
432

по ста је на кра ју збир ке оно што не при ко сно ве но уз ми че пре те ћој ка љу
зи, и што оста је и он да ка да „снег смр ти све по рав на”. 

Две но ве збир ке Дра га на Ла ки ће ви ћа да ју но ви по глед на пе сни ков 
сен зи би ли тет и на ње го ву же љу да мир ним и ла га ним тем пом и да ље 
ода је по част сне гу, пла та ни ма, по е зи ји. Пред ра сту ћом бе ли ном сне га 
гу бе се сли ке про па да ња и не ре да и све се ра си па (чи ме пе сник об у хва та 
и се бе) и вра ћа у ста ње пра је дин ства. Лир ска и ово зе маљ ска ег зи стен
ци ја про жи ма ју се и вра ћа ју јед на дру гој, што до при но си ви та ли те ту 
ко ји, и на кон пе де сет го ди на, оп ста је у Ла ки ће ви ће вим пе сма ма. Као 
обе леж је ње го вог по лу ве ков ног књи жев ног ра да, но ва по е зи ја Дра га на 
Ла ки ће ви ћа по ка зу је да снег не по рав на ва ипак баш све, и да сне жне 
сли ке у ње го вој по е зи ји, би ле оне Шу ма но ви ће ве или сли ке из вр то ва 
и бе о град ских пар ко ва, и да ље има ју моћ да се тран сфор ми шу у све тле 
ико не по е зи је. 
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По зна ти ба ња луч ки књи жев ник Ран ко Па вло вић и ра ни је нас је 
из не на ђи вао жан ров ском ра зно вр сно шћу сво га књи жев ног опу са (пје сма
ма, при по ви јет ка ма, ро ма ни ма, драм ским тек сто ви ма, књи жев ном кри
ти ком и есе ји сти ком). И кад смо по ми сли ли дa, на кон све га што је до 
са да об ја вио, ви ше не ће мо ћи да нас из не на ди не чим но вим, он је књи гом 
Пе чат над по но ром то ипак успио. Но вом књи гом Па вло вић је по твр дио 
пу ну спи са тељ ску зре лост и њом је, као Бран ко Ћо пић сво јом Ба штом 
сље зо ве бо је, кру ни сао сво је при по вје дач ко уми је ће. Па вло ви ће ва но ва 
збир ка од 109 крат ких при ча за и ста пред ста вља пра во мај стор ство са
же тог ис ка зи ва ња раз ли чи тих жи вот них ис ку ста ва, су ви слих ми сли и 
де ли кат них осје ћа ња.

Ве ли ки ру ски пи сац Ан тон Па вло вич Че хов у ве зи са по е ти ком 
крат ке при че на по ми ње да је крат ко ћа при че „се стра та лен та” и да је 
она „при је све га јед но став ност”. Че хо вље ве од ред ни це крат ке при че 
ка рак те ри шу и Па вло ви ће ве про зне дра гу ље са бра не у на ве де ној књи зи.



433

Пр ва при ча у Па вло ви ће вој но вој збир ци, не слу чај но, на сло вље на 
је „Чо вјек ко ји је ло вио сво је ми сли”, по што ау тор крат ких при ча се бе 
ви ди, пр вен стве но, као сво је вр сног лов ца на ми сли ко је у свом за чет ку 
не ма ју ни са др жи ну, ни фор му, ни бо ју, а пи сац тре ба не са мо да их у 
бес кра ју уло ви не го и да им по да ри све те осо би не. Са др жи ном увод не 
при че ау тор је по бу дио сва ког озбиљ ни јег чи та о ца да кре не у по тра гу 
за ври јед но сти ма по хра ње ним на стра ни ца ма ње го ве књи ге.

