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ПИ САЦ, И ДА ХО ЋЕ, ОВА ОПА ЖА ЊА  
ОД СВО ЈЕ КЊИ ГЕ ОДВО ЈИ ТИ НЕ МО ЖЕ

Ра до ван Бе ли Мар ко вић, Стој на ве тре ња ча, Срп ска књи жев на за дру га, 
Бео град 2020

(Да се раз у ме мо, пи ше мо о збор ном ме сту књи жев них све то ва.)

По све је ја сно да књи ге Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа чи та ју они који 
се истин ски раз у ме ју у књи жев ност, ме ђу њи ма је су и та кви што, мо же 
се ре ћи, до брим де лом у књи жев но сти и жи ве. Њи ма ни је те шко да уо че 
оне нај бит ни је тре нут ке и оп шта ме ста где се при чи це Бе лог Мар ко ви ћа, 
све љу бо мор но чу ва ју ћи и но се ћи са со бом сво је фи ло зо фе ме, ули ва ју 
у ве ће при че и у њи ма, за јед но са тим фи ло зо фе ма ма, по ста ју му дрост 
за на ук, што зна чи да се при чи це у ве ћим при ча ма осе ћа ју, по пи шче вом 
на у му и хте њу, за шти ће не. Исто се до га ђа и са књи жев ним сли чи ца ма, 
да их са мо у овој при ли ци та ко на зо ве мо, ко је се оти ма ју из ма лих ра мо
ва, пре ла зе у ве ће, у ко ји ма по ста ју за шти ће на ве ли ка мо за ич ки ком по
но ва на књи жев на сли капри ча. То је су и она ме ста где Бе ли Мар ко вић 
спа ја и оно што је за све дру ге пи сце не спо ји во, где се по ја ча ва, об на вља 
и осве жа ва ујед на че ност рит ма при по ве да ног, али и ме ста где за по тре бе 
ро ма на пи сац ра си па Ве ли ку при чу не ште де ћи се у ње ном ра си па њу. 
А по сле, од мах на кон при ме ће ног пи шче вог ра си па ња, уз уз дах, вра ћа мо 
се иде ји и на у му ода бра ног за луд ни ка, у овом слу ча ју то је бо јар Та дић. 
Ни шта из не на ђу ју ће, јер за луд ни ка је би ло и би ће, чак сме ли је сме да 
се ка же – у по чет ку бе ше за луд ник, ето! На та квим ме сти ма за тек ну се 
и кључ ни до га ђа ји при по ве да ног, да ло им се, али та спа ја ња је су и по во ди 
за раз ли чи те мо гућ но сти ту ма че ња са ме при че, не про ми че та и та ква 
мо гућ ност од го вор ним чи та о ци ма. И, ма ка ко и ко од нас ру ко пис ту ма чи, 
све ми сли мо да ду бље и те мељ ни је при по ве сти о за луд – гра ђе ви на ма 
не ма, ни ти ће је би ти. Е да, на ви кли смо се на пи са ње Бе лог Мар ко ви ћа, 
на ње го во сло бод но кре та ње кроз вре ме про шло и са да шње. Ме ђу при
чи ца ма, на рав но, има и до га ђа ња што су ... из жи во та за хва ће на, баш 
као што се, из си ро тињ ске чор бе, ку тлом за хва ти ко мад не до ку ва ног 
ме са... и ви ди чу да, баш оне за у зи ма ју она за па же ни ја ме ста у Ве ли кој 
мо за ич ки ком по но ва ној це ли ни. А по ме ну те фи ло зо фе ме? Зго да је на 
при ме ру: о ве ков ној рас пра ви ме ђу бра ћом у нас, а о ком ши ја ма да и не 
го во ри мо, ко ја се пи ше као ме ђа, Бе ли Мар ко вић је ка дар, и ни ко дру ги, 
све јед ном ре че ни цом да по ја сни. Ено по ја шње ња, у јед ној од ње го вих 
ра ни јих књи га, про на ђи те га, про чи тај те и до бро се над њим за ми сли те. 
Ме ђа! Зна те, ето, у Бе лом Ва ље ву, до да на да на шњих, још увек је – Не
раз ме ђе но ле де ни ло бе лих но ћи и ча ђа вих да на. И још: ни је ли и пи са ње 
о ме ђи за лу дан по сао ако ви ди мо и зна мо да су код нас и стра ши ла са 
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њи ва под стал ним спо ром? То је сте оно па ра док сал но, што пи сца ви ше 
раз у ме мо, све нам је за го нет ни ји. Да бу де мо ја сни ји, све су ве ће мо гућ
но сти ра чва ња и до ма шта ва ња ње го ве про зе. Мо ра се при зна ти, то је сте 
од ли ка ко ја кра си са мо нај о ства ре ни је ме ђу нај о ства ре ни јим пи сци ма. 
За то нам се све и при чи ња ва да у ро ма ну Стој на ве тре ња ча пи сац не 
ту ма чи иде је сво јих ју на ка. На про тив, ју на ци ту ма че пи шче ве иде је! 
Да ка ко, то ни је увек по во љи пи сца, али ли ко ви оста ју при сво ме. Док
тор Су бо та, за штит ник мни мог ли те ра те Р. Б. Мар ко ви ћа, по нај ви ше, 
чи ни се. Има при ме ра, да. 

