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АПО ТЕ О ЗА ЖИ ВОТ НОЈ/КЊИ ЖЕВ НОЈ ДО СЛЕД НО СТИ,  
ХРА БРО СТИ И, УПР КОС СВЕ МУ, ВЕ ДРИ НИ

Ву ле Жу рић, Ре пу бли ка Ћо пић, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2015

Ре цент но Жу ри ће во де ло, жан ров ски озна че но као „на род но о сло
бо ди лач ки ро ман у де вет офан зи ва”, ба зи ра но је, у те мат ском и струк тур
ном сми слу, на при лич но јед но став ној плат фор ми – кроз де вет по гла вља 
раз ви ја се жи вот на пу та ња пи сца из Ха ша на, од ње го вог ро ђе ња, кр ште
ња, де тињ ства ис пу ње ног игра ма и дру же њем са де дом Ра де том, пре ко 
шко ло ва ња у Би ха ћу и Бе о гра ду, опи са ње го вих при ја тељ ста ва, спи са
тељ ске ка ри је ре и исто риј ског кон тек ста, суд би не пи сца у рат ним и 
по сле рат ним окол но сти ма, па све до пу то ва ња у Ан да лу зи ју и СССР и 
не срет ног окон ча ња ње го вог жи во та. По ме ну ти ути сак јед но став но сти, 
ме ђу тим, вар љи ве је при ро де, бу ду ћи да де ло под ра зу ме ва знат но ком
плек сни ја, крип тич ни ја пси хо ло шка стру ја ња оте ло тво ре на у лич но сти 
Ћо пи ћа као глав ног ју на ка. Иа ко усме рен ка по све ће ном и акри бич ном 
из у ча ва њу Ћо пи ће вог жи вот ног и ства ра лач ког то ка, Жу рић на сто ји да 
се дис тан ци ра од пу ког еви ден ти ра ња би о граф ских по да та ка, из но ше ња 
су во пар не, тор пид не фак то гра фи је ка кво се по не кад мо же на ћи у опи си
ма жи во та зна ме ни тих фи гу ра, те да сво је ства ра лач ке сна ге упу ти пр вен
стве но ка има ги на тив ном ре кон стру и са њу ра зно вр сних ди мен зи ја Ћо пи
ће вог уну тра шњег тра ја ња, ка по ни ра њу у ду бин ске про сто ре пи шче ве 
лич но сти, опи су ју ћи пла стич но, пе снич ки за не се но, уз при су ство ра зно
вр сних об ли ка ху мо ра, раз ли чи та ста ња све сти овог пи сца из ра зи тог 
да ра за ре а ли стич ко, еп ски мо ну мен тал но, ве дри ном и ли ри змом про
же то опи си ва ње на род ног жи во та и мен та ли те та. Сце не упи са мла дог 
Ћо пи ћа у основ ну шко лу, сми шља ња пи сме ног за дат ка из срп ско хр ват
ског је зи ка ка ко би упи сао Учи тељ ску шко лу, до ла ска у Бе о град у ко јем 
га већ на по чет ку оп се да ју ту роб ни пред о се ћа ји кад по гле да Са ву и мост, 
из ван ред ни су при ме ри Жу ри ће вог да ра за пси хо ло шка ни јан си ра ња 
ка рак те ра. Емо ци о нал на ра фи ни ра ност и фра гил ност овог књи жев ног 
али и ствар ног Ћо пи ћа бли ста во су ис так ну те и у опи си ма пи шче ве не
мо гућ но сти да на пи ше при чу о умр лим при ја те љи ма Ми ле ту Бе ку ти и 
Зи ји Ди зда ре ви ћу, у пре до ча ва њу ње го вог сор ди ни ра ног али увек при
сут ног осе ћа ја угро же но сти услед пер фид не хај ке и при смо тре ор га ни
зо ва не од стра не Пар ти је и Бро за на кон об ја вљи ва ња „Је ре тич ке при че”, 
као и у на чи ни ма ис ка зи ва ња ње го вог не за до вољ ства та да шњим ста њем 
у књи жев но сти, трет ма ном и уло гом пи сца у ко му ни стич ком вре ме ну. 
Из у зет но оцр та ва ње Ћо пи ће вих мен тал них гра ви ра ипак нај ви ше до ла зи 
до из ра жа ја на фи нал ним стра ни ца ма де ве тог по гла вља, ко је те ма ти зу
је по след ње тре нут ке ње го вог жи во та, за вр шне ре флек сив не ме ан дре 
би ћа за те че ног на ме ђи ово зе маљ ског и оно зе маљ ског све та. Сми сао за 
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си ло ви то пре до ча ва ње пси хо ло шких пал пи та ци ја Ћо пи ћа као ју на ка 
оту да се раз у ме ва као апо дик тич на вред ност Жу ри ће вог ро ма на и ујед
но раз лог због ко јег би ово де ло, у жан ров ском сми слу, би ло упут ни је 
име но ва ти, уме сто ро ма ном, ду хов ном би о гра фи јом. Осо бе ност Ре пу бли
ке Ћо пић, ко ја би, с дру ге стра не, не сум њи во мо гла по бу ди ти не са гла сја 
ме ђу ту ма чи ма, ти че се Жу ри ће вог ево ци ра ња Ћо пи ће вог мо де ла пи са
ња, из ра же ног до те ме ре да би ли те рар ни текст, а на ро чи то ње гов ау тор, 
мо гли би ти из ло же ни за мер ка ма де ри ва тив но сти и по дра жа ва ња пре
по зна тљи вих ћо пи ћев ских при по вед них и стил ских обе леж ја. Прем да 
се ове по ду дар но сти до и ста за па жа ју на ви ше ни воа (осла ња ње на ре а
ли стич ки про се де, ли ри зам, то пао, ве дри ху мор ко ји у на вра ти ма но си 
кри тич ку, суб вер зив ну цр ту), скло ни смо да при по вед но тка ње ове књи
ге схва ти мо као ус пе ли mélan ge Ћо пи ће вог на чи на пи са ња, ко јем Жу рић 
оправ да но при бе га ва же ле ћи да об ли ку је омаж до сто јан пи сца чи ји жи
вот из ла же, и ау то ро вог сна жног и жи во пи сног умет нич ког тран спо но
ва ња би о граф ске гра ђе, има ги на тив ног до пу ња ва ња евен ту ал них пра
зни на и спрет ног по ни ра ња у пси хо ло шке струк ту ре. Баш као што су у 
Ћо пи ће вом де тињ ству на по ре до по сто ја ли де да Ра де, ди рек тор основ не 
шко ле, учи те љи ца мо дрих очи ју и Ми лош Оби лић, Ста ри Југ Бог дан и 
Ко сов ка Де вој ка, баш као што у Ћо пи ће вом опу су исто вре ме но тра ју Си
бир и Ли ка, та ко и у Ре пу бли ци Ћо пић ко ег зи сти ра ју Ћо пић при по ве дач, 
она кав ка квог га је ре кре и рао ау тор књи ге, и Жу рић при по ве дач, спо
со бан за ли те рар ни пре о бра жај фак то граф ских на сла га, за об ли ко ва ње 
исто риј ског кон тек ста, ужи вља ва ње у дух епо хе и ожи вља ва ње уну тра
шњег жи во та под гр меч ког пи сца. Нај зад, ова квим по ступ ком ка зи ва ња 
у ве ро до стој но ћо пи ћев ском кљу чу Жу ри ћу по ла зи за ру ком да, хо ти мич
но или не хо тич но, ус по ста ви игру са са мим чи та о цем ко ји, за не сен баш 
та квим излага њем до га ђа ја, гу би свест о ре ал ном и фик ци о нал ном, те 
у на вра ти ма по ми шља ка ко чи та де ло про ис те кло из ау тен тич но Ћо пи
ће вог пе ра.

