
Јован Делић

О СТРАХУ, ПОБУНИ И НАСИЉУ

Смисао и значај књижевне награде је да открива и афирмише вријед-
ности, али и у томе да афирмише писце и књижевну ријеч и у граду у
којем се та награда додјељује, да подсјећа на писца чије име носи и да
скреће пажњу на књижевну традицију у коју су себе уградили, и коју
су стварали, писци из овога краја; да успоставља континуитете; да от-
крива нова имена и вриједности и да води рачуна о цјелокупном књи-
жевном простору српског језика. Жири за додјелу награде „Данко
Поповић” држао се ових начела, што се види из списка награђених
имена и дјела. Додајући том списку име Ивана Златковића, научника
и прозног писца, ставили смо овога пута под рефлекторе књижевне
јавности овај град и писца у пуном развоју, али и његову везу с тради-
цијом – са темом хајдучије и са писцем који се том темом прославио,
а који је дубоко повезан с овим крајем, са Светоликом Ранковићем.
Наравно да Златковић није неки пуки сљедбеник, а поготову није епи-
гон Светолика Ранковића, већ писац који прича своју причу, али ува-
жава традицију као жив ослонац и дио националне самосвијести. 

Златковићеви јунаци нијесу никакви горски цареви нити роман-
тични слободари, већ несрећни одметници, убице и пљачкаши, мада
повремено привлачни негативци, насилници крвавих руку, који живе
у страху, чинећи зло из страха и нагона, дубоко неприлагођени своме
добу и његовим људима, изнутра разорени страхом и личним не-
срећама, а споља угрожени потјерама, хајкама, пријетњом смрти и
тешке тамнице. Издаја долази од љубавница, јатака и савезника; нема
спаса ни сигурног уточишта ни на земљи, ни у земљи. Оно што личи
на уточиште и скровиште, показује се као безизлаз и замка, као пут у
мрак. На крају се нађе глава на пању. Однос према жени се деформише
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у патолошки секс, силовање и смакнуће. Одбрамбени нагон се пре-
твара у нагон за убијањем. Жена је, по правилу, несрећна жртва. 

Златковић има велико повјерење у причу, у низање догађаја, у голи
сиже. Роман огољава причу до кости – до актера, акције и догађаја – па
личи на филмски сценарио или књигу снимања. Писац „нема времена”
за нијансирање, за индивуидуализацију јунака и њихову психолошку
анализу, па роман помало личи на скицу за роман. Парадоксално, у тиме
је његова чар: у томе захукталом и искиданом ритму; у брзој смјени
слика ужаса, насиља, злочина, корупције и издаје; у вјечној драми гоње-
них и гонилаца. Нема ту добрих и лоших; убице су и међу хајдуцима и
међу жандарима. Мудрост је – не убити, и организовати успјешну хајку
која се завршава убиством или хватањем хајдука. У томе је разлика из-
међу поднаредника Савића, режисера хајке, и водника Кузбабића, егзе-
кутора који је сваки пут видио изнова све оне које је побио. Сви убијени
су, као у Бећковићевој пјесми „Огледало”, имали лице свог убице. Убица
и убијени су двојници. Убијени се не могу избрисати из сјећања убице,
поготову ако му и мртвом игра осмијех на брку.

Активиран је и архетип закопаног, скривеног блага, и тајне мапе
монаха Јустина. Сугерише се постојање цркве из 14. вијека крај Аранђ-
еловца, Милутинове или Душанове, из чијих темеља се слути моћ цара
и царевине. Таласају се стољећа у завичајној географији. 

Једним својим рукавцем роман тече према фантастици, а додацима
на крају књиге према документарности, којом се постиже увјерљивост. 

Доминантно осјећање у роману је страх. Он нестаје једино када се
изгуби нада. Хајдуци се боје жандара, жандари хајдука; жене – и једних
и других. Издаје и преваре боје се сви. 

Темом хајдучије и завичајном географијом Златковић се, дакле,
овим романом везује за Светолика Ранковића, али и за Данка Попо-
вића; за Аранђеловац и његову историју. А то је само један од разлога
да му се додијели награда „Данко Поповић”. Ову награду ће морати
још да одужује пред овим градом и српском књижевношћу.
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