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РОМАНОСВЕЖИНИСВЕТА

Вла ди мир Ко пицл, Шпан ска чи зма, Ла гу на, Бе о град 2021

На пи та ње за што се Вла ди мир Ко пицл, пе сник и кри ти чар, у зре
лим го ди на ма опре де лио за фор му ро ма на, мо гу да од го во рим са мо 
прет по став ком да му је као стра сном чи та о цу до са ди ло да че ка на онај 
Ро ман, на ро ман ко ји је од у век же лео да про чи та, па је сео и на пи сао га. 
Иа ко се бе не до жи вља вам као књи жев ног кри ти ча ра већ као исто ри ча
ра, мо жда и ни сам та ко не по доб на да пи шем о ро ма ну Шпан ска чи зма, 
за то што је јед на од цен трал них ње го вих те ма наш од нос пре ма вре ме
ну и про шло сти, о на чи ни ма на ко је до жи вља ва мо свет око се бе, пре о
бра жа ва ју ћи га, а на ро чи то у се ћа њи ма на „ства ри ко је су про шле” ка ко 
би то ре као је дан наш за бо ра вље ни пе сник, или на „ста ре ства ри из 
ва тре” на ко је је во лео да се вра ћа и чу ве ни Ми ке лан ђе ло. 

Шпан ска чи зма је ро ма неск на ин кар на ци ја свог ау то ра: док сам 
чи та ла ро ман чи ни ло ми се као да ми Ко пицл, мој дав на шњи при ја тељ 
и су гра ђа нин, сво јим спе ци фич ним на зал ним гла сом, ме ло ди јом спо ром 
и бла го ус та ла са ном упри ли че ном рав ни чар ском под не бљу, при ча ову 
при чу у ба шти не ког ка фи ћа, зна чај ном ти ши ном обе ле жив ши по себ на 
ме ста; чу јем и ње гов вра го ласт смех ко ји пра ти ур не бе сне зго де и не зго
де из ЗЗ (Зе ле на за дру га) ко му не у ко јој се на шао се дам де се тих го ди на 
два де се тог ве ка. Сме је мо се ка да се на пе то иш че ки ва ње не ког зна чај ног 
и ве ли ког до га ђа ја пре тво ри у ни шта: от при ли ке та ко де фи ни сао је тај
ну ху мо ра ве ли ки фи ло зофме та фи зи чар, па се на исти на чин и наш 
ау тор у овом ро ма ну сме је сво јим мла да лач ким „ве ли ким оче ки ва њи ма”: 
од сло бод ног жи во та у при ро ди, ко јем се ода ла гру па љу ди што не при
зна је фи ли стар ска огра ни че ња ци ви ли за ци је као што су на ци ја, др жа ва, 
брак, од ба цу ју ћи ег зи стен ци ју ко ја се сво ди на сва ко днев ни од ла зак на 
по сао и штед њу за бу дућ ност. Ка ко је и сам у мла до сти де лио иде је „деце 
цве ћа” о сло бод ној љу ба ви, о ве ли кој за јед ни ци љу ди ко ји су по ру со ов
ској де фи ни ци ји по при ро ди би ли до бри док их ни је ис ква рио „др жав ни 
уго вор”, на шао се наш ју нак (мо ра мо при зна ти ау то но ми ју књи жев ног 
ју на ка и раз ли ко ва ти га од ау то ра упр кос свим слич но сти ма и ау то био
граф ским по ду да ра њи ма) у јед ној та квој за јед ни ци, у екоко му ни, у ко јој 
се у скла ду са бу ди стич ком и хин ду и стич ком ре ли ги јом и тра ди ци јом 
мно го при ча о жи вот ним енер ги ја ма ко је се ту и та мо сти му ли шу пе вуц
ка њем и ман тра ма, али и оним што се свр ста ва у ка те го ри ју кон тро ли
са них суп стан ци. Нај ма ње се те жи вот не енер ги је рас пи ру ју хле бомна
су шним, ко ји је у ску пљач кој при вре ди дра го це на ро ба, а бу ду ћи да га увек 
фа ли, и рад ни елан зе ле них за дру га ра нај че шће је на ре зер ви, што би зна
чи ло да је нај бо ље ре ше ње увек у од лу ци да се при ро ди пре пу сти да ура ди 
свој по сао. С дру ге стра не, ерот ска во ља или „ли би до” све при сут на је 
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у ро ма ну, глав ни ју нак осе ћа је сву да, али му се пут ка за до во ље њу жеље 
не отва ра ла ко, или го то во ни ка ко: за во дљи ва же на, си ре на, ко ја је код 
Ко пиц ла увек мла да, бе ло пу та, про зрач на и за о бље на – и то упра во на 
оном ме сту из ме ђу пр ве и тре ће ча кре што от кри ва гре шну при ро ду Еве 
– увек је тај на, оба ви је на „пра ме ном та јан стве не ма гле”. Пут до же не у 
овом ро ма ну исто је та ко не из ве стан и тр но вит као и пут про све тље ња 
ко ји во ди уз бр до, пла нин ском ста зом, до та јан стве ног хра ма и об ре да 
што га је наш ју нак два пу та про пу стио: пр ви пут из ба чен због не кон тро
ли са ног блас фе мич ног це ре ка ња иза зва ног ха ши шомли бан цем, а дру
ги пут јер се на ко зи јој ста зи из гу био и за о стао, за јед но са псом ко га на 
кра ју са ми сло сно по не се као бо жи ји син крст на свом пу ту ка гол го ти. 
Што због ових ма ле ра, што због та ну шних обро ка, те због ка у бој ки које 
су га због од ва ље них пе та уме сто у та јан стве ног, нео до љи во при влач ног 
рен џе ра, или Ки та Ри чард са, пре тво ри ле „у не ког Пе тра Па на, Ро би на 
Ху да или Пе три цу Ке рем пу ха”, ка ко нам то, кроз смех, при ча Ко пицл, 
ње гов бо ра вак у ко му ни се за вр ша ва. Ни ти је ње го ву ду шу оба сја ла 
све тлост про све тље ња, ни ти су та ду ша, али и те ло, про на шли пут до 
ве ли ке љу ба ви (чин спа ја ња са дру гом же ном слу ча јан је и крат ко тра јан). 
Оно што оста је ур не бе сна је при ча о то ме ка ко но во при до шли за дру гар 
пре сва ну ћа по ди же сво је енер ги је (ја че од ста бла ко је их но си) ди шу ћи 
кроз кич му и пе вуц ка ју ћи на о ру жан мот ком ко ја тре ба да спре чи мо гу
ћу агре си ју ком шиј ског ов на, о то ме ка ко по сао ђу бре ња усе ва пре ки да 
гр ле ћи др во – кру шки цу ко ја се ис пре чи ла из ме ђу ње го ве жуд ње и те ла 
из ми чу ће и та јан стве не, ско ро го ле Ма је. Све је у пр вом де лу Ко пиц ло
вог ро ма на ра бле ов ски и бах ти нов ски кар не вал ско – до ле је го ре и го ре 
је до ле, те ле сно се ја вља та мо где оче ку је мо ду хов но и обр ну то. Сме је 
се до бро ћуд но Ко пицл сво јим до жи вља ји ма из про шло сти, и ко нач но: 
се би у про шло сти, ста вом ко ји ка же „био сам ти пи чан сме те њак свог 
сто ле ћа”.

