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сва ког по је дин ца ко ји сме ра да раз у ме ком плек сност и то та ли тет при
ли ка у Ве ли ком ра ту, уло гу Ис точ ног фрон та у ње му, а на ро чи то зна чај 
ге не ра ла ДʼЕпе реа, ко ји се, пре ма соп стве ним ре чи ма, гор дио са зна њем 
да је сме лог срп ског вој ни ка во дио у по бе до но сну сло бо ду. Чи ње ни ца 
да је та кав фран цу ски ге не рал – од ва жан, од лу чан, ин те ли ген тан – у 
не за вид ном, пре лом ном исто риј ском тре нут ку ста јао уз срп ски на род 
кре пе ћи га по др шком, ма те ри јал ном, вој ном, али и оном ко ја су ге ри ше 
по лет у бор би, упра во та чи ње ни ца пред ста вља крун ски раз лог због 
ко јег би и сва ки по то њи чи та лац ових ме мо а ра тре ба ло да се гор ди.
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УЗОМ БИ РА НА РО КЕН РОЛ КА ЛИ ФОР НИ КА ЦИ ЈА

Иван По тић, Ре зул та ти, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад 2019

У из да њу Кул тур ног цен тра Но вог Са да, у окви ру Еди ци је Џеп ни 
ана грам – про за, об ја вље на је књи га при ча Ре зул та ти, три на е ста по 
ре ду књи га књи жев ни ка Ива на По ти ћа (1972). Исто ри чар умет но сти и 
ви ши би бли о те кар Исто риј ског ар хи ва у За је ча ру, у свом опу су до са да 
има об ја вље не књи ге при ча Вра то ло ми је (2003), То што је ство ри ло 
чо ве ка (2005), Још јед ном о не ви дљи вом (2007), Ви ле ња ци у жи вом бла ту 
(2010), Ве се ле при че о ту го ва њу (2013), Ква драт на цр ном ква дра ту (2015) 
и При чо ждер (2017). По ред њих, ау тор је и књи га по е зи је Не тач ни од
го во ри на по гре шна пи та ња (2009), Би ло би ле по да пра зни на има об лик 
(2012) и Злат ни пре сек: пе сме о иде ал ним про пор ци ја ма за вр ше не мла
до сти (2018). Ње гов ро ман пр ве нац Днев ник не у те шног ко смо на у та 
(2016) био је у ши рем из бо ру за НИНову на гра ду. По де лив ши да тум 
ро ђе ња, 24. мај, са Ро бер том Але ном Ци мер ма ном, а исто вре ме но се 
ба ве ћи и му зи ком у бен до ви ма Слам и Шла гер са унд си стем као пе вач и 
тек сто пи сац, По тић је 2017. оду жио ну ме рич коко смич ки дуг ко ле ги из 
Да лу та у Ми не со ти и об ја вио у свом из бо ру и пре во ду 52 пе сме Бо ба 
Ди ла на у књи зи Од го вор но шен ве тром.

Ре зул та ти, као не што што се че ка, че му се на да и од че га се да нас 
и стра ху је, на слов је ве што ода бран за књи гу ком по но ва ну из три це ли не. 
Пр ва и тре ћа ме ђу њи ма, у ко ји ма се на ла зе крат ке при че, по слу жи ле 
су као про зни омот спи са, цен трал ног де ла књи ге ко ји у се би кри је кра
так ро ман по чи јем на сло ву је и збир ка по не ла име. 
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Од ка да се као ау тор по ја вио у пре сти жној Еди ци ји Пр ва књи га 
Ма ти це срп ске 2003. го ди не, По тић је не го вао стил ко ји га је ра зним 
ста за ма во дио до истог ци ља: ау тен тич ног из ра за, ко ји мо же мо са же ти 
у де фи ни ци ју про зне ро кен рол хро ни ке, ко ри сте ћи се ре чи ма са мог пи
сца из ње го ве но ве књи ге: ,,Не ка они бу ду пе сни ци, ми слио сам, ја ћу 
би ти ро кен рол хро ни чар бо љих вре ме на”. Као пра ви ро кер и у жи во ту 
и на па пи ру, По тић је пост мо дер ни стич ки пре вр тао над ре а ли зам на 
по ста ву, екс пе ри мен ти сао и сло бод но а со ци ја тив но фор ми рао на ра ти ве, 
при чао сво ју при чу при ла зе ћи да на шњој су мор ној ствар но сти из угла 
про шло сти и бу дућ но сти та ман до вољ но бли зу да је про др ма, на на чин 
због ко јег га је Ми хај ло Пан тић, уред ник две ње го ве књи ге, и на звао 
„чу ку ну ну ком аван гар де”.

