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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.). 
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кра јан крик ка ко про ла зи при ро дом.” Сво ју нај по зна ти ју се ри ју сли ка 
Мунк ће на зва ти Је за жи во та, и у том на сло ву кри ју се ни вои зна че ња 
ко ји се пре кла па ју са осе ћа њем не при па да ња и дис ло ци ра но сти ко је мо
же мо на зре ти у те ма ма ко је за ни ма ју Ро го ви ћа, али, раз у ме се, у јед ном 
дру га чи јем хро но то пу. Гну ша ње при ка зу је стра хо те жи во та љу ди ко ји 
су из гу би ли сми сао, би ло ка кву вр сту мо рал ног, етич ког или вред но сног 
ком па са ко ји би их во дио. Оно што им пре о ста је је сте бол на уса мље ност, 
мрак ко ји их раз два ја као што је Мунк раз два јао сво је ли ко ве јер су „ду
хов но па ра ли зо ва ни” и осе ћа ју „гну ша ње над са мим со бом”, и што је 
нај тра гич ни је, не по сто ји ни ко ко им мо же по мо ћи да се са та квим ста
њем из бо ре. 

Да мир Сми ља нић се, у књи зи огле да са по ет ским на сло вом Ири
та ци је, ба ви пи та њем он то ге не зе ири та ци ја, на во де ћи да раз об ли че ње 
фор ме иза зи ва ири та ци ју због на ви ке чо ве ка да жи ви окру жен струк ту
ра ма и об ли ци ма ко ји сто је у не ка квом по рет ку. Ка да се та кво устрој ство 
из гу би, као што је то слу чај у при чи Гну ша ње, си стем се уру ша ва и на
ста је „дез о ри јен та ци ја чу ла” ко ја ви ше ни су у мо гућ но сти да пер ци пи ра ју 
свет, а та кво ста ње у чо ве ку иза зи ва ег зи стен ци јал ну не ла го ду. По сто је 
и при ме ри со ци јал не га дљи во сти ко ја мо же би ти усме ре на на ли це мер је, 
ко руп ци ју или кр ше ње не ка квих оп ште при хва ће них нор ми по на ша ња 
уну тар јед не дру штве не гру пе. Ро го ви ће ви ју на ци ко ји ви де соп стве не 
двој ни ке осе ћа ју из ве сну муч ни ну, али и збу ње ност јер су су о че ни са 
чи ње ни цом да свет у ко ме се на ла зе ви ше ни је исти, те да је ње го ва по
јав ност би ла са мо по вр ши на ко ја са кри ва не што не по зна то, до не кле и 
за стра шу ју ће. Ода тле про ис ти че и по след ња ре че ни ца ро ма на, ко ја сво
јом елип тич но шћу зву чи пре те ће: „Све је дру га чи је; са мо је он остао исти”. 
Она упу ћу је на то да је по јам про шло сти ока ме њен и увек исти, али да 
је и са ма са да шњост као ка те го ри ја то ли ко не са зна тљи ва и амо рф на да 
је кроз та кву шу му сим бо ла не мо гу ће из на ћи пут. Та ко се об ли ку је још 
јед но пи та ње на ко је ау тор сво јим при ча ма по ку ша ва да дâ од го вор, а 
то је пи та ње ре а го ва ња на про ме не, јер сва ка при ча опи су је лич ност 
ко јој се жи вот на пу та ња пре о кре ће. Ипак, ка да, фрој дов ски ре че но, ту гу 
за ме ни ме лан хо ли ја, лич ност се тран сфор ми ше у без лич ну фи гу ру ко ја 
осе ћа „гну ша ње над са мим со бом, не под но ше ња соп стве ног об ли ка и 
соп стве не су шти не, и соп стве них мо гућ но сти, оства ре них или нео ства
ре них, све јед но”.