Па жљи вог чи та о ца че ка пра ва рас кош те ма, сли ка и по ру ка на ста
лих као осо бен вид пи шче ве бор бе про тив ни ште ња и за бо ра ва. Ту су 
при че о: нај ак ту ел ни јој те ми ко јом се са да ба ви цио сви јет („Страх у до ба 
ко ро не”, „При ча о ви ру су и ме та фо ри”), пра зни ни у ду ша ма при сил но 
ра се ље них осо ба („И би та ко”, „Кућ ни број”), тра гич ној суд би ни ми гра
на та у оту ђе ном сви је ту („По глед из ре сто ра на кру ше вач ког хо те ла”), 
не сре ћи брач них па ро ва ко ји чи не све да до би ју по том ство а, кад им то 
не ус пи је, по је ди не же не гу бе ра зум („Пра зни на”, „Дви је сре ће и јед на 
не сре ћа”), не до лич ном по на ша њу са вре ме них вла сто др жа ца ко је је пи сцу 
сна жна мо ти ва ци ја за исми ја ва ње тих лич но сти и њи хо вих по ни зних 
слу гу („Ка ко охо ли ула зе у храм вла сти”, „Чо вјек од вла сти на по зо ри шној 
пре ми је ри”), по ра зним учин ци ма по је ди них са вре ме них сред ста ва мо
дер не тех но ло ги је на пси хич ко здра вље љу ди („Ку ти ја”).

Са ти рич ни став пре ма не га тив ним по ја ва ма у дру штву и из о па че
но сти по је ди на ца пи сац је осли као на ска ли од бла гог подсмје ха, пре ко 
отво ре не кри ти ке не по жељ ног од но са дру штва пре ма гло бал ним про
бле ми ма, до оштре са ти ре над ме ног по на ша ња љу ди ко ји су се до мо гли 
вла сти и за бо ра ви ли сво ју оба ве зу да слу же они ма ко ји су им ту при ви
ле ги ју да ли.

По себ ном то пли ном од ли ку ју се при че ко је са др же ау то би о граф ске 
еле мен те, а ко је су у књи зи и нај за сту пље ни је („Раз да ња”, „Ла до леж”, 
„Чва рог и ги ба ни ца”, „Ву не не ча ра пе”, „Об ра ми ца”, „О пче ли, мра ву и 
на ма”, „Бад њак” и дру ге).

Те мат ска сли ка знат но је обо га ће на и до па дљи вим за би ље шка ма 
о по зна тим свјет ским пи сци ма: Мар ку Тве ну, Жану Полу Сар тру, поми
ња ном Че хо ву, Ани Ах ма то вој, Го го љу, Оска ру Вајл ду, Фок не ру, Ита лу 
Кал ви ну, као и не ко ли ци ни срп ских књи жев ни ка: Јо ва ну Ду чи ћу, Ми
ло ра ду Па ви ћу, Ђу ри Да мја но ви ћу и Ран ку Пре ра до ви ћу. 

Не кли ко Па вло ви ће вих при ча по све ће но је сли ка ри ма. Ау тор при ча 
„По тра га за мо дром бо јом”, „Осва ја ње бје ли не”, „Сли кар ка са ди цви је ће”, 
са ве ли ком до зом ра зу ми је ва ња ка зу је о на по ру ства ра ла штва, ис ти чу ћи 
да сва ки сли кар на свој на чин пре жи вља ва му ку тран сфор ми са ња ви зи ја у 
умјет нич ка дје ла, а да им је за јед нич ко тра га ње за од го ва ру ју ћим ни јанса
ма бо ја нео п ход них да би се ап страк ци је успје шно пред ста ви ле на плат ну.

У јед ном бро ју Па вло ви ће вих при ча вол шеб но су пре пле те ни ја ва 
и сан, ствар но и има ги нар но („Свје тло сна нит у Сми ља ну”, „По жар”, 
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„Сно ви”, „Као да ме не ма”, „Ру ке”, „Дје вој ка са зи ди ћа”) и оне су пра ви 
до каз да њи хов ау тор и флу ид на ду шев на ста ња вје што ура мљу је у мо
дер не на ра ци је.