Иван По тић, ау тор ко ји пи ше и по е зи ју и про зу, опет ис по ве да, 
кроз цен трал ни лик свог но вог де ла, Са ву Ми ли ћа, да је за ње га по е зи
ја ,,пре све га емо ци ја, а тек он да раз ме шта ње про бра них ре чи”. Сма тра
ју ћи пи са ње пе са ма, да на ста ви мо ту ма че ње ре чи ма ње го вог књи жев ног 
ју на ка, „не ком вр стом ди ја ло га са Бо гом, са веч но шћу, ин тим но, емо
тив но ис по ве да ње ко је мо ра да има уни вер зал ну ди мен зи ју”, ау тор му 
при ла зи са па жњом са ко јом се оре зу ју воћ ке, па зе ћи на сва ки за рез, 
же ле ћи да оста ви у сти хо ви ма сво ја све до чан ства, а не да ње го во ства
ра ла штво ,,бу де скуп пре у че них ре чи и фра за из ко јих се ви ди пе снич
ка еру ди ци ја”. У про зи, он се пре тва ра у не ког ко мре жу асо ци ја ци ја 
ка ко из ви со ке, та ко и из попкул ту ре ба ца јед на ко на ствар ни свет око 
се бе, као и на из ма шта ни, „изом би ра ни” свет у се би, не пи та ју ћи ви ше 
са тре пет но Твор ца због че га не што на ста је, не го тра же ћи кон крет на 
об ја шње ња ре зул та та ње го вог ра да. Пи сац за ко га је рок ,,бунт, не при
ста ја ње, баш као и пи са ње”, пи ше јед но ,,искре но и си ро во шти во ко је 
на ма ри за ле по ту је зи ка”, ко ри сте ћи ма гич ни дар про зе, ,,Мо гућ ност 
ства ра ња но вог све та у ко јем си ти Бог”. У про зи, ка ко је то об ја снио 
кроз ре чи свог свог про та го ни сте, По тић ова пло ћу је ,,Но ви по ре дак ко
ји пра виш док ку цаш сво је ре че ни це, док ни из че га пра виш не што, 
не што ско ро жи во, опи пљи во...”.

„Пре ла зак”, пр ву при чу пр ве це ли не у књи зи Ре зул та ти, ау тор 
по све ћу је Чар ли ју Ка уф ма ну, ау то ру од лич них сце на ри ја за фил мо ве 
Би ти Џон Мал ко вич (1999), Адап та ци ја (2002) и Веч ни сјај бес пре кор ног 
ума (2004), те чо ве ку ко ји је сце на ри ста и ре ди тељ сјај ног фил ма Си нег
до ха, Њу јорк из 2008. го ди не. О то ме ка ко ,,мла ди про фе сор у са коу од 
тви да” по ку ша ва да ис ту ма чи Дан теа Али ги је ри ја по том ци ма ,,узом би
ра них вре ћа ко сти ју и ме са”, пи сац пи ше по лек ти ри из ства ра ла шта ва 
Ви ли ја ма Гиб со на, Фи ли па Кин дре да Ди ка и Ста ни сла ва Ле ма. Дру га 
при ча, на зва на „Му ка”, у се би из но си осе ћа ња ко ја, не ли бе ћи се те шких 
ре чи, ау тор про жи вља ва док опи су је ка ко се пи сац у Ср би ји да нас но си 
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са но ви на ром ко ји ни је ни чи тао ње го ва де ла. У тре ћој при чи, на зва ној 
„Те жи на”, од ла зи мо и вра ћа мо се, из Кел на у Ср би ју, из Дој члан да на 
Ни швил, и док нам као са унд трек пи сац сер ви ра бри љант ну бри тан ску 
со ул пе ва чи цу Џос Сто ун, мо ра мо да про гу та мо и не ке ве ће исти не о 
са вре ме ном жи во ту и љу ди ма. 

