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К РИ Т И К А

ПРВИРОМАНОРАЦИЈИКОЈАБЕЈАШЕПОКОЉ

Ра до ван Ждра ле, Цр ве не ре ке, Град ска би бли о те ка Но ви Сад – „Про ме теј”, 
Но ви Сад 2021

Зло, ста ро Зло, жа лац до бру ка ко ка жу је ван ђе ли сти и све ма ло број
ни ји ан тро по ло шки оп ти ми сти, одав но је чо ве ка ап сце сно ис ти сну ло из 
исто ри је (ко ја ни је ни шта дру го до ка ле и до скоп утвар них об ма на!) на руб 
ње не мар ги не. Крај кра ја! Сам кра јац! Ка ко је Зло по сво јој де мон ској 
при ро ди не по јам но и не из ре ци во у све ту, прем да му је по ре кло ста ро и 
по зна то, а ње го ви Мај сто ри, има нент ни ње го вој не ис ка зи вој по јав но сти, 
ра де сво је по сло ве на не из ре цив на чин, оста вља ју ћи иза се бе не из ре ци ве 
тра го ве и за не ме ле све до ке – и ме ђу они ма, рет ки ма, ко ји су му пре те кли.

Ве ро ват но је за то пи сац Ра до ван Ждра ле по се гао за сво јим ју на ци
ма – у птич је цар ство, међ пти це не бе ске, по ве рив ши Га вра ну, Ку ку ми ји 
и Ор лу да чи та о ци ма (пре жи ве ли ма ме ђу њи ма, јер и овај елит ни сој за
ми ре!) по ве да ју ка жу о Злу и ње го вим Мај сто ри ма, ма џар ским фа ши
сти ма (ау то ров из раз) ко ји су у Дру гом свет ском ра ту, че тр де сет пр ве 
и че тр де сет дру ге, за вре ме сун цо ста ја, ра ди ли сво је кр ва ве по сло ве по 
Но вом Са ду и окол ним ме сти ма у Бач кој, сја мљу ју ћи сво је жр тве, без 
бро ја и ин тер пунк ци је, под лед Ду на ва (на ку па ли шту Штранд!) и Ти се. 
Ни је Ждра ле слу чај но иза брао ове сво је ју на кегла сни ке, јер Га вран, Со ва 
и Орао (Га вран на пр вом ме сту) има ју у кул ту ри на шег на ро да не из бри
сив сим бо лич ки то пос ко ји ко но ти ра све у куп ност срп ског исто риј ског 
уде са. Бе сти јал ност ма ђар ских уста ша ко ја, по ди вља штву, по вре ђу је 
и по ни жа ва пле ме ни те жи во ти ње, то Бож је бла го, оста ла је за пи са на 
под под му клим, ци нич ним страњ ским ко дом ра ци ја, као сво је вр стан 
жа ло стан под смех и по ру га, до да на да на шњих, оно га што нам је, чи сто 
и ја сно, оста вио и за ве то вао Вук.

Тер ми ном, још стра ног по ре кла, не мо же се пред ста ви ти ни ти опи
са ти, и ти ме за вет ним учи ни ти у ес ха то ло шком сми слу – по кољ Ср ба 
и Је вре ја Но во га Са да и ње го ве уже око ли не, на са мом по чет ку Дру гог 
свет ског ра та. Сви реч ни ци стра них ре чи и из ра за не пот ку пљи ви су нам 
све до ци. И гад на опо ме на и пре кор сум њи вим се ми о ти ча ри ма за ово 
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исто риј ско и је зич ко све то гр ђе. Али и укор и на сра мо ту са вре ме ни ци ма 
ко је тр пе овај ва пи ју ћи по ве сни фал си фи кат.

