
713

БИ ТИ ДЕ КА ДЕНТ У СР БИ ЈИ,  
БИ ТИ ДЕ КА ДЕНТ У 21. ВЕ КУ

Фи лип Гр бић, Ру ми на ци је о пред сто је ћој ка та стро фи, Пла то, Бе о град 2017

Рет ко ко ји ро ман је у овој го ди ни (а и то ком прет ход них) био то
ли ко ме диј ски ис пра ћен и по др жан, а ујед но и овен чан књи жев ном на
гра дом, као што је то слу чај са ро ма номпр вен цем Фи ли па Гр би ћа (1984), 
Ру ми на ци је о пред сто је ћој ка та стро фи, ко јем је по чет ком ове го ди не 
при па ла на гра да За ду жби не „Ми лош Цр њан ски” за нај бо љи де би тант
ски ро ман за го ди не 2016. и 2017. Ова на гра да до де љу је се би је нал но ау то
ри ма ко ји пр ви пут об ја ве де ло у јед ном од књи жев них жан ро ва у ко ји ма 
се огле дао сам Цр њан ски (по е зи ја, ро ман, пу то пис, есеј итд.), а за ни мљи во 
је и под сти цај но да је ове го ди не она уру че на ау то ру ко јем је ово ујед но 
уоп ште узев пр во об ја вље но књи жев но де ло. Упр кос не мо гућ но сти да се 
у овом слу ча ју, ка ко се то обич но у књи жев ној кри ти ци чи ни, де ло ком
па ра ти ви стич ки сме сти у кон текст прет ход ног ау то ро вог опу са, овај ро
ман за вре ђу је ни шта ма ње аги лан књи жев но а на ли тич ки при ступ.

Реч је о ро ма ну ис при по ве да ном у пр вом ли цу ко ји по чи ње на из глед 
сва ко днев ном и про сеч ном при чом, ак ту ел ном и са вре ме ном, за ко ју би 
се мо гло ре ћи да ра чу на с ко мер ци јал ним учин ком: мла ди брач ни пар 
Ла зар и Ла ра кре ћу на де се то днев но ле то ва ње на грч ко остр во Крит у 
по ку ша ју да спа су свој оро ну ли, пре ра но скло пље ни брак, али уме сто 
про на ла же ња по нов не хар мо ни је, ме ђу соб не раз ли ке и не тр пе љи вост 
по ка за ће се као још су ро ви је и ин тен зив ни је не го пре пу то ва ња. Са ма 
при ча пак на ди ла зи по је ди нач не суд би не јер је ис при ча на у окви ру епо
хе ко ја је обе ле же на ха о тич но шћу по сто ја ња ви ше не го икад ра ни је, што 
под ра зу ме ва пси хич ку ра њи вост и ег зи стен ци јал ну уне зве ре ност по је
ди на ца, ди ги та ли за ци ју ствар но сти, за мах фар ма ко ло шке ин ду стри је, 
пре на гла ше ну сек су ал ност, по ли тич ке не ми ре, кри ми нал, по роч ност и 
слич но. Овај на ра тив се, та ко, ис по ста вља као суб вер зив на стра те ги ја 
по и ма ња са вре ме ног чо ве ка ко ји у овом по рет ку функ ци о ни ше као ин
ди ви дуа, исто вре ме но би ва ју ћи и сим бол оп што сти, осу ђен на стра да ње 
у си зи фов ском сми слу. 

