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СВЕТ ИЗ ВАН СВЕ ТО ВА

Сун чи ца Де нић, Свет из ван, „Ал ба трос плус”, Бе о град 2014

Мно го је ис при ча них при ча и на пи са них пе са ма о Ко со ву у по след
њих пет на е стак го ди на. Ме ђу тим, ма ло је де ла у ко ји ма не ма екс пли цит
них про јек ци ја ствар но сти, пре на гла ше не па те ти ке, ре то рич ке ис пра зно
сти или за ма ра ју ћих по на вља ња иде о ло ге ма и по сту па ка у пре зен то ва њу 
јед ног до дна де гра ди ра ног ет но са на том истом про сто ру. 

Књи га ко ја не по на вља те сла бо сти, те у тој ме ри не под ле же пре
по зна тљи вом ин стру мен та ри ју об ли ко ва ња по ет ског све та, је сте Свет 
из ван, нај но ви је про зно оства ре ње Сун чи це Де нић (1956), на уч ног рад
ни ка, пе да го га и књи жев ног ства ра о ца. Она на сто ји и успе ва да о ко сов
ским те ма ма, ак ту ел ним и ве ли ким, про го во ри из јед ног дру га чи јег на
ра тив ног угла. 

Реч је за пра во о ау тор ском сен зи би ли те ту хри шћан скосве то сав ске 
смер но сти и о при вид ној по е тич кој по јед но ста вље но сти ко ја свој пут 
оства ри ва ња тра жи и на ла зи пре ко ми кро те ма и са свим обич них да то
сти. По ла зе ћи од на из глед про сто ду шних ис по ве сти ма лих љу ди, Сун
чи ца Де нић ин ди рект но до ла зи до ма ги страл них ег зи стен ци јал них пи
та ња и им пли цит них осу да са вре ме не ци ви ли за ци је у ко јој су и те ка ко, 
за хва љу ју ћи ње ним ма ни пу ла ци ја ма, мо гу ћи ме ђу соб но по ки да ни, из
дво је ни ма ли све то ви (ен кла ве). 

Оби мом не ве ли ка про зна књи га Свет из ван Сун чи це Де нић струк
ту ри ра на је од ви ше наративa, ме ђу соб но ла ба во по ста вље них, по себ но 
на сло вље них, што алу ди ра на зби р ку при по ве да ка (сва ка при ча има свог 
фо ка ли за то ра, осо бит сен зи би ли тет емо тив ног и ког ни тив ног бо је ња 
ствар но сти, свој ри там, ис хо ди шну тач ку на ра ци је). Али ова ко устро је
на на ра тив на тек сту ра, на оп штем пла ну, уве ли ко по дра жа ва и ро ман у 
ко ме се сви по је ди нач ни на ра ти ви по на ша ју као по гла вља. Њих об је ди
њу је глас, ау тор ски ин то ни ран, пре ко крат ких ко нектдис кур са што 
прет хо де сва ком од њих, те асо ци ра ју на пре лу ди је у му зич ком де лу. Као 
да се у пре се ку свих за се ја них фо ка ли за ци ја отва ра ма па јед ног те истог: 
Угља ре, Угљар ча ни и свет у њи ма. А да је Свет из ван упра во ро ман, на 
то опо ми ње и мо то с по чет ка књи ге, пре у зет из де ла Да ни ла Ки ша. 

