
725

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 
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Др жа ву, на Ка пи тал, и на По пе ро во отво ре но дру штво (по го то во) као 
да је, уз гред но, ба цио око. Али и на не ке дру ге рет ке, ма ло по зна те књи ге 
(као што је она бан ка ра Жа ка Ата ли ја о хи пер но ма ди ма /при ви ле го ва ној 
ели ти/ и ин фра но ма ди ма /ро бљу, си ро ти њи ра ји/), а што, су штин ски гле
да но, и ни је од пре суд не ва жно сти за умет нич ку стра ну ове пе смо збир ке. 

По сма тра но са са вре ме не ли те рар не адре се са ко је нас, као је се ње 
ли шће, за си па ју ау тор ска пи сма јед но смер ног по е тич ког клат на – од опор
ту ни зма, ис пра зне са мо до вољ но сти/са мо за гле да но сти и ре зиг на ци је до 
са мо по ри ца тељ ског ко мо ди те та (ка ко са мо по ри ца ња се бе, та ко и умет
нич ке књи жев но сти) – Ждра ло ве пе сме су по ма ло ро бу сне, ху ли тељ ске 
и рас кол нич ке, ан ти у то пиј ске, про зир љи ве, пе си ми стич не, бун тар ске, 
(е)во ка тив не, опо ми њу ће, отре жњу ју ће и оп ту жу ју ће. Али и ле ко ви те и 
по све ће нич ке, у ко ји ма овај пи сац и пе сник са уми ље ни јем при зи ва не
ке (бу ду ће) пе смо твор це, у бу дућ но сти ко је мо жда не ће ни би ти!

Има у овим пе сма ма не што од (аван гард ног) на но са и пун тар ства 
Бра ће Ми цић, и ни је то ни ма ло слу чај но ако зна мо да је по че так као и 
крај два де се тог ве ка (и јед на ко за че так два де се тог пр вог) обе ле жи ло и 
обе ле жа ва ско ља ва ње (да нас но вих) вар ва ра ко ји су се сци јен ти стич ки 
не по врат но про зли ли. Фор ма и дух ове кри тич ке по е зи је (по сре до ва на 
идеј ност „вас пит не” по ру ке, кон цепт кул тур не и дру штве не по бу не, опор 
је зик, на ту ра ли стич ке сли чи це, со ци јал не но те, мак си ме и ми ни ма ли
зми, афо ри стич ка жа о ка, ду хо ви та и че шће ци нич на до сет ка) као да 
под се те кад што при ље жног чи та о ца на ру ске кон цеп ту а ли сте с кра ја 
два де се тог ве ка.

За раз ли ку од мно гих сво јих брат стве ни ка по кр ви и ма сти лу, 
Ра до ван Ждра ле отво ре них очи ју гле да у сво ју тмор ну епо ху и ње не оту
ђе не са вре ме ни ке за гли бље не у ме ђу све ту сај бер и жи вот не ствар но сти; 
до ви ђа пра и звор те епо хе, и тра гич но ста ње ис пра жње не све сти ње них 
са пут ни ка, слу те ћи освит без зо ре... Као да те ме и мо ти ви ње го вих пе
са ма кру же си ла зном пу та њом (не про мен љи вог) свет ског по рет ка ко ји 
је де фи ни сао још Бран ко Ла за ре вић: кре те ни зам – иди о ти зам – гра би зам 
– лу ди зам – уби зам. „Људ ски обор – ка ко ка же Ла за ре вић „на че лу са 
ве пром, ов ном и во ђом”, а ко га пе снич ки су бјект Ра до ва на Ждра ла ху ли 
и „по све ћу је”. С овим у ве зи ни је на од мет, на про тив, под се ћа ње Ми ли
са ва Са ви ћа, ко ји у јед ној сво јој ау то по е тич кој по сла ни ци пи ше: „Не мо гу 
мит ске при че, ма ко ли ко би ле отво ре не за ак ту а ли за ци ју, за ме ни ти оне 
ко је нам се до га ђа ју, још ма ње при че ко је се сво де на књи жев нопо е тич
ке рас пра ве. Хтео – не хтео, пи сац је при мо ран да по не ки пут крик не, 
иа ко тај крик не бо не при ма!”

