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од мно гих „ја” у Ар за ма су гле да упла ка ног чо вје ка са про зо ра, без спрем
но сти да по мог не, а оно што ви ди ства ра тје ско бу и ло ше рас по ло же ње. 
„Ја” у Ар за ма су бје жи од кон так та са дру гим осо ба ма да би у ста њу оту
ђе но сти и са мо ће по же ље ло смрт као ис пи сни цу из жи во та. Љу бав је 
је ди ни мо тив ко ји се су прот ста вља на ди ру ћем ни хи ли зму.

Крат ки про зни фраг мен ти до пу њу ју оно што драм ски текст оста вља 
пра зним, али не до слов но не го сим бо лич ки. Јер ту су дви је сли ке сви је та 
ко је се ста па ју у јед ну, а екви ва лент јој је смрт. Жи вот је цр ноби је ли 
не за ни мљи ви мо за ик у ком је им пе ра тив гле да ти сво ја по сла и бје жа ти 
од свих ви до ва укљу чи ва ња, бор бе и дру штве не ак тив но сти. Ту жна 
стра на по сто ја ња са вре ме ног чо вје ка. У овом сми слу Ар за мас се укла па 
у ег зи стен ци ја ли стич ке тек сто ве до но се ћи раш чла њи ва ње жи во та на нај
сит ни је де та ље. Сва ко „ја” или „он” се укљу чу је у гру пу, ко ја не по ста је 
за јед ни ца. Ис ти ца њем по је ди нач ног и афир ма ци јом по ли ти ке окре та ња 
гла ве и за тва ра ња очи ју гу ши се ин ди ви ду ал но људ ско и на по сљет ку 
све се пре пу шта бе сми слу.

На кра ју, сви јет Ар за ма са је сви јет стра да ња и стра ха, сви јет ко ји не 
до но си ље по ту и мир, сви јет на ка кав смо на ви кли, али са ко јим се не 
ми ри мо. Те мат скомо тив ски, а по себ но на ни воу иде је, ово је из у зет но 
за ни мљи во дје ло, ко је, ме ђу тим, ода је ути сак не сре ђе но сти и не до вр ше
но сти. Раз би је ност струк ту ре и пре ве ли ка са мо стал ност по је ди них фраг
ме на та на ру ша ва ју цје ли ну до те мје ре да се по ста вља пи та ње да ли се 
Ар за мас мо же схва ти ти као јед но. Ова књи га је оста ла не гдје на пре ла зу 
из ме ђу дра ме, збир ке при ча и ро ма на, што се ис по ста вља као ма на. Уко
ли ко је то из ве де но свје сно, с на мје ром да се фор мом и струк ту ром ути че 
на сло је ви тост зна че ња, ни је би ло на ро чи тог успје ха у то ме, већ се, на
про тив, са да то до жи вља ва као озби љан про пуст.

Го ран РА ДО ЈИ ЧИЋ

ЗА УМ НИ ПРО СТОР ЗА ВИ ЧАЈ НО СТИ

Мир ко Де мић, Ћутањa из го ре, Аго ра, Бе о град 2016

Го ди на 2016. ујед но је и го ди на ка да је ве ли ко за ви чај но пе ток њиж је 
Мир ка Де ми ћа (1964), ко је се на по се бан на чин ба ви фе но ме ном Ср ба у 
Хр ват ској, до би ло сво ју ко нач ни цу са ро ма ном Ћу та ња из го ре, од ау то
ра озна че ног као фан та зма го ри ја и истин ски по че так ве ли ке епо пе је, ко ју 
ре дом још чи не Мол ски акор ди (2008), Ата ка на Ита ку (2015), Тре зве ња ци 
на пи ја ној ла ђи (2010) и По(в)рат нич ки ре кви јем (2012).

