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СА ТО ВИ У МАЈ ЧИ НОЈ СО БИ

Та ња Сту пар Три фу но вић, Са то ви у мај чи ној со би, За вод за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства, Ис точ но Са ра је во 2014

Уну тра шње очи. На ра сту уну тра и осви је тле уну тра шњи сви јет. 
И ро ди се уну тра шња при ча: „Не што пре сла но спа ва у мо јој ко жи. Не ко 
ухва ће но мо ре. (...) Не што ће јед ном ис пли ва ти из ме не.”

Као сво је вр сни чин ини ци ја ци је, пи сац при пре ма се бе (и чи та о ца?!) 
да за ко ра чи у ис пре пле те не и за мр ше не ла ви рин те та квог уну тра шњег 
сви је та, ко ји се пре ма спо ља шњо сти по ста вља као она ка те го ри ја пред
о дре ђе на да је у се би са жме, осло бо ди оспо ље но сти, пре ло ми кроз уну
тра шњу при зму и, ко нач но, као та кву, по ну ди про чи шће ну и осви је тље ну 
уну тра шњим очи ма. 

Гла со ви же на (мај ке и кће р ке) сје ди ње ни у јед ну сви јест, пре пли ћу 
се и без на де жно су да ра ју, тра же ћи од го вор и ра зр је ше ње за стра хо ве и 
не до у ми це, на сли је ђе не, али и пре да те у на сље ђе. Сли ке из дје тињ ства, 
ка да се „ути сци ути ску ју ду бо ко у чо вје ка, као сто па ло у још не ствр дли 
бе тон”, пре та па ју се у сце не од ра ста ња, из бје гли штва, са зри је ва ња, гдје 
се вре мен ска ди мен зи ја при че и при ча ња за тва ра у јед ну не пре ки ну ту 
са да шњост, ко ја у се бе „уси са ва” и про шло и бу ду ће: „Све мај ке у се би 
кри ју дје вој чи це од дје вој чи ца, са мо по не кад, у ли је пим да ни ма за јед
нич ке игре, ка да сви јет за пле ше, и дје вој чи це у мај ка ма се за и гра ју са 
свим оним дје вој чи ца ма у кћер ка ма.” Упра во се ме та фо рич ност са то ва 
по кла па са пред ста вом и рит мом вре ме на у ро ма ну, гдје се ка заљ ке не
пре кид но су сти жу и ра ста ју пре ма не ком уна при јед утвр ђе ном и пра
вил ном рит му, као што се и раз ли чи ти свје то ви по вре ме но су срет ну и 
пре кло пе. У тре ну ци ма пре кла па ња ус по ста вља се је дан без вре мен ски 
про стор у ко ме сно ви и тај не гу бе свој оре ол та јан стве но сти, по ста ју 
ви дљи ви и ра зу мљи ви.

