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про це са, до га ђа ја и по ја ва, али пра во би ће ње го вог ро ма на је ка да се рад
ња са свет ско и сто риј ских кре та ња спу сти на план људ ске суд би не, људ
ских вр ли на и ма на, хте ња и стра хо ва и на онај не ви дљи ви и не до дир љи
ви про стор по је ди нач не и ко лек тив не људ ске под све сти, ка да се на ко жи 
би ћа оцр та ва ју стра хо ви и ту ге пре да ка, њи хо ва ис ку ства и же ље и њи хов 
сан о жи во ту, све ту и тра ја њу.

Та да се ро ман пре тва ра у ја ук.

Ми лан МИ ЦИЋ

ЈЕ ДИН СТВЕ НИ ГЕСТ НЕО ТУ ЂЕ ЊА 

Бо жи дар Ман дић, Лош пи сац, Ти ски цвет, Но ви Сад 2019

Ро ман, или текст, под на зи вом Лош пи сац нај но ви је је де ло Бо жи
да ра Ман ди ћа. Чи та лац ко ји се пр ви пут су сре ће са овим пи сцем са зна је 
на омо ту књи ге ка ко је Ман дић Аван гар ди ста са ве ли ким по чет ним сло
вом, пло дан ау тор, и осни вач ко му не „По ро ди ца би стрих по то ка” у за
се о ку Бре зо ви ца на пла ни ни Руд ник. На та квом „уто пи стич ком остр ву” 
Бо жи дар Ман дић ства ра и жи ви већ че тр де сет и три го ди не „сма тра ју ћи 
да спас за чо ве чан ство не ће до ћи из ма ши не, већ из шу ме”. У ро ма ну Лош 
пи сац ју нак је и гла сно го вор ник и по бор ник та квог ста ва, али и онај ко ји 
се бо ри сам са со бом. Рва ње са соп стве ним ми сли ма ко је по при ма об лик 
упра во та квог ви да те ле сне бор бе, где за гр љај и над ја ча ва ње, ерос и де
струк ци ја, по ста ју јед но, за бе ле же но је у скла ду са „есте ти ком ди вљи зма” 
ко ја чи ни осно ву Ман ди ће вих умет нич ких ис ка за. Раз бо ко ре на на ра ци ја 
и ја сно уо ча ва ње ко ро ва у да на шњем дру штву ре зул ту је пло дом спе ци
фич ног ми ри са и уку са, је дин стве ног у но ви јој срп ској про зи. 

У за пи су Сло бо да на Ти шме на кра ју књи ге о зна ча ју про зе Бо жи да
ра Ман ди ћа чи та мо да се осе ћа „не ка ру ди мен тар на све жи на ко је обич но 
не до ста је у са вре ме ној до ма ћој про зи. Раз лог то ме је, ве ро ват но, ве о ма 
до бро по ста вље на по е тич ка пре ми са: на де лу је раз го ро па ђе ни ерос ко ји 
го во ри, тј. пи ше тем пе ро ван стал ним про ми шља њи ма о са мом по ступ
ку, али без гња ва же и пре тен ци о зно сти, по што је све да то фло ску лар но, 
бр зо и ус пут”. Оби ље сен тен ци о чо ве ку, жи во ту и да на шњем све ту ко је 
на ста је на под ло зи ова квог по е тич ког прин ци па де лу је као чвр ста и је
згро ви та ма са, су прот ста вље на рас пр ше но сти рад ње и ла ко оцр та ним 
ски ца ма ли ко ва. Не мар у сти лу ко ји по вре ме но ја сно из би ја из ре до ва 
ро ма на, а ко ји се огле да на по љу ин тер пунк ци је и син так сич ких па и 
гра ма тич ких пра ви ла, не ма де струк тив ну сна гу чи ја би уло га би ла да 
уру ши зна чај и до ме те на пи са ног. Чи ни се да би ова ко по вр шно схва ће на 
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на ме ра пи сца, ко ји већ на сло вом ну ди ин тер пре та тив ни кључ са ци љем 
да на ве де чи та о ца на по гре шна вра та, по твр ђи ва ла те зу о бе сми слу пи
са ња као чи на ко јим је мо гу ће до пре ти до дру гих. Сам ро ман пак до ка
зу је су прот но. „Ру ди мен тар на све жи на” ко ју ис ти че Сло бо дан Ти шма 
упра во је при сут на у нео бич ној и (да нас) аван гард ној ве ри у реч. Та ква 
реч ли ше на је мно гих фор мал них огра ни че ња, што се у крај њем ви ду 
ма ски ра у већ по ме ну ти не мар. На кон цу, та ква и је сте реч пи сца ко ји 
се обич но схва та као „лош”: она се тро ши у по на вља њи ма, по ста је кон
фу зна у на глим и оштрим пре ла зи ма, и рас та че у алу зи ја ма ко је оста ју 
нео бја шње не. Па ипак, реч у про зи Бо жи да ра Ман ди ћа успе ва да за др жи 
при род ност и сна гу еле мен тар ног, али и ра зор ну моћ на гон ског. 

