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К РИ Т И К А

ВИ ШЕ НЕ МА ВРЕ МЕ НА ЗА ПО ЛО ВИЧ НЕ ПРИ ЧЕ

Ми лан Вур де ља, Со ба за бе шти је, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2018

Со ба за бе шти је Ми ла на Вур де ље књи га је крат ке про зе, клеп си
дрич но кон ци пи ра на у три ну ме рич но озна че на сег мен та: 1. „Без ћо шко
ва”; 2. „При ча о обр ту”; 3. „Са ћо шко ви ма”. Пр ву и тре ћу це ли ну чи ни по 
се дам при ча, из ме ђу ко јих је ус по ста вље на си ме трич на ко ре спон ден ци ја 
на мо тив ском и зна чењ ском пла ну, пре ло мље на кроз при зму крат ке при
че о обр ту. Да кле, „При ча из пра шу ме”, „Стр шљен са два ли ца”, „За клон”, 
„Па цо ло вац”, „Ска ска о Бар ни ју”, „Есеј у про зор ском ра му” и „По жар” 
огле да ју се ме ђу соб но и са при ча ма „Да очи не ви де”, „Бан га ви на шет ња”, 
„Без вре ме ност”, „Глад не ко ко ши”, „Кри ви це”, „Во жња” и „Ди о ге ни”. 

Ова кав по сту пак мо же би ти ви ше стру ко мо ти ви сан. Нај пре, тре ба 
има ти у ви ду да је лик ко ји по ве зу је све при че за пра во лик Бан га ве, чи ји 
жи вот ни „обрт” пра ти мо из де вој чи це у де вој ку, из пор тре та де вој чи це 
ко ја слу ша при че у де тињ ству до пор тре та „умет ни це” у мла до сти. С 
дру ге стра не, по тен ци јал ни књи жев ни ди ја лог Ми лан Вур де ља во ди са 
де лом Да ни ла Ки ша, што се мо же осмо три ти на ба рем два ни воа. Пр ви 
се огле да на по ме ну том фор мал ном пла ну, бу ду ћи да клеп си дрич на 
струк ту ра од го ва ра Ки шо вом ро ма ну Пе шча ник, а по се дам при ча као 
да су „се дам по гла вља јед не за јед нич ке по ве сти” Гроб ни це за Бо ри са 
Да ви до ви ча. Дру ги ни во отва ра план Вур де љи ног на уч ног ин те ре со ва ња 
за де ло овог пи сца. Ра ди се, на и ме, о ње го вом ди плом ском ра ду, ко ји је 
у ви ду сту ди је об ја вљен у Збор ни ку Ма ти це срп ске за књи жев ност и 
је зик (65/3, 2017) под упу ћу ју ћим на сло вом „Tоталите т де тињ ства у ’Дје
тињ ству 1902–1903.’ Mирослава Kрлеже и ’Ба шти, пе пе лу’ Да ни ла Ки ша”. 

Пр о бле ма ти зо ва ње де тињ ства у де ли ма Кр ле же и Ки ша, ко је је по
све де таљ но и убе дљи во Вур де ља из нео у на уч ном ра ду, на шло је сво је 
упо ри ште и у ње го вој крат кој про зи. У том кон тек сту тре ба ре ћи да мла
ди пи сац, ро ђен 1993. го ди не, по ку ша ва да кроз ефект ну крат ку фор му 
пру жи сво је од го во ре на пи та ња ко ја су по ста ви ли пи сци Ки шо ве ге не
ра ци је. Ро ђен уо чи ра то ва де ве де се тих го ди на, као што је Киш ро ђен пред 
Дру ги свет ски рат (1935), Вур де ља уо ча ва слич ну исто риј ску ма три цу, 
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али по ку ша ва да кроз раз ли ке но вог ду ха вре ме на пру жи од го во ре ка кву 
књи жев ност мо же да пи ше ге не ра ци ја та ко зва них „ми ле ни ја ла ца”. 