Ето, и за док то ра Су бо ту, а по во љи пи сца, до бра књи жев ност је 
са мо она ко ја ули ва жи вот ност. Уо ста лом, пи са ли смо већ, Ра до ван Бели 
Мар ко вић је пи сац ко ји баш зна да се за и гра сен ка ма, бај ка ма, и сви ме 
они ме што при па да пре де ли ма ма штен ског. Ма ђи ја ма, сно ви ма, за го
нет ка ма, ле ген да ма. Да ни је та ко, зар би се то ли ко пи са ца и књи жев них 
ју на ка из дру гих књи га ко је се је су из дво ји ле у свет ској, али и на шој 
књи жев но сти, до бро вољ но и ра до усе ља ва ло у Мар ко ви ћев књи жев ни 
свет. Тач ни је, се ле се из књи ге у књи гу ње го ву као да су ка ква пу ту ју ћа 
по зо ри шна дру жи на ко ја има по сла пре ко гла ве. Стал но се кре ћу, до жи
вља ва мо их и као гла сни ке про ме на и но во до га ђа ња у ру ко пи су. Вра ћа ње 
пи сца у дав но про ху ја ле да не је сте, да кле, нео п ход ност да се у при чу 
уве ду књи жев не фи гу ре без ко јих на ша про шлост не би ни би ла оно што 
је сте. И у том ко па њу по све ту ко лек тив них успо ме на, дâ се при ме ти ти, 
пи сац ко ри сти све сте че но зна ње из књи жев но сти, а оно је да му се са мо 
по за ви ди. А Свет успо ме на? У ње му, и са мо у ње му, уло ге жи вих и мр твих 
под јед на ко су ва жне. То је сте раз лог да го спо ђу Ол гу, ко ја до бро зна да 
ва жну ва ро шку уло гу мо же има ти са мо на овом све ту, при хва ти мо као 
не у мр лу, и тач ка. Сад, дру го је пи та ње да ли Свет успо ме на мо же би ти 
са би јен на јед ном ме сту.

