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И Н Т Е Р В Ј У

ЈА СМИ НА АХ МЕ ТА ГИЋ

КЊИ ЖЕВ НОСТ НИ ЈЕ ПО ВОД ДА ГО ВО РИМ  
О НЕ ЧЕМ ДРУ ГОМ

Раз го вор во ди ла Са ња Ми лић

На гра ду „Ни ко ла Ми ло ше вић” за 2014ту го ди ну до би ла је 
Ја сми на Ах ме та гић за де ло При по ве дач и при ча ко је је об ја вио 
Ин сти тут за срп ску кул ту ру из При шти не, са се ди штем у Ле по са
ви ћу. На гра ду већ три на ест го ди на до де љу је Ра дио Бе о град 2 за 
нај бо љу књи гу об ја вље ну у про те клој го ди ни у обла сти те о ри је 
књи жев но сти и умет но сти, есте ти ке и фи ло зо фи је.

Ја сми на Ах ме та гић је док тор књи жев них на у ка, ра ди ла је у 
Зе мун ској гим на зи ји, На род ној би бли о те ци Ср би је, на Уни вер зи
те ту у Но вом Па за ру. Са да је ви ши струч ни са рад ник у Ин сти ту ту 
за срп ску кул ту ру При шти на/Ле по са вић.

Ах ме та ги ће ва је до са да об ја ви ла де вет те о риј ских и јед ну 
пе снич ку књи гу: Ан тич ки мит у про зи Бо ри сла ва Пе ки ћа (2001), 
По тра га ко ја је сам: о про зи Вла да на До бри во је ви ћа (2002), Уну тра-
шња стра на пост мо дер ни зма: по глед на те о ри ју / о Па ви ћу (2005), 
Ан тро по пе ја – би блиј ски под текст у Пе ки ће вој про зи (2006), Дажд 
од жи вог угље вља: чи та ње с Би бли јом у ру ци про зе Да ни ла Ки ша 
и Мир ка Ко ва ча (2007), Зло ста вља ње и дру ге љу бав не пе сме (2009), 
При че о Нар ци су зло ста вља чу: зло ста вља ње и књи жев ност (2011), 
Не ви дљи во зби ва ње – пра во слав на ду хов ност у про зи Гри го ри ја 
Бо жо ви ћа (2012), Књи га о До сто јев ском: бо лест пре ко мер ног са-
зна ња (2013) и При по ве дач и при ча (2014). 

Тек сто ви и књи ге Ја сми не Ах ме та гић не рет ко иза зи ва ју по ле
ми ке на ко је је она увек спрем на да брит ко и стра стве но од го во ри, 
њен при ступ ту ма че њу књи жев ног де ла је свеж и дру га чи ји и за то 
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је по шту ју и они ко ји се са ње ним ста во ви ма не сла жу. Овај раз го
вор за Ле то пис Ма ти це срп ске во ђен је по во дом на гра де „Ни ко ла 
Ми ло ше вић”. 

Са ња Ми лић: Ка кав је Ваш од нос пре ма де лу Ни ко ле Ми ло-
ше ви ћа?

