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апа ра та.” Или њен (по)етич ки кре до у ми сли Вла ди ми ра Пи шта ла: „Ја 
ми слим да сам још за вре ме ко му ни зма, уз по моћ Ма на и Че хо ва из гра дио 
ал тер на тив ни мо рал ни си стем. Кад се ве ли ки вред но сни си стем сру шио, 
мој лич ни ни је.” (На кон ова квог од го во ра ми слим да ни је ви ше ну жно 
пи та ти се: где је Че хов?)

Од мо мен та ка да је књи гом Де сет пи са ца – де сет раз го во ра 1931. 
го ди не Бра ни мир Ћо сић усто ли чио у на шој кул ту ри жа нр књи жев ног 
раз го во ра, до да нас смо до би ли чи та ву пле ја ду сјај них ин тер вју е ра. 
Рад ми ла Ги кић Пе тро вић сва ка ко сто ји ме ђу они ма ко ји, у овом тре нут ку, 
пред ста вља ју кла си ке уме ћа во ђе ња раз го во ра. А ка да (и ако!) са зри мо 
као кул ту ра, мо жда ће ин те лек ту ал не фи гу ре ко је кра си ова рет ка спо
соб ност до би ти за слу же ни ста тус не при ко сно ве них ау то ри те та и књи
жев них ар би та ра, по пут јед ног Бер на ра Пи воа у Фран цу ској, на при мер. 

И на кра ју: во ле ла бих да, јед но га да на, ка да те мељ ни је иш чи там 
све књи ге пот пи са не ру ком Рад ми ле Ги кић Пе тро вић, и ова за па жа ња 
ис ко ри стим и пре фор му ли шем у пи та ња за раз го вор с овом ау тор ком 
ко ја по ка зу је (за на ше до ба) рет ку и без ин те ре сну бри гу ка ко пре ма срп
ском кул тур ном и књи жев ном на сле ђу, та ко и стре мље ње да срп ско дру
штво и кул ту ра по ста ну отво ре ни ји за оно што још увек до жи вља ва мо 
као да ле ко и ту ђе, те да по ста ну ин те грал ни део свет ске кул тур не ма пе. 

На та ли ја ЛУ ДО ШКИ

ВА ШАР ПА ТО СА

Ка та ри на Ков чин, Кр пе не лут ке, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2015

Ta оба ве за да се по тез по ву че 
мо же би ти те рет за игра ча без стра те шке ви зи је.

Га ри Ка спа ров

У би ти раз ли чит од оче ки ва ња ко ја сто је пред ње го вим ау то ром, 
ства ра лач ки про цес рет ко је до сле дан, а још ма ње про грам ски. До ла зе
ћи на ма хо ве, сна га да се ре чи пре ло ме, да се ста ве у слу жбу иде је, че сто 
со бом но си соп стве на стре мље ња, чи ји из вор не по чи ва увек на во љи 
ау то ра. На ста ла из ну жде да се из ис ку ства јед ног го во ри о мно штву, 
сва ка при ча је до не кле лаж, ком про мис из ме ђу оно га што је при по ве дач 
ка дар да ка же и оно га што је слу ша лац во љан да чу је. Та ко, што је јед на 
стра на ве шти ја, те бо ље осе ћа дру гу, ја че би ва ју и ве зе ко је се уну тар 
при че рас ти ру, чу ва ју ћи по ве ре ње из ме ђу дво је са рад ни ка до кле при
по вест тра је. Не ке при че, ме ђу тим, као и не ки го сти, ни су оно за шта се 
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из да ју. Раз ло зи де ла ња, ако су ка сни је до ми шље ни, оста ви ће је пра зном. 
Це ло ви тост из ре че ног, ако је до шла по след ња, штр ча ће у ре чи као ту ђе 
сло во.

