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нео т кри ве ни кон ти нен ти, у ро ма ну Гор да не Ма ле тић мла ди из обич ног 
све та, тр гов ци, до ла зе у ди рек тан кон такт са они ма ко ји вла да ју по је ди
ним обла сти ма. У том ро ман си ра ном ко ло пле ту, са суд би на ма ,,ма лих” 
љу ди су да ра ју се и упо зна ју суд би не кра ља Тврт ка Ко тро ма ни ћа, де спо та 
Ђур ђа Бран ко ви ћа, Сан да ља Хра ни ћа Ко са че, вла сте ли на Сор ко че ви ћа... 
От кри ва ју се пре де ли За ху мља, Ко на вља; на слу ћу ју и от кри ва ју та да
шњи Ду бров ник, Ко тор, на по кон Ве не ци ја са култ ним ар хи тек тон ским 
тво ре ви на ма, пре све га нај по зна ти јим хра мом, Цр квом Све тог Мар ка у 
скло пу Ду жде ве па ла те. Све је то ис при по ве да но на при сан на чин, бли
зак мла ди ма, та ко да де лу је упе ча тљи ви је од би ло ка квог сел фи ја. 

Док сам чи тао овај ро ман оди ста ми је за ми ри са ло по ма ло уста ја ло 
мо ре Ве не ци је, чуо сам дле то ка ме но ре сца ко ји уоб ли ча ва ка ме ну лу
не ту из над вра та Цр кве Све тог Мар ка, оди ста сам се на шао у Ве не ци ји 
15. ве ка а да ни сам имао по тре бу за сел фи јем, за мо бил ним те ле фо ном, 
за тим да се пре пу стим дру штве ним мре жа ма, већ да мир но на ста вим 
спо рим, али уз по моћ Ма ле тић ки них ча ра ња ре чи ма ипак до вољ но бр зим 
ка ра ва ном у исто риј ску про шлост. 

Из ро ма на На пу ту сре бра зра чи ау тор ки но ве ли ко по зна ва ње при
ли ка, вре ме на у ко јем се ро ман зби ва, као и љу ди, њи хо вих на ви ка, 
прох те ва и огра ни че ња. Све се то пре но си мла дим чи та о ци ма у 23 по гла
вља на спон тан на чин, та ко да док чи та ју мо ра ју би ти у ,,оном” вре ме ну. 
По то ме овај ро ман Гор да не Ма ле тић по ме ра гра ни це и до ма ша је ко је 
оче ку је мо и на ко је смо на ви кли ка да је у пи та њу исто ри зи ра ње ро ма на 
и ро ман си ра ње исто ри је, по го то ву исто ри је про шло сти на шег на ро да.

Ми о драг МА ТИЦ КИ

О ЛИ ТЕ РАР НОМ ХЕ ДО НИ ЗМУ  
ЧЕ ДО МИ РА ЉУ БИ ЧИ ЋА

Че до мир Љу би чић, По ру ке трав на тог не ба, Ма ти ца срп ска – Дру штво 
чла но ва у Цр ној Го ри, Под го ри ца 2019

Ту ма че ње про зног опу са Че до ми ра Љу би чи ћа по ка зу је крај њу не
по у зда ност одо ма ће не ге не ра ли за ци је о ну жном ступ ње ви том при по
вје дач ком ис ко ра ку – од кра ћих пре ма оп се жни јим фор ма ма. Хро ни ка 
об ја вље них ру ко пи са свје до чи упра во су прот но, да је ау тор при мар но 
био по све ћен пи са њу ро ма на: По шаст у го стин ској со би (2002), Игу а-
но по лис (2005), Ди ја лог са хо ро зон том (2008), Бо ја ста рог зла та (2012, 
На гра да Ма ли Немo) и Сјај ју жног кр ста (2018, На гра да Злат на со ва), 
али да се у ме ђу вре ме ну вра ћао но ве ли стич кој фор ми, на шта упу ћу је 
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збир ка при по вје да ка Крв ни при ти сак и тан га га ћи це (2007). Књи га 
при ча По ру ке трав на тог не ба ква ли та тив но је из дво је на ме ђу че тр де
се так при сти глих нео бја вље них ру ко пи са на кон курс Ма ти це срп ске – 
Дру штва чла но ва у Цр ној Го ри и ти ме се лек то ва на као пр во на гра ђе ни 
про зни ру ко пис за 2019. го ди ну. 

