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над укле тим тим / као да ће та ко не за вр ше ни ни”; „на ка пи гла ва тог 
нео сан ка сан ка”. 

За тим, при сут не су број не та у то ло шке фи гу ре, али свр сис ход не 
зна чењ ској рав ни чи та ве књи ге. Из два ја ју се али те ра циј скоасо нант не 
игре, за тим ре пе ти ци ја, хо мо ни ми ја, екви во ка ци ја, по лип то то ни, елип
се, оно ма то пе ја („то што ко ра чаш пр ви пр ви пр ви / не зна чи да си вла сник 
пр ти не”; „што ди же сво је сте не у сне у се не / сне се не се не се не”; „то ни
шта шта је”; „она пр ва пра ва пр ва”; „а је сам је сам је цам је сам”; „и ка
сни мо ка сни мо ка сни мо”). Очи глед но да се ова квим игра ма ре чи ма не 
мо гу по сти ћи за вид ни се ман тич ки пре о кре ти (што пе сни ку и ни је циљ), 
већ је ре зул тат та у то ло шких фи гу ра на ста вак оног се ман тич ки бит ног 
у пе сми, и то на ста вак као од јек, као ак це нат, као оно су што у сти ху.

Ефек тан, (бла го) иро ни чан и игрив пе снич ки дис курс ко ји обе ле
жа ва чи та ву нај но ви ју пе снич ку књи гу Срод не ду ше Зо ра на Пе ши ћа 
Сиг ме очи ту је се и у пе сми од све га де вет сти хо ва „Хи по те ка”, ко ја се 
ба ви веч ним пи та њем веч но сти и но вих дру штве них „те ко ви на” (кре дит 
и по тро шач ки мен та ли тет, на при мер), што је још ви ше и ду бље по ти
ску ју и по ни шта ва ју, на жа лост:

Ку пи ли смо веч ност
на кре дит
хи по те ку смо да ли
на ше гу сте жи во те
и веч ност је про шла за трен ока
и оста ли смо без иче га
са мо се ноћ ши ри ла пре ко пла ни на
и бес плат но нам ну ди ла
под смех (ци ни зам) зве зда.

Алек сан дар Б. ЛА КО ВИЋ

ПИ ШЕМ, ДА КЛЕ ПО СТО ЈИМ!

Сла во љуб Мар ко вић, По бу нио сам се жи во том, Кул тур ни цен тар Но вог 
Са да, Но ви Сад 2015

Ро ма ном По бу нио сам се жи во том Сла во љуб Мар ко вић се упи су је 
у опус нај у спе ли је ин те лек ту а ли стич ки усме ре не про зе срп ске пост мо
дер не, ка ко фор мом ро ма на као екс пе ри мен том, та ко и са др жин скомо
тив ским аспек ти ма при че. Хер ме тич но, бо га то ин тер пре та циј ским мо
гућ но сти ма и отво ре но за чи та о це, ово де ло до и ста функ ци о ни ше као 
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над ро ман, ка ко га ау тор де фи ни ше у под на сло ву и у са мој при чи: „над
ро ман је гло бал на фор ма, ко ја по ред утвр ђе них фор ми (ро ман, но ве ле), 
мо же да са др жи и низ тек сто ва ко ји до пу ња ва ју са да шње фор ме. Ме ђу
тим, у из о би љу тек сто ва тре ба пре по зна ти ро ман или при чу.” 

Иза зов на по тра га за при чом чи та о цу се на ме ће па ра лел но са јед ном 
од до ми нант них те мат ских се квен ци у ко јој ли ко ви тра га ју за не ста лим 
пи сцем. Чи ни се да се Мар ко вић овим де лом пред ста вља као по бу ње ни 
чо век ко ји је спре ман да се су о чи са по књи жев ност ве о ма озбиљ ним 
по сле ди ца ма бар тов ски про кла мо ва не смр ти ау то ра. Чак два ли ка де ла 
су пи сци и за њи ма тра га ју оста ли ли ко ви, во ђе ни стра хом од соп стве ног 
не стан ка, јер, ка ко ка же је дан од њих, без пи сца ће и они убр зо би ти 
за бо ра вље ни, као да ни су ни по сто ја ли. 