Ја сми на Ах ме та гић: Ни ко ла Ми ло ше вић је не сум њи во оста
вио ве ли ки траг у на шој кул ту ри, али се нај ра до сни ји део мог од
но са пре ма ње го вом опу су са сто ји у жи вом ин те лек ту ал ном не
сла га њу са за кључ ци ма ње го вих ин тер пре та ци ја. Да ћу Вам је дан 
при мер, а има их мно го. Про фе сор Ми ло ше вић, на при мер, ка же 
да је Ха млет ни хи ли ста. То је за кљу чак са ко јим се ни ка ко не мо гу 
сло жи ти, али пут ко јим те че ње го ва ана ли за, нај пре нам от кри ва 
ка ко сам Ми ло ше вић ту ма чи ни хи ли зам, у окви ру ка квог ми са о
ног окви ра се кре ће, те је ње го ва ин тер пре та ци ја ко хе рент на, увер
љи ва и не зна чи ола ко ети ке ти ра ње ју на ка, већ сле ди из ми са о ног 
си сте ма ко ји је прет ход но из ло жен. За ме не је осно ва у на чи ну 
ми шље ња из ко јег се из во ди за кљу чак, то је оно што у тек сту оча
ра ва, чак и кад се са за кључ ком не сла жем. Да би то не сла га ње 
би ло ра до сно и ства ра лач ко, пред у слов је по што ва ње лич но сти, 
а мо је по што ва ње пре ма Ни ко ли Ми ло ше ви ћу по чи ва пре све га на 
на чи ну ми шље ња из ко јег из ви ру ње го ве ин тер пре та ци је, стра сти 
с ко јом су пи са не и да, за ме не вр ло ва жно, је зи ку ко јим су пи са не: 
из ње го вих тек сто ва се ви ди да пи ше дру гом, на сто је ћи да бу де 
ра зу мљив, ло ги чан и при сту па чан. Сма трам да се истин ско обра
зо ва ње и ин те лект од ра жа ва ју у је зи ку: сва ко је зич ко и стил ско 
за ме ша тељ ство у кри тич ким и те о риј ским књи га ма за ме не је 
сиг нал не до стат ка ја сно ће у ми сли ма. На рав но, ни де ло Ни ко ле 
Ми ло ше ви ћа ни је, по мом ми шље њу, вред но сно ујед на че но; раз
ли ку ју се тек сто ви на ста ли у раз ли чи тим де це ни ја ма ње го вог ра да. 
Про фе сор Ми ло ше вић је по ста вио осно ве ин тер ди сци пли нар ног 
про у ча ва ња код нас и до след но га се др жао. И за то је, из ме ђу 
оста лог, у мом до жи вља ју, ње го во де ло увек у ду бо кој ве зи са жи
во том. С дру ге стра не, ње го ва пси хо а на ли тич ка ту ма че ња књи жев
но сти ишла су до за кљу ча ка о са мим пи сци ма, што ни ка да ни је 
би ла сфе ра мог ин те ре со ва ња, чак то до жи вља вам и као пре кр шај 
основ них по сту ла та те о ри је књи жев но сти. Али, не тре ба за бо ра
ви ти ко ли ко је Ни ко ла Ми ло ше вић био у ста њу да уо чи, из дво ји, 
име ну је основ ни по сту пак јед ног ау то ра. По ме ну ћу са мо ње гов 
тер мин ми то ма хи ја за опус Бо ри сла ва Пе ки ћа: ко ли ко је су штин
ски тим пој мом за хва тио фе но мен Пе ки ће вог од но са пре ма ми ту, 
на из ме нич но при су ство ре ми то ло ги за ци је и де ми то ло ги за ци је у 
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ње го вом де лу, а чи ни ми се и са му срж Пе ки ће вог де ла. Ни ко ла 
Ми ло ше вић је ура дио мно го, ње го ве сту ди је из Зи да ни це на пе ску, 
ре ци мо, кла сич ни су при ме ри ње го ве ви спре не и ана ли тич ке ми
сли. Иа ко је не ми нов но да чо век што ви ше ура ди, то оста ви број
ни је тра го ве сво је не са вр ше но сти, ве ли чи на Ни ко ле Ми ло ше ви ћа 
ви ди се у то ме што је та не са вр ше ност ве о ма под сти цај на за нас, 
и већ по то ме са мо услов но не са вр ше ност. 

Ваш при ступ књи жев ним де ли ма ко ја ана ли зи ра те у на гра-
ђе ној књи зи је ин тер ди сци пли на ран, али при мат има при ме на 
те о ри ја из обла сти пси хо ло ги је, па и пси хи ја три је. Слич но је и у 
Ва шим књи га ма При че о Нар ци су зло ста вља чу: зло ста вља ње и 
књи жев ност (2011) и Књи га о До сто јев ском: бо лест пре ко мер ног 
са зна ња (2013). За што? Да ли при ме на по ме ну тих те о ри ја (и код 
Вас и код дру гих ау то ра) про ду бљу је, обо га ћу је ту ма че ње књи жев-
но сти?