Звер ства по то ма ка Ху на (вој ска Ху на и до ма ћи Ху ни, ка ко нам Ждра
ло ви ју на ци по све до чу ју, и та ко из осло вља ва ју) над срп ским и жи дов ским 
ци вил ним ста нов ни штвом, по сво ме ка ни ба ли зму гра ни че са нео пи си вим, 
са го то во по ни шта ва њем оло го ше не ре чи, и са мо су пти це ста ро став не 
– Га вран, Со ва и Орао у ста њу да нам, са сво јих не ви них ви си на, и сво јим 
тај ним је зи ком (ко ји уи сти ну и по сто ји!) ка жу по след њу реч исти не о 
оно ме што се зби ло. По след њу – јер пре жи ве лих, за тра ја ња овог зла, 
ни је би ло. А ако је ко ји му че ник и остао, а би ло их је, по Про ми сли – одав
но ни је на овој ва се љен ској оба ли. А сла ба шно, вар љи во људ ско пам ће ње, 
као и чо ве ко ве пи сме ни цепо ве сни це, да нас кло ни ра ју и пре фар ба ва ју 
по том ци оних истих Мај сто ра смр ти ко ји су се раз мно жи ли и раз ма
ха ли по све ту.

По раз ли ве ној фор ми, сти лу и је зи ку, драм ској струк ту ри, ат мос фе
ри, на ту ра ли стич ким сли ка ма ужа са и гро зе, се ман тич кој згу сну то сти
згру ша ло сти, про стра ном кон тек сту, жан ров ским укр шта ји ма и за чуд
ном по е тич ком и по е то ло шком ре ги стру, књи га Цр ве не ре ке (пр во шњи 
на слов је био: Кад је снег цве тао цр ве но, за ко ји је овај ау тор пле ди рао!) 
про из во ди ви ше стру ку чи та лач ку пер цеп ци ју, па се чи та као еп, по е ма, 
ри да ни ца, је ре ми ја да, Јо во во на ри ца ње, тра гич ни спев, днев ник, са га, 
ми ра кул, ле ген да, ро ман си ра на по ве сни ца о исто ри ји као ци клич ном 
оте ло тво ре њу зла – а све то за о гр ну то у ба сно ли ку бај ку, бај ко ви ту ба сну, 
ме ђу жа нр, или по ли ва лент ни жа нр о ко ме би ис тан ча ни ту ма чи књи
жев но сти има ли шта да ка жу. Ка ко Зло де ла у исто ри ји не пре ста но, без 
ин тер пунк ци је, и не по зна је ка лен да ре – ни све тов не ни цр кве не – оту да 
је и Ждра лов ру ко пис без ве ли ких сло ва и ин тер пунк циј ских зна ко ва. 
Јер гра ма ти ка смр ти по ни шта ва и не по зна је/не  при зна је ни људ ску, ни 
је зич ку, пра во пи сну нор му. По свим овим од ли ка ма, ово Ждра ло во дело 
је дин стве но је у на шој књи жев но сти.

Дру ги европ ски на ро ди ко ји ма исто ри ја ни је увек те кла по сред 
ку ће, Зло им ни је стал но при сма ка ло у зде лу, за пра во, ис прав ни је би би ло 
ре ћи: на ро ди са осе де лим пам ће њем ко ји су уме ли и уме ју да по шту ју 
све тост жр тве и соп стве не хе рој ске под ви ге – одав но су сво ју исто риј
ску про шлост до стој но ли те ра ри зо ва ли и фил мо ва ли. Ср би су на по љу 
се ћа ња, усе ви ма пам ће ња, у го ле мом ми ну су, у ту жном, без на де жном 
за ка шње њу у умет нич ком тран спо но ва њу људ ског до ку мен та (В. Де сни
ца) у па кле ним вр тло зи ма по ве сти. То им пре ци и исто ри ја ни су, и не ће 
опро сти ти! Ре ци ди ви су већ са да очи глед ни, и тек сле ду ју, на жа лост.

