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Не дав но је фран цу ска из да вач ка ку ћа L’Harmattan, об ја ви ла зби р ку
при по ве да ка Ми ла на Бу њев ца под на сло вом La Berge Sud et autres no-
uvelles,1 од ко јих су се не ке прет ход но по ја ви ле на срп ском је зи ку, кат -
кад у не што дру га чи јој вер зи ји, у књи жев ним ча со пи си ма и књи зи
Зе ле на ма ска у об ли ку ци �е ле (2007). 

По сма тра не у це ли ни, ове при по вет ке су из раз јед ног по гле да на
свет у ко ме се бри шу гра ни це из ме ђу ре ал но сти и фик ци је. Обич но се
по ла зи од ствар но сти, па се са њом ме ша ју сно ви ђе ња и се ћа ња, да би
се оспо ри ло оно што је из гле да ло ре ал но и исти ни то и ти ме до ве ле у
пи та ње чо ве ко ве са знај не мо гућ но сти. При по вет ка „Ју би леј” са сто ји
се од опи са та квих до га ђа ја. У по чет ку све из гле да ја сно, а он да се у
при ка за ној ре ал но сти по ја вљу ју пу ко ти не ко је је до во де у пи та ње. Иду -
ћи на про сла ву два де сет пе то го ди шњи це ин сти ту та у ко ме је ра дио,
при по ве дач се се ћа сво је ве ли ке љу ба ви, Ли ле, ко ја га је без об ја шње -
ња оста ви ла, се ћа се ка ко су бо ра ви ли у мо те лу „Оаза”, у хлад ној со би,
гре ју ћи се на ре шоу. За тим су си шли на ве че ру, Ли ла је на џу бок су иза -
бра ла њи хо ву пе сму и ту се се ћа ње за вр ша ва. 

Пр ва пу ко ти на у при чи ја вља се по до ла ску у Ин сти тут, где му, уме -
сто Ли ле, при ла зи ста ра и ру жна же на слич ног име на (Ла ла, ко ју зо ву
и Ло ла, Лу ла), а ко ле га му са оп шта ва да ни је ни би ло ни ка кве Ли ле,
до во де ћи та ко у пи та ње по у зда ност ње го вих се ћа ња. Ту се, ме ђу тим, не
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за вр ша ва низ нео бја шњи вих до га ђа ја. Јед но га ју тра, као оп чи њен, при -
по ве дач сти же у ка фа ну за ко ју ми сли да је „Оаза” и где се чу је упра во
она ме ло ди ја ко ју је слу шао са Ли лом. Али, рас пи ту ју ћи се за Ли лу, до -
би ја од го вор да ве ро ват но ми сли на да му са ко јом већ ско ро че тврт ве -
ка ту до че ку је Но ву го ди ну. Вра ћа ју ћи се ку ћи, гу би ори јен та ци ју, а
ка да упи та јед ног про ла зни ка за „Оазу“, овај му од го ва ра да је она из -
го ре ла до те ме ља у по жа ру ко ји је иза звао ре шо за љу бље ног па ра. И
нај зад, по след ње из не на ђе ње за чи та о ца: по по врат ку ку ћи, у днев ној
со би га че ка Ле ла, ко ја чи та Ма нов Ча роб ни бре� и ко ја му ка же: „Да -
кле, су де ћи по то ме ко ли ко си ду го остао, ре кло би се да је вр ло ус пео
тај ју би леј?”.2

Је дан за дру гим, до га ђа ји ни ште оне ко ји су им прет хо ди ли, на го -
ве шта ва ју ћи да је све би ло са мо плод При по ве да че ве ма ште док се, ма -
ло при пит, вра ћао ку ћи са про сла ве. „Оаза“ ни је мо гла би ти ка фа на у
ко ју је за лу тао по што је мно го ра ни је из го ре ла у по жа ру, па је мо жда
и чо век из те ка фа не плод ње го ве ма ште. По жар је ве ро ват но био ства -
ран, тим пре што се ње го во се ћа ње на бо ра вак у „Оази” пре ки да у тре -
нут ку ка да Ли ла пу шта му зи ку. Све је то, ме ђу тим, не из ве сно.
При по ве дач је су о чен са јед ним све том у ко ме се жи вот по ја вљу је као
ало гич на чи ње ни ца, а чо век ви ше не ма ја сно од ре ђен иден ти тет.  