Да не ми слим да су при сту пи ко је по ми њем ко рак у раз у ме
ва њу књи жев но сти, не бих се на њих од лу чи ла, јер књи жев ност 
ме ни ни је по вод да го во рим о не чем дру гом. Ако, осла ња ју ћи се на 
зна ња из пси хо ло ги је и пси хи ја три је, об ја сним бо ље ју на ке и њи
хо ве ме ђу соб не од но се, он да то сва ка ко је сте ко рак у раз у ме ва њу 
зна че ња де ла, па и на чи на на ко ји је то де ло на чи ње но та квим 
ка кво је. Јер от кри ва ње ју на ка ни је ис кљу чи во пут, ка ко се ола ко 
мо же ми сли ти, ка раз у ме ва њу те мат ског сло ја књи жев ног де ла. 
Сва ка се ана ли за у књи га ма ко је по ми ње те ту не до вр ша ва. Ка да је 
реч о Књи зи о До сто јев ском, упра во ми та кав при ступ омо гу ћа ва 
да иза ђем из по сто је ћих окви ра у ко је је ана ли за ода бра них де ла 
већ сме ште на, а ту ма че ње ро ма на Двој ник, на при мер, ре пре зен та
ти ван је при мер ана ли зе осло ње не на сред ства ко ја нам да је те о
ри ја књи жев но сти с јед не, и пси хо ло ги ја с дру ге стра не. У књи зи 
При по ве дач и при ча по дроб но осве тља ва ње оно га ко го во ри – са
мог при по ве да ча, да кле – на рав но да мо ра омо гу ћа ва ти пот пу ни је 
раз у ме ва ње при че, до га ђа ја и од но са са дру ги ма у тој при чи ко ју 
при по ве да је ди на осо ба од ко је су за ви сни сви сми сло ви ко је по
сре ду је. Сма трам да је упра во нео све тља ва ње тог је ди ног из во ра 
ин фор ми са ња до во ди ло до по гре шних ин тер пре та ци ја. 

У књи зи При по ве дач и при ча пи ше те о ро ма ни ма из раз ли-
чи тих кул ту ра на ста лим из ме ђу 1921. и 2006. го ди не. Шта је пре-
су ди ло да ода бе ре те баш ових де сет ро ма на? (ви де ти на по ме ну 
на кра ју тек ста) 
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Из бор ни кад ни је апри о ран, бар код ме не, већ па ра ле лан са 
про це сом ства ра ња књи ге. Ка да узмем у озбир вре мен ски ра спон 
у ко ме су на ста ја ли тек сто ви, ова је књи га пи са на бар де сет го ди на. 
Ка да су на пи са ни не ки од њих, нпр. текст о Кон стан ти но ви ће вом 
Из ла ску, ко ји је на стао дав но и пр ви, или о Пе ки ће вом ро ма ну 
Ка ко упо ко ји ти вам пи ра, књи гу ни сам има ла на уму. Ме ђу тим, 
са од ре ђе не вре мен ске дис тан це, ви де ла сам да по сто ји јед на те ма 
ко јој се стал но вра ћам и ис пи су јем је из раз ли чи тих угло ва: од нос 
при по ве да ча у пр вом ли цу са при чом ко ју ка зу је, а пре ко ње са 
со бом, дру ги ма и про шлим до га ђа ји ма. Та да сам схва ти ла ду бо ку 
по ве за ност тих тек сто ва, јер слу чај ма ни пу ла тив ног при по ве да ча 
ни ка ко ни је по је ди на чан, већ си стем ски и то сам нај пре из ра зи ла 
у ни зу тек сто ва, па по том са гле да ла це ло ви тост при че ко ју при
ча ју и на ста ви ла низ... Мо ја свест о ма ни пу ла тив ном при по ве да чу 
ра сла је ску па са књи гом. 

Уво ди те по јам „ма ни пу ла тив ног при по ве да ча”. Ка кав је то 
при по ве дач?

Ма ни пу ла тив ни при по ве дач је онај ко ји се слу жи ма ни пу ла
тив ним стра те ги ја ма у при кри ва њу исти не и на ме та њу сво је вер зи је 
про шлих до га ђа ја. Он се ис по ве да, он је је ди ни из вор ин фор ми са ња 
о при чи ко ју по сре ду је, али у исти мах по сто ја ње ма ни пу ла тив них 
стра те ги ја сиг на ли зи ра да ис по вест ни је циљ по се би, већ да се 
она од ви ја ра ди дру гих ци ље ва: ра ди об ма њи ва ња и са мо об ма
њи ва ња. У том сми слу, уко ли ко не ра све тли мо тех ни ке ко ји ма се 
слу жи у при кри ва њу исти не (а при по ве дач ма ни пу ла тив ном ар гу
мен та ци јом на ме ће а не до ка зу је сво је ми шље ње, ло го ре јом вла
сти ти на пад на дру гог пред ста вља као од бра ну од дру гог, слу жи 
се иро ниј ским дис кур сом, тех ни ком по на вља ња, на ро чи том сти
ли за ци јом ис ка за, ком пли ко ва ном син так сом итд.), зна че ње при че 
нам из ми че. Ва жно је при ме ти ти, ме ђу тим, да при по ве дач мо же 
да ма ни пу ли ше дру ги ма, али и са мим со бом и у овој књи зи су 
осве тље на оба фе но ме на. Кроз раз ли чи те тек сто ве су да ти при ме ри 
и раз ли чи тих об ли ка ма ни пу ла ци је: иа ко чи не исто, при по ве да ју ћи 
о се би и до га ђа ји ма у свом жи во ту, за пра во ју на ци не чи не увек 
са свим исту ствар, јер се мо ти ви раз ли ку ју, као и по сле ди це ко је 
то има по струк ту ру ро ма на.