По ве ћа гру па Па вло ви ће вих при ча обо је на је сје том, ко ја, по не гдје, 
пре ла зи и у сен ти мен тал ност. Ме лан хо ли ја је узро ко ва на про ла зно шћу 
све га што је не ка да би ло не про цје њи ва ври јед ност и са мо ћом ко ја чо вје
ку све те же па да са ста ре њем („Обич не кућ не ства ри”, „Че ка ју ћи ље кар
ски пре глед”, „Зрн це”, „Пр ви сат”, „Парк из дје тињ ства”). У та ко зва ном 
тре ћем жи вот ном до бу то се осје ћа ње ја вља све че шће, па је пи сац на сто
јао да тра ги ку на слу ћи ва ња бли ског кра ја убла жи ху мо ром, као у при
ча ма „Ко нач но”, „Пре та ка ње у при чу”, „Ју тар њи раз го вор”.

„Крат ка при ча о крат кој при чи” је ау то ров ду хо вит по ку шај од ре
ђи ва ња по е ти ке крат ке при че. У ње ној ком по зи ци ји су ви дљи ва два 
пр сте на: пр ви чи ни ау то ро ва на мје ра да на пи ше крат ку при чу о чо вје ку 
ко ји је во лио да пи ше крат ке при че, а дру ги са ма при ча. Ре ал на по тре ба 
пи сца да ство ри та кву при чу, пре ра ста у чу до – нај при је у при чу пре ла зе 
ње го ве ру ке, по том се у њу ута па ју и дру ги ди је ло ви ти је ла и на кра ју 
се у при чу пре тва ра и сам пи сац, чи ме се, не ми нов но, при ча окон ча ва. 
Ма ко ли ко то што је Па вло вић ре као о по е ти ци крат ке при че ли чи ло на 
игру, не сум њи во је да је он од лич но са вла дао тех ни ку ства ра ња мо дер
не крат ке при че.

При че „Пе чат” и „По но ри” чи не два сто же ра око ко јих је об је ди
ње на ве ћи на са др жа ја ове нео бич не збир ке. Док са др жи на при че „Пе чат” 
го то во у ци је ло сти из ра ста из ре ал но сти и за вр ша ва се за кључ ком да го луб 
не хај но оста вља сив ка сти пе чат на гла ви ки па же не за гле да не у мор ску 
пу чи ну, при ча „По нори” је сат ка на од стра сне же ље му шкар ца да се рас
пли не у по но ри ма ли је пог жен ског ти је ла. Иа ко је та при ча пу на ерот ског 
на бо ја, у њој су опи си про кљу ча ле му шке стра сти, иза зва не жен ским 
дра жи ма да ти као са вр шен сан, без трун ке вул гар но сти. Из ме ђу та два 
по ла – ре ал но сти и ма ште – смје ште но је све оно што је ау тор сма трао 
ва жним да нам ка же о свом ви ђе њу сви је та.