При ро да тог стра да ња на го ве ште на је у са мом на сло ву, као и у 
ци та ту ко ји прет хо ди пр вом по гла вљу, а ко ји је узет као мо то: у пи та њу 
је ре че ни ца из ро ма на Коц кар Ф. М. До сто јев ског ко ја гла си: „Све ми се 
чи ни по не кад да се вр тим у том ви хо ру, и да ће сва ки час по но во на ле те
ти она олу ја, да ће ме уз гред за хва ти ти сво јим кри лом, а ја да ћу по но во 
ис ко чи ти из ре да и осе ћа ња ме ре и по че ти да се вр тим, вр тим, вр тим...” 
Ла за ра, ју на ка ро ма на, ле че ног од де пре си је и анк си о зно сти, оп се да ју при
сил не, зло слут не цр не ми сли – ру ми на ци је, ко је су скоп ча не са оп се сив
ноком пул сив ним по ре ме ћа јем од ког бо лу је и њи ме та ко ђе усло жње не. 
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Ци тат из Коц ка ра су ми ра су шти ну ру ми на ци ја: не за у ста вљи во раз ми
шља ње о тра у ма тич ном до га ђа ју ко ји се до го дио или ко ји су бјект оче ку
је да се де си, без раз ло жно, нео бја шњи во и не кон тро ли са но стра хо ва ње 
уна пред, сво је вр сно кре та ње у за ча ра ном кру гу ко је су ге ри ше три пут 
по но вље на реч „вр тим”, за ко јом сле де три тач ке, на зна чу ју ћи да из тог 
кру га не ма из гле да за ско ри из ла зак. Ово ста ње за по сле ди цу има да Ла
зар у све му ви ди прет њу и пред сто је ћу ка та стро фу: ави он ће се сру ши
ти, за ра зи ће се ебо лом, же на ће га пре ва ри ти, из не на да ће му умре ти ро
ди те љи. Ка ко би ва ста ри ји, бо лест је све из ра же ни ја („Не ка да је све би ло 
по вод за ра дост, а са да је све по вод за бри гу”), и ње го во сва ко днев но функ
ци о ни са ње би ва оме те но не пре кид ном зеб њом, стреп њом, на пе то шћу и 
не спо ко јем:

Не пре ста но раз ми шљам о сво јим ста рим, оро ну лим ро ди те љи ма. 
То ли ко ме оп се да ју ми сли о њи хо вој мо гу ћој смр ти да се по не кад по на шам 
пре ма њи ма као пре ма жи вим мр тва ци ма. Се ди мо за тр пе за риј ским сто
лом, све је на из глед у ре ду, ку са мо су пу с кне дла ма, а ја раз ми шљам: ни
ка да ви ше не ћу се де ти с мо јим во ље ним ро ди те љи ма, мо жда је ово по след њи 
пут да за јед но ку са мо су пу с кне дла ма. Кад за зво ни те ле фон, а чу је мо се 
ре дов но, нај ма ње два пут днев но, ја увек по ми слим: то је ма ма, ја вља ми 
да је та та умро, или, обр ну то, та та ми ја вља да је ма ма умр ла. За ми сли те, 
сва ки пут кад чу јем да зво ни фик сни те ле фон, ја се спре мам за нај го ре! (35)