На слов на пе смапо е ма „Ха ло, Да вос”, те ле фон ски сти хо ва ни раз
го вор ко ји се „од ви ја” (у пер фек ту и пре зен ту) на ли ни ји по ро бље ни и 
из бри са ни – Фо рум бо га тих у оном швај цар ском гра ди ћу, тај Фо румТо тем 
пред ко јим сте њу и кле че си но ви чо ве чи ји, ме то ни миј ска је сли ка и ме та
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фо ра да на шње га ко рум пи ра ног све та по ни же них и увре ђе них, обес пра вље
них и зга же них; сли ка не под но шљи ве ла ко ће по ли те ко ном ског те ро ра 
над пре ко две тре ћи не оси ро ма ше ног све та да на шњи це ко јим вла да пест 
моћ них и бо га тих; сли ка све та го ле мих, за стра шу ју ћих со ци јал них и 
кул ту ро ло шких раз ли ка. О ово ме Сло бо дан Ре љић (Ле то пис Ма ти це 
срп ске, ју л–ав густ 2017) пи ше: „Ни је дан фа ра он, це зар, кан, цар, шах, 
сул тан, краљ, ни ка ви Ста љи ни и Хи тле ри, ни су ус пе ли да ство ре свет 
то ли ких раз ли ка.” Нај зад, то је сли ка с по след њим при зо ри ма нео д ло жне 
уде сно сти ци ви ли за ци је ко јој при па да мо, и ње ној, ка ко слу ти пе сник, 
апо ка лип тич ној ис ход ни ци. И До сто јев ски би (се) за пла као кад би се 
на час об рео у овој (да на шњој) пред пре ми је ри Па кла, и мо жда пао у ку шњу 
са мо пре и спи ти ва ња чи та ју ћи из но ва Пи сма из мр твог до ма... Нај бо љи 
из ро да људ ског (ко је је кр ва ва мај ка по ро ди ла, ка ко пе ва Бран ко Чу чак) 
– пе сни ци Та го ра, Лор ка, Не ру да, Сен гор, те ле фо ни ра ју у Да вос, ли ста
ју ћи сто ле ћа и ве ко ве сил ни ка и ра то ва, бе де и ја да пре и спољ ње га. „На 
ли ни ји” су и пре о ста ли од за тр тих, ма ло та њи на – Ин ди јан ци и Або
ри џи ни чи ји пре да то ри пред се да ва ју Фо ру му у Да во су. „С ове стра не 
слу ша ли це” су и по зи ва ри из „Со ма ли је, Су ма тре, Се не га ла, Ср би је, Су
да на, Си би ра, Си ри је...” И за чуд но – глу ви Да вос се „ода зи ва” из сво је 
фа ра он ске, ле де не уда ље но сти! 

Ову по е му на ро чи то чи не по тре сном, у по ов ском ко ду мо де ло ва ни, 
ре фре нисон го ви при та је не је зе и ужа са, це зу ре сле ђе но сти и на до ла зе ћег 
без на ђа, али не где из при крај ка и стан ке про сја ја на де о не у ни шти во
сти, ипак (и ма кар!) ве ли ког Твор че вог де ла – Мај чи це При ро де. По слу
шај мо ове гор ка стоиро нич не, и исто вре ме но на дежд не то но ве (ни је све 
про па ло / кад про па ло све је, опо ми ње мо се пе сни ка, рај ко ви тог Рај ка): 
„...Ти ши на / не где не ка зим ска пти ца пе ва / у Да во су па да снег ///// Да вос 
је по крио не ви ни снег. / Са ви са Ал па ве ли ки ди во коз гле да на Да вос / 
Див но је све ////// Да вос је по крио де бе ли снег... ///////// Да вос је по крио де
бе ли снег. / Све је не ви но бе ло. / Орао на алп ском ви су клик ће... ///////// У 
Да во су па да густ снег. / Орао на ви су че ру па го лу ба... ////////// У Да во су 
ће па да ти снег / но вог ле де ног до ба...”

