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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, 
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док ин фор мби ров ско и по стин фор мби ров ско до ба об у хва та дру ги ци
клус. То, ме ђу тим, ни је фак то граф ска хро ни ка, као пу бли ци стич ки жа нр, 
већ фик ци о нал на про за, иа ко но си пе чат и лич них ути са ка, до жи вља ја 
и са зна ња о људ ским суд би на ма за вре ме ау то ро вог по сле рат ног од ра
ста ња у бе о град ској сре ди ни.

Вре ме при ча из пр вог ци клу са је рат но, оку па циј ско, али у њи ма 
ни су опи са не бо р бе из ме ђу су ко бље них стра на ни ак ци је от по ра про тив 
оку па то ра, већ се при ка зу је жи вот ста нов ни штва у тим окол но сти ма. 
Рат и оку па ци ја су ку ли са за жи вот љу ди ко ји па те и ко ји се бо ре са тра
у ма ма ко је им до но се су ко би, стра да ња и ра стан ци. Ту је ат мос фе ра не
из ве сно сти и стра ха, ко ја на мо мен те асо ци ра на агре си ју из 1999. го ди не, 
зна на на ма са вре ме ни ци ма ко ји то пам ти мо.

Пи шче во ин те ре со ва ње при ву кле су раз ли чи те лич но сти ко је се 
на раз не на чи не сна ла зе да би пре жи ве ле у бе ди оку па ци је и са чу ва ли 
до сто јан ство и основ не мо рал не нор ме. Че сти ти љу ди уз ве ли ке жр тве 
успе ва ју да из бег ну ис ку ше ња рат них усло ва жи во та, док по је дин ци 
ко ји су и пре ра та би ли на пе ри фе ри ји дру штва ко ри сте рат ка ко би у 
са рад њи са оку па то ром по ка за ли да и они мо гу би ти моћ ни, без об зи ра 
на то што је то из да ја и свог на ро да и сво је че сти то сти. Као су прот ност 
та квим по ср ну лим по је дин ци ма спрем ним на ко ла бо ра ци ју, кроз при че 
овог ау то ра, ско ро не ви дљи ви, про ми чу иле гал ци ко ји пру жа ју от пор 
не при ја те љу ри зи ку ју ћи сво је жи во те. Чак и по је ди не ла ке же не, ко је 
во де тај ни или јав ни жи вот са не мач ким офи ци ри ма, ко ри сте сва ку при
ли ку да по мог ну при пад ни ке свог на ро да. Ме ђу тим, бу ду ћи да се рат 
фи зич ки во ди не где да ље од по зор ни це зби ва ња у овим при ча ма, те жи
ште пи шче ве па жње је на жи во ту обич них љу ди, на њи хо вим бри га ма, 
не са мо ка ко пре жи ве ти си ро ма штво већ и ка ко са вла да ти бри гу и пат њу 
за они ма ко ји су оти шли да се бо ре на фрон ту.

У дру гом ци клу су, у вре ме ну по сле рат не не ма шти не и те го ба, са 
ра на ма у ср цу због оних из гу бље них у ра ту и пре и спи ти ва њем оно га 
што су са ми чи ни ли у то до ба, па и са гри жом са ве сти и ка ја њем, љу ди 
се бо ре и са не да ћа ма ко је им до но си друк чи ји иде о ло шки дис курс жи
во та усло ви ма из град ње и од бра не но вог дру штве ног си сте ма. И у овим 
при ча ма пи сац при ка зу је тра ги зам чо ве ко ве суд би не.

Не ке од при ча, од но сно при по ве да ка, као што су „Мо ше и Је сти ра”, 
„Лов на леп ти ре”, „За пис о вар љи вом за бо ра ву” и „Удес Ми те пи ло та” 
и, по себ но, „При ча о јед ном днев ни ку”, ау тор је мо гао да раз ви је но ве
листич ки, па и са ро ма неск ним за ма хом, са мо да се то ме по све тио. Али, 
це не ћи по до сад об ја вље ним при ча ма, ау то ру, ко ји је и пе сник, при ро ђен 
је ла пи да ран из раз ко ји до во ди до са же те фор ме, згу сну те по зна че њу, са 
ле по осве тље ном али не пре на гла ше ном фа бу лом и екс пре сив ном по ен том.

