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у ви ду лек ти ре Кец ма но ви ће вих ју на ка, по сљед њу Ба ја зи до ву шет њу 
кроз чар ши ју ко ја от кри ва сми сао ње го ве тра гич но сти и ње го ве уз ви-
ше но сти, или мо тив од но са (иде ал ног?) при по вје да ча и (иде ал ног?) слу-
ша о ца. Иа ко при по вје дач на кон чи та ња Про кле те авли је се бе по ре ди са 
фра Пе тр ом, он не ма ту при ви ле ги ју да слу ша мла ди ћа ко ји се по ис то-
вје ћу је са Оса мом. На мје сту гдје би Ан дри ћев Ћа мил ти хим гла сом, али 
са пу но стра сти на ста вио да при ча сво ју при чу, Ба јо-Оса ма, по пут дје ча-
ка из То па, по чи ње да ћу ти и гле да у јед ну тач ку, из гу бив ши по вје ре ње 
у „ухо” свог слу ша о ца.

За крај би се мо гло ре ћи да Кец ма но ви ћев ро ман има јед ну сре ћу 
(не ки то зо ву и не сре ћом): при ча ко ја је у ње му за пи са на исти ни та је и 
то је њен нај ве ћи под виг. 

Мар ко ТО ШО ВИЋ

ИСЛЕД НИК РО МА НО ПИ САЦ

Дра ган Ве ли кић, Ислед ник, Ла гу на, Бе о град 2015

Ни је жи вот сва ко ме соп стве на ку ћа, 
ко ју све бо га ти је укра ша ва на ме шта јем се ћа ња. 

Не ко жи ви у хо те лу, у мно гим хо те ли ма. 
Го ди не се за тва ра ју за њим као хо тел ска вра та – 

и је ди но што пре о ста је то је ма ло хра бро сти и не жа ље ња. 

Ерих М. Ре марк, Три јум фал на ка пи ја 

О пре та ка њу пи шче ве лич но сти у свет књи жев ног де ла го во рио 
бих по мо ћу при ме ра дво ји це ве ли ка на – Ива Ан дри ћа и Ми ло ша Цр њан-
ског. Док је Ан дрић ин си сти рао на то ме да лич ност и жи вот пи сца не 
игра ју ни ка кву уло гу у на стан ку књи жев ног де ла, Цр њан ски – да ци ти-
ра мо Џа џи ћа – „пра зни пред на ма све фи о ке свог жи во та”. Фун да мен тал-
ни зна чај ко ји Цр њан ски при да је жи во ту пи сца, те, сход но то ме, и ње го-
вом упли та њу у ства ра ла штво, ди ја ме трал но је су прот но оно ме ко је је 
не го вао Ан дрић. И не са мо то: ови по е тич ки мо ду си функ ци о ни шу као 
на из глед не по мир љи ви раз лич ни ци; као да је пи сац осу ђен да по шту је 
са мо је дан мо дел ства ра ња, а дру ги да пре зре. При ме ри дво ји це на ве де-
них ве ли ка на тре ба ло би да по ти ру сва ки на го ве штај о пре ва зи јед ног 
по е тич ког мо ду са над дру гим, али то не зна чи да су фор ми ра ни пи сци 
скло ни пре ла ску „на дру гу стра ну”.