И да нам се не за ме ри – а и за што би – што на док то ра Су бо ту гле да
мо као на вла сни ка сво јих, али и ту ђих ма шта ња, чак и оних ко ји не о про
сти во бр зо за бо ра вља ју ле пе сно ве, на Док то ра ко ји до бро зна ка ко је 
чо ве ку су ђе но да оста не сам баш у нај те жим тре ну ци ма. Ко ји зна мно го 
ви ше од нас што зна мо и о од ра зу у огле да лу, по себ но о од ра зу оних 
ко ји су се оба све та на гле да ли, при де – и та мо и амо сва шта ви де ли. Баш 
та кви и на са му исто ри ју гле да ју као на ве ли ку ТАЧ КУ ко ја са мо круп
ња и круп ња, све се спре ма ју ћи, као зрео чир, да пр сне. А и вре ме јој је, 
исто ри ју мно ги до жи вља ва ју као до са дан свра беж, ето нам уз гред ног 
при ме ра.

Док то ра Су бо ту, да кле, до жи вља ва мо као и пи сца лич но, као ми
сли о ца ко ји тач но зна да све оно ма гиј ско што нам се де ша ва у жи во ту 
тек је су за чи ни жи вот ног о ко ји ма не вре ди рас пра вља ти. 

У то име, да се при се ти мо: ка ко су ро ма ни и збир ке при ча Ра до ва на 
Бе лог Мар ко ви ћа нај пре о суд би на ма ју на ка ко ји – ка ко је ре као Ка ми 
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у Стран цу – без сво је кри ви це, као под не ким мо ра њем, ку ца ју на вра та 
вла сти те не сре ће, у раз го во ру са ро ман си је ром за по тре бе чи та ла ца ча
со пи са, све зна ју ћи ко ли ко пи сац ин си сти ра на суд би ни по је дин ца, упи тао 
сам га ко је од ње го вих ју на ка нај ја че ку цао на вра та вла сти те не сре ће. 
Од го во рио је: „Сви су ку ца ли и сви ма се отво ри ло ... Док тор Су бо та, 
ју нак мог ро ма на Ор ке стар на пе да ле, као ве ли ки го спо дин и ка ва лир 
ре да ми хољ ских оса мље ни ка, ни је ку цао нај ја че, али је ку цао нај у пор
ни је, ра де ћи на свом слу ча ју, то јест: на сво јој не сре ћи, као на не ком 
ро ма ну, уз пом њу да све епи зо де жан ров ски функ ци о ни шу, и да се не ки 
стил ски пре вид не омак не!” Ето, сад и ви мо же те на док то ра Су бо ту да 
гле да те као на не ког ко ји ва зда са оном сво јом не са ни цом се ди ду шом 
на кан ди ло, што но ка жу, све ...зна ју ћи да под зе мљом и под јор га ном ни
шта ни је исто... И још: да ...исто не мо га ше исто би ти, у пој му ка ко ака
де ми ка та ко и у пој му уби тог ге а ка, ни ако би кра ва на кра ву на ско чи ла, 
по што гор ња кра ва да ље ви ди... 