Ве ћи на при по ве да ча се, у ро ма ни ма ко је ту ма чи те, ис по ве да. 
Ко ли ко је мо но ло шка фор ма ис по ве сти за хвал на за ма ни пу ла ци ју 
и у ка квој је ве зи са утвр ђи ва њем „же ље ног” иден ти те та?
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Ма ни пу ла тив но при по ве да ње ни је ре зер ви са но са мо за пр во 
ли це – то је тек про стор ко ји сам иза бра ла за про у ча ва ње тог спе
ци фич ног фе но ме на, али се про стор мо же про ши ри ти. И све зна
ју ћи при по ве дач мо же да ма ни пу ли ше рас по ре дом си жеј них је ди
ни ца, об ли ко ва њем сво јих ка рак те ра и та ко мо же да оста ви тра го ве 
на осно ву ко јих ће мо уо ча ва ти не склад из ме ђу по ру ке ко ју на пр вом 
пла ну об ли ку је у ро ма ну, и оне ко ја се об ли ку је у по за ди ни. На 
не ки на чин се ти ме, у дру гом сми слу, ба вио Ни ко ла Ми ло ше вић, 
ка да се усред сре дио на про блем ко хе рент но сти. Ме ђу тим, за ме не 
је био иза зов упра во при по ве дач у пр вом ли цу, јер је од сво је при че 
нео дво јив. Иза зов на ми је при по ве да че ва ин тро спек ци ја ко ја то 
за пра во и ни је, не го је тек при вид ин тро спек ци је. Да би при по ве
дач мо гао се бе да раз об ли чи, ну жно је да бар у од ре ђе ном сте пе ну 
над ра сте про блем о ко јем све до чи. И де ша ва се да по сто ји дис тан
ца из ме ђу вре ме на при по ве да ња и вре ме на са ме при че, што при
по ве да чу ства ра илу зи ју да је над ра стао дав на шњег се бе, али се 
ис по ста вља да вре мен ске дис тан ца ни је са ма по се би га ран ци ја да 
је при ча исти ни та. Раз ли чи ти су на чи ни на ко ји се пре ва зи ла зи 
кри зни до га ђај и при ча ко ју се би ис при ча ју нак у том тре нут ку, 
ра ди одр жа ва ња вла сти тог ега, за пра во и не би ва до ве де на у пи
та ње ка да се од лу чи да о њој при по ве да. Тек се кон струк ци ја оја
ча ва. Ти пи чан је при мер Пе ки ћев Кон рад Рут ков ски. И на ра тор ка 
Гор де ро вог ро ма на Ви та бре вис чи ни исто: осна жу је сво јим при
по ве да њем сво ју вер зи ју до га ђа ја, и за пра во са му се бе не до во ди 
у пи та ње. Ах мед Ну ру дин је дру га чи ји. Он за и ста пи ше искре но 
и раз об ли ча ва пра ву при ро ду сво је ве ре, јер у јед ном ча су до се же 
тач ку из ко је ја сно ви ди се бе, али у на ред ном тре нут ку жи во та он 
по на вља исто вет ну гре шку ка ко јој га усме ра ва устрој ство ње го
вог ка рак те ра. Та ко при по ве да че ва при ча о про шло сти не са мо да 
от кри ва ка кву то сли ку о се би же ли да из гра ди, одр жи или оја ча 
на ра тор, већ и обра сце ње го вог по на ша ња ко ји се по на вља ју и 
ко је ју нак до кра ја не успе ва да пре ра сте.

У ро ма ну Из ла зак Ра до ми ра Кон стан ти но ви ћа ис по ве да се 
Ју да. У свом огле ду „Ка ко је Хри стос из дао Ју ду” о Кон стан ти-
но ви ће вом Ју ди-при по ве да чу оспо ра ва те ми шље ња по ко ји ма је 
реч о „ан ти ме си јан ској књи зи”. За што то ни је ан ти ме си јан ска 
књи га?