Ро ман Ислед ник Дра га на Ве ли ки ћа та кав је је дан пре ла зак. Раз вој ни 
пут пи сца, на го ве штен у прет ход ном ро ма ну, Bo na via (2012), у Ислед ни ку 
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до би ја сво је пре ци зне ко ор ди на те; у све ту књи жев ног де ла тај обрт оцр тан 
је пре ла ском из „из ми шље ног” у свет „чи стих исти на”. Од по чет ног пре-
и спи ти ва ња у раз го во ру с мај ком ко ја га оп ту жу је за ве чи то из ми шља-
ње, Ве ли кић по ку ша ва да на мет не се би пи са ње при че ко ју би она ра до 
чи та ла. Ши ре гле да но, Ве ли кић се при ка зу је као по е тич ки из ра зи то 
са мо све стан пи сац: до вољ но је упо ре ди ти ро ма не Дан те ов трг, Ру ски 
про зор, Bo na via и Ислед ник па да се уо че бла га али ло гич на по е тич ка по-
ме ра ња. Ме ђу тим, не ке ре фе рен це ко је је пи сац ко ри стио у сво јим ра-
ни јим де ли ма до след но су пре не те и у овом ро ма ну: оба ве штај но-лир ске 
ре че ни це, ме ди те ран ски и сред њо е вроп ски ми ље, пред ме ти ко ји се ок си-
ди ра но ве зу ју за се ћа ње, пи сци и ин те лек ту ал ци као про та го ни сти, као 
и сме на ду жих и кра ћих по гла вља, при че му она кра ћа (3, 9. и 11. по гла-
вље) има ју функ ци ју крај пу та ша и да љих упут ста ва у чи та њу књи ге. 
Ро ман Ислед ник је, да кле – и по ред од ма ка у по е ти ци – су ма ве ли ки ћи ја на.

Цен трал но ме сто у ро ма ну Ве ли кић да је на ра то ро вој (соп стве ној) 
мај ци. Ме ђу тим, ово ни је ро ман о мај ци у ко ме ће ислед ник да ти пси-
хо ло шки про фил ис пи та ни ка с освр том на ње ну про шлост, по на ша ње 
и ста во ве; на са др жин ској рав ни пре пли ћу се те мат ски па ра ле ли зми ко ји 
се уну тар ро ма на су ко бља ва ју и по сте пе но ком по ну ју у јед ну за јед нич-
ку це ли ну. Ве ли ки ће ва књи га је ро ман о хо те ли ма (пи шче ва по ла зна 
тач ка у пи са њу, пре ко ко је се уво ди мо тив пу то ва ња), о ком ши ни ци из 
де тињ ства – Гр ки њи Ли зе ти из Со лу на, ко ја је за на ра то ра би ла от кро-
ве ње у де ча штву јер је би ла су шта су прот ност мај ци – он да, да ка ко, о 
мај ци, чи јег „ши ње ла ре а ли зма” се осло ба ђа, и пре ко ње о са мом пи сцу 
и на сту па ју ћој де мен ци ји. Мо гло би се ре ћи да го во ре ћи о мај ци пи сац 
го во ри о се би – што не би би ло пот пу но не тач но има ју ћи у ви ду све 
очи глед ни је слич но сти ко је нам се от кри ва ју из ме ђу њих – али се мо ра 
при ме ти ти да у де лу не по сто ји ис по вед ни тон ко јим би ау тор ско „ја” 
по ти сну ло и мар ги на ли зо ва ло све оста ле не ко хе рент не мо ти ве. За то 
на ста је мо гућ ност да се пи ше и о ма ло гра ђа ни ма, „љу ди ма с пла же”, од 
ко јих се мај ка („ро ђе ни ен ци кло пе ди ста”) раз ли ку је јер је њен жи вот 
био жи вот „ма лог нео бич ног чо ве ка”, те о оцу као ла тент ној фи гу ри у 
се ћа њу, о суд би ни ита ли јан ске по ро ди це Хи те рот на кон пре вра та 1945. 
го ди не, о Алек сан дру Ти шми, ко ји пи сца са ве ту је да „ослу шку је тро-
то а ре, има шта да се чу је” итд. 