То не пре ста но стра хо ва ње до дат но је осна же но (и мо жда, чак, у 
то ли кој ме ри при сут но) због ње го вог из у зет но ин тен зив ног уну тра шњег 
жи во та, еру дит ски и фи ло зоф ски ори јен ти са ног – ка ко ње гов пси хић, 
док тор ка Пе ри шић, при ме ћу је, он се с ису ви ше же сти не по све тио ду хов
ном жи во ту на у штрб прак тич ног и про фе си о нал ног. Не са зна је се чи ме 
се Ла зар кон крет но ба ви ни ка ко за ра ђу је за жи вот (и да ли је то уоп ште 
слу чај с об зи ром на то да ње го ви ро ди те љи пред ста вља ју ва жан из вор 
при хо да у ње го вом и Ла ри ном бра ку), али се зна да је за вр шио сту ди је 
фи ло зо фи је и да је по сто ја ла шан са за ње гов од ла зак у Не мач ку на док
тор ске сту ди је. Ње го ва пак па нич на при ро да та кве екс кур се у спон та ност, 
од го вор ност, од ва жност не при хва та, као ни ису ви ше ве ли ка бо ја жљи вост 
и страх од би ло ка квог на ру ша ва ња ру ти не и из ла ска из зо не ком фо ра 
(„ри зи ко ва ња”) у чи јим се окви ри ма ње гов жи вот од ви ја („Ма њеви ше 
ја се пре да јем на свим фрон то ви ма”). Пси хи ја триј ском тер ми но ло ги јом 
ре че но, дâ се прет по ста ви ти да се Ла зар, па ра док сал но, нај ви ше бо ји 
успе ха, али успе ха у сми слу успе шног из гра ђи ва ња се бе као би о ло шког 
и дру штве ног би ћа до кра ја, оства ри ва ња, за о кру жи ва ња се бе као це ли не. 
Ва жно је, ме ђу тим, на гла си ти да се ње го ве ру ми на ци је не мо гу под ве сти 
ис кљу чи во под ису ви ше на гла ше ну уо бра зи љу, јер је ка та стро фа из на
сло ва ро ма на не по ре ци ва и објек тив на: Ла за ре во мен тал но ста ње је крх ко, 
брак му је за и ста дис функ ци о на лан, ре ги он и свет се на ла зе на ру бу 
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ве ли ког су ко ба, окру жен је мо рал но по ср ну лим и емо тив но из ве шта че ним 
љу ди ма. Он, сто га, прет њу ви ди под јед на ко у се би ко ли ко и у све ту у 
ком се на ла зи, и че сто ма шта о по вла че њу из гра да („без ду шне ма ши не 
за мле ве ње људ ског ме са”) на се ло. Ово у Ла за ре вом ин тим ном по рет ку 
ре зул ту је огром ном емо тив нопси хо ло шком ам пли ту дом и крај но сти ма 
у осе ћа њи ма, од бе са и оча ја до ре зиг ни ра но сти и пот пу не рав но ду шно сти. 

Ње го ва су пру га Ла ра, с дру ге стра не, су ми ра све не га тив не осо би не 
та ко зва них „ми ле ни ја ла ца”, или „Пе тар Пан ге не ра ци је”, ко ја озна ча ва 
ге не ра ци ју ро ђе них од ра них осам де се тих го ди на про шлог ве ка до ра них 
две хи ља ди тих. Њен жи вот ни стил те ме љи се на не пре ста ном од ла га њу 
жи вот них пре крет ни ца и ула ска у свет од ра слих љу ди, од ла сци ма на 
жур ке, ак тив ним кон зу ми ра њем ал ко хо ла, ма ри ху а не и оста лих дро га 
ко је обез бе ђу ју ин фан тил но по на ша ње и осе ћај про ду же ног пу бер те та, 
а све услед не до стат ка ау тен тич не ори јен та ци је у жи во ту. На по чет ку 
ро ма на са оп шта ва се да су пре ра но ушли у брак ко ји је функ ци о ни сао 
са мо у пр вим го ди на ма, да би ка сни је њи хов не у ро тич ни, са дома зо хи
стич ки од нос по стао тем пи ра на бом ба и не пре ста но мен тал но на си ље. 
Ла ра је отво ре но до ми нант на, на гла и агре сив на, Ла зар је упа дљи во суб
ми си ван, кон тро ли сан и па сив ноагре си ван. Ка да се већ пр вог да на ле
то ва ња она и Ла зар жу стро по сва ђа ју, Ла ра од лу чу је да оста так бо рав ка 
про ве де са ко ло рит ним, буч ним, про бле ма тич ним и у сва ком сми слу 
де цен три ра ним Ру си ма ко је је тек упо зна ла, ужи ва ју ћи у ал ко хо лу и 
дро ги, а да се од Ла за ра раз ве де. 

