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мо жда спо ред на спрам ве ли ке исто риј ске при че Дра ги ше Ва си ћа, исто-
вре ме но је и ти хи ва пај мла ди ћа су о че ног са на шим не во ља ма. Не без 
раз ло га, по след ње пи смо је Ма ли ши но Дра ги ши Ва си ћу у ко ме ка же да 
је Осло „леп и сун чан град”, где се ште де енер ги ја и ре чи.

 Има ју ћи све ово у ви ду, као и мно го што шта тек на по ме ну то (ре-
ци мо, Ми ки на пи сма о ста њу у ју го сло вен ској вла ди у еми гра ци ји и ње на 
не е фи ка сна штам па, или бе ле шке Дра гу ти на Зи си ћа, Ва си ће вог уја ка, 
о рат ним и по сле рат ним вре ме ни ма), до би ја се ути сак да је књи га Bist du 
Дра ги ша Ва сић? не са мо ро ман си ра на би о гра фи ја не го и мо де ран ро ман, 
у ко јем се до ку мент и фик ци ја су сре ћу у по ку ша ју бла гог и не жног осве-
тља ва ња не са мо ис так ну тог по је дин ца – Дра ги ше Ва си ћа – не го чи та вог 
кул тур но-исто риј ског и при ват но-по ро дич ног фе но ме на ко је тај ис так-
ну ти по је ди нац са со бом ве зу је. Дру гим ре чи ма, ова књи га ни је мо гла 
би ти дру га чи је на пи са на, ако хо ће да за до во љи под јед на ко и чи та о ца 
ра зо но де и чи та о ца књи жев не кул ту ре.

Вик тор ШКО РИЋ

МАР ЛИ НО ВО НЕМ(УШТ)О ЧИ ТА ЊЕ

Дра ган Бо шко вић, За блу де чи та ња, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2015

Ни шта се не до би ја ба да ва. И цве ће се рас цве та ва,
и пти це до ле ћу на вре ме, тек по сле мно гих са ти при пре ме.

 Свет као да се бу ни про тив пр вих по ку ша ја
да се на пра ви план по ста ња, то јест да се он пој ми.

Пре ва зи ла зе ћи про шлост, уви ђа ју ћи раз ли ку
из ме ђу на ме ра и оства ре ња, ми иде мо на пред.

(Вик тор Шклов ски, Енер ги ја за блу де,
прев. Жа не та Ђу кић, Про све та, Бе о град 1985, 34)

При ста ју ћи на са те при пре ме и на енер ги ју по ку ша ја, Дра ган Бо шко-
вић опре де лио се за про ла зак кроз за блу де. На кон За блу да мо дер ни зма 
(2010), усле ди ла је књи га За блу де чи та ња (2015). Ако је Цр њан ски лу тао 
ви так са сре бр ним лу ком, Бо шко вић лу та енер ги јом за блу да, ко је мо жда 
ни су сре бр не, али су од дра го це ног ма те ри ја ла. Ако се ове две књи ге упо-
ре де, мо же се ре ћи да се не за па жа са мо кон ти ну и тет на уч ног ра да већ 
и јед на па лимп сест ност чла на ка, на осно ву че га је мо гућ но за па зи ти да су 
ау то ро ве од ре ђе не те мат ске и ми са о не пре о ку па ци је про ду бље не, до дат-
но пре и спи та не, али и кри тич ки под ри ве не. Не ла год но је при хва ти ти 
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ствар ност за блу да, али сам чин при хва та ња зна чи и сре ћу на пу ту тра-
га ња за бит ком срп ске књи жев но сти. 

