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од уред ни ка збор ни ка, сво јим при ло гом до при но си ра све тље њу Ра ду
ло ви ће ве „за пи та но сти над при ро дом и сми слом књи жев не кри ти ке, кри
тич ке све сти и кри тич ког чи на”, као су сре том две рав но прав не све сти. 
(Рад је сме штен на крај одељ ка, ма да би, по те мат ском ме ри лу, тре ба ло 
да се на ђе не где у сре ди ни.)

Као увод у жи во то пис Ми ла на Ра ду ло ви ћа, да та је дав на ре пор та жа 
из пе ра Ђу ре Дам ња но ви ћа, ко ја, из књи жев нопу бли ци стич ког угла, 
ба ца све тло на Ра ду ло ви ће ве ис тра жи вач ке по чет ке. У за вр шном де лу 
збор ни ка на шле су ме сто би о гра фи ја и би бли о гра фи ја Ми ла на Ра ду ло
ви ћа, кри тич ка ли те ра ту ра о ње го вим књи га ма, као и при лог о ци ти ра
но сти Ра ду ло ви ће вих ра до ва. Збор ник је опре мљен и ре ги стром име на.

Ако је уо би ча је на на ме на ова квих за јед нич ких пу бли ка ци ја ода
ва ње по ча сти не чи јој ин те лек ту ал ној фи гу ри, он да је Књи жев ност, 
те о ло ги ја, фи ло со фи ја, збор ник у спо мен Ми ла ну Ра ду ло ви ћу, ову уло гу 
оства рио на ни ма ло фо р ма лан ни ти при го дан на чин. Не са мо да са би ра 
ши рок круг ау то ра, не го је сва ко од њих по ка зао спрем ност да сво је те о
риј ске по зи ци је при бли жи оп ти ци на уч ни ка ко ме се у част и спо мен при
ла же, оста ју ћи и да ље у про сто ру вла сти тог ис ку ства и сен зи би ли те та. 
Ду го за не ма ри ва на те ма ти ка и ана ли тич ка пер спек ти ва ко ју је Ми лан 
Ра ду ло вић по сто ја но об ра ђи вао по ка за ла се ин тер пре та тив но про дук тив
ном у ве ћи ни ра до ва из пр вог и дру гог сег мен та, чи ме је из ну тра по све
до че на Ра ду ло ви ће ва ду хов на при сут ност и отво ре ност ко ја је ува жа ва ла 
раз ли ке у свој дис пер зив но сти и су че ље но сти са вре ме них те о риј ских 
иде ја и прак си. С дру ге стра не, сли ка о де лу Ми ла на Ра ду ло ви ћа, за хва
љу ју ћи ре пре зен та тив ним ра до ви ма из тре ћег де ла збор ни ка, по у зда но је 
од ре ђе на већ у пр вој го ди ни кри ти ча ре вог пре ла ска у исто ри ју обла сти 
ко јој је по све тио рад ни век. Ова сли ка та ко ђе ни је кон вен ци о нал на, већ 
до вољ но са др жај на и под сти цај на за да ље уви де.

Др Дра ган Л. ХА МО ВИЋ
Ви ши на уч ни са рад ник
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РО МАН О СА МО ЋИ СТА РОГ ГРА ДА

