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У но вом ро ма ну Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва има јед но ин ди ка тив -
но ме сто ко је је упут не при ро де: „Же лео бих да од гра ђе ко ју ми је оста -
вио отац на пи шем но ву при чу о Бе о гра ду“, ис та као је при по ве дач –
глав ни лик ро ма на. Тим пре што „Бе о гра да не ма до вољ но у књи жев -
но сти“, до да ла је де вој ка Чар на, ње гов al ter ego.

То нас под се ћа на Јо ва на Скер ли ћа, ко ји је дав но, још по чет ком
про шлог ве ка, тра жио од срп ских пи са ца да се од жи во та се ла окре ну
жи во ту Бе о гра да. Та квог пи сца ви део је у Ми лу ти ну Уско ко ви ћу ка да
је 1910. г. иза шао ро ман До шља ци у из да њу СКЗ-а. Иако је по сле Уско -
ко ви ће вих ро ма на (ту је и ро ман Че �о мир Илић) би ло за ин те ре со ва них
за те му Бе о гра да, тре ба че ка ти 80-е и 90-е го ди не и Све тла ну Вел мар
Јан ко вић, и ње ну на гра ду за жи вот но де ло о Бе о гра ду (ро ман Ла�ум,
про за Дор ћол, Вра чар, Гла со ви, ро ма не Без�но, о вре ме ну кне за Ми ха -
и ла, и Ни� �и на, епи сто лар ни днев ни ци из рат ног пе ри о да).

Пре ро ма на Све тла не Вел мар Јан ко вић вре дни су ана ли тич ке па -
жње ро ман Кр ва ве ма �ле Дра ги ше Ва си ћа, а у но ви је вре ме ро ман Си�-
 ни чар ни ца Ко� срећ не ру ке Го ра на Пе тро ви ћа, но во бе о град ске при че
Ми хај ла Пан ти ћа и ро ман Ми ле ни јум у Бе о�ра�у Вла ди ми ра Пи шта ла.

Ро ман Ку ћа се ћа ња и за бо ра ва Фи ли па Да ви да, кру ни сан Ни но вом
на гра дом, има сег менат о Бе о гра ду, то је по тре сна при ча о ло го ру на
Сај ми шту и стра да њу Је вре ја, са раз ви ја њем од го во ра на пи та ње да ли
се да ље мо же ства ра ти по сле тра ге ди је Хо ло ка у ста. Фи лип Да вид је
убе дљи во по ка зао да је мо гу ће.



Зби ва ња у ро ма ну Та ла си бе о�ра�ско� мо ра но се два ли ка: син и
отац, Па вле и Угље ша Бо гу но вић, међу којима је ус по ста вљен су -
бјект–објект од нос. На и ме, мла ди Бо гу но вић је при по ве дач у првом
ли цу, пи шчев по у зда ни го вор ник, кроз чи ју свест про ла зе сва до га ђа -
ња, сви „та ла си бе о град ског мо ра“, па и чу де сна при ча о оцу.

Да ни лов је у до број ме ри дра ма ти зо вао свог при по ве да ча, гра де ћи
увер љив лик ко ли ко и лик оца, ко ли ко и дру ге ли ко ве (Чар на, тет ка
Јул чи, при ча ли ца Па на ит, ча роб њак из Озне Га ври ло вић...), ко ли ко и
„хук та ла са бе о град ског мо ра“.

И још јед на ва жна но ви на на шег ро ма но пи сца. Иако је Па вле Бо -
гу но вић дат као ис ка зни су бјект, у це ли ни убе дљи во из ва јан лик, у за -
јед ни ци са де вој ком Чар ном они де ла ју као ди о ску ри и у ми са о ном и
у емо тив ном по сма тра њу све та, у сла га њу и про те сту зра че као је дин -
ствен лик, као че сто сре та ње са са мим со бом. Љу бав на ве за њи хо ва да -
та је у пре ле ту, вер бал но, и та ко се иде ал на по зи ци ја са чу ва ла као
пе снич ка ме та фо ра о је дин стве ној лич но сти удво је. „Бо јао сам се“, на -
гла сио је Бо гу но вић, „да бих без Чар не из гу био сми сао за ори јен та ци -
ју.“ Тај од нос је ви дан пре ла ском при по ве да ња са првог ли ца јед ни не
на прво ли це мно жи не: „лу та ли смо Чар на и ја по пред гра ђи ма и гро -
бљи ма“, „от кри ва ли смо... ту не ле“, „Чар на и ја ни смо уче ство ва ли у
исто риј ским не го у мит ским до га ђа ји ма“ (стр. 156–160).

