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СЛО ЖЕ НИ, ЗА ВО ДЉИ ВИ И ТЕ ШКО ОД ГО НЕ ТЉИ ВИ  
ВР ТЛОГ КЊИ ЖЕВ НОГ УНИ ВЕР ЗУ МА

Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић, За точ ник пе те си ле – фан та стич на 
про за Зо ра на Жив ко ви ћа, Фи ло зоф ски фа кул тет – Ра дио Би је ло По ље, Но ви Сад 
– Би је ло По ље 2016

Књи га За точ ник пе те си ле Љи ља не Пе ши кан Љу шта но вић, пр ва 
мо но граф ска сту ди ја о фан та стич ној про зи Зо ра на Жив ко ви ћа, зна ча јан 
је ко рак ка ус по ста вља њу рав но те же из ме ђу кри тич ке ре цеп ци је Жив ко
ви ће вог де ла код нас и ван гра ни ца на ше зе мље. Пред ста вља ју ћи ка рак
те ри сти ке овог по мно го че му осо бе ног, са мо свој ног на ра тив ног ру ко
пи са, ве што и при јем чи во об ли ко ва ном ин тер пре та ци јом и су ге стив ном 
мо ћи ода бра них ци та та, ау тор ка при бли жа ва чи та о цу нео би чан свет 
Жив ко ви ће ве про зе, а пре ци зним ис ти ца њем ње них књи жев них и естет
ских вред но сти ука зу је на њен зна чај и по себ но ме сто ко је јој у са вре
ме ном по е тич ком мно го гла сју при па да. Окре ну та пре вас ход но про у ча
ва њу на род не књи жев но сти и књи жев но сти на ме ње не де ци, Љи ља на 
Пе ши кан Љу шта но вић по твр ђу је се овом књи гом и као ре ле ван тан ис
тра жи вач у осе тљи вом, флу ид ном по љу фан та сти ке, на сто је ћи да, на 
при ме ру ода бра ног фан та стич ног дис кур са, ис так не огром но бо гат ство 
мо гућ но сти ко је она ну ди, а ко је се опи ре ис кљу чи вим те о риј ским и 
жан ров ским од ре ђе њи ма. Та ко ова сту ди ја оства ру је два ци ља ‒ она је, 
с јед не стра не, ва жан до при нос про у ча ва њу и кри тич ком вред но ва њу 
де ла Зо ра на Жив ко ви ћа, а с дру ге зна ча јан при лог про у ча ва њу жан ра 
(или, ка ко ау тор ка ка же, ро да за се бе) фан та сти ке уоп ште.

Кроз шест по гла вља ау тор ка обра зла же по е тич ке, те мат ске и стил
ске осо бе но сти Жив ко ви ће ве про зе, ну де ћи мо гу ће пу те ве ту ма че ња и 
раз у ме ва ња овог сло же ног, че сто хер ме тич ног, на да све при ма мљи вог и 
за во дљи вог ру ко пи са. Упе ча тљив, од лич но ода бран на слов књи ге от кри
ва кључ у ко јем Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић чи та Жив ко ви ће во де ло. 
Би ра ју ћи ар ха и зам свој ствен на род ној књи жев но сти ‒ за точ ник ‒ и 
син таг му моћ пе те си ле иза ко је се кри је моћ ства ра лач ке има ги на ци је, 
ау тор ка ука зу је на су штин ску осо би ну овог ства ра о ца из ко је из ви ре и 
ква ли тет ње го вог де ла ‒ то је ве ра у ства ра ла штво, по ве ре ње у умет ност, 
у ње ну „моћ да очу ва и пре не се су шти ну људ ског ду ха”. 