При ме ри це, до сад је на пи са но, ко ли ко ми је по зна то, де сет ро ма на 
о Ја се нов цу, ме ђу ко ји ма за си гур но има ју, по све до чу јем, ба рем дватри 
со лид на, или чак из ван ред на – али на жа лост, ни је дан ни је, а ни ти ће 
би ти, ка ко по ка зу је ста ње ства ри на бо лоњ ском ба ро ме тру – у оба ве зној 
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или нео ба ве зној школ ској лек ти ри. О сни ма њу фил ма о овом нај стра шни
јем ло го ру смр ти у све ту, ру ком срп ског си не а сте и ре ди те ља, илу зор но 
је и го во ри ти, и упр кос то ме што већ у оним ро ма ни ма по сто је ско ро го
то ви, жи ви си ноп си си. А и они та ко зва ни срп ски фил мо ви сни мље ни у 
ско ра шње вре ме, у ко ји ма су си не а зи ра на по је ди на по гла вља или се лек
тив ни исеч ци на ше исто риј ске про шло сти – на пра вље ни су, с јед не стра не, 
увре дљи во аљ ка во, са фри зо ви ма фал си фи ка та, и с дру ге, оку лар ка ме
ре кре тао се у ко ор ди на та ма по ли тич ке по доб но сти, ау то шо ви ни зма 
и лич не ре да те ље ве са мо љу би во сти и сла во хле пља. Сва ка част из у зе
ци ма од ова квог ђа вол ског чи но деј ство ва ња!

Кул ту ро ло шка пре ра да исто риј ске про шло сти јед ног на ро да, по
го то во стра дал на фа за тог на ци о на, мо же се је ди но при бли жи ти и са знај
но спо зна ти као са мо по врат но пам ће ње нео гра ни че ног тра ја ња, а без 
оп те ре ће ња и со ци оп си хо ло шке ри гид но сти, ка ко на пла ну ко лек ти ва 
та ко и по је дин ца, кроз ви со ко ле ствич не умет нич ке тво ре ви не по нај пре 
књи жев но сти и фил ма, али и му зи ке и сли кар ства. То ста ње са мо све сти 
мо же се по сти ћи, као са мо о др жи во, та ко што се мо ра би ти и оста ти и, 
упр кос све му, у ста ту су са мо о се ћа ња уну тар да тих ге о граф ских ко ор
ди на та. На рав но, тај кру пан по сао мо ра би ти ор ган ски улан чан у си сте му 
обра зо ва ња и про све те, на ци о нал но уте ме ље не кул тур не по ли ти ке и 
по ли ти ке кул ту ре. Јер си стем ски ну жно је обез бе ди ти аде кват ну конзу
ма ци ју про из во да те ви со ко вред но сне умет нич ке про дук ци је.

Са мо на тај на чин Жр тва и жр тво ва ње не ће по ста ти тек пу ка 
не сре ћа, ак ци дент и ин ци дент сле пих исто риј ских си ла, ка ко нас уче и 
опо ми њу све ти цр кве ни оци, ду хов ни ци и бо го сло ви. Жр тва и жр твова
ње мо ра ју би ти, мо ра ју по ста ти ду хов но ко лек тив но ис ку ство и ка тар
зич ни про цес у оно ме ко чи та ли те рар но тран сцен ди ра ну ис по вест Жр тве. 
Мо ра ју по ста ти ко лек тив но са мо о све шће ње. Жи вот под оба сја њем 
бла го твор ног деј ства раз бо ри те бри ге. Нор ма мо рал ног де ла ња чо ве ка 
ко ји са мо о све шће но жи ви у исто ри ји и дру штве ној за јед ни ци, осве тље
ној и осве ће ној пле ме ни тим хе рој ством Жр тве.

Вра ти мо се Ждра ло вој књи зи. Тран спо ну ју ћи до ја ве сво јих Гла
сни ка у јед ном стра шном вре ме ну кад су „по ро ту за смрт не пре су де над 
Ср би ма и Жи до ви ма чи ни ли су се ди”, пи сац на во ди, на мно гим ме сти ма, 
име на и пре зи ме на (ме мо ри јал ни спи сак) жр та ва, њи хо ва за ни ма ња, као 
и име на и пре зи ме на џе ла та. Де ца, ме ђу ко ји ма је би ло и бе ба, по себ на су 
не пре бол на при ча овог по гро ма. По за ни ма њу и про фе си ји жр та ва, ви ди се, 
у сто про цент ном оп се гу, да су сви из ре да би ли не моћ ни, обич ни си ро ти, 
ра ди ни ци ви ли по све ће ни сво ме по слу, Бож ја ство ре ња ко ја су сво ју не
бе ску пла ту му ко трп но за ра ђи ва ла вла сти тим ру ка ма и умом, спрем ни 
и да по мог ну, кад год је то ус тре ба ло, и сво јим „су се ди ма Ма џа ри ма”. Али 
та ху ма ност – дру гим ре чи ма, тај „ви шак ху ма но сти”, као да им је до дат
но ура чу нат у њи хов вир ту ел ни грех ко ји им је уце пљен по ре клом и ве ром.
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На во ђе ње име на џе ла та и њи хо вих по ма га ча (вој ске Ху на и до ма ћих 
Ху на ком ши ја Ма џа ра, ка ко све до че гла сни ци ове апо ка лип се) мо же да 
су ге ри ше (за пра во, тре ба да под се ћа) да зло увек чи не по је дин ци, прем да 
је био за стра шу ју ће, и у су мор ној, вре мен ској пер спек ти ви по сма тра но 
за бри ња ва ју ће, ма со ван број тих по је ди на ца!