Чи та ју ћи увод ну при чу „Гну шање” не мо же мо да се не при се ти мо 
До сто јев ског и ње го вог мо ти ва двој ни ка ко ји су о чен са „бо љим со бом” 
осе ћа да не при па да све ту ко ји га окру жу је, и по ста је раз дра жљи во гне
ван, или Са ра ма го вог Удво је ног чо ве ка ко ји, су о чен са чо ве ком истог из
гле да, спо зна је ко ли ко су од но си са љу ди ма око ње га крх ки, а свет ар би
тра ран. И на тој вр сти пер цеп тив не не си гур но сти и анк си о зно сти, ко ју 
је Цве тан То до ров ви део као има нент ну осо би ну фан та стич ног дис кур са, 



367

Ро го вић ће из гра ди ти про фи ле сво јих ли ко ва по пут Ђор ђа Оже го ви ћа, 
Ми шка и Ду ши це Мра о вић Ан тић, ко ји се су сре ћу са сво јим нај го рим 
стра хо ви ма, те се са њи хо вим ан тро по мор фи зо ва ним пер со ни фи ка ци ја ма 
бо ре ка ко би про на шли из гу бље ни сми сао свог по сто ја ња. По и гра ва ње 
ау то ра са ат мос фе ром хо ро ра са мо по ја ча ва осе ћај да про стор у ко ји су 
сме ште не при че има сво је скри ве не за ко ни то сти и да ње го ве гра ни це 
по ста ју све по ро зни је. Хо рор по ста је сли ка сва ко днев ни це ко ју ни шта не 
мо же да олак ша: под јед на ко је за стра шу ју ће слу ша ти при чу о же ни чи ји је 
муж не у мор но ра дио и по сле смр ти оста вио за со бом са мо на го ми ла не ду
го ве, или ви де ти де ка ни цу ко ја у сво јој кан це ла ри ји на и ла зи на леб де ћег 
чове ка ко ји на ме шта сли ку на зи ду. Ро го вић же ли да нас уве ри у то да је 
свет не мо гу ће ана ли зи ра ти, те да смо пре пу ште ни на го ни ма као ју нак при
че „Не ко је у дво ри шту” и да се мо ра мо раз ра чу на ва ти са со бом и ни са ким 
дру гим. У тој ат мос фе ри, ко ја их гу ра на де ло ва ње, ју на ци до ла зе до тач ке 
ау то де струк ци је, па та ко и сам чин са хра не у при чи „За ко пај ме” од је ку је 
са мо ћом чо ве ка ко јег не ма ко да опла че, те је и у смр ти уса мљен.

У по тра зи оства ре њем, ли ко ви при ча по ку ша ва ју да се из бо ре за 
иш ча ше не вред но сти по пут ча сти и прав де ко ји ма су их очин ске фи гу
ре учи ле, а ко ји ма у ствар но сти уру ше ног све та не мо гу да се во де. Сар
тро ва ми сао „па као – то су дру ги” у све ту збирке Гнушање до би ја но ве 
сло је ве зна че ња, те се па као не на ла зи у спо ља шњем све ту не го по ста је 
уну тра шњи, јер про го ни те љи на се ља ва ју са мо про сто ре ума. При ча 
„Ста ри од ла зи” об ли ку је се у ре че ни ци: „Ка да се те су бо те спу стио мрак, 
Бра ну То ми ћа је об у зе ло рас по ло же ње ка кво до та да ни је по зна вао. Те шко 
и гу сто и ле пљи во рас по ло же ње.” Ро го вић ће у овој при чи про ду би ти 
би нар ну опо зи ци ју из ме ђу мла ђих и ста ри јих чла но ва по ро ди це, ко ји не 
мо гу за јед но да оп сто је, не го се ра зи ла зе и оса мљу ју. Вред но сти „ста рог” 
све та, ко ји се на сла њао на по ште ње и вред но ћу, су прот ста вља се „мла
ђем”, отво ре но усме ре ном ка сна ла же њу, ла жи ма и не прав ди. По јам 
„до брих мо ма ка” ко ји има ју „до бре на ме ре” по ста је де пла си ран, јер 
оп ста ју са мо они са нај мрач ни јим на го ни ма, ко је на си ље во ди до са мо
у ни ште ња, или их пре тва ра у пу бли ку ко ја из о па че но ужи ва у ту ђој смр ти 
као у при чи „Ци мер”. Чи ни се да Ро го вић же ли да пре и спи та тај јаз и 
гур не сво је ју на ке то ли ко да ле ко да мо ра ју за ко ра чи ти у мрак. Про бле
ма ти ка ко јој ће се Ро го вић по све ти ти је сте по јам гу бит ка и су о ча ва ња 
са њим, а са мим тим и по сле ди це ко је пре у сме ра ва ју жи во те у пот пу но 
дру га чи јем сме ру од ци ља ног. По след ња при ча – „Не ко је у дво ри шту” 
– је сте по ку шај при зи ва ња из гу бље не про шло сти, ко ја ју на ку не до ста
је и ко ја иза зи ва сим бо лич ки по вра так у род ни град, се ман ти зо ван као 
про стор ко ме ју нак за и ста при па да.

