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ЕПИ ТАФ КО ЈИ СЛА ВИ ЖИ ВОТ

Ве сна Ка пор, Ве нац за оца, СКЗ, 2018

На кон збир ке при ча По се ћа њу се хо да као по ме се чи ни (2014) и 
на гра да ко је је та збир ка по бра ла („Ла за Ко стић” и „Ми лош Цр њан ски”), 
те об ја вљи ва ња књи ге по ет ске про зе Као што и ва ма же лим (2016), 
Ве сна Ка пор се пред ста вља но вом књи гом при ча Ве нац за oца, ко ја се 
те мат ски и по е тич ки на до ве зу је на прет ход ну про зу, али до брим де лом 
уно си и но ва те мат ска и стил ска са звуч ја. Пре по зна тљив ру ко пис ове 
ау тор ке, ко ји се ло ми из ме ђу про зног и по ет ског из ра за, и у овој про зи 
пру жа мно го стру ке ни вое раз у ме ва ња тек ста, ка ко по је ди нач них при ча, 
та ко и збир ке у це ли ни. 

Са ста вље на од три на ест при ча, збир ка као да има оквир ну ком по
зи ци ју, где пр ва при ча „Ве нац за оца, за пра во успа ван ка” отва ра збир ку, 
а по след ња „Све је то тек трен”, ко ја се на пр ву на до ве зу је и об ја шња ва 
је, пред ста вља кру жно за тва ра ње ове про зе. Ин ти ми стич ки тон ове две 
при че, у ко ји ма је те ма ти зо ва на смрт оца и ту га због ну жног при род ног 
рас та ка ња при мар не по ро ди це, на од ре ђе ни на чин да је пе чат и збир ци 
у це ли ни, чак и он да ка да су при че усме ре не на дру гу ра ван – по ли тич
коисто риј ску и рат ну, књи жев ну, уни вер зал но људ ску... Та ве за по ма ло 
раз ли чи тих на ра тив них гла со ва или пре о ку па ци ја, ус по ста вља се за ви
чај ним је згром, у ко јем две по ме ну те при че на ста ју и по сто је, а из ко јег 
се гра на ју и ко јем се вра ћа ју све оста ле при по вед не ми сли ове ау тор ке. 
За то је род но Не ве си ње кроз раз не при че ове збир ке као кр во то ком по
ве за но са оста лим ме сти ма при по ве дач ког жи вот ног и емо ци о нал ног 
ис ку ства – од Бе о гра да, Ко со ва, пре ко Вр шца до Бе ча, Ја сне По ља не, 
Хер цег Но вог... 

Ис при по ве да на, или пре из го во ре на као ре кви јем или плач за умр
лим оцем, при ча „Ве нац за оца, за пра во успа ван ка”, по ред све ча но сти 
и ту ге ко ји ма оди ше, уно си мно го жи во та и љу ба ви кроз ми сао и се ћа ња 
на ве зу оца и ћер ке, у ра ном де тињ ству, по том у ње ном зре лом до бу, 
кроз смех и раз у ме ва ње или че шће кроз ин тим но и са мо ра зу ме ва ју ће 
ћу та ње. Док при ча „Све је то тек трен” до но си сли ку мај ке и ћер ке ко је 
ту гу ју за са хра ње ним му жем и оцем и ево ци ра ју још не ке сли ке из про
шло сти, тре нут ке ста рин ског, го то во еп ског љу бав ног и бу ду ћег по ро
дич ног сје ди ње ња, у њој се за па жа и дру ги, ау тор ски вр ло ва жан, сег
мент при по вед ног про ми шља ња жи во та – по ли тич ки и иде о ло шки 
обра сци по ко ји ма се жи вот рав нао и због ко јих су се ра ђа ле по ро дич не 
и на ци о нал не тра ге ди је. Вре ме по сле рат них ко жно ман ти ла ша, ко ји до
ја вљу ју и при ја вљу ју и игра ју се ша ха с људ ским суд би на ма, ожи вља ва 
у се ћа њу мај ке, али пра шта ње и раз у ме ва ње њу не са мо да чи не ве ли ком 
већ и за це љу ју све ра не то ком жи во та за до би је не. Кру гу по ро дич них, 
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за ви чај них при ча ове збир ке при па да и при ча „Имам не што да ти ка
жем”, у ко јој ау тор ка опи су је лич ност сво је стри не Бо жа не и зна чај ко ји 
је та же на има ла за њу: „Бо жа на је, у бе лом фи ћи, сти гла у на шу по ро
ди цу. Све нас је по ку пи ла у сво је треп та је. Ни смо ма ри ли за њен пре ђа
шњи жи вот. Као да је од у век, са мо че ка ла да бу де са на ма. Ра зним.” 
Сли ке то пли не жи во та, од ра ста ња уз ин те ре сан ту, бри жну же ну и по
сма тра ња ње ног жи во та сме њу ју се и у овој при чи са сли ка ма уми ра ња. 
Уми ра ње се та ко у овој про зи ја вља и као сво је вр сни лајт мо тив, и пред
ста вља од ре ђе но ко ма да ње при по ве да че вог (при по ве да чи ци ног) жи во
та, су му не пре ста них гу би та ка и тек по не ког до бит ка. 