По тра гу је Дра ган Бо шко вић осми слио два ма су ге стив ним на зна-
ка ма: а) на ко ри ци књи ге на ла зи се сли ка До ри (Dory) из ани ми ра ног 
фил ма По тра га за Не мом (Fin ding Ne mo, 2003) и њен су срет са ме ду зом 
ко ју је хте ла да по је де; б) ци тат из исто и ме ног фил ма мо то је це ле књи ге: 
„I suf fer from short-term me mory loss...” Сли ка на ко ри ца ма ја сна је алу-
зи ја на До ри ну за блу ду – ме ду за ни је хра на за њу, већ ће је ме ду за опе ћи. 
Из ове за блу де, ме ђу тим, про из и ла зи да би, кроз ис ку ство, До ри мо гла 
да на у чи не што из овог су сре та; мо гла би, да не па ти од не пре ста ног гу-
бит ка пам ће ња. До ри, да кле, пред ста вља за бо рав, за блу ду, а њен жи вот 
го ми лу не по ве за них фраг ме на та, реч ју – она је дис кон ти ну и тет ко ји је 
суд бин ски сле пљен за по тра гу ри бе-клов на Мар ли на за си ном Не мом. 
Ри ба-кловн Мар лин (чи је име под се ћа на име ча роб ња ка) у овом слу ча ју 
мо гла би да пред ста вља са мог Дра га на Бо шко ви ћа ко ји је у по тра зи за 
срп ском књи жев но шћу, оли че ном у Не му. Ана ло ги је ни су про из вољ не: 
уло га кри ти ча ра и те о ре ти ча ра, на уч ни ка, је сте по ма ло клов нов ска (ту-
жна и за ба вљач ка) али и ча роб њач ка и он се пре ма књи жев но сти од но си 
и за штит нич ки, по не кад и пре стро го, као пре ма свом је ди ном де те ту. С 
дру ге стра не, Мар ли но ву по ро ди цу је као и срп ску књи жев ност по го-
ди ла ка та кли зма оли че на у ај ку ли, ко ја је ана лог на осва ја њу Осман ли ја 
и је ди но што је пре о ста ло од ње је сте ја ја шце – Не мо, с јед ним ано ма лич-
ним пе ра јем ко је на зи ва срећ ним. 

Мар лин и До ри за јед но тра га ју за Не мом. До ри зна да чи та, али па ти 
од за бо ра ва; ме ђу тим, уз Мар ли на она по чи ње да се учи пам ће њу и по-
во ди се ин ту и ци јом. Пре не то на ра ван књи жев но сти, Дра ган Бо шко вић 
кроз оке ан срп ске ли те ра ту ре пли ва за јед но са на сле ђем за блу да и за бо-
ра ва сво јих прет ход ни ка, ко је пре и спи ту је, са ко ји ма се не сла же у не ким 
сег мен ти ма, али без ко јих не би имао шан су да на ђе пут до свог Не ма, 
сво је срп ске књи жев но сти, свог Да ни ла Ки ша на зад њој стра ни ко ри ца 
и у свом (не)све сном... Ово је књи га ко ја се лу па по че лу и с олак ша њем 
из го ва ра: „Ах, се тио сам се!”

Ево ко нач но и при ме ра. Пр ва од се дам це ли на књи ге до но си је дан 
од зна чај них ра до ва ко је осве тља ва Мар ли но ва по тра га, „За вет и на си-
ље ка но на: Исто ри ја срп ске књи жев но сти Јо ва на Де ре ти ћа”. Пре ни смо 
има ли све о бу хват ну, до да нас не ма мо ал тер на тив ну,1 по ру чу је Бо шко-
вић и до да је да нас је Де ре тић осле пео и обо га тио на ду ге ста зе. Иа ко 
ис пи су је очи глед ност срп ске књи жев но сти, оли че ну у ди ја лек тич ком 
је дин ству по е тич ких и иде о ло шких су прот но сти (До мен ти јан и Те о до си је, 

1 Иа ко је чи ње ни ца да до да нас не ма мо ал тер на тив ну све о бу хват ну Исто-
ри ју срп ске књи жев но сти, мо жда је мо гућ но скло пи ти је на осно ву исто ри ја 
Ди ми три ја Бог да но ви ћа, Јо ва на Скер ли ћа, Ми о дра га По по ви ћа, Ми ло ра да Па-
ви ћа и иних, али и Исто ри је ду бро вач ке књи жев но сти Зла те Бо јо вић. 
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До си теј и Вук, Ње гош и Бран ко, Ан дрић и Цр њан ски), без Де ре ти ће ве 
за блу де зва не „ре а ли зам/не фик ци о нал ност”, без ње го вог суд бин ског 
пр вог по ку ша ја дру ги по ку ша ји ни кад се не би де си ли; не би смо кре ну ли 
на пред. То на пред ујед но и озна ча ва свест о „ви ше слој но сти срп ске књи-
жев но сти”, о ње ном укљу чи ва њу у европ ску кул ту ру, на че му су на ра-
зли чи те на чи не ин си сти ра ли и Скер лић и Бог да но вић и Па вић, и чи ја 
је јед на од ши фа ра Ви зан ти ја.