Док су мно ги срп ски про зни пи сци дру ге по ло ви не два де се тог века 
жу ри ли да што пре на пи шу ро ман и ти ме по ка жу да су, по Ду ша ну Ма
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ти ћу, по ло жи ли ве ли ку ма ту ру књи жев но сти, Алек сан дар Д. Стан ко вић 
(1942) упор но је ра дио на умет нич ком об ли ко ва њу крат ких при ча, по
све ћу ју ћи тој про зној фор ми ско ро цео свој рад ни век од ско ро ше зде сет 
го ди на књи жев ног ства ра ња. Сти лу ове про зе ни је има нент но укра ша
ва ње и по е ти зо ва ње, али то ни ка ко не по ка зу је су во пар ност при по ве да ња, 
на про тив. По звуч но сти ко ја се осе ћа, мо гло би се ре ћи да је то ан дри ћев
ски стил. Из при ча из би ја ја сан из раз бе о град ског ду ха, исти на – с до
бра ним зво ном жи во та град ске пе ри фе ри је. Плод пи шче вог тру да у том 
по гле ду не сум њи во је при ча без стил ских пу ко ти на, без гре ша ка у из
ра зу, или ви шка ре чи. Мла ди пи сци би мо гли код овог ау то ра да на у че 
ка ко се ве што во ди и ком по ну је при ча, ка ко се об ли ку је пор трет лич
но сти и сми сле но опи су је сре ди на у ко јој ју на ци при че жи ве. 

Мно ге од при ча пи сац ства ра у ево ка тив ном про се деу, у ко јем ли
ко ви го во ре и у пр вом ли цу, пру жа ју ћи чи та о цу увер љи ву сли ку до га
ђа ја и ду би ну емо ци је, и та ко до каз про о се ћа не до жи вље но сти. То је 
на ро чи то при сут но у при ча ма у ко ји ма го во ри де те са сво јим сен зи би ли
те том, и деч јом пси хо ло ги јом. Из та кве ви зу ре, сва ки до жи вљај је им пре
си ван, по себ но ка да је у пи та њу тра у ма тич ност си ро че та ко је че жња за 
из гу бље ним оцем, мај ком или дру гим бли жњим пра ти до кра ја жи во та.

Ау тор је мај стор у гра ђе њу пси хо ло шких по р тре та сво јих ју на ка и 
то је, мо же се ре ћи, ње го ва по себ на од ли ка. До бром пси хо ло шком про
фи ли са њу лич но сти че сто до при но си уну тра шњи ди ја лог, ко ји про ду бљу
је сми сао до жи вље ног и от кри ва зна че ња ко ја ни су оче ки ва на. Чак и пу
тем опи са фи зич ког из гле да, пи сац уме да на зна чи пси хо ло ги ју лич но
сти и по ка же ње ну људ ску стра ну, од но сно мо рал ну при хва тљи вост или 
не при хва тљи вост ње них по сту па ка.

Да би про ни као у ка рак тер не осо би не ли ко ва, ау тор за ла зи у зби
ва ња из њи хо ве лич не исто ри је, у од но се у по ро ди ци и дру штву у ко ји ма 
су од ра ста ли. Нај бо љи при мер тог на ра то ро вог уме ћа је при ча „Мо ше 
и Је сти ра”, ко ја је сво је вре ме но до би ла и књи жев ну на гра ду. Сна жну по
ру ку но си и при ча „Скри ва ње”, пу на сим бо ла ко ји го во ре да опа сно сти 
мо гу из бе ћи чи сте ду ше и љу ди ко је ни је осво ји ла мр жња. Да чо век не 
мо ра да из гу би људ скост чак ни у сви ре пим окол но сти ма слу жбе код 
оку па то ра ви ди мо из при че „Стра жар у Цр ној ку ћи”, у ко јој се стра жар 
за љу бљу је у де вој ку, за тво ре ни цу, али то не сме да јој от кри је, већ ду
бо ко па ти и бри не о њој. 