Ево нам Мар ко ви ће вог бес пре кор ног сти ла и пре по зна тљи вог је
зи ка при по ве да ња, све уз до у грам до зи ра ну фан та сти ку, има је тек оно
ли ко да би смо се ми, уми шље ни и жељ ни са зна ња, крај ње озбиљ но 
при у пи та ли: ко је ствар ни ји – жи ви или утва ре? Не ке од не ре ше них 
за го нет ки оста вља мо и они ма по сле нас на ре ша ва ње, ва ља се та ко. Про
чи шље ног чи та лач ког са зна ња, а по сле раз у ме ва ња опи са них ат мос фе
ра, мно го смо бли жи од го во ру ка ко Бе ли Мар ко вић успе ва нас чи та о це 
та ко ла ко да уве де у свој књи жев ни свет, ка ко уво ди и све оне књи жев не 
ли ко ве, лич но сти и пи сце са свих стра на све та ко ли ко их има. Е, сад, 
што се не ки од чи та ла ца при пла ше Лу де ку ће, то је слу чај за док то ра 
Су бо ту, а ни је до пи сца ко ји до бро зна да без пи са не ре чи и чи сте има ги
на ци је не ма раз у ме ва ња све та ни раз у ме ва ња се бе у све ту, па не ка је на ма 
при ка зив свет су мра чан и тек је два про хо дан! Та ко је, не ма се куд, мора мо 
се бо ри ти са сен ка ма про жи вље них, али и ни кад про жи вље них жи во та, 
све јед но је то, иста је сли ка упри зо ре ног све та и мо гу ће још (до)упри
зо ре ни јег све та, обр ниокре ни, иста! Еда, уз до зи ра ну фан та сти ку, и 
Стој на ве тре ња ча је сте при ча о ле тар ги ји, учма ло сти, али и о до сто јан
ству као те ме љу са мо по што ва ња, на рав но – и о аван ту ри јед не из дво је
не ду ше. То ће нам нај пре по твр ди ти, ако је то ли ко ва жна та ква вр ста 
по твр де, и мни ми ли те ра та Р. Б. Мар ко вић, јер пи шче во ту ма че ње Све та 
од но сно ода бра на све тов на кон цеп ци ја је за пра во при ча о по ри ца њу са ме 
ре ал но сти, оту да и са мог Све та! Па опет, као да не ма тог ње го вог по ри
ца ња ре ал но сти (и ствар но сти), пи ше: Цр на ро да, Рад ми ла, на и ме, је два 
одр жа ва ше, сврх Вит ко ви ћа ку ле ...ка ко је то књи жев но пред ста вио 
мни ми ли те ра та, Р. Б. Мар ко вић, у ше пр тљи вом та мо при по ве да њу о 
Вит ко ви ћа ку ли и ње зи ним пер на ти ма ста нов ни ци ма... Да је у пи та њу 
аван ту ра јед не из дво је не ду ше, по твр ди ће и сви оста ли до бро нам по зна
ти ли ко ви из Мар ко ви ће вих књи га, уз не зло би ви ци ни зам да ка ко, а ко ји 
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би сви да оста ве у ње го вом осо бе ном књи жев ном све ту што ду бљи 
траг. Не ма ме ђу ње го вим ли ко ви ма тог ко ји од пи сца не же ли са мо свој 
ро ман. Сад се по сре ћи ло бо ја ру Та ди ћу, ко је сле де ћи? Да кле: про фе сор 