Ве ли ки ћев ро ман је, у ства ри, јед но ве ли ко ис тра жи ва ње се ћа ња. 
У ро ма ну се два де сет и пет пу та (!) по ми ње зло срећ но оби ја ње ва го на 
са дра го це но сти ма код Вин ко ва ца, у ко ме је не ста ла ре ли кви ја по ро ди це 
Ве ли кић – мај чи на све ска-за пи сник о свим хо те ли ма, њи хо вим пу то ва-
њи ма и успо ме на ма. Бу ду ћи да је до ку мент не стао, ислед ни ку не пре о-
ста је ни шта дру го не го да по сег не за сво јим и ту ђим се ћа њем. При ступ 
ко јим се овај про блем раз ма тра је дво струк – пе снич ки и сци јен ти стич ки. 
По ра зно са зна ње да је све сти тек ма ли део мо жда не ме мо ри је до сту пан 
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и да је у под све сти за то мље но не ко за го нет но „по ро дич но не све сно” 
на во ди пи сца да, ко ри сте ћи се на уч ним зна њи ма о функ ци о ни са њу мо-
жда ног кор тек са, по ку ша ва да при зо ве се ћа ња на Ли зе ту и њен Со лун, 
на мај ку, Пу лу свог де тињ ства. Ипак, се ћа ње из не ве ра ва ка да се сту пи 
у кон такт с про сто ром и љу ди ма не гда шњег све та. Ислед ник-пи сац је 
на тај на чин, ис тра жу ју ћи сво ју мај ку, уо чио и код се бе пр ве тра го ве 
де мен ци је, од ко је је и она бо ло ва ла.

По след ње по гла вље ро ма на је пи смо мај ци, ко је под се ћа на обр ну-
ту гло су „Пи смо или са др жај” из Ки шо вог Пе шча ни ка. У овом sum ma rum 
по гла вљу Ве ли кић успе ва да све раз мр ше не и лу та ју ће ни ти свог ро ма на 
као ру ком об у хва ти у јед ној истин ској ис по ве сти. Исле ђи ва ње се окон ча-
ва, сви до ка зи су при ку пље ни, ро ман је на пи сан, а ис тра жи тељ из ла зи 
из там ног ви ла је та у ко ји је, не зна ју ћи, кро чио. Очи глед но је да Дра ган 
Ве ли кић но вом књи гом до ка зу је да је пи сац ко ји је спре ман да се ме ња, 
али да исто вре ме но оста је одан свом по е тич ком ин те гри те ту. 

Вик тор ШКО РИЋ

„ПРЕД НА ЛЕ ТОМ БЕЗ И МЕ НЕ ПРО ЛА ЗНО СТИ”

То ми слав Ма рин ко вић, Не ви дљи ва ме ста, На род на би бли о те ка „Сте фан 
Пр во вен ча ни”, Кра ље во 2015

И нај но ви ја књи га сти хо ва Не ви дљи ва ме ста пе сни ка-по све ће ни ка 
То ми сла ва Ма рин ко ви ћа (1949), осма по ре ду, по твр ђу је, од књи жев не 
кри ти ке одав но и јед но гла сно већ пре по зна ту, до след ност и бри жљи во 
не го ва но за јед ни штво чи та вог ње го вог пе сни штва, ко ја се огле да и у 
пе снич ком са др жа ју, и у ат мос фе ри го то во сва ке пе сме, али и у од ме ре-
но игри вом и ути ша ном пе снич ком по ступ ку.

Све до ци ова квог ту ма че ња су, на при мер, кључ не ре чи Ма рин ко-
ви ће вог пе сни штва, као што су вре ме, про ла зност, пи та ње тра ја ња и по-
сто ја ња, ти ши на, пра зни на и са мо ћа, ко је су, углав ном све, при сут не од 
ње го вог пр вен ца, иа ко су с вре ме ном до жи вља ва ле из ве сне и де ли мич-
не се ман тич ке про ме не. И све су нео дво ји ви део ве чи те пе снич ке жр тве 
и са мо изг нан ства. 

И у „не ви дљи вим ме сти ма” чи та мо пе сни ко ва осе ћа ња као што су 
уса мље ност („Уса мље ност је / у ме ни ти хо пе ва ла”), ти ши на („на кра ју 
ве че ри, сам, / окре тох се ти ши ни и, као мно го / го ди на пре”), без над и 
пре пу ште ност се би („На ше ту ге гла сни је су од мо ли тви / под рав но ду-
шним по гле ди ма све ти те ља”), страх „пред на ле том без и ме не про ла зно сти” 
у свој сво јој не у мит но сти („Го ле, про мр зле трав чи це, / не по ко ле бљи ве 




