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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. 
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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 
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ра зно вр сне умјет нич ке из ра зе и де фи ни ше сво ју ком плек сну по е ти ку, 
ко ја до пи ре до са мих ду би на чо вје ко вих по тра га, уви јек и из но ва уно се ћи 
са мо свој стве ну но ви ну. Она нај ин три гант ни ја, ка да је ри јеч о тек сту, ти че 
се чвр сте и умјет нич ке по ве за но сти из гле да књи ге и ње ног са др жа ја. Сам 
из глед књи ге нео дво јив је од естет ске рав ни, сво је вр сног ли ков ног изра
за ко ји ва ри ра од ко ри це до ко ри це сва ке ње не књи ге, и уви јек иза зи ва 
ди вље ње. Сваг да раз ли чит, ста па се са штам па ним тек стом у иде ал ну 
цје ли ну – умјет нич ко дје ло. 

Исти прин цип Ду ши ца Са вић Бен ги јат при мје њу је и у сво јој нај
но ви јој књи зи, Га вран вра ни, књи зи о Бе лом гра ду у ко јој се тек сту ал но 
и ви зу ел но пре пли ћу и уво де још је дан ни во ко му ни ка ци је са чи та о цем. 
Пре пли ћу се жан ро ви, стил ске фи гу ре (але го ри ја ко ја до ми ни ра, ме та
фо ре, сим бо ли и па ра бо ле), на ра ци ја у ви ду кон цен трич них кру го ва и 
ба сна, ре ал но и фан та стич но, по тра га и сје ћа ња, раз ли ва ју се бо је са свим 
сво јим сим бо лич ким зна че њи ма док пар ли ко ва (Ан да и Ана стас Атас) 
ше та ју у по тра зи за сво ја „че ти ри ли ста се ћа ња”, да би Ан да у јед ном 
тре нут ку чу ла сми јех га вра на. Овим сми је хом Ду ши ца Са вић Бен ги јат 
уво ди чи та о це у про стор са вре ме не ба сне, дру ги круг на ра ци је, у ко јем 
уло ге пре у зи ма је дан дру ги пар: га вран Гор чи ло и вра на Го спа ва. У 
оштром ди ја ло гу они са гле да ва ју сво ју суд би ну по ре де ћи је са те шком 
суд би ном људ ског ро да, при че му се по и гра ва ју бо ја ма: од но сом би је ле, 
цр не и си ве. Ви зу ел но се не пре ста но пре кла па и но си те жи ну сим бо лич
ких зна че ња ко ја освје тља ва ју сли ку јед не ци ви ли за ци је на умо ру. По
сма тра на од о зго, од стра не цр них пти ца, исто ри ја се де ми сти фи ку је, 
ци ви ли за ци ја се раз го ли ћу је и рас та че јер је, ка ко ау тор ка му дро на во
ди, за бо ра ви ла да „бе ло ср це и цр но зло не иду за јед но”, због че га „са да 
по ла ко тру ле у си ви лу”. Но стал гич но сје ћа ње уво ди се да ука же на стра
те ги ју раз ли ке као услов сва ког зла, јер су и га вра ни не ка да би ли би је ли, 
ка да је њи хов нај у да ље ни ји пре дак био „Бе ла пче ла”, док су ду ва ли „Бе ли 
ве тро ви”, на кон че га је до шао „Бе ли орао са Бе лом огр ли цом, а од бе лог 
не мо жеш до би ти цр но сем ако не поч неш да тру лиш”. „Бе ли љу ди”, ко ји 
су до не дав но ле тје ли са „Бе лим ор ло ви ма”, у јед ном ча су су се за сти дје
ли сво је бје ли не, ка же нам ова са же та и де кон стру и са на исто ри ја, и „за то 
са да по ла ко тру ну у свом си ви лу” отва ра ју ћи низ но вих пи та ња.