И та ко, док раз га љен пр вим де лом ро ма на чи та лац с не стр пље њем 
иш че ку је но ве зго де и не зго де не ста шног ју на ка из хи пиге не ра ци је, у 
дру гом де лу сре ће у му шкар ца пре о бра ће ног мом чи ћа, ко ји се – по гла
ви то за хва љу ју ћи то ме што је ју го сло вен ски со ци ја ли зам мно го ви ше 
це нио умет ни ке и умет ност не го да на шње ли бе рал нока пи та ли стич ко 
дру штво – као син раз мет ни, вра тио у ко ло те чи ну нор мал ног жи во та, 
са слу жби цом и пла ти цом као на гра дом. Ко ло те чи ну та квог жи во та у 
ко јем су же не, као и у пр вом, ви ше од сут нопри сут не, јер она пра ва, 
по себ на и је дин стве на, и да ље оби та ва са мо у про сто ру че жње, у сно
ви ма, а за ме њу ју је „слу чај не парт нер ке” ме ђу ко ји ма и жен ски ду хо ви 
про шло сти: пр во ко мун ска ку ва ри ца Ми шка, ко ја ви ше ни је Ми шка 
не го Џе смин (са ду гим е), па ћер ка моћ ног оца ди оп трич на на уч ни ца не
згод не на ра ви, и на кра ју, али не нај ма ње ва жно већ нај ва жни је: Вен ди, 
ре пли ка бе ло пу тог про зрач ног би ћа из до ба ко му не, ко ја на шем ју на ку, 
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уме сто ср ца на та њи ру, ка ко то би ва у љу бав ним ро ма ни ма са срећ ним 
кра јем, до во ди свог пе то го ди шњег си на Ога. При хва тив ши да у, по пр во
бит ном пла ну, крат ко трај ном вре мен ском ро ку, во ди бри гу о ма лом 
ство ре њу, ко је је, ако ишта, до бро на у чи ло шта тре ба да ка же љу ди ма из 
стра ног окру же ња у ко јем се на шао, као да је то ње го ва пра ва суд би на 
– да стран ству је у све ту иш че ку ју ћи мај ку ко је не ма, ју нак нам при ча 
исто та ко искри ча ву и ду хо ви ту, али ме лан хо ли јом под ву че ну при чу из
не ве ре них оче ки ва ња и сно ва, крат ко из ра же ну осе ћа њем ко смич ког бак
су злу ка због ко јег му је до де ље на суд би на да све Вуд сто ке и најжур ке 
све та про пу сти. За у зи ма ју ћи, за те чен и не пла ни ра но, ме сто оца не срећ
ном ма ли ша ну ро ђе ном из иде је о сло бод ној љу ба ви, и ли ше ном љу ба ви 
за то што су ње го ви ро ди те љи мо ра ли да се по све те Иде ји, наш ју нак се 
пи та: 