Са све шћу о ком плек сно сти те ме ко ју је пред се бе ста вио, ау тор је 
сма трао сво јом оба ве зом да као „све док за вр шног чи на не ста ја ња јед ног 
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де ла на ро да, ко ји је, по пра ви лу, увек – уби лач ки и са мо у би лач ки” те 
„мр тве ка пи та ле”, ка ко их сам на зи ва, из ве де из по ли тич ког и исто риј
ског мра ка и из гра ди по но во на „ни чи јој зе мљи”, на по љу књи жев но сти 
и фик ци је. По што је би ти све до ком и уче сни ком исто риј ског до га ђа ја 
ко ји се узи ма као књи жев ни пред ло жак у исто вре ме и пред ност и хен ди
кеп, ау тор је сво ју при по вед ну по зи ци ју стро го др жао у по љу ли ми нал но
сти јер је је ди но са мар ги не и гра ни це мо гао да про го во ри о уни вер зал ни
јем ка рак те ру и зна че њу до га ђа ја, ре зо нер ским гла сом, не при кла ња ју ћи 
се ни јед ној стра ни. 

Фа сци на ци ја исто ри јом увек је по тра га за ан тро по ло шким сми слом 
у њој, а не пре пу шта ње пу кој ци ви ли за циј ској не у мит но сти. У Де ми ће вом 
пе ток њиж ју исто ри ја је са мо шмин ка, ма ска ко ја чи ни ли це ви дљи вим, 
али га не ства ра. Мит је оно што ожи вља ва дух вре ме на. Ус по ста вља њем 
па ра ле ли за ма из ме ђу ми то ло шког сло ја и ро ма неск не при че по ти ску је 
се објек тив но исто риј ско вре ме и со ци јал на мо ти ва ци ја, а не по сред на 
ствар ност у ко јој Де ми ће ви ју на ци жи ве по ка зу је се као пред ви дљи ва 
и по но вљи ва. Исто ри ја огра ни ча ва и спу та ва, али ње ним пре пли та њем 
са ми том до би ја се тре ћа ди мен зи ја, ко ја от кри ва оно што је има нент но 
са мој људ ској вр сти.

Све то по ста је мно го ја сни је по ја вљи ва њем Ћу та ња из го ре, фан
та зма го ри је ко ја пред ста вља, на из ве стан на чин, све вре мен ска со чи ва 
за ду бље раз ма тра ње оста ла че ти ри то ма. У пре по зна тљи вом есеј скоме
ди та тив ном ма ни ру и пр сте на стој струк ту ри, је зич ки пре ци зно, Де мић 
нас уво ди у свет Пе тро ве го ре, у ока ме ње ни Ар го ко ји во ди до нај ду бље 
про шло сти, не би смо ли би ли све до ци оне по кре тач ке исти не за ко јом 
је тра гао, али и по ста ли ње го ви са у че сни ци у на ме ри да дру штве ну исто
ри ју и чо ве ко ву бу дућ ност об ја сни упра во том нај ду бљом про шло шћу. 
Оп сед нут исто риј ским та ло гом ко је уве ра ва да бу ду ће гре шке ни по 
че му не ће би ти дру га чи је од оних из про шло сти, пи сац је у ми ту ви део 
мо гућ ност ука зи ва ња на ван вре мен ски на црт тра ге ди је ко ју оства ру је мо 
са мим жи вље њем.