Да ли је ан тра цит си ва бо ја, то „умрт вље но си ви ло” спле те но „као 
па у ко ва мре жа” у „свој не ви дљи ви по кров”, „ко ја се спу шта на све нас” 
је дан од мо гу ћих од го во ра на ми сте ри о зну де тек тив ску по тра гу ли ко ва 
за „сво ја че ти ри ли ста сје ћа ња”, оста је отво ре но, као и мно го то га чи ме 
се ау тор ка по и гра ва на свим ни во и ма на ра ци је. По и гра ва се и из бо ром 
сред ста ва из цар ства је зи ка. Нај у оч љи ви ја је сва ка ко але го ри ја, по не кад 
са мо у уло зи про ши ре не ме та фо ре, а по не кад са мо као основ на ко јем Ду
ши ца Са вић Бен ги јат гра ди ци је ло бо гат ство пре не се них зна че ња. Але
го риј ска по тка овог вје што са чи ње ног тек ста от кри ва се у по је ди нач ним 
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сли ка ма и у ци је лом тек сту Га вра на вра ног, ко ји ну ди мно штво пре не
се них зна че ња и та ко свје сно упу ћу је на оно о че му не ма по ме на у тек сту, 
на сви јет из ван тек ста, и ту се ви ди ње гов пра ви сми сао. Упра во та ко 
осви је тље ни сми сао тек ста про ши ру је зна че ње але го ри је и при бли жа ва 
је сим бо лу и па ра бо ли, са ци љем да се озна чи оно што се на ла зи из ван 
тек ста. Ду ши ца Са вић Бен ги јат упра во то чи ни у сво јој са вре ме ној ба сни, 
Га вра ну вра ном, јер нам не ка зу је ди рект но то на шта нам же ли ука за ти, 
већ нас за во ди па ра лел ним при ча ма па ро ва, па опет успи је ва да нам ис
при ча шта је за пра во то дру го о че му го во ри, у че му се огле да то оп ште 
и пој мов но на ко је мо ра да пру жи свој умјет нич ки од го вор. Јед но од кључ
них пи та ња је сте пи та ње ста ња у ко јем се ци ви ли за ци ја са да на ла зи.

Ци ви ли за ци ја је на умо ру јер не зна сво је ко ри је не, ка зу је нам по
глед од о зго, по глед ње них пти ца, Гор чи ла и Го спа ве, јер „од за бо ра ва 
ле ка не ма”, јер је би ти са ње на зе мљи за ми је ње но пу ким при ма њем ин
фор ма ци ја. Ни је ни у сви је ту пти ца мно го ве дри је! И на њих се спу шта 
„ан тра цит си ва мре жа” у ко јој уло гу ме ди ја игра То ро ку ша Тер ту ла. У 
јед ном тре нут ку оп те ре ће но сти ње ним ин фор ма ци ја ма Гор чи ло бје жи 
у сви јет ин тер тек сту ал них ре ла ци ја (сви јет ро ман ти зма) и чу је од јек ри
је чи Ед га ра Ала на Поа „ни ка да ви ше”, ко је му те шко па да ју, да би отво
рио рас пра ву са мрач ном стра ном По о ве лич но сти. Он пре по тент но за
кљу чу је да би ње гов стих гла сио „Не сум њај у ме не, ни кад ви ше, то је 
све... ни шта ви ше!” Гор чи ло вје ру је да по сто ји на да, за раз ли ку од Поа, 
и хра бри се ри је чи ма да мо ра оста ти по сто јан, те пра ви ин ди рект но по
ре ђе ње са сви је том ко ји по сма тра на да ју ћи се да се на зи ре крај „овом 
ан тра цит вре ме ну”. 

Ду ши ца Са вић Бен ги јат сле де ћи на ра тив ни круг отва ра епи зо дом 
о вје чи том не спо ра зу му у ко му ни ка ци ји (про сла ва ро ђен да на) из ме ђу 
па ро ва, да би при чу вра ти ла на Го спа ву и Гор чи ла и њи хо ва раз ми шља ња. 
Она се по и гра ва је зи ком и у јед ном тре нут ку уво ди Гор чи ло ва раз ми
шљања о ри је чи „вра ни”. Он се пи та за што ри јеч вра ни не ко ло ци ра са 
дру гим име ни ца ма, као нпр. пас или вра на; за што се ка же „до ле те ла два 
вра на га вра на”, а не „до ле те ле две вра не вра не”. Ау тор ка раз ри је ша ва ту 
ди ле му, ко ја пра ти стал но при сут ну ху мо ри стич ку (иро ниј ску) ли ни ју 
у тек сту, ти ме што ће ука за ти на не ста бил ност је зич ких зна че ња ста
вив ши знак ис пред озна чи ва о ца, ми сао ис пред ри је чи, да би ко нач но, 
кроз ову рас пра ву ли ко ва, по ка за ла сво је увје ре ње да је „у по чет ку би ла 
ми сао, јер су ми сли све о бу хват не, а ре чи огра ни че не: оне ни су до вољ не”. 
На кра ју из но си и сво ју те зу о зна ча ју ра да, јер рад да је сми сао на шем 
по сто ја њу, ка ко Гор чи ло ка же – „ако не ра диш ни шта, не ма по сто ја ња!” 

