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кра ју, тре ба освр ну ти и на је зик ко јим сам Јо во Ра дош пи ше. У пи та њу 
је су здр жа но, до вољ но пре ци зно, али и од ње го ва но пи са ње у нај бо љим 
тра ди ци ја ма бе о град ског на уч ног сти ла. Сма тра мо, сва ка ко, по хва лом 
ка да ка же мо да се у не чи јем ма ни ру пи са ња на слу ћу је дух и ин тен ци ја 
на ших прет ход ни ка ко ји су на сто ја ли да им ври јед ност оно га што су 
ка за ли за ви си и од на чи на на ко ји су то ка за ли. Пи са на, да кле, ри јет ко 
од ње го ва ним сти лом, ова књи га Јо ва Ра до ша свје до чи о ве ли ком ин те
лек ту ал ном ра спо ну јед ног су пер и ор ног по зна ва о ца књи жев но сти, фи
ло зо фи је, те о ло ги је, исто ри је, јед ном ри јеч ју – го то во свих дру штве них 
и ху ма ни стич ких на у ка. 
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До стој но је сте сла вит ствар ност
у гра ди ву не ствар ног.
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„Ни шта што је про шло ни је пре ста ло да по сто ји.” Чи ни нам се да 
је нај бо ље овом сен тен цом за по че ти при чу о Ман ди ће вом нај но ви јем 
про зном оства ре њу, ше сна е стом по ре ду. На ве де на ре че ни ца, ре кло би се, 
у ве ли кој ме ри илу стру је основ не по сту ла те Ман ди ће вог ро ма но пи са ња. 
Твр де ћи ово, пре све га, ми сли мо на ау то ро во пре по зна ва ње про шло сти 
и са да шњо сти као ау то по е тич ки ва жних еле ме на та, а по том и на ка зи
ва ње о уни вер зал ним идеј ноте мат ским фе но ме ни ма из жи во та по је
дин ца не пре кид но за ми шље ног над про шлим и бу ду ћим ис ку стви ма. 

На кон, из ме ђу оста лог, Ва ви лон ске Ку ле Кру жо ка на злат ни по гон 
и Ди ска из Фе сто са Па нон ских па лимп се ста, ро ман Дух при че и дру га 
име на илу стро ван је Чон тва ри је вом сли ком Учи тељ Ма ро ка нац. Са свим 
је ја сно да се Ман дић пре да но по за ба вио идеј ноестет ским ре ше њем 
пред њих ко ри ца сво јих ро ма на, те у том кон тек сту ва ља раз мо три ти 
Учи те ља Ма ро кан ца. Ни је зго рег на по ме ну ти да је по пр ви пут реч о 
пред ста ви људ ске фи гу ре на ко ри ца ма не ког ро ма на овог ау то ра. Као 
об ја шње ње ова квог из бо ра сли ке, ау тор у соп стве ном пој мов ни ку твр ди 
да је реч о при ка зи ва њу спи ри тус мо вен са соп стве не про зе, али, и по ред 
то га, и да ље смо за пи та ни ко је учи тељ? Узев ши у об зир прет ход ни Ман
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ди ћев опус, раз у ме се да је очин ска фи гу ра зна ча јан лајт мо тив ње го ве 
про зе. При по вест о оцу ко ју за по чи ње у ро ма ну Вре ме оче ва, рас пи су је 
у Оче вом дру гом ман да ту, те јој да је соп стве ни пе чат у Па нон ским па
лимп се сти ма ка да, ка ко то утвр ђу је пре ђа шња ре цеп ци ја, пра ви от клон 
од дру гих ро ма но пи са ца: 

Све до ро ма на Па нон ски па лимп се сти при ча оли че на у оцу мо гла 
се по сма тра ти у кон тек сту де фи ни са ња и се ман ти зо ва ња при че у де ли ма 
пи са ца, као што су Да ни ло Киш и Да вид Ал ба ха ри. Док је код њих при ча 
до би ја ла ле ги ти ми тет, тек бу ду ћи обе ле же на смр ћу тј. од су ством оца, код 
Сло бо да на Ман ди ћа при ча жи ви све док је отац жив.

Ка да је реч о очин ској фи гу ри у Ду ху при че и дру гим име ни ма, мо гло 
би се ре ћи да је лик оца за до био ви ше до ме те. На и ме, Учи тељ на пред
њој ко ри ци, те очев лик нај ја сни је из ди фе рен ци ран у од но су на оста ле 
ли ко ве у са мом ро ма ну, да ју нам за пра во да кон ста ту је мо да је отац учи
тељ си ну. Очев лик је се ман тич ки и хер ме не у тич ки ва жан ка ко за са му 
при чу, та ко и за ње но раз у ме ва ње у це ли ни. С јед не стра не, упе ча тљи ви 
су фи зич ке осо би не и оче ви по ступ ци. Сли ка оче вих очи ју, у ча су ка да 
уми ре отац на ци је он да шње др жа ве: 

„Жи вот би мо гао би ти бес кра јан, ту ма чи отац ис пра жње них очи ју” 
или тра ги ко мич на сли ка оста ре лог Хер це гов ца ко ји се у ба нат ској рав
ни ци ла тио гу са ла усред НА ТО агре си је и „Гу сла, ни же не прав де ко је нам 
се на но се [...]. Гр ми, кли че прет ке, све се про ла ма; да оно на по љу за глу ши”.