Из гле да да сва ко са оп шта ва ње, учи нив ши свог го вор ни ка при по ве
да чем, пред ње га по ста вља и пи та ње о раз ло гу при по ве да ња. Оба ве зу
ју ћи га да пру жи од го вор, оно га, ујед но, оба ве зу је и да од ре ди соп стве ну 
по зи ци ју у од но су на из ре че но. Ова зби р ка до ла зи као се ри ја фраг ме на
та из жи во та па ци је на та са на то ри ју ма, од ко јих ни је дан ни је спон та но 
раз вио ста ње ко је га је она мо до ве ло. Глав ни при по ве дач, док тор ка Кор
де ли ја Ко сов, при че упу ћу је би зни сме ну од чи је од лу ке за ви си бу дућ
ност уста но ве, с на ме ром да га убе ди да од у ста не од акви зи ци је. То су, 
да кле, при че о тра у ми.

Кад је реч о из бо ру те ма, ова ква по став ка у ста њу је да при хва ти 
мно го ра зно ли ко сти. Шта ви ше, она ту вр сту ра зно ли ко сти зах те ва, пре
те ћи да, уко ли ко ис ку ства ко ја ме ња ју ста ње све сти учи ни јед но о бра зним, 
а тра у му све де на пат њу, до ђе у си ту а ци ју да ни је у ста њу да оправ да 
соп стве но по сто ја ње. Чи ни се да је ба рем је дан део при ча ове збир ке 
ори ги нал но пи сан без све сти о је дин ству у ком су, на кра ју, да те, те да 
ин те грал ни об лик књи ге не до ла зи као при по ве дач ка ну жност, већ као 
про из вод ау тор ске на ме ре да се учи ни ко рак ка сло же ни јој фор ми. Уко
ли ко раз ми шља у овом прав цу, чи та о цу се, у ве зи са овим по ступ ком, 
на ме ће ду бљи про блем: ако је об је ди ње ње при ча за и ста се кун дар но (о 
че му го во ри и чи ње ни ца да су не ке на ста ле пре ви ше го ди на, без по ме на 
о кон тек сту са на то ри ју ма), по ста вља се пи та ње ка ко оправ да ти из вор ну 
мо ти ва ци ју ли ко ва, ко ја је уну тар зби р ке че сто об ја шње на упра во пси
хич ким по ре ме ћа јем. 

Опа сно је пи са ње ко је ими ти ра при чу. Обес хра бру ју ће, ба рем. Су
ви шне ре чи го вор оп те ре те као ко тве. Ли ко ви ма уз чи ји сва ки тр зај 
сто ји при дев као до са дан ро ђак не тре ба мно го да бу ду од ву че ни ме ђу 
ону књи жев ност ко ја се не чи та да би го во ри ла, већ да би се о њој по не
што ре кло. А то је не што што још ни ком ни је за тре ба ло. Сва ки при по ве
дач до не кле ужи ва по ве ре ње пу бли ке, пре но што за у сти. Те шко је ре ћи 
по сто ји ли ви ше пу те ва да се то по ве ре ње ка сни је, у при чи, за др жи, или 
се они, уи сти ну, сво де на исти пут. Из ве сно је, опет, да је мно го на чи на 
да се оно из гу би. Пред ста ва о ли ко ви ма ко је сва ки на дра жај до во ди до 
аго ни је, и за ко је је сва ки по трес раз о ран и ру ши лач ки, ау то ра, по пут 
де ча ка ко ји је ви као „вук”, вре ме ном ли ша ва сва ке увер љи во сти, од у зи
ма ју ћи, ко нач но, и ли ко ви ма мо гућ ност да им се икад при зна до јам зби ље, 
по сто јан при вид иден ти те та ко ји би за вре део ожи во тво ре ње. По ку шај 
да се је зи ком за ме ни са др жај ни је услу га ни је зи ку ни са др жа ју. 

