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МРЕ ЖА ОД СВЕ ТЛО СТИ
(Ве сна Ка пор: По се ћа њу се хо да као по ме се чи ни, Аго ра, Зре ња нин, 2014)

На слов пр ве књи ге при ча Ве сне Ка пор сва ка ко нас не ће на ве сти на ла жан траг, а 
из бор Цр њан ског за вер ног са пут ни ка има ду бо ко по е тич ко оправ да ње. Иста ми сао, 
пре у зе та из Се о ба, по ја ви ће се и као мо то при че „Ча со ви оп се не, трип тих за нас”. Иа ко 
су и дру ги ме ђу рат ни пи сци, чи ја су де ла сна жно обе ле же на ис ку ством Пр вог свет ског 
ра та, ла тент но при сут ни у овој про зи – Дра ги ша Ва сић, Ста ни слав Кра ков – Цр њан ски 
је из ву чен у пр ви план. Те мат ски бли зак по ме ну тим ау то ри ма, он је та на ни ји ли ри чар 
па је опре де ље ње Ка по ро ве упра во из бор по сен зи би ли те ту. 

Чи та лац ће ла ко за па зи ти да су при че ове збир ке са мо стал не це ли не, али не сум-
њи во те сно по ве за не – не са мо гла сом на ра то ра, од но сно че шће на ра тор ке, већ се и 
мо ти ви, као и ат мос фе ра ко ја бо ји збир ку, пре ли ва ју из јед не у дру гу, ства ра ју ћи та ко 
чвр сто уве за но и ау тор ски пре по зна тљи во на ра тив но тка ње. Упра во ће Цр њан ски, 
као је дан од лајт мо ти ва, спо ји ти не ко ли ко њих. Уз ње го во име, на рав но, ве зу ју се мо-
ти ви вре ме на, се ћа ња, осе ћа ње ме лан хо ли је, про ла зно сти, те по ве за но сти свих ства-
ри, вре мен ско али и про стор но пре пли та ње („Про стор је са мо чво ри ште вре ме на, 
ми слим”, стр. 29), не мо гућ ност изо ло ва но сти тре нут ка, па ипак уз њу мо гу ће, чак до-
ми нант но осе ћа ње уса мље но сти и за тво ре но сти у соп стве ну ча у ру.

Већ на са мом по чет ку, ва ља обра ти ти па жњу на по све ту: Мо јим ро ди те љи ма чи јим 
ср ци ма са ме ра вам свет, ко ја ни је тек уч ти ва или сен ти мен тал на по ру ка, већ та ко ђе 
смер ни ца ка јед ном од идеј них сре ди шта књи ге. По тен ци јал ни чи та о ци се про би ра ју, 
су жа ва се круг оних ко ји ће се са свим пре пу сти ти про зи Ве сне Ка пор.

Ба рем по ло ви на при ча ове збир ке те ма ти зу ју по ро ди цу, њен сва ко днев ни жи вот 
и раз ли чи те ре ла ци је ко је се ме ђу ње ним чла но ви ма ус по ста вља ју, као и од но се са 
дру ги ма, ко ји не при па да ју по ро дич ном кру гу, али ла ко ути чу на ње гов ри там и рав-
но те жу. Јед на од њи хо вих око сни ца је сте упра во ми сао о пре дач ком на сле ђу ко је 
ба шти ни мо, о на шој не раз лу чи вој по ве за но сти са сво јом про шло шћу, о не мо гућ но сти 
ис трг ну тог по сто ја ња. Са овим је у те сној ве зи и про ми шља ње вре ме на, још јед не 
мо тив ске до ми нан те збир ке По се ћа њу се хо да као по ме се чи ни: 

Њи хо во ју тро тра ја ће и ве че рас док ми бу де мо га зи ли вре ме у ко ви тла цу сво јих ужур-
ба них ри ту а ла. Пре сли ка ва мо се јед ни у дру ги ма. Ми са ди мо у њих свој не мир и не у те ме-
ље ну исти ну да је за јед ни ца не ми нов но иде ал. Они у на ма жи ве сво је бу ду ће вре ме. Ми се 
на ста њу је мо у њи хо ву са да шњост као про шлост. Вре ме је за нас као ла стиш. Раз вла-
чи мо по гле де об зир но и па жљи во. Рас те же мо их и вра ћа мо јед ни дру ги ма у нео ште ће ном 
ста њу.

