
936

ПОВЕСТО-Б-А-С-Т-А-Р-Д-У-ИЛИИСПОД
КОРЊАЧИНОГОКЛОПА

Ме лин да Нађ Або њи, Вој никкор ња ча, прев. са не мач ког Дра го слав Де
до вић, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад 2020

Је дан од ку ри о зи те та ко ји би се мо гао ве за ти уз тре ћи (а дру ги 
пре ве ден на срп ски је зик) ро ман Ме лин де Нађ Або њи је сте чи ње ни ца 
да је реч о де лу чи ја се рад ња ве ћин ски од ви ја у Ср би ји и чи ји ак те ри 
ма хом при па да ју на шем го вор ном под руч ју, а на пи са но је на не мач ком 
је зи ку. Иа ко је нај ра ни је де тињ ство про ве ла у род ном Бе че ју, је зик ко ји 
је ау тор ка ро ма на Вој никкор ња ча усво ји ла као ма тер њи био је онај који 
је про го во ри ла ка да се са ро ди те љи ма до се ли ла у Швај цар ску. Ме лин да 
Нађ Або њи, ко ја је за сво ја де ла од ли ко ва на нај пре сти жни јим не мач ким 
и швај цар ским књи жев ним на гра да ма (De utscher Buc hpre is, Schwe i zer 
Buc hpre is, Schil ler pre is der Zürc her Kan to nal bank), на спек та ку ла ран на
чин се вра ћа у до мо ви ну – као при зна та ли те рар на ве ли чи на. 

При ча о Зол та ну Кер те су, „кра љу укр ште них ре чи” и „ба штен ској 
лу ди” има ла је ци кли чан те а тар ски пут: на ста ла је као драм ски текст 
за по зо ри ште у Ба зе лу (2014), на кон че га је адап ти ра на у ро ма неск ну 
фор му (2017), да би 2018. би ла пре то че на у но во драм ско ру хо под на зи
вом Вој ни че Кер тес! Мо но лог ућут ка ног. Ро ман Вој никкор ња ча (нем. 
Schildkrötensoldat) Дра го слав Де до вић пре вео је на срп ски 2020. – осам 
го ди на на кон што је чи та о ци ма у Ср би ји пред ста вио Ме лин ду Нађ Або њи 
пре во дом књи ге Го лу би је ср це (Ла гу на, 2012). О упо зна ва њу са ау тор ком 
и по че ци ма дру же ња и са рад ње, Де до вић је го во рио на он лајн про мо ци
ја ма ро ма на у До му кул ту ре Сту дент ски град1 и по след њем из да њу 
Про зе фе ста2 (у окви ру чи је еди ци је је ро ман и об ја вљен), ис ти чу ћи Ме
лин дин та ле нат, шарм и уме ће да пер фор ма тив ним ве шти на ма на се бе 
скре не па жњу не ко ли ко сто ти на љу ди исто вре ме но. Те спо соб но сти су у 
по све дру га чи јем ме ди ју му – као што је књи га – при сут не на исти на чин. 
Му зи кал ност Вој ни какор ња че са мо је јед на од рав ни на ко јој се осли ка ва 
из бру ше ни стил у ко ји ау тор ка успе ва да за о де не при чу о јед ном по себ
ном би ћу, а да се не окли зне о де ли кат на пи та ња или за ђе у па те ти са ње.

На слов ро ма на у ори ги нал ном тек сту јед на је реч, бу ду ћи да је не
мач ки је зик флек си би лан ка да је у пи та њу ни за ње ве ћег бро ја име ни ца 
ка ко би се до би ла јед на, све о бу хват на. С об зи ром на то да је у срп ском 
та кав спој не при ро дан, иде ја је оте ло тво ре на у по лу сло же ни ци вој ник
кор ња ча ко ја, иа ко се на ова кав на чин по ја вљу је у тек сту, раш чла ње на 

1 https://www.fa ce bo ok.co m/watch/?v=4094184673973251 – на про мо ци ји 
су го во ри ли Дра го слав Де до вић, Ален Бе шић и Та ма ра Ми тро вић.