Ме ђу тим, кључ на око сни ца књи ге, упо зна ва ње мај ке да би се раз
от кри ло соп стве но „ти хо и скри ве но за там ње ње”, али и пре по зна ло оно 
што кће р ка до би ја у на сље ђе („Ни шта не уми ре за у ви јек. На јед ном мје
сту за спи, на дру гом се про бу ди.”), ни је са мо по ку шај од го во ра на пи та
ње: да ли кроз нас на ста вља ју да жи ве не до вр ше ни сно ви и жи во ти оних 
ко ји су на ста ни ли на ше ду ше, а че му се уза луд про ти ви мо? Иа ко се на 
пр ви по глед чи ни да ро ман при мар но ин си сти ра на ус по ста вља њу и про
ми шља њу од но са мај ка–к ћер ка, те до не кле раз об ли ча ва тра ди ци о нал ну 
по зи ци ју же не („Ре кла сам јој да она ми сли да ми обо жа ва мо чи сти ти, 
ку ва ти, пра ти, ри ба ти, про во ди ти ци је ли дан у раз го во ри ма са дје цом 
и зи до ви ма, слу ша ти на ку пље не та ло ге му же вље вих, а ка сни је и дје чи
јих не за до вољ ста ва и нео ства ре но сти”), по гре шно би би ли све сти дје ло 
са мо на ту ди мен зи ју. На и ме, из ди за ње до оп штих, уни вер зал них пи та ња 
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и про бле ма, че му књи жев ност мо ра те жи ти (ако пре тен ду је да за др жи 
по зи ци ју јед ног од те мељ них сту бо ва људ ске кул ту ре и ду хов но сти), 
от кри ва се у чи ње ни ци да овај ро ман у јед ном тре нут ку по ни шта ва род
ну раз ли чи тост, ка да се она тран спо ну је у сје ћа ње и од јед ном ис кр сне 
пи та ње: ко се то сје ћа? „Сје ћа се чо вјек. Ни је то мо је сје ћа ње. То се чо вјек 
у ме ни са сво јим мно гим ли ци ма сје ћа и су сре ће.” Кре ћу ћи се кроз соп
стве на сје ћа ња и тра га ја ћи кроз ин ди ви ду ал ну сви јест, пи сац ис ко ра чу је 
из ње и ула зи у про стор и до мен ко лек тив ног и оп ште чо вје чан ског, те 
отва ра не ка пи та ња чи ја је ак ту ел ност не по бит на не са мо са по зи ци је 
са вре ме ног чо вје ка не го и кроз све прет ход не раз вој не ми је не чо вје чан
ства. У ко ли кој мје ри чо вје ка (са да је ап со лут но не бит но да ли се ра ди 
о му шкар цу или же ни) и ње го во би ти са ње уна при јед од ре ђу ју сви они 
сло је ви и на сла ге ко ји су у ње му на та ло же ни дав но при је ро ђе ња? Да ли 
је чо вјек као па лимп сест: на стао и из ра стао на све му оно ме што је упи
са но при је ње га, при ну ђен да кадтад кроз по вр шин ски слој на слу ти и 
про чи та оно што је ис под, или, у кон тек сту ове књи ге, оно што је уну тра? 
И, што је мо жда и кључ но пи та ње: да ли чо вјек мо же би ти ап со лут но 
осло бо ђен тих на сли је ђе них еле ме на та, да ли их тре ба од ба ци ти или их 
при хва ти ти као ин те грал ни дио соп стве не лич но сти? Да ли је ра зр је
ше ње у по сти за њу уну тра шње рав но те же из ме ђу про шлог, са да шњег и 
бу ду ћег, без об зи ра у ко ли кој мје ри то про шло збу њу је и оп те ре ћу је 
сво јим агре сив ним при су ством? Иза ћи из утро бе ву ка за рад сно ва ко је 
тре ба пре да ти бу дућ но сти. 

На тра гу ова квог ту ма че ња (про ми шља ња), отва ра се и је дан од 
нај ва жни јих аспе ка та вред но ва ња ро ма на Са то ви у мај чи ној со би. 

Па лимп сест (ру ко пис на пи сан пре ко прет ход но обри са ног тек ста) 
на ме ће се као онај уну тра шњи ства ра лач ки мо дел на ко ме упра во по чи ва 
чвр сти на и до сљед ност при по ви је да ња. Чи та во ври је ме пи сац упор но 
раз от кри ва те не ви дљи ве сло је ве да би про дро (или ис пли вао) до по вр ши
не, и, ко нач но, омо гу ћио ра ђа ње но вог тек ста ко ји се ис пи су је и на ста је 
из над свих тих сло је ва. Ро ман Та ње Сту пар Три фу но вић Са то ви у мај-
чи ној со би је, из над све га, књи га о ства ра њу, о су шти ни ства ра ња, о свим 
оним те шко схва тљи вим и не ви дљи вим про це си ма ко ји се од ви ја ју у 
умјет ни ку у тре ну ци ма на стан ка, или мо жда бо ље ре че но, по ра ђа ња 
но вог тек ста. У то ме и ле жи по се бан и нај ве ћи ква ли тет ове књи ге. Фа
сци нант на је спи са тељ ска спо соб ност да се јед но из у зет но бо гат ство 
мо ти ва тран спо ну је из ствар но сног окви ра, увјер љи во пре не се у про стор 
сје ћа ња и за тво ри у је дан хер ме ти чан про стор, гдје се све функ ци о на
ли зу је у прав цу ра ђа ња јед не но ве ствар но сти, овај пут умјет нич ке. Све 
ствар но сне сли ке, њи хо во пре и спи ти ва ње и про ми шља ње, по ка зу ју се у 
та квом кон тек сту као ну жан пред у слов по сти за ња цје ло ви то сти ро ма на.