Са ти рич носар ка стич на оштри ца кри тич ке по е зи је у Ждра ло вој 
збир ци, ко ја, при род но, ла ко пре ла зи из пе снич ког су бјек та ја у пе снич ко 
ми, упе ре на је у да на шњег чо ве ка, сле пог и глу вог, се бе љуб ног или рав
но ду шног, пот ку пљи вог, пу за вог и на зло бр зног, чо ве ка ко ји не ви ди – 
или га се не ти че су ро во обез љу ђе ни свет у чи јој кр до ли кој го ми ли 
ба тр га сво ме, по пе сни ку, са свим из ве сном ка та кли змич ном кра ју. Вр шак 
те оштри це бле шти у афо ри стич коре бу сном је ди ње њу је да и је зе – у 
пе сми „За го нет ка”:

Шта је то:
Ви сок, сна жан, ри кат,
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мо же да но си два кон ти нен та
под па зу хом. 

Да има кри ла мо гао би да ле ти!
А он пу зи!

Знам ко је.

Ждра ло ве пе сме, ко је, све из ре да, ни су ли ше не мо рал не ва ке ле, и 
с тим у ве зи (ди рект не или под ра зу ме ва ју ће) ху ма ни стич ке, па и ро до
љуб не по ру ке, је су крик ба чен у ли це дре мљи вом ве ку, вар вар ској ци
ви ли за ци ји, успа ва ном људ ском мра ви ња ку у ко ји је одав но уга зи ла 
вар вар ска но га Пре да то ра из Да во са. Те ва ке ле ни су ли ше на, на про тив, ни 
пе сни ко ва за му кла, (са мо)скрај ну та са бра ћа по кр ви у ма сти лу. У (е)во ка
тив ној пе сми „Пе сни че” то је ви ше не го очи глед но:

...Ћу шну ли су те у ба бин бу џак,
па си ти ту жни кмеккмек.
Пи ша ју ти по на ро ду, чо ве че.
Не смем да се уз бу ђу јем.
За што ћу тиш, Јак ши ћу?
Дрон кру жи из над мо је гла ве.
За што си за тво рио очи, пе сни че?
Ти хо, бо гу се мо лим.
Хо ћеш ли нам при те ћи у по моћ?
Из ви ни, жу рим.
За што си се удро њао, Јак ши ћу да на шњи?...

Ра до ван Ждра ле као да је сво ју пе снич ку пр ви ну („Ика ро ва пе сма” 
је дан је од ње них ко но та тив них ци клу са ко ји је по све ћен тра гич ној, 
про ме теј ској ми си ји Пе сни ка) ства рао под „бар ја ком” оног ка те го рич ког 
им пе ра ти ва, јер у њој ни су по ште ђе ни ни ко и ни шта. Ни Др жа ва, ни 
Во ђа, Пар ти ја, ни но во ве ков ни обез ли че ни Га зда/Го спо дар ко ме мла до 
ро бље не мо же (и не сме!) да ви ди ли це као ни оној стра шној Гор го ни. 
Али ни Не бо ни Ње гов хри шћан ски Пре сто ло на след ник ни су по ми ло
ва ни. Сви су от ме но ево ци ра ни, до ми шље ни, про зва ни, опо ме ну ти, под
ве де ни под из ве сни знак упи та и сум ње. Пе сник као да је ва ри рао ону 
(хри шћан ску) те зу До сто јев ског „од од го во р но сти свих за све”. О не пре
ста ном по ла га њу ра чу на пред „на трон та ном го спом Исто ри јом”, да се 
по слу жи мо овом вр ца вом де фи ни ци јом јед ног Ћо пи ће вог ју на ка.