Ми о драг Ма тиц ки, Пе рон са мо ће, Чи го ја штам па, Бе о град 2018

Тре ћи коњ, Глу ва ла ђа, Лу ди пе сак, Иду Нем ци, Сва ко днев но хва та-
ње ве ве ри це, Вуч јак Аде ле Ар ге ни, Пред но сти гип са, Дел та – лу цид ни, 
нео бич ни на сло ви књи га Ми о дра га Ма тиц ког, ко ји вас чим их про чи та те 
за ро бе ра до зна ло шћу јер ре дов но у сво јој син таг ми скри ва ју из не на ђе ња 
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– она ко ја пра те про зу Ма тиц ког. Имам дру гар ску при ви ле ги ју да сам 
је дан од ње го вих слу ша ла ца/чи та ла ца, и да сам, по не кад, по не ки део 
ро ма на или иде ју слу ша ла и пре ко те ле фо на, па ме на слов нај но ви јег 
ро ма на Пе рон са мо ће ни је из не на дио. Ни на трен ме ни је ње гов ме лан
хо лич ни да мар про ла зно сти оне спо ко јио јер сам зна ла уна пред, јер знам 
да иза ње га сто ји је дан од нај бо љих при ча ла ца, је дан од нај да ро ви ти јих 
ур ба них усме них при по ве да ча, ко ме се чо век увек об ра ду је ка да га срет
не јер зна да ће га при чом раз ве дри ти, пу ном му дро сти, са рет ким да ром 
да их не ра си па му дро ва њем већ са мо свој ном анег дот ском, ху мор ном, 
искри ча вом сво јом ви зи јом жи во та, до вољ но ма ло по ме ре ном да ни је 
сва ко днев на и обич на, и да увек, о че му год пи ше, у по за ди ни сто ји осе
ћа ње жи вот не ра до сти. Осе ћа ње ра до сти ко је пре но си на са го вор ни ка, 
од но сно на чи та о ца. Осе ћам да је та ко сто га што је сва ка при ча Ми о дра
га Ма тиц ког лич на при ча, ко ја је про шла у ње го вим ми сли ма нај гу шћа 
си та и не ка да ду го ста ја ла у ње му, по не кад мо жда и за у век за др жа на, 
че ка ју ћи да је њен, у осно ви, стро ги ау тор пу сти у свет, а он да, ка да се 
отрг не, до би ја кри ла, по ста је и на ша, као да је баш у том ча су сми шље на.

Још од Тре ћег ко ња, пр вог ро ма на, ко ји му је мо рао до не ти нај не ви
ни ју пр ву ра дост ства ра ња већ са мим тим што га је ис пи сао, што је имао 
сме ло сти да отво ри пред дру ги ма ку ти ји цу сво јих тај ни – а за мла дог чо
ве ка, за по чет ни ка то је те шко – да из рек не оно што се нај че шће пре ћу ти, 
да бу де искрен и ду хо вит на свој ра чун, по шао је у сво јој про зи сво јим 
пу тем. А тај пут је био пре но ше ње жи во та у при чу, не ин тер пре та ци ја 
жи во та, јер он ни је пре у зи мао уло гу по сред ни ка. Он је то чи нио и чи ни 
не по сред но, про о се ћа но, за гле да но у де та ље ко ји мно го стра но сен че до
жи вља је, до га ђа је, осе ћа ња, оза ре ност чу дом жи во та. Он то од по чет ка 
ства ра ња чи ни не ви дљи вом су ге сти јом као да баш ва ма, као је ди ном са
го вор ни ку ког је срео, при ча за ни мљи ву при чу, при ча је па мет но а увек 
и ду хо ви то, и ни у че му не кри ви дру ге, увек на ђе де таљ да се бе ви ди као 
крив ца, да про мет не на трен ша лу на свој ра чун и та ко, јед ним фи ним 
го спод ством уз диг не све око се бе – и у при чи о чо ве ку, по зна ни ку, и у 
при чи о вре ме ну ко је про ти че – али ко је он за у ста вља сво јим ду хом и 
ду хо ви то шћу и оп ти ми змом – и о жи во ту. 