Од уми ра ња бли ских и дра гих, при по ве дач ко око се у не ким при
ча ма по ме ра на смр ти на ци о на, на уми ра ња мла дих љу ди и др жа ва за 
ко је су они да ва ли сво је жи во те. Тај по глед, ме ђу тим, ни ка да ни је па те
ти чан или ди дак ти чан. У гла су ко ји ове при че при ча при сут но је стал
но сме њи ва ње фи не иро ни је и све ча не опо ме не. Та ко при ча „Че га би 
во лео да се се ћаш”, ко ја је исто вре ме но и при ча о при ча њу при че и 
при ча о при ча њу исто ри је, те ма ти зу је суд би ну из бе гли ца, исе ље ни ка 
са Ко со ва, ко ји ви ше ни не зна ју шта је оно че га би во ле ли да се се ћа ју. 
Од ту ге за оста вље ним и гри же са ве сти за то што се оти шло и спа ко ва ло 
све у ко фер, ду ша исе ље ног чо ве ка ко ју са слу ша ва пе сни ки ња, ју на ки
ња ове при че, пре вла чи пре ко се бе је дан не мо ћан али иро ниј ски оре ол: 
„Рас цве та ва се ура ни јум, по на шим њи ва ма.” Иро ниј ски по глед на на шу 
по ли тич ку и дру штве ну ствар ност вр ху ни у за вр шним де ло ви ма ове 
при че ка да две град ске да ме у по за ма шним го ди на ма бри ну за свој стај
линг и до бар из глед не при ме ћу ју ћи око се бе де мон стра ци је за од бра ну 
Ко со ва. „Из да ја. (...) Ко со во је Ср би ја. (...) А Ме то хи ја, чи ја је Ме то хи ја?” 
ре чи су ко је ви со ким то ном са го вор ник упу ћу је пе сни ки њи, ау тор ки 
бу ду ће при че, али оне, и све оно што оне зна че, на гло се сни жа ва ју у 
не моћ ни ау то па ро диј ски до го вор о ча шћа ва њу руч ком од за до би је ног 
хонорарa за на пи са ну при чу, осли ка ва ју ћи та ко из глед све та у ко јем се 
све пла ћа и све је на про да ју, па и нај ду бље бо ли и осе ћа ња. 