Ко је Ли ла, Ла ла, Ло ла, Лу ла, Ле ла? Де вој ка из ма ште или ствар на?
Мо жда она Ле ла ко ја се по ја вљу је на са мом кра ју, она ква ка ква је би -
ла у мла до сти или же на са ко јом је, по ре чи ма чо ве ка из ка фа не, до че -
ки вао Но ву го ди ну у „Оази“, или пак де вој ка из ње го ве ма ште по што
је се ни ко дру ги не се ћа, док је Ла ла-Ло ла-Лу ла не сум њи во ствар на,
али она ко ју он од ба цу је. То раз гра ђи ва ње иден ти те та и, уоп ште, при -
зна те ствар но сти, ко је је у ду ху пост мо дер ни зма, а ко је је на ја вио над -
ре а ли зам, а пре ње га су бјек тив ни ре а ли зам не ких пи са ца из XIX и с
по чет ка XX ве ка, по ја вљу је се, у суб вер зив ном ви ду, и у де ли ма не ких
пред став ни ка фран цу ског но вог ро ма на из пе де се тих и ше зде се тих го -
ди на XX ве ка, а упу ћу је и на „ре а ли стич ку фан та сти ку“ или „фан та -
стич ни ре а ли зам“3, о ко ме го во ри Иво Ан дрић, ко ји у ту ка те го ри ју
свр ста ва сво ју при по вет ку „Ле то ва ње на Ју гу“, Каф ки ног „Се о ског ле -
ка ра“, као и при по вет ку „Ор ман“ То ма са Ма на, пи сца на ко га упу ћу је
и Ле ли но чи та ње Ча роб нo� бре�a. „Ре а ли зам“ ту под ра зу ме ва про ши -
ри ва ње при хва ће ног пој ма ствар но сти и ње но по сма тра ње као сло же -
ног ску па ко ји об у хва та не са мо објек тив не, ло гич не, не го и су бјек тив не,
ало гич не по ја ве и по сма тра ње људ ског би ћа не са мо у ње го вим уоби -
ча је ним, не го и у ње го вим не у о би ча је ним ста њи ма, под деј ством ду -
шев них по ре ме ћа ја и дру гих фак то ра ко ји ре ме те пер цеп ци ју
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ре ал но сти. Фан та сти ка ви ше ни је схва ће на као на ру ша ва ње при род -
них за ко на, ка ко је обич но де фи ни шу ње ни те о ре ти ча ри, као по ја ва
не мо гу ћег, не ствар ног, нат при род ног, не го као је дан но ви од нос пре -
ма ствар но сти, ко ја се опа жа не по сред но, а не кроз вео на ви ке, ру ти -
не и ра зних пред ра су да. Она ука зу је да се иза при ви да сва ко днев ног
жи во та кри је тај на ко ју тре ба до ку чи ти.4

Ко ле ба ње из ме ђу ствар ног и не ствар ног из ра же но је и са мим на ра -
тив ним по ступ ком. У пи та њу је елип тич ни про се де у ко ме не по сто ји
ни ка кав пре лаз из ме ђу де ло ва у ко ји ма су при ка за на При по ве да че ва
се ћа ња или сно ви ђе ња и де ло ва ко ји тре ба да пред ста вља ју при сут ну
ствар ност, та ко да ни је са свим ја сно да ли оно што је при ка за но при -
па да тој ствар но сти или је са мо про из вод ње го вих са ња ре ња и ма ште,
на стао од еле ме на та ствар но сти.  

За го нет на лич ност ко ја не ста је и ко је се ка сни је ни ко не се ћа по ја -
вљу је се и у при по ве ци „Ба лада о во да ма и веч ној љу ба ви“. То је нео -
бич ни, та јан стве ни Дар пан, ко га При по ве дач сре ће у ви ли сво јих при ја те ља,
Кло да и Еле не, и ко ји го во ри о сво јој про шло сти, да би за тим на ми сте -
ри о зан на чин иш че зао, а ка да, при ли ком по нов ног су сре та са при ја те -
љи ма, При по ве дач ове бу де упи тао за ње га, они уоп ште не ће схва ти ти
о ко ме го во ри. Да ли је Дар пан био ње го ва илу зи ја? 