Твр ди ти да је не ка књи га ан ти ме си јан ска зна чи јед ном реч ју 
об у хва та ти и њен са др жај и основ ни сми сао. Кон стан ти но ви ћев при
по ве дач је Ју да, ко ји је сте ан ти ме си јан ски рас по ло жен, али је за 
зна че ња овог ро ма на пре суд но раз у ме ва ње ње го ве ег зи стен ци јал не 
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си ту а ци је и мо ти ва ци је при по ве да ња: он се ис по ве да у но ћи на кон 
Хри сто вог рас пе ћа, ка да је про ро ко ва но и ње го во са мо у би ство. 
Из ла зак је сво је вр сно је ван ђе ље по Ју ди, и Ме си ја је Ју дин Ме си
ја, она ко ка ко га Ју да ви ди и до жи вља ва. Ме ђу тим, пра ви про блем 
на ста је ка да поч не мо да за па жа мо пу ко ти не у Ју ди ној при чи, ка да 
уо чи мо да по сто ји раз ли ка из ме ђу на чи на на ко ји Ју да за и ста до
жи вља ва Хри ста и на чи на на ко ји нам га пред ста вља, а ту би тре
ба ло да у истин ској ис по ве сти сто ји знак јед на ко сти. Ра све тља ва
њем ла жи ко ји је Ју да из ре као (а да је та ко упо зо ра ва ју де та љи 
ра су ти у ње го вој при чи) во ди нас ка пре и спи ти ва њу мо ти ва ци је 
ње го ве кле вет нич ки уоб ли че не при че о Хри сту, па па жљив чи та
лац за кљу чу је да Ју да сам се бе као при по ве да ча дис ква ли фи ку је. 
Иа ко су Ју ди ни екс пли цит ни ис ка зи усме ре ни про тив Хри ста, 
ко ји је у ње го вој вер зи ји при че ма ни пу ла тор, Кон стан ти но ви ће ва 
књи га го во ри о суд би ни Ме си је у све ту, ко ји нај пре мо ра би ти 
рас пет, па по том окле ве тан. Ан ти ме си јан ски ро ман је Пе ки ће во 
Вре ме чу да, ко је те ма ти зу је не суд би ну Ме си је у све ту већ чо ве
ко ву суд би ну са ме си јом шар ла та ном. 

Ва жан део „би о гра фи ја” ве ћи не при по ве да ча ко је ана ли зи-
ра те је од нос пре ма ре ли ги ји. Да ли се на њи хо вој ода но сти ве ри, 
или на ње ном из не ве ра ва њу, бо ље ви ди ма ни пу ла тив ност у при-
по ве да њу?

Ма ни пу ла тив ни при по ве дач ни је ни у ка квој ве зи са ре ли ги
јом, oсим уко ли ко му ре ли ги ја ни је сред ство за ма ни пу ли са ње 
дру гих и се бе. Та ко да не мо же мо го во ри ти о то ме да је ода ност 
ве ри, или ње но из не ве ра ва ње ре ле вант но. То ни је ни шта ре ле вант
ни је од ње го вих дру гих ода но сти и из не ве ра ва ња. У мо јој књи зи 
се тај про блем те мељ но раз ма тра у два слу ча ја, а по ми ње још у 
јед ном, и у сва три ро ма на о ко ји ма је реч про блем је по ста вљен 
са мом при чом. На и ме, Ах мед Ну ру дин у Дер ви шу и смр ти као 
ва жан део свог иден ти те та, чак и пре су дан, узи ма сво ју ве ру. Ка ко 
од ми че ње го ва при ча све ви ше ви ди мо и ка квог је ква ли те та та 
ве ра би ла, од но сно по ка зу је се да је он и као вер ник, био иде о лог. 
Дру ги слу чај је ро ман Ви та бре вис Ју стеј на Гор де ра у ко јем при
по ве дач – а то је не ка да шња дру жбе ни ца Ау ре ли ја Ав гу сти на – 
про бле ма ти зу је Ав гу сти нов од нос пре ма ве ри, твр де ћи да је он 
из не ве рио љу бав, ко ја је основ ни по сту лат ве ре. При род но је да се 
ње не тврд ње про ве ре, да се Ав гу сти но ве Ис по ве сти су че ле ње ној 
ин тер пре та ци ји у ро ма ну, а то ме во ди ло от кри ва њу ње них ма ни
пу ла тив них при по вед них стра те ги ја ко јим из не ве ра ва Ав гу сти нов 
текст, и за пра во у чи та вом то ку ро ма на спр о во ди раз об ли ча ва ње 
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ње го ве лич но сти из вла сти тих, са свим пси хо ло шких раз ло га. Ин
тер тек сту ал ност Гор де ро вог ро ма на са ма нас усме ра ва ка ком па
ра тив ном чи та њу. 

