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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), 
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„оде из ван вре мен скопро стор не де тер ми ни са но сти”. Ову те жњу, ко јом 
се по сти же опис не чег да љег, есен ци јал ни јег од хро но то па, Гво зден 
књи жев но те о риј ски од ре ђу је као „ко сми зам”. По пут Брод ског, ко ји је 
„за ко ра чио у вла сти ти пор трет”, Та тја на Јан ко вић пре у зи ма уло гу гон
до ли је ра у ме ан дри ма мит ског вре ме на и про сто ра. Исто ри о граф ске 
чи ње ни це, ин фор ма ци је и сва ко од ре ђе ње Ве не ци је као не че га што је 
по сто ја ло, а да нас је са мо ту ри стич ка атрак ци ја и „по ли гон” за фо то
гра фи са ње, код на ра то ра бу ди на су шну же љу за бе гом и от кло ном од 
на сил но ука лу пље ног ам би јен та. Из ове же ље ро ђен је ко сми зам При
сва ја ња Ве не ци је. 

Пред чи та о цем је пу то пи сац за те чен у ту ри стич кој гру пи ко ја у 
прат њи во ди ча од ла зи у Ве не ци ју – град ле по те и ду бо ке за гле да но сти 
у про шлост. Ло го ре ич ни из раз ту ри стич ког во ди ча за у зи ма по себ но 
ме сто у књи зи. Ње гов за да так је да усме ра ва ту ри сте оп штим ин фор ма
ци ја ма – са же тим освр ти ма на кул тур но и сто риј ске зна ме ни то сти. Пу
то пи сца ко ји ства ра књи жев ност у се би, док хо да, раз гле да и упи ја ау ди
тив не, ви зу ел не и ол фак тив не сли ке Ве не ци је, ре то рич ко го вор ка ње у 
ве ли кој ме ри оме та и де кон цен три ше. Не пре ста на рас при ча ност ту ри
стич ког во ди ча, бу ка дру гих ту ри ста и од бле сци бли це ва са њи хо вих 
фо то а па ра та ра за ра ју ви зи ју ле по те и оду ше вље ња пред чу дом ар хи тек
ту ре и умет но сти. Чи та лац до би ја мо гућ ност да осе ти ону ,,смет њу на 
ве за ма” ко ја угње та ва лир ски су бјект чу ве ног Ла ли ће вог пре пе ва „Пла
ве гроб ни це” Ми лу ти на Бо ји ћа. Оса уте ме ље ња у ба шти ни не до ку чи ва 
је у та квом ам би јен ту, због че га се на ра тор упу ћу је у бег од гру пе и у 
са мо стал но ту ма ра ње ду хов ном дра гу љар ни цом у ла гу ни. Ва жно је 
на зна чи ти да је у књи зи на ви ше ме ста ис ка за на ди стинк ци ја из ме ђу 
пу ког кре та ња („из ме шта ње те ла”) и оби ла ска ту ри стич ки атрак тив них 
ло ка ли те та с јед не стра не и с дру ге уну тра шњег пу то ва ња, на ста лог из 
лич не по бу де и же ље за спо зна јом фи зич ки уда ље них али ду хов но вео
ма бли ских пре де ла: „...све сам си гур ни ја да сва ко пу то ва ње по чи ње 
из ну тра. Чак и да је по сто ја ла мо гућ ност да ра ни је кре нем на пут ве ру
јем да се не бих по ме ри ла с ме ста – са мо би се мо је те ло из ме сти ло. 
Би ло је по треб но до ра сти сну, осе ти ти се вред ном ње го вог оства ре ња, 
са ња ти га до вољ но ду го, до по и сто ве ће ња с њим. (...) Тек он да се пред 
пут ни ком отва ра пут.”

