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К РИ Т И К А

БЕ О ГРАД СКЕ КРАТ КЕ ПРИ ЧЕ

Ва са Пав ко вић, Ехо Бе о гра да, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2020

Пи шу ћи о про зи Ва се Пав ко ви ћа, Мар ко Не дић1 уо чио је ве о ма 
бит ну чи ње ни цу у раз во ју про зног дис кур са овог пи сца. На и ме, ка ко 
сма тра Не дић, Пав ко вић је пи са ње за по чео у ти пич но пост мо дер ни стич
ком ду ху отво ре но ко ре спон ди ра ју ћи са по е ти ка ма мно гих стра них и 
до ма ћих пи са ца (на при мер Рил ке, Кал ви но, Син гер, Хе мин гвеј, Цр њан
ски, Па вић, Пи шта ло), да би у но ви јим књи га ма тај до слух свео на ми
ни мум, во де ћи ра чу на да о ње му оста ви што ма ње пи са ног тра га, што 
је ујед но и нај ве ћа раз ли ка у од но су на ње го ва ра ни ја про зна оства ре ња. 
Пре крет нич ка књи га по ми шље њу Мар ка Не ди ћа, а и са мог Ва се Пав ко
ви ћа, је Мој жи вот на Мар су (2005) у ко јој сам ау тор већ у пред го во ру 
кон ста ту је да су „су ро ва исто ри ја” и још су ро ви ја по ли тич ка ствар ност 
са мо убр за ле при род не по тре бе за про ме ном и от кри ва њем ау тен тич ног 
ау тор ског гла са. Од тог тре нут ка Пав ко вић у сво јим при ча ма по чи ње 
све ви ше да се осла ња на не по сред ну жи вот ну ствар ност, мно го ви ше 
ко му ни ци ра са чи та о ци ма а ви дљи во ма ње са књи жев ним на сле ђем, те 
уво ди чи ње ни це из вла сти тог жи во та као до ми нан тан мо тив сво је про зе 
(на при мер, збир ка Оке ан Ду нав из 2016, а по себ но збир ка о ко јој ово га 
пу та го во ри мо, Ехо Бе о гра да).

Збир ка крат ких при ча Ехо Бе о гра да сат ка на је од опи са сва ко днев
них до га ђа ја и си ту а ци ја ко ји ма је пи сац све до чио. Ју на ци су или не по
зна ти љу ди ко је је го ди на ма су сре тао на ули ца ма глав ног гра да, у град
ском пре во зу или по ло кал ним ка фа на ма (нај че шће у „Ви тра жу”), или 
пи шче ви по зна ни ци, те при ја те љи књи жев ни ци и умет ни ци. До га ђај 
ко ји опи су је, та ко ђе, при па да сва ко днев ном жи во ту – раз го вор мо бил ним 
те ле фо ном, сва ђа љу бав ни ка, раз го вор љу ди у ка фа ни, пар ку или на 
ау то бу ском ста ја ли шту. Сам пи сац или је не ми по сма трач, или ак тив но 
уче ству је у до га ђа ји ма ко је опи су је, што све го во ри у при лог Не ди ће вим 

1 Ви де ти текст „При по ве дач ка про за Ва се Пав ко ви ћа”, По ве ља, год. 17, 
бр. 3, 2017, 93–103.
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тврд ња ма да је пи шчев пост мо дер ни стич ки про зни дис курс до жи вео 
те ме љан пре о бра жај. Не ма на кра ју ове књи ге ни оног Пав ко ви ће вог пре
по зна тљи вог пот пи са да за бе ле жи с чи јим је све по е ти ка ма у свом де лу 
во дио за ни мљи ву ин тер тек сту ал ну ко ре спон ден ци ју. Ме ђу тим, скло на 
сам да твр дим (а мо жда је то ипак са мо плод мо је чи та лач ке има ги на ци
је) да и у овој књи зи, иа ко ни је ја сно ис так ну та ни ти на го ве ште на, по сто
ји из ве сна ин тер тек сту ал на ко му ни ка ци ја са по е ти ка ма дру гих пи са ца.

Пре све га, не мо гу а да се не освр нем на за ни мљи ву књи жи цу Раст ка 
Пе тро ви ћа Љу ди го во ре (1931). По пут Пав ко ви ћа у по го во ру („Бр зо сам 
при хва тио на ук ста рих ре а ли стич ких пи са ца да пу ту јем отво ре них очи
ју и па жљи во слу шам и ослу шку јем про ла зни ке, са пут ни ке, слу чај не 
про ла зни ке или пут ни ке”, 177) и Раст ко Пе тро вић је у пред го во ру сво је 
књи ге на гла сио шта је оно што је оку пи ра ло ње го ву па жњу па жљи вог 
по сма тра ча љу ди са ко ји ма је до ла зио у сва ко днев ни кон такт при ли ком 
јед ног пу то ва ња: 