Че твр та при ча пр ве це ли не, по су ду овог чи та о ца, нај бо ље је де ло 
у овој књи зи. ,,Пле ме ни та ве шти на”, у ко јој не на да но и од јед ном на ла
зи мо Ми ло ша Цр њан ског, ве што је ком по но ва на и во ђе на, и с ла ко ћом 
иде мо ли ни јом Пан ти ћ–Ан дрић –Ви на вер, пре ко Ђо пи ћа и Миљ ко ви ћа, 
до Ђа во ло вог реч ни ка Ем бро у за Бир са. Док пи сац ла мен ти ра над сво јим 
гра дом и чи ње ни цом да је ,,да нас умет ност нај јеф ти ни ја са ла ма из Ча
у ше ску о ве Ру му ни је”, на кра ју нам сер ви ра и нај е фект ни ји за вр ше так 
у свом ства ра ла штву, ка да при чу ма е страл но за вр ша ва ре че ни ца ма:

Оди сеј је, да кле, пре стао да узи ма ле ко ве и да је де. Оди сеј на мер но 
од у ста је од жи во та. Оди сеј је на пи сао и ре као до вољ но. Ре чи ви ше не ма ју 
ни ка кву уло гу. – Па до бро, ка же Бог. – Мо же ви о ли на. Он да на гло за цр ни
те екран. То је ефект но.

У овој при чи ви ди мо и, по По ти ће вом из бо ру, спи сак пет нај бо љих 
пи са ца на ше књи жев но сти (До ма но вић, Раст ко Пе тро вић, Пе кић, Цр њан
ски, Ан дрић), те дво ји цу још фи зич ки жи вих ко ји иду ка њи хо вој ве ли
чи ни (Ал ба ха ри ја и Ба са ру). Уз при зна ње да Ки ша не раз у ме, ов де нам 
ау тор, сво јим узо ри ма и пре фе рен ци ја ма, ну ди и ком пас за раз у ме ва ње 
сле де ће ета пе ње го вог де ла, ро ма на Ре зул та ти ин кор по ри ра ног у те ло 
ове збир ке при ча.

У крат ком ро ма ну Ре зул та ти глав ни лик је Са ва Ми лић, сре до
веч ни пи сац и ро кер, но ви нар Фе никс ра ди ја, ве чи ти бун тов ник, бив ши 
муж и, ипак, бри жан отац. Име Са ва, ко јим код Ср ба све по чи ње, пре зи
ме Ми лић, ко је но си и но ви нар Ју те ла ко јим је дру га Ју го сла ви ја окон ча
ла, те Ра дио Фе никс, на ко јем сва ко га да на у пр гра му, ма кар на ло ка лу, 
не ко из пе пе ла опет рас пи ру је сво јим бун том но ви жи вот, По тић би ра 
да нам ис при ча при чу о Хен ку Му ди ју у тран зи ци о ној Ср би ји. За раз
ли ку од свог ко ле ге из Бронк са на ста ње ног у Лос Ан ђе ле су, Ми лић 
жи ви у фик тив ном Не го ти ну. Ње го ва су пру га и ћер ка има ју са њим од
нос сли чан оно ме ко ји ју нак Ка ли фор ни ка ци је же ли да вас по ста ви са 
сво јом по ро ди цом, али, осим на пи ја ња, по не ког ко и ту са и сјај ног са унд
тре ка, ту све слич но сти пре ста ју. Ис точ на Ср би ја ни је гла му ро зна као 
За пад на оба ла Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, и днев на по ли ти ка, 
ко је у ро ма ну – као и у на шим жи во ти ма – има пре ви ше, но си шта фе ту 
у при чи у ко јој, ако не већ упро па ште но те ло, њен про та го ни ста по ку
ша ва да са чу ва ба рем, на свој на чин, здрав ра зум. Узи ма ју ћи за све до ке 
Ајн штај на, Ни чеа, Фок не ра и Деј ви да Ка вер деј ла, По тић да је глас сво ме 
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ли ку, ко јим ње гов Са ва при ча, пе ва, на па да и не бра ни се од на до ла зе ћих 
„Кур ви них си но ва” из пе сме Џо ни ја Шту ли ћа.