Те ме об ра ђе не у овој књи зи, ако ни су пре у зе те из дру гих де ла, 
пред ста вља ју оп шта ме ста жи вот ног ис ку ства, ко ја, оп ште узев ши, ни су 
ори ги нал на, а че сто ни на ро чи то ин ци дент на. На овај на чин, пут до 
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на ра тив не об ра де на ла зе, из ме ђу оста лих, те ме за ви сно сти (од ал ко хо ла, 
нар ко ти ка, коц ка ња), тран ссек су ал но сти или абор ту са. На чин об ра де 
ових те ма, при том, че сто је крај ње ана хрон, у јед ној вр сти здра во ра зум
ске етич но сти ко ја ско ро да по ку ша ва да из не дри на ра во у че ни је. При че 
чи ја је мо гућ ност да ко му ни ци ра ју са чи та о цем на овај на чин са свим 
ума ње на до дат но су оп те ре ће не мо но ло шким се квен ца ма, ко је су че сто 
не у вер љи ве и су ви шне, ка ко се тек ма њи број њих ја вља у слу жби ка
рак те ри за ци је, док оста ле ма хом пред ста вља ју не по треб но гра ди ра ње 
па то са, ко је углав ном во ди у сен за ци о на ли стич ку кул ми на ци ју, че сто 
на пра сну смрт или лу ди ло.

У то та ли те ту, реч је о де лу ко је је осла бље но у ве ћи ни су штин ских 
еле ме на та са ко ји ма би про зно де ло мо гло ра чу на ти; о де лу чи ја је фа
бу ла сла бо раз ви је на и мо ти ви са на, чи ји је стил ско ро обре ме њен до 
не по крет но сти, чи ји су ли ко ви ба зи ра ни на тип ским пред ста ва ма, а 
по став ке про из вољ но де фор ми са не да би се да ле под ре ди ти ау тор ском 
им пе ра ти ву ли рич но сти. Ни је ла ко уо чи ти да ли су окви ри у ко ји ма се 
ове при че кре ћу у зна чај ној ме ри про из вод ути ца ја, или по е тич ки де фи
ни са ног си сте ма. 

Да би чи та лац вред но вао де ло ко је има пред со бом, ну жно је да, 
ис пр ва, пре по зна свр ху ње го вог на стан ка; да уо чи је дин стве ни еле мент 
око ког сви оста ли еле мен ти на ста ју. Јед ном про на ђен, део при че ко ји је 
за ау то ра су штин ски иза зов чи та о цу по ста је пред мет оче ки ва ња и вред
ност пре ма ко јој ће, на кра ју, де ло пре ме ри ти. Та ква вред ност се у овој 
књи зи, мо жда пре све га дру гог, мо гла од но си ти на ди на ми ку оси па ња 
би ћа, на без из глед ну бор бу ин ди ви дуе да оп сто ји пред не ми нов ним уну
тар њим уру ша ва њем, на суп тил не, по след ње на по ре да се соп стве но ја 
са чу ва од не ста ја ња. Про цес, у том слу ча ју, сам по се би не би био нов, 
али би то мо гло би ти ње го во ау тор ско са гле да ва ње. О том пре ла зу од 
ви тал но сти до смр ти иден ти те та у овој књи зи, ипак, ја ко је ма ло ре че но. 
До дат но, он је че сто на гла ше но из о ста вљен, те се, на кон при ка за тра у
ма тич не си ту а ци је, при че за вр ша ва ју крај ње на ив ним и не у вер љи вим 
опи сом ста ња у ком се лик на кра ју на шао („за тво ре на у свет свог ума”, 
„она се по вла чи у сво ју свест”, „чвр сто огра ђе на у сво ју свест и се ћа ње”, 
„за ро бљен у до ме ну сно ви ђе ња”) као па ци јент. Из гле да, за то, да би, пре 
пи та ња о не у вер љи во сти и ана хро но сти, тре ба ло по ста ви ти пи та ње 
са мог раз ло га пи са ња. 

Ко му ни ка тив на ну жност је да и чи та лац и ау тор на ово пи та ње 
има ју од го вор, иа ко ни је ну жно да га да ју, ни ти да се око ње га са гла се. 
Уко ли ко јед на, или, ма ње ве ро ват но, ни јед на стра на не ма ре ше ње за овај 
зах тев, та да, ма кар би ло тек ста, ме ђу њи ма не ма при че, ни ње ног де ла о 
ком се мо же го во ри ти. Ме ђу тим, ка ко по је ди ни па су си ове књи ге уи сти
ну све до че о по сто ја њу ин те ре сант ног осе ћа ја за при по ве дач ке де та ље, 
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те пру жа ју на зна ке о за ме та њу дру га чи јег, не спу та ног сти ла1, по сто ји 
про стор за оче ки ва ње ће она де ла са ко ји ма се ау тор ка, на кон де би тант
ске зби р ке, бу де ја ви ла до ћи уз сло бод ни ји из раз и по сто ја ни ју осно ву, 
те да ће се од ли ко ва ти та квим при по ве дач ким мо де лом ко ји би оне ја че 
стра не при по ве да ња до вео у цен тар чи та лач ке па жње. 