Пу то пи сна про за При сва ја ње Ве не ци је оби лу је фраг мен тар ним али 
је згро ви тим есе ји стич ким ре фе ри са њи ма на од ре ђе не те ме, као нпр. о 
уло зи фо то гра фи је у фор ми ра њу не до вољ но „жи вих” се ћа ња. За раз ли
ку од ма се ко ја не пре ста но фо то гра фи ше и уда ља ва се са ло ка ли те та, 
Јан ко ви ће ва уви ђа да фо то гра фи ја ни је до вољ на за ин тен зив ни до жи вљај: 
„Фо то гра фи је ће оста ви ти ла жан ути сак – за у ста вље ни тре ну так де ло
ва ће као треп тај у вре ме ну про ве де ном ис пред фре са ка, ко је под ра зу
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ме ва раз гле да ње без жур бе и ода бир објек та за сли ка ње.” За ни мљи ва је 
чи ње ни ца да је Брод ски, је дан од три има ги нар на са го вор ни ка пу то пи
сца овог де ла, та ко ђе био упу ћен у ди стинк ци ју из ме ђу фо то гра фи је и 
ре ал ног са гле да ва ња све та (за ко је је, ипак, по треб но ви ше вре ме на од 
јед ног за мр зну тог треп та ја бли ца), јер је био син фо то гра фа у со вјет ској 
мор на ри ци. Вре ме у књи зи Та тја не Јан ко вић мер љи во је и ег зи сти ра 
са мо у тре ну ци ма са гле да ва ња, са ме ра ва ња ве ли чи не умет нич ког де ла 
ко је за слу жу је па жњу. Ова кав осе ћај за вре ме про ис ти че из све сти о 
до стој но сти, из по што ва ња и уве ре ња да ре цеп ци ја умет но сти мо ра да 
по сто ји. 

По зна ва ње књи жев ног и кул ту ро ло шког пам ће ња пу то пи сца во ди 
у про цес при сва ја ња и ин тен зив ни јег до жи вља ва ња Ве не ци је. На овај 
на чин оно оп ште, ин фор ма тив но, по ста је ра фи ни ра но, ду бље уте ме ље
но у оку по сма тра ча, ко ји се не ми ри ла ко са Кју бри ко вим по гле дом кроз 
ши ром за тво ре не очи: „На кон да на про ве де ног ши ром отво ре них очи ју 
те шко је скло пи ти кап ке и пре пу сти ти се сну.” Ка да се очи скло пе, на
ста је пи са ње из ну тра: „Ћу тим, ослу шку јем и пи шем.”

Но си о ци књи жев ног пам ће ња (Јо сиф Брод ски, до жи вља јем Ве не
ци је зи ми, Ми лош Цр њан ски Љу ба вљу у То ска ни и То мас Ман Смр ћу у 
Ве не ци ји) сво јим ли те рар ним ви зи ја ма ство ри ли су код спи са те љи це 
же љу и им пулс за пу то ва њем и за лич ним до жи вља јем и ли те ра ри за ци
јом. Књи жев ност је лек ти ра за пу то ва ње пре пу то ва ња, слич но ли те
рар ном по ет ском по ступ ку у „Брод ском днев ни ку” Јо ва на Хри сти ћа; 
али и за оне о би че но за мр за ва ње и сме шта ње тре нут ка у веч ност и у по сед 
сим бо лич ког тра ја ња: „Отва рам вра та на бал ко ну – мо ре је и да ље ту. 
Ужи вам у чу ду ко је је са мо ју трос чу до” – док се Хри сти ћев лир ски су
бје кат упу шта у има ги нар но пу то ва ње из вла сти те со бе, на ра тор књи ге 
При сва ја ње Ве не ци је осе ћа по тре бу да из ре ал ног ам би јен та по то не у 
има го ло шке ду би не за да те ствар но сти. Свест о Дру гом ко је се уни вер
за ли зу је и се ман ти зу је као и сво је, пре та че се у при чу о ле по ти – ак ту
ел ној са мо „ов де, са да”: „Али, из ван Ве не ци је, ле по та ку пље ног одев ног 
пред ме та не ста је, обе сми шља ва се; ко чи ја се пре тва ра у бун де ву, ко њи 
у ми ше ве.”