2 https://www.you tu be.co m/watch?v=l5NIBYke5LI&t=1s – на про мо ци ји 
су го во ри ли Дра го слав Де до вић и Ма ри ја на Је ли сав чић.
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на сво ја два име нич ка кон сти ту ен та, та ко ђе, има из ве сну сим бо ли ку. 
Ју нак ро ма на Зол тан Кер тес се кроз два по ла ри те та – оно што је сте и оно 
што би дру ги же ле ли да он по ста не – мо же са гле да ва ти у окви ри ма овог 
на сло ва. Вој ник је, и по ред сво је мен тал не не зре ло сти ко ја се ка ко де ло 
те че све ви ше по твр ђу је и усло жња ва, да би ис пу нио оче ки ва ња ро ди те
ља и над ре ђе них, али и оба ве зу пре ма др жа ви. Ње го ву за о ста лост мај ка 
до жи вља ва као од ли ку по бу ње ног или ло шег по на ша ња ко је ће из ње га 
ис ти сну ти ар ми ја и на мет ну та ди сци пли на. Он је, та ко ђе, и кор ња ча: 
пр ви ре флекс ко ји ис по ља ва су о чен са раз го во ри ма или си ту а ци ја ма ко је 
му се не до па да ју је сте увла че ње гла ве ме ђу ра ме на. Спор је, али та чан. 
Ро ђа ка Ана, ко ју Зол тан зо ве Ха на због ме ло дич но сти сло ва х, ме ђу ње
го вим ства ри ма про на ћи ће др ве ну фи гу ру кор ња че ко ју је на пра вио – 
„та жи во ти ња но си ла је це ли свет на свом окло пу”, „крх ка кор ња ча ко ју 
је из ре зба рио, ко ја се не ће упу сти ти у шет њу”, без при ли ке да упо зна 
свет, што је суд би на ко ја се пре сли ка ла и на ње ног твор ца.

Без Ха ни не, Зол та но ва при ча све ла би се на низ по е ти зо ва них па
са жа о при ро ди и ре чи ма, од но сно, на сво је вр стан про дукт ау то мат ских 
на пи са без мно го ре да. Ње но све до чан ство да је оквир Зол та но вим кон
тем пла ци ја ма чи ји је циљ утвр ђи ва ње по чет ка кра ја. Де тек то ва ње тре
нут ка од ког је све кре ну ло да се оси па оп се сив но је пи та ње на ко је 
од го вор по ку ша ва ју да про на ђу Ха на и Зо ли – ка ко би бо ље раз у ме ли 
ме ха ни зам све та ко ји у сво јим ре до ви ма ни је на шао ме ста за јед но хи пер
сен зи тив но би ће, али и Зо ли јев отац Ла још. За раз ли ку од два на ра то ра, 
по кре та чи Ла јо ше ве зна ти же ље ле же у по ма ло се бич ном фо ку су на соп
стве ну зло срећ ну суд би ну ко ју оп хр ван број ним де фек ти ма, син ни је 
ус пео да про ме ни. 

Мој отац би сво ју ци ган ску крв ис пи рао мо јим бе лим по зи вом, сва
ко днев но, не би смо ви ше би ли ши не, шу ма, ђу бре, сто ка, из ну три це и 
ко кош је кан џе, ко ре ње, укра де но др во за огрев, соц од ка фе, от пад, би ли 
би смо пећ, то пло та, о да, би ли би смо ас фал ти ра не ули це, рас кр шћа, се ма
фо ри, здра ви зу би, кућ ни љу бим ци, ку ће са ен гле ским кло зе том [...] би ли 
би смо ан ђе ли ко ји са ња ре, а не па сји си но ви, крв ба стар да!