По сљед њи на ра тив ни круг вра ћа по зи ци ју ли ко ва на по че так при че: 
Гор чи ло и Го спа ва по сма тра ју пар ко јим овај текст по чи ње. Пра ти се ра звој 
њи хо вог од но са на кон ро ђен да на, Ана ста со во про јек то ва ње јах те и Ан
ди но пи са ње ро ма на Га вран. На овом мје сту Ду ши ца Са вић Бен ги јат уз 
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мно штво отво ре них и при кри ве них ин тер тек сту ал них ре ла ци ја у на ра
ци ју вје што уво ди дру гу при чу, при че му до да је и кри ти ку са мог тек ста 
Га вран вра ни, што је је дан од ри јет ких но ви јих по сту па ка. Ана стас не 
при хва та фик ци о на ли за ци ју свог ли ка из пе ра сво је су пру ге Ан де, са да 
под псе у до ни мом Ама нан да Кра тас, твр де ћи да се не ра ди ни о ка квој 
ори ги нал ној иде ји. Ри јеч је о јед ном мла ком и чи тљи вом раз го во ру „цр ног 
га вра на, вра не Го спа ве, на ба ца но не што од исто ри је, њи хо во ви ђе ње љу ди, 
они па мет ни, ми огра ни че ни...” Текст га под сје ћа на ро ман Ин ге борг Берн
хар да Ке лер ма на, док ау тор ка у овој критичкој рас пра ви из ја вљу је да је 
пр ви пут ма што ви то „опи са ла је дан са свим оби чан до га ђај, ста ви ла га 
на па пир”. По тра га за „че ти ри ли ста се ћа ња” раз ре ша ва се у чи та њу од
лом ка са че ти ри звје зди це ко ји по ка зу је да се у ду би ни свих не спо ра зу ма 
на ла зе осве та, љу бав, са о сје ћа ње, да ва ње дру го ме, а да је кру на по сто
ја ња ства ра ње – ства ра ње ко је по ти че из ду ше, оно ко је је осло бо ђе но 
ком пју тер ских и дру гих из во ра.

Да би то по сти гла, Ду ши ца Са вић Бен ги јат у свом Га вра ну вра ном 
вје што се по и гра ва тек стом, је зи ком, ли ко ви ма, њи хо вим ре ла ци ја ма, 
јук ста по зи ци јом (сви је та љу ди и сви је та пти ца, ви со ке тех но ло ги је и 
тра ди ци је, иро ни је и па ро ди је, ви со ке и ни ске кул ту ре), жан ро ви ма, сим
бо ли ма, ар хе ти по ви ма, ми то ви ма (Апо лон, Тро ја, Це зар, Мар тов ске иде), 
бо ја ма, стил ским фи гу ра ма, лајт мо ти ви ма (сми јех ко ји од зва ња, бје ли на, 
си ви ло, По ов стих „ни шта ви ше”), гра де ћи сво је вр стан па стиш ко ји на 
са мом кра ју тек ста по ве зу је све ове пла но ве. Ту су текст, сви јет, чи та лац, 
али и сам пи сац, што јој омо гу ћа ва да ефект но за вр ши текст по ступ ком 
крат ког спо ја – сво јим ула ском у текст: 

Ан да се на глас на сме ја ла, те ни је мо гла да чу је је дан ма ли смех вра
ног га вра на у кро шњи.

На дру гом спра ту тај смех је чу ла Ду ши ца Са вић Бен ги јат, Бе о град, 
7528. го ди не.

Она ни је, али чи та о ци је су, због че га ће, вје ру је мо, Га вран вра ни, 
услов но ре че но са вре ме на ба сна, са отво ре ним на ра во у че ни јем Ду ши це 
Са вић Бен ги јат, си гур но на ћи пут до ср ца чи та ла ца, ако ни због че га дру
гог а оно због му дро сти ко јом пле ни, пре пле та на ра тив ног и ви зу ел ног, 
ху мо ра ко јим осва ја и не чег жан ров ски пот пу но дру га чи јег и иза зов ног 
у са вре ме ној срп ској књи жев но сти.
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