
839

На кра ју, по треб но је још јед ном ис та ћи да вред ност пред ста вље ног 
збор ни ка, пре све га, ле жи у про ду бљи ва њу схва та ња о по тре би пре ци зно 
из ра ђе не стра те ги је очу ва ња срп ског кул тур ног про сто ра. Ис пи ти ва но 
је про шло и са да шње ста ње срп ског кул тур ног про сто ра, а пред ви ђа не 
су мо гућ но сти ње го вог об ли ко ва ња у бу дућ но сти, уз ну жно скре та ње 
па жње на мно ге дез ин те гра ци о не чи ни о це ко ји се при том ја вља ју. По ред 
то га, збор ник је отво рио но ва по гла вља у ис пи ти ва њу је дин ства на цио
нал ног иден ти те та и мо гућ но сти за шти те на шег кул тур ног на сле ђа, и као 
та кав пред ста вља сти му ла тив ну ба зу за да ља ис тра жи ва ња ка ко раз во
ја срп ског кул тур ног про сто ра у це ли ни, та ко и осна жи ва ња ње го вих 
за себ них де ло ва. 

Мср Са ња 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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ЕСТЕТИКАОПАСНИХРЕЧИ

Лу и са Валенсуелa, Опа сне ре чи, пре вела са шпан ског Ана Мар ко вић, Аго
ра, Но ви Сад – Зре ња нин 2019 

Есе ји Лу и се Ва лен су е ле истин ска су умет ност кри тич ког ми шље ња, 
ис пи са ни зна ко ви ко ји све до че о мно гим сте че ним са зна њи ма, а ко ја се, 
ме ђу соб но, стал но са мо до пу њу ју.

Рас ту ћи про стор... То је ме сто на ко ме је до бро бо ра ви ти. Не по сто
ја но, сва ка ко, али ко же ли за ле ђе ну, сла бо ма што ви ту по сто ја ност?