Гла сни ку Га вра ну, пти ци зло слут ни ци у на род ном пре да њу, прида
је се, као и Со ви и Ор лу у овом ро ма ну, и свој ства Ар хан ђе ла Ми ха и ла, 
јер кад год уз мог ну они спа са ва ју из кан џи зла по не ко де те и од но се га, 
пре ко во де, у све ту Фру шку го ру, скри ва њем не ја чи у ори ја шком де блу 
бу кве. Ти ме се, мо же би ти, алу ди ра да ле де но, за не ме ло зим ско не бо над 
Но вим Са дом и Бач ком ко је уи сти ну бе ше та кво у вре ме ка та кли зме, и оно 
пре кор но до ми ни ра об зор јем и ат мос фе ром ове књи ге – ипак ни је би ло 
са свим пра зно, за тво ре но и рав но ду шно, да је са тог Не ба Прст Бож ји 
обе ле жио и по не ког све до ка (ме ђу ко ји ма је био и сам пи сац, као де те 
об рео се у зло гла сном ма џар ском ло го ру) ка ко би овај по све до чио разме
ре овог ге но цид ног за ти ра, и та ко ва зда би ва у до са да шњој су но врат ној 
исто ри ји људ ске ци ви ли за ци је.

У овој тра гич ној по ве сни ци по ли ва лент ног жан ра Га вра ну је до
па нуо и до дат ни, мо жда нај те жи по сао ко ји је оба вио за пи сца. На кон 
што су Мај сто ри смр ти за вр ши ли, по пла ну, свој кр ва ви по сао – ова 
ста ро став на пти ца ко ја је мо жда баш она (или је њен по то мак) са кр ва
вог ко сов ског раз бо ји шта пре ско ро шест и по ве ко ва – Га вран бро ји и 
збра ја срп ске и жи дов ске ци вил не жр тве. Пи шчев Гла сник са оп шта ва 
да је, за пра во, тај спи сак жр та ва „до био” од исто ри ча ра Алек сан дра 
Ве љи ћа. У ње му се, уз име и пре зи ме уби је ног, но ти ра ју и го ди на ста ро
сти, по да ци о ро ди те љи ма, да тум и ме сто стра шног по гу бље ња. Ме ђу 
њи ма има и мно го НН стра да лих ли ца, да не го во ри мо о оним не зна ним/
не ста лим у то вре ме – ли ше них и ове НН атри бу ци је, о ко ји ма се ни кад 
ни шта не ће са зна ти. Ово ме књи го вод ству смр ти при до да та је и 41 фо
то гра фи ја по смрт них оста та ка по гу бље них, сни мље них на но во сад ским 
ули ца ма, ку па ли шту Штранд, на та ла си ма Ду на ва и Ти се, и у дру гим 
ме сти ма ју жне Бач ке. 

До да ва њем, на кра ју књи ге, ове до ку мен тар не гра ђе о по ко љу Срба 
и Жи до ва ко ји се де сио на на реч ном про сто ру и у на ре че ном вре ме ну, 
пи сац, с јед не стра не, са те стра шне ствар но сти бри ше и по след ње 
ау то шо ви ни стич ке и мон ди ја ли стич ке на пла ви не сци јен ти зо ва не фан
та зма го рич но сти на ко јој се да нас та ко ин си сти ра, из ми чу ћи та ко 
сва ку, чак и има ги нар ну, тач ку ослон ца Не вер ним То ма ма по уве ре њу 
или про фе си ји, и с дру ге, фак то граф ски по ка зу је и до ка зу је да је зло 
зва но ма џар ски фа ши зам оста ви ло иза се бе не по ре ци ве и не за ла зне 
тра го ве.