Ро ман Та ла си бе о �ра� ско� мо ра Да ни лов је гра дио на на чин ши ро -
ког ства ра ла штва. Нај пре ва ља ре ћи да је ро ман ком по но ван од 15 при -
ча, са при ча ма у при чи, или, по ауто ру, од 15 при по вед них та ла са.
При че Да ни ло ва из ну тра ра де без пре да ха. („Свет је са ста вљен од при -
ча а не од ато ма.“)

На год ба из ме ђу фраг ме на та је не у мор на. При по ве да ње и те че у та -
ла си ма, од По же ге ју тар њим во зом на зов Бе о гра да, до го спо ђе Ол ге,
кће ри не ста лог Угље ше Бо гу но ви ћа, до ње го ве окулт не би бли о те ке и
пу то пи са „Јед на бе о град ска мла дост“, од пе сни ки ње Чар не и ула ска „у
ми стич не тај не гра да“, ме ђу ко ји ма је Бај ло ни је ва пи ја ца, бра ву ро зно
по ста вље на као моћ но сли кар ско плат но, са мно штвом гла со ва и уни -
ка та, као ту жно чо ве чан ство у ма лом, све до иш чи та ва ња ар хи ва Угље -
ше Бо гу но ви ћа и ње го вог пи сма си ну Па влу. Тај пре лом ни, дра ма тич ни
тре ну так, фа сци нан тан фа бу лар ни изум Да ни ло ва усло вио је по а ров -
ски за да так Па влу да од го не та тај ну Угље ше Бо гу но ви ћа и да де ши -
фру је оче ве спи се.

По тра га от кри ва екс цен три ка, аван ту ри сту, по се ти о ца ка ба реа,
коц кар ни ца и бор де ла, от кри ва бок се ра са па дом у раз бој ни штво,
пљач ка ша ју ве лир ни це, али без при пад но сти ор га ни за ци ји кри ми на -
ла ца. У исто вре ме ње гов отац оби ла зи па ри ске бу вља ке, ку пу је рет ке
књи ге, за ни ма ју га ан ти квар ни це, би бли о те ке и бор де ли.
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„Играч ка сва ко ја ких си ла“, ак цен ту је при по ве дач, „сур ва вао се у маг -
ме и из њих из ла зио про чи шћен и пре о бра жен“. (стр. 228) Угље ша Бо -
гу но вић је у си но вље вом ис тра жи ва њу и у по ли циј ском до си јеу дат као
осо ба ко ја хо ће да жи ви мно го жи во та. Да ни лов га је, по сре до ва њем свог
при по ве да ча, пред ста вио као про теј ског чо ве ка, уз ла тент не су ге сти је о
на пу шта њу илу зи је да смо ми це ло ви те, је дин стве не лич но сти.

Кре та ње зби ва ња од ши ро ког за хва та иде до по е тич ног епи ло га, у
чи јем је згру је есен ци јал ни Бе о град, у ко ме се здру жу је и су ко бља ва
не ко ли ко ве ко ва и ци ви ли за ци ја.

При по ве дач сме ле при че о Бе о гра ду, пи шчев го вор ник, о пра вом ју на -
ку ро ма на Угље ши Бо гу но ви ћу ка зи вао је са на кло но шћу и сен ти мен том,
као ју на ку ко ји увек из ра ња као „хрид из ма гле“, над чи јим ис тра жи ва њем
Бе о гра да ис тра ја ва и син. До дир иден ти те та. Али и са до зом сумње. При -
по ве дач ре зо ну је: „Не ка то бу де ле па, про ла зна књи га о Бе о гра ду. Не ма те
књи ге ко ја се мо же так ми чи ти са Бе о гра дом.“ (стр. 243) Зна чи ли то да
Скер ли ће ва по тра га за пи сци ма о Бе о гра ду још тра је?
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