Сли чан од нос по во да или при го де за пи са ње при че и до ти ца ња 
ни кад не за це ље них на ци о нал них ра на, пре по зна је се и у при чи „Беч ке 
раз глед ни це”. Сту диј ско пу то ва ње у Беч, на лик на су срет пи са ца, под 
по кро ви тељ ством на ци о нал но уте ме ље не „Про свје те”, по вод је да ау
тор ка осмо три са вре ме ни Беч и се ти се „Ми ло ше вог” и „Га ври ло вог” 
Бе ча, мо нар хиј ског. Им пул си са да шњег до ба и оног про шлог, с по чет ка 
20. ве ка, ме ша ју се у овој при чи и са мим рит мом при по ве да ња ко ји је 
на не ки на чин омаж или се ћа ње на тон Днев ни ка о Чар но је ви ћу, и тај 
не до вр ше ни по че так ве ка ау тор ка пре по зна је као узрок свих бу ду ћих 
не до ре че но сти. По да нич ки мен та ли тет пре ма двој ној мо нар хи ји она 
уо ча ва жи вим и да нас. 
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Са вре ме ни би ланс тог не раз ре ше ног на ци о нал ног бо ла не ка ко се 
са жи ма у при чи „Го спо ди не мој”, у ко јој је те ма ти зо ва но слу чај но за јед
нич ко ле то ва ње срп ске и бо сан ске по ро ди це. Ау тор ка у њој при ка зу је 
ка ко је мо да или пре им пе ра тив европ ског мо де ла жи вље ња и ми шље ња 
под вео под при вид ну сре ћу и рав но те жу све за ва ђе не стра не и по ка зао 
ка ко се мо же жи ве ти у сло зи, на не у трал ном те ре ну. Тај при каз је у сво
јој су шти ни ду бо ко иро ни чан. По сло вич но, исто риј ско не по ве ре ње и 
не раз ре ше не ра не из про шло сти сим бо ли зу је нож за се че ње лу бе ни це 
ко ји сто ји као не ма прет ња или опо ме на за све но же ве из про шло сти. 

Не мо гућ ност ус по ста вља ња нор мал ног жи во та у зе мљи ко ја је то ли
ко ра ња ва на и то ли ко кр ва ри ла при ка зу је при ча „Пор трет јед ног по по дне
ва”. У њој до ла зи до оку пља ња две ју при ја те љи ца и њи хо вих по ро ди ца 
ка да јед на од њих ко ја жи ви у ино стран ству, до ђе на крат ку го ди шњу 
по се ту сво јој зе мљи. Пре ки ну та при ја тељ ства, пре ки ну та по ро дич на 
ве за, не у те ме ље ност у дру гом све ту и су штин ска уса мље ност и ту га 
упр кос фор мал ном „бо љем” жи во ту, ре зул тат је свих исе ље ња ко ја су 
об у хва ти ла не ко ли ко ге не ра ци ја с ових под не бља. 

 Су штин ска не сна ђе ност и уса мље ност као бо ле сти са вре ме ног 
све та на два раз ли чи та на чи на су при ка за на у при ча ма „Кад сви за ћу те 
или гле да но оком ка ме ре” и „Ноћ се гу ли ла као на ран џа”. Док се у пр вој 
са гле да ва свет не ис кре них људ ских од но са у по слов ном окру же њу и 
по тре ба за бли ско шћу с дру гом осо бом при кри ва хи је рар хиј ским за во
ђе њем, као при ну дом, у дру гој при чи се бра ко лом ство по сма тра као очај 
ду ша жељ них да по тра же ону сво ју дру гу по ло ви ну. Ис пра зност и оту
ђе ност са вре ме них „сексше ма” у при чи „Кад сви за ћу те...” па ро ди ра се 
сред стви ма ко ја та кве од но се и ства ра ју – ри ја ли ти при сту пом жи во ту. 
На су прот то ме, у при чи „Ноћ се гу ли ла као на ран џа” од нос му шкар ца 
и же не, иа ко у брач ном жи во ту сло мљен и из гу бљен, ра зним гре шка ма, 
са гле да ва се вр ло тра ди ци о нал но, го то во еле гич но, као су штин ска по
тре ба спа ја ња. 

Ова ка ви пре ла зи из ме ђу лир ског осе ћај ног то на и на ра ци је пре по
зна ју се у мно гим при ча ма, а мо жда свој вр ху нац има ју у при чи „Осе ћаш 
ли, ту је оно што тра жи мо”. Ова при ча чи та се као пе сма у про зи о од
ла ску у Ја сну По ља ну и ево ци ра ула зак у ру ску зи му и у ру ску ли те ра
ту ру. Не зна нац Ан дреј, до ма ћин и при по ве да чи цин во дич кроз Ја сну 
По ља ну, по ста ће сим бол искон ског при ја тељ ства два сло вен ска на ро да, 
и искон ске ве зе нас и ру ске ли те ра ту ре. 

