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Ов де сти хо ве по нај пре обе ле жа ва са мо за гле да ност, фи на лир ска ин тро
спек ци ја, ко ја се и да ље не од ри че пе снич ке сли ко ви то сти. Би ло да је 
по сре ди смрт или бол, за бо рав или се ћа ње, сти хо ви оди шу ме лан хо ли јом 
и но стал ги јом, че жњом за жи во том, за тра ја њем и се ћа њем. Ов де је лир
ска ме ди та ци ја по ве за на са мо ти вом та на то са, са пост мо дер ни стич ком 
је зич ком са мо све шћу, али и са те жњом ју на ки ње ка не ком но вом, све жем 
и из ме ње ном уну тра шњем рас по ре ду, ка не кој но вој ду шев ној це ло ви то
сти, као што је то слу чај у на гла ше но фи гу ра тив ним сти хо ви ма пе са ма 
„Пре у ре ђе ње со бе” и „Ве ли ко спре ма ње”, али где се су бјек ту на кра ју 
ни шта не га ран ту је уна пред, и где же ље ни ис ход ни је из ве стан, јер по сле 
свог тог фин ги ра ног уну тра шњег ве ли ког спре ма ња оста је прет ња да 
ју на ки ња на по слет ку оста не „са ма као пра зна ве ша ли ца”. То је она уну
тра шња дра ма ове пе сме, јер иден ти тет не мо же да се осло бо ди не ка квог 
„ви шка” уко ли ко се же ли очу ва ти. Он је у пат њи ко ли ко и у ра до сти, у 
бо лу ко ли ко и у за до вољ ству, у гу бит ку ко ли ко и у пу но ћи. Тек укуп ност 
ових са др жа ја чи ни иден ти тет Бо ја ни не ју на ки ње, и оту да та дра ма 
уну тра шњег ап сур да у ње ном по ду хва ту, дра ма јед на ко ко ли ко и из ве
сно тра гич но ис ку ство жи во та.

Из раз ли чи тих аспе ка та по сма тра на, по е зи ја Бо ја не Сто ја но вић 
Пан то вић пле ни и за слу жу је пре да ну чи та лач ку па жњу јер по се ду је све 
па ра ме тре ау тен тич не умет нич ке ар ти ку ла ци је: има ги на ци ју ко ја оне
о би ча ва, пе снич ку сли ко ви тост ко ја осва ја, све жа и за во дљи ва фи гу ра
тив на ре ше ња, фи ну су ге стив ност по ет ске емо ци је, спој кул ту ро ло шке 
и ин ти ми стич ке ин спи ра ци је, не фор си ра ну пост мо дер ни стич ку свест, 
пра ву ме ру ра су то сти у лир ском сен зи би ли те ту – све су то од ли ке ко је 
зби р ку У обру чу чи не јед ним од нај у бе дљи ви јих и нај у збу дљи ви јих лир
ских оства ре ња у прет ход ној го ди ни.
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Уни вер зи тет у Но вом Са ду
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КАД ВАМ КИ ЛИ КА ЖЕ...

