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РАС КРИН КА ВА ЊЕ МА НИ ПУ ЛА ТИВ НОГ  
ПРИ ПО ВЕ ДА ЧА

Ја сми на Ах ме та гић, При по ве дач и при ча, Ин сти тут за срп ску кул ту ру, 
При шти на –Ле по са вић 2014

Упр кос аван гард ним и пост мо дер ним екс пе ри мен ти ма и по ку ша
ји ма да се при по ве дач и при ча уки ну или оне о би че до не пре по зна тљи
во сти, ови ва жни кон сти ту тив ни еле мен ти сва ког ро ма неск ног де ла 
ус пе ли су да се одр же и пре жи ве до да на шњих да на. Чи ње ни ца да још 
увек по бу ђу ју па жњу озбиљ них из у ча ва ла ца књи жев но сти и да их се пи
сци ни ка да ни су пот пу но од ре кли до вољ но го во ри у при лог то ме да се 
свет књи жев но сти ни је за си тио њи ма. О то ме све до чи и нај но ви ја књи
га Ја сми не Ах ме та гић, При по ве дач и при ча, ко ја се ба ви ма ни пу ла тив ним 
об ли ци ма при по ве да ња и ко ја при чу и при по ве да ча ста вља у пр ви план 
свог ис тра жи ва ња. Ау тор ка је за ову књи гу до би ла На гра ду „Ни ко ла 
Ми ло ше вић”, ко ју до де љу је Ра дио Бе о град 2 за нај бо љу те о риј ску књи
гу из обла сти фи ло зо фи је, есте ти ке и те о ри је књи жев но сти и умет но сти 
за про те клу го ди ну, што са мо по твр ђу је њен ква ли тет и зна чај. 

У фо ку су ове сту ди је на ла зе се ро ма ни Vi ta bre vis 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 и Шти лер Мак са Фри ша, на ко ји ма Ја сми на Ах ме
та гић по ка зу је ка квим се све стра те ги ја ма ко ри сти при по ве дач у пр вом 
ли цу ка ко би ис при чао не ку при чу. Уво де ћи у срп ску књи жев ност по јам 
ма ни пу ла тив ног при по ве да ча та ко што му по све ћу је по себ но по гла вље 
и би ра ју ћи ро ма не у ко ји ма пре о вла да ва ис по вед ни тон, ау тор ка је до
ка за ла да је „хе ге мо ни стич ка по зи ци ја пр вог ли ца”, јер „чак и ка да је у 
пи та њу тзв. не по у зда ни при по ве дач, ко ји хо ти мич но за ма гљу је сво је 
све зна ње, увек је реч о на ра тив ној стра те ги ји ко ја кон тро ли ше по ру ку 
ко ју пре но си” (стр. 10). Сма тра ју ћи да је при по ве дач у пр вом ли цу увек 
ви ше или ма ње не по у здан, Ах ме та ги ће ва ис ти че да се он раз от кри ва 
ка ко оним што ка зу је или на чи ном на ко ји ка зу је, та ко и оним што пре
ћут ку је. У ре зи меу сво је књи ге она је и по бро ја ла тех ни ке вер бал не ма
ни пу ла ци је ко ји ма се слу же при по ве да чи у Ichфор ми, а то су: „ма ни
пу ла тив на ар гу мен та ци ја, дез ин фор ма ци ја, ком пли ко ва на син так са, за
ма гљи ва ње по да та ка, пре до ча ва ње лич ног ста ва као ин фор ма ци је, тех
ни ка по на вља ња и иро ниј ски дис курс”. „Ма ни пу ла тив на ар гу мен та ци ја 
се”, ка же ау тор ка, „од ра ци о нал не раз ли ку је по оп се гу чи ње ни ца ко је 
укљу чу је у сво ја раз ма тра ња, али и по ци љу: она не те жи раз ме њи ва њу 
или до ка зи ва њу ми шље ња, већ ње го вом на ме та њу” (187). 