При по вед ни свет ове про зе, озна чен као свет из ван, ни је раз ви јан 
с пре тен зи јом да се ар ти ку ли ше мо дер ним је зи ком и по ступ ком на ра
тив ног мо дер ни те та, у пр вом ре ду на ра тив ним „ко мен та ром” спо ља (он). 
За што? Он би по твр дио сво ју по зи ци ју све зна ју ћег, али не и пла стич ност, 
убе дљи вост, јер је то глас дис тан це, па за то и хла дан, бес кр ван. Он је 
ви ше ин те лек ту а ли за ци ја на ра тив ног, а ма ње ау тен тич но, ду бо ко до
жи вље но и пре сно ка зи ва ње ствар но сти. А то мо же нај бо ље да по ка же 
на ра тив ни глас из ну тра ( ја) – са њим на до ла зи пра ва реч, ве ри стич ка 
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сли ка ства ри, ин ти ми стич ки обе ле же на пер цеп ци ја окру же ња или жи
вље на исти на, до че га је ау тор ки на ро чи то ста ло. За то и Про фе сор, ис
тра жи вач то по ни ми је и оно ма сти ке, ко ји је у тај „свет из ван” (Угља ре 
крај При шти не) ба нуо из јед ног дру гог, отво ре ни јег све та, иа ко оста вља 
ути сак да ће би ти пр ви и глав ни на ра тор из сен ке о људ ском уде су, у 
то ме не успе ва. Бо ра ве ћи у Угља ру, он је по не се ност тим све том за по чео 
на ра ти вом „Угља ре, Угљар ча ни”; отво рио је вра та то га све та, али на том 
уоп шта ва њу и па но рам ском опи су из гна ног све та је и остао. Као да не ма 
во ље или мо ћи да за ђе у њи хо ва ср ца, да кроз ор га ни за ци ју при ча ња 
ова пло ти њи хо ве по ки да не и тра у ма ма на ру ше не ду шев не про сто ре. 
Вра ћа се сво ме про јек ту, а оба ве зу да бу де ко нек тор и во ди чи та о ца из 
на ра ти ва у на ра тив пре у зи ма не ко дру ги (ау тор). Слу ша ју ћи при че и 
бе ле же ћи је зик ра зних ка зи ва ча, тај дру ги ће ски ну ти ко ро ну са уну тра
шње/ду хов не стра не за то мље ног и за бо ра вље ног све та. А њих де се так 
на ра то ра/фо ка ли за то ра, по ра же них, не у те шних, до не ће при че о се би, 
свом по ср та њу и све ту у ко ме су, али без са мо ра зор не па те ти ке и остра
шће но сти, са ду хов ном ком пре си јом ко ја ни јед ног тре нут ка не за не ма
ру је оно што је је ди но пре о ста ло у том го лом жи во ту – до сто јан ство, 
нео пи си ву ве за ност за ку ћу, њи ву, за ви чај но не бо и им пе ра тив: упр кос 
све му, тра ја ти без там не мр жње у се би, иа ко су зла би ла уче ста ла и 
пре ве ли ка (ханд ке ов ско по и ма ње књи жев ног ства ра ња).

Свет Сун чи це Де нић, у сво јој оме ђе но сти, на лик је на укле то остр
во, у зо ни је ет нич ких под ва ја ња, сав од ме та фи зич ких зи до ва. Обе ле жен 
је не из ве сно шћу, стреп њом, стра хом, са ку пља њем у се бе. Крај ње мар ги
на ли зо ван, фраг мен та ран и мак си мал но по ни штен, чо век из све та Сун
чи це Де нић остао је без илу зи ја јер је из гу био осло нац у Бо гу, у се би и 
у дру го ме („Ве тер ник”, „За ра, Трај ко”).

По сто је два мо де ла по на ша ња. Из до мље но би ће ко лек ти ва, у из бе
глич ком на се љу Ве тер ник, спо ља и из ну тра дез ин те гри са но, то нај бо ље 
осе ћа и зна. И ка да је ње гов је зик из гу био моћ да об ја сни и до рек не 
по ра зну сна гу гу бит ка, сву ту гу и не пре бол, и ка да је уса хла на да, го вор 
је са свим пре стао и уме сто ње га до шло је ћу та ње. Оно је са да моћ ни је 
од свих мо гу ћих при ча. Ћу та ње као не ми ла мент над сво јом суд би ном, 
као вид за не ме лог про те ста спрам де ху ма ни зо ва ног све та, као све до че
ње о де пер со на ли за ци ји би ћа и од би ја ње да се тра је у та квом све ту; као 
до бро вољ ни и све сни си ла зак у сво је вр сни ау ти зам: ни шта им не сме та, 
ни на шта и ни на ког се не жа ле; ни ти зна ју где се на ла зе, ни ка ко се зо ве 
ме сто у ко ме су, ни ко у бли зи ни жи ви. Украт ко, обез ли че ни свет ко ји је, 
жи ве ћи на утри ни и у кон теј не ри ма, и сам по стао ан тро по ло шка „утри на”. 
У та квим слу ча је ви ма ка зи ва ње пре у зи ма на ра тив ни глас спо ља. Не ки 
дру ги љу ди, у ве ћи ни по је ди нач них на ра ти ва, има ју пак нео до љи ву по
тре бу да при ча ју. Све то умно го ме под се ћа на про зно струк ту ри ра ње 
Љу ди го во ре Раст ка Пе тро ви ћа, са мо што су Раст ко ви љу ди ле жер ни ји, 
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у го во ру не у трал ни ји – ви ше окре ну ти те ма ма из ван њих. О све му го
во ре, а по нај ма ње о се би.