Та ња Сту пар Три фу но вић је чи та о ци ма по ну ди ла књи гу ко ја не 
при хва та мо гућ ност па сив ног чи та ња. То ни је три ви јал на ли те ра ту ра у 
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ко јој сен ти мен тал но „на кла па ње” и ну жност хе пи ен да обез бје ђу ју тре
нут ну по пу лар ност. Са то ви у мај чи ној со би је ро ман ко ји од пра вог чи
та о ца зах ти је ва из у зет ну књи жев ну кул ту ру и ап со лут но пре пу шта ње 
уну тра шњим ла ви рин ти ма и вр тло зи ма сви је сти, кроз ко је ће га ро ман 
про ве сти. Уко ли ко „на тр чи” и на дио се бе у тим ла ви рин ти ма, та кав 
чи та лац ће мо ћи да пре по зна истин ску ври јед ност књи ге. 

Игор СИ МА НО ВИЋ

ГА ДЉИ ВОСТ И ДЕ ЛА ЊЕ

Да мир Сми ља нић, Ири та ци је. Си не сте тич ки огле ди, „Адре са”, Но ви Сад 
2014

Те ма ти зу ју ћи про бле ме хер ме не у ти ке дра жи и до ди ра, фе но ме но
ло ги ју га дљи во сти, фе но мен је зе и си не сте ти ку пра зни не, Да мир Сми
ља нић мар ки ра кључ на ме ста си не сте тич ког уче ња. По не кон вен ци о
нал но сти али и стро го сти ми шље ња из два ја се ау то ро во са гле да ва ње 
те о ри је де ла ња сход но на че ли ма па тич ке и си не сте тич ке ло ги ке. У игри 
су умет нич ко ства ра ла штво, осе ћај је зе и га дљи во сти, по го ђе ност и 
ат мос фе рич ност, пре све га у кон тек сту на пу шта ња те о ри ја де ла ња ко је 
по чи ва ју на пра во ли ниј ском ис пу ње њу свр хе, у ко рист осе тљи ви јег и 
ни јан си ра ни јег на чи на ми шље ња за на ше при ли ке до ста не ти пич ног. 

На чел но од ба ци ва ње фих те ан ске па ра диг ме одва ја си не сте тич ку 
кон цеп ци ју Да ми ра Сми ља ни ћа од глав них то ко ва на ше фи ло зо фи је и 
омо гу ћа ва му да про бле му де ла ња при ђе на по себ ни ји на чин. За обра
зло же ње ове те зе по тре бан је кра ћи из лет у на шу исто ри ју фи ло зо фи је. 
Фих те ан ска са знај на па ра диг ма на ла зи се у раз гра на тим то ко ви ма ме
ђу рат не фи ло зо фи је жи во та, као што је за сту пље на и код про та го ни ста 
прак сис фи ло зо фи је, а реч је о кон трар ним фи ло зоф ским то ко ви ма. Ме
ђу тим, из ме ђу њих по сто је мно ге „тај не ве зе”. Кри ти ку ју ћи око шта ли 
ма те ри ја ли зам та да шње марк си стич ке фи ло зо фи је, Ни ко лај Бер ђа јев 
на ла зи да је ка те го ри ја прак си са нај бит ни је обе леж је ау тен тич ног марк
си зма: „Марк си стич ка фи ло зо фи ја мо ра би ти од ре ђе на као фи ло зо фи ја 
pra xisа, ак та, де ло ва ња, али она др жи до ре ал но сти тог ма те ри јал ног 
све та над ко јим де лу је су бјект, чо век, она уста је про тив иде а ли зма, где тек 
у ми сли до ла зи до по бе де над ну жно шћу и вла шћу ма те ри јал ног све та.” 
(Бердяев Ни ко лай, Цар ство ду ха и цар ство ке саря). Пар де це ни ја по сле 
тог апе ла, Ми лан Кан гр га ин си сти ра на по ве сно сти Фих те о вог иден тич
ног су бјектобјек та, ра ди уте ме ље ња од но са из ме ђу прак се, ства ра ла штва, 
са мо де лат но сти и ре во лу ци је (Прак са. Ври је ме. Сви јет). С дру ге стра не, 




