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на чин оба сја ва сво је кру ци јал но те мат ско те жи ште. Оту да се ком па ра
ти ви стич ка мо но гра фи ја про фе со ра књи жев не те о ри је, што про ти че у 
зна ку ко му ни ка тив но сти, пре ци зно сти и би стри не је зич ког из ра за, пре
по зна је као не за о би ла зна ре фе рен ца за по то ња раз у ме ва ња, раз ма тра ња 
и ква ли та тив на фор ти фи ко ва ња кон цеп та хи брид но сти и хи брид них 
жан ро ва.
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СТВАР НОСТ И САН 

Дар ко Ту ше вља ко вић, Је гер мај стер, Ар хи пе лаг, Бе о град 2019

„До бро до шли на на ше по све му по себ но остр во... Ово је ме сто на 
ко јем ће те до жи ве ти оно о че му ни сте мо гли ни да са ња те, ово је оа за у 
ко јој вре ме не по сто ји. За бо ра ви те на ве сти из све та, за бо ра ви те на ком
пас, са мо се пре пу сти те” – од лич ним нам се чи ни ова ре пли ка јед ног од 
ли ко ва ро ма на Је гер мај стер Дар ка Ту ше вља ко ви ћа као по зив на нео бич
ну аван ту ру от кри ва ња ње го ве но ве књи ге, сат ка не од не рас ки ди вих ни ти 
сна и ја ве, ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног, еро са и та на то са, исто ри је и 
ми та, сим бо ла и ар хе ти па.

Дар ко Ту ше вља ко вић (Зе ни ца, 1978), при по ве дач и ро ман си јер, ау тор 
је две збир ке при ча и два ро ма на. Кра ћу и ду жу про зу об ја вљу је од 2002. 
го ди не у до ма ћим и ре ги о нал ним ча со пи си ма и ан то ло ги ја ма, а са мо 
две го ди не ка сни је овен чан је На гра дом „Ла зар Ко мар чић” за но ве лу. 
Ње го ве књи ге при ча Људ ске ви бра ци је (2013) и На кнад не исти не (2017) 
оправ да ле су при по ве дач ко уме ће ау то ра на шав ши се у нај у жем из бо ру 
за књи жев не на гра де „Злат ни сун цо крет” и „Ан дри ће ва на гра да”. Иста 
вред но ва ња до жи ве ће и ње го ви ро ма ни Сен ка на ше же ље (2010) и Јаз 
(2016, ужи из бор за НИНову на гра ду и на гра ду „Злат ни сун цо крет”), 
од ко јих је Јаз мо жда и нај по зна ти ји на слов из опу са овог пи сца, ро ман 
ко јим је Ту ше вља ко вић по стао ла у ре ат Европ ске на гра де за књи жев ност. 
С пра вом мо же мо ре ћи да су про те кле го ди не ње го вог ра да до не ле срп
ској и европ ској књи жев но сти јед ног од нај та лен то ва ни јих ау то ра но ве 
ге не ра ци је.

У ни зу са да већ по зна тих де ла, но ви на слов Је гер мај стер прет по
ста вља ви си ну за дат ка ко ји је пи сац по ста вио пред со бом прет ход ним 
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сво јим ства ра ла штвом. Овај ро ман је струк ту ри ран је две ма при по ве
дач ким рав ни ма ко је те ку па ра лел но. Пр ва се од но си на зби ва ња у рав ни 
ствар но сти, а дру га на зби ва ња у рав ни сна, до њи хо ве за јед нич ке тач ке 
кул ми на ци је и рас пле та на кра ју књи ге, ка да их от кри ва мо као не раз
двој ну це ли ну. По сто ја њем мо ти ва сна, ко ји има свој раз вој уну тар ро
ма на она ко ка ко га има ју и ре ал ни до га ђа ји, ини ци ран је до мен фан та
стич ног са еле мен ти ма хо ро ра. Или тач ни је, за стра шу ју ће до ла зи на 
пре ла зу ја ве у сан и обр ну то.