Од нос при по ве да ча пре ма ве ри у Вјеч ни ку Не џа да Ибри ши
мо ви ћа ни је по себ на те ма, али се узи ма у мом до ка зном по ступ ку 
про тив ју на ка, ко ји про тив ре чи по сту ла ти ма вла сти те ве ре на 
ко ју се по зи ва. 

Оглед у ком се нај ја сни је ви ди Ваш вред но сни суд о кон крет-
ном ро ма ну је текст „При по ве дач без кре ди би ли те та: ко, ка ко 
и ЗА ШТО при по ве да у ’Вјеч ни ку’ Не џа да Ибри ши мо ви ћа”. У оста-
лим огле ди ма у књи зи естест ке оце не ни су екс пли цит не. За што, 
или ко ју од књи га о ко ји ма сте ов де пи са ли сма тра те нај бо љом?

Естет ска оце на је у овом ро ма ну екс пли цит на, јер је мој став 
да је ма ни пу ла тив на тех ни ка од ре ди ла по е ти ку овог ро ма на. Тај 
текст је и ушао у књи гу за то што се по јам ма ни пу ла ци је по ка зу је 
у још јед ном об ли ку: са да ту ви ше ни је реч о при по ве да че вом ла
га њу се бе и дру гих по во дом вла сти те при че, већ о ма ни пу ла тив
но сти као прин ци пу на ко ме се из гра ђу је струк ту ра ро ма на, а и 
да ље се гра ди тех ни ком на ра ци је у пр вом ли цу. Та ко је тај текст 
по се би, и то ка жем ус пут, јер бих мо гла илу стро ва ти и дру гим 
при ме ри ма, до бар од го вор на Ва ше пи та ње ко ли ко се мо јим при
сту пом осве тља ва књи жев ност са ма. Ако је при по ве дач у том сте
пе ну нео д ре ђе ног иден ти те та да се, упр кос свим по да ци ма ко је је 
дао о се би, не мо же ја сно ка за ти ко је он, а то КА КО из на сло ва 
тек ста упу ћу је да осве тља вам ње гов на чин при по ве да ња, он да је 
пи та ње ЗА ШТО иро ниј ски при сут но, јер при по ве дач ко ме се мо же 
на кра ју књи ге по ста ви ти пи та ње о раз ло гу при по ве да ња ни је 
ис пу нио свој за да так. Пре о ста ле књи ге ко ји ма се ба вим су већ 
ви ше или ма ње де ла кла си ка (са мо Ви та бре вис и Вјеч ник су ре
ла тив но но ви јег да ту ма) и од го вор на пи та ње ко ју од њих сма трам 
нај бо љом би се мо жда по и сто ве тио са од го во ром на пи та ње ко ју 
ја нај ви ше во лим, а то се ме ња, јер сам се ов де ба ви ла пре те жно 
књи га ма ко је во лим. Ако бих ипак мо ра ла да из дво јим не ку, не ка 
то бу де она ко ју сам нај ве ћи број пу та про чи та ла: Дер виш и смрт. 
Про чи та ти јед ну књи гу шест пу та, и ужи ва ти у њој као да је тек 
от кри ваш, не го во ри са мо о чи та о цу већ и о књи зи. 