Јед на од основ них те за ау тор ке је сте да Жив ко ви ће ва оства ре ња, 
упр кос то ме што по се ду ју соп стве ну на ра тив ну це ло ви тост, пу ни и пра
ви сми сао оства ру ју тек са гле да на у кон тек сту це ли не ње го вог до са да
шњег опу са. За то ће у пр вом по гла вљу – „Кру го ви и пе тље Жив ко ви ће ве 
фан та стич не про зе” – да ти оп шти осврт на осо би не ње го вог де ла и ука
за ти на те мељ на по е тич ка обе леж ја и те мат ске пре о ку па ци је, на „при
по вед не пе тље” ко је оства ру ју об је ди њу ју ћу функ ци ју. У це ло куп ном 
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при по ве дач ком опу су Зо ра на Жив ко ви ћа ау тор ка пре по зна је две идеј не 
стру је ‒ јед но је те жња ка про на ла же њу сми сла, ка са мо о ства ре њу и 
скла ду, оли че на у све при сут ном сим бо лу кру га, дру го је из ра зит ан тро
по ло шки пе си ми зам као те мељ но обе леж је суд би на Жив ко ви ће вих ју
на ка и њи хо вог од но са пре ма све ту, жи во ту и вла сти тој ег зи стен ци ји. 
Ау тор ка их од ре ђу је као ху мор не и цр но ху мор не фи гу ре ко је се не сна
ла зе „у ужа са ва ју ћем бес кра ју и ен тро пи ји про сто ра и вре ме на”, по све
ћу ју ћи по себ ну па жњу на чи ни ма њи хо ве ка рак те ри за ци је. Жив ко вић 
уки да пре по зна тљи вост и про сто ра, и вре ме на, и ју на ка, оства ру ју ћи 
ти ме су ге сти ју оп ште људ ских, уни вер зал них си ту а ци ја. Упе ча тљи во 
обе леж је Жив ко ви ће вог об ли ко ва ња ли ко ва је сте при су ство ху мо ра и 
иро ни је, јер они, че сто „сле пи за чу до”, за ро бље ни у соп стве ној три ви
јал но сти, све сно би ра ју „огра ни чен увид”, упла ше ни и не спо соб ни да 
се су о че с кључ ним пи та њи ма ег зи стен ци је. И суд би на пи сцаде ми јур
га тра ги ко мич на је, јер је и он све стан вла сти те огра ни че но сти, бу ду ћи 
да из над Жив ко ви ће вог при по ве да ча сто је „за ко ни при че”, те иза оп штег 
то на иро ни је Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић пре по зна је и суп тил не 
пре ла зе ка ау то и ро ни ји. Уз ан тро по ло шки пе си ми зам, ху мор, иро ни ју 
и ау то и ро ни ју, зна ча јан део Жив ко ви ће вог при по вед ног све та је сте ве ра 
у при чу и при по ве да ње, ко ји ма се пе си ми зам је ди но мо же пре вла да ти.

Ба ве ћи се про сто ром и вре ме ном ове про зе, ко ји се спле ћу у „сло
жен, те шко спо зна тљив мо за ик”, ау тор ка ис ти че раз ли ку из ме ђу на уч не 
фан та сти ке и фан та сти ке Жив ко ви ће ве про зе. На и ме, ње ни вре мен ски 
па ра док си ука зу ју на при пад ност жан ру, али се она не те ме љи на при чи 
о (псе у до)на уч ним тех но ло шким ино ва ци ја ма и по сле диц ма вре мен ских 
па ра док са, већ, пре све га, на не срећ ној суд би ни и „укле то сти чо ве ко вој”, 
јер ко ји год ток вре ме на да иза бе ре ‒ оста је на гу бит ку. 

Дру го по гла вље књи ге ‒ „Из ме ђу при че и ро ма на: Мо за ич ки и крат
ки ро ма ни Зо ра на Жив ко ви ћа” ‒ по све ће но је Жив ко ви ће вом по и гра ва
њу са жан ров ском при ро дом вла сти тих де ла, ко је, по ми шље њу ау тор ке, 
као трај на пре о ку па ци ја овог пи сца про из ла зи из ау то по е тич ког ста ва 
‒ ро ман је „ре ла тив но ла ба во при по вед но устрој ство” чи ја струк ту ра 
по чи ва на „од ре ђе ним ви до ви ма зна че ња или за јед нич ким лајт мо ти ви
ма”. Од ред ни цу мо за ич ки ро ман ви ди пре као ду хо ви ту ме та фо ру не го 
као жан ров ску од ред ни цу. Као при мер Жив ко ви ће вог од но са пре ма 
жан ров ском иден ти те ту сво јих де ла, би ра че ти ри тек ста: Ва гон, Мост, 
Пет ду нав ских чу да и Ту мач фо то гра фи ја. По себ но је зна чај на ин тер пре
та ци ја Пет ду нав ских чу да, јер ау тор ка, пред ста вља ју ћи мо р фо ло ги ју 
овог де ла, упу ћу је на то да се у ње му су сти чу раз ли чи ти то ко ви фан та
стич ног при по ве да ња Зо ра на Жив ко ви ћа ‒ ток у ко јем се те ма ти зу је 
тра гич на осно ва људ ског по сто ја ња и не мо гућ ност да се од го во ри на 
кључ на ег зи стен ци јал на пи та ња; по том онај ток у ко јем се го во ри о су
о ча ва њу по је дин ца са ис ку ше њи ма и нео бја шњи вим ис ку стви ма; нај зад, 
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при по вед на ра ван у ко јој се тра га за при ро дом и сми слом умет нич ког 
ства ра ња. 