Зби р ка при по вје да ка По ру ке трав на тог не ба за ти че чи та о ца сво
јом па ра док сал ном раз о бру че ном до вр ше но шћу. Ком по но ва на на прин
ци пу крај ње при по вје дач ке дис пер зив но сти, ова књи га сво јом на слов ном 
син таг мом су ге ри ше бо гат сим бо лич ки по тен ци јал, ко ји ар ти ку ли ше 
је дин ство зе маљ ског и не бе ског прин ци па. За сно ван на ис ку ству из не
вје ре ног оче ки ва ња, на зна че ни при по вјед ни ма не вар от кри ва по ро зност 
про стор них гра ни ца, али и оп се жност људ ског прег ну ћа, ко ји ма се одо
ли је ва ег зи стен ци јал ним не у мит но сти ма. Те мат ски ра зно вр сно усмје
ре не, Љу би чи ће ве при по ви јет ке има ју об је ди ња ва ју ће кон сти ту тив но 
на че ло: за сно ва не су на ви та ли стич ком до жи вља ју би ћа и сви је та. Ње гов 
при по вје дач го во ри о ег зо тич ним сен за ци ја ма, али и о сва ки да шњи ци. 
Ње го ви књи жев ни ју на ци су, у исти мах, ис так ну те исто риј ске лич но сти, 
ам бле ми по пу лар не кул ту ре, али и обич ни љу ди, упу ће ни на вје шти ну 
пре жи вља ва ња у про ти вр јеч ној епо хи. 

Љу би чи ће ву ау тор ску ин тен ци ју от кри ва и кров на ми сао, ко ја фи
гу ри ра као мо то књи ге: „Ве ра у ра дост је иста као и са ма ра дост.” Умјет
нич ки по сту пак сто га је пот чи њен основ ној те жњи – да се за пре та ни 
огањ жи вот не ра до сти ре ви та ли зу је сна гом при по ви је да ња. Бу ду ћи да 
је је ди но књи жев ност ка дра да вје ру у ра дост опле ме ни да би се ова пло
ти ла у же ље ни, ко нач ни об лик, Љу би чи ће ва књи жев на ви зи ја има на
гла ше ну ути ли та ри стич ку ди мен зи ју, ко ја је ис так ну та им пли цит но. 
Љу би чи ћев на ра тор при по ви је да оби ла то, оти ма ју ћи од де но та ци је под
руч ја ра зно ли ког ис ку ства: пло ви раз ли чи тим исто риј ским епо ха ма, 
са би ра рас кош уда ље них ме ри ди ја на, по ни ре у раз ли чи те род не пер спек
ти ве, до зи ва раз ли чи те сло је ве до ма ће и свјет ске ли те рар не и кул тур не 
тра ди ци је... Иш чи та ва ње сва ке од је да на ест за сту пље них при по вје да ка 
ан га жу је чи та лач ку де тек ци ју, јед на ко жан ров ску као и сим бо лич ку. 
На ра то ро ва ди о ни зиј ска апо те о за жи во ту свој ли те рар ни од раз уз но си 
на ни во при по вје дач ког хе до ни зма, ко ји се чи ном ре цеп ци је пре тва ра у 
чи та лач ки хе до ни зам. За до вољ ство тек стом уни форм на је по сље ди ца 
су о ча ва ња с ау то ном ним при по вјед ним аван ту ра ма, ко је по бу ђу ју вје ру 
у жи во твор ност књи жев не тран спо зи ци је.