Уко ли ко је чи та лац на са мом по чет ку ро ма на по ми слио да га ау тор 
од мах уво ди у сан глав ног ју на ка, уто ли ко је ве ће из не на ђе ње ка да до ђе 
до по чет ка оно га што мо же мо на зва ти уво дом у сно ви ђе ња. 

Ро ман по чи ње као ка кав опис сна у ко јем глав ни ју нак не мо же тач
но да ка же ка да је и ка ко до спео на остр во са сво јом де вој ком, Да ри јом:

„Да ри ја?”, за у стио сам, схва тив ши да се не се ћам ко ли ко је вре ме на 
про шло од сле та ња до тог су о че ња са спо ме ни ком уни ште ном ави он ском 
мо то ру. Ни сам се се ћао ни тре нут ка сле та ња: знао сам ка ко то из гле да, 
не ка кво ис ку ство је по сто ја ло...

„Ка ко смо до спе ли ова мо?”, ре као сам, по ку ша ва ју ћи да раш чи стим 
ма кар не што. Пи тао сам чи ја је то иде ја би ла. Бро шу ре ко јих сам се се ћао 
ни су ну жно го во ри ле о овом од ре ди шту – сав ту ри стич ки ре клам ни ма
те ри јал је исто ве тан – али ако је су, он да ме је за ни ма ло ко га је пред ло жио.

„Пра шња ва не до ђи ја”, ка ко ће на ра тор на зва ти про стор на ко јем 
се об рео, по ста је без и ме но остр во пре пу но тај ни и нео т кри ве них ме ста, 
про стор исто ве тан сно ви дов ним ар хе тип ским ме сти ма, чи ме је по стиг нут 
по зив на ура ња ње и из ра ња ње из оно га што је ра ци о нал но у ира ци о нал
но и обр ну то. Тај по зив ши ри се кроз ро ман сва ким ње го вим сег мен том 
пу ним емо ци ја ма уз бу ђе ња, же ље за от кри ва њем и не све сним по кре та
чи ма на пред – ка ко то нај че шће и би ва у сно ви ма у ко ји ма се сне вач, 
уко ли ко има во ди ча, кре ће без ја сног сме ра и сми сла па чак и ци ља. 

С об зи ром на то да је Ту ше вља ко вић по ста вио фрој дов ски кон цепт 
у сво јој књи зи – ерос и та на тос се код ње га огле да ју у љу бав ној ве зи 
на ра то ра и Да ри је и њи хо вом сек су ал ном ис ку ству и, с дру ге стра не, у 
исто риј ском не пре кид ном ло ву јед них на дру ге, са пред вод ни ком је гер
мај сте ром; рог је гер мај сте ра је фа лу со ид ни сим бол, а ува ле и пе ћи не 
сим бо ли жен ског прин ци па; спо ми ња ње Ау шви ца и Дру гог свет ског 
ра та, асо ци ја ци је на по гром Је вре ја – на чи нио је од ро ма на је дан сло жен 
пси хо ло шки три лер са при зву ком Јун го вог уче ња о ма лим и ве ли ким 
сно ви ма, пре пли та њи ма ло го са и ин ту и ци је и, што је нај ва жни је, по
ста вља њем чо ве ка у сре ди ште ко лек тив ног не све сног и мо гу ћих фан
та зма го ри ја при ли ком от кри ва ња ње го вог по ло жа ја у исто ри ји све та и 
ме ста све та у ње му.
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Је гер мај стер је оту да ме та фо ра, спој све га на ве де ног, ми то ло шко 
ство ре ње, али и ани мус, духво дич на ра то ра у сну, би ће оне о би че ног 
ли ка, ни ти чо век ни ти је лен, већ не што из ме ђу:

Чо век – хо дао је на две но ге, мо рао сам та ко се би да га пред ста вим 
– био је оде вен у вој ну уни фор му и ли чио је на не мач ког офи ци ра из Дру
гог свет ског ра та, или бар на ње го ву улеп ша ну филм ску вер зи ју. Цр не 
чи зме су му се за ле до ко ле на и пре си ја ва ле су се у мра ку, а из над њих су 
се но га ви це пан та ло на ши ри ле у два си ва кри ла, да би се крој по том на гло 
су зио та мо где је чо ве ка ши рок ко жни ка иш уте гао око стру ка. На гру ди
ма су се на зи ра ле не ка кве озна ке, али чак и да сам их до бро ви део, не бих 
умео да пре по знам чин. Гор њи део уни фор ме за вр ша вао се ви со ком краг
ном сле пље них ру бо ва, као да су по сре ди уста та шне, за тво ре на рај сфер
шлу сом. Дру гим ре чи ма, ни је би ло гла ве. Уме сто ње, из јед ног угла тог 
за ши ве ног про ре за ди за ло се не што уско и не пра вил но, лук ко ји се раз
би јао у но ве, ма ње лу ко ве, ор на мен ти са но пар че огра де од ко ва ног гво жђа 
или цр на гра на не ке на го ре ле кро шње. Кад ми се при ма као на не ко ли ко 
ко ра ка, схва тио сам да је то огро ман је лен ски рог.

Не са мо да је је гер мај стер услов но узе то по лу чо векпо лу жи во ти ња, 
он је и ду хов но по ли ва лен тан, ни са свим до бар ни са свим зао, сли чан 
ђа во лу као оно ме ко љу де до во ди у ис ку ше ње ини ци ра ју ћи на тај на чин 
пи та ње о злу – да ли оно жи ви у на ма или је ван нас, у све ту. Упра во ово 
пи та ње, мно гим сво јим сло је ви ма, по ста вља и овај ро ман, упи су ју ћи 
је гер мај сте ров лик у ред Со то не (Књи га о Јо ву), Ме фи сто фе ла (Фа уст), 
Ко пе ли ју са (Пе скар) и Во лан да (Мај стор и Мар га ри та) – чу ве них де мон
ских ли ко ва из свет ске књи жев но сти.

Док је гер мај стер во ди на ра то ра у сну, до тле на ја ви тра ју по се те 
ра зним ту ри стич ким ме сти ма од ко јих се из два ја ју је дан од по след њих 
ле про за ри ју ма у Евро пи, ла за рет, и ка сни је Ли ти ца као „нај леп ше ме сто 
на остр ву”. Па ра лел но са ко лек ти вом ло ва ца и ло ви не из сна ег зи сти ра 
и ко лек тив „Бу га ри”, ту ри сти на ја ви сне ва ча. Све до тач ке под зе мља 
као ме ста су сре та ствар но сти и сна, во де, зе мље и пе ћи не, они се на до
пу њу ју у кљу чу по ку ша ја до се за ња па кла или ра ја, у за ви сно сти од мо
ти ва ци је.

Као лик ан ти под на ра то ру, Да ри ја је она ко ја до се же „тре ну так 
пот пу не сре ће” у Ла за ре вом за ли ву, али и ка сни је у во ди ис под Ли ти це, 
ка да се ор га зам до жи вља ва као је дин ство му шкар ца и же не и мо гу ћег 
ова пло ће ња но вог би ћа у Да ри ји ној утро би. Исто ис ку ство на ра тор ће 
до жи ве ти и у сну:

Али би ло је див но, би ло је не ствар но, ср на ми се да ла без ика квог 
от по ра – шта ви ше, као да је де ли ла мо је ди мом из ну ђе но оду ше вље ње: је
гер мај стер ни је сла гао кад је ре као да ју је по себ но би рао за ме не, са вр ше но 
смо од го ва ра ли јед но дру гом и сва ким но вим по кре том ку ко ва још сам 
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ви ше же лео да је је бем. Гле дао сам у ње не круп не очи, у ду гач ке тре па
ви це, у нос вла жан од уз бу ђе ња, је зик ко ји је про ви ри вао из ме ђу је гер мај
сте ро вих пр сти ју. Још, још, још, још...