Ово пре пли та ње при ви да и исти не оцр та ва се и кроз игру од ра за и
огле да ла у ко ју чи та о ца уво ди сам на слов ове при по вет ке. Јер, ка ко ка -
же Га стон Ба шлар, „бла ге утва ре во де“ ко је пред ста вља ју аквал не сли ке
„ве зу ју се обич но за ве штач ке вар ке има ги на ци је ко ја се за ба вља, ко ја
же ли да се за ба вља“.5 На слов има и је дан ок си мо рон ски аспект, на го ве -
шта ва ју ћи те жњу ка по ве зи ва њу оно га што је за ра ци о нал ни ум не спо -
ји во. Во да је на и ме сим бол не по сто ја но сти и про ла зно сти, ка ко је ука зао
још Хе ра клит, што је су пр от но „веч ној“ и не пр о ла зној љу ба ви из ме ђу
Кло да и Еле не. Те му во де раз ви ја упра во та јан стве ни Дар пан при по ве -
да ју ћи о вр то ви ма око дво р ца сво га оца у Бха рат пу ру, са ма лим је зе ри -
ма и риб ња ци ма по ве за ним по то ци ма и мо сто ви ма на ко ји ма је отац
во лео да се ди и раз ми шља. А ту је се део и он сам, са во ље ном же ном, по -
сма тра ју ћи њи хо ве здру же не ли ко ве у во ди, у мир на пред ве чер ја. 

За раз ли ку од ста кле ног огле да ла, на ко ме је сли ка не пр о мен љи ва,
а од раз углав ном од го ва ра пред ме ту, скри ва ју ћи, ме ђу тим, је дан „за ку -
ли сни свет“ ко ји из ми че по сма тра чу,6 одво јен од ње га не пре мо сти вом
пре пре ком ко ју ства ра ста кло, во де но огле да ло има при род ну, на из -
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глед при сту пач ну ду би ну, али је ње го ва по вр ши на не по сто ја на и на
њој се оцр та ва ју тре пе ра ви, че сто уз бур ка ни, про мен љи ви од ра зи ко -
ји под сти чу на раз ми шља ње о од но су ми ро ва ња и кре та ња као јед ном
ви ду од но са при ви да и исти не. Дар пан ка сно у но ћи сти же на оба лу
Ган га, ко ји у мра ку не ли чи на во де ни ток, не го на не по мич ну там ну
ма су, на чи јој сре ди ни ти тра са мо не ја сан ме се чев од раз. Сле де ћи ту
вар љи ву пред ста ву, он ко ра ча по ла ко и не чуј но у на ме ри да из не на ди
и ухва ти ме сец. Раз да љи на се сма њу је су ви ше спо ро, та ко да се чи ни да
бле до ти тра ње са сва ким ње го вим ко ра ком злу ра до из ми че, а да он
сто ји у ме сту. То га под се ћа на је дан од Зе но но вих со фи за ма, онај о бр -
зо но гом Ахи лу ко ји ни ка да не ће сти ћи кор ња чу јер је ње гов пре ђе ни
пут, као и кор ња чин, бес ко нач но де љив са мим со бом. У том со фи зму
фран цу ски фи ло зоф Ан ри Берг сон на ла зи до каз са знај не не мо ћи ин -
те ли ген ци је ко ја опа жа вре ме са мо кроз ње го во пре тва ра ње у про стор
и ње не ин фе ри ор но сти у од но су на ин ту и ци ју, ко ја је је ди на ка дра да
спо зна истин ско тра ја ње.7 Зе но нов со фи зам укљу чу је се у кон текст
При по ве да че вог раз ми шља ња о од но су при ви да и исти не и по ста је из -
раз оспо ра ва ња ра ци о нал не ми сли, ука зу ју ћи да је свет до сту пан чу -
ли ма са мо об ма на и да људ ски ум че сто не мо же да раз ли ку је исти ну
од при ви да. Ло гич ка ми сао ко ја раз два ја по сма тра не еле мен те усту па
ме сто ана ло шкој ми сли ко ја их спа ја, а ко ја је на го ве ште на по зи ва њем
на хин ду и зам и до стиг ну ћа квант не ме ха ни ке ко ја ука зу ју на све у куп -
ну по ве за ност че сти ца у све ми ру. 