Ка кве су то ли бер та ри јан ске си ле не ве за не и ни чим спу та не сло бо
де и ка кве пла не тар не че жње ко је Кри шном осве шће ну па Изи дом оду
хо вље ну мај ку та ко не ми ло сно при ти сну да је од во де чак и од ова квог 
не жног ство рењ ца ком је ма ти по треб ни ја не го бла го род на Пар ва ти са мом 
не пре мо сти вом Ши ви? (121–122)

Не мо гу да се от мем ути ску да је овај ро ман, кроз при чу ду бо ко 
прот ка ну ху мо ром, ве дри ном и бла го шћу (ка ко је то на зад њој ко ри ци 
на пи са ла Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић) – же лео то ње гов ау тор или не 
– укљу чен у де ба ту ко ју је сво јим ро ма ни ма по кре нуо кон тро верз ни 
Фран цуз Ми шел Уел бек, твр де ћи да хи пипо крет ни је по бе ђен, да по
бу ње нич ки иде а ли зам мла до сти ни је до жи вео по раз по што га је за ме нио 
су ро ви ли бе рал ни ка пи та ли зам, већ да је на ша це ло куп на пост мо дер на 
са да шњост, ко ја нас по Уел бе ку све ужур ба ни је гу ра ка кра ју ци ви ли
за ци је, та ква упра во за то што се глав но на сле ђе хи пипо кре та: ин ди ви
ду а ли стич ка амо рал ност и про ми ску и тет но фа во ри зо ва ње сек су ал но сти 
по прин ци пу све је до зво ље но ду бо ко уко ре ни ла у жи вот ко ји жи ви мо: 

Беч ки ак ци о ни сти, бит ни ци, хи пи ци, се риј ске уби це има ју за јед
нич ку цр ту у то ме што се сви за ла жу за пот пу но сло бо до у мље и за го ва
ра ју оп ште ува жа ва ње пра ва је дин ке спрам свих дру штве них нор ми, 
спрам свих об ли ка ли це мер ја ко ју за њих пред ста вља ју мо рал, осе ћај ност, 
прав да и ми ло ср ђе. У том сми слу, Чарлс Мен сон ни по што ни је био не ка
ква чу до ви шна де ви ја ци ја уну тар хи пи по кре та већ ње гов ло ги чан вр ху
нац. (М. Уел бек, Еле мен тар не че сти це, Bo o ka 2016, 223, прев. Вла ди мир 
Д. Јан ко вић)

Ако се, су де ћи о ро ма ну Вла ди ми ра Ко пиц ла, опет по зо ве мо на 
Уел бе ка и на ње го ву тврд њу из ре че ну у ро ма ну Мо гућ ност остр ва о 
то ме да је тре ну так ка да се раз ли ка из ме ђу не жно сти и еро ти ке из гу би ла 
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био онај фа тал ни мо ме нат у ко јем је на ша ци ви ли за ци ја осу ђе на на смрт, 
мо же мо за кљу чи ти да је реч о књи зи ко ја зра чи осе ћај но шћу ис це ље ња, 
ис це ље ња ко је еро ти ци вра ћа из гу бље ну не жност, а чо ве чан ству бу дућ
ност. Ни су слу чај но све Ко пиц ло ве фа тал не ју на ки ње бу ду ће мај ке: као 
и скулп ту ре бо ги ње Пар ва ти, све су но се ће, и за о бље них сто ма чи ћа 
на го ве шта ва ју бу дућ ност чо ве чан ства и оправ да ње стра сти ра ђа њем. 
Ако за блу де и не ста ну без тра га, во ђе не сво јом но мад ском при ро дом 
(што је сим бо лич ни екви ва лент Пар ва ти ног че до мор ства), ту је пи сац, 
као фи гу ра оца, као бо жан ство но вог спа ја ња, но ве љу ба ви, ко је ће спа
си ти свет. Ако је исти ни та она те о ри ја по ко јој на ше зна ње о све ту, као 
и на ши су до ви, про из и ла зе из ба зич ног суп стра та на ше лич но сти, та ко 
да о пре вла да ва њу до бра или зла у све ту, не за кљу чу је мо те о риј ски и 
раз му но већ у скла ду с на шом оп ти ми стич ном од но сно пе си ми стич ном 
при ро дом, он да сам, по зна ју ћи Wel tan scha u ung Вла ди ми ра Ко пиц ла, 
си гур на у то да ро ман Шпан ска чи зма го во ри о не че му што је са свим 
су прот но иде ји ко ја је мо жда су ге ри са на са мим на сло вом: да је жи вот 
му чи ли ште и цар ство су за. Ка ко је то ре као и сам ау тор у јед ном крат
ком тек сту о уло зи и при ро ди умет но сти: у при чу и из ми шље не све то ве 
од ла зи мо да би смо по но во ви де ли ствар ност леп шом и бо га ти јом не го 
што је би ла пре чи та ња, да би смо по но во осе ти ли све жи ну све та. Тој 
вр сти бо гат ства вра ћа нас и ова књи га.
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