Oд Ва лен су е ле смо та кве есе је и оче ки ва ли јер су обо га ће ни ње ним 
бун тов нич ким ста во ви ма. Kао књи жев ни ца, др ска кад је то нео п ход но, 
ја сна ко ли ко је ја сно да кроз жи вот хо да си гур но, ни ма ло оп те ре ће на 
сво јим до бро вољ но при хва ће ним те ре том, а ко ји је сте ње но кри тич ко 
ми шље ње. За то и Ва лен су е ли не чи та о це за ми шља мо као ода не љу би
те ље пи са не ре чи ко ји с ве ли ким ужи ва њем чи та ју ње не ро ма не, при че 
и есе је, ра ду ју се ода би ру те ма, за пле ти ма и рас пле ти ма, по ну ђе ним 
за кључ ци ма. Све јед но је да ли се Ва лен су е ли на раз ми шља ња ти чу са мог 
чи на пи са ња, „[...]кажем да је пи са ње про клет ство без пре да ха”, чи та ња 
„Чи та ње у пра вом сми слу је сте, да та ко ка же мо, за у зи ма ње јед ног од рас
по ло жи вих ме ста на ве ли кој го зби књи га на ко ју смо сви по зва ни”. Или 
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се од но се на по ли ти ку, пи сце: „Ни ка ко не ве ру јем да су пи сци и спи са
те љи це су ди је, ни ти то тре ба да бу де мо, али не тре ба ни да по ку ша ва мо 
би ти сле па и кра сна Ју сти ци ја”, ле ген де, ми то ве, из вор не иде је древ них 
усме них при по ве да чи ца: „Да бу ду при ме ри сло бо де, а не под сти ца ји на 
пот чи ња ва ње”. На еро ти ку, бај ке, или ма ске „[...] има ма ски ко је тре ба 
да по но во при сво ји мо и ма ски ко је су нам на мет ну те спо ља. Ове по след
ње мо гу би ти вр ло опа сне и ва ља их стрг ну ти пре не го што се сро де с 
ли цем”, за бра ње ном је зи ку. Ва лен су е ла се обра ћа ја сним по ру ка ма: „Пи
шем про тив оних ко ји сма тра ју да има ју све од го во ре”, пи ше о го во ру: 
„Жен ски го вор од у век је био над зи ран и цен зу ри сан, сва ка реч мо ра ла је 
оста ти на свом ме сту”, опа сним ре чи ма: „Та ко је, ре ци мо, зло, нео п ход
но за по сто ја ње до брог”, кон цеп ту пра зни не: „[...] оног ни шта ви ла ко јим 
нас је Сар тр та ко без об зир но уву као у ег зи стен ци ја ли зам”. По себ но је 
за ни мљи во ње но ис тра жи ва ње Тај не пи са ња: „По ста вља ла сам се би 
пи та ња о тај ни пи са ња, али ја ни ка да за и ста не ми слим да мо гу про на
ћи од го вор”, и оног за јед нич ког са чи та о ци ма: „Уз бу ђе ње ко је осе ћа мо 
пред пу сто ло ви ном отва ра ња но вог књи жев ног де ла у не по сред ној је 
ве зи са слут њом да сва ког чи та о ца оче ку је јед на тај на ње му на ме ње на”. 
Ра ду је нас упо зна ва ње са пи са њем те лом, а то је сте све оно што се на 
хар ти ју са вр ше но ути сне. Пи са ње те лом је те ма с ко јом се Ва лен су е ла 
ба ви по себ ним жа ром. Се ти мо се ње ног ру ко пи са без тач ке на кра ју 
Ро ман но ар с Ар ген ти ци ма. На рав но, чи та о ци у Ва лен су е ли ним књи га ма 
при ме ћу ју пре ви ше соп стве них ста во ва. Та ко Ва лен су е лин Ду хов ник и 
ње го ва ми са о на ле ги ти ма ци ја у сфе ри на шег чи та лач ког ин те ре со ва ња 
по ста ју Укр сти о ни ца ми сли свих нас. Да кле, пре ма књи зи Опа сне ре чи 
не мо гу ће је оста ти рав но ду шан и од го во ри ти ћу та њем, јер уз ова кве ру
ко пи се књи жев ност не ће ни ка да умре ти. А ка ко ми сли мо да ни Опа сне 
ре чи ни је тре ба ло да има ју тач ку на кра ју, то зна чи да смо по зва ни, све 
књи жев ни це и сви књи жев ни ци све та, да, с вре ме на на вре ме, и са ми, ту 
и та мо, по се је мо се ме сво јих му дро сти у ње не већ при пре мље не бра зде. 
Пи са њем те лом, на рав но. Да ли смо то ме до ра сли? И је смо ли ка дри ми, 
пи сци – чи та о ци, да се ме сво јих му дро сти се је мо у бра зде збир ке Опа
сне ре чи? Но, до бро, од го вор на то пи та ње ни је Ва лен су е лин про блем, 
наш је. На ма је ва жно да по сто је књи ге ко је чвр стом во љом ау то ра оста ју 
отво ре не: „Спољ но ли це су сре та ко ји се зби ва у пи са њу је сте су срет с 
дру гим, с оним ко ји чи та и уче ству је у тек сту са соп стве ним осе ћа њи ма, 
обо га ћу је га”, а та кве ру ко пи се оста вља ју нај ве ћи ме ђу на ма ко ји ма при
па да Лу и са Ва лен су е ла, јед на ко као и они о ко ји ма она с ус хи ће њем пи ше 
и зна лач ки их у овој збир ци ци ти ра. Пре свих, то су Кла рис Ли спек тор: 
„Пи са ти, та ко ђе, зна чи бла го сло ви ти жи вот ко ји ни је бла го сло вен”, Кор
та сар, Бор хес, Фу ен тес: „[...] у де лу Кар ло са Фу ен те са све во ди ка ула ску 
у свет уо бра зи ље, ко ји на ли ку је ини ци ја ци ји. Као ком пас слу жи упра во 
огле да ло, тај пред мет ко ји су хе ре зи јар си Бор хе со вог Ук ба ра про гла сили 
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гну сним за јед но с пол ним оп ште њем за то што ’умно жа ва ју број љу ди’”. 
Опа сне ре чи збир ка су из два де ла. У пр вом, уз увод ну „Ис по вест”, „За
хвал ност” и на кра ју „За кљу чак”, на ла зи се два де сет три есе ја. Те шко је 
из два ја ти их, но ипак то чи ни мо: „Пи са ње те лом”, „Ма ска и реч”, „Про
зор у бај ке”. Дру ги део збир ке Пи са ње и тај на, уз „Увод” чи не че ти ри 
огле да, од ко јих нај пре пре по ру чу је мо „Че ти ри про зо ра ка тај ни”. За што? 
Ва лен су е ла пи ше: „Мост је реч ко ја у мо јој лич ној уо бра зи љи од го ва ра 
јед ном име ну, Ху ли ју Кор та са ру, не над ма шном ухо ди Тај не, ми ље ни ку 
бо го ва Упа ни ша де, ко ји во ле за го нет ност и осе ћа ју га ђе ње пре ма оно ме 
што је очи то”. Га ђе ње, моћ на реч.