„Ка да ни смо Евро па, ипак смо Ви зан ти ја. И опет та ко Евро па.” 
Бо шко вић се пи та шта је од ње упи са но у срп ску књи жев ност, да кле, и 
Ви зан ти ја је Не мо, и за њом се тра га. С тим у ве зи, тре ба под ву ћи и да 
ау то ро во, тј. Мар ли но во тра га ње има сво је ета пе, епи зо де или чво ри шта 
у ко ји ма му се при дру жу ју и дру ги тра га чи, бу ду ћи да је ве ћи на чла-
на ка књи ге За блу де чи та ња пр во бит но штам па на у те мат ским збор ни-
ци ма ко је је Дра ган Бо шко вић уре дио. По ред Ви зан ти је, ту је и пи та ње 
ег зил(анат)а, ју би ле ја ру ског фор ма ли зма и сл. и ту је Мар лин про ла зио 
кроз те о риј ске аван ту ре и по тра ге за „пе смом о из гу бље ној пе сми”, тј. 
по сле ди ца ма „ор феј ског уде са” и кон ста та ци јом да је исто ри ја срп ске 
књи жев но сти за пра во исто ри ја ег зи ла, а ег зил чу ва тај ну про ма ша ја, тј. 
пре ме шта ња...

Мар лин је у За блу да ма чи та ња по ста вио и пре тре сао не ко ли ко 
пр во ра зред но ва жних и ак ту ел них про бле ма. Је дан од њих, да ка ко, ти че 
се „иде о ло шко-по ли тич ког за ле ђа ’ју го сло вен ске књи жев но сти’ да нас: 
ин тер кул ту рал ног и ин тер ли те рар ног од го во ра”, где на уч ник уне ко ли ко 
по ле ми ше са Звон ком Ко ва чем на пла ну по ста вља ња од ре ђе них пи са ца 
у по зи ци ју „из ме ђу”. Дра ган Бо шко вић, са исто риј ским и књи жев но и сто-
риј ским пам ће њем де ср би зо ва ња ли те ра ту ре и кул ту ре у ци љу ју го сло-
вен ског про јек та, с пра вом пред ла же да пи сце тре ба раз у ме ти у оном 
„свом”, те да у на ци о нал ном ка но ну тре ба на ћи соп стве ну ин тер кул ту-
рал ност, раз ви ти хер ме не у ти ку ди фе рен ци ја ци ја и про ши ри ти ка нон. 
У да љем, ау тор под ри ва за блу де и сте ре о ти пе о Бо сни, ука зу ју ћи на моћ 
књи жев но сти да сво јим ћор ка нов ским хо дом по огра ди мо ста овај наш 
свет мр твих и ви ше стру ки тра ги зам осми сли и не по но вљи во нам га да-
ру је. Књи жев ност та ко, ја сно је, по ста је за лог ху ма ни те та, као пр во сте-
пе не вред но сти у све ту у ко ји смо ба че ни, а ко ји је свет као рат, пер ма-
нент ни по ле мос са со бом, све том и Бо гом, ка ко лу цид но и про во ка тив но 
ука зу је на уч ник у есе ју по све ће ном дво стру кој ло ги ци сте ре о тип не ре-
цеп ци је Цр њан ског и Хај де ге ра. 