Зе но но ви со фи зми ево ци ра ни су и у при по ве ци „Ред во жње“ (Ho -
ra i res), у ко јој оспо ра ва на ре ал ност до би ја иро ни чан и ап сур дан вид. Ту
се При по ве дач, то ком свог фан та сма го рич ног пу то ва ња во зом, се ћа
(или за ми шља) си на ше фа ста ни це, ко ји је од ра стао уз во зо ве и ко ји је
оп сед нут ма те ма ти ком. Он не пре кид но сми шља ма те ма тич ке за дат ке
ве за не за бр зи ну и ред во жње, као што је за да так ин спи ри сан ве стер -
ном „По штан ска ко чи ја“: ко ли ко вре ме на тре ба де тек ти ву Клин ту Кол -
ту да ухва ти опа сног кри ми нал ца ко ји бе жи во зом по што је прет ход но
опљач као бан ку? Пре ма ло ги ци Зе но но вог со фи зма, опа сни кри ми на -
лац не ма мо гућ но сти да по бег не јер, пре не го што стиг не до гра ни це,
ње гов воз мо ра да пре ђе по ло ви ну раз да љи не ко ја га од ње одва ја, за -
тим по ло ви ну од те по ло ви не итд. Али, из истог раз ло га, ни по ли ци ја
не ће мо ћи ње га да ухва ти. Или дру ги за да так: За ко ли ко вре ме на ће се
су да ри ти два во за ко ји иду је дан дру гом у су срет бр зи ном од 36,786 км
на час (то бо жња пре ци зност упу ћу је на Ра блеа)? По ис тој ло ги ци ко ја
кре та ње из јед на ча ва са ње го вом пу та њом, а вре ме са про сто ром, су -
дар ће би ти из бег нут. Овај оп ти ми стич ки аспект де ча ко вих ма те ма -
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тич ких ин вен ци ја тре ба да убла жи свест ко ју у ње му бу де про ме не у
ре ду во жње, свест о не из ве сно сти и не пред ви дљи во сти жи вот них то -
ко ва у ко ји ма не ма си гур них осло на ца. 

На ам би ва лен тан од нос из ме ђу при ви да и исти не ука зу ју и сли кар -
ске ре фе рен це ко је уки да ју раз ли ку из ме ђу ре ал ног све та и све та пред -
ста вље ног на сли ци, а ко је се кат кад по ја вљу ју као фик тив не
тво ре ви не, а кат кад као ствар на де ла ствар них сли ка ра. Реч је о по -
ступ ку уну тра шњег умно жа ва ња (“myse en abyme“) или, ка ко га на зи -
ва Ли сјен Де лен бах, „при по ве да њу у огле да лу“8, ко јим се оспо ра ва
при хва ће на ствар ност и ука зу је на ње не ало гич не ви до ве. У „Ба ла ди о
вода ма и веч ној љу ба ви“ то „огле да ло“ пред ста вља Дар па но ва при ча.
Оро ну ли храм ко ји, у сми рај да на, за па жа ју Дар пан и во ље на же на, а
ко ји се по ја вљу је као део ствар ног све та, на ла зи свој од раз на сли ци
ко ју уоча ва ју код тр го ва ца су ве ни ри ма, а ко ја пред ста вља мо ли тву у
хра му, на го ве шта ва ју ћи спа ја ње ствар но сти и ње не ви зу ел не про јек ци -
је, ко је се за тим оства ру је у ре ал ном до га ђа ју што га пред ста вља го зба
код го спо да ра дво р ца. Дар па на ту до че ку је го спо да ри ца ко ја као да
ула зи у сли ку, док он се да по ред ње и за јед но усме ра ва ју по глед ка огле -
да лу, иако зна ју да је то за бра ње но јер вар љи ви од раз мо же да се об и -
сти ни. Овај про дор у има ги нар ни свет сли ке под се ћа на при по вет ку
М. Јур се нар „Ка ко се спа сао Јанг Фо“, у ко јој сли кар, осу ђен од ти ран -
ског вла да ра на смрт, спа са ва жи вот ула зе ћи у сли ку ко ју је упра во до -
вр шио и укр ца ва ју ћи се на на сли ка ни брод ко ји га од но си из ван
до ма ша ја ти ра ни на, на го ве шта ва ју ћи та ко по бе ду умет но сти над су -
ро вом ре ал но шћу. Ула зак у сли ку упу ћу је и на над ре а ли стич ка де ла у
ко ји ма се уки да раз ли ка из ме ђу умет но сти као про јек ци је има ги нар ног
и ствар но сти у ко јој се то има ги нар но об и сти њу је,9 као у Бре то но вом
по ет ском ро ма ну Лу�а љу бав, где се ствар ни су срет са во ље ном же ном
по ја вљу је као ре а ли за ци ја има ги нар ног су сре та при ка за ног у пе сми
„Сун цо крет“. То је ујед но и ис пу ње ње же ље, ко ју је Бре тон из ра зио у
тој пе сми, што, ме ђу тим, ни је слу чај у Бу њев че вој при по ве ци у ко јој је
у пр вом пла ну не из ве сност ко ја ис хо ди из не мо гућ но сти да се раз ли -
ку је има ги нар но од ствар ног.      