Ба стард – че сто по ми ња на реч у увре да ма упу ће ним Зо ли ју, не 
су ге ри ше са мо на ка зност већ и про дукт на стао укр шта њем. Де те из ме
шо ви тог бра ка Ци га ни на и же не ко ју због име на Зор ка мо же мо ве за ти 
за срп ски про стор, ни је на шло по др шку ни ти раз у ме ва ње ни јед не од две 
вр сте ко је су се укр сти ле ка ко би ство ри ле шан су за бег са мар ги не. Усме
ре ни са мо на се бе – на оштре ње зу ба о че по ве пив ских фла ша и из гу бље
ни у гу стом ду ван ском ди му због че га оста ју сле пи за ста ње и по тре бе 
свог де те та, од лу ком да га по ша љу у вој ску, осу ђу ју Зол та на на на пу
шта ње зо не по зна тог и те шко сте че ног ком фо ра. Не ра зу ме ва ње је ба ласт 
ко ји се на ње го вим ле ђи ма уве ћа ва сва ким но вим су сре том, на ро чи то 
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са над ре ђе ни ма у вој сци. Спе ци фич но ста ње Зо ли је во не ре зул ти ра по
ште да ма, већ увре да ма. Је ди на осо ба ко ја раз у ме да „ни је глуп” већ 
„не ка ко от по ран на ар гу мен те” је сте Је не ко ји се и сам су о ча ва са од ре
ђе ном вр стом не схва та ња, што у ко нач ни ци узро ку је тра гич ни ис ход. 

Зол тан свет око се бе об ја шња ва оним што му је по зна то, а то су, 
углав ном, сли ке ве за не за при ро ду пре ма ко јој осе ћа ве ли ку бли скост. 
И као што, пре ма Адор но вим ре чи ма, ле по на ста је из ру жног као ко смос 
из ха о са, есте ти ка ру жног у Вој ни кукор ња чи пре мре же на је Зо ли је вим 
оп чи ња ва ју ћим опи си ма ба ште и ни зо ви ма ла пи дар них сли ка о до га ђа
ји ма ко ји у ње му иза зи ва ју тек тон ске про ме не. На ро чи та па жња по кло
ње на је де та љи ма ко ји про ми чу сви ма осим ње му, игра ма све тло сти и 
сен ки ко је од про блем ских си ту а ци ја кра ду фо кус. Ле по је у од но су на 
ру жно уоб ли че но пи та њи ма хи је рар хи је, мо ћи и вред но сти, те глас ко ји 
спи са те љи ца да је Зол та ну пред ста вља ви ше стру ку нео бич ност. Пра те
ћи при чу ју на ка ко ји се све ви ше де гра ди ра и ко ји би ва про гла шен лу дом 
и иди о том, чи та о ци за бо ра вља ју да он из ру жног про го ва ра о ле пом. Да 
су со ци јал ни ста тус, дис функ ци о нал ност по ро ди це, мен тал на не до зре
лост и ве ли ка обес пра вље ност ко ја из све га на бро ја ног сле ди за Зол та на 
са мо „ко жа ста вље на у уни фор му”, све до че ау то по е тич ки за пи си до 
са мог кра ја ро ма на, чак и он да ка да пре ста не да го во ри до пу шта ју ћи да 
се при ча је зе ри иза ње го вих очи ју. 

Сте че но а не уро ђе но, ње го во спе ци фич но ста ње ста вља га у ред 
оних ју на ка ко ји су, по пут Гре го ра Сам се, по ста ли те рет дру штву ко је 
у њи ма ни је пре по зна ло су штин ску функ ци ју. Као што уни же ни Му ха
рем из ро ма на Цр ве ни пе тао ле ти пре ма не бу оправ да ва увре де око ли
не ко јој је пред мет под сме ха и ја сту че за злоб не ко мен та ре, Зол тан се 
до јед ног не ве ро ват ног кре шен да ро ма на не су прот ста вља и све тр пи. 
И Бу ла то вић је, као Ме лин да Нађ Або њи, дво стру ким на ра тив ним то ком 
свом ју на ку дао глас, ме ше та ре ћи из ме ђу све зна ју ћег при по ве да ча и Му
ха ре мо вог збр ка ног то ка ми сли. Нај ве ћу ре во лу ци ју на овом пла ну из вео 
је Фок нер у ро ма ну Бу ка и бес да ју ћи Бен џи ју про стор да свој рас це па
ни ток ми сли ис по љи у глав ној при по ве дач кој рав ни. Осве до че ни као 
„иди о ти” и аут сај де ри, сви ови из оп ште ни ци из дру штва ау тен тич ни 
су гла со ви ко ји пре зен ту ју јед ну дру га чи ју ствар ност. Зол тан је исто то, 
са мо ма ло друк чи је. Мо жда због чи ње ни це да је не па жњом и не ми ло шћу 
дру гих по стао те рет све ту ко ји ни је спре ман за љу де ко ји ма је уки ну та 
мо гућ ност да по ста ну ко ри сни на на чин ко ји дру штво то од њих зах те ва, 
овај ју нак у се би но си по бу ну ко ја мо ра би ти ин ду ко ва на упра во од стра
не оних ко ји су све де ни на реч ко ја га нај ви ше уз не ми ра ва – оче ки ва ње.