„Жи ве ти у скла ду са при ро дом” по јед но ста вље но је али исти ни то 
вје ру ју Ман ди ће вог чо ве ка. Оту да и ра бле ов ско ис ти ца ње фи зи о ло шког 
и те ле сног прин ци па, што до во ди до крај ње кон се квен це да је и пи са ње 
фи зи о ло шки чин: „Не знам да ли сам то за пи сао или не ком ре као – Пи
шем да не бих пла као – али, ка да бих бо ље раз ми слио, тре ба ло је да ка жем: 
Пи шем да не бих по вра ћао. (...) Тре ба ис ке ња ти све на го ми ла но у се би.” 
Пи са ње, да кле, по ста је и фи зи о ло шки чин, али и за ме на за фи зи о ло шки 
чин, на чин да се из бег не ра си па ње соп ства ко је је ну жно, и олак ша ва ју ће, 
али ко је не пред ста вља ни ка кав вид раз ме не са дру ги ма. То је и је дан 
од раз ло га за што ау тор ин си сти ра на сек су. Ве ра у реч по чи ва на ње ној 
мо ћи да раз бу ди, уз бу ди и за у ста ви пер цеп ци ју – по не где се то по сти же 
вир ту о зним је зич ким игра ма, по не где упо тре бом вул га ри за ма. С дру ге 
стра не, иде ја за јед ни штва са др жа на у ви зи ји ко му не нај ин тен зив ни је се 
ис по ља ва упра во кроз секс. Пи са ње без кон тро ле ко је Ман ди ћев ју нак 
апо стро фи ра по ду да ра се са сек су ал ним на го ном ко ји је без огра ни че ња 
на мет ну тих дру штве ним кон вен ци ја ма. Кон кре тан при каз та квог жи
во та и та квих сек су ал них ис ку ста ва ни је пак дат у свом иде а ли зо ва ном 
ви ду. Ман ди ћев ро ман ни је тек за бе ле шка ствар но сти по ла ри зо ва не на 
уто пи ју ко му не и ка пи та ли стич ки свет, у ко јем пре о вла ђу је тех но ло ги
ја и осе ћа ње бе сми сла. Иро ни ја у ро ма ну има дру га чи ју функ ци ју; она 
усло жња ва ствар ност де ла та ко да по ста је ја сно ка ко је жи вот у ко му ни 
сло бо дан са мо оно ли ко ко ли ко је сло бо дан по је ди нац у њој. Прем да је 
за јед ни ца у ко му ни при ка за на нај че шће као све ти ли ште љу ба ви и ра до
сти, кат кад пред чи та о цем ис кр са ва ју сли ке ко је от кри ва ју на гри же ни 
иде ал за јед ни штва: укра ден но вац или, че шће, секс као ди рек тан узрок 
по ре ме ће них од но са. Па ра док сал но, про ми ску и тет та ко оста је у по за
ди ни при че ко ја је ис при ча на кроз хи пер тро фи ра ни ерос, јер се, упр кос 
пр вом ути ску, не ве ли ча и не ис ти че као иде ал. У пр ви план до ла зи основ
на људ ска по тре ба: по тре ба за бли ско шћу. Секс као раз ме на енер ги ја за 
ју на ка ро ма на, Бо шка, до би ја зна че ње еле мен тар не људ ске по тре бе за 
бли ско шћу, али ис по ље не у свом си ро вом, ди вљем об ли ку. По пут не у та
жи ве же ђи, и ова страст оку пи ра ју на ка као есен ци ја са жи вља ва ња са 
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при ро дом и не из о став ни ко рак у сло бо дан жи вот, док ње го ве сек су ал не 
аван ту ре от кри ва ју да је за пра во реч о не у спе шном по ку ша ју га ше ња 
искон ске же ђи по гре шним на пит ком. Упр кос вул га ри зми ма ко ји да ју 
жи вост и сна гу па жљи вој де скрип ци ји сек су ал ног чи на, ау тор не ба на
ли зу је секс. Не ма сни жа ва ња стил ског ре ги стра, чак се при ме ћу је и по е
ти за ци ја, од но сно те жња ка есте ти за ци ји из ра за, што не рет ко оста је 
за ма гље но екс пли цит ним са др жа јем. Че ста је и кван ти фи ка ци ја сек су
ал них ис ку ста ва ко ја де лу је као пу ки атри бут са тир ског на го на или део 
пи шче ве игре (јед не од мно гих) чи ји је циљ да шо ки ра чи та о ца: „Ти хи 
глас ’из мог тру лог ја’ је ша пу тао: не ћеш ус пе ти, све док не по је беш бар 
три лек тор ке.” Реч је, ипак, о на лич ју игре са ду бљим се ман тич ким по
тен ци ја ли ма: из ме ђу ју на ка и ју на ки ње при че не ма до ди ра ни ин тим ног 
кон так та. Аку му ла ци ја сек су ал них ис ку ста ва на јед ној стра ни кон тра
пункт је оси ро ма ше ној ви зи ји љу ба ви у са вре ме ној ствар но сти. 