Ка ко је Па вло вић пр вен стве но пје сник, он ни у сво јој про зној збир
ци ни је мо гао из бје ћи да по не гдје на ра тив ни стил за ми је ни по ет ским, 
та ко да не ко ли ци на ње го вих при ча има од ли ке пје са ма у про зи, од ко јих 
се, по сна зи по ет ске ри је чи, из два ја ју: „У ду би на ма и ви си на ма”, „С оцем 
у шу ми”, „По тра га за мо дром бо јом”, „Осва ја ње бје ли не”, „По но ри” и 
„Об ра ми ца”. Због не мо гућ но сти да у ра ду ове на мје не ши ре ана ли зи ра мо 
по ет ску стра ну књи ге, крат ко ће мо се освр ну ти са мо на текст „Об ра ми ца” 
ко јим ау тор опје ва искон ску сна гу ма те рин ства. У тој при чи се на ра то
ру у сје ћа њу по ја вљу је лик мај ке ко ја на об ра ми ци но си два ка бли ћа да 
на хра ни и на по ји сво ју број ну дје цу. Мај чи ну ра дост што се пре да но 
по све ћу је дје ци, по му ћу је бри га за њи хо ву бу дућ ност. Али тај мај чин 
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те рет бр зо ће ода гна ти моћ на си ла љу ба ви, ко ју је пи сац ис ка зао ма е страл
но: „Тад дуну раз ви гор, кроз кућ на вра та на гр ну ше дје ца, ра су ше се би
се ри сми је ха по мај чи ним ру ко са ди ма. За ми ри са ше ми ло дух и ка ло пер, 
рас цвје та се пе ру ни ка дво ри штем, за цвр ку та ше пти це у кро шњи тре шње 
ко ју је отац ка ле мио.

Слак ша ше ка бли ћи на ра ме ну, по ле тје ше пут не ба, и мај ка се ухва
ти за об ра ми цу, по хи та за њи ма, да их стиг не и от ме од пла ве ти, да 
го лу ждрав це сво је на хра ни смр вље ним сун цем...” (стр. 157).

Књи га Пе чат над по но ром за вр ше на је при чом „Бад њак” ко ја пред
ста вља дир љи во по ре ђе ње до че ка Бад ње ве че ри у дје тињ ству и у ста
ро сти. Док је у сје ћа њу до чек Бад ња ка у ро ди тељ ској ку ћи ис пу њен 
истин ском ра до шћу, због по ја вљи ва ња оца „с бад ња ком на ра ме ну и три 
зви је зде у за па ље ном це ро вом ли шћу” и мај ке ко ја оца по си па пше ни
цом, а „дје ци у сла му ба ца ора хе, ље шни ке и бом бо не у ста ни о лу”, до тле 
је до жи вљај истог пра зни ка у ста ну крај хлад ног ра ди ја то ра, без упа
ље ног бад ња ка и без по ло жај ни ка пра ћен те шком ту гом, по што је оно 
што је не кад зна чи ло сре ћу одав но не ста ло, као што су у том мо мен ту 
у ви ду леп ти ра и леп ти ри це не тра гом не ста ли и ње го ви ро ди те љи. Уса
мље ном стар цу, чи је је ср це већ по су ста ло, пре о ста ло је је ди но да ре у
ма тич не ру ке уро ни у то плу сла му сје ћа ња.

* * *

Мо де ло ва њу крат ке при че Ран ко Па вло вић при сту па на осо бен 
на чин. Не са мо да у њој ми сао вје што „са би ја у ора хо ву љу ску” не го и 
де та ље ко ри сти са свим ра ци о нал но. Ве ћи на ње го вих при ча не са др жи 
ни ка кве опи се ни ти об ја шње ња, али за то де та љи, би ло да су узе ти из 
ствар но сти, би ло да су про из вод ма ште, ту до би ја ју зна чај ну уло гу. Без 
об зи ра на то из ко је сфе ре по ти чу, они у при чи ви ше ни су са мо пу ке 
чи ње ни це, не го су пре о бра же ни у сим бо ле и ме та фо ре уни вер зал не 
ствар но сти ко ја и је сте циљ сва ке пра ве умјет но сти. Тран сфор ма ци ју 
исје ча ка ствар но сти у умјет нич ке сли ке мо гу оства ри ти са мо пи сци 
ко ји до бро вла да ју сво јим је зи ком. Ран ко Па вло вић је си гур но је дан од 
њих. Он то по ка зу је спо соб но шћу лу цид ног уо ча ва ња бит них жи вот них 
по ја ва и њи хо вог об ли ко ва ња у увјер љи ве при че, чак и кад су им у осно
ви има ги на ци ја и сан. 

Цви је тин РИ СТА НО ВИЋ