Пи са ње те лом? Не зна чи ли да је та кво пи са ње за пра во Кул ту ра 
пам ће ња, а ко ја је сте осно ва по сто ја ња За јед ни це жељ не да (о)чу ва вред
но сти ко је су не го ва ле и очу ва ле ге не ра ци је пре да ка и ко је ту ма чи мо 
као сво ју кул тур ну, ду хов ну, би о ло шку или дру штве ну про шлост? Овe 
ре чи темељe се на за кључ ку да по сто ја ност и на ше са да шње За јед ни це 
сим бо ли зу је све пам ће ње, а ко је је очу ва но нај пре усме ним пре да њем на 
ко јем је из ни кла усме на исто ри ја са свим сво јим ма на ма, а ка сни је и 
са ма књи жев ност. Пам те ћи, не пре ста но се вра ћа мо се би са ми ма, исти ни 
на ших по сто ја ња и на шој тра ди ци ји ко ја „не по мич но сто ји” као по твр да 
о на шем прет ход ном по сто ја њу. Он да не чу ди што ова сво је вр сна ма па 
Ва лен су е ли ног књи жев ног уме ћа са др жи са свим раз ли чи те при че – есе је. 
На тој ма пи је су уцр та ни и књи жев ни фе ње ри, да та ко ка же мо, а ту су 
тек ко ли ко да оба сја ју Ва лен су е ли ну ори ги нал ност и есе је ан то ло гиј ске 
вред но сти, као што је већ по ме ну ти Про зор у бај ке.

Се ти мо се са да и Ва лен су е ли не збир ке при ча Си ме три је (прев. Ана 
Мар ко вић, Аго ра, 2016). Чи та ли смо у њој „Бај ке из па кла”. Да: „Ако је 
ово жи вот, ја сам Цр вен ка па”. Сту ди о зно ис тра жи ва ње бај ке, Ва лен су
е ли но ту ма че ње ње не ори ги нал не вер зи је и ли ко ва у њој, и при до да тог 
ли ка, нај пре нас упу ћу је на за кљу чак да све за по чи ње та мо где пре ста је 
исти на, све јед но да ли је у пи та њу исто ри ја, фи ло зо фи ја, ре ли ги ја, ми
то ло ги ја, на кра ју кра је ва, и бај ка: „Он да сам по тра жи ла пр ву вер зи ју 
при че, ону ко ју је Пе ро об ја вио 1697. го ди не, и на мо је из не на ђе ње уста
но ви ла сам да та мо не ма ни ка квог др во се че. Цр вен ка па јед но став но уми
ре за јед но с ба ком у че љу сти ма ву ка”. За то, уз пи та ње, и од го ва ра мо: Шта 
је вред ност ове зби р ке есе ја ако то ни је осо бен тип Ва лен су е ли ног књи
жев ног пи сма, и ње на стра те ги ја ко јом нас уве ра ва да се учи нак ни ма ло 
не по ни шта ва на из глед три ча вим де та љи ма, бе зна чај ним до га ђа ји ма. 
(Ко ја је уло га др во се че у бај ци, шта сим бо ли зу је?) На про тив, учи нак се 
та ко уве ћа ва. Те шко је на зре ти гра ни це Ва лен су е ли ног књи жев ног све
та у зби р ци Опа сне ре чи, због ова квих књи га сла ви мо књи жев ност и све 
ми сли мо (ми, пи сци и чи та о ци) да то и тре ба да бу де је ди на на ша сла ва. 
Ве ли ка је чи та лач ка ра дост има ти књи ге ова квих са др жа ја на рас по ла
га њу: „Сви има мо сво је оми ље не књи ге и до вољ но је да их по ме не мо ка ко 
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би смо опле ме ни ли ва здух”, а се ти те се оне го збе. На њу, сви смо по зва
ни. Ба ви те се раз ми шља њем и пи са њем Лу и се Ва лен су е ле дра го вољ но, 
тре ба са мо та ко да по сту пи те и бу ди те уве ре ни да по сле ње них Опа сних 
ре чи не ће те би ти исти. Јер, от кри ће те ко ју је тај ну Ва лен су е ла овом књи
гом са мо ва ма по ве ри ла. Чу ва ћу ме ни по ве ре ну тај ну; чу вај те и ви ва ше. 
И не пи тај те се ви ше ка ко да се др жи те, као чи та о ци, пред јед ном од 
нај о ства ре ни јих свет ских књи жев ни ца. По но сно у по ни зно сти, та ко.