Град ња сво је вр сног Љу би чи ће вог Ва ви ло на ини ци ра на је при по
вјед ним тек стом „Про да вац ше ши ра”, ко ји ево ци ра ис ку ство ме ђу рат ног 
жи во та у ју го сло вен ском дру штву. Ње гов ју нак, ше шир џи ја Ник ша Во
до пић, Ср бин ка то лик, уно си ра фин ман ме ди те ран ског сен ти мен та у 
бе о град ску сре ди ну, под у пи ру ћи сво јом суд би ном при ма мљи ву илу зи
ју ју го сло вен ског ин те гра ли зма. При по вјед ни сви јет овог тек ста оди ше 
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го спод стве но шћу, осје ћа њем ре да и хар мо ни је, пре сти жом ко ји се очи
то вао на сва ком по љу еман ци па ци је, укљу чу ју ћи и бри гу за мо ду, отје
ло тво ре ну мо ти вом ше ши ра, ко ји је ме то ни ми ја оп штих ин те лек ту ал них 
и по ли тич ких стру ја ња. Ник ша Во до пић је за хва љу ју ћи свом от ме ном 
за на ту успио да се до мог не нај е лит ни јих књи жев них кру го ва, па и да 
оства ри при сност с Јо ва ном Ду чи ћем, ко ји ће га удо сто ји ти сво јим по
вјер љи вим љу бав ним ис по ви је сти ма. Ипак, сво јом суд би ном Во до пић 
сим бо ли зу је и успон и де ка ден ци ју тог вре ме на. Ње го ва ми сте ри о зна 
смрт, ини ци ра на на си љем по ре ме ће ног Ге на ди ја Бо љу на, ан ти ци пи ра 
де струк ци ју но вог вре ме на, у ко јем је де фор ма ци ја уста но вље на као 
иде ал, а до сто јан ство тре ти ра но као од на ро ђе ност. Жан ров ски еле мен
ти три ле ра овој при по ви је ци обез бје ђу ју уз бу дљи вост, ко ја је ана лог на 
тра у ма тич ној исто риј ској ди на ми ци кон крет ног вре ме на. 

При по ви јет ком „Га у ди је ва клу па” фо кус на ра ци је усмје рен је пре ма 
ши рим европ ским про сто ри ма, на ко ји ма се про жи ма ју суд би не ства ра
ла ца европ ског кул тур ног ду ха, и по је ди на ца ко ји (не)свје сно ре кон стру
и шу њи хо ве пу те ве. Иа ко је под на сло вом од ре ђе на као „обич на људ ска 
при ча о че ка њу”, ова при по ви јет ка сим бо лич ки укр шта пу те ве мла дог 
за љу бље ног па ра на јед ној, и ве ли ког шпан ског умјет ни ка Ан то ни ја 
Га у ди ја на дру гој стра ни. Опре ди је ље ни за ур ба ни жи вот, осло бо ђе ни 
кон вен ци ја и фун ди ра ни ерот ским на бо јем, ју на ци одо ли је ва ју ис ку ше
њи ма али је на ци је и про на ла зе об но вљу ју ћу сна гу жи во та. Ме та фо ра 
Га у ди је ве клу пе пред ста вља син те зу кон крет ног и уни вер зал ног, ко ји 
се ме ђу соб но на до пу њу ју, упр кос по вр шној пред ста ви о ап со лут ној оди
је ље но сти мла да лач ког за во ђе ња и ар хи тек тон ских лу ко ва.

Ли те рар ни текст „Му зеј го сто љу би вих ду хо ва” уз иро ниј ску дис
тан цу су че ља ва ин те лек ту ал ну ра до зна лост и ту ри стич ку ру ти ну. Љу би
чи ће ви ју на ци, ис тра жу ју ћи шпан ску ди вљу оба лу, сво је про хтје ве кул
ти ви шу по хо ђа њем му зе ја, у ко јем се фан та зма го риј ским ме ха ни змом 
бе жи вот ни екс по на ти тран сфор ми шу у су ди о ни ке на ра тив ног сви је та. 
Упу ће ност на вр хун ске до ме те ли ков не умјет но сти, ова пло ће не у сли кар
ском опу су Па бла Пи ка са, су ге ри ше са мо свој ност књи жев них ју на ка, 
ко ји се не опре дје љу ју из ме ђу кон зу мент ског и оду хо вље ног ста ва пре
ма сви је ту, већ их на нео че ки ван, че сто тра ги ко ми чан на чин, са би ра ју 
у цје ли ну са вре ме ног жи вље ња.