Ову сам књи гу на пи сао за вре ме јед ног пу то ва ња. Од јед ном, све 
што су љу ди го во ри ли око ме не кон кре ти зи ра ло се и ста ви ло ис пред пре
де ла и гра ђе ви на ко је сам гле дао, Нај пре се об зна ни ло у ме ни оно што је 
да нас на слов књи ге: Љу ди го во ре. Го во ре ства ри про сте, бе зна чај не, али 
за то пре тво ре не оним што је жи вот љу ди и уни вер су ма уоп ште.2 

Љу ди го во ре, сву где, сва кад, од вај ка да, и на остр ву и у гра ду, а вр сни 
по сма тра чи по пут Раст ка Пе тро ви ћа и Ва се Пав ко ви ћа по сма тра ју и 
бе ле же чу ва ју ћи ау тен тич ност из ра за, а исто вре ме но уно се ћи у тај опис 
љу ди и њи хо вог го во ра и свој лич ни ау тор ски пе чат.

С дру ге стра не, по ред очи глед не асо ци ја ци је на Си му Ма та ву ља и 
ње го ве Бе о град ске при че (1902), ка да се спо ме не Бе о град и љу ди ко ји у 
ње му жи ве, за и ста или у пи шче вој има ги на ци ји, пр ва по ми сао ко ја се ја ви 
у мо јој чи та лач кој оп сер ва ци ји је књи га при ча Све тла не Вел марЈан ко вић, 
Дор ћол (1986). Пи та ла сам се ка кве ве зе има ово нео бич но пу то ва ње ули
ца ма Бе о гра да ко је но се на зив по зна ме ни тим исто риј ским лич но сти ма са 
сва ко днев ним шет ња ма Ва се Пав ко ви ћа. Ве ро ват но има са мо ме ни, ко ја 
ра до чи там про зна де ла и Ва се Пав ко ви ћа и Све тла не Вел марЈан ко вић, 
ве ро ват но са мо ја уо ча вам ту не ви дљи ву нит ужи ва ња и стра сти ко ју пре
ма Бе о гра ду и ње го вим ули ца ма, објек ти ма и љу ди ма де ле ова два пи сца. 
А он да сам, про у ча ва ју ћи Пав ко ви ћев про зни опус, на и шла на за ни мљив 
текст ко јим се Ва са Пав ко вић опро стио од ове ве ли ке књи жев ни це:

Све тла ни но уз бу дљи во и ре ме ти лач ко пу то ва ње по про шло сти срп
ске ли те ра ту ре, као и еди ци ја „Ба шти на”, ве ро ват но су ме под сти ца ли и 

2 Пред го вор на пи сан у Бе о гра ду, 28. ја ну а ра 1931. го ди не, пре ма: Растко 
Пе тро вић, Љу ди го во ре, Но во по ко ле ње, Бе о град 1953, 10.
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да се ба вим на шим, у та му по ти сну тим, при по ве да чи ма, не ко ли ко го ди
на ка сни је, у књи зи Де вет за бо ра вље них при по ве да ча... Ње но ле по име 
– Све тла на – увек ће све тле ти над срп ском књи жев но шћу.3

По сто је ни ти скри ве не од по гле да чак и нај па жљи ви јих чи та ла ца 
и про у ча ва ла ца опу са не ког пи сца ко је го во ре о пи шче вом књи жев ном 
и кул тур ном на сле ђу утка ном у ње го ву умет нич ку има ги на ци ју. Те нити 
ни ка ко не на ру ша ва ју вред ност ства ра лач ког опу са тог пи сца, већ му 
са мо да ју на ау тен тич но сти и ори ги нал но сти, од но сно је дин стве но сти 
умет нич ког из ра за.

Дру га бит на од ли ка Пав ко ви ће ве про зе, ко ју је уо чио Мар ко Не дић 
у по ме ну том тек сту, а ко ју је у нај но ви јој про зној збир ци пи сац до вео 
до вр хун ца, је ње го во сме ло по и гра ва ње жан ром крат ке при че. Основ не 
од ли ке овог жан ра су не у хва тљи вост и не пре ста ни пре о бра жај ко ји, уз 
са же то пре при ча ва ње до га ђа ја, до во ди до не ке вр сте пре пли та ња, а на
по слет ку и из јед на ча ва ња фраг мен та и умет нич ког де ла. Пре ма то ме, 
ја сно је да ме та фо ра над вла да ва на ра тив ну струк ту ру, те крат ка при ча 
ре пре зен ту је фор му јед ног од ре ђе ног тре нут ка, од но сно си ту а ци је. Је зик 
де ла је све ден, са жет, иди о ма ти чан. Нај че шћи ју нак при че је сам ау тор, што 
при по ве да ча тран спо ну је са спо ља шњег на уну тра шњег по сма тра ча: „И 
он сам део је све та ко ји же ли да раз у ме, све та ко ји му из гле да ап сурд ним, 
ис кри вље ним и де фор ми са ним.”4 