По тић пи ше о оно ме о че му се ње му пи ше, на на чин на ко ји он то 
же ли. Док нам пред ста вља свог ју на ка и ње гов жи вот, му зи ку би ра по
пут нај ве шти јег дискџо ке ја, па се та ко у овом ро ма ну чу ју, из ме ђу оста
лих, Пол Ро џерс, Дин Мар тин, Гре го ри Пор тер, Но ра Џо унс, Да јен Ривс, 
Бе ти Кар тер, Ди Ди Бриџ во тер, Па три ша Бар бер, Деј вид Ка вер дејл, 
Квин, Ал ман Бра дерс, Ае ро смит, док се при ча ефект но за вр ша ва уз 
так то ве и ре чи „Мут не ри је ке” Атом ског скло ни шта.

По след ња це ли на ове књи ге опет до но си че ти ри при че. Пр ва ме ђу 
њи ма сто ји ра ме уз ра ме са по след њом из пр ве це ли не, а но си на слов 
„Уби ца др ве ћа”. Суд би на ло кал ног фуд бал ског ве ли ка на, да нас др во се
че, ње гов жи вот, ода би ри и стран пу ти це, ис при ча ни су као си ноп сис 
до брог фил ма. На ред на при ча, „Ва тра”, по чи ње ре ми ни сцен ци јом на 
сли ку Ту ца чи ка ме на Ги ста ва Кур беа из 1849. го ди не. Ико но граф ски 
озна ча ва ју ћи со ци јал не иде је, ово нај ра ни је де ло чи стог ре а ли зма од во
ди нас кроз По ти ће ву сна жну има ги на ци ју до пре пле та сна и ја ве, у 
ко јем ви ди мо и Основ ну шко лу „Све тла на Ра жна то вић Це ца”, али и 
ко тао у ко ме се ку ва ју љу ди, док ,,пре о ста ли при мер ци сло бод но ми сле
ћих ин те лек ту а ла ца, ма хом ле вог опре де ље ња” оста ју у по след њем при
бе жи шту не при ла го ђе них, че ка о ни ци на про ла зу из јед ног све та у дру ги. 
Док Пе тер Ханд ке во ди По ти ће вог ју на ка кроз овај кон структ, сре ће мо 
Бо би ја Фи ше ра ко ји је сам се бе по јео лов цем, Ум бер та ко ји пе ва Тра ви
ја ту, Чом ског ко ји жон гли ра окру глим ка ме њем на лик на кроф не и, 
не на да но, глум ца Де ни ја Тре ха, по кри ве ног ме две ђом ко жом. „По след њи 
дан Бо жи да ра Са та ни ћа”, ви зи ја Суд њег да на, до ла зи ис пред „Хе ли о
тро на”, ,,маг мат ског еле ва то ра тре ће ге не ра ци је”, ,,Ве ло си пе да Мак си
му са”, ко ји, опет, тра си ра пут у па као, из ко га је ова књи га у пр вој сво јој 
при чи и кре ну ла.

Осам при ча и ро ман ме ђу њи ма чи не По ти ће ву књи гу Ре зул та ти. 
Као ка да се дâ крв, или ка да се иза ђе на по зор ни цу, би ну или те рен и дâ 
све од се бе, По тић је у ви си ни и ши ри ну, ду би ну и ду жи ну дао све од 
се бе. На пу бли ци је да, по сво јим пре фе рен ци ја ма, ис ту ма чи ре зул та те 
ње го вог ра да. Хо ће ли од јек ну ти апла уз, или ти ши на, ау тор сво јим цр ним 
ху мо ром, алу зи ја ма, иро ни јом и са р ка змом као да же ли да по ру чи да 
му је све јед но – иа ко зна мо да ни је. Ја, баш због то га, на ви јам за апла уз. 
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