Ди ја лог с умјет но шћу су штин ска је осо би на при по ви јет ке „Да ли 
је ва жно зва ти се Ер нест?” У њој су про бле ма ти зо ва на пи та ња вје чи то 
ин спи ра тив не ре ла ци је исто ри о гра фи ја–к њи жев ност, на ро чи то ако се 
но си о ци раз ли чи тих ме то да, исто ри чар Мој си ло Ђор ђе вић и књи жев ник 
Ви дак Зо рић, сре та ју на ин те ре со ва њу за жи вот и дје ло Оска ра Вајл да. 
Њи хо ва ре кон струк ци ја Вајл до вог жи во та, а по себ но ње го вог там но ва ња 
и стра да ња, усло ви ће ме та мор фо зу са мих ис тра жи ва ча, ко ји ће сво јим 
жи во ти ма ре пли ци ра ти фраг мен те про у ча ва ног ис ку ства. Тим на чи ном 
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Љу би чић опет успи је ва да у исти на ра тив ни ру ка вац ули је раз ли чи те 
фа бу ла тив не то ко ве, и ти ме по ка же афи ни тет пре ма ком по но ва њу је
дин стве не про зне ар хи тек то ни ке.

Цр но ху мор на ин то на ци ја при по ви јет ке „Бу ков ски до ла зи у по ноћ” 
убје дљи вом има ги на ци јом спа ја обич ног бе о град ског по шта ра и ве ли ког 
по шта ра свјет ске књи жев но сти, Бу ков ског. Кроз низ епи сто ла ко је раз
мје њу ју ис ка зу је се фа сци ни ра ју ћа моћ иден ти фи ка ци је, ко јом се бри ше 
су ро ви кул ту ро ло шки јаз из ме ђу два на ра ти ва. Сва ки де таљ ове при по
ви јет ке оства рен је у кљу чу есте ти зо ва не ка ко фо ни је, ко јом се мо де лу је 
не са мо упе ча тљи ви Љу би чи ћев књи жев ни ју нак не го се и под сје ћа на 
ве ли чи ну и ау тен тич ност ли те рар ног фе но ме на Бу ков ског. Ша ло збиљ
ни рас плет, у ко јем се Бу ков ски си ту и ра у бе о град ску ка фа ну „Ур не бес”, 
свје до чи о ин тен ци ји кар не ва ли за ци је у до ча ра ва њу сли ке сви је та, што 
је, с об зи ром на ре ла тив но оме ђен при по вјед ни про стор, на гла ше ни 
ства ра лач ки ис ко рак.

При по ви јет ка „На ушћу не ба у стих”, чи ји фик ци о нал ни оквир 
пред ста вља са вре ме не до ма ће (не)при ли ке жи вље ња љу бав ног па ра, 
из но ва раз го ри је ва пла мен ко смо по ли ти зма. За хва љу ју ћи то ме, Бе о гра
ђа ни Кон стан тин Ка лам бу ра и Ва ле ри ја Је ла ча оли ча ва ју дух ме тро по ле, 
по не кад из о штрен до екс тре ма. Њи хо во ми ну ци о зно по зна ва ње жи во та 
и дје ла Џо на Ле но на, а на ро чи то упу ће ност у по је ди но сти ње го вог уби
ства, де фи ни шу их као апо ло ге те иде а ла ко је је њи хов узор про мо ви сао. 
При по ви јет ка се, тим на чи ном, ус по ста вља као сво је вр сни омаж Ле но ну, 
чи ја је исти но љу би вост узро ко ва ла ње го во стра да ње. Упр кос ма ни пу ла
ци ја ма окрут ног ме ха ни зма зла, Ле но но ви по кло ни ци с оба ла Са ве по
ка зу ју за ди вљу ју ћу кул ту ру ње го ва ња ство ре ног кул та, што кон тра сти
ра оп штој дру штве ној атро фи ји и свик ну то сти на ег зи стен ци ју ли ше ну 
есен ци ја лог ну кле у са.