У пр вом де лу књи ге нај бо ља је на слов на при ча, „Лов на леп ти ре”, 
у ко јој је, по ред са вр ше ног по р тре та же неудо ви це и ње не ду шев не пат
ње, ви дљив и исто риј ски пре сек рат ног вре ме на, пу ног тај ни, ту ге и зла. 
Пси хич ке му ке де ча ка ко ји па ти за уби је ним стри цем, ко ји му је за ме
њи вао оца, при ка за не су кроз увер љи ву деч ју искре ност. Слич но је и у 
при чи „Че ка ње”, из дру гог де ла књи ге, где је вер но опи са но пси хо ло шко 
ста ње же не ко ја че ка по вра так мла дог му жа из ра та иа ко зна да је он 
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умро по сле ра ња ва ња на фрон ту. Ов де се на слу ћу је ау то би о граф ски мо
тив; осо би то упе ча тљи ва су она ме ста у при чи где се мај чи на ма шта ња 
укр шта ју са ха лу ци на ци ја ма, и то све кроз ма гиј ски да ту деч ју ви зу ру 
до жи вља ја мај ке ко ја за бри ну то че ка свог му жа ко ји не ће до ћи. 

Ско ро све глав не лич но сти ових при ча има ју тра гич ну суд би ну. Ако 
не ка ко пре жи ве рат не не да ће, за оне имућ ни је по сле ра та до ла зе но ве 
му ке од стра не иде о ло шки остра шће них вла сти. Че сто, по сле ла жних 
до ја ва, не ви ни од ла зе на ро би ју. За њих је ствар ност по сле осло бо ђе ња 
цр ња од рат не. Не ке лич но сти па те од гри же са ве сти, а не ке, иа ко су 
пре жи ве ле за то че ни штво, до жи вља ва ју не при хва та ње од дру штва, што 
је из ра зи то у при ча ма „За пис о вар љи вом за бо ра ву”, „Удес Ми те Пи ло та” 
и „По вра так јед не сен ке”.

У не ким при ча ма ау тор за те му има умет нич ко ства ра ње и зах те ве 
тог усуд ног по ри ва, по ка зу ју ћи да пра вог умет ни ка и не ма без уро ђе ног 
та лен та, као у при ча ма „Обу ћар Ра де и ње гов син”, или „При ча о јед ном 
днев ни ку”. 

Има ју ћи у ви ду ау то ро ву бе ле шку о го ди на ма на стан ка ових при
ча, а с об зи ром на то да су при че то ли ко ду го од ле жа ле у ру ко пи су (осим 
при че „Коб”, об ја вље не пре три де се так го ди на, и још две тек не дав но у 
Ле то пи су Ма ти це срп ске), мо ра ле су на ви де ло иза ћи са сво јом при
влач ном па ти ном за до бар књи жев ни укус. По ме ну та при ча, по след ња 
у књи зи, на ме ће се ути сак, на ста ла је не што доц ни је од оста лих. Ову 
при чу, по из ра зу и про се деу, и пси хо ло шком пре пли та њу две ју лич но сти 
у јед ној (бе за зле ног мла ди ћа и од ра слог чо ве ка, и још ин те лек ту ал ца 
ко ји ду хо ви то уо ча ва да се на осно ву исто ри је јед не лич но сти мо же на пи
са ти ро ман и сни ми ти филм, али за то тре ба тру да, ко ли ко и ма шта ња), 
мо же мо ока рак те ри са ти као мо де р ни ју од дру гих у књи зи, и у том сми
слу она се из два ја. Ипак, све ове при че, ва ља при ме ти ти, ова ко те ма ти
зо ва не и с про се де и ма ко је има ју, у вре ме свог на стан ка мо гле су има ти 
ве ћи од јек у ре цеп ци ји књи жев не јав но сти не го да нас, ка да три ви јал на 
ли те ра ту ра не у мо љи во по ти ску је умет нич ку књи жев ност.

Алек сан дар Д. Стан ко вић је збир ком при ча Лов на леп ти ре ви со ко 
по ди гао ле стви цу уме ћа при по ве да ња, те ће је и сам у да љем ства ра њу 
те шко на ди ћи. 

Ми лу тин Лу јо ДА НОЈ ЛИЋ