Књи га је про же та при чом о ле по ти ко ја „...не при па да, она по сто ји”. 
Ле по та за Та тја ну Јан ко вић под јед на ким ин тен зи те том по сто ји у свим 
вре ме ни ма, док је за Раст ка Пе тро ви ћа као пу то пи сца пре су дан са да шњи 
до жи вљај, а про шлост је че сто до дат ни те рет за спо зна ју ле по те. Исто
риј ске пре тен зи је свих вла да ра све та укљу чи ва ле су и од но ше ње рат них 
тро фе ја и нај ра зли чи ти јег рат ног пле на. На кон че твр тог кр ста шког по хо
да опљач кан је Кон стан ти но пољ, а у обим ном рат ном пр тља гу на ла зи ли 
су се и тзв. ко њи Све тог Мар ка. На сил ном узи ма њу ста ро грч ког и ви зан
тиј ског ма те ри јал ног на сле ђа у овој књи зи су прот ста вље но је ду хов но 
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при сва ја ње и угра ђи ва ње вла сти те кул ту ре у јед ну ши ру, ци ви ли за циј ску 
ба шти ну. Све што је ле по у Ве не ци ји мо же при па да ти сва ко ме ко има 
свест о ле по ти и ње ном зна ча ју за чи та во чо ве чан ство; сва ко ме ко же ли 
се бе угра ди ти у умет нич ко на сле ђе. Умет ност је не мо гу ће по се до ва ти, па 
ни ле по ту ко ја из ње про из и ла зи: „Све што је ле по при па да Ве не ци ји, 
као укра де ни ко њи Све тог Мар ка, као Ати ни не гла ве од бе лог ка ме на, 
као ко зна шта све... Истин ски има мо са мо оно што не ма мо, оно што не 
мо же мо из гу би ти.” На и ме, пу то пи сац за гле дан у оча ра ва ју ће чу до – ре
флекс за пад не ан тич ке ци ви ли за ци је бу ди осе ћај у ду би ни вла сти те 
све сти и уви ђа да је пут у Ве не ци ју пу то ва ње ме ан дри ма Ви зан ти је и 
це ле ан тич ке ци ви ли за ци је.

Кључ на стил ска па ра диг ма књи ге од но си се на по сту пак из јед на
ча ва ња два фе но ме на под из ве сном тен зи јом – „Дру гог” са „сво јим”; чин 
по ти ра ња има ги нар них гра ни ца у кул тур ном дис кур су. Бри са ње ди
стинк ци је из ме ђу свог и ту ђег при сут но је на сва ком ко ра ку овог ру ко
пи са, на ми кро и ма кро пла ну, лич ном и ко лек тив ном, чак и пол ном – 
ар хе тип ском: „У сва ком слу ча ју, ево ме у Ве не ци ји у ту ђој обу ћи, па још 
и у му шкој! Ис по ста ви ло се да су удоб не, да су пра ви из бор.”

Пу то пи сац же ли да ма кар на трен до сег не не ви дљи во, сен ком за
ро бље но, тран сцен дент но. Јан ко ви ће ва сре ће спо ме ни ке, гра ђе ви не и 
дру го ма те ри јал но на сле ђе, ди ви се чу ду, али од мах по ред то га уви ђа и 
љу де у сим би о зи са за те че ним ам би јен том. Са пре ду бе ђе њем и из гра
ђе ном пред ста вом при бли жа ва им се и у це ло куп ној њи хо вој по јав но сти 
– из гле ду, по кре ти ма и ге сто ви ма, уви ђа оно што они ни су у кон тек сту 
тре нут не ствар но сти, али би мо гли би ти у мит ском окви ру. Ова кав по
сту пак за па жа ња и учи та ва ња осо бе но сти пред ме ти ма, љу ди ма и по ја
ва ма сиг на ли зи ра спи са тељ кин тре нут ни от клон од про шло сти (али не 
и од ба шти не!) у не ку дру гу тра ди ци ју, мит ски све вре ме ну, искон ску: 
„Чим се уђе – а ула зи се нео сет но, као кроз би ло ко ја отво ре на вра та – 
на и ђе се на чу ва ра гро бља. (...) Од тре нут ка ка да сам окре ну ла ле ђа 
чу ва ру гро бља, он се не ким ге стом – а мо жда ни ти ме, мо жда ни чим 
што има ве зе са њим са мим, већ са не чим из ван ње га, ру жом ко ја цве та 
уз ње го ву но га ви цу или ци гле ним зи дом иза ње го ве гла ве – пре о бра жа ва 
у мо ју пред ста ву о ње му. И знам да ћу га за пам ти ти та ко пре о бра же ног, 
ни на лик оно ме ка кав је за и ста. Та ко се, од пр вог по гле да, све што ви дим 
у Ве не ци ји пре о бра жа ва у мо ју Ве не ци ју...”