Ком би ну ју ћи пси хо ло шки и на ра то ло шки при ступ и ука зу ју ћи на 
би блиј ски под текст по је ди них де ла, Ах ме та ги ће ва је ши ри ном за хва та 
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ве о ма ис црп но и ар гу мен то ва но го во ри ла о де ли ма ко је је узе ла за пред
мет свог ис тра жи ва ња. По зи ва ју ћи се на ре ле вант ну књи жев но те о риј ску, 
фи ло зоф ску, пси хо а на ли тич ку и те о ло шку гра ђу, али пре те жно ин си
сти ра ју ћи на соп стве ном чи та њу ода бра них ро ма на, ау тор ка је до шла 
до ве о ма про ниц љи вих ре зул та та и за кљу ча ка. Ре ци мо, у свом ком па ра
тив ном чи та њу Се ли мо ви ће вих ро ма на ау тор ка је, по зи ва ју ћи се на Јун га, 
по ка за ла на ко ји на чин се у ли ку Ах ме да Ну ру ди на су ко бља ва ју Пер
со на и Сен ка. Та ко ђе, ли ку дер ви ша су прот ста ви ла је ли ко ве Ха са на и 
Ах ме та Ша ба, ви де ћи у њи ма Ну ру ди но ве ан ти по де. На са мом кра ју, она 
убе дљи во об ја шња ва за што је је ди но Ша бу по шло за ру ком да до так не 
истин ску сре ћу: „На сим бо лич ном пла ну, ако је Ну ру дин ау то ри тар ност, 
Ха сан анар хи ја, Ра миз ре во лу ци ја, сам ју нак Твр ђа ве, Ах мет Ша бо, сим
бо ли зу је са вест. Он је је ди ни од Се ли мо ви ће вих ју на ка ко ји оства ру је 
сре ћу ов де и са да, али са мо за то што ју је тра жио на ме сту где се она, 
по Се ли мо ви ће вом ми шље њу је ди но и мо же на ћи: у ин тим ном жи во ту, 
у љу ба ви, у око па ва њу вла сти тог вр та, али и у од су ству ком про ми са са 
лич ним вред но сти ма” (99). 

Чак и ка да је сма тра ла да су по је ди ни ро ма ни, по пут Ибри ши мо ви
ће вог Вјеч ни ка, пре ам би ци о зно за ми шље ни, а по ступ ци по је ди них ли
ко ва не до вољ но мо ти ви са ни, Ја сми на Ах ме та гић је оста ла у до ме ну до бре 
књи жев но кри тич ке ар гу мен та ци је. По ла зе ћи од за па жа ња да обим на 
књи жев на гра ђа ни је ме ри ло ква ли те та јед ног ли те рар ног де ла, Ах ме
та ги ће ва је по ка за ла да Ибри ши мо ви ћев ро ман ни је до био „ми лост уоб ли
че ња”. Ука зу ју ћи на не ко хе рент ност ком по зи ци је и на сла бо из гра ђе ног 
при по ве да ча, ау тор ка је под ву кла да је „ро ман, ма да про теј ски жа нр, 
још увек у оба ве зи да и ми но ран до га ђај пред ста ви као епо хал но ва жан 
за при по ве да ча, уко ли ко овај на ње му те ме љи це ли свој жи вот, и, сва ка ко, 
ду жан је да оправ да сво ју те му” (83–84). 

По след ње по гла вље у књи зи – „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” – по ка зу је ве ли ке слич но сти 
из ме ђу пси хо а на ли тич ког при сту па чо ве ку и све то о тач ког уче ња о ис це
ље њу људ ске ду ше. Во де ћи се ти ме „да је не спор но да су Све ти оци би ли 
ве ли ки пси хо ло зи” и „да пси хо ло ги ја као на у ка по твр ђу је њи хо ве уви де 
у људ ску лич ност” (172), ау тор ка по ка зу је на ко ји на чин се пси хо ло ги ја 
и пра во слав на ду хов ност од но се пре ма нар ци стич ком по ре ме ћа ју лич но
сти. Ова те ма је ве о ма бли ска Ах ме та ги ће вој бу ду ћи да се њо ме ба ви ла 
и у књи зи При че о Нар ци су зло ста вља чу: зло ста вља ње и књи жев ност, 
са ко јом је, уз гред бу ди ре че но, та ко ђе би ла у нај у жем из бо ру за На гра ду 
„Ни ко ла Ми ло ше вић” за 2011. го ди ну. Ци ти ра ју ћи Бер ђа је ва, Со ло вје ва, 
Бул га ко ва, Хам ва ша, Фло рен ског и дру ге те о ло шке ми сли о це, као и Ро ло 
Ме ја, Кри сто фе ра Ла ша, Хајн ца Ко ху та, Ота Кер нбер га и дру ге пси хо ло ге 
ко ји су се ба ви ли пси хо ло ги јом сел фа и па то ло ги јом нар ци зма, Ја сми на 
Ах ме та гић је до шла до за кључ ка да „оно што пси хо ло шке те о ри је на
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зи ва ју чо ве ко вом ау то ре фе рен ци јал но шћу и со лип си змом, а опи су ју 
са свим у скла ду са уви ди ма пра во слав не фи ло зо фи је, ова је име но ва ла 
гре хом” (185).