Књи гом Цр ве не ре ке Ра до ван Ждра ле је кру ни сао свој пе то том ник: 
Цр на зве зда Ср ба / Хер це го вач ка рап со ди ја, Прин цип, Не уби јај те Гла сни ка, 
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Хри сто ва књи га ко сов ска о ви ше ве ков ном ге но цид ном за ти ра њу срп ског 
на ро да на про сто ру Бал кан ског по лу о стр ва.

Зло, под му кло и ци нич но ко ди ра но као ра ци ја, са да је и умет нич ки 
тран спо но ва но (и де ко ди ра но!) у Ждра ло вом ро ма ну, и ушло је у књи
жев ни ар хи ва риј. Ду бо ко ве ру је мо, ипак, у моћ оне ла тин ске по ру ке: 
scrip ta ma nent.

Са да сле ду је ка тар зич ни про цес.
Да зло не би по ста ло по вра тљи во.

Ан ђел ко АНУ ШИЋ

ТРАСЕИПАРАМЕТРИ

Би бли о те ка Пр ва књи га: Вук Вуч ко вић, Кри шке сун ца / се то ви но же ва; 
Са ња Пе рић, Књи жев ност и ис хо ди шта; Ми лош Мар ков, О стра ху страх; 
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2020

Ко ли ко се год чи ни ло да је исто ри ја Би бли о те ке Пр ва књи га Ма
ти це срп ске до бро по зна та књи жев ним по сле ни ци ма и след бе ни ци ма 
ле пе ре чи у срп ском је зич ком про сто ру, ни ка да ни је на од мет под се ти ти, 
ма кар уз гред и украт ко, на њен бо га ти исто ри јат, прот кан нео бич ним 
па ра ле ли зми ма и чу де сним су сре ти ма ства ра лач ких енер ги ја и по е тич
ких опре де ље ња. Увек из но ва ва ља по ме ну ти да две сто ти не осам де сет 
и три књи ге об ја вље не од 1957. до да нас, ко је су по слу жи ле као тра се и 
па ра ме три сви ма ко ји су на ме ра ва ли да се и са ми оти сну у по ље умет
нич ког ства ра ла штва, пру жа ју мо гућ ност за ин те ре со ва ном и упу ће ном 
чи та о цу, ко ли ко и пе дант ном исто ри ча ру или по све ће ном ту ма чу, да 
пре по зна вред но сти ко је тек на ста ју. Пр вим књи га ма се не про мо ви ше 
увек но во име не го се по твр ђу је и при сут ност по е ти ка, ства ра лач ких 
кон цеп ци ја и те мат скомо тив ских и стил ских при о ри те та, би ло да се 
ра ди о ге не ра циј ским из бо ри ма или пак о по је ди нач ним по е тич ким и 
про грам ским од лу ка ма. По твр ђу је се, ако то ни је пре тен ци о зно ре ћи, 
об но вљи вост и оних тра ди ци о нал них и оних мо дер них при сту па умет
нич ком де ло ва њу. 

Ова еди ци ја на са мом свом по чет ку би ла је на ме ње на ис кљу чи во 
по ет ским гла со ви ма, па су та ко пр ве три де сет и че ти ри об ја вље не књи
ге би ле збир ке пе са ма, чи ме се очи глед но по вла ђи ва ло сна зи и по сто
ја но сти мла да лач ких иза зо ва, ко ји ма је пе сни штво обич но пр ва адре са. 
Убр зо су про ме ње не про по зи ци је отво ри ле вра та и за све дру ге жан ров
ске и по е тич ке тво ре ви не: за при по вед ну про зу (не у по ре ди во че шће за 
збир ке при ча не го ро ма не), за кри ти ку, есе ји сти ку, чак и за из ра жај не 




