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ПОСТ-ЉУ БАВ, ПОСТ-СМРТ
(Oто Хо р ват: Са бо је стао, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад, 2014)

Ка да оста не сам, а чи ни се да је стал но сам, Ото Хор ват пи ше: „Спо ља из гле да да 
функ ци о ни шем, али из ну тра сам у ру ше ви на ма из над ко јих кру же цр не вра не. Ар хе-
о лог ко ји уза луд по ку ша ва да ре кон стру и ше не ста ло цар ство.“ Са бо је стао, сту ди ја 
окре ну та се би, ро ман у де ли ћи ма ко ји је, чи ни се, сми сле ни про ду же так Хор ва то ве 
по е зи је, ин тро верт но је де ло о смр ти во ље не осо бе, муч ном под се ћа њу на за јед нич ки 
жи вот и бо лест, а по том и о не мо гу ћем на ла же њу на став ка, од го во ра на пи та ње шта 
ра ди ти он да ка да се ста не; он да ка да вам, као пе сни ку-љу бав ни ку-хер ма фро ди ту, 
оду зму дру гу по ло ви ну. Та кво де ло и ва ља би ти на пи са но од ме ре ним лир ским је зи-
ком, ка ко и сам за кљу чу је пи сац у мно гим при ча њи ма са са мим со бом, је зи ком ко ји 
ће исто вре ме но и пи са ти о емо ци ји, и сам би ти емо ти ван. За по че так, мо жда ово зву-
чи од већ ба нал но. Сре ћом, Хор ват је спо со бан ин тро на ут, а по том и до бар пу то пи сац 
уну тра шње то по гра фи је, као ка кав ван зе ма љац или ма гиј ски гу ру јед ним оком за гле-
дан у се бе, дру гим у свет, а тре ћим у Њу.

Ка ко ау тор бе ле жи, Са бо је стао је књи га из ле че ња. Овај је текст, за пра во, те ра пе-
ут ски. У пи та њу је јед на пост мо дер на љу бав на при ча, сво је вољ но из гу бље на у ста њи-
ма „по сле/пост-“ (Шта кад се „ста не“? Шта кад она оде?), ко ја ме ша на о ко хла дан дис курс 
пост мо дер не са при по ве шћу, или бо ље ре ћи ис по ве шћу, ко ја на чи та о ца по ку ша ва 
пре до чи ти пи шче во ду бо ко осе ћа ње. Ту на ме ру да се ути че, че сто им пре си о ни стич ки, 
мо жда ви ди мо у Хор ва то вим бо ја ма, где је ди на све тли на до ла зи од бе ли не ко ло дво-
ра или цр ве ни ла ње ног ве ша, на су прот тмур ној и хтон ској бо ји чем пре са и бо ро ва. 
Хор ват по све ћу је вре ме раз ми шља њу, из ме ђу оста лог, о про бле му не мо гућ но сти 
пи са ња, бри зи да се као пи сац, али и не ко у жа ло сти, одво ји од „не пре кид ног ни за 
ба нал но сти и дру го ра зред ног ки ча“. Де таљ но бри не чак и о фор ми тек ста ко ји чи та мо 
пред со бом, при зна ју ћи да би „је ди на од го ва ра ју ћа фор ма мо ра ла би ти про за ау то-
би о граф ског ка рак те ра, а не по е зи ја“. Хор ва тов ангст, по ет ски и емо ци о на лан, огле да 
се и у про зи. Са бо је стао је јед на из ло мље на књи га; не ро ман фраг ме на та већ ра ди-
је ро ман се ан си. Чак и крип тич на пи та ња, ко ја у Хор ва то вом де лу слу же као на сло ви 
крат ких по гла вља („За што сте фик си ра ни на фо то гра фи је и фраг мен те?“, „Да ли је ово 
све за да нас, го спо ди не Са бо?“), под се ћа ју на пи та ња ко ја до ла зе из пси хо те ра пе ут ске 
фо те ље, упу ће на не ко ме на пси хо те ра пе ут ском кре ве ту. Јед на је ово, да кле, по ло-
мље на књи га, ко ја стил ски ле жи из ме ђу по е ти ке бе ле шки и днев нич ких за пи са (ко јом 
оди ше и Хор ва то ва по е зи ја) и ви со ко об ли ко ва не бе ле три сти ке, на пу пе ле умет нич-
ко-књи жев ним упу ћи ва њи ма (што та ко ђе од ли ку је Хор ва то ву по е зи ју). 
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Оно што је ау то ру не ла год ност пи са ња – же ља за пи са њем али не на ла же ње до брог 
је зи ка – за чи та о ца пак пред ста вља ве о ма при јат но ис ку ство ко је са мог се бе об на вља 
и осве жа ва. Ова књи га се та ко на сме ну чи та као днев ник, ме мо ар, са нов ник или пу-
то пис. Вре мен ско оне о би че ње ви ди мо у ки да њу фа бу ле и си жеа, где је ве о ма ја сан 
след до га ђа ја (за јед нич ки жи вот ју на ка са ње го вом дра гом, по том ње на бо лест, за тим 
смрт, а он да жи вот „по сле“ и са мо те ра пи ја) дат у ве што ис пре ме шта ној хро но ло ги ји; 
то ме се при дру жу је и про стор но пре ме шта ње рад ње, не пра вил но по де ље но из ме ђу 
Бу дим пе ште, Но вог Са да, Ма ђар ске, Не мач ке, Ита ли је – у ве ли кој ме ри, да кле, (чем пре-
сов ске) Ми те ле у ро пе. Са бо је стао и је сте де лом пост ге о граф ска, исе ље нич ка љу бав-
на при ча: о чи та њу Њу јор ке ра у јед ном пе штан ском ка фи ћу, о за јед нич ком хо до ча шћу 
кроз га ле ри је, или о стре сном жи во та ре њу у Бер ли ну од ло кал не wri terinre si den ce 
сти пен ди је, за вре ме бом бар до ва ња Ср би је. Зе бал дов ски за мах, али са ло кал ном све-
жи ном – Зе балд се, ми слим, у сво јим ру ко пи си ма сла бо ба вио по е ти ком про бле ма са 
ви зом, јер је он ипак био пут ник а не ва га бунд. 