Игра има ги нар ног и ствар ног, при ви да и исти не, на ста вља се у
глав ној „при чи“ ко ја се од ви ја у са ло ну Кло до ве ви ле код Ман то на, где
При по ве дач за па жа фо то гра фи ју, у ства ри фо то- мон та жу ко ја пред -
ста вља пре део ви ђен кроз про зор са ло на јед не дру ге Кло до ве ви ле (ко -
ја се на ла зи у До ви лу): пла жу, мо ре, сун це на за ла ску, а у том пре де лу
и кит ња сту фа са ду јед ног хин ду ског хра ма ко ме ни ка ко ни је ме сто на
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жа лу у Нор ман ди ји, а ко ји упу ћу је на све оп шту по ве за ност у ко ју ве -
ру је хин ду и зам. Ка сни је, под зра ци ма сун ца на за ла ску, да кле под дру -
гим углом, При по ве дач за па жа оно што пре то га ни је уочио, људ ску
при ли ку у са мој сре ди ни, а ово от кри ће на ла зи по твр ду у ре ал но сти, на
сним ку ко ји је на пра вио при ли ком ка сни је по се те сво јим при ја те љи -
ма у ви ли у До ви лу, сли ка ју ћи исти онај пре део ко ји је при ка зан на фо -
то- мон та жи, а на ко ме се ја сно ра за зна је људ ска при ли ка, иако се ње му
чи ни ло да у тре нут ку сни ма ња на пла жи ни је би ло ни ко га. 

Про ме на пер спек ти ве, ко ја омо гу ћа ва да се уочи и оно што у уоби -
ча је ним усло ви ма сво га функ ци о ни са ња људ ско око не за па жа, по ја -
вљу је се и у при по ве ци „Све мир ско око над зе ле ном ма ском у об ли ку
ципе ле“, у сли ци ма ске и сун ца/ока, ко ја се по ја вљу је пред очи ма сли -
ка ра пред шта фе ла јем и пра зним плат ном, а ко ја, ви ђе на из ле вог про -
фи ла, под се ћа на сти ли зо ва ну жен ску ци пе лу с ви со ком пот пе ти цом и
као да усме ра ва сли ка ре ву па жњу ка су сет ки чи је гу сте и цр не, го то во
са ста вље не обр ве под се ћа ју чи та о ца на Фри ду Ка ло. А це ла та епи зо -
да ни је без из ве сних слич но сти са ме тал ном ма ском и др ве ном ка ши ком/жен -
ском ци пе лом ко ју, у по ет ском ро ма ну Лу �а љу бав, Бре тон про на ла зи
на бу вљој пи ја ци, от кри ва ју ћи у њој исто та ко, у ду ху Фрој до ве пси хо -
а на ли зе, сек су ал не ко но та ци је.   

Пре пли та ње ствар ног и има ги нар ног оцр та ва се и по сред ством ре -
фе рен ци ко је упу ћу ју на де ла ствар них сли ка ра, као што је слу чај у при -
по ве ци „Ју жна оба ла“, где је реч о од ла ску При по ве да ча и ње го вих
при ја те ља, Да ни је ла и Ен ца, у дру штву две де вој ке, на Тра зи мен ско је -
зе ро, где се од и гра ла чу ве на бит ка у ко јој су Кар та ги ња ни, са Ха ни ба -
лом на че лу, по ра зи ли Ри мља не. Ево ка ци је те бит ке пре пли ћу са
са вре ме ним до га ђа ји ма, а про шлост са са да шњо шћу, ко ја по ка зу је да
исто риј ско ис ку ство чо ве ка ни је ни че му на у чи ло јер се ра то ви и да ље
во де. Си ле Та на то са, ме ђу тим, су о ча ва ју се са си ла ма Еро са, ко је до ла -
зе до из ра жа ја у сце на ма ку па ња ка да се на га те ла де во ја ка у При по ве -
да че вим очи ма пре тва ра ју у без о блич не го ми ле ме са и по и сто ве ћу ју
са кр ва вим ле ше ви ма рим ских ле ги о на ра. Ствар ни при зор из са да -
шњо сти упу ћу је на кр ва ви исто риј ски до га ђај, али и на сли кар ску тран -
спо зи ци ју јед ног дру гог, та ко ђе коб ног до га ђа ја, на ски це за
Же ри ко о ву сли ку С�лав Ме �у зе, где се ви ди са мо го ми ла људ ских удо -
ва, сли ку ин спи ри са ну тра гич ним бро до ло мом ко ји се од и грао по чет -
ком XIX ве ка, ка да је не спо соб ност јед ног во ђе про у зро ко ва ла
стра да ња и смрт сто ти не љу ди.