Киш је са сво јих 27 го ди на об ја вио свој пр ве нац, Ман сар ду (1962), 
док Вур де ља, на том тра гу, са сво јих 25 об ја вљу је пр ве нац ко ји на сло вом 
та ко ђе мар ки ра ман сард но ме сто, али у ви ду ре чи „со ба”. Глав на ју на
ки ња Бан га ва ста ну је, еви дент но, на не ком од гор њих спра то ва згра де, 
јер је сво је ка фе ис пи ја ла „на те ра сиосма трач ни ци, у дру штву вра не, 
го лу би јег из ме та и но вин ских ште ко ва”, у ста ну ко ји је са „спу ште ним 
ро лет на ма” из гле дао као „по кло пље ни ма драц”. И упра во мо тив ма дра
ца, на ко ји је на ли ко вао де во јач ки стан, зна чењ ски је по ве зан са мо ти вом 
ка у ча из Бан га ви ног де тињ ства, у ко ме је хте ла да за тво ри и уби је мач ку. 
Са гле да но у ки шов ској пер спек ти ви, Вур де ља је „тра у ма тич но, отре жња
ва ју ће ис ку ство уби ја ња ма чи ћа” из Ра них ја да, о че му по дроб но пи ше 
у на уч ним оп сер ва ци ја ма, есте ти зо вао и кроз сво је ли те рар но ви ђе ње. 

И док се део на сло ва ко ји се од но си на „со бу” еви дент но oбјашњава 
Ки шо вим де лом, „бе шти је” се мо жда мо гу схва ти ти у све тлу Кр ле жи ног 
Дје тињ ства и од лом ка ко ји Вур де ља ци ти ра у сво јој сту ди ји: „Дјеч ја 
је игра (као код мла дих жи во ти ња) осло ба ђа ње су ви шних тје ле сних 
сна га”. Осим што се Бан га ви но по вре ме но асо ци јал но и не у о би ча је но 
по на ша ње име ну је „ока сне лим де чи јим игра ма”, упра во се кроз њен лик 
оцр та ва ју обри си све га оног на шта се Вур де љи не „бе шти је” мо гу од
но си ти.

Ла тин ска реч bes tia зна чи звер или жи во ти њу, ма да се у сва ко днев
ном го во ру од но си на из ра зи то злу же ну. Тај по да так до не кле да је од го
вор на пи та ње за што је за глав ног ју на ка ода бран баш жен ски лик, и то 
лик ко ји не ма сво је име и пре зи ме (лич но и по ро дич но обе леж је), већ 
на ди мак ко јим се име ну је хро ма осо ба, а у све ту књи жев но сти обич но 
сâм Не ча сти ви. Ме ђу тим, ако из у зме мо Не ча сти вог, бан га вост је обе
леж је ко јим се у Све том пи сму од ре ђу је и про рок Ја ков. Ње го во хра ма
ње ре зул тат је рва ња са Бо гом. И Бан га ва но си цр те бор бе из ме ђу се бе 
као жр тве и се бе као по чи ни те ља зла, илу стро ва не упра во кроз мо ти ве 
раз ли чи тих жи во ти ња ко је су обе ле жи ле ње но де тињ ство. 

По ме ну ли би смо, по ред на ве де них ма ча ка, каф ки јан ску бу бу: „Су о чи 
се с њим и од мах пре по зна стр шље на, исто вре ме но у се би пре по знав ши 
бу ба шва бу. (...) пре и на че на у бу ба шва бу, у нај глу пљу мо гу ћу жр тву за 
све пре да то ре” и па цо ве из при че „Па цо ло вац”. Ка да је реч о по тре би 
да уби је мач ку, ја сно је да се ра ди о Бан га вој као по чи ни те љу не де ла и 
крив цу, док је у об лич ју бу ба шва бе у уло зи жр тве, а кроз ви зу ру па цо ва 
њен лик је нај ја че де тер ми ни сан бор бом из ме ђу жр тве и зли ков ца. Отац 
јој је чи тао „Ча роб ног фру ла ша из Ха ме ли на” и, слу ша ју ћи при чу, она 
је се бе нај пре же ле ла да пре по зна у фру ла шуспа си те љу, за тим се об ре
ла у уло зи оно га што је сте (де те та), не би ли нај по сле по ста ви ла не ка 
кри тич ка пи та ња из пер спек ти ве стра да лих па цо ва: 
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Да ли је фру лаш у не че му по гре шио, ра ду је ли се она што де ца, ипак, 
ни су за вр ши ла као па цо ви и, шта ми сли, за што је фру ла ше ва осве та мо ра
ла би ти та ко су ро ва? (...) ни ко ни је, ни за трен, по ми слио на па цо ве, на то 
ка ко је би ло на ћи се не ком гад ном, но са том гло да ру у тој по вор ци за по гр ом.