На ко ји на чин је за раз у ме ва ње Ва ше књи ге При по ве дач и 
при ча кључ ни део њен Ap pen dix под на зи вом „Грех со лип си зма: 
пра во слав но уче ње о гре ху и пси хо ло шке те о ри је нар ци зма”?
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Не бих се сло жи ла да је то кључ ни део, али да је сте зна ча јан 
и по се бан ука за ла сам већ чи ње ни цом да текст ста вљам на крај 
књи ге и по себ но озна ча вам. Тим тек стом ре ла ти ви зу јем из ну тра 
пси хо ло шки при ступ ко ји је углав ном за сту пљен у мо јој књи зи, 
и тај текст об је ди њу је све оне мо ти ве ко ји су у то ку це ле књи ге 
из ла зи ли из пси хо ло шких окви ра и пру жа ра до зна лом чи та о цу 
ве о ма ја сно об ја шње ње. Пре ма мо јим са зна њи ма нај ду бљи при ступ 
чо ве кој лич но сти до сег нут је у окви ри ма пра во слав не фи ло зо фи је, 
од но сно ег зи стен ци ја ли стич ке пси хо ло ги је, и по след њим тек стом 
у књи зи упо зо ра вам на тај ми са о ни оквир ко ји као ау тор књи ге 
не на пу штам ни ка да се ко ри стим тзв. селфпси хо ло ги јом или 
ту ма че њем сно ва. Пси хо ло ги јом се по ма жем у раз у ме ва њу књи жев
но сти, али је као на у ку не пре це њу јем. Ве ру јем да се дух чо ве ков 
раз бо ље ва а не са мо пси ха, као што ве ру јем да дух ле чи и да је 
ба нал ност те шка ду шев на бо лест. Не мо гу ће ми је, да кле, би ло да 
за вр шим књи гу без тог до дат ка. Уо ста лом, и у књи зи о До сто јев
ском, на кон по дроб не пси хо ло шке ана ли зе ју на ка За пи са из под-
зе мља пра вим је дан сли чан за о крет. Ста ло ми је да по ка жем срод но
сти из ме ђу ових, на пр ви по глед ја ко уда ље них си сте ма ми шље ња, 
као што су пси хо ло ги ја и пра во слав на фи ло зо фи ја, јер се оне и у 
ме ни пре пли ћу, по ка зу ју ћи да су под од ре ђе ним углом по сма тра ња 
ове обла сти ве о ма бли зу.

У Ap pen dix-у са нар ци стич ким по ре ме ћа јем лич но сти не по-
ре ди те гор дост, кон крет ни смрт ни грех чи ји се опи си го то во 
до слов но по кла па ју са де фи ни ци јом тог по ре ме ћа ја, већ са гре хом 
као та квим. Ко ји су Ва ши ар гу мен ти за то?

Бу ду ћи да у том тек сту же лим да по ка жем она пре кла па ња и 
по ду дар но сти ко је про из и ла зе из два са свим уда ље на си сте ма 
ми шље ња, као што су пра во слав на ду хов ност и пси хо ло ги ја, ни
је ми до зво ље но да пре ма вла сти том пре по зна ва њу кон крет ног 
гре ха, пре пра вљам пра во слав не тек сто ве на ко је се у сво јој ин тер
пре та ци ји осла њам. И са свим не ук чо век уз не ко ли ко об ја шње ња 
мо же да уо чи ве зу гор до сти и нар ци зма, али мој циљ ни ка ко ни је 
био да по јед но ста вљу јем чи та во по и ма ње гре ха ка ко бих не у ко сти 
олак ша ла раз у ме ва ње. У тек сту се ба вим узро ци ма по сто је ћег „ста
ња ду хо ва у све ту”, са ста но ви шта пра во слав не фи ло зо фи је и пси
хо ло шких те о ри ја, а ти узро ци су, и то је у тек сту ја сно ис ка за но, 
мно го ком плек сни ји од пу ког пре и ме но ва ња гор до сти у нар ци зам 
и обр ну то. 
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Ко ли ко пра ти те до ма ћа про у ча ва ња књи жев но сти, да ли 
не што не до ста је (при сту пи, ме то до ло ги је, син те тич ке књи ге...) 
на на шој те о риј ској сце ни?