Тој ро ман ти чар ској сли ци при дру жу ју се ли ков ни екс пе ри мен ти
над ре а ли сте Мар се ла Ди ша на, чи ја је па ро ди ја Мо на Ли зе пред мет ин -
те ре со ва ња При по ве да че вог при ја те ља Да ни је ла, ко ји са ку пља ма те -
ри јал за док тор ску те зу. Мо на Ли за је на Ди ша но вој сли ци при ка за на
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са бр ко ви ма, а на слов његове слике, „L.H.O.O.Q“, пред ста вља хо мо фо -
ни ало грам ко ји се на фран цу ском чи та као “El le a chaud au cul“ (у пре -
во ду: „Она се же сто ко ус па ли ла”), што је са свим у ду ху над ре а ли стич ке
суб вер зив но сти, у овом слу ча ју бри са ња гра ни ца из ме ђу умет нич ког и
не у мет нич ког и сво ђе ња умет нич ког на ре ал но са сек су ал ном ко но та -
ци јом. И ов де се из ме ђу на сли ка ног и ствар ног пред ме та ус по ста вља -
ју од но си кроз ко је се обес тва ру је при зна та ствар ност. Пеј заж иза
Мо на Ли зе пред ста вља два не спо ји ва при зо ра, ко ја не мо гу при па да -
ти истом пеј за жу, па се мо же за кљу чи ти да је Да Вин чи то учи нио на -
мер но, пре тва ра ју ћи сво ју сли ку у ме ди та ци ју о про сто ру, вре ме ну и
про ла зно сти. Јер он не сли ка ствар ност, не го сли ка пре ма ствар но сти
и иде да ље од ње, при ка зу ју ћи пра зне и пу сте пре де ле из про шло сти
или бу дућ но сти ка да ни је би ло или ви ше не ће би ти жи во та, а је ди ну
спо ну из ме ђу њих чини Мо на Ли зин осмех, ле ти ми чан и про ла зан, али
ове ко ве чен умет нич ким де лом. У зна ку тог за го нет ног осме ха је и
пред ста ва о све ту ко ја се оцр та ва у при по вет ка ма из ове зби р ке, а у ко -
јој се чо век по ја вљу је као не са вр ше но и про ла зно би ће, огра ни че не са -
знај не мо ћи, под ло жно илу зи ја ма, не моћ но да спо зна пра ву ствар ност.
То, ме ђу тим, ни је из ра же но са стреп њом ко ја про жи ма пост мо дер ни -
стич ка де ла, не го са ху мо ром и иро ни јом ко ју уво ди Ен цо во об ја шње -
ње да су ти кра је ви не ка да би ли об ра сли гу стом шу мом, али да је др ве ће
по се че но да би се од ње га на пра ви ла хар ти ја за књи ге по све ће не раз -
гла ба њу о Мо на Ли зи ном осме ху. 

Свет Бу њев че вих при по ве да ка про жет је ре не сан сном ве дри ном,
мон те њев ским уве ре њем да је, упр кос свим не са вр ше но сти ма, жи вот
ипак леп и да га ва ља про жи ве ти она квог ка кав нам је по да рен. У „Ба -
лади о вода ма“ и веч ној љу ба ви, гр ба ви и хро ми Клод Кур бе, пре ма ко -
ме при ро да ни је би ла да ре жљи ва, и по ред ни за здрав стве них те го ба,
увек је до бро рас по ло жен и ве дар, зна да уго ди же на ма и во ли жи вот.
Ерос по ти ску је Та на то са, а есте тич ко на че ло од но си пре ва гу над ре ал -
но шћу и убла жа ва ње ну тра ги ку. Ако у „Ју жној оба ли“ ве дро и мир но
ме сто на Тра зи мен ском је зе ру иза зи ва асо ци ја ци је на кр ва ву бит ку из
про шло сти, та бит ка се ипак од и гра ла на дру гој, се вер ној стра ни, у дру -
гом про сто ру, а на При по ве да че во пи та ње за што их је Ен цо до вео на
ју жну стра ну, а не на са мо по при ште бо ја, овај од го ва ра: „За то што је
пла жа ов де леп ша“. Па жња глав них ју на ка на кра ју се усме ра ва ка де -
вој ка ма а при ча се за вр ша ва љу бав ним чи ном. 