Лик пи сца Ива на Пал мо ти ћа мо ти ви са ће на ра тив ни по вра так у 
сред њо ве ко вље, ка да је тур ски сул тан Мех мед Осва јач ви со ко це нио 
умет ност, да би већ ње гов на след ник Ба ја зит за по чео де са кра ли за ци ју 
и уни шта ва ње умет нич ких тво ре ви на. Из пер спек ти ве 21. сто ле ћа, из 
ког се од нос пре ма умет но сти раз ма тра и ком при па да ју оста ли ли ко ви, 
до ла зи се до спо зна је да по што ва ње умет но сти и књи жев но сти има си
ла зну пу та њу кроз вре ме и у тој де гра да ци ји свет ко јим је књи жев ност 
оку пи ра на би ва ви ше стру ко до ве ден у пи та ње. 

Од ре ђу ју ћи два вре мен ска то ка при че ро ма на, ко ји на из глед има ју 
па ра лел но усме ре ње, али су по ве зи ви по е тич ким пи та њи ма и књи жев
но и сто риј ским ис ку ством, Мар ко вић ства ра мно штво ра су тих ко ма ди ћа 
мо за и ка чи је скла па ње у при чу би ва хер ме ти зо ва но и оте жа но при по вед
ном тех ни ком ко ја об у хва та го то во све по зна те мо де ле. Мо гло би се чак 
ре ћи да об у хва та то та ли тет при по ве дач ког ис ку ства, јер ме ђу ко ри це ове 
књи ге ста ло је све оно што се под во ди под по јам књи жев ног тек ста. Сви 
рас по ло жи ви дис кур си на шли су свој про стор у при чи. При по ве да ње 
те че из пер спек ти ве шест гра ма тич ких ли ца и сва ко од њих има свој 
угао ви ђе ња до га ђа ја и про бле ма ти ке де ла. 

Не ли не ар на при ча над ро ма на функ ци о ни ше као хи пе р текст ко ји 
је ви ше стру ко лин ко ван. Пре по чет ка са ме при че гра ма тич ка ли ца но се 
озна ку фол де ра уз ко ји сто ји ра спон стра ни ца ко ји сва ко ли це об у хва та, 
чи ме је из ме ње на уо би ча је на фор ма са др жа ја и чи та ња књи ге. Сва ко 
ли це по ја шње но је у јед ној вр сти лин ка – у фу сно ти, ко ја ће ка сни је у 
окви ру при че упу ћи ва ти на раз ли чи те са др жа је у бли жем и да љем од
но су спрам основ ног тек ста. Дру гу вр сту лин ка чи не тек сто ви да ти на 
кра ју књи ге, не за ви сни ји од основ ног на ра тив ног то ка. У текст су умет ну
ти и скри ве ни лин ко ви, ко ји се мо гу от кри ти тек ка да се од ре ђе ни мо тив 
или аспект при че пре по зна у не ком од на ред них по гла вља де ла, у ком 
би ва при ка зан из по зи ци је ко ја од го не та ва жан де таљ за раз у ме ва ње. 