До га ђа ји из пи шче вог жи во та, од ра ног пе ри о да до по след њих да на, 
упле те ни су, уз гред но, али са свим до вољ но да их је мо гу ће кон тек сту
а ли зо ва ти или ту ма чи ти из ху мо ри стич ког угла, у мре жу исто риј ских 
ре ми ни сцен ци ја или он да шњих зби ва ња. Тра го ви исто риј ског пам ће ња 
про ве ја ва ју нај пре кроз опис пре стра вље ног де ча ка Ћо пи ћа, ко ји ноћ 
пред упис у основ ну шко лу са ња Де вет Ју го ви ћа и Ко сов ку Де вој ку што 
но си бур бон уи ски, ка ко је го во рио Ник Ћу ли брк, али и кроз чи ње ни цу 
да је сам упис упри ли чен на Ви дов дан, ка да су на Ко со ву из ги ну ли мно
ги срп ски ју на ци и ка да је, по том, „Га вро у Са ра је ву уц ме као Фер ди нан
да и го спо ђу при де.” Ево ци ра ње Пр вог свет ског ра та ре а ли зу је се и у 
скло пу пре до ча ва ња суд би не Ћо пи ће вог стри ка на Ни ко ле ти не, ко ји се још 
у Аме ри ци при ја вио у до бро вољ це и у Ср би ју вра тио та ман уо чи Ко лу
бар ске бит ке. Мно го фре квент ни ји су, ме ђу тим, по ме ни лич но сти и 
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до га ђа ја из Дру гог свет ског ра та и на род но о сло бо ди лач ке бор бе: Хи тле
ро ви бом бар де ри, ра за ра ње ве ћег де ла Евро пе, Цр ве на ар ми ја, де фи леи 
на род но о сло бо ди лач ке вој ске, све ча ни го во ри и пар ти зан ске пе сме ко
ји ма пи сци, Ћо пић и Скен дер Ку ле но вић пре свих, кре пе на род ни елан. 
Дух епо хе ма ни фе сту је се не са мо по сред ством опи са Ћо пи ће вог до жи
вља ја Бе о гра да, у ко јем се су о чио са „ча пли нов ским си ро ма штвом”, али 
и са вр ло жи вим, рас ко шним умет нич ким жи во том, не го и кроз оцр та
ва ње ат мос фе ре не ка да шње СФРЈ, у ко јој се не пре кид но осме хи ва ло, 
апла у ди ра ло и са мо у пра вља ло.