Ин те ре сант но је и ве ро ват но од кључ ног зна ча ја што се реч „бе шти
је” по ми ње са мо на јед ном ме сту у књи зи, и то у при чи „Па цо ло вац”, упра
во на ме сту где се кур зи вом на во ди део из „Ча роб ног фру ла ша”. Бе шти
ја ма су име но ва ни па цо ви, али се од но се и на де цу ко ју је за де си ла иста 
суд би на. Кроз овај мо тив по сре до ва ни су про бле ми прав де и осве те, 
ко ји су на де вој чи цу оста ви ли упе ча тљи ве тра го ве. 

Мо тив па цо ва, ме ђу тим, отва ра и пи та ње Вур де љи ног ди ја ло га 
пре вас ход но са Пе ки ће вим Но вим Је ру са ли мом, по себ но кроз функ цио
на ли за ци ју при че „Ча роб ни фру лаш из Ха ме ли на” у „Сви ра чу из злат них 
вре ме на, 1987” и иро ниј ску сце ну из „Лу ча Но вог Је ру са ли ма, 2999”, у 
ко јој „три не жно, љу бав нич ки ис пре пле те на ко сту ра, би ћа сра сла у при
зор са вр ше не хар мо ни је” и „иде ал ног ста ња ко ме се те жи ло”, пред ста
вља ју „ује ди ње не ко сту ре чо ве ка, па цо ва и кр ти це, уз ле гла пле ме ни тих 
суп кул ту ра ва ша ка и бу ва”. Очи глед но је да Вур де ља упра во са „Лу ча
ма” ус по ста вља нај ек спли цит ни ји ин те р текст, про ду бљу ју ћи пи та ње 
ху ма ни зма и из ван окви ра чо ве ка, на план спа са ва ња све та при ро де, 
ко ји је, та ко ђе иро нич но, ме та фо ри зо ван па цо ви ма. 

Свој при по ве дач ки дар Ми лан Вур де ља из бру сио је чи та њем књи
жев них кла си ка, та ко да се ње го во пи са ње од ли ку је до брим ба ра та њем 
крат ком фор мом, али и тек сту ал ним тка њем у ши рем сми слу, што је 
ре зул то ва ло ко хе рент ном и струк ту рал но и естет ски ус пе лом при по ве
дач ком књи гом. Стил ко јим је књи га пи са на при јем чив је, сва ка ре че ни
ца про ми шље на, а из раз, опи си и ка рак те ри за ци ја ли ко ва – екс пре сив ни 
и упе ча тљи ви у има ги на тив ном сми слу. При ме ра ра ди, ујед стр шље на 
име но ван је „ује дом пла ме не пин це те”, из на ка же но ли це ма лог Бар ни ја 
би ло је „цр ве ни је од рас по ре ног на ра”, „гу сте гру зиј ске обр ве” др жа ле 
су че ло, „ка да је бла гај ни ку не ко ли ко го ди на ра ни је до де ље на дру га про
сто ри ја за рад, ма сив на ви три на оста ла је да ча ми као не по треб ни те рет 
ко ји вој ска при по вла че њу оста вља за со бом”, док је Ужи це цр ве но „(не 
због пар ти зан ске про шло сти, не го због на чич ка них кро во ва ко ји су се 
по об рон ци ма сје ди ња ва ли у је дан огро ман цр ве ни биф тек оста вљен на 
че лу не ба као облог за бо ле сни ка)”.