Све вред не књи жев не сту ди је, као уо ста лом и сва вред на ту ма че ња, 
од ли ку ју се ја сно ћом ми сли и пре ци зно шћу из ра за. Њи хо ви до ме ти 
огле да ју се у до пу ња ва њу и(ли) пре ва зи ла же њу до та да шњих уви да у исте 
или слич не те ме и сва ка ко пред ста вља ју дра го це ни до при нос на у ци о 
књи жев но сти. Књи га При по ве дач и при ча Ја сми не Ах ме та гић не сум њи
во спа да у ову ка те го ри ју књи жев них сту ди ја, због че га ће би ти не за о
би ла зна у да љим про у ча ва њи ма књи га ко је је има ла за пред мет свог 
ис тра жи ва ња. 

Ср ђан ВИ ДРИЋ 

КРИ ЗА РЕ ЦЕП ЦИ ЈЕ

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић, Ко ре ја Post Scrip tum, „Orion Spi rit”, Срем ска 
Ка ме ни ца 2014

Књи га је увек пу то ва ње. Без ви зе. Без па со ша. Без пре ла же ња гра
нич них пре ла за (осим оних ко ји под ра зу ме ва ју пре ла зак из не фик ци о
нал не у фик ци о нал ну сфе ру и обрат но). Без ца ри не. Без зе ле ног кар то на. 
Без пр тља га (осим оног чи та лач ког и жи вот ног). Књи га је увек су срет. 
Са ту ђим ис ку ством, са не ким но вим све том, са не ким дру га чи јим по став
ка ма ствар но сти. За то је пу то пис у нај ма њу ру ку дво стру ко пу то ва ње. 
Ду чић је пи шу ћи о Иси до ри Се ку лић по е ти зо вао су шти ну и зна чај овог 
жан ра: „Пу то пис је пре све га ау то би о гра фи ја јед ног ср ца и јед не па ме ти.”1

Хо до ча сник (од ред ни ца у ко јој ко ре спон дент но на зна че ном кон
тек сту пре по зна је мо фи гу ру пи сца, али и чи та о ца) ће има ти по тре бу да 
до жи вља је са сво јих пу то ва ња на ра ти ви зу је. До тог за кључ ка сам до шла 
у вре ме пи са ња ма стер ра да (ко ји се ни је ба вио пу то пи сним жа нр ом, али 
је сте био из ве сно пу то ва ње), ка да се мо ја по све ће ност и фа сци на ци ја 
те мом ис тра жи ва ња огле да ла у не пре ста ној же љи да про на ђем са бе сед
ни ка са ко јим бих мо гла да сво је им пре си је о де лу Бо ри сла ва Пе ки ћа де лим, 
умно жа вам, ана ли зи рам, се ци рам и по но во кон стру и шем. За то сам сво ју 
при чу о оми ље ном пи сцу па жљи во до зи ра ла у за ви сно сти од то га ко ме 
је би ла упу ће на. Ње на адап та ци ја под ре ђе на са го вор ни ку те жи ла је то ме 
да па жљи во про бра ним де та љи ма по ди ла зим по тен ци јал ним уче сни ци
ма у раз го во ру, не бих ли их за ин те ре со ва ла. На та кве при по ве дач копре

1 Јо ван Ду чић, Мо ји са пут ни ци, књи жев на об лич ја (При ло зи: кри ти ке, 
члан ци, бе ле шке), прир. Жи во рад Стој ко вић, „Свје тлост”, Са ра је во 1969, 113. 