Је дан од умет нич ки нај у спе ли јих аспе ка та Ре пу бли ке Ћо пић ти че 
се ши ро ког ди ја па зо на ре а ли зо ва не ко ми ке, од то плог и бла гог ху мо ра 
до кри тич ки ин то ни ра ног, пре ма хи је рар хи ји не при ја тељ ски на стро је
ног сме ха, ко ји де ма ски ра кон тра дик ци је и не до стат ке ко му ни стич ког 
ре жи ма. Сце на у ко јој Ћо пи ће ва ба ба за бо ра вља нај пре име ко је унук 
тре ба да до би је на кр ште њу, а по том и са мог уну ка у бир ти ји, епи зо да 
у ко јој де да на зи ва де ча ка Ћо пи ћа „под гр меч ком го ло гу зи јом” јер је из
гу био га ће то ком ри бо ло ва, као и део у ко јем се опи су је Ћо пи ће во на вод
но осло ба ђа ње Пр ди по ља, оби лу ју бла го на кло ном, до бро ду шном ко ми ком. 
Ова кав тип сме ха по не кад про из и ла зи и из лек сич ких не пра вил но сти: 
та ко мла ди Ћо пић реч ин тер нат раз у ме ва као те нер нат и при се ћа се 
при че Ни ка Ћу ли бр ка „о не ком аме ри кан ском ђа ко ну Клин ти Ис ту ду 
ко ји је у јед ном руд ни ку зла та по ко као све раз бој ни ке сво јим ли вор ве
ром.” С дру ге стра не, ми сао Ју ри ја Бор је ва да је смех нај ве ћи анар хист 
на све ту нај е ви дент ни ја је у оним ми сли ма ју на ка Ћо пи ћа ко је, отво ре но 
или ин ди рект но, кри ти ку ју ко му ни стич ку власт: на Ку ле но ви ће ву опа
ску да им ва ља кре ну ти ме ђу на род ка ко би аги то ва ли за от куп жи та, 
Ћо пић од го ва ра ко мич ном оштр о ум но шћу суб вер зив ног пред зна ка: 
„Дру же Ти то, да ће мо ти жи то, и би ће мо го ли, јер те на род во ли.” Ова ква 
лу ка ва ра зум ност оде ве на у кри ти ком на то пљен смех за па жа се и у Ћо
пи ће вој дво сми сле ној ре че ни ци ко јом је ука зао не са мо на лич ни ин те рес 
као крај њи им пе ра тив вла да ју ћег сло ја не го и на соп стве ни не за вид ни 
по ло жај: „Да нас, у до ба ра зних ро та ци ја, мно ги се бо је да не из гу бе до
бру фо те љу. А ја, по што не мам фо те ље, је ди но се пла шим да не из гу бим 
до бру сто ли цу.” 