У про зи Сун чи це Де нић „љу ди го во ре” ис кљу чи во о оно ме што их 
ди рект но или ин ди рект но од ре ђу је и у да том вре ме ну и про сто ру чи ни 
да бу ду оно што је су. По гле дај мо два нај и зра зи ти ја при ме ра. Трај ко у 
исто и ме ној при чи раз дро бље не (пост мо дер ни стич ке) струк ту ре, као што 
је то и ње гов жи вот, а и жи во ти свих дру гих, го во ри о не стан ку ве ли ког 
чо ве ка и до бр ог док то ра Ан дри је То ма но ви ћа (од ве ден је и ни ко о ње му 
ни шта не зна), о бра тан цу (су и цид у тре ну ци ма оча ја) и се стри ћу уби је ном 
на кућ ном пра гу. Ње го ва при ча је сте при гу ше на је ре ми ја да за не ста лим 
док то ром, за бли жњи ма, ра зо ре ним по ро ди ца ма, уру ше ном за јед ни цом 
и по ни ште ном пу но ћом сми сле ног тра ја ња. Трај ко у то ме под се ћа на ста
ро за вет ног Јо ва. Он је у за ва ди са Бо гом јер је из гу био на ду у спа се ње, 
а то опет зна чи да ње го ва на сле ђе на ве ра у Бо га сла би. У ре зиг нант ном 
пи та њу: „И ти ли си се про дао, као и мно ги? Ка ко ли те др жи не бо та квог 
не моћ ног и не пра вед ног?” – он ни је из вр шио ње го ву не га ци ју, не го је 
са мо из ра зио сум њу у ње го ву бо жан ску моћ, до бр о ту и прав ду, и свео га 
на сва ко днев ног и под ми тљи вог ад ми ни стра тив ног ство ра, са да већ и 
омра же ног. Пра ви Бог, ако је прав да и љу бав, не би смео да ћу ти и рав но
ду шно гле да на све те агре си је, су ро во сти, стра да ња пра вед ни ка и не моћ
них. Ве ра у тран сцен ден ци ју је по ко ле ба на и пред ста ва о њој све де на је 
на по ра зну ис ку стве ност.

Из про те ста пре ма све ту и Бо гу, а као из раз не мо ћи и бес циљ но сти, 
ја вља се огр ом на Трај ко ва срџ ба (ба ца окру ње на зр на ку ку ру за и сил но 
га зи по њи ма). И за ри ца ње да ће ћу та ти и че ка ти. Шта, ко га че ка ти? Исти
ну, прав ду, по моћ, Бо га?... До ка да че ка ти? Аbsurdum бе ке тов ског ти па.

Дру ги ус пе ли на ра тив, дат као раз гра нат го вор са мог су бјек та, је
сте „Ца вин тро пар”. И ов де на ра тив ни је зик има ево ка тив ну функ ци ју 
(ау то би о гра фи ка у ма ло ме). На шав ши се из но ва та мо где се „жи вот био 
за вр тео”, за по чи ње Ца ви но отва ра ње пер фек тив них сли ка ег зи стен ци
јал них ста ња и пр вих фа сци на ци ја – све до на сил них исе ље ња у вре ме 
дра ма тич них до га ђа ја... До ла зак на Ко со во, у „свет из ван”, као на ме сто 
ду хов ног окре пље ња и вра ћа ња за ве ту, обе ле жен је оку пља њем при сти
глог на ро да у цр кви и Ца ви ним по ја њем тро па ра. У са крал ној обо је но сти 
ње ног уз не тог гла са је по све до че ње жи во та, ус кр сну ће пре дач ке сла ве, 
озву че ни знак бо жан ског у на ма, ус пра вља ње у ду ху. 