Ка ко би ис пу ни ла сво ју по тре бу за по ме ра њем сми сла, фан та сти
ка се угне зди ла у по сто ре ствар но сти ко је он да ис кри вљу је по по тре би. 
Фи лип Ро го вић је вр ло све сно иза брао ту вр сту сре ди не и спрет но ис плео 



сво је при че око не ко ли ко те мат ских чво ри шта. По тра га за се ман тич ким 
ис хо ди шти ма је сте оно што чи та о ца уз бу ђу је, те је сто га по не кад бо ље 
по и гра ти се по вла шће ним ме сти ма у теск ту не го по ну ди ти отво ре но 
ре ше ње и од ма ћи се од жан ров ских ока ме ње но сти кроз ре кон тек сту а
ли за ци ју. Те мат ски и жан ров ски при вла чан, овај текст ну ди не ку вр сту 
ау то ра зре ше ња у ми сли да се рав но те жа ус по ста вља ис кљу чи во кроз са
мо спо зна ју. У та квом за кључ ку мо же мо на и ћи на вр сту на де ко ју Ро го
вић оста вља у мр ви ца ма, да се као чи та о ци и ту ма чи за њу оти ма мо у 
на ди да ће ау тор на ста ви ти да се ба ви овим те ма ма и у на ред ним спи са
тељ ским по ду хва ти ма. 

Со фи ја ВИ ЂИ КАНТ

ЖИ ВОТ НИ ЈЕ МА ТЕ МА ТИЧ КА ВЕ ЛИ ЧИ НА

Карл Уве Кна ус гор, Мо ја бор ба, том II, Bo o ka, Бе о град 2016

Не где око 2007. го ди не, Нор ве жа нин Карл Уве Кна ус гор, ау тор не
ко ли ко књи га, та да де ли мич но по знат у сво јој зе мљи, епи фа нич но за кљу
чу је да се за си тио фик ци је. У крат ком ра спо ну из ме ђу 2009. и 2011. го
ди не штам па но је шест то мо ва ње го вог ау то би о граф ског еп ског ро ма на 
Мо ја бор ба, ду гач ког го во ра о ин тим но сти сва ко днев ни це из ме ђу им пе
ра ти ва жи во та и не из бе жно сти смр ти, књи жев ног по ду хва та ко ји уки да 
мно ге стан дар де пи са ња. Прет по ста вља ју ћи ко ли ку жр тву под но си, 
зна ју ћи да у ову књи гу ула же је ди но што је прак тич но нео ту ђи во – се
ћа ње и да то те ку ин тим но сти, пи сац ула зи у про стор у ком се гра ни це 
из ме ђу књи жев но сти и ствар но сти за ма гљу ју. 

Пр ви том ро ма на (штам пан про шле го ди не код истог из да ва ча), 
ко ји је ујед но и сво је вр стан опи сни трак тат о смр ти, за вр ша ва се ау то пор
тре том са мр твим те лом. Кна ус гор се вра ћа у се ћа ње и оп се жно опи су
је да не ко ји су усле ди ли по смр ти ње го вог оца. Де таљ но илу сту ру је 
сре ђи ва ње уну тра шњег про сто ра ку ће у ко јој је ње гов отац умро. На из
глед три ви јал ни де та љи, као и ина че код Кна ус го ра, за пра во се та ло же 
и за јед нич ки но се сна жну сим бо лич ку струк ту ру. Чи сте ћи не у ред ни фи
зич ки про стор, на ра тор се у исто вре ме мен тал но про чи шћа ва, че шља
ју ћи се ћа ња, осе ћа ња и ми сли. Из те гоб не утро бе ку ће ко ја пре ти да га 
ис то пи, по пут мо дер не би блиј ске не ма ни, на ра тор из ла зи по но во ро ђен. 
По след ња сли ка ко ју ви ди мо је у мр твач ни ци. Огле да ју ћи се у те лу мр твог 
оца, Кна ус гор пе ча ти ра крај јед ног од но са, јед ног те шког жи вот ног по
гла вља обе ле же ног ти хим при ти сци ма, по ти сну тим су ко би ма и на мет
ну тим осе ћа ји ма кри ви це. 
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