Ма ри ја Јо ва но вић, ко ју ау тор уво ди са зна чај ним пред зна ком ју на
ки ње, уплив је са вре ме но сти у ко му ну: уме сто књи жев но сти она би ра 
но ви нар ство, док се секс по ни шта ва фри гид но шћу. Уко ли ко раз у ме мо да 
је секс за Ман ди ће вог ју на ка „из вор бо жан ског и жи вот ног” и да он на тај 
на чин ис по ља ва „про тест про тив по ма ши ње ња чо ве ка”, ла ко ће мо ви де ти 
Ма ри ју Јо ва но вић као де сек су а ли зо ва ни су бјект, од но сно објект са вре
ме ног све та ко јим ла ко вла да „и по ли ти ка, бан ке и ка пи тал”. Она се иска
зу је као нео бич на са мо у ре ла ци ји са ју на ком, кроз ди ја ло ге са пре те жно 
фи ло зоф ским то ном у ко ји ма се не рет ко от кри ва ју гре шке и по вр шност 
у по зна ва њу фи ло зо фи је. Ње но име, ме ђу тим, от кри ва да је реч о де вој
ци ко ја мо же би ти „би ло ко ја”, као што је и не до ста так ко се знак све сног 
од ри ца ња да се бу де пре по знат: она не мо же би ти пре по зна та као црве
но ко са, пла во ко са, па ни као крат ко ко са, што је на чин на ко ји ју нак нај
че шће атри бу и ра дру ге ју на ки ње. Ма ри ја Јо ва но вић ни је тек пред став
ни ца „злог фе ми ни зма”, она је је ди но при ка за на про гре сив но у ра спо ну 
од де сет го ди на, од гим на зист ки ње и ко лум нист ки ње до за па же не но
ви нар ке и глав не у не ка да шњој Бо шко вој ко му ни. Јо ван Ћи ри лов, на 
при мер, до след но се у де лу спо ми ње као при ја тељ ко га је „уни штио Шек
спир”, док су оста ла по на вља ња та ко ђе у функ ци ји бе ле же ња тре нут ка 
као до вољ но сна жног да бу де од ре ђу ју ћи чи ни лац у при ка зи ва њу ли ко
ва. Во ља за моћ де фи ни ше при мар ну по тре бу ју на ки ње, али она, упр кос 
стал ном на пре до ва њу и, па ра лел но, уз ми ца њу од ју на ка, оста је јед но ди
мен зи о нал ни лик, за о кру жен на кра ју по ли тич ким мо мен том. С дру ге 
стра не, Бо шко по соп стве ном при зна њу про па да и от чо ве чу је се. Не ис
пу ње на „че жња за све оп штим пра спа ја њем”, ко ја се ма ни фе сту је као 
ре а ли зо ва на но стал ги ја у об лич ју ко му не, го во ри да је „бо жан ска искра” 
сек су ал не енер ги је не пот пу на за ме на људ ске по тре бе за до ди ром ду ша. 