Пре не го што ће се вра ти ти у но во по диг ну ти дом у Ни шу, Ца ва 
сли ка оно што ни ко пре и по сле ње не ће чи ни ти – сли ка „бра зде, кр тич
ња ке, мра ве и бу бе, осу ше ну тра ву и по не ки све жи цвет ...; не ки ка мен ... 
пар че гли не и рет ку кра ву на па ши”; сли ка сво ју бив шу ку ћу и те ра се. 
Све са ме су шти не ко ји ма је био од ре ђен и ис пу њен њен ми ну ли жи вот. 
Ме ђу тим, ка да је хте ла да по ка же то сво јој де ци у Ни шу, би ла је из не на
ђе на: уме сто усли ка них пред мет но сти, на свим сли ка ма би ло је „са мо чи сто 
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не бо и бе ла пти ца”. Све што је ма те ри јал но иш че зло је, а уме сто то га 
отво рио се про стор ду хов ног („чи сто не бо и бе ла пти ца”). Про стор тран
сцен дент ног, у ко ји су уз не ти дух би ћа, Ко со во као пам ће ње и за вет пред 
Бо гом да „свет из ван” ни кад не ће по то ну ти у за бо рав. 

Сми сао је зи ка и ( ја)го во ра и у оста лим на ра ти ви ма („Со фи ја”, „Зад ња 
по шта Ко со во По ље”, „Ве љин сан”, „Ора шке”, „Сло вен ка и Да ни ца”, 
„Ди са ње”) у то ме је да би ће на ин ди ви ду ал ном пла ну по све до чи по ни
ште ни сми сао и рас то ку жи во та кроз при зму вла сти те пер цеп ци је, али 
и да ин ди рект но про го во ри о на ле ту де струк ци је и све оп штем уде су 
ко лек ти ва ко ме при па да. На по ме ни мо да је на том пу ту по ет ске ре а ли
за ци је би ло и ажу ри ра ју ћих ау тор ских ре ше ња, ко ја на не ким ме сти ма 
сен че оштри ну убе дљи во сти у струк ту ри ра њу на ра тив ног тки ва ове ни 
у че му остра шће не про зне тек сту ре. 

Ча слав ЂОР ЂЕ ВИЋ

ДИГИTAЛНИ РEAЛИЗAM

Алек сан дар Илић, PR, „Ла гу на”, Бе о град 2014

Пр во (са мо стал но) де ло Алек сан дра Или ћа за пра во је пр ви ро ман 
књи жев ног жан ра ко ји сам ау тор на зи ва ди ги тал ним ре а ли змом. Ово ме 
жан ру би та ко ђе на не ки на чин при па да ла и зби р ка при ча Бе о гра ђан ке 
Иго ра Ма ро је ви ћа. Пи са ти о ин тер не ту, но во на ста лим од но си ма ме ђу 
љу ди ма ко ји су ус по ста вље ни за хва љу ју ћи дру штве ним мре жа ма, не
ис црп ним ба за ма по да та ка, он лајн деј тин гу и сл. ни је но ви на у свет ској 
па ни у на шој књи жев но сти. Ко ја је он да спе ци фич ност ово га жан ра? 
Ре а ли стич ки ро ма ни ни су го во ри ли са мо о исто риј ским до га ђа ји ма и 
од но си ма ме ђу ли ко ви ма већ су да ва ли сли ку сво га вре ме на ко ја је обу
хва та ла све, од на чи на оде ва ња, вас пи та ња, ис хра не, про во ђе ња сло бод
ног вре ме на, упо зна ва ња сек су ал них парт не ра и сл. Бал за ко ви и Фло бе
ро ви ро ма ни сво је ли ко ве про во де кроз епо хал не до га ђа је, да би они по сле 
се де ли у не кој крч ми, би ли код не ких пле ми ћа на ве че ри, да би на кра ју 
за вр ши ли у не ком бор де лу. Би ло је ва жно опи са ти шта су пле ми ћи је ли, 
ка кви су би ли ти љу ди ко је су су сре та ли у крч ми, од че га су жи ве ли, ко
ли ко је ко ов ца имао и ода кле; ва жно је би ло опи са ти за ве се ко је су кур
ти за не има ле у сво јим бу до а ри ма, нео бич не од но се у ко је је дру штве ни 
си стем уво дио ли ко ве ми мо њи хо ве во ље. То је би ло јед но пот пу но 
све до чан ство вре ме на, љу ди и оби ча ја. Већ по гле дом на на ве де ни спи сак 
чи та лац схва та да су се ове ства ри да нас не про ме ни ле (оне се увек ме
ња ју), већ пре се ли ле на ин тер нет. Илић до не кле и пре те ру је, па пре те