Ми лан Р. СИ МИЋ

НОВИПРОЗНИИЗРАЗМИЛАНАТОДОРОВА

Ми лан То до ров, Не мо гу сви да умру ле ти, Ар хи пе лаг, Бе о град 2020

Но ви ро ман Ми ла на То до ро ва Не мо гу сви да умру ле ти об ја вљен 
је кра јем 2020. го ди не у из да њу Ар хи пе ла га, у еди ци ји „Злат но ру но”. На 
ко ри ца ма књи ге на ла зи се фо то гра фи ја ко ју је на чи нио Мар ко Тодорoв. 
Реч је о ис ко са фо то гра фи са ној гра ђе ви ни са фо ку сом на фа сад ни ре љеф, 
име но ва ној као Ли це гра да. У објек ти ву се на шла јед на од ку ћа из Бе о
град ске ули це, из под гра ђа Пе тро ва ра ди на. Та ко се и пре при сту па ња 
са мом тек сту на ја вљу је те ма гра да, при че му иш ча ше на пер спек ти ва 
град ског ли ца су ге ри ше по сто ја ње ви зу ел не ме та фо ре из о кре ну то сти. 
Сво је ли ко ве То до ров сме шта на про стор Се ге ди на и Но вог Са да, под
ри ва ју ћи исто врем но њи хо ве иден ти те те и иден ти те те ова два гра да. 
Иа ко је Се ге дин на но во ство рен, и као та кав ва жи за јед но од осо бе ни
јих ме ста, овај ма ђар ски град је 1879. го ди не го то во пот пу но не стао у 
по пла ви. Слич но је и са Но вим Са дом и Пе тро ва ра ди ном, ко ји као „отац” 
Но вог Са да све ви ше до би ја ста тус гра да ко ји по ла ко не ста је.

При по ве дач, ве чи ти сту дент књи жев но сти и вла сник Све та ба зе
на РајТ, по ста вља пи та ња, чи ја ће не мо гућ ност од го не та ња по ста ти 
кључ на те ма ти за ци ја у ро ма ну. Да кле, шта се то де ша ва са не ста лим 
гра до ви ма? Где, из ме ђу оста лог, не ста ју љу ди? За ни мљи во је, у том 
сми слу, да при по ве дач при ме ћу је амо рал ност по то па. Док је при бом
бар до ва њу мо гу ћа ре кон струк ци ја, по топ и са би блиј ског ста но ви шта 
из гле да као не по врат ност. По пут гра да, јед ног сеп тем бар ског да на, не
ста је и при по ве да че ва тет ка, Дра га Вла ди сла вић. Чи ње ни ца да је не ста
ла, да ју је про гу та ло вре ме, усло вља ва и са му фор му и жа нр ро ма на, те 
би тре ба ло по ста ви ти пи та ње ка кав об лик за до би ја пи са ње о они ма 
ко ји су не ста ли, од но сно о оно ме што је не ста ло?

Ова кав кон текст, као и уво ђе ње ли ка ин спек то ра Вар га Ге зе, при
зи ва ју у свест де тек тив ски жа нр, но ни је мо гу ће го во ри ти о до след ном 