Ју нак у Ман ди ће вом ро ма ну про по ве да, са ве ту је, жа ли се и ис по
ве да. На за во дљив на чин ре де фи ни ше се по зна та мак си ма dul ce et uti le, 
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јер се ау тор не ус те же да ми сао ју на ка о све ту при ка же као до вољ но сна
жну да об у хва ти ме лан хо лич не ре флек си је о чо ве ко вом ја ду, али и за бав
не при че анег дот ског ка рак те ра. Ју нак ро ма на Лош пи сац би ва и отво ре но 
па те ти чан у свом жа лу за же на ма ко је га на пу шта ју (оспо ље на иде ја о 
нео ства ре ном је дин ству), или пак го то во рит мич ном роп та њу о то ме 
ка ко га ни ко не раз у ме. Уко ли ко па те ти ку схва ти мо као од ли ку ло шег 
пи са ња, схва та мо да се и ова кав вид из ра за укла па у кон цепт о ло шем 
пи сцу ко ји Ман дић ве што на ме ће чи та о цу. Ипак, ако су и па те ти ка, и 
мо ра ли зо ва ње, и еро ти зо ва ње (Слав ко Ма тић под вла чи да би злоб ни ци 
ре кли пор но гра фи ра ње) од ли ке „ло шег” сти ла, оне су с дру ге стра не и 
по твр де људ ско сти. У јед но став но по ста вље ној ан ти но ми ји чо век–ма
ши на, Бо жи дар Ман дић је на стра ни чо ве ка, по је дин ца у ве чи тој бор би 
са со бом, али и са „Гло ба ли та ри змом”: „До во љан је је дан гест нео ту ђе ња 
и је дан чо век па да си ле умно жа ва ња ка пи та ла ви ше не бу ду си гур не.” 
Ман ди ће во де ло та ко по ста је ви ше гест не го ро ман у кла сич ном сми слу, 
текст ко ји бра ни сво је пра во да оста не не пре тен ци о зни по зив за ве ли ча ње 
ра до сти („Ра дост је са мо из вр ну то ли це на мет ну те по ли ти ке”). То је јед на 
од стра те ги ја кре а тив ног ре а ли зма, прав ца пи са ња ко ји је ау тор сам из
ми слио, ко ја упу ћу је чи та о ца да, осло бо ђен оче ки ва ња и пред ра су да, 
кре не у по тра гу за ду хов ном бли ско шћу са дру ги ма. Из не ве ре но оче ки
ва ње у окви ру де ла да ће се оства ри ти фи зич ки и ду хов ни спој ју на ка и 
ју на ки ње за ме њу је се та ко но вим оче ки ва њем да се ве ром у сна гу лич но
сти мо же учи ни ти уз мак од оп штег оту ђе ња. 

Мср Са ња П. ПЕ РИЋ 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду 

Фи ло зоф ски фа кул тет 
Од сек за срп ску књи жев ност 
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СА ВРЕ МЕ НА БА СНА У РА ЉА МА ВИ ЗУ ЕЛ НОГ

Ду ши ца Са вић Бен ги јат, Га вран вра ни, Дра слар, Бе о град 2019

Ду ши ца Са вић Бен ги јат одав но је при сут на у умјет нич ком сви је ту 
Бе о гра да, у ко јем оста вља зна чај не тра го ве не са мо пе ром и пер ни цом 
(Да ма се но ве при че, Ан дро ме ди на вра та, Пле ја да, Se ria An ti qua, Угрен, 
Се вер ни ве тар и Ео ло ва кћи, Chest nuts and Mul be rry, Је вреј ски пор тре ти 
у де ли ма Иве Ан дри ћа) већ и ки чи цом и умјет нич ким плат ном, као и ди
зај ном на ра зним пла но ви ма и ма те ри ја ли ма. Она не пре ста но ис тра жу је 