Ли ди ја Ћи рић, Без „Дра ги мо ји”, Со ла рис, Но ви Сад 2017

На кон про во ка тив ног ро ма на Ре кви јем за је дан дан, чи ја се рад ња 
од и гра ва у јед ном по ро дич ном ста ну на Чу бу ри, Ли ди ја Ћи рић на ста вља 
про зно лу та ње по овом де лу Бе о гра да. Ка ко ау тор ка, ро ђе на Чу бур ка, 
свој крај ве о ма до бро по зна је, ње но лу та ње ни је на су мич но. И у но вој 
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књи зи, ко ја, по ред јед ног ма ни фе ста и јед не пе сме, бро ји 14 при ча, она 
зна где мо же на ћи јед на ко уз бу дљив ма те ри јал за сво ју про зу као што је 
то био слу чај у Ре кви је му. Ме ђу тим, док је ро ман из ра зи то мо дер ни стич
ки за ми шљен, на пи сан ма хом из пер со нал не при по ве дач ке си ту а ци је, 
а ње го ва на ра ци ја згу сну та и пре пу на ре ми ни сцен ци ја, у при по вет ка ма 
се су сре ће мо са при по ве да њем са свим бли ском ствар но сној про зи. Ју на
ци са Чу бу ре, нај че шће Ки ли ца, огла ша ва ју се у пр вом ли цу, при ча ју 
сво је или ту ђе при че (нпр. Ки ли ца је на ра тор ка у при чи „Са мо ста ти рам, 
са мо ци ти рам”), или се лич на ис по вест ком би ну је са при чом о дру гом 
ју на ку („Бу ги Ву ги”, „Фо ло ве ри”, „Бем ба ње”). Та ко је Ли ди ја Ћи рић ве
што и „ма хер ски”, ка ко би ре кли ње ни ли ко ви, про ше та ла чи та о це не са мо 
кроз раз ли чи те чу бур ске де сти на ци је (и јед ну ни шку, у при чи „Мр тви 
не зна ју да су жи ви”, где се као ко а у тор ја вља Зо ран Ћи рић) – од при ват
них ста но ва, згра да, пре ко по слов них обје ка та, са ло на ле по те, ули ца, све 
до ди ско те ка, ноћ них клу бо ва итд. – не го и кроз раз ли чи те на чи не во
ђе ња рад ње, где је та ко ђе по ка за ла да је на свом те ре ну. Не за бо ра ви мо, 
ра ди се о пр вој при по ве дач кој и тек дру гој про зној књи зи ове ау тор ке...

Шта је, да кле, ре а ли стич ко, од но сно „ствар но сно про зно” у књи зи 
Без „Дра ги мо ји”? Пре све га, ми ље – не ре ту ши ран и не у ми вен, она кав 
ка кав је дат у при чи „Пер ја ни свет без те бе”, где чи та мо: „Увек на иви ци 
бла го ста ња и оску ди це, без бри жно сти и оча ја, Чу бу ра је жи ве ла свој жи
вот из но ва у сво јој рас по ја са но сти и де ти њој ве се ло сти.” Не из не на ђу је, 
оту да, што се чу да ци у при ча ма по на ша ју на на чин ка рак те ри сти чан за 
под руч је ко је их је из не дри ло – они су, да кле, си ро ви, бес кру пу ло зни, 
је зи ча ви и на род но „му дри”, али су и по што ва о ци и след бе ни ци од ре ђе ног 
ко дек са по на ша ња (нпр. Пе ца из при че „Са мо ста ти рам, са мо ци ти рам” 
по на ша се за штит нич ки пре ма сво јој по зна ни ци од по чет ка до кра ја при
че). „Ни си ра стао на мо јој чу бур ској кал др ми и не ћеш ме ни ка да ука пи
ра ти”, ка же јед на од ју на ки ња у књи зи. По ре кло, да кле, и на чин жи во та 
на Чу бу ри мо ти ви шу по ступ ке ју на ки ња и ју на ка ове про зе – у при чи 
„Бу ги Ву ги” Ми ла от кри ва по себ ну на кло ност пре ма „там но пу ти ма” 
јер је од ра сла уз ци ган ску чер гу, а Сла ви ца у „Фо ло ве ри ма” до би ја вас пи
та ње од же на са Чу бу ре:

Сла ви ца је но ћу слу ша ла сво ју мај ку и ње ну ста но дав ку, на шу ма му, 
ка ко пре ко ра диоста ни це раз го ва ра ју са так си сти ма и ка ми он џи ја ма. Ни
ко ви су им би ли Ср на и Пу ма, ха ха ха! Онај ко ка же да је Цу кер мен из ми слио 
феј сбук – тај ла же. Њих две су до каз да је та ква вр ста „умре же не ко му ни
ка ци је” по сто ја ла још се дам де се тих. Оне су пре те ча скај па, че та и вот са па.