Та ква Хор ва то ва ра стро је ност не до ти че се са мо фор ме већ и са др жи не; ово де ло 
по при ма осо би не и не ке на ро чи те под вр сте ро ма на то ка све сти, „то ка се ћа ња“. Са бо 
је стао, иа ко те мат ски ја сно де фи ни сан оном смр ћу (и ње ним пре жи вља ва њем), че сто 
од ла зи у до сто јан стве не ди гре си је, крат ке и ска зо ли ке при по ве сти слич не, мо жда, 
не на пи са ном бло гу: о ми сте ри ји не по зна те же не на фо то гра фи ји ње ног оца (ко ји је 
са мо ту сли ку др жао у свом нов ча ни ку), крат ком по знан ству са не мач ком ча сном се-
стром, или пак деч јем бе жа њу од ле те ћег та њи ра, јед ног по дне ва у Но вом Са ду. Оно 
што је (вр ло ла ко!) мо гло ис па сти јед на бо га та, али не сре ђе на збир ка по е зи је, збир 
би о граф ских ме ан да ра и алу зи ја, ис па ло је за чу до, за хва љу ју ћи уме шном на ра тив но-
по ет ском ко ла жи ра њу, ве о ма ко хе рен тан крат ки ро ман, чи ји се ла ви рин ти под се ћа ња, 
мар ги на и фо то гра фи ја мо гу успе шно раз ре ши ти па жљи вим по вла че њем пр ста по 
стра ни ци (сто га Хор ва ту мо ра мо ода ти по част и за ве шти ну ско ро филм ски уме шног 
мон та жи ра ња сли ка и сно ва, и уред нич ког при пре ма ња соп стве ног тек ста).