Уз то, са дру ге стра не је зе ра на ла зи се Кјан ти, по знат по ви ну, а
При по ве да че ви дру го ва по том ци су ви но гра да ра и вин ских тр го ва ца.
У ви ну је исти на и пра ва жи вот на му др ост. Сна ге жи во та од но се пре -
ва гу над си ла ма смр ти, као у Ра бле о вом ро ма ну у ко ме Пан та гру е лов
отац, чи ја же на уми ре на по ро ђа ју, у по чет ку не зна да ли да пла че због
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ње не смр ти или да се ра ду је због ро ђе ња си на, па се опре де љу је за ово
дру го. Иза сме ха и спрд ње, ко ја код Ра блеа иде до ска ред но сти, кри је
се чи та ва јед на фи ло зо фи ја, а књи жев но де ло је као кост из ко је па -
жљи ви чи та лац тре ба да иси са хран љи ву срж, да до ку чи тај ну ко ју
пред ста вља ње го ва по ру ка. Да су при по вет ке Ми ла на Бу њев ца про же -
те ре не сан сном ми шљу, ука зу је и оби ље го збе них сли ка. „Ју жна оба -
ла“ има га стро ном ски увод: је де ње шпа ге та у сту дент ској мен зи, у чему
је Ен цо пра ви мај стор. Spa get ti al la bo log ne se пред ста вља ју „под му кло“
и „опа сно“ је ло, пу но скри ве них зам ки и не пред ви ђе них не при ли ка.
По твр ду за то При по ве дач на ла зи у мно го број ним исто риј ским све -
до чан стви ма за к о ја твр ди да су аутен тич на. Од ло мак о шпа ге ти ма
пра ви је ма ли ша љи ви ку ли нар ски есеј ко ји иза зи ва асо ци ја ци ју на не -
ке од лом ке из Ра бле о вог ро ма на, у ко ме су је де ње и пи је ње го то во оп -
се сив не те ме. 

Го збе не сли ке до ми ни ра ју и у „Ба ла ди о вода ма и веч ној љу ба ви“.
До шав ши у ви лу сво јих при ја те ља, При по ве дач се за др жа ва на ку ли -
нар ском аспек ту до га ђа ја, по др об но опи су ју ћи је ла и пи ћа ко ја слу же
до ма ћи ни, а упо ре до са га стро ном ским ужи ва њи ма од ви ја ју се ње го -
ви по ку ша ји да од го нет не тај не са ко ји ма се су о ча ва. На кра ју обе да, он
има осе ћај мањ ка, не пот пу но сти, не до ре че но сти. Мно га пи та ња оста -
ју без од го во ра, као што је оно „кључ но“ ко је це ло куп ним зби ва њи ма
да је иро нич но обе леж је: за што ни је по слу жен сир? Га стро ном ски до -
жи вљај по ве зу је се са Дар па но вом при чом и за го нет ком та јан стве не
сли ке, на го ве шта ва ју ћи скри ве но зна чен је ко је из ми че При по ве да че -
вој пер цеп ци ји. 

У ра бле ов ској тра ди ци ји је и по и гра ва ње ре чи ма и вла сти тим име -
ни ма ко ја ука зу ју на осо би не лич но сти ко је их но се. Име и пре зи ме
вла сни ка ви ле, Кло да Кур беа, до ла зе од фран цу ског гла го ла cla u di qu er
ко ји зна чи „хра ма ти“ и при де ва co u rbé ко ји зна чи „по ви јен“, „по гр -
бљен“, а упу ћу је и на сли ка ра Кур беа, иако се ње го во пре зи ме дру га чи -
је пи ше (Co u r bet), док име ње го ве ле пе же не Еле не упу ћу је на мит ску
ле по ти цу, узроч ни цу Тро јан ског ра та. 