По ред на ве де них за па жа ња, тре ба ис так ну ти да је Со ба за бе шти је 
пре мре же на ни јан си ра ним лајт мо ти ви ма и па жљи во ода бра ним де та
љи ма, ко ји иза зи ва ју хер ме не у тич ку по зор ност. Вред ни па жње мо гу би ти 
мо ти ви раз ли чи тих бо ле сти са им пли цит ним или екс пли цит ним мар ке
ри ма „жи во тињ ског”, као што су: стра би зам, amblyopia, тро кра ка ра на 
на ле ђи ма, еле фан ти ја за, уво ђе ње мо ти ва ле ка ко ји уво ди нај стра шни ју 
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те му смр ти, пр сну ће ане у ри зме чо ве ка ко ји је под се ћао на пти цу до до. 
Шта ви ше, и деч је игре би ле су обе ле же не од ре ђе ним уло га ма, ко је би 
се од но си ле на ле че ње: 

Бан га ва би за вр ша ва ла као по пу на сла би јој еки пи. Де вој чи це су 
мо ра ле, у то ку при пре ма, глу ми ти оне ле кар ске ти мо ве и до ба вља че енер
гет ских со ко ва.

До бро су функ ци о на ли зо ва не и алу зи је из све та кул ту ре, по пут 
фил ма, му зи ке и књи га у Со би за бе шти је, као што су: mo vie the a ter ре
кла ма за култ но оства ре ње са Џо ди Фо стер и Ен то ни јем Хоп кин сом – 
Кад ја гањ ци утих ну на по сте ру Бан га ви ног бра та Ми ло ша, спо ме ну та 
слич ност из ме ђу Ди о ге на и ђу бре та ра у Тај ван ској ка на сти, књи га Мит
ке та Ге ор ги је ва Ге о ме три ја мр жње, пе ва ње пе са ма „Све се око те бе 
ис пра вља и са ви ја”, „шар мант них ре ци та ла” Ни ка Кеј ва, „Бо у ви је вих 
на ри ца ња”, „ба рок но мрач ног Ман за ре ко вог со ла”, те сти ха „Дно има 
све тлост, има сјај”. Ако то кон тек сту а ли зу је мо са хо рор при ча ма ко је 
јед но дру гом при ча ју Бо рис и Бан га ва, „ис пу ња ва ју ћи та ко ноћ не са те 
је зом и уз бу ђе њем”, сти че мо ути сак гот ске ат мос фе ре, са ко јом пи сац и 
ра чу на, осо би то ако се има у ви ду ин тен зи ван књи жев ни ди ја лог са „гот
ским хро ни ка ма” Ки ша и Пе ки ћа (Гроб ни цом за Бо ри са Да ви до ви ча и 
Но вим Је ру са ли мом). Ефе кат је по ја чан и два ма ре фре ни ма са апо ка лип
тич ним при зву ком: 

Све ће ово го ре ти, ва тра има да фур ња на све стра не, а људ ско ме со 
је бо ље ло жи во од тр ске!

и:

„Тре ба се се ти ти јед ног мла ди ћа ко ји из је ден је већ у рас то че ном 
сан ду ку.” Зна ла је да ће то би ти ре френ; сви оста ли де ло ви пе сме за да ва
ли су јој му ку.

Мо же се, ко нач но, по ста ви ти и пи та ње због че га је Бан га ва има ла 
по тре бу да при ча је зо ви те при че и шта то го во ри о ње ној лич но сти. Ако 
се има у ви ду да је ве ли ку ва жност при да ва ла есе ју „Естет ско и не е тич ко 
у дво бо ју на жи вот и смрт”, ко ји „је пре ли ста ва ла из ју тра и с ве че ри, пра
ве ћи та ко коб ни пр стен јед них те истих ми сли око сва ког да на”, он да се 
по тен ци јал но у њој су ко бља ва ју не са мо људ ски и жи во тињ ски по ри ви, 
па и бо ле сти, већ и ка те го ри је ле пог и не то ли ко ру жног ко ли ко гро зног, 
ко је су по ста вља не на пе то, у по зи ци ји „дво бо ја на жи вот и смрт”. 