У свој при по вјед ни сви јет Љу би чи ћев при по вје дач уво ди и ду нав
ске ала се, ко ји у на дах ну тим ди ја ло зи ма ис цр пљу ју сво је за пи та но сти, 
те же ћи да кри ста ли зу ју „Ми сао у ала ској мре жи”. Љу бин ко Ба лаћ и Љу ба 
Жи жо вић спо зна ју пер вер ти ра ни шарм мар ги нал них про сто ра, али исто
вре ме но тра га ју за он то ло шким ослон цем, ко ји ће бо рав ку на во ди ули ти 
нео п ход ну сми сло твор ност.

Иа ко тек им пли цит но, на има нент ном пла ну, ис ка зу је по ве за ност 
са сво јим ли те рар ним узо ри ма, Че до мир Љу би чић то чи ни и отво ре но, 
те мат ским опре дје ље њем за ин тер тек сту ал ни ди ја лог с дје лом Ми о дра га 
Бу ла то ви ћа. У при по ви је ци „Ђа во ли с че ти ри пр ста” на слов на син таг ма 
на ста је ком пи ла ци јом два Бу ла то ви ће ва на сло ва. При по вјед на зби ља 
по твр ђу је ве за ност уз кон кре ти зо ва но ства ра лач ко ста бло, на ро чи то у 
до ме ну ка рак те ри за ци је ли ко ва, ко ји сво јом збу ње но шћу оправ да ва ју 
бу ла то ви ћев ски естет ски иде ал „по зи тив ног не га тив ца”. Ана ни је, Ни ки
фор и Аћим за пра во су оли че ње тран зи циј ског ва га бун да, па са мим тим 



574

и истин ски ли те рар ни по том ци Бу ла то ви ће вих про то ли ко ва. Њи хо ва 
те жња да се пре тво ре у по вла шће не мо ти ве Бу ла то ви ће ве про зе до ча
ра ва мо дел сви је та ко ји је ли шен ме та фи зич ког ста ра ња, па са мим тим 
осу ђен на та во ре ње у гре хов но сти.

Епи ло шком при по ви јет ком „Ман тил од пре вр ну те ко же” те ма ти
зу је се вре мен ски бли ско ис ку ство ко му ни стич ког то та ли та ри зма, су
ге ри са ног ме то ни ми јом ле де но пла вих очи ју Јо си па Бро за Ти та. Глав ни 
ју нак при по ви јет ке, Рас ти слав Блок, пред ста вља ти пи зи ра ног Љу би чи
ће вог ју на ка, ко ји над ра ста пред ви дљи вост сво је око ли не и сту па у уни
вер зал не ци ви ли за циј ске то ко ве. Ње го во схва та ње, пре ма ко јем би ти 
Бе о гра ђа нин зна чи прак ти ко ва ти ко смо по ли ти зам у свом нај су ро ви јем 
об ли ку, пред ста вља мо ти ва ци ју за оду ше вље ње ре во лу ци о нар ним идеа
ли ма свјет ског ега ли та ри зма. Ис ку ство бор бе по да ри ће Бло ку дра го цје но 
по знан ство с Ер не стом Хе мин гве јем, ли те рар ном са вје шћу ље ви чар ске 
иде о ло ги је. По сред ством има ги нар не пре пи ске с књи жев ним ве ли ка ном 
от кри ва ју се суд бин ске про ва ли је Рас ти сла ва Бло ка, ини ци ра не осве
то љу би во шћу Јо си па Бро за, чи јим дје ло ва њем је уз ви ше на ми сао о јед
на ко сти пре тво ре на у не до стој ну прак су де ху ма ни за ци је.

Па но рам ски ком пакт на – збир ка при по вје да ка Пор трет трав на тог 
не ба Че до ми ра Љу би чи ћа, на осно ву при ми је ће ног, свје до чи ко ли ко су 
раз гра на те и ви тал не по е тич ке ста зе са вре ме не срп ске про зе, ко ја кра ћим 
фор ма ма успи је ва да за др жи до сег ну ти естет ски зе нит и до стој но пар
ти ци пи ра у ства ра њу тра ди ци је.

Мр Ра до је Т. ФЕ МИЋ
Уни вер зи тет Цр не Го ре

Фи ло ло шки фа кул тет у Ник ши ћу
Сту диј ски про грам за срп ски је зик и ју жно сло вен ске књи жев но сти
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