Оно што је по овом пи та њу за по чео у зби р ци крат ких при ча Оке ан 
Ду нав, Пав ко вић је у књи зи Ехо Бе о гра да до вео до вр хун ца. Пу ту ју ћи 
го ди на ма (тач ни је бли зу пе де сет го ди на) сва ко днев но из Пан че ва у Бео
град и на зад, пи сац је по сма трао љу де у сва ко днев ним си ту а ци ја ма, 
бе ле жио сво ја за па жа ња и ути ске ко је је он да пре то чио у бри жљи во 
из бру ше не, је зич ки и стил ски са вр ше не ми ни ја ту ре ко ји ма је не са мо 
по твр дио већ и на до гра дио стил ске од ли ке овог за ни мљи вог жан ра. О 
то ме све до чи у по го во ру овој књи зи: 

Та ко је на ста ја ла ова књи га – го ди на ма. Слу ша ју ћи и гле да ју ћи људе 
на тим пу то ва њи ма, у во зи ли ма и пе ши це, осе ћао сам ка ко ме жи ва гра ђа 
го во ра на ули ца ма Бе о гра да – тај ехо жи во та – не са мо оду ше вља ва не го 
и над ма шу је. Мо је је би ло са мо да све жи до га ђај и до жи вљај за пи шем и 
што пре пре не сем у крат ку при чу, чу ва ју ћи му сред стви ма срп ског је зи ка 
драж не по сред но сти и упе ча тљи во сти. Ау тен тич ност и та јан стве ност (178).

Тре ћа од ли ка Пав ко ви ће ве про зе, ре кла бих, ве за на је за ње го ву 
љу бав пре ма фо то гра фи ји, ко јом се, из ме ђу оста лих сво јих мно го број них 

3 Ви ди: „Са Све тла ни ним име ном”, Књи жев ни ма га зин, бр. 166–168, 2015, 
10–11. 

4 Бе а та Том ка, „Об лик и жа нр крат ке при че”, са ма ђар ског пре ве ла Га бри
е ла Арц, Књи жев ност, бр. 9–10, 1985, 1697.
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ин те ре со ва ња, по пут оп чи ње но сти при ро дом (пре све га леп ти ро ви ма и 
пти ца ма), овај наш пе сник, про за и ста, ан то ло ги чар и књи жев ни кри ти
чар ак тив но, са ве ли ком стра шћу за ни ма и ба ви. Да би не ко био до бар 
фо то граф, он пре све га мо ра би ти вр стан по сма трач са из ра зи тим сми
слом за уо ча ва ње и нај сит ни јих де та ља. Про сто је фа сци нант но ка кве 
Пав ко вић све де та ље уо ча ва, пам ти и до тан чи на опи су је при ли ком 
сва ко днев них ру тин ских ак тив но сти, шет њи, те слу чај них (мно го ре ђе 
уго во ре них) су сре та: „Бле да, тан ка као прит ка, они ска, ма ло по гу ре на, 
крат ко ши ша не ко се, ла га но ко ра ча Штраф том” (107) или „Уза луд је 
про да вац об и гра вао око нас – ви сок, усу кан нар ко ман – ви де ло се из сва
ког по лу у ко че ног по кре та, из плит ке агре сив но сти и на глог спу шта ња 
це не, пре не го смо про го во ри ли две ре чи” (62).

Мно ги од нас су че сто пу ту ју ћи или про сто ше та ју ћи, се де ћи у 
че ка о ни ца ма, ка фа на ма, пар ко ви ма, по сма тра ли љу де, њи хо во по на ша ње 
и го вор, те по ку ша ва ли у сво јој ма шти, ма кар то би ло из до ко ли це, да 
на слу те жи вот ну при чу тих слу чај них про ла зни ка ко је нај ве ро ват ни је 
ви ше ни ка да у жи во ту не ће ви де ти ни ти сре сти. Рет ки су они ко ји су то 
за пи са ли и стил ски уоб ли чи ли, чу ва ју ћи при том ау тен тич ност си ту а
ци је, у фор му крат ке при че са ко јом ће сва ко од нас мо ћи да се иден ти
фи ку је. Да би нам то омо гу ћио, Ва са Пав ко вић је по угле ду на ним фу 
Ехо, ко ја је од вра ћа ла па жњу Хе ри док ју је Зевс ва рао те ју је раз о ча ра на 
бо ги ња ка зни ла да мо же по на вља ти са мо ту ђе ре чи у ви ду од је ка, књи гом 
Ехо Бе о гра да са брао од је ке жи во та љу ди и пул са гра да у ко јем жи ве, те 
нам на тај на чин или од вра тио па жњу од соп стве них сва ко днев них жи
вот них не до у ми ца или нам пру жио мо гућ ност да од јек не чи јег жи во та 
оста не ипак из ван сфе ре на шег ис ку ства, од но сно да оста не упра во то 
– са мо од јек. А за да так књи жев но сти, пре све га, и је сте то – од јек пи шче
ве има ги на ци је тран спо но ван у чи та о че ву оп сер ва ци ју.
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