Бан га ви на при ча оту да те жи то та ли те ту, јер, ка ко се на по ми ње у 
„Кри ви ца ма”, „ви ше не ма ме ста за по ло вич не при че”. Је ди но као „бан
га ва”, на из глед па ра док сал но, при ча ни је „по ло вич на”, јер је „бан га вост” 
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по сле ди ца бор бе за њу. А ако је „бан га вост” не што што се ве зу је и за де
мон ско (Не ча сти вог) и за бо жан ско (про ро ка Ја ко ва), он да и при ча, жар
гон ски го во ре ћи, тре ба да бу де „ђа вол ски до бра”, тј. „то тал на” и „не по
ло вич на”, а тим ка те го ри ја ма и стре ми књи га Со ба за бе шти је. 

Др Је ле на Ђ. МА РИ ЋЕ ВИЋ БА ЛАЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност
je le na.ma ri ce vic@ff.un s.ac .rs 

ПАН КЕР СКИ МИ КРО КО СМОС У КА ВЕ ЗУ

Ро ланд Ор чик, Фан том ко ман до, пре ве ла с ма ђар ског Ан ге ла Па та ки, Кул
тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад 2019

На слов ро ма на Фан том ко ман до Ро лан да Ор чи ка од вео ме је, гра
фич ким ре ше њем ко ри це књи ге у срп ском пре во ду, на кри ви пут. Ви
дев ши ову реч као две одво је не, у се ћа ње ми је до шао култ ни ак ци о ни 
филм из сре ди не осам де се тих са Ар нол дом Швар це не ге ром у глав ној 
уло зи, у ори ги на лу на зван Com man do, на на шем је зи ку Ко ман дос, а на 
не мач ком Das Phan tomKom man do. Ви дев ши це ви, лан це и гво жђу ри ју 
ко ји ма су сло ва, по ми слих та да, две ре чи, ис пи са на, оче ки вао сам у овом 
ро ма ну кр во про ли ће у нај бо љем ма ни ру Гу вер на то ро вих оства ре ња, 
не што већ ви ђе но у све ту фил ма сти шње но у књи жни блок. Из не ве ре на 
оче ки ва ња у свом нај бо љем из да њу до че ка ла су ме на на ред них две 
сто ти не и че тр де сет стра ни ца, јер у овом ро ма ну са мо је рат фан том ски, 
ко ман до си су обич ни љу ди из ком ши лу ка, а тек по ко ји при ме рак на ше 
вр сте по бе гао је из има ги на ри ју ма до стој ног оства ре ња Еми ра Ку сту
ри це, да се за др жи мо на филм ским ре ми ни сцен ци ја ма. 

По ме ну ти Ар нолд Швар це не гер је глу мац ко ји је, ка ко то ре че по
кој ни Ро бин Ви ли јамс, ,,играо у мно го фил мо ва, али је у њи ма го во рио 
ма ње од би ло ко јег глум ца, је ди но, мо жда, са из у зет ком Ле си ја”. Чо век 
ко ји ни кад ни је на у чио ен гле ски, ус пев ши при то ме да за бо ра ви ма тер њи 
не мач ки, у реч ни ку би мо гао да илу стру је по јам шу ма у ко му ни ка ци о
ном ка на лу. Фан том ко ман до Ро лан да Ор чи ка, с дру ге стра не, и у сво јим 
пре во ди ма (у ори ги на лу на пи сан и штам пан у Ма ђар ској 2016, пре ве ден 
по том на ру мун ски, а он да опет и на, да га та ко на зо ве мо, ње гов ре зер вни 
је зик, срп ски) књи га је ко ја је ма те ри јал ни до каз би лин гви зма и чак и 
мул ти лин гви зма, ко ји на на шим про сто ри ма, чак и у дис то пиј ском све
ту ка кав је ство рен у овом ро ма ну, успе ва да пре жи ви и оп ста не све док 