Ова сце на ви ше стру ко је ин три гант на, ка ко пик ту рал но, тако и зна
чењ ски. Отац се хва та гу са ла под НА ТО бом ба ма (оку па ци јом), баш ка ко 
су то чи ни ли Хер це гов ци и оста ли Ср би то ком осман ске ти ра ни је (Сети
мо се да ни шта што је про шло ни је пре ста ло да по сто ји), а па ра лел но 
ва ља гу сле са гле да ти као сим бол фол клор не тра ди ци је про шлих вре ме
на, но и као сред ство ко је је бо га ти ло усме но при по ве да ње. За ми сао о 
зна ча ју усме ног при по ве да ња на мет ну та је и кроз де таљ о оче вој вер
бал ној на ви ци да кон стант но при бе га ва и по на вља ве зник и у раз го во ру. 
Би ло је ре чи о лајт мо ти ву оче вог ли ка и у пр вом и у дру гом и у нај но
ви јем ро ма ну. Очев нај дра жи ве зник ни је ни шта дру го до оте ло вље ње 
ро ма но пи шче ве по тре бе да ства ра/при по ве да. Оно што је у Па нон ским 
па лимп се сти ма пре по зна то у кон тек сту Ан дри ће ве бе се де „О при чи и 
при ча њу”, ја сно се на слу ћу је и у Ду ху при че по сред ством ука за на ве зник 
и, а по сред ством оче вог ли ка оте ло вље на је же ља да при ча те че и да ље 
и да при ча њу кра ја не ма, та ко да „та при ча као да же ли, по пут при ча ња 
ле ген дар не Ше хе ре за де, да за ва ра крв ни ка да од ло жи не ми нов ност тра
гич ног уде са ко ји нам пре ти, и про ду жи илу зи ју жи во та и тра ја ња”. У 
истом кон тек сту ва ља осмо три ти и сва ку реч на сло ва ро ма на. Ова квим 
на сло вом ау тор по ру чу је да је те жи ште на Ду ху при че, би ло да се та реч 
од но си на „Ду ха” ко ји са оп шта ва у пе ро при по ве да чу или се пак од но си 
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на ат мос фе ру го во ре ња у ро ма ну, док су све лич но сти све де не на име на 
и са мо на кључ ну осо би ну.

Го ди на об ја вљи ва ња ро ма на о ко ме је реч је сте и го ди на ка да се у 
на шу сва ко дне ви цу усе лио и ко ро нави рус. Прем да још увек ак ту ел на 
пан де ми ја у Ду ху при че и дру гим име ни ма не ма фа бу ла тив но ре ле вант но 
ме сто, Ман дић овом ви ду са да шњег тре нут ка по све ћу је ре до ве у кур
зи ву на кра ју сва ког по гла вља. По тре бу ро ма но пи сца да овај сег мент 
ак ту ел не сва ко дне ви це ин кор по ри ра у сво је де ло не тре ба за не ма ри ва ти, 
ни по сма тра ти је као ко зме тич ко од сту па ње од основ не ни ти при че. 
Кур зив ни ре до ви ко је Ман дић по све ћу је ви ру су, ре кли би смо, пред ста
вља ју сред ство за ново из ра жа ва ње све га оно га што је ау тор те ма ти зо вао 
у ра ни јем опу су. У го ди ни док са ста вља ру ко пис за ро ман, ви рус је ауто
ру по слу жио као но во ру хо за бли ске му иде је о сло бо ди, ем па ти ји, 
ин тер ак ци ја ма по је дин ца на спрам и уну тар ко лек ти ва, али и ну жно сти 
по кре та ња по је дин че ве ин ди ви ду а ци је. Опре де љен за фраг мен тар ност 
у при по ве да њу, Ман дић ће о ви ру сној са да шњи ци го во ри ти да ле ко нај
ма ње, ме ђу тим, ако би смо спо ји ли кур зив не де ли ће при че у за се бан мо
за ик, ау то ро во про ми шља ње мо же се све сти на пр ву кур зив ну ре че ни цу 
ис пи са ну на кон пр вог по гла вља и по след њу на кон по след њег по гла вља, 
што ће ре ћи: „Са да је ту још и он” и на кра ју: „In ci pit vi ta no va” [курзив 
– С. М.].

Сма тра мо да је не пот пу но Дух при че и дру га име на жан ров ски од
ре ди ти као ме мо ар ску про зу или пак као ро ман у пра вом сми слу те ре чи. 
Обе од ред ни це су при хва тљи ве са мо у из ве сној ме ри. Не мо же би ти 
ре чи о чи сто ме мо ар ској про зи, бу ду ћи да има ја сних обе леж ја мо мен та 
у ко ме про зно оства ре ње на ста је, но, с дру ге стра не, не мо же се го во ри ти 
о ро ма ну у пра вом сми слу те ре чи, јер не ма ја сног фа бу ла тив носи жеј ног 
то ка, из ди фе рен ци ра них ли ко ва, за пле та или рас пле та. Чи ни нам се да 
је нај срећ ни је ре ше ње по слу ша ти ау то ра, те до жи вља ва ти овај ро ман 
упра во у ду ху ва здан не до ре че не при че са име ни ма ко ја ту при чу чи не.

Сва ки од аспе ка та ко ји смо ов де по ку ша ли да осве тли мо пре по ру
чу је за чи та ње про зу Сло бо да на Ман ди ћа, не за то што је то ро ман о но
стал ги ји за за ви ча јем или бив шом др жа вом, а још ма ње јер је то ро ман 
о ци ни зму и ла мен ту над са да шњи цом. Ви ше од све га на ве де ног, Дух 
при че и дру га име на је сте при ча о кул ту сећа ња и пам ће ња, ме мо ар ска 
бе ле шка о са зре ва њу де ча ка, те ње го вом слу ша њу дру гих име на убе леже
на ис ку ством од ра слог чо ве ка ко га на по след њој стра ни ци оста вља мо 
јун гов ски при пре мље ног за су ро ву ре ал ност да на шњи це и не из ве сност 
но вог ду ха при че су тра шњи це.

Ми лан РА ДО И ЧИЋ