Ова два спа ја ња са же на ма, са Да ри јом и ср ном, је су два мо ти ва
то ра до га ђа ја у за вр шном де лу ро ма на, а ко је је прет ход но на ја ви ла Про
ро чи ца као је дан од епи зод них ли ко ва књи ге, као она ко ја је ту да упот
пу ни ми сте ри ју остр ва. Рас плет у ро ма ну до ла зи са мо ти вом уби ства, 
али и са до жи вља јем ка тар зе и ис пу ње ња на са мом кра ју књи ге, ка да ће 
ве чи ти мрак из сна би ти за ме њен све тло шћу: 

Све тлост је про ди ра ла у ме не не на и ла зе ћи ни на ка кав от пор и ис
пу ња ва ла све мо је шу пљи не. Сва ки спек тар ши рио се не бе си ма; свет око 
ме не по стао је не мо гућ јер га је би ло пре ви ше, са др жао је у се би ми ли о не 
све то ва. У не ки ма од њих пре по знао сам се бе, у не ки ма сам био то ли ко 
дру га чи ји да сам се пи тао је сам ли то ја. У не ки ма је по ред ме не би ла 
Да ри ја, у не ки ма нас је би ло ви ше од дво је. У не ки ма ни је би ло ни чег ме ни 
бли ског и пре ма њи ма сам, мо жда, осе ћао нај ви ше сим па ти је.

Низ ли це су ми по те кле су зе. Би ло ми је жао што Да ри ја ни је оста ла 
ма кар то ли ко да јој ка жем да ипак ви дим оно што ра ни је ни сам ви део. Оно 
што је ви де ла она. Би ло је чу де сно. Био сам сре ћан.

Да би на ра тор сти гао до ове тач ке уну тар се бе и да би до жи вео сво
је вр сно про чи шће ње, би ло је по треб но да до жи ви ис ку ства у не ко ли ко 
па ра лел них све то ва, по ста вља ју ћи чи та о ци ма пи та ње о сне ва ном и за и ста 
до жи вље ном, о пре пли та њи ма сна и ја ве, се ћа ња и за бо ра ва, иден ти те
та и ен ти те та, те асо ци ја тив ним сим бо ли ма ко ји ма све то ви, про ис те кли 
из јед ног ар хе ти па, про го ва ра ју. Те асо ци ја тив не ни зо ве у овом ро ма ну 
чи не мо ти ви ро го ва, оруж ја и остр ва, као и па ра лел ни ли ко ви во ди ча, 
же на и му шка ра ца /ср на и је ле на/, ани ме и ани му са. Та ко ђе и ми нуспри
су ство деч јих ли ко ва, или тач ни је њи хо ва пла стич на вер зи ја (лут ка) и 
спо ме ник усред шу ме.

Бри са ње вре ме на, про шло сти, са да шњо сти и бу дућ но сти ка рак те
ри стич но је за хро нос сна. Сто га ни ов де не ма ја сних од ред ни ца, као 
што ни озна ка ме ста (не по зна ти град, остр во) не ће би ти про чи та на са 
ре ги стар ске та бли це ау то бу са на кра ју књи ге. Аске ти зам глав ног ју на ка 
(спа ва ње на ка ме ној клу пи) уве шће га у по след њи сан:

За спао сам у тре нут ку и уснио сан о мла дом чо ве ку ко ји се, оде вен 
у пла ву ко шу љу и пан та ло не, осме ху је не ком из ван мог вид ног по ља. Био 
је фи но за че шљан и у ру ци је др жао по слов ну та шну. Ви део сам га ка ко 
ма ше и го во ри не што што се ни је чу ло, па од ла зи низ ули цу ка ау то бу ској 
ста ни ци. Де ло вао је као да иде на по сао или на слу жбе ни пут. Био је успе
шан, из гле дао је за до вољ но. Ње го во ли це ли чи ло је на мо је, али да ли сам 
то био ја или не ко дру ги – сан ми ни је от крио.
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Да ли је цео ро ман за пра во сан мла дог чо ве ка оде ве ног у пла ву 
ко шу љу и пан та ло не, да ли је он пан дан на ра то ру књи ге или не, оста је 
отво ре но пи та ње чи ме се ро ман, иа ко те мат скомо тив ски (па и идеј но) 
за о кру жен, још ви ше ну ди чи та о цу као мо гућ ме та текст не ког ствар ног 
сна ау то ра овог де ла. Има ли од то га, жан ров ски са гле да но, ком пле мен
тар ни јег и ин три гант ни јег по зи ва на чи та ње књи ге ко ја нам је бли ска у 
сва ком сми слу, пре све га у оном ко ји све до чи у при лог то ме да је сло
бо да мо гу ћа је ди но кроз умет ност и да при ча има оно ли ко мо гућ но сти 
ту ма че ња ко ли ко је ја ка чи та о че ва ма шта и же ља за учи та ва њем, јер, 
ка ко Ту ше вља ко вић у јед ном ин тер вјуу ис ти че: „Умет нич ко де ло ни је 
ту да об ја шња ва. Оно то мо же да учи ни, али ни је ни у ка квој оба ве зи. 
Чи тај те ча со пи се и гле дај те ве сти ако хо ће те те од го во ре. На рав но, не
ће те их ни та мо на ћи, али ни је умет ност кри ва за то.” 

Ро ман Је гер мај стер оста је сна жно шти во у на шој књи жев но сти 
ко је под се ћа на два ве ли ка кул ту ро ло шка пре се да на ко ји су из ме ни ли 
то ко ве по и ма ња чо ве ко ве пси хе – на Фрој до во и Јун го во уче ње – од ко
јих је ово дру го пе сни ке и пи сце уз ди гло на ранг бо жан ског вра ћа ју ћи 
ти ме ли те ра ту ри пра во на ира ци о нал но и до каз да се пу тем умет нич ког 
де ла мо же про ту ма чи ти сан. Да ка ко, мо же и овај о је гер мај сте ру. Али 
то ту ма че ње оста вља мо до бра ним чи та о ци ма на соп стве ни увид.

Ми ли ца МИ ЛЕН КО ВИЋ

О КРА ЈУ ПО ЗО РИ ШТА

Влат ко Илић, Са вре ме но по зо ри ште: естет ско ис ку ство и пре ступ нич ке 
прак се, Сте ри ји но по зор је, Но ви Сад 2018

Те о риј ским про ми шља њем и прак тич ним те а тро ло шким ра дом, 
Влат ко Илић у књи зи Са вре ме но по зо ри ште: естет ско ис ку ство и пре
ступ нич ке прак се не дво сми сле но кон ста ту је естет ску вред ност у те а
тар ским из ра зи ма, те пре ступ нич ке прак се под ра зу ме ва као умет нич ки 
ва лид не, у оним прав ци ма у ко ји ма по зо ри ште не ро бу је уста ље ним 
тра ди ци о нал ним по сту ла ти ма, а у оној ме ри у ко јој га ни је по ко ри ла 
ин ду стри ја ма сов не за ба ве, ко ја до дат но утвр ђу је не при пад ност по зо ри
шта вре ме ну у ко јем жи ви мо. По зо ри шна прак са Влат ка Или ћа (ре жи је 
Сам крај све та, Ана Франк и Маркс у Со хоу) зна чај но je пот кре пи ла 
из не те ста во ве и по ка за ла да ба вље ње по зо ри штем да нас, би ло да је реч 
о те о ри ји или прак си, не са мо да ни је из ли шно већ пред ста вља дру штве но 
ре ле вант ну де лат ност. Ау тор Уво да у но ву те о ри ју по зо ри шта (Но лит – 
Ал те ра, Бе о град 2011) и је дан од уред ни ка те мат ске пу бли ка ци је The a tre 




