ак ту
ел не по е ти ке и мо дер ни стич ку тра ди ци ју лир ског ро ма на. Без на гла ша
ва ња по ступ ка, дис крет но и при род но, спи са те љи ца ус по ста вља ти по
ло шке ве зе са де ли ма срп ске књи жев но сти чи ју по е тич ку кич му чи не 
пи та ња иден ти те та. Ин тер тек сту ал ност ов де ни је алек сан дриј ска ци
тат ност, већ „ге ни лек ти ра” као нео дво ји ви део књи жев ног иден ти те та. 

„Ни смо зна ли а има ли смо че до у да љи ни” – за бе ле жио је у „Ете
ри зму” Ми лош Цр њан ски. То че до не мо ра би ти син, о ко јем је пи сао 
на ра тор Днев ни ка о Чар но је ви ћу. Ро ман Ла не Ба ста шић убе дљи во по ка
зу је да то мо же би ти и ћер ка. 

Ала ТА ТА РЕН КО

ИКАР КО ЈИ НЕ ПРИ ЗНА ЈЕ ПАД

Ра до ван Ждра ле, Ха ло, Да вос, Про ме теј, Но ви Сад 2018

Ра до ван Ждра ле, про зни пи сац и скулп тор, као да се у сво јим ра
ним пе снич ким по зни ца ма ве хе мент ног на сло ва Ха ло, Да вос, тру дио да 
пре пе ва (и до пе ва) Фро мо ве те мељ не књи ге Би ти или има ти, Бек ство 
од сло бо де, Уме ће љу ба ви. Ни Ди кен са, Игоа, Гор ког, Ке стле ра, Чер ни
шев ског, За мја ти на, Ор ве ла, Хак сли ја, Аси мо ва, мла ђах ног При ле пи на, 
ни Вла ду ши ће ву фан та зма го рич ну дис то пи ју Ми, из бри са ни ни је пре
ви део. И на До ма но ви ће вог Во ђу, Ћо си ће ву Бај ку, Миљ ко ви ће ву Да ли 
ће сло бо да уме ти да пе ва као што су су жњи пе ва ли о њој, Пла то но ву 