Илу зи ја то та ли те та књи жев ног ис ку ства и то та ли те та при по ве да
ња до пу ње на је на ме ром да се ство ри илу зи ја то та ли те та исто ри је ко ја 
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је у пост мо дер ној књи жев но сти у ве о ма уској ко ре спон ден ци ји са књи
жев ним тек стом, јер је и са ма тек сту а ли зо ва на. У де лу се ви ше не по ста
вља пи та ње да ли је тек сту а ли зо ва на исто ри ја фик ци ја, већ се кон ста
ту је да исто ри ју пи шу по бед ни ци и из ње се бри ше све оно што они не 
же ле да пам те. Јед ним де лом то зна чи и пре власт иде о ло ги је над исти на ма, 
ко је књи жев ни је зик при сва ја ју за се бе ка ко би тво ри ле илу зи ју исти не, 
нај че шће у фор ми суд ских за пи са и за кон ских про пи са ко ји ма уре ђу ју 
свет. Због то га је не ста нак пи сца за свет тра ги чан до га ђај. Иван Пал мо
тић, на сле див ши књи гу од пре да ка „на ко жи ис пи са ну” ко ја са др жи 
„веч не исти не”, има моћ да се се ћа, да пам ти чак и оно што не же ли. Он 
је, као и сва ки пи сац, „ан то ло гиј ски при мер иш че за ва ња”, а са мим тим 
услов за не ста нак књи жев но сти. Пи сац је онај ко је „ло ја лан”, што би 
зна чи ло да без ње га ни књи жев ност ни исти на ви ше не би по сто ја ле. 

Јед на од ју на ки ња над ро ма на име но ва на је као Је ле на и по сто је 
ја сне алу зи је на Ан дри ће ву ју на ки њу, же ну илу зи ју, али и на Је ле ну због 
ко је се по вео Тро јан ски рат. Од ста рог ве ка до пост мо дер не Је ле на је тра
ја ла као мо тив оп се сив не жен ске ле по те и ње не мо ћи да оп чи ни. У овом 
де лу по ста вља се пи та ње као на слов јед ног ње го вог сег мен та: „Мо же 
ли Је ле на не ста ти као пи сац”, да би смо у јед ном од на ред них на и шли на 
ис каз да је Је ле на по сле то ли ко ве ко ва „би ла не по зна та се би”. За кључ ком 
да „не ста је ли те рар ност”, а љу бав ну при чу за ме њу је пор но гра фи ја, под
вла чи се опа сност и од ко нач ног гу бит ка есен ци је ко ја књи жев ност чи ни 
књи жев но шћу. Вра ти ти пи сца књи жев но сти зна чи ло би вра ти ти јој по треб
ну ли те рар ност и ти ме се су прот ста ви ти не ви дљи вим моћ ни ци ма ко ји 
исти не и ла жи, вред но сти и мо рал же ле при ла го ди ти сво јим по тре ба ма.

По бу ни ти се про тив оно га што књи жев ност угро жа ва мо гу ће је по
сред ством је зи ка ко ји има моћ да име но ва њем по сто ја ња и за пи си ва њем 
спре чи њи хо во не ста ја ње у за бо ра ву. Је дан од ли ко ва вра ћа се у за ви чај 
ка ко би из ра дио ди ја ле кат ску кар ту По мо ра вља, ода кле су не ка да во ди ли 
дру мо ви до пре сти жних сред њо ве ков них гра до ва у ко ји ма по сто је за
пи си на на шем је зи ку, по ста вља ју ћи нас као трај не кроз вре ме, као део 
ве ли ке исто ри је. Ипак, исто ри ја ни је до вољ на за тра ја ње, јер „пам ће ње 
ни је са мо исто ри ја већ и при ча, ко ја је че сто ва жни ја”. Из тог раз ло га 
по тре бан је пи сац: „ако не бу де пи сца из го во ре но ће оста ти мр тво”. Је зик 
про шло сти ко ји се гу би си но ним је за смрт. Он је спо на са све том пре да
ка и њи хо вим књи га ма ко је су од раз не ка да шње ве ре и уче ња. Од ре ћи 
се све га то га зна чи по ста ти роб, „а по ста је те роб ако се по ја ви те на дру
гом ме сту без сво јих књи га”. Ро бо ви не ма ју име, што је исто као и да не 
по сто је. 