 То осе ћа ње ко је оста је у ва ма по сле про чи та не сва ке при че, по сле 
сва ке књи ге Ми о дра га Ма тиц ког спа ја све ове из ван ред но сми шље не 
на сло ве у је дан ду ги низ ау то би о граф ског ро ма на Ми о дра га Ма тиц ког. 
У јед ној од ре цен зи ја је ве о ма ле по за па же но да у нај но ви јем ро ма ну 
Пе рон са мо ће ро ман си јер опи су је свој жи вот ни пут има ги нар ним во зом 
од род ног Вр шца, пре ко ус пут них ста ни ца... до по след ње ста ни це – Бео
гра да, до „те ра се за се ћа ње”. Исти на је да је ова ко осми шље на ком по зи
ци ја про зе оста ви ла ве ли ки про стор за јед но та кво са др жај но пу то ва ње, 
на ко ме се „пре тре са ју” ода бра ни де ло ви жи во та. Ве о ма је скром но, 
из бо ром ус пут них ста ни ца и су сре та на њи ма, ау тор уо кви рио сво је ста
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ни це у овом ро ма ну. Али у сва кој од по себ них при ча, у сва ком од де
таљ но ис тра же них и про ту ма че них ли ко ва, са др жа ни су не у по ре ди во 
бо га ти ји све то ви ко ји су чи ни ли и чи не ње гов жи вот. Го то во да не ма те ме 
и ва жног тре нут ка из го ди на ко је Ма тиц ки жи во пам ти из нај ра ни јег 
де тињ ства – чак и не ких ко је сва ко ме од нас за о ста ну у сли ка ма из при
ча ста ри јих, па по сле и не зна мо да ли смо не што ствар но до жи ве ли или 
нам је то при чом уне то у се ћа ње – а да ни је на шло ме ста у ње го вој про зи. 
Го го љев ски вас за тек не и у тре ну сво јом ду бо ком су шти ном за у ста ви 
гор ка сли чи ца при зо ра на пи ја ци – уоп ште ни је ва жно ко јој – у ко јој оста
не мо нео пре де ље ни ко је ју нак – до сто јан стве ни си ро мах или онај ко ји 
уде љу је си ро ти њу. До ср жи је искрен ау тор ко ји на се бе пре у зи ма „кри
ви цу”. Све што Ма тиц ки пи ше, то је је дан ве ли ки жи вот ни днев ник, 
чи ји он део по део от кри ва. 

Ма тиц ки је и тра ди ци о на лан и са вре мен, ис про бао је мо дер не пу те ве 
ро ма на, по себ но са Дел том, ко јом се одво јио од нор ме и осе тио зам ке на
пу шта ња тра ди ци о нал ног при по ве дач ког и ро ма неск ног по ступ ка, ко је 
су, ина че, шти ти ле пи сца сво јим услов но сти ма и оста вља ле му на из глед 
си гу ран про стор да се уну тар нор ми лак ше кре ће. Без тих си гур них окви
ра, ко је и ина че у по след њим де це ни ја ма би ва ју по сте пе но на пу шта не, 
за јед но са убр за ним та ње њем гра ни ца из ме ђу жан ро ва, или се њи ма екс
пе ри мен ти ше за рад „при род но сти” – ово и са зна ци ма на во да и без њих 
– упу шта ју ћи се не са мо у ма те ри ју ко ја се те шко сво ди у ро ман, на пу
шта ју ћи тра ди ци о нал ну при чу глав ног то ка и глав ног ју на ка, при ча лац 
– не на ра тор – Пе ро на са мо ће на шао се на сло бод ном про сто ру, сам, без 
кли ши ра них осло на ца, пред со бом и соп стве ним жи во том, и жи во ти ма 
свих оних ко ји су би ва ли и је су у ра зним вре ме ни ма део ње го вог и за јед
нич ког жи во та и ње га са мо га. Ма тиц ки је имао и ду ха, и жи ве ма ште, и 
да ра и уну тар ње сре ђе но сти да на до ме сти то што се отрг нуо од уна пред 
си гур ног пу та, да уве де чи та о ца у ток раз у ђе не при че, да глав ног ју на
ка не гра ди пре ма иде ји за ко ју се опре де лио већ да са мо по сма тра њем 
и по ве зи ва њем све га што чи ни пу шта да се ју нак уце ло вљу је сам од 
се бе. Пре пу шта ју ћи се сво јој при ро ди, као нај си гур ни јем ослон цу, он је 
пу стио свог ју на ка да во ди ди ја лог и са со бом, али и са свим што га окру
жу је, од нај бли жих ре ал них по је ди но сти и тре ну та ка до оних има ги
нар них, ко ји ма је увер љи во на ста нио свој свет. 