У скла ду са жан ров ским од ре ђе њем ју на ци Ћу та ња из го ре ни су 
љу ди од кр ви и ме са, гра ђе ни па жљи вом пси хо ло ги за ци јом и ка рак те ри
за ци јом у раз гра на тој мре жи мо ти ва, ни ти су јед но став но пе р со ни фи
ко ва не, опред ме ће не иде је. Пре их мо же мо на зва ти гла со ви ма, утвар ним 
гла со ви ма ко је при по ве дач Ле шо Ди ја ко вић – Са мо ук (а ко ји и сам кри је 
умр ло у свом име ну) ослу шку је на Пе тро вој го ри. Он при сла ња уво на 
„би ло го ре”, слу ша „пул си ра ње пра зни на из ко јих су од бје гле ду ше” јер 
му се, због не мо сти оних ко ји су жи ви, вас кр са ва ње му дро сти из све та 
упо ко је них ге не ра ци ја на ме ће као је ди на ра зум на ствар. Уз „Епи лог 
ко ји је на по чет ку” и „Про лог ко ји је на кра ју”, ро ман чи ни де вет по гла
вља са до след ном тро слој ном струк ту ром где се по себ но ис ти чу упра во 
по гла вља озна че на као „утва ре”.
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Нај ве ћа фан та зма го ри ја ју жно сло вен ске књи жев но сти, Пе ки ће во 
Злат но ру но, у ан тич ком ми ту о Ар го на у ти ма тра жи по чет ну за блу ду 
чо ве ка у све вре ме но сти, док Мир ко Де мић у Ћу та њима из го ре оста је 
ве ран хри шћан ском ми ту, тра же ћи у по стан ку пр вог чо ве ка и пр ву гре шку, 
тре ну так ка да је Јед но пре ста ло да по сто ји. При по ве дач пред нас из но си 
ди ја ло ге, по те кле из књи ге вас кр сле из ка ме на, у ко ји ма уче ству ју Адам 
и Ада ма, Ду ша и Те ло, Не ко и не што и Ни ко и ни шта, Пе тар и Па вле, 
краљ и игу ман, па три јар хо ва гла ва и труп, жи ва ру ка и пе пео, са мо да 
би ту по ли фо ни ју про ро шта ва и уни вер зал них исти на за тво рио на зад у 
књи гу, и у ка мен, оста вља ју ћи за крај ци ни чан зев упра ви тељ ке са на то
ри ју ма: „Ту сам да сме там, да исми ја вам ен ту зи ја зам сва ког прег ну ћа и 
пре кри вам про стир ком ци ни зма сва ки по ку шај апо те о зе бе сми сла ко јег 
љу ди зо ву сми слом.” Књи га вас кр сла из ка ме на у по след њем по гла вљу 
се ка ме ну и вра ћа, на исти на чин на ко ји у Ата ки на Ита ку ма на стир као 
чу до из ра ња из во де са мо да би апо ка лип тич ки уро нио на зад на кра ју. 
Ћу та ња из го ре у из ве сној ме ри су тра ве сти ја Ису со вих Бе се да на го ри, 
где већ пред ло шкопа де жном кон струк ци јом „из го ре” ан ти ци пи ра мо 
по ја ву утвар них гла со ва. 

Не ве ро ват но је ка ко упра во оно нај до ку мен тар ни је има нај ду бљу 
сим бо лич ку вред ност у де лу Мир ка Де ми ћа. У хер ме не у тич ким прег ну
ћи ма не тре ба до зво ли ти да нас за ве ду пи шче ва об ја шње ња про то тек ста 
и до ку мен тар ност, ни ти се ми сле ћи ло ка ли те те тре ба за у ста ви ти на ге о
по ли тич кој по зи ци ји и ве ро до стој но сти на пи са ног; упра во у на зи ви ма 
За у мља и Пе тро ве го ре кри је се по е тич ка тај на пе ток њиж ја, на ро чи то 
ис так ну та у Ћу та њима из го ре. 

Пр ви ло ка ли тет сво јим име ном ис пи су је ма лу ин тер тек сту ал ну 
ко ре спон ден ци ју са ру ским фор ма ли сти ма и Шклов ским о за ум ном 
је зи ку и „ре чи ма из ван сми сла”. У Ћу та њима из го ре осе ћа се те жња 
ка за ум ном је зи ку, из вор ној стра ни го во ра ко ја зву ку не да је са мо уло гу 
пра ти о ца сми сла већ и са мо ста лан зна чај. Ле шо Ди ја ко вић пу ту је, лу та 
пу ста ра ма За у мља „дру гу ју ћи и бе сје де ћи са ов ца ма и пси ма, по ку ша
ва ју ћи да ра зу ми је је зик жи во ти ња и би ља, да ослу шку је уз да хе зе мље 
и њи хо ве од је ке у ушној шкољ ки”. До бар при мер па жљи вог ода би ра 
ре чи и је зич ке вир ту о зно сти пи сца је су гла гол ске име ни це из на сло ва 
по гла вља у ро ма ну ко је у се би но се не што од оног оно ма то пеј ског што је 
ума кло ар ти ку ла ци ји и сме шта њу у сим бо лич ки си стем зна ко ва: „мр мор”, 
„ро мор”, „жа гор”, „њу њо ре ње”, „му мла ње”, „бр бља ње”. 

Ва жност го вор ног је зи ка код Мир ка Де ми ћа и зву ка у ње го вој про зи 
огле да се још у на сло ви ма књи га Мол ски акор ди (жан ров ско од ре ђе ње: 
кон чер то гро со) и По(в)рат нич ки ре кви јем. Ме ђу тим, са Ћу та њима из 
го ре звук би ва ко нач но сје ди њен са дру гим ва жним сло јем у ње го вим 
на сло ви ма и де лу уоп ште – са про стор ном од ред ни цом. То ком ро ма на 
Па вле у јед ном раз го во ру са Пе тром на сто ји да „бу ку вра ти на зад у ње зин 
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за ви чај, у окри ље ни је мо сти – у људ ско ср це”, раз ли ку ју ћи ћу та ње од 
ти ши не, твр де ћи да „ћу та ње не ис кљу чу је звук”.