Бран ко РАН КО ВИЋ

ЈЕ ЗА ЖИ ВО ТА

Фи лип Ро го вић, Гну ша ње, Но ви Сад, Ма ти ца срп ска 2015

Ка да ау тор при па да књи жев но сти ко ја има бо га ту и ра зно вр сну 
тра ди ци ју фан та стич ног дис кур са, по ред њим се на ла зи озби љан иза зов. 
Фи лип Ро го вић, ко ји је свој спи са тељ ски укус из гра дио на чи та њу кла
сич не књи жев но сти, али и фан та сти ке и хо ро ра, оче ки ва но свој пр ви 
ру ко пис об ли ку је уну тар тих жан ровскх по тен ци ја ла, ме ша ју ћи их та ко 
са еле мен ти ма пси хо ло шког три ле ра и ро ма на то ка све сти. Са ва Да мја нов 
је ре као да „срп ска као и свет ска пост мо дер ни стич ка ARS COM BIN TO RIA 
ти по ло шки ви ше под се ћа на древ ну умет ност ал хе ми је, не го на не ку 
тра ди циј ску литeрарну по ја ву”. Ко ри сте ћи ту нео гра ни че ну сло бо ду 
ко ју ал хе ми чар сти че, да ме ња об лик ма те ри је, да је пре о бра жа ва, фан
та сти ка ће тра жи ти но ве на чи не да иза зо ве не си гур ност код чи та ла ца. 
Ро го ви ће вих де вет при ча не де ли за јед нич ке про та го ни сте, ни ти је дин
ствен на ра тив ни ток, али је си ла ко ја их др жи на оку пу ис пи ти ва ње 
ути ца ја про сто ра и ур ба не сре ди не на мен тал но ста ње чо ве ка, и из то га 
про из и ла зи да се ње го ви ли ко ви осе ћа ју не ла год но јер их ат мос фе ра 
ве ли ког гра да све сна жни је при ти ска у из мак ну ћа све сти. 

Пре не го што се по за ба ви мо са мим тек стом, чи ни се да нам по зна то 
плат но мо же отво ри ти вра та пре ма бо љем раз у ме ва њу ста ња Ро го ви ће
вих ју на ка, јер њи хо ва ста ња је су кључ на за об ли ко ва ње са мог на ра ти ва. 
О по ме ре но сти и по мра че њи ма све сти сва ка епо ха је да ла свој суд, но 
нор ве шки сли кар Едвард Мунк сво јим, по не ки ма нај зна чај ни јим, де лом 
Ври сак као да је ус пео да нај ди рект ни је тран спо ну је свој осе ћај све та. 
Фи гу ра окру же на Ослом и бр дом Еке берг, те та ко укље ште на из ме ђу 
гра да и луд ни це, пре но си осе ћај о ко ме је Мунк за пи сао: „Мо ји при ја те љи 
су на ста ви ли хо да ти, а ја сам остао, дрх те ћи од не ми ра, и осе ћао сам бес

1 У том кон тек сту, вре ди обра ти ти па жњу на не ко ли ко ре че ни ца при че 
„Ме мен то мо ри”, ко је до бро од ра жа ва ју по ме ну ту ла ко ћу и при по ве дач ки ен
ту зи ја зам: „Ве ша ње. Ту тре ба мно го хра бро сти. При пре ми ти пар че ка на па, 
па жљи во га учи ни ти ом чом, кр ва вим кру гом, ги љо ти ном, и пре ба ци ти пре ко 
др ве не гре де. Ста ти на от пад што се про на ђе на та ва ну” (под ву као Б. Р.). 