Брач ни раз дор, ме ђу тим, не спре ча ва и са мог Ла за ра да бу де уву чен 
у за мр ше не свин гер ске од но се јед не на из глед са вр ше не не мач ке по ро ди
це, брач ног па ра с де цом, што ће про ме ни ти ју на ко ву сли ку и по чет но 
оду ше вље ње но вим при ја те љи ма, а Ла ра ће се са сво јим при ја те љи ма 
Ру си ма упле сти у би зар ни ла нац кри ми но ге них ал бан ских струк ту ра 
на Кри ту. Ов де ће се от кри ти моћ ути цај них Ру са да за та шка ју скан дал 
гло бал них раз ме ра, чи ме, по ли тич ким је зи ком ре че но, де мон стри ра ју 
сво ју им пе ри ја ли стич ку сна гу. У том сми слу, из у зет но је под сти цај но 
раз мо три ти има го ло шки аспект овог ро ма на, у ком су упе ча тљи во при
ка за ни раз ли чи ти све то ви кул ту ра – срп ска, грч ка, ру ска и не мач ка. 
Ау тор се све сно по и гра ва на ци о нал ним сте ре о ти пи ма, а Ла зар из но си 
лу цид но за па жа ње да у ино стран ству сви не све сно има ју тен ден ци ју да 
се укло пе у од го ва ра ју ћи сте ре о тип (Ру си су буч ни и пи ју, Нем ци су 
уз др жа ни и шкр ти, Ср би увек на све има ју при мед бу); а за пра во, он је 
„убе ђен да би при пад ни ци раз ли чи тих, чак и ан та го ни зо ва них на ци ја, 
би ли из не на ђе ни кад би уви де ли ко ли ко сви ли че јед ни на дру ге у сво
јим сва ко днев ним по сло ви ма, ра зо но да ма и мње њи ма”. 

Има го ло шким па са жи ма са о бра же ни су раз ли чи ти ти по ви при по
ве да ња ко ји се сме њу ју у убр за ном тем пу, што до при но си на ро чи тој ди
на мич но сти на ра ти ва: од есе ји стич коме ди та тив ног, пре ко пси хо ло шко
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ме ди цин ског, до ерот скона ту ра ли стич ког, ма ни ра у ком су пре до че не 
екс пли цит не и бру тал не сце не сек са. Из ме ђу про та го ни ста ро ма на ус по
ста вља ју се ре ла ци је ко је до при но се уз бу дљи во сти и на пе то сти при че, 
те су чи та о ци мо ти ви са ни да пра те рад њу ко ја не пре кид но те че, без „пра
зног хо да”. На ра тив но тки во тек ста из бра зда но је, на из ме нич но, с јед не 
стра не ре ал ним фа бу ла тив ним то ком ко ји хро но ло шки пра ти раз вој рад
ње с мно го број ним ре тро ак тив ним екс кур си ма у про шлост из ко је се 
са зна ју де та љи ко ји упот пу њу ју пред ста ву о ју на ци ма и њи хо вим жи
во ти ма. С дру ге стра не, ре ал на зби ва ња су асо ци ја тив ни им пулс, кат кад 
не оче ки ван и на из глед са свим на су ми чан, за Ла за ре ве ду хов не уз ле те 
и фи ло зоф ска раз ми шља ња. Она са др же на дах ну те, про во ка тив не, че сто 
у ду хо ви том ма ни ру ис при ча не, уви де у исто ри ју, по ли ти ку, ре ли ги ју, 
књи жев ност и фи ло зо фи ју. Сâм Гр бић, ина че про фе сор фи ло зо фи је по 
за ни ма њу, у јед ном од ин тер вјуа ре као је да се Ла зар, фи ло зо фи ра ју ћи, 
не кад ба ви су штин ски бес ко ри сним пи та њи ма, би ва ју ћи при том „опе
ри сан од прак тич них за да та ка ко је на ме ће сва ко днев ни жи вот”. Ро ман, 
сто га, у по је ди ним тре ну ци ма ко ке ти ра са жан ром днев ни ка, у ком естет-
ски и сен ти мен тал но вас пи тан чо век из ла же сво је ре ли гиј ске, фи ло
зоф ске, по ли тич ке, ме та фи зич ке и умет нич ке на зо ре, свој сво је вр сни 
фи ло зоф ски си стем ко ји је, до ду ше, ма хом са чи њен од та у то ло ги ја и 
ре про ду ко ва ња сег ме на та дру гих фи ло зоф ских си сте ма:

Мој дух је од у век био крат ког да ха, не спо со бан за си сте мат ско ми
шље ње, већ је ди но за ова кве нео че ки ва не ско ко ве у област ме та фи зи ке; 
ско ко ве ко ји су би ли до вољ ни за то да за во лим ту област, али не и да је 
раз у мем. (138)

Та ко се ова про за ис по ста вља као отво ре на пре ма не по сред ним фи
ло зоф ским пи та њи ма, као про за ко ја не кад, шта ви ше, па ти од скло но сти 
при по ве да ча да све вре ме те о риј ски про ми шља ствар ност. У по гле ду то га 
вре ди спо ме ну ти је зик и Гр би ћев ја ко ста би лан, зрео и ин те ли ген тан стил, 
за хва љу ју ћи ко ји ма је на ра тив по себ но тем пе ра мен тан и ко ји с пра вом 
мо гу да на гна ју чи та о ца да по ми сли: „Ово је пра ви ро ман од кр ви и ме са.” 
Све до чи мо је зич ком дис кур су чи ји лек сич ки и стил ски за мах под ра зу
ме ва и ко ло кви јал ни, ур ба ни го вор ко ји че сто укљу чу је и соч не псов ке, 
па и ви со ко ин те лек ту ал ни, фи ло зоф ски ин то ни ра ни го вор чи је су ре че
ни це ин фор ма ци о но и тер ми но ло шки гу сте. Та ко, на при мер, при су ству
је мо сво је вр сним лек ци ја ма из исто ри је, фи ло зо фи је, ре ли ги је и слич но. 
На од ре ђе не ма хо ве сти че се до јам да при по ве дач, од но сно про та го ни ста, 
сво јом еру ди ци јом чак по ку ша ва ју да фа сци ни ра ју чи та о ца, те да се дис
курс ло го ре ич но ге не ри ше по сва ку це ну. Не рет ко се о ба нал ним те ма
ма го во ри с мно го ин те лек ту ал ног и тер ми но ло шког ужи вља ва ња, као 
и обрат но, што оста вља ути сак тек ста ис при по ве да ног дис па рат ним 
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сти лом. Ово че сто има ефе кат ху мо ра, иа ко се мо ра при ме ти ти да су 
по не где пре ла зи из јед не те мат скоје зич ке ин то на ци је у дру гу пре ви ше 
гру бо из ве де ни. Све то, ме ђу тим, и не ква ри у то ли кој ме ри чи та лач ки 
ути сак јер је пре о вла ђу ју ћи осе ћај при ли ком чи та ња овај: то је искре но, 
ау тен тич но, не из ве шта че но и из у зет но уз бу дљи во при по ве да ње о ства
ри ма, ко је по ти че од ау тен тич но осе тљи вог, ин ту и тив ног по је дин ца 
пре на прег ну тих чу ла. Гр бић ми ну ци о зно да је из у зет ну пси хо гра фи ју 
лич но сти и по е ти ку „уну тра шњег из гнан ства”, исто вре ме но се по ста вља
ју ћи и као ди јаг но сти чар до ба. Постструк ту ра ли стич ким је зи ком ре че
но, Ла зар у ми сли ма не пре кид но кру жи око озна чи те ља, не успе ва ју ћи 
да про на ђе ко нач но упо ри ште у овом све ту:

Ја сам утам ни чен у са мо ме се би. Ро би ја не мо же да се при хва ти, ма 
ко ли ко да ла же мо са ми се бе и јед ни дру ге, док сли ка мо ре шет ке ру жи ча
стим бо ја ма. Ро би ја мо же је ди но да се под не се, да се ис тр пи. Али ро би ја 
ни је веч на. То, до ду ше, још не зна чи да по сто ји би ло ка кав про стор за на ду. 
Ма да не што по пут на де с вре ме на на вре ме (из у зет но рет ко) окр зне ду шу. 
Ча сна реч, кад бих знао шта је то, не бих ви ше ни јед ну је ди ну ре че ни цу 
на пи сао. Слу тим да је то увек ту, пред мо јим но сем и стал но под мо јим 
но га ма, али да га ја због пре те ра не бли зи не ни ка ко не мо гу уо чи ти. (...) 
Ме ђу тим, нај ве ћи део вре ме на про во дим у ста њу ко је бих опи сао као сле
пи ло сва ко днев них бри га и ци ље ва. (161–162)

Као што је већ ре че но, ју нак ро ма на је па си о ни ра ни чи та лац ко ји 
че сто ево ци ра нај дра жа књи жев на де ла, ту ма че ћи их и во де ћи оп шир не 
сим бо лич не раз го во ре са њи хо вим ау то ри ма, чи ме се ства ра гу ста ин
тер тек сту ал на мре жа. Ла зар за вре ме ле то ва ња чи та Уел бе ков ро ман 
По ко ра ва ње, чи ја си жеј на ли ни ја пра ти од нос глав ног ју на ка пре ма Жо
рисКар лу Уи сман су, фран цу ском пи сцу де ка ден ци је, ау то ру чу ве ног 
ро ма на На су прот из 1884. го ди не. Пре до че не осо би не глав ног ју на ка 
Ру ми на ци ја ин стинк тив но нас на во де на по ве зи ва ње са Де зе сен том, 
ју на ком Уи сман со вог ро ма на, као и са чи та вом по е тич ком иде о ло ги јом 
фран цу ског де ка ден ти зма с кра ја 19. ве ка. Та да шњи ин те лек ту ал ци и 
умет ни ци, а по бор ни ци де ка ден ци је у књи жев но сти и умет но сти уоп ште, 
као фун да мен тал но осе ћа ње би ра ли су сво је вр сно ма зо хи стич ко ужи ва
ње у иде ји да се мо дер ни свет стр мо гла вљу је у ка та стро фу. Ег зи сти ра ли 
су у та ко зва ној le mal du siè cle (гру бо пре ве де но „бо лест сто ле ћа”) ко ја је 
пред ста вља ла сво је вр сни сплин, од су ство jo ie de vi vre, од но сно ра до сти 
за жи во том, осе ћа ње до са де, хи по хон дри је, ме лан хо ли је и оп ште ре зиг
ни ра но сти. Из ра жа ва ли су пре зир пре ма гра ду и бур жо а ској ру љи и 
по вла чи ли се у оса му на пе ри фе ри ју или се ло. Рас ту ће ду хов но оту ђе ње 
и де ху ма ни за ци ја уско су ве за ни за ве ро ва ње у крај све та, у по след њи, 
суд њи дан (схва та ње вре ме на и исто ри је ко је је про из ве ла ју деохри
шћан ска тра ди ци ја): јер при бли жа ва ње суд њег да на на ја вљу је ду бо ку 
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из о па че ност и по ква ре ност, а свест о ње му иза зи ва у пси хо ло шки крх ком 
по је дин цу не мир и по тре бу за са мо и спи ти ва њем. Прем да Ла зар Уи сман са 
спо ми ње нај пре у кон тек сту пре о бра ћа ња у хри шћан ство у по зним го ди
на ма и, уоп ште, по врат ка ве ри, мо же би ти да је Де зе сент Ла за ре ва срод на 
ду ша из дру ге епо хе, сво је вр сна ти по ло шка ана ло ги ја.