Код нас је уо би ча је но да се сва ки пси хо ло шки при ступ књи
жев но сти зо ве „пси хо а на ли тич ким”, што је стра шно по јед но ста
вљи ва ње и да ле ко је од исти не: мо је књи ге та реч не по кри ва го
то во ни ма ло. Та ко ђе, упор но се и без има ло пре и спи ти ва ња да ли 
је то баш та ко, сва ки кон такт књи жев но сти са пси хо ло ги јом, на
зи ва „пси хо ло ги за ци јом”, што је по се би вред но сни суд ко јим се 
тек сто ви осло ње ни на пси хо ло шка са зна ња осу ђу ју за пси хо ло шки 
ре дук ци о ни зам. То је стра шно по вр шно чи та ње, а мо гу ће је упра
во због ве ли ке пра зни не у на шем про у ча ва њу књи жев но сти. Ово 
чи ме се ја ба вим ба ве се чи та ве шко ле ис тра жи ва ча, на при мер, 
на уни вер зи те ту у Фло ри ди по сто ји по се бан од сек за про у ча ва ње 
од но са пси хо ло ги је и књи жев но сти. Тек сто ви тих про у ча ва ла ца 
то ли ко су ме ђу соб но раз ли чи ти, не ки у при сним од но си ма са тео
ри јом књи жев но сти, дру ги пред ста вља ју кре та ње по обо ду књи
жев ног де ла. На све то се не мо же јед но став но за ле пи ти исто име: 
„пси хо а на ли за”, ни ти се све то мо же осу ди ти за ре дук ци о ни зам. 
Став на ше ака дем ске сре ди не је че сто апри о ран и по чи ва на дав
на шњем раз у ме ва њу да је то „спо ља шњи” при ступ књи жев ном 
де лу. Од вре ме на ка да је то с раз ло гом сма тра но спо ља шњим при
сту пом, то ли ко се то га про ме ни ло и то ли ко је до при но са пси хо
ло ги ја да ла про у ча ва њу књи жев но сти, да оста ти при та квом ста ву 
за ме не зна чи на про сто би ти твр до глав и не ра до знао. Кул ту ро ло
шка или пост ко ло ни јал на про у ча ва ња књи жев но сти го то во су по 
пра ви лу ре дук ци о ни стич ка, али су ве ћи про стор до би ла (или све 
ви ше до би ја ју) у ака дем ским ис тра жи ва њи ма, па се то че сто пре
ви ђа. Мо ја су про у ча ва ња, на рав но као и сва дру га, под ло жна 
раз ли чи том вред но ва њу, али је не у пит но да по пу ња ва ју пра зни ну 
у на шим те о риј ским при сту пи ма. 

И за крај раз го во ра по да так из Ва ше био-би бли о гра фи је и 
пи та ње у ве зи са тим: до са да сте об ја ви ли де сет књи га, де вет 
те о риј ских и јед ну збир ку по е зи је – Зло ста вља ње и дру ге љу бав не 
пе сме (2009). Хо ће ли та пе снич ка књи га оста ти уса мље на у Ва-
шем опу су?

Не знам. Имам но вих пе са ма, пре ма ло за збир ку, пре ви ше да 
ка жем да их не пи шем уоп ште. На но ву збир ку не ми слим, али је 
не ис кљу чу јем. И пр ва збир ка по е зи је је на ста ла ка да сам мо гла 
да из дво јим до во љан број пе са ма ко ји ма сам би ла за до вољ на. Ако 
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на ста не дру га, би ће то по истом прин ци пу. На чел но, мно го је мо јих 
емо ци ја и мно го нај лич ни јих ис ку ста ва са др жа но и у те о риј ским 
књи га ма, као под текст, оки дач, ре ша ва ње про бле ма ко ји ме лич но 
збу њу ју, ин три ги ра ју или оп те ре ћу ју, те су и оне по сре дан на чин 
са мо и зра жа ва ња, ко је је у осно ви сва ког мог, а мо жда и сва чи јег 
пи са ња: и те о риј ског и по ет ског. Мо жда и за то по е зи ји у мом опу су 
при па да мно го дис крет ни је ме сто: она на ста је у ну жди, ка да је оном 
што ина че са оп шта вам на дру га чи је на чи не по треб но сво је вр сно 
„по ја ча ње” и ка да се на мет не као об лик ко ји нај пре ци зни је мо же 
да из ра зи пре о вла ђу ју ћу стру ју осе ћај но сти у ме ни. За то је у мом 
слу ча ју пи са ње по е зи је као грип. Не же ље но али по вре ме но не из
бе жно ста ње.*1

* Ја сми на Ах ме та гић ана ли зи ра ро ма не: Ви та бре вис Ју стеј на Гор де ра, 
Ка ко упо ко ји ти вам пи ра Бо ри сла ва Пе ки ћа, По нор ни ца Скен де ра Ку ле но ви ћа, 
Вјеч ник Не џа да Ибри ши мо ви ћа, Дер виш и смрт и Твр ђа ва Ме ше Се ли мо ви ћа, 
Из ла зак Ра до ми ра Кон стан ти но ви ћа, Днев ник о Чар но је ви ћу Ми ло ша Цр њан
ског, Шти лер Мак са Фри ша и Ис по ве сти Ау ре ли ја Ав гу сти на.