Не ка вр ста лир скопро зног ди ја ло га оства ре на је и у при чи „Ја у 
ства ри не ћу”. Иа ко прет по след ња у збир ци, ова при ча мо же се раз у ме ти 
и као су штин ско вје ру ју ау тор ског гла са. Док у њој во ди ве дар ди ја лог 
с му жем о ме сту бу ду ћег по кро ва, и док се у тај ди ја лог уба цу ју ра зно
ли ки по ро дич ни гла со ви, и док се би је бит ка где је ко ме ме сто и где ко 
има пра ва да обез бе ди веч ни по кој, ау тор ка, иа ко мар ки ра сво је по ре кло 
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и сво је по ла зи ште као ме сто свог ис хо ди шта, на кра ју за кљу чу је да она 
то у ства ри не ће: „Ска чем, у но ћи, мр клој као веч ност: Ја, у ства ри, не 
же лим да умрем. Ни кад!”

Та ко се ва пај про тив смр ти и ус клик за жи вот из ове при че ука зу
ју као мо то чи та ве збир ке Ве нац за oца. От по чев ши и за вр шив ши збир
ку ре чи ма по све ће ним умр лом оцу, ау тор ка овом књи гом за пра во сла ви 
жи вот и ње гов при род ни ток. 

На та ша АН ЂЕЛ КО ВИЋ

ЧИ ТА ЊЕ ГРА ДА УЗ „СМЕТ ЊЕ НА ВЕ ЗА МА”

Та тја на Јан ко вић, При сва ја ње Ве не ци је, На род на би бли о те ка „Вук Ка ра
џић”, Кра гу је вац 2018

У чи та њу све у куп них кул ту ро ло шких и исто риј ских од ра за гра
до ва кључ ну уло гу мо же игра ти сам град, са сво јом за ди вљу ју ћом фи
зич ком ле по том, али и оно што се у ње го вом ма те ри јал ном на сле ђу не 
ви ди и не дȃ ла ко од го нет ну ти. Док се гра ду во де них пу те ва ко ји ни су 
са мо ули це већ и „ча роб на огле да ла” ди ви Лу ис Мам форд у свом де лу 
Град у исто ри ји, у фо ку су ин те ре со ва ња Та тја не Јан ко вић је сте чи та ње 
Ве не ци је по сред ством књи жев ног пам ће ња, до ко јег се у са вре ме ном 
све ту не до пи ре без бор бе са „смет ња ма на ве за ма”. 

Жа нр крат ке при че обе ле жи ће до са да шње ства ра ла штво на ше 
спи са те љи це. Об ја ви ла је књи ге При ча ба би ног си на (2008) и Да нас сам 
би ла у на шој ку ћи (2015, 2016), у ко ји ма се на ра тив гра ди од хро но то па 
бли ског глав ном ју на ку, а ње го ва емо тив на и има ги нар на пу то ва ња уо кви
ре на су љу ба вљу бли жњих. Опре де ље ње за пи са ње про зе у ње ној но вој 
књи зи до би ја ау тен тич ну ве зив ну спи са тељ ску нит – ли те рар но уте ме
ље ње у ви ду пу то ва ња. До жи вља ји про ис те кли из су сре та по је дин ца са 
раз ли чи тим ме сти ма, опле ме ње ни ис ку ством ли те ра ту ре, пре тва ра ју се 
у пу то пи сну про зу о ду хов ном уза јам ном про жи ма њу чо ве ка и гра да. У 
ова квом ам би јен ту на ста је пло до но сни су срет, мо ме нат над град ње лич
ног ис ку ства ис ку ством све та, ко ји у књи зи Та тја не Јан ко вић до би ја 
но во име – „при сва ја ње”. 

Мо то на пр вој стра ни ци књи ге пре у зет из де ла Јо си фа Брод ског 
(„...и ја сам осе тио ка ко сам за ко ра чио / у соп стве ни пор трет, / са чи њен 
од хлад ног ва зду ха”) им пли ци ра при чу о са мо спо зна ји и из ве сној ини
ци ја ци ји је дин ке пред од ра зом ле по те и уни вер зал не вред но сти. Ини
ци ја ци ја се пр вен стве но од но си на по тре бу пу то пи сца да, пре ма ре чи ма 
Вла ди ми ра Гво зде на (Ко сми зам срп ског мо дер ни стич ког пу то пи са), 