Дру ги ло ка ли тет, се ман тич ки још бо га ти ји, ујед но је и ју нак ро ма
на – Пе тро ва го ра. За ви чај као про стор ко ји увек из ми че у Де ми ће вој про
зи у Ћу та њима из го ре по ста је глав ни ју нак, онај ко ме се обра ћа ју, онај 
ко ји по сред ством утвар них гла со ва про го ва ра. Из но се се пре да ња о по
ста њу и по ре клу име на, пра ће на на род ном пе смом о на стан ку и не стан ку 
Пе тро ве го ре. Ва жан фак то граф ски и на ра тив ни део ро ма на чи не при ча 
о по след њем хр ват ском кра љу Пе тру Сва чи ћу са хра ње ном на Го ри, као 
и ле ген да о ка лу ђе ру Пе тру ко ме је Го ра, та ко ђе, по ста ла гроб ни ца.

Ле шо Ди ја ко вић има под гла вом ка мен, ко ји се по сле те шке но ћи 
„сна без сно ва” пре тва ра у књи гу. Ве за За у мља са Пе тро вом го ром упра во 
је ка мен, је дан од глав них мо ти ва ро ма на. Ка мен је део не ка да шње сру
ше не бо го мо ље, са кри вен ду бо ко и у име ну но во за вет ног апо сто ла, ко ме 
је пре ма пре да њу Исус пре дао за да так да из гра ди ње го ву цр кву. Апо стол 
Пе тар је ка мен те ме љац, сте на на ко јој је хри шћан ство по диг ну то. Због 
то га не вас кр са ва Исус, већ књи га чи јим вас кр се њем из ка ме на по чи ње 
при по ве да ње у ро ма ну. Ва жност овог мо ти ва огле да се у ре чи ма управ
ни це са на то ри ју ма, при по вед ног гла са из „Про ло га ко ји је на кра ју”, 
ко ја твр ди да „све на ста је из ка ме на, па и при ча. У ка ме ну је по хра ње на 
тај на вре ме на. У њој ври је ме ни је по ди је ље но на бив ше, са да шње и бу ду
ће, као што ову Го ру укра ша ва тро ро га ка па на чи јим вр хо ви ма не пре
ста но зво не звон цад као на ка пи ка кве двор ске лу де. (...) Све на ста је из 
ка ме на и све не ста је у ка ме ну.” 

Од лу чив ши да на ра ци ју сме сти у све вре ме ност, Мир ко Де мић је 
у сво јој про зи истин ску ди ја ло гич ност пре дао про сто ру. Пе тро ва го ра 
ни је тек де кор на ко јем се зби ва ју ве ли ка и ма ла де ла исто ри је два на ро да. 
Пе тро ва го ра је ју нак, уче сник, по кре тач и узрок зби ва ња. Лу ци је Ва ле
ри је Ве ре кунд на јед ном ме сту у ро ма ну ка же: „По сто је пред је ли пред
о дре ђе ни да се због њих ра ту је, пред је ли ко ји сво јом кон фи гу ра ци јом и 
рјеч ним то ко ви ма, сво јим во де ним и коп не ним рас кр сни ца ма под ра зу
ме ва ју гра нич не ка ра у ле.” Као „жив” про стор ко ме се ју на ци обра ћа ју, из 
ко јег гла со ви збо ре, Пе тро ва го ра оста је до кра ја при по ве сти као је ди на 
кон стан та, или ка ко сам Пе тар у ро ма ну го во ри: „Све је скло но про па да
њу, сем ове Го ре Пе тро ве.” 

Пе ток њиж је Мир ка Де ми ћа је сво је вр сни фе никс ко ји је, на жа лост, 
да би се ро дио, мо рао да вас кр сне из пе пе ла што је остао на кон тра гич
них исто риј ских зби ва ња. Пи шче ва уло га је ша ра ње по том пе пе лу, про
роч ки чин ко ји по при по ве да че вим ре чи ма „вен ча ва про шлост и бу дућ
ност”. Ка ко Ле шо Ди ја ко вић још ка же: „Ус кр сну ће оста је је ди ни до каз 
не за до вољ ства по сто је ћим зна њем, ста њем и об ли ком.” 