У скла ду са на че ли ма ре ла ти ви зма ко ји под ра зу ме ва да ни јед но 
при по ве да ње за ре зул тат не ма исти ну, Вој никкор ња ча от кри ва се као 
ег зем плар та квог пи са ња где је па жња по кло ње на до жи вља ју, а не тра
же њу су шти не. Зол тан Кер тес је мр тав, што је ин фор ма ци ја са ко јом нас 
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на са мом по чет ку су о ча ва Ха на: „Хо ћу да знам ка да је по че ло тво је уми
ра ње, због то га сам ов де”. От кри ће о тра гич ној суд би ни мла дог вој ни ка 
не из не ве ра ва већ до дат но ин тен зи ви ра чи та о че ву зна ти же љу. Ни јед на 
при ча не ма ап со лут ну вред ност ка ква се мо же иш чи та ти из ње ног одно
са пре ма дру гој, због то га се ме ста су сти ца ња Ха ни них све до чан ста ва 
и Зол та но вих про ми шља ња спа ја ју у зи да ни цу од ре чи чи ји нам је из глед 
већ по знат, али не и струк ту ра сва ког угра ђе ног еле мен та. Иа ко она на
сту па из по зи ци је ра ци о нал ног, ма да се и то вре ме ном от кри ва као рела
тив но и по ро зно, а Зол тан из си не сте тич ки пред ста вље ног до жи вља ја 
ства ри и емо ци ја, њи хо ве при че бре ме ни те су де та љи ма и му зи кал ним 
па са жи ма. До по ја ве Је неа, Ха на је би ла је ди на осо ба ко ја је же ле ла и успе
ва ла да раз у ме Зо ли ја. У ње ним ре че ни ца ма мо же мо от кри ти тра го ве 
слич них ин те ре со ва ња и по и ма ња све та, ма нир да у де та ље уло жи ви ше 
на по ра не го у об ја шње ње си ту а ци је. Ва жни ји је пут не го ис ход, а Ха нин 
је по пло чан на ме ром да схва ти због че га је јед но мла до би ће по ста ло 
жр тва стра шне ма ши не ри је, ка ко би мо гла да се опро сти и до сег не жу
ђе ни „по то чић сми слаֲ ”. „Исти на ни је на до хват ру ке, на ро чи то не у ре
чи ма”, али пут ка ње ном спо зна њу је ис це ли тељ ски. 

Вој никкор ња ча јед но је од оних де ла ко ја под сти чу чи та лач ку глад 
отва ра њем ве ћег бро ја пи та ња не го што је да тих и на слу ће них од го во ра. 
Ме лин да Нађ Або њи дво стру ком на ра ци јом и по е ти зо ва ним је зи ком – 
ко ји је у ви ду стил ски пре ци зно из бру ше них ре че ни ца у пре во ду до ча
рао Дра го слав Де до вић – про го ва ра о зби ру ком плек сних те ма, ко је 
са гле да не као це ли на те шко да би мо гле ука зи ва ти на то да ће хо ри зонт 
оче ки ва ња чи та ла ца би ти по ме рен. А спи са те љи ца је упра во то ура ди
ла – укр шта њем, „ба стар ди за ци јом” јед не при че ка за не гла сом ко ји је 
оче ки ван и по знат и ко ји да је оквир оној ра су тој, из му ца ној кроз ре чи 
цр ти ца ма ра ста вље ним на сло ва, а ипак то ли ко са вр ше ној у сво јим ин
тер пунк циј ским не до ста ци ма.
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