Про ши ре них зе ни ца, на да ље, ука зу је се на ху ма ни лик мо дер ни зма 
у име ус кр сну ћа ре чи, књи жев но сти, је зи ка, чо ве ка, све та („Књи жев ност 
и ху ма ни зам: Да ни ло Киш и фо р ма ли зам”), али и на „(По)ети ку и по ли-
ти ку” дво ји це срп ских Ха мле та, Ки ша и Пе ки ћа, Пе ки ћа чи ји ху ма ни зам 
афир ми ше гра ђан ски по глед на свет. Ти по ло ги ји про ми шља ња о пу те-
ви ма ху ма ни стич ких иде ја бит но до при но си и за па жа ње о брач ној за јед-
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ни ци као рет ком до га ђа ју ху ма ни те та, те при ста ја њу на брак као при-
ста ја њу на не мо гу ће. Нај по сле, још ба рем две по је ди но сти раз ли ста ва ју 
сло же ност овог про бле ма. Бу ду ћи да је књи жев ност по след ње уто чи ште 
ху ма ног сми сла, не чу ди Бо шко ви ћев пред лог „ле че ња ли те ра ту ром” у 
све тлу „ци ни зма ме ди ци не”: ка ко је, на и ме, бо лест истин ски из раз на-
шег би ћа, бо лест по сто ја ња ле чи се осми шља ва њем свог ме ста у све ту. 
Раз лу чу ју ћи функ ци је све ште ни ка (чу ва ра смр ти) и ле ка ра (чу ва ра жи-
во та), ау тор је ука зао на фор ми ра ње све сти о све ту без бо ле сти (са мо ње 
има) и без смр ти (има је ви ше но икад), што до во ди до тврд ње да та ко 
не ма ни људ ско сти. 

„Вра ти те ми мо ју смрт, мо је гре хе и мо је бо ле сти да бих био чо век, 
да бих уоп ште био чо век – гла сио би ва пај на шег са вре ме ни ка.” Ка ко се, 
ме ђу тим, по ста је Чо век? Чи та њем, ма кар се про ла зи ло кроз за блу де, чи-
та њем као „ху ма ни стич ким ме си јан ством у све ту без Бо га”, чи та њем као 
„отво ре но шћу су сре та са Дру гим, тек стом, Дру гим у тек сту, оти ма њем 
уни фор ми за ци ји”, а чи та ње у ко нач ни ци „оку пља раз ли чи то”. То је ујед-
но и је дан од од го во ра на пи та ње че му књи жев ност да нас. Ако је ли те-
ра ту ра из јед на че на са сло бо дом, за њу се тре ба бо ри ти, по це ну да се 
бу де сме шан, под вла чи наш Мар лин ре чи Ки шо ве. По це ну да се бу де 
ри ба-кловн, тре ба ука за ти на Бо шко ви ће ву за вр шни цу књи ге, по ко јој 
жа нр ко ји жи ви мо ни је вир ту ел на ко ме ди ја, и да је дан смај ли ко ји се не 
схва ти као сме шак де мо на мо же да нас опе че мно го ја че од оне ме ду зе 
ко ја је за жа ри ла До ри. Мо жда ви ше не ма мо пра ва на за блу де, јер сле де ћа 
би мо гла да бу де смр то но сна!

Је л е на МА РИ ЋЕ ВИЋ

„ДОК ТО РУ ИМРЕУ ВА РА ДИ ЈУ: НЕ ШТО ИПАК ОСТА ЈЕ”

Ти бор Ва ра ди, Спи си и љу ди: при че из адво кат ске ар хи ве, пре вео с ма ђар-
ског Ар пад Виц ко, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2015

По сто ји код Ја ко ва Иг ња то ви ћа де таљ ко ји го во ри о ра зли ци књи-
жев но сти и жи во та на не за бо ра ван на чин. При ча о дво ји ци бра ће којa 
тре ба да по де ле ку ћу, те као у мо дер ној ре а ли за ци ји ме та фо ре, или цр та-
ном фил му, је дан од њих до ла зи с ала том да је пре те сте ри ше на по ла, ја вља 
се у ње го вим ро ма ни ма, али и у ме мо ар ским за пи си ма, као Иг ња то ви-
ће ва по ро дич на до го дов шти на. Раз ли ка да се у ме мо а ри ма овај до га ђај 
оства ру је са мо као прет ња и ви тла ње те сте ром из над гла ве при по ве да ча 
ни је кључ на – глав на ствар је да се он у њи ма раз вио до пу ног уоб ли че-
ња, жи вље не го у ро ма ну, уз јед ну спе ци фич ну ни јан су. Ка да на кон 