Док се Сла ви ца и на ра тор ка об у ча ва ју и ма гиј ским рад ња ма, што 
ни је на од мет, ка ко нас уве ра ва Она Ко ја Го во ри, до тле је је зик њен и 
ње них ју на ка пре пун соч них, ла сцив них из ра за, псов ки, го то во пан та
гру е лов ски смео у сво јој ого ље но сти. Ау тор ка ба ра та и ко ло кви ја ли зми
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ма, па се та ко у при чи „Са хра на” глав на ју на ки ња, Ки ли, са же сто ким 
мом ци ма пре пу ца ва го во ром бе о град ског асфaлта. По ред је зи ка и мо
ти ва ци је, оно што је та ко ђе ти пич но за ствар но сну про зу је су ти пич ни 
ју на ци: Ки ли ца у при чи „Ру дар” из но си ка рак те ри за ци ју сва ког свог 
љу бав ни ка на осно ву ње го ве про фе си је: ле кар, адво кат, ин же њер, не ма
ју исти стил у за во ђе њу, већ их њи хо ве про фе си је ду хо ви то де фи ни шу. 
С дру ге стра не, нај ти пич ни ји ли ко ви у књи зи Без „Дра ги мо ји”, као, 
уо ста лом, и у Ре кви је му, је су чу бур ски му же ви и же не, ве чи то у на пе том 
од но су ко ји че сто пре ра ста у фи зич ки об ра чун. Док му же ви, од но сно 
оче ви, из ло кал них бир цу за ви чу де цу на ће ва пе е ее, мај ке, све у па ни ци, 
пи шу че ко ве без по кри ћа и сво јим му же ви ма ку пу ју фла ше ви ња ка да 
„пред у хи тре и уми ре на вре ме њи хо ве зле ду хо ве”.

У при ча ма Ли ди је Ћи рић сре ће мо „ефе кат ствар ног”, фе но мен ко ји 
Ро лан Барт ве зу је за ре а ли стич ку по е ти ку. Он се огле да у ствар ним лич
но сти ма чи ја се име на не ме ња ју, ко је су ту да озна че се бе и ис при по ве
да ју свој жи вот. Ба ба Љи ља на Ку ве ка ло вић, Са ња, јед на од ју на ки ња 
ро ма на Ре кви јем за је дан дан, Ми каш Тру бач, чу ве ни ни шки му зи чар и 
отац Зо ра на Ћи ри ћа, по том и сам Зо ран Ћи рић, као ко а у тор при по вет ке 
„Мр тви не зна ју да су жи ви”, а ко нач но и са ма Ки ли ца, све ви де ћа и све
пра те ћа на ра тор каау тор ка, уве ра ва ју нас из но ва у то ко ли ко је сам жи
вот кат кад уз бу дљи ви ји и не из ве сни ји не го ли те ра ту ра. Ју на ци ма ко је 
би ра Ки ли ца не тре ба мно го да са чу бур ског ас фал та за ко ра че у бе смрт
ност ли те ра ту ре – они су, баш та кви ка кви је су, са сво јим пред ра су да ма, 
стра хо ви ма, из о па че но сти ма и стра сти ма – ми ни ја тур не про зне тво ре
ви не ко је као да је два че ка ју да се ис по ве да ју, да отво ре ду шу и си па ју 
сво ја ис ку ства, те на тај на чин, ка ко то при ме ћу је Игор Пе ри шић, уда ре 
чи та о ца по сред гла ве!

Но, вра ти мо се Ки ли ци, тој кре а тор ки чу бур ског ми кро ко смо са, 
бес кру пу ло зној ју на ки њи и још бес кру пу ло зни јој на ра тор ки. Као са мо
у ве ре на и мо дер на же на, она хо ће да се пре по зна у Ма ни фе сту Пра ве 
Бе о гра ђан ке, да жи ви по пра ви ли ма ко ја са ма про пи су је, а ко ји ма ју је, 
опет, жи вот на у чио. Вул гар на и сме ла, она от кри ва сво је на ме ре и стра
те ги је за во ђе ња, а с дру ге стра не ве што ма ни пу ли ше чи та лач ком па жњом, 
за во де ћи и нас: „Кад вам Ки ли ка же”, јед на је од ње них оми ље них уз
ре чи ца. Тех ни ка ма не по сред но сти, пот пу ног отва ра ња и увла че ња са
го вор ни ка у сво ју при чу, она по сти же из не на ђу ју ће при сан кон такт са 
чи та ли штем. У за лог да је сво ју не из ве шта че ност, сво ју ду хо ви тост, сво ју 
брит кост у ода би ру ре чи, сво ју ин ту и ци ју, сво ју, ре кло би се, си ро ву сна
гу. На ро чи то се та сна га ис по ља ва у ду хо ви тим по ен ти ра њи ма: сва ки 
крај као да отва ра но ви про блем, те би се не ка но ва ми кро сто ри ја мо гла 
ро ди ти из та ко уз бу дљи вог свр шет ка: „И док сам бу та ла ове шу шпе, и 
раз ми шља ла ка ко да из ми слим цео сплет до га ђа ја за мо је ом ни бус ре
мекдел це, за па ли ла ми се шер па са дин ста ним лу ком, ме сом и пи рин чем; 
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ви сим на тре ћем спра ту и чу јем си ре не, а не мо гу да отр чим до ку па ти ла 
ни кар мин да ту рим”, жа ли се Ки ли ца у оквир ној при чи „Бем ба ња”.