Сле де ћа два по гла вља по све ће на су оним Жив ко ви ће вим оства ре
њи ма ко ја, на из глед, од сту па ју од жан ра фан та сти ке. У по гла вљу „Књи га 
‒ пи сац ‒ чи та о ци” ау тор ка раз ма тра са ти рич не и ау то по е тич ке ро ма не 
(Књи га, Пи сац, Пи сац у на јам) ко ји го во ре о по ло жа ју књи ге у са вре ме
ном ма те ри ја ли зо ва ном, по тро шач ком све ту, о со ци јал нопси хо ло шкој 
си ту а ци ји пи сца и ње го вих чи та ла ца. Ау тор ка се на ро чи то освр ће на 
на чи не ко ји ма Жив ко вић оства ру је ху мор ни ефе кат: уво ђе ње тзв. не
при род ног при по ве да ча (књи ге), упо тре ба иро ни је, ку му ла ци је, хи пер
бо ле, па ро ди ра ње ли те рар них кли шеа, по и гра ва ње па ра док си ма. Ви ше 
пу та ис ти че је дан од глав них Жив ко ви ће вих па ра док са, ко ји про из ла зи 
из суд би не пи сца, ве чи то рас пе тог из ме ђу књи жев не вред но сти и по пу
лар но сти, а иза основ не ху мо ри стич коса ти рич не при че пре по зна је и 
„до сар ка зма” за о штре ну сли ку „срп ске књи жев не чар ши је”.

По гла вље „По и гра ва ње жан ром” по све ће но је кри митри ло ги ји, 
ро ма ни ма По след ња књи га, На ђи ме, Збо р ник мр твих. Иа ко се чи ни да 
је реч о сво је вр сном за о кре ту пи сца, о на пу шта њу „ви со ке фан та сти ке”, 
Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић у овој три ло ги ји не ви ди ни ис ко рак, ни 
пре кид кон ти ну и те та. Си ту и ра ју ћи ове ро ма не у кон текст Жив ко ви ће
вог ства ра ла штва, ау тор ка у њи ма пре по зна је је дан од ње го вих ло гич них 
пра ва ца, у ко јем се жа нр кри миро ма на при бли жа ва еп ској фан та сти ци 
ма гиј ског ти па. За кљу чак ко ји се на ме ће по твр ђу је по чет ну те зу: „Про
за Зо ра на Жив ко ви ћа ‒ и она фан та стич на и она ко ја се об ли ку је на 
гра ни ци фан та стич ног ‒ гра ди низ те шко ухва тљи вих ве за и са гла сја. 
Они се ус по ста вља ју на ни воу фор ме, са др жи не, зна че ња, ау то по е тич
ких и по е тич ких ис ка за и при том ну жно ути чу на зна че ње и по је ди них 
оства ре ња и ње го вог де ла у це ли ни.”

Ху мо ру, као све при сут ном, из у зет но ва жном еле мен ту Жив ко ви ће
вог ру ко пи са, ау тор ка по све ћу је по себ но по гла вље ‒ „Сва ка част здра вом 
ра зу му”. Пре по зна је и из два ја ју на ке у ко мич ном не скла ду, тра ги ко мич
не си ту а ци је умет ни ка ‒ пи сца, чак и Бо га; тра жи из во ре Жив ко ви ће вог 
сме ха и уло гу ко ју ху мор пре у зи ма у ком по зи ци о ном устрој ству по је
ди них де ла. На по је ди ним ме сти ма ове сту ди је суп тил но је упле те на 
по ле ми ка са ри гид ним ста во ви ма на ше књи жев не кри ти ке да Жив ко вић 
пи ше ис кљу чи во „апарт ну” про зу, без ика ка вих ве за са дру штве ном 
ре ал но шћу. Ау тор ка, прем да пре ци зно ука зу је на оства ре ња где је та 
ве за ја сно уоч љи ва, ис ти че да у по е ти ци Зо ра на Жив ко ви ћа та ква ве за 
и ни је при мар на, су ге ри шу ћи да је за пра во вред но ва ње ове про зе, ко ја 
је већ го ди на ма, по при су ству у стра ним књи жев но сти ма, зна ча јан ре пре
зен тант и срп ске књи жев но сти и кул ту ре, ва жно по зна ва ње Жив ко ви
ће вог де ла и ње го ве по е ти ке.