Де та љи из ства ра лач ке ра ди о ни це, основ ни пи шче ви по сту ла ти и 
ри ту а ли, као и тај но ви ти на чи ни на ста ја ња де ла, од у век су за ли те ра р
ни еснаф, ње го ве по кло ни ке и оста ле ра до знал це пред ста вља ли је дан 
од нај ин три гант ни јих аспе ка та умет нич ког де ло ва ња. Да у сва кој при чи 
има ре че ни ца та ман ко ли ко тре ба, са мо што се око њих оку пља ју и оне 
не по зва не, да „тре ба умје ти на пра ви ти мје ста за ону ти ши ну ко јом се 
ка зу је ви ше не го ли у сто ри је чи”, да је нај зад, до след но се др же ћи ових 
ста во ва и ве др ог ре а ли зма, Ћо пић ус пео не са мо да об ја ви при чу у По
ли ти ци, за чим је то ли ко жу део, не го и да по ста не је дан од нај зна чај ни јих 
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пи са ца „за де цу и осе тљи ве” (при ме на фор му ла ци је Да ни ла Ки ша нам 
се у овом кон тек сту чи ни са свим аде кват на) – све су то са мо не ке од зна
чај них чи ње ни ца ко је от кри ва мо за хва љу ју ћи Жу ри ће вој књи зи. Ћо пи
ће ва се уве ре ња сва ка ко нај у пе ча тљи ви је об ли ку ју у сце ни раз го во ра са 
ру ским но ви на ром Сер ге јем До вла то вим. У њој зна ме ни ти пи сац по ру
чу је не са мо „да је да та ко ман да да би ода бра ни ме ђе ди кре ну ли у ју риш 
на сви лу и ка ди фу” не го да су чак со вјет ски пи сци, из ло же ни нај о штри јој 
књи жев ној кри ти ци за вре ме Ста љи на, има ли све тли ју суд би ну од ју
го сло вен ских ау то ра ко ји ни су то ли ко за тва ра ни, ко ли ко су, ме ђу на ро
дом при нуд но ве се ли, овен ча ни зва њем нај во ље ни јих пи са ца, под но си ли 
са ви ше ин стан це утвр ђе не и пом но бе ле же не књи жев не и ванк њи жев
не гре хо ве. На слов Жу ри ће вог де ла оту да бли ста во кон ден зу је су шти ну 
пи шче вог жи во та о ко јем пи је тет ски све до чи: Ћо пић је, ли ком и де лом, 
ства рао за себ ну ли те рар ну ре пу бли ку, истин ски од ва жно и соп стве ном 
прин ци пу до след но, див но бо ра ви ште сло бо де.

Ви о ле та МИ ТРО ВИЋ

НЕ У МОР НА ПИ ТА ТЕ ЉИ ЦА

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић, А где је Че хов?: раз го во ри о про зи, Orion spi rit, 
Срем ска Ка ме ни ца 2015

У ра зно вр сном спи са тељ ском опу су Рад ми ле Ги кић Пе тро вић број
не су књи ге ко је при па да ју гра нич ним књи жев ним фор ма ма: пу то пи си 
(из Ин ди је и Ко ре је) и раз го во ри (о Ин ди ји, о про зи). И ње на при ре ђи
вач ка прак са ука зу је на исто: на све тло да на из не ла је днев нич ку про зу 
(Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње и Ан ке Обре но вић), Срп ки њи ну пре
пи ску са са вре ме ни ци ма, фраг мен те епи сто лар не остав шти не сво га су
пру га, про фе со ра Све то за ра Пе тро ви ћа, на чи ни ла би бли о гра фи ју ра до ва 
о Ми ли ци Сто ја ди но вић... Сви по ме ну ти жа нр о ви – пу то пис, ин тер вју, 
днев ник, пи смо, као и би бли о гра фи ја, под ра зу ме ва ју од нос за сно ван на 
ин те рес(овањ)у за дру го и дру га чи је: дру гог чо ве ка (че сто пи сца оста лог 
из ван ма ги страл ног то ка: мар ги на ли зо ва не спи са те љи це или апарт ног 
Ста ва на Пе ши ћа), да ле ки дру га чи ји пре део, дав на шње кул тур но и сто риј
ске при ли ке и лич но сти. Исто вре ме но, жан ров ски обра сци ко ји де фи ни
шу ства ра лач ку прак су Рад ми ле Ги кић Пе тро вић при па да ју, же не тов ским 
реч ни ком де фи ни са но, епи тек сту ал ним фор ма ма, од но сно пред ста вља
ју са др жа је ко ји не при па да ју чи сто књи жев ноумет нич ком про се деу, а 
бит ни су јер осве тља ва ју кон текст, ка рак тер, ин ти му, би о гра фи ју и мно
штво дру гих де та ља ко ји прет по ста вља ју ва ља ну ре цеп ци ју.