Гон до ле, основ но пре во зно сред ство у Ве не ци ји, осим што су не
из о став ни део тек ста пу то пи са, при ло же не су и у ви ду 35 исто вет них 
фо то гра фи ја. По че так сва ког од фраг ме на та у књи зи, ко ји при ка зу ју 
по сте пе но по ме ра ње кроз про стор Ве не ци је, обе ле жен је ка рак те ри стич
ним цр нобе лим оти ском на ко јем је пред ста вље на гон до ла у по кре ту. 
По се та сва ког но вог ме ста про пра ће на је овим пе ча том ко ји је сте за
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штит ни знак – ви зу ел ни иден ти тет са вре ме не Ве не ци је. У прет ход ном 
ли те рар ном оства ре њу Та тја не Јан ко вић (Да нас сам би ла у на шој ку ћи, 
дру го до пу ње но из да ње, 2016) та ко ђе је за сту пљен ефе кат усме ра ва ња 
чи та о ца ви зу ел ним пу то ка зи ма. Реч је о на слов ној фо то гра фи ји мр тве 
при ро де са про зор ским ок ном из ко јег иси ја ва пеј заж, крај ње су ге стив
но, са мо у јед ном углу. Фо то гра фи ја се фраг мен тар но ства ра, из при че 
у при чу на ста је де таљ по де таљ, да би на кра ју фо р ми ра ла це ли ну. Се
ман тич ки за мах овог пу то пи са кроз текст и фо то гра фи је осли ка ва пут 
од ра су ла, пу ко ти не до уо кви ре не це ли не. Од ха о са у раз у ла ре ној ма си 
ту ри ста на по чет ку књи ге, до осе ћа ја за до вољ ства и сра ста ња са Ве не
ци јом на са мом кра ју: „Пре ла зим пре ко Тр га као да му при па дам, без 
осе ћа ња ра ста ја ња.”

Је зик При сва ја ња Ве не ци је до бар је чи та о чев са ве зник, због сво је 
пит ко сти и до бре стил ске урав но те же но сти. Ода бир лек си ке из го во ра 
сва ко дне ви це ве што се пре ли ва у ко ло плет ме та фо ра, пер со ни фи ка ци ја, 
по ре ђе ња, па све до сло же ни јих але го риј ских и ме то ни миј ских стил ских 
укра са. Ве о ма чест троп упра во је ме то ни ми ја „Ве не ци ја”, ко ја се но ћу 
„га си” (кре та ње ње них ста нов ни ка и ту ри ста је ња ва), да њу „бу ди” и сл. 
Гра де ћи ау тен тич ну ау ди тив ну сли ку Јан ко ви ће ва че сто при бе га ва се би 
свој стве ном го вор ном чи ну – по сред ством ве што увре же них пер со ни
фи ка ци ја ства ра ау то ном но ли те рар но са зве жђе: „По вре ме но, у хо ду, 
на гло се отво ри ти ши на. Ћу ти све тло при та је но у ка пи ла ри ма фе ње ра, 
ћу те цр не руч ке на про зор ским кап ци ма и, из над све га, ћу ти ка мен под 
мо јим сто па ли ма, стар пет сто го ди на. То је тре ну так из ван вре ме на, 
дра го це но бес те жин ско ста ње.” Го вор на ра то ра је глас оног по је дин ца 
ко ји же ли да ми мо и ђе ту ри стич ког во ди ча, че сто без ма пе и пот пу но сло
бод но да име ну је пред ме те, по ја ве и ути ске да ју ћи им вла сти ту „озна ку”, 
а не пре у зи ма ју ћи већ за да то и на мет ну то „озна че но”. 

Под сти ца ње чи та о ца, са др жа но већ у на сло ву де ла, да упо зна про
цес „при сва ја ња” Дру гог и при бли жа ва ња уни вер зал ном, од ве шће га 
до све о бу хват ног чи та лач ког до жи вља ја. Као што је на ве де но у ре цен
зи ји Рад ми ле Ги кић Пе тро вић, Јан ко ви ће ва у Ве не ци ји, про сто ру „ду
шев не си то сти и за шти ће но сти”, успе ва да угра ди се бе, сво ју сен ку у 
од сјај не из мер не све тло сти и ле по те. При сва ја ње Ве не ци је по ка зу је на 
ко ји на чин се мо же до жи ве ти су шти на ка да сви го во ре о ого ље ној фор
ми и ка ко ди са ти у мо ру мно штва и би ти све стан не ви дљи вог, ко ли ко 
год би ле ја ке „смет ње на ве за ма”.

Ми лан ГРО МО ВИЋ