Ме ђу тим, јед на се при по вет ка из два ја из кор пу са ствар но сне про зе 
по свом мо дер ни стич ком кон цеп ту, ви ше гла сју и дис хар мо ни ји, ко ја би се 
мо гла ту ма чи ти на раз ли чи те на чи не. Без „Дра ги мо ји” је, као што чи та
мо у пр вој ре че ни ци, хор ра шти мо ва них гла со ва. Ова ка ко фо ни ја, ко ја 
из би ја из јед не је ди не, глав не ју на ки ње, пред ста вља за пра во све пред ра
су де, про јек ци је у дру ге лич но сти, жуд ње, стра хо ве... На из ме нич но се 
огла ша ва ју ћи, пред став ни ци хо ра озна ча ва ју, сим бо лич ки по сма тра но, 
ис ку ше ња са ко ји ма се мо дер ни чо век су сре ће, од но сно сва она ли ца ко ја 
он по се ду је, све ма ске ко је но си. Не где на гра ни ци из ме ђу ове уни вер
зал но сти и уз бу дљи ве сто ри је о по де ље ној лич но сти (по пут фил ма Split 
M. Најт Шја ма ла на) чи та се и ту ма чи на ве де на при ча. Ко, да кле, го во ри у 
њој? Ко кон тро ли ше гла со ве, од но сно ди ри гу је? Све су ово пи та ња ко ја 
би се мо гла по ста ви ти у ве зи са на ве де ном при по вет ком. И ко нач но, ту 
је и од го вор на ра тор ке, ко ји нас, опет, на во ди на раз ми шља ње: „Ма кар 
на тре ну так ни сам би ла са ма, ако ка пи ра те шта хо ћу да ка жем.”

Ка да би смо књи гу Без „Дра ги мо ји” на зва ли хро ни ком чу бур ског 
или чак бе о град ског, ур ба ног жи во та, не би смо по гре ши ли, али не би смо 
би ли ни са свим пре ци зни. С дру ге стра не, ако би смо у њој ви де ли жен
ско пи смо, жен ске при че, ри зи ко ва ли би смо да се стро ва ли мо у без дан 
од ре ђе ња исто га, као и ње го вог до во ђе ња у ве зу са про чи та ним. Нео п те
ре ће на род ним чи та њи ма, прем да нај ви ше пи ше о же на ма, про за Ли ди је 
Ћи рић се не опи ре та квом ту ма че њу, али оно, опет, ни је до вољ но да је 
пре ци зно од ре ди. У исти мах ра бе ћи нај бо ље од ли ке ре а ли стич ке по е ти ке 
и (пост)мо дер не про зе (да ка ко не на ни воу јед не при че), Ли ди ја Ћи рић се 
нај но ви јом књи гом ле ги ти ми ше као Пра ва Бе о гра ђан ка: као, да кле, она 
чи ји је род ни град не пре су шни из вор ин спи ра ци ја, али и као же на, и за то 
при ча по мо де лу усме ног ка зи ва ња, као да вам при не ком су сре ту пре
при ча ва не што што је упра во са зна ла: не ки скан дал или со чан трач, или 
Вам ин тим но по ве ра ва оно што јој се упра во де си ло. Та ур ба на про за, 
ко ја, бу ду ћи са мо све сна, се бе ви ди као не га ци ју ли це мер ја и па те ти ке (с 
об зи ром на на слов), као суб вер зив ну у од но су на та буе и (ма ло)гра ђан ски 
мо рал, ко ја сво јом про во ка тив но шћу ра чу на на ко мер ци јал ни, тр жи шни 
ефе кат, а с дру ге стра не ода је и ду бо ку за пи та ност пи сца над про бле ми
ма са вре ме ног дру штва, пра во је осве же ње у на шем књи жев ном жи во ту.

Др Дра га на В. ТО ДО РЕ СКОВ
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад
Лек си ко граф ско оде ље ње

Срп ска ен ци кло пе ди ја
dto do re skov@ ma ti ca srp ska.org .rs
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