У овој збир ци, ко ја је по де ље на у че ти ри ци клу са („И ми не ра ли су 
по ко ре ни”, „Не бо спа ва”, „Ика ро ва пе сма” и „Она”) на ро чи то је по тре сна 
по е ма (ко ја је и нај бо ља у овој књи зи) „Про да ва чи ца на ула зу у пи ја цу”, 
ко ја је сво је вр сна би блиј ска п(р)асли ка ва се љен ске бу вље тр жни це ко ју 
над гле да онај пре ру ше ни је ру са лим ски Пи ја чар, где оси ро те ла мај ка 
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по ги ну лог си на (Чо ве чи ца, Мај чи ца свих ма те ра), зги ње ног у ко зна ком 
ра ту ко ји увек во де кен та у ри (су ге ри ше пе сник), ну ди по не што од сво
јих људ ских кр пи ца бе лој си ро ти њи и по тро шач ким ма ши на ма.

Че твр ти, не ка ми бу де до пу ште но ре ћи „ана хрон” ци клус пе са ма 
у овој збир ци – „Она” – са ру ко ве ћу од лич них љу бав них пе са ма, пе са ма 
по све ће них же ни као (ду чи ћев ском) Иде а лу, као ви шем Би ћу, а ко ји умно
го ме од у да ра – и мо тив скоте мат ски и сво јим укуп ним то на ли те том – од 
це ли не Ждра ло ве пе снич ке об ја ве – као да на ча сак, па ма кар и на кра
ју књи ге, као на гра да по све ће ном чи та о цу! – на де ждом раз бла жу је 
опо рост и гр кост, те жи ну и фа та ли зам Ждра ло ве пе снич ке фу ге. То као 
да бун тар ску ми сао ње го во вог ре флек сив ног пе смо твор ја ма кар и при
вре ме но укот вљу је у мир ну лир ску лу ку, ода кле би се мо гло и да ље 
пло ви ти!

Пе снич ка књи га Ха ло, Да вос до вр ху њу је пу ни ну Ждра ло вог ства
ра лач ког би ћа, јер те мат ски и по е тич ки је умре же на (у са гла сју је) са 
про зним књи га ма овог ау то ра, на ро чи то са ње го вим, из ме ђу оста лих, 
(ан ти)уто пиј ским и дис то пиј ским ро ма ни ма хро ни ка ма Вуч ја сен, Прин
цип, У ку ћи крат ког вре ме на, Не уби јај те гла сни ка, Хри сто ва књи га 
ко сов ска и Дру га од бра на Со кра то ва и крај стра шног све та. Књи ге 
ко је че ка ју но ве чи та о це и књи жев не из у ча ва о це.

Хало, Да вос је нео бич на, је дин стве на и за то уса мље на по ет ска књи
га, са ма се би род и свој та, и упра во ово су кључ ни раз ло зи ње ног об ја
вљи ва ња, јер је на су шно по треб на на шој ча мот ној, успа ва ној књи жев ној 
сце ни. 

Ан ђел ко АНУ ШИЋ

ПОД СЕН КА МА РА ТА

Алек сан дар Д. Стан ко вић, Лов на леп ти ре, Књи жев ни ате ље МЛД, Бе о град 
2019

Но ва, пе та збир ка при ча Алек сан дра Д. Стан ко ви ћа, Лов на леп ти
ре, са др жи два де сет јед ну при чу. Два ци клу са при ча „Лов на леп ти ре” 
(де сет при ча) и „Кад се вра ћа ју сен ке” (де вет при ча) уо кви ру је увод на 
при ча „Су срет” и за вр шна „При ча о јед ном днев ни ку”. Иа ко су при че 
на ста ја ле у ра спо ну од три де це ни је, у це ли ну их по ве зу је исти мо тив: 
жи вот љу ди у гра ду за вре ме не мач ке оку па ци је и гра ђан ског ра та у 
то ку Дру гог свет ског ра та.

Књи га је ком по но ва на по јед ној хро но ло шкој ли ни ји: пе ри од од по
чет ка ра та до осло бо ђе ња Бе о гра да 1944. го ди не об у хва та пр ви ци клус, 