352

По гла вље ко је за о кру жу је сту ди ју ба ви се об ли ко ва њем про сто ра 
и вре ме на у фан та стич ној про зи Зо ра на Жив ко ви ћа ‒ „Ни јед на нит ни је 
ли ше на стра да ња”. Ау тор ка ну ди мо гу ће ин тер пре та тив не при сту пе 
де ли ма па ра диг ма тич ним за ову те му, још јед ном ис ти чу ћи ан тр о по ло
шки пе си ми зам ау то ра по ни као из све сти да, упр кос мно штву вре мен ских 
то ко ва и мо гућ но сти ко је пред ње го вим ју на ци ма сто ји, ни је дан из бор 
ни је ли шен му ка, стра да ња и пат њи, и да је чо век сла бо и ду бо ко тра гич
но би ће.

Мај стор ство при по ве да ња, сло же ност зна че ња, пре ци зност ком
по но ва ња, бо гат ство фан та стич них и сно ви дов них са др жа ја, „ди вља” 
и „ало гич на” има ги на ци ја, ни ти ху мо ра, иро ни је и са ти ре ‒ основ не су 
вред но сти ко је Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић пре по зна је у про зи Зо ра
на Жив ко ви ћа. Од ли чан по зна ва лац це ло куп ног опу са, она се су ве ре но 
кре ће кроз ње гов за мр шен си стем, ус по ста вља ве зе, про ниц љи во уо ча
ва мо гу ће па ра ле ле и ин тер тек сту ал не ни ти. Ве што спле те ном мре жом 
те о риј ских уви да, ин тер пре та ци ја и ци та та, ау тор ка упу ћу је чи та о ца у 
„сло же ни, за во дљи ви и те шко од го не тљи ви вр тлог” Жив ко ви ће вог „књи
жев ног уни вер зу ма”. У сту ди ји За точ ник пе те си ле пред ста вље не су 
кључ не по е тич ке кон стан те тог уни вер зу ма и учи њен ве ли ки, зна ча јан 
ко рак ка ње го вом да љем про у ча ва њу и вред но ва њу. 

Би ља на МИ ЧИЋ

СВЕ ИМА ЦЕ НУ

Ла за Ко стић, Пре пи ска, дру га књи га, при ре ди ли Мла ден Ле ско вац, Ми
ли ца Бу јас и Ду шан Ива нић, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2017

Кад чи та лац за вр ши чи та ње дру ге књи ге Пре пи ске Ла зе Ко сти ћа, 
мо же са мо, ако му је оста ло сна ге, да ка же јед но: „ух”! (Као да је пли вао 
уз вод но од Срем ских Кар ло ва ца до Но вог Са да – да се по слу жи мо јед ним 
Ко сти ће вим по ре ђе њем.) Ко ли ко је ту лич но сти, суд би на, же ља, про ма
ше них жи во та, рас пра ва, не ра зу ме ва ња, до ка зи ва ња, ми ра за, та шти, 
ме ни ца ко је сти жу на на пла ту, сплет ки, ну ђе ња ру ко пи са, про во да џи
са ња... А шта су тек мо гли да ка жу при ре ђи ва чи по сле за вр ше не дру ге 
књи ге? А че ка их и тре ћа!

Па и по ред то га по че ћу овај при каз јед ном при мед бом. И то при
мед бом упу ће ној не дру гој, већ пр вој књи зи Ко сти ће ве пре пи ске! Знам 
да ни је у ре ду да док пи шем о дру гој књи зи пре пи ске из но сим при мед бе 
пр вој – али, при зна јем, у тре нут ку кад сам при ка зи вао пр ву књи гу Ко
сти ће ве пре пи ске, да ле ке 2005. го ди не, ни сам знао за јед но Зма је во су ро во 