Цвет ко вић, ква зи на уч ник, тај што и Ајн штај ну има и те ка ко шта да при
го во ри, а и ово да се о ње му ка же: Ду ше ва ља, у свом Опе ра ту, про фе сор 
Цвет ко вић је, тру де ћи се да, осем о ве тро ви ма, не на пи ше ишта о иче му, 
на пи сао сва шта и о све му...; Бе ли Жи во рад, да се не за бо ра ви; го спо ђа 
Ол га ... је жу ти та мо са лон из но ва ме бли са ла и књи жев но пре ка ди ла..., 
би ће да је та ко учи ни ла са мо за по тре бе ове при че. А то је сте тек јед но 
од мно го број них чу да, ми сли мо на не сми ре ну ду шу упо ко је не „ва љев
ске чу да ки ње”. Бе ло Ва ље во; град ко ји се до са мо о ча ра ва соп стве ним 
све том, и – чу да ли – до ступ ним све том. До ступ ним све том, да... Тај 
свет по зор ни ца је на ко јој, ето, и го спо ђа Ол га игра по жи вот ну уло гу 
ко ју је од пи сца до би ла на дар; учи тељ Мак сим, ех, то ...не до че то преду
зе ће по кој ног Мак си ма, бив шег учи те ља и са мо у ког ме ха ни ка по том, за
бе ле же ног из ми шља ча...; по е та Ка пе та но вић Мла ђи, да бу де мо при стој ни 
и опре зно (ти хо) на гла си мо ње го во ду шев но ста ње, по ма ло по гу бље на 
осо ба ко ја ни је до ра сла нај ве ћем жи вот ном иза зо ву – спо зна ти се бе; Г. 
Ка пе та но вић Ста ри ји, је ди ни од ва љев ских га ва на ко га је и бо јар Та дић 
пу штао на ко рак пре да се...; бог ме, и г. Са ва Са ва но вић, ох, и ма дам Шо ша 
од ко је се вра ћа ју нео тво ре не ко вер те, и сви они ко ји се стал но су сре ћу 
па ра зи ла зе и из но ва се вра ћа ју оме ђе ном про сто ру, при чи Стој на ве тре
ња ча, но во до де ље ном про сто ру и збор ном ме сту ко ји до гра ђу је њи хо ве 
ка рак те ре и ко је пи сац ве што упли ће и у ову сво ју при чу. На збор ном 
су ме сту, не баш ка ко их исто ри ја пам ти – већ ка кви су у очи ма све та 
оста ли, још и кње ги ња Љу би ца, фи гу ра тив но труд на кра љи ца Дра га, ге
не рал Ми шић пре и по сле уна пре ђе ња, Н. Ка ла бић, што нам ва зда оста је 
као лик из не до чи та ног ро ма на; и чаМи ло ван Ђ. Гли шић и Ка ра ђор ђи је 
– њих дво ји ца ...по го то во у ро вов ском утвр ђе ном сма тра њу: да не ма 
Во жда по сле Ка ра ђор ђи ја, ни књи же ства по сле чаМи ло ва на Гли ши ћа... 
(Шта нам иза бран ци тат го во ри? Ако пи сац је сте оно што пи ше, то зна
чи да нам је по на ве де ном ми шље њу ја сни је ка кав је, ето, Бе ли Мар ко вић 
у од го во ри ма по мно го ва жним пи та њи ма); Про кле та Је ри на; е да – и 
ка пе тан Зој зе: Мо же би ти из ми шље ни ата ши рац швап ске ле га ци је у 
Бе лом Ва ље ву... И на рав но, сре ди шња фи гу ра с ко јом се при ча кон цен
три ра – бо јар Та дић. 