По и гра ва ње ре чи ма че сто до би ја иро ни чан, чак суб вер зив ни вид
ко ји упу ћу је и на над ре а ли зам. На ро чи то ка да су у пи та њу на сло ви не -
ких прип о ве да ка. Та ко „Бес крај но пла во дуг ме или ка ко не напи са ти
при чу“ под се ћа на исказ „бес крај ни пла ви круг а у ње му зве зда“ Ми ло -
ша Цр њан ског, ко ји је го то во по стао кли ше, као и на низ дру гих го то -
вих из ра за. У ра бле ов ском, али и над ре а ли стич ком ду ху, пи сац
при ме њу је по сту пак уни жа ва ња: сли ка ко ја из ра жа ва че жњу за не ким
не до сти жним, бо љим жи во том, ко ју из ра жа ва Цр њан ски, спу ште на је
на ма те ри јал ни ни во и све де на на ма ли ко ри стан пред мет, дуг ме од ка -
пу та ко је При по ве дач гу би у трам вај ској гу жви и потом га уза луд тра -
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жи. То тра же ње, ме ђу тим, по при ма го то во ме та фи зич ке ко но та ци је, ка ко
на го ве шта ва При по ве да че во раз ми шља ње под стак ну то фи зич ким не ла -
год но сти ма ко је су по сле ди ца трам вај ске гу жве. У том раз ми шља њу, он се
по и гра ва из ра зом „ис пу сти ти ду шу“, сво де ћи га, у ду ху над ре а ли зма, на бу -
квал но зна че ње и пре тва ра ју ћи ап стракт но у конк рет но: „По не кад ми слим
да ћу ду шу ис пу сти ти па те шка ср ца си ђем на сле де ћој ста ни ци и вра тим
се пе шке да је тра жим под мо стом. Пре не ки дан су ми у гу жви от ки ну ли
дуг ме са зим ског ка пу та. На рав но, ни сам га на шао”.10

Ове игре ре чи ма, у ко ји ма се по ве зу ју раз ли чи те ка те го ри је, уз ви -
ше но и ни ско, кон крет но и ап стракт но, ујед но су и по и гра ва ње сми -
слом ко је оспо ра ва ра ци о на ли стич ку пред ста ву о све ту. Оне уно се у
при чу еле мен те фан та сти ке ко ја, као што смо на по ме ну ли, не ма нат -
при род но обе леж је, не го про из ла зи из од но са су бјек та пре ма све ту, у
ду ху Бре то но ве кон ста та ци је да је у фан та стич ном нај леп ше то што
„ви ше и не ма фан та стич ног“, не го „по сто ји са мо ствар но“.11 Ис по ста -
вља се да су нео бич ни до га ђа ји про из вод бу ни ла или сна. Ево ка ци ја
ма те ма тич ких про бле ма ко ји пр ко се здра вом ра зу му, а ко је по ста вља
и ре ша ва син ди рек то ра ста ни це у при по ве ци „Ред во жње“, за вр ша ва
се При по ве да че вим бу ђе њем под на глим тр за јем во за ко ји се за у ста вио
по што је не ко (по ми шље њу кон дук те ра, он сам) по ву као коч ни цу, што
на го ве шта ва да је ње го ва фан та сма го рич на пу сто ло ви на би ла са мо сан. 

На сли чан на чин за вр ша ва се и при по вет ка „Бес крај но пла во дугме
или ка ко не на пи са ти при чу“: При по ве дач се бу ди, по што је био не де -
љу да на на бо ло ва њу и ду го ни је мо гао да на пи ше ни јед но сло во, су о -
чен са бе лом хар ти јом ко ја му бо де очи. На ме та фи зич ке про бле ме
на до ве зу је се про блем ства ра лач ке не мо ћи, из ра жен ма лар ме ов ском
ево ка ци јом бе лог па пи ра. Пи са ње је, ка ко на ја вљу је на слов, и глав на
те ма ове при по вет ке ко ја, ме ђу тим, већ на по чет ку до би ја ап сурд ну ко -
но та ци ју и иро ни чан при звук јер При по ве дач хо ће да на пи ше при чу
иако ни је пи сац. Под се ћа ју ћи на чу ве ну ре че ни цу ко јом Бре тон, по зи -
ва ју ћи се на Ва ле ри је во од би ја ње да на пи ше „Мар ки за је иза шла у пет
са ти“, од ба цу је тра ди ци о нал ни ро ман као из раз ра ци о на ли стич ког од -
но са пре ма ствар но сти, При по ве дач ука зу је на ства ра лач ки по сту пак
ко ји при ме њу је сам аутор ове књи ге: он ста вља у исту ра ван ствар ност
и фик ци ју, да би по ка зао њи хов ам би ва лент ни од нос. Ствар ност и
фик ци ја се у исто вре ме су ко бља ва ју и уза јам но осве тља ва ју и до пу -
ња ва ју, на го ве шта ва ју ћи јед ну ви зи ја све та и чо ве ка у ко јој је жи вот
сат кан од ни за илу зи ја и за блу да, а чо век че сто ни је у ста њу да раз лу -
чи вар ку од исти не. 
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