Та окре ну тост пре ма са го во р ни ку, та за ин те ре со ва ност за са го во
р ни ка, за туђ жи вот и ту ђе осе ћа ње, за по што ва ње сво га са го во р ни ка 
или чи та о ца и у ра ни јој про зи и у нај но ви јој ва жно је ње но обе леж је, јер 
раз го ва ра ју ћи у се би или у ди ја ло зи ма са пра ти о ци ма сво је при че, Ма
тиц ки јој удах њу је жи вот ствар но сти, не до зво ља ва да се умр тви, не 
до зво ља ва да му дро ва ње над вла да жи вот – ко ји је му дри ји од сва ке 
му дро сти – већ не пре ста но оста вља про сто ра да се оче ку је још не што, 
не што че га ће се још до се ти ти. 
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Ау то ро ва при ча је са мо на из глед оме ђе на ње го вим има ги нар ним 
пе ро ном на ко ме се сме њу ју вре ме на оп шта, и до ба људ ска, од мла до сти 
до зре ло сти, и без број жи вот них епо и зо да ко је, та ко ђе, као на сва ком 
пе ро ну, до ла зе и од ла зе, са ко јих их он у ма шти, у има ги на ци ји, у про
жи вље но сти ис пра ћа, али не оста вља ути сак од ла ска и ни је са мо ћа, већ 
ути сак про ла же ња, не про ла зно сти, и по нов ног до ла ска на исто ме сто. Као 
што се вра ти пр ва игран ка из мла до сти, у дру гом об ли ку, али са истим 
осе ћа њи ма и истом ра до шћу у јед ној од ње го вих при ча ко ја има сим бо
ли ку од ко је пи сац не бе жи. 

Пе рон са мо ће је збир не ко ли ко гру па при ча, об је ди ње них на при
ро дан на чин, вре ме ном, ствар ним и до са ња ним, ло ка ци јом, ау то ро вим 
осе ћа њи ма и раз ми шља њи ма, увек обо је на фи ло зо фи јом жи во та Ми о дра
га Ма тиц ког. То је оно дра го це но зр но ко је не огра ни ча ва при чу, иа ко 
не из гле да та ко, да бу де „ло ци ра на”, да бу де бо ља и уз диг ну ти ја од при че 
ко ју при ча при ча. Чар је и у окол но сти да пи сац у сво јим при ча ма ни
ка да ни је сам, ни ка да не гле да са уз ви си не, он пу шта да бу де део при че, 
да бу де са го вор ник. 

Сва ка по себ на при ча или сва ки ци клус, об је ди њен по не кој ка рак
те ри сти ци, као да ни је ис при ча на у це ло сти, у сва кој је оста ло са да не ви
дљи вих оа за, и ни кад се не зна да ли ће се у не кој но вој при чи, у но вом 
ро ма ну не ки ње гов лик – или сам пи сац лич но као лик у ро ма ну – по но во 
по ја ви ти. Све се та ко у искре ној про зи Ми о дра га Ма тиц ког по сте пе но 
ста па у бо га ти лич ни днев ник, ко ји ис пи су је са до вољ не уда ље но сти, 
по не кад чак и од не ко ли ко де це ни ја, у днев ник у ко ји ће се до пи си ва ти 
но ве стра ни це, по не кад по пу ни ти и ла ку ми на ста рим, већ на пи са ним, 
а ја ћу као ода ни чи та лац и при ја тељ по но ви ти оне ре чи ко је су би ле злат
на кри ла у ње го вој нај ра ни јој мла до сти: „Са мо та ко, Ма тиц ки!”

Др Зла та Д. БО ЈО ВИЋ
Секретар Одељења језика и књижевности

САНУ, Београд
ojklmu@sanu.ac.rs

ХЕ КА ТИН ЈАД НИ ЈЕ ПРЕ ЋУ ТАО

Мир ко Ма га ра ше вић, Пев Си ре на, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 2018

Не рет ко је у кри тич ким освр ти ма на књи ге Мир ка Ма га ра ше ви ћа 
ис ти ца на ње го ва све стра ност, са гле да на на пла ну пи са ња по е зи је, есе ја, 
кри ти ке, пу то пи са, пре во ђе ња, по кре та ња књи жев них ини ци ја ти ва, али 
и по зи ва ле ка ра спе ци ја ли сте за оч не бо ле сти, што за пра во под вла чи 
ре не сан сни фор мат ње го ве лич но сти. На том тра гу је јед ним де лом и 