За мр ше на је при ча о Та ди ће вој по ро ди ци и бо гат ству ње ном, за чу
ђе ње је и од нос бо ја ра Та ди ћа пре ма сво јим слу га ма, али са да ни је реч о 
то ме већ ње го вом на у му – да уз диг не ве тре ња чу где је ни кад би ло ни је. 

У сре ди шту при че, да кле, по ста вље на је јед на нео бич на гра ђе ви на 
и суд би на ње ног још неoбичнијег гра ди те ља. Нео би чан је и чу дљив бо јар 
Та дић, ... при де што је и у за пам ће њу оста ло да је већ ма се би са мом 
чи нио дру штво, за стај ку ју ћи та ман са они ма ко је не мо га ше да из бег не... 
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што об у зе ла га за лудград ња, да ни је та ко, не би ме сто гра ђе ви ни би ло 
на бр ду кли зи шту. А да је са мо то у пи та њу, мо жда би... Не, не ма ме ста 
за све упит ни ке ... стој ној ве тре ња чи, ко ја је као гљи ва лу да ра из ни кла 
под По пар ским бр дом... 

Стој на ве тре ња ча: без об ја шње ња, ни слич но сти, ни тра ја ња ни 
ци ља, а опет – ка ри ка ве ли ког на у ма, са мот нич ка и до бро од ре ђе на тач ка, 
или пак су ви шна ни гре шка ни исти на. Па бу ди па ме тан, јер по до ста је 
и оних ко ји су иде јом о њој за пре па шће њем за те че ни и до кра ја при че 
у та квом ста њу и оста ли, ко да их на бра ја! Са ња ре ња бо ја ра Та ди ћа из 
чи сте до ко ли це, по ми слио би не ко, а ни су. Да је су, не би смо до шли до 
нео бич ног ста ња где се осе ћа мо не моћ ни, не то ли ко пред по ја вом ко ју 
тре ба об ја сни ти ко ли ко пред не ко ли ко ре чи ко је из гле да да са др же ви ше 
не го све оно што ми сли мо, а те ре чи су, да их по но ви мо, ВЕ ТРЕ ЊА ЧА 
(где јој ме сто ни је). Стој на ве тре ња ча, ве ле, бе ше се раз ма ха ла, не др жи 
је зе мља, а Вит ко ви ћа ку ла, по но сна на то што је би ла и је сте, зна ла 
је и ка ко се ги не... 