Упр кос на ве де ним ква ли те ти ма, ро ман „па ти” од по је ди них мањ
ка во сти и не до след но сти. Кон фликт из ме ђу Ла за ра и Ла ре уи сти ну кул ми
ни ра, али се у њи хов од нос за пли ћу нео че ки ва не си ле ко је их на по слет ку 
вра ћа ју јед но дру го ме. Крај ро ма на ну ди не ко ли ко мо гу ћих раз ре ше ња. 
Ла ра са зна је да је труд на (док се на по чет ку ро ма на ис ти че ње на авер
зи ја пре ма мо гућ но сти за че ћа) и ја вља Ла за ру те ле фо ном: 

Ћу та ли смо и ди са ли у слу ша ли цу не ко вре ме.
„Не мо гу сад да при чам, при ча ће мо кад до ђем ку ћи.” – Ре кла је то 

са вр ше но спо кој ним то ном. (192)

Мо же би ти да ова нео че ки ва на труд но ћа на гна мла ди брач ни пар 
да ко нач но ус по ста ви хар мо ни ју, али ово пи та ње оста је нео д го во ре но и 
отво ре но, јер на кон ха о тич ног сти ца ја окол но сти ујед но до би ја ју по зив 
од Же ње, јед ног од Ру са, да му се при дру же у Мо скви, што Ла зар и Ла ра 
с оду ше вље њем при хва та ју. Овај с јед не стра не упе ча тљив, а с дру ге 
стра не нео че ки ван и ат мос фер но са свим не мо ти ви сан за вр ше так мо же 
де ло ва ти по ма ло као de us ex mac hi na, а умно го ме под се ћа и на крај ро
ма на сло ве нач ког ау то ра Ви то ми ла Зу па на Пу то ва ње на крај про ле ћа 
об ја вље ног 1972. го ди не. На кон ра зно ра зних сек су ал них аван ту ра у ко је 
се Про фе сор упу шта, као и про бле ма тич ног и ха о тич ног жи во та са су пру
гом ко ја оста је у дру гом ста њу, ње на труд но ћа пру жа Про фе со ру им пулс 
да на ста ви да жи ви у срећ ни јем по рет ку, и ро ман се окон ча ва у не на ме
тљи во оп ти ми стич ном рас по ло же њу. У Ру ми на ци ја ма, с дру ге стра не, 
упр кос дис крет ној ре ак ци ји ње го вих ју на ка, из о ста је ка тар зич на функ
ци ја. Још јед на од не ло гич но сти у ро ма ну би ла би и са ма по ја ва да Ла зар, 
ле че ни не у ро ти чар ко ји ре дов но пи је те ра пи ју ко ја се са сто ји од ан ти
де пре си ва и анк си о ли ти ка (из ме ђу оста лог по тен ци јал ног ин хи би то ра 
сек су ал не же ље), по се ду је у тој ме ри на гла ше ну сек су ал ну енер ги ју, 
по тен ци ју и, уоп ште, ли би до. У ви ше на вра та опи са не су сце не успе шног 
сек су ал ног оп ште ња са ви ше же на, али је за ни мљи во да ни је дан по му
шкар ца не у спе шан сек су ал ни по ку шај ни је у ро ма ну опи сан.

Ру ми на ци је о пред сто је ћој ка та стро фи су, не дво сми сле но, пра во 
осве же ње на са вре ме ној срп ској књи жев ној сце ни гле де ро ма на. При каз 
су ро вог дру штве ног ми љеа 21. ве ка, као и Ла за ре ва суд би на у сво јој 
тра гич ној ак ту ел но сти, искре но сти и не по сред но сти, не дво сми сле но 
пру жа ју уни вер зал ност ис ку ства ко је под сти че ути сак по и сто ве ћи ва ња 
чи та о ца са про та го ни стом ро ма на. Ла зар је умо ран од жи во та, оп хр ван 
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уз не ми ру ју ћим, по тре сним ми сли ма, у стал ном сме њи ва њу рас по ло же
ња и у по тра зи за сми слом. Кон тра дик тор на при ро да ду ше ко ја по зна је 
са мо там ну пра зни ну и учма лу сва ко дне ви цу, а на су прот то ме, плу ра
ли тет и ин тен зи тет, слич на је ду ши упра во Пе тра Ра ји ћа у Днев ни ку о 
Чар но је ви ћу Ми ло ша Цр њан ског. 