Мир ко Де мић ни је но ви глас у срп ској књи жев но сти XXI ве ка, већ 
онај ну жни глас, је ди ни ко ји мо же да об у хва ти све а да оста не на зе мљи; 
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ко ји мо же да про го во ри са гра ни це два „љу та” иден ти те та, а да му се не 
за ме ри апо ло гет ство јед ног. Не где на гра ни ци из ме ђу XX и XXI ве ка 
сто ји фи гу ра Мир ка Де ми ћа и са по гле дом ко јем су зна на оба хо ри зон та, 
иде о ло шки не пот ку пив, оста је на „ни чи јој зе мљи”, бри ше пра ши ну са 
за бо ра вље них те ма, ослу шку је шум и бу ку ис под ли сто ва ка но на, бу ку 
ко ју по вр шним слу ша њем ни смо пре по зна ли као глас, те сме ло при по
ве да из ду би на је зич ког је згра, не по ди ла зе ћи чи та лач ким оче ки ва њи ма.

Иван ИСА И ЛО ВИЋ

ПО Е ЗИ ЈА (СА МО)ПРЕ И СПИ ТИ ВА ЊА

Ан ђел ко Ану шић, Жив си, ка жеш, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви 
Сад 2016

Из у зет но плод на књи жев на про дук ци ја Ан ђел ка Ану ши ћа (1953), 
пе сни ка, при по ве да ча, ро ман си је ра, есе ји сте, књи жев ног кри ти ча ра, ан
то ло ги ча ра и пу бли ци сте, ко ја бро ји око три де сет књи га, но вом, пет нае
стом по ре ду пе снич ком збир ком Жив си, ка жеш на ста вља и про дук
циј ску ви тал ност, али и ства ра лач ку убе дљи вост ко ју у по след ње вре ме 
по твр ђу је и у дру гим жан ро ви ма, по пут, ре ци мо, збир ке при ча Пи смо 
Пе тру Ко чи ћу и још по не ко ме. Ме ђу тим, за раз ли ку од ње го вог при по
ве дач ког и ро ман си јер ског ства ра ња, да тог у зна ку пра ве књи жев не ми
си је ко ја за свој циљ има те ма ти зо ва ње стра да ња срп ског на ро да на овим 
про сто ри ма, и то у ши ро ком вре мен ском ра спо ну, Ану ши ће ву по е зи ју 
од ли ку је из ра зи та лир ска но та и ре ла тив на од мак ну тост од тра гич них 
и тур бу лент них дру штве но и сто риј ских де ша ва ња.

Уо кви ре на про ло шком и епи ло шком, или ка ко их сам ау тор на зи ва, 
„При ступ ном” и „От пу сном” пе смом, но ва Ану ши ће ва збир ка не по се
ду је до дат ну про блем ску раз де ље ност, иа ко је у њој при су тан од по чет ка 
до кра ја не пре ки ну ти низ пе са ма ко ји је по те мат ском кри те ри ју му мо гао 
вр ло ла ко до би ти и сво ју ци клу сно уоб ли че ну струк ту ру. Но, тај не пре
ки ну ти низ пе са ма мо жда сво ју функ ци ју има упра во у те жњи да пе сник 
су ге стив ни је по све до чи о на слов ној тврд њи ове збир ке, те да ње го во 
огла ша ва ње те че у кон ти ну и те ту, чи ју би не по сред ност и ау тен тич ност 
ци клу сна под ва ја ња са мо на ру ши ла.

Ме ђу тим, са гле да ва ју ћи Ану ши ће ву збир ку у це ли ни, те шко би се 
ње на на слов на тврд ња (или пи та ње) мо гла при хва ти ти без од ре ђе не 
ни јан се (ау то)иро ни је и скеп се. Ова по е зи ја да ле ко је од по е зи је оду ше
вље ња. Она је го то во сва у там ним, бол ним и еле гич ним то но ви ма, ис пу
ње на гор чи ном и ре зиг на ци јом. Ово је по е зи ја са мо ра зго во ра, сво ђе ња 