Па опет, уда ља ва њем стој не ве тре ња че од ствар но сти не би смо 
до би ли ни шта, а из гу би ли би смо При чу. Зна то пи сац, зна мо ми чи та о
ци, зна и бо јар Та дић... За луд, јер сви смо иза бра ли да при хва ти мо ка ко 
је сте. Оно, исти на: По ка за ло се, ме ђу тим, да дра ги Бог вла ди ку ва љев ског 
јо ште др жи на ко рак из се, та ко да од све га је не ре ше но оста ло тек 
јед но ка нон ско пи та ње: да ли ће се Бо ја ру Та ди ћу за у по ко је не све ће, су
ђе ним вре ме ном, са мо у фа ми ли јар ној гроб ни ци при слу жи ва ти, по над 
тље ног му те ла, или и у стој ној ве тре ња чи... 

Ето за што при зна је мо да, ви ше не го лу ка во, бо јар Та дић и сви 
оста ли Мар ко ви ће ви ли ко ви јед но став но од нас чи та ла ца зах те ва ју при
вре ме но за не ма ри ва ње су ве са да шњо сти и ми то ра до чи ни мо. Да по но
ви мо, све њих, а и те ка ко их има из раз ли чи тих вре ме на, пи сац с ла ко
ћом уво ди у на ра ци ју. И све вре ме на шег дру же ња, пи шче ва по ну ђе на а 
од нас при хва ће на по ну да из вла чи нас на рва ње са свим об ли ци ма исто
ри је: ори ги нал ном, до пи си ва ном и до ма шта ном, кри во тво ре ном или 
по треб ном, што зна чи да и до ча ра ни исто риј ски до га ђа ји по ста ју и чар
шиј ске при че. То је оно, не ка их исто ри ча ри, не ка пи шу и по на руџ би, 
али и на род се пи та, пам ти, би ће да је и та ко. Уо ста лом, пи сац та ко чи ни 
све у ко рист исто риј ске увер љи во сти и ро ма неск не уз бу дљи во сти, ве што 
увла че ћи нас у струк ту ру свог при по ве да ња ко ја ја сно по ру чу је – се ме 
бу дућ ност, ако је уоп ште на ви ди ку, за се ја но је у про шло сти, ако је уоп ште 
про шлост и по сто ја ла, дру где ниг де. Вре мен ски зи до ви, да кле, ве што 
су укло ње ни, ру ко пис до жи вља ва мо и као исто риј ску про зу, пи шче во 
ствар но при хва та мо без по го во ра. И ни ма ло, не ва ра нас при ме ће ње, 
Бе ли Мар ко вић пу ном сна гом за вр ша ва при чу и о Ср би ји, ре ци мо, од 
сред њег ве ка на о ва мо, све из но се ћи нам са же то и исто риј ске при кри ве не 
по дат ке за ко је са мо не у пу ће ни мо гу по ми сли ти – не бит не. Е, ни је та ко, 
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јер... тај друк чи ји по глед на свет, па и овла шни пси хо ло шки про фи ли 
исто риј ских лич но сти из дав ни на, та по моћ на по зор ни ца на ко јој ре при
зи ра ју сво је жи вот не уло ге, тај пре о бра жај из о кре ну тог све та, пре до че ни 
су уз бу дљи во и ја сно иа ко пи сац то чи ни је зи ком ко ји мно ги зна ју – а 
има их из све та књи жев не кри ти ке што се пра ве да га не раз у ме ју – гру
бим ста ро вре ме ним ре чи ма, хра па вим и не у ми ве ним, али и ре чи ма које 
све тлу ца ју као кан ди ла, и ре чи ма ко је ша ма ра ју, а ко је се бе ле као до бро 
ис пра не ко сти. При че са тво ре не та квим ре чи ма, а има их и ко је го то во 
ни ко не за хва та из на шег је зи ка, са ме од се бе мо ра ју би ти ус пе ле, би ло 
по сво јој обре ме ње но сти, би ло по пре пли та њу све га оно га на шта ро ман
си јер упу ћу је има ги на ци ју. То је су оне по ми ња не сли ке ко је пи сац зна
лач ки „го во ри”, та ло жи, улан ча ва, на кра ју и усло жња ва. ... под ру ку са 
ар хив ском вла гом по ко јој је и за ста ре ли овај свет на стао за у да ра ти... 
И мо ра да их усло жња ва, жи ви мо у све ту баш у ко ме је жи вот угро жен 
са свих стра на: И кад ће се сва ком чи ни ти да му је жи вот про шао за 
ма ње од са та. У свет угро же ном од не чи сте си ле, до мра ка из се бе и 
му ке око се бе, од људ ске зло бе и шу га вих вре ме на све у за луд ном ве
ро ва њу ...да ће сва ко до би ти оно што је за слу жио... не пре, већ ...кад за 
та ко што год до вре ме ни до ба... Све је жи вот, али и све је му ка од жи во та 
у „овом, на по ста ву из вр ну том све ту”, ма да ... се про фе со ру Цвет ко ви
ћу ка за ло да се је ди но по не што на не бе су зби ва, до чим у под не бе сју све 
сто ји ка ко сто ји... За то и не по на вља мо тек ола ко пи шче ву за го нет ну 
по лу ре че ни цу „Мут но је све то у на ма...” из не ких ра ни јих књи га. На про
тив. Успе ва мо да од го нет не мо пи шче ве тај не и раш чла ни мо (за до вољ
ство је не мер љи во кад у то ме успе мо) Мар ко ви ћев осо бе ни на ра тив ни 
по сту пак па и не ка кроз ру ко пис ве ко ви пу зе као зми је кроз ви со ку 
тра ву што се по ви ја под на ле том ко лу бар ског ве тра. Да. За луд би нам и 
би ло да тра жи мо сад и де фи ни ци ју за Вре ме. Шта то зна чи де фи ни са ти, 
па де ли ти вре ме? Уо ста лом, у кру жном вре ме ну не ма ни по чет ка, ни 
кра ја, отуд ни у ро ма ну Стој на ве тре ња ча не мо гу ће је про шлост упо ко
ји ти, бо жеме про сти – као што ни го спо ђу Ол гу ни је ви ше мо гу ће скло
ни ти са овог све та. Би ће, ипак, да ово нај пре је сте ја сно ути сну то вре ме 
од, ни ма ње ни ви ше, не ко ли ко ве ко ва! 