Ка та ри на ПАН ТО ВИЋ

ИВO АН ДРИЋ У СО ЗЕР ЦА ЊУ  
ВЛА ДИ МИ РА ПИ ШТА ЛА

Вла ди мир Пи шта ло, Сун це овог да на: пи смо Ан дри ћу, Аго ра, Зре ња нин 
– Но ви Сад 2017

Жан ров ски хе те ро ге на књи га Вла ди ми ра Пи шта ла Сун це овог да на: 
пи смо Ан дри ћу мо же се чи та ти као ро ман, пу то пис, лир ска про за, или 
ро манесеј у коjeм пи сац от кри ва Ан дри ће ву и раз от кри ва соп стве ну 
по е ти ку. И наш но бе ло вац сма трао је да је при ро да књи жев ног по сла 
та ква да је пи сцу го то во не мо гу ће сли ка ти дру гог а да при том не да и 
сам свој пор трет или бар не ку цр ту од ње га. Иа ко из ре че на по во дом 
Не на до ви ће вог пор тре ти са ња Ње го ша у Пи сми ма из Ита ли је, Ан дри ће
во уве ре ње о про јек тив ном од но су пи сца пре ма де лу, ви ше но на дру ге 
жан ро ве, од но си ло би се на есеј. Kолико епи сто лар на фор ма Пи шта ло
вог нај но ви јег де ла упу ћу је на древ ни есе ји стич ки об лик, то ли ко ње гов 
про фе си о нал ни и ства ра лач ки про фил све до че о пред у сло ви ма ва ља ног 
есе ји зи ра ња: по се до ва ње све стра не кул ту ре, ен ци кло пе диј ске ши ри не 
зна ња, кри тич ке све сти, стил ског уме ћа, спо соб но сти ма те ри ја ли зо ва
ња и ожи вља ва ња пој мов ног, ме ди та тив но сти, на кло но сти ка етич ком 
и фи ло зоф ском... 

Ис ти чу ћи нео п ход ну лу ди стич ку ди мен зи ју не са мо ства ра ња већ 
и ту ма че ња књи жев ног де ла, са вре ме ни пи сац апо стро фи ра свог прет ход
ни ка: „Дра ги Ива не, У мла до сти ви сте пи са ли да је смрт ни грех го во
ри ти о књи жев но сти на не књи же ван на чин... Ира ци о нал но и ра ци о нал но 
за јед но чи не људ ско... Та ква је игра и пи са ње.” И да ље, о не ми нов но лич
ном до жи вља ју и ин ту и тив ној спо зна ји, Пи шта ло ве ли: „Мо је по зна ва ње 
ма те ри је ни је по вр шно. Али зна ње ни је ов де нај ве ћа вр ли на, већ ми сао 
и осе ћај. Ја их у де тињ ству ни сам раз ли ко вао. (...) Ако ми ни је би ла ја сна 
раз ли ка из ме ђу осе ћа ња и ми сли, мо же те ми сли ти ко ли ко су ми зна чи
ле раз ли ке из ме ђу при че, есе ја, ро ма на, пи сма.” Из тог укр шта ја ми сли и 
осе ћа ја, ло гич ког и ин ту и тив ног, про ис те кло је и сло бод но, есе ји стич ко 
об ли ко ва ње књи ге: „Ко ри стио сам ком би но ва не тех ни ке ко ла жа, пе ва ња 