У том ла ви рин ту злат на нит је упра во љу бав на при ча, а Хор ва то ва љу бав на при ча 
је ве ле град ска љу бав за на чи та не, о по ме ну том ли ста њу кул тур них ча со пи са у Бу дим-
пе шти, о то ме ка ко по сто је „њен“ Мен дел сон и „ње гов“ Бах. Ипак, има ту и оне про-
сто ду шне то пли не, ти хог глу ва ре ња, глу па вих раз го во ра или бри ге о ње ној по ро ди ци. 
Вр ло ма ло у књи зи има кар нал ног и на пад но сек су ал ног; глав ни ју нак ра ди је је са мо 
по сма трао сво ју дра гу, и ви ди се ту пе трар ко ли ка оп се си ја. „Све што ка жем или за-
ми слим има ди рект не или ин ди рект не ве зе са њом“, пи ше Хор ват, на звав ши сво ју 
дра гу, уме сто „Бе а три че“ или „Лу ци ја“, са мо А. – са же тост бе ле шке, мо жда ди сци пли-
но ва на са мо цен зу ра у чи ну пи са ња о дру гој по ло ви ни сво га би ћа, али и под се ћа ње 
на Алеф, пр во сло во, чи ме ди ви ни за ци ја дра ге по ста је ро ман тич но-би бли о те кар ска. 
До ла зи ка сни је, на жа лост, и јед но тмур но из о кре ну ће Пе трар ке. Док се овај из да ле ка 
ди ви пу те но сти, Хор ват из бли за, у истом ста ну и кре ве ту, по сма тра Ње но оти ца ње 
пред бо ле шћу, и Њен ожи љак на ле ђи ма (од опе ра ци је, те ра пи је). Ње на смрт за и ста 
је сте ње го ва бо лест; то ту жно оти ца ње жи вот не енер ги је де лу је чу де сно упе ча тљи во 
ка да га по сма тра мо ка ко те че оном пу та њом Хор ва то вих хро но ло шких кри ви на и 
за о кре та, ко ји ме ша ју Ње но зра че ње са Ње ним га ше њем. Ти ме текст до би ја осо би не 
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и ле пе за го нет ке, по пут за и ста елип тич но мон ти ра ног фил ма, а чи та ва књи га по ста је 
чуд но ва та се си ја у ко јој се (а ово тек са да спо ми ње мо) на тај но вит на чин по ку ша ва 
спо ји ти смрт (или бо ље ре ћи „смрт но ста ње“) Са бо вог оца са ње го вом пре ми ну лом 
дра гом. (Или не? Пси хо те ра пи ја је ком пли ко ван ла ви ринт они ро ман ти је, али нај ви ше 
про сто ра у овој сту ди ји зва ној Са бо је стао за и ста је сте по све ће но Оцу и Њој, пра ће-
но не ко ли ци ном ме ђу соб но по ве зу ју ћих и не баш ин ди рект них алу зи ја, ко је са да не-
ће мо раз ла га ти.)

Слу чај но или не, у го ди ни ка да се у фи ни шу из бо ра за НИН-ову на гра ду на ла зе Ото 
Хор ват, Фи лип Да вид и Да вид Ал ба ха ри, Хор ват је сво јим про зним пр вен цем на пи сао 
на о ко чи сто ал ба ха ри јев ску књи гу: о не мо гућ но сти пи са ња, о смр ти оца, о пу те ви ма 
(див на сли ка из пр вог по гла вља: ју нак на пут кре ће те гле ћи ко фер свог пре ми ну лог 
оца) и, за пра во, смр ти и љу ба ви уоп ште. Иа ко све мо жда зву чи чем пре сов ски тмур но, 
Хор ват је је дан ви та лан, жив пи сац, при кри ве но раз и гран, ко ји се ду го пе као на ти хој 
ва три по е зи је да би, ето, на кра ју ство рио гур ман лук про зе. У ве ли кој је то ме ри, ре као 
бих, због спо соб но сти да сво је прет ход не тек сто ве, у овом слу ча ју пе сме, по сма тра и 
као тво рац и као чи та лац, узи ма ју ћи од њих не на ме тљи ву ха и ко ли ку де скрип ци ју, 
уче не алу зи је и хлад ну но дир љи ву ин тим ност – и од то га пра ве ћи је дан до бар ро ман, 
упе ча тљив ка ко из са мо те ра пе ут ске та ко и из чи та лач ке пер спек ти ве. Са бо је стао 
мо же де ло ва ти као скуп све га ви ђе ног, од мо ти ва до по сту па ка, али Хор ва то ва при ча 
о мр твој дра гој др жи се, са обе но ге, из ме ђу оне три ви јал но сти већ про чи та ног и при-
јат ног осве жа ва ња, ко је под се ћа на пр ска ње соб не биљ ке ма гли ча стим, ре ским мла-
зом во де. Хор ват/Са бо не са мо да има ју шта да на пи шу не го, већ и нај пре и – за што.