Све јед но, Мар ко ви ће во ства ра ла штво све че шће је под чи та лач ком 
лу пом, ње го ви ро ма ни и збир ке при ча одав на се не скла ња ју од на ших 
ис пи са них опа жа ња, о ње го вој про зи пи шу се књи жев не сту ди је, ни жу 
кри ти ке, све оне за јед но је су ре флек си је и но во от кри ве ни ви ди ци на 
умет ни ко ву слут њу крај ње мо ћи пи са не ре чи, па и не ка нас пра ти ути
сак да је све то још та ко да ле ко од за вр шног (про)ту ма че ња крај њих мо
гућ но сти ње го ве про зе. Ево, као пре по ру ке, тек јед не књи ге по све ће не 
ства ра ла штву Бе лог Мар ко ви ћа. Сла ђа на Илић пот пи су је књи гу Др жав
на жи во ти ња: по ли ти ка и љу ди у при ча ма Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа 
и у уво ду пи ше: „У овој мо но гра фи ји ви де ће мо ка ко, из ме ђу оста лог, и због 
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то га књи жев ност Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа мо же мо на зва ти ап со лут ном 
књи жев но шћу, ко ја је то ли ко сло бод на да су у њој ство ре ни не са мо 
ју на ци и фа бу ла, при по ве да но ме сто и вре ме, већ и је зик, исто ри ја, гео
гра фи ја, чак и са ма ка у зал ност, па и ло гич ка струк ту ра ка ко оп тич ког, 
та ко и он то ло шког.” Вре ди про чи та ти и ове ре чи о бо га том и из ра зи то 
са мо свој ном књи жев ном опу су Бе лог Мар ко ви ћа и с не стр пље њем оче
ки ва ти сва ко да ље раз ма тра ње о ње го вим књи га. Јер, на рав но, са мо од 
сте пе на му дро сти и уме ћа ту ма ча за ви се и од го во ри ко је ће Мар ко ви ће во 
сло је ви то де ло да ти и до ко је ће мо ду би не про дре ти све сла жу ћи се да 
се сми сао сва ког де ла мо же от кри ти је ди но у не по сред ном до ди ру са њим. 
У овом слу ча ју, у до ди ру са из ми шље ним при ча ма из ствар ног жи во та 
ко је јед на ке је су ствар ним при ча ма из из ми шље них жи во та. 

И да не бу де за бу не. Има ју ћи у ви ду да се и у обра ном ви но гра ду 
слат ка пу цад за тек ну... у овом освр ту мо гу се на ћи и ма ло број ни фраг
мен типри ло зи из мо јих пи са ња о ра ни јим Мар ко ви ће вим књи га ма, што 
ни ма ло ни је слу чај но. Јер, ако има пи са ца ко ји све вре ме пи шу Јед ну 
књи гу, а Ра до ван Бе ли Мар ко вић је ме ђу њи ма, за што не би смо о ње го
вим на ни за ним и пот пи са ним ру ко пи си ма и ми пи са ли ва зда јед ну кри
ти ку? Чи ни се да то је сте кре а тив ни при но вак у по ја вљи ва њу кри тич ких 
тек сто ва са но вим зна че њи ма, а ни је. То оста је и на да ље тек је дан од све 
ви ше кљу че ва за по е ти ку и осо бе ни Мар ко ви ћев књи жев ни свет. Не ка 
бу де (и во лео бих) да је та ко. 

Ми лан Р. СИ МИЋ

ИС ПИТ СА ВЕ СТИ

Ми лан Јо ва но вић Сто и ми ро вић, Оку па циј ски днев ник (јун –де цем бар 1941), 
при р. Алек сан дра Вра неш и Бо јан Ђор ђе вић, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2020

Не ка ме оп ту же за ма ли ци о зност, зло во љу и све што иде уз то, али 
овој ле пој и ва жној књи зи пр во мо рам из ре ћи сит не при мед бе. (А све то 
се ла ко мо гло из бе ћи – са мо да се ма ло ви ше па зи ло.)

Да кле, на пред њој стра ни ко ри ца књи ге (али и на тре ћој стра ни ци) 
пи ше да су ау то ри књи ге Оку па циј ски днев ник Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто
и ми ро ви ћа (јун –де цем бар 1941) – Алек сан дра Вра неш и Бо јан Ђор ђе вић.

А ствар сто ји ма ло дру га чи је: Оку па циј ски днев ник Ми ла на Јо ва
но ви ћа Сто и ми ро ви ћа, при род но, на пи сао је сам Ми лан Јо ва но вић Сто
и ми ро вић. Алек сан дра Вра неш и Бо јан Ђор ђе вић су ру ко пис при ре ди ли 
за штам пу.

На рав но, ка да чи та лац поч не да чи та књи гу то ће ла ко уо чи ти. 
Ко нач но, на дру гој стра ни ци, све је то уред но и пре ци зно за бе ле же но. 