У је зи ку ле жи оруж је за оп ста нак књи жев но сти ко ја је у пост мо дер
ној епо хи угро же на, из ме ђу оста лог, и хи пер про дук ци јом фил ма ко ји 
„хип но ти ше и га си кри тич ко ми шље ње, успе шно по ко ра ва ма се”. Филм 
екс пло а ти ше исто ри ју, али и уби ја књи жев ност ка да на сто ји да екра ни
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зу је текст јер њен је зик не мо же да се пре ве де у дру ги ме диј а да се са мо 
де ло „не из бри ше”.

 Опа сност је у то ме што при пад ни ци пост мо дер не кул ту ре за осно
ву жи во та узи ма ју „си му ла ци ју”, а не сам жи вот о ком књи жев ност 
го во ри, те ин те ре со ва ње усме ра ва ју ка по крет ним сли ка ма и ве ге ти ра
ју као кон зу мен ти роб но об ли ко ва не исто ри је и књи жев но сти. Ју на ци 
ро ма на по ку ша ва ју да сни ме филм ка ко би обе ле жи ли сто го ди шњи цу 
ње го ве по ја ве као нај ва жни јег изу ма два де се тог сто ле ћа. Не у спех ко ји 
их пра ти об ја шњен је на ра тив ним ис ка зом да на кон сто го ди на фил ма 
не ста је и ње гов сми сао, јер ће „исто ри ја би ти ђу бри ште из ког ће се у 
вре ме про сла ве ва ди ти по ко ја ро ла”. 

Чи тав свет и сва по сто ја ња из ни кла су из пра по чет ка у ко ме је по
сто ја ла реч. Она омо гу ћу је да све пи са но бу де траг жи во та у Мар ко ви
ће вом ви ђе њу књи жев но сти и за то га на кон над ро ма на По бу нио сам се 
жи во том мо же мо ви де ти као не ко га ко не од у ста је од не из ве сне бор бе 
у вре ме ну у ком књи ге и ли те рар ност на гри за тек сту а ли зо ва ни свет 
не књи жев них и не ли те рар них фе но ме на. Из угро же не по зи ци је ау тор 
исту па по бу њен, при хва та ју ћи на се бе бре ме би ва ња пи сцем и на по ми
њу ћи да је књи жев ност „за јед нич ка жеђ за исти ном све та”, под вла че ћи 
ње ну моћ да жеђ уга си сна гом је зи ка да очу ва пам ће ње исти на, јер са мо 
та кав свет мо же би ти ху ман.

Ан дреа Бе а та БИ ЦОК

О ЈА КО ВУ ИГ ЊА ТО ВИ ЋУ (ЈА ШИ); ЊЕ ГО ВУ ЖИ ВО ТУ,  
МИ ШЉЕ ЊУ И ПИ СА ЊУ, И ЊЕ ГО ВУ ДО БУ

Ра до слав Ера ко вић, Књи га о Ја ко ву, Ака дем ска књи га – Фи ло зоф ски фа
кул тет, Но ви Сад 2015

Књи га о Ја ко ву на слов је под ко јим је Ра до слав Ера ко вић (1973) 
об је ди нио се дам ау тор ских есе ја по све ће них ка ко де лу та ко и ства ра лач
ком ли ку Ја ко ва Иг ња то ви ћа (1822–1889), јед ног од на ших нај зна чај ни јих 
књи жев них ства ра ла ца 19. ве ка. Про пра ће но ау то ро вим „Пред го во ром”, 
те за вр ше но бес пре кор ном „Хро но ло ги јом жи во та и ра да” и пре ци зно 
од ме ре ном „Се лек тив ном би бли о гра фи јом” Ја ко ва Иг ња то ви ћа, ово де ло 
на шу књи жев ну тра ди ци ју ту ма чи кроз но во чи та ње кла си ка, те отва ра 
чи та лач ке пер спек ти ве до са да не у о че не, ши ре ћи хо ри зонт оче ки ва ња 
да ле ко из ван са мих гра ни ца књи жев ног тек ста, про на ла зе ћи у де та љи
ма тач на и убе дљи ва ту ма че ња ко ја се у до са да шњим ис тра жи ва њи ма 
да тих те ма ни су на ме та ла као при мар на. 