Као што успо ра вам и овај ју тар њи укра де ни сат. (стр. 28)
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Иде ја о рас те за њу/про те за њу вре ме на, ши ре њу тре нут ка, те су прот но са би ја њу 
де це ниј ских, не рет ко и ве ков них на но са сен чи ове при че: „Вре ме рас те же Ђур ђи ног 
бра та као ри ба ри руч но пле те ну мре жу” (стр. 17); или: „Чо век је плат но пре ко ко га 
вре ме из но ва на но си сли ке. По не кад, ду не не ки ве тар, за шу шти гра ње, за сне жи или 
за ки ши... и ста ри на но си се по ка жу ја сно и брит ко. За си ја ју под рас то че но шћу но вих, 
све жих бо ја” (стр. 29).

Ни ти је наш тре ну так из дво јен из мно штва про шлих и бу ду ћих, ни ти смо ми као 
је дин ке не за ви сни од оних ко ји су нам прет хо ди ли или ће нам пак сле ди ти. Иде ја Цр-
њан ског о по ве за но сти свих ства ри, и оних на из глед уда ље них и не по ве за них, ве о ма 
је бли ска Ве сни Ка пор, а умре жа ва ње тек ста слич ним мо ти ви ма са мо је на чин да се 
ова у осно ви фи ло зоф ска ре флек си ја пре сли ка и у на ра тив ну гра ђу. Ис ти ца ње пла та-
на ко ји има ју чвр сту мре жу ко ре ња и ути чу на ми кро кли му упра во сто га има ве о ма 
ва жно ме сто у сим бо лич кој рав ни ове про зе.

Ми пре у зи ма мо гра ђу на ших по је ди нач них пре да ка, али и као на род ба шти ни мо 
иза бра ну про шлост, ко ја се не ми нов но од ра жа ва на на ше са да шње жи во те и да ље 
усло вља ва, или бар на зна ча ва на шу бу дућ ност. Ве сна Ка пор не пре ви ђа ни још јед ну 
ин стан цу ко ја нас од ре ђу је, а реч је на рав но о оно ме што је ци ви ли за циј ска те ко ви на 
и што ми као при пад ни ци вр сте, и то у од ре ђе ном тре нут ку ње но га по сто ја ња, та ко ђе 
оли ча ва мо. Гло бал ни свет за пад не ци ви ли за ци је не ми нов но је део на шег бив ство ва-
ња и без ње га јед на ко ова кви ка кви смо не би смо би ли мо гу ћи. Чи та ва при ча „Му зич-
ка ку ти ја” ва ри ја ци ја је ово га мо ти ва и по и гра ва ње са уз не ми ра ва ју ћом чи ње ни цом 
да сво је вољ но из а би ра мо да нам дру ги кра ду вла сти ти мир и та ко те шко про на ђен 
спо кој: „До ступ ност свих и сву да је ло ги чан им пе ра тив но вог ми ле ни ју ма” (стр. 33). 
Ра зни апа ра ти, екра ни, те ле фо ни, син те тич ки зву ци не за о би ла зан су део на ше сва ко-
дне ви це ко ји нас на је дан на чин сва ка ко раз гра ђу ју али, с дру ге стра не, и гра де, да ју-
ћи ау тен тич ност овом тре нут ку на ше га по сто ја ња.

Ја сно је да књи жев ност Ве сне Ка пор при па да оном кор пу су ко ји у сре ди ште сво га 
ин те ре со ва ња ста вља тзв. ма лог чо ве ка, тј. јед ног од нас, и наш сва ко днев ни жи вот. 
Обе леж је оних при ча ко је у пр ви план сме шта ју на шу ужур ба ну ствар ност и по тра гу 
је дин ке за соп ством у дру штву и вре ме ну ко ји му без об зир но тр га ју су шта ство је сте 
и сво је вр стан ху мор, мно го че шћи и при сут ни ји од гро те ске. При мар но то је здрав, 
об на вља ју ћи ху мор, ко ји осве жа ва ову про зу и чи ни је рас тре си том, до па дљи вом, али 
не и ба нал ном: „Не ка да је има ла му жа. Увек за ту ре ног, не где иза го ру ћих про бле ма 
со ци ја ли зма“ (стр. 38); или: „Све до га ђа је он од мах ура ми. За ле ди и пре не го што ус-
пе ју да ожи ве. Као тре нут но смр зну то во ће и по вр ће ко је се сме шка из хлад ња ка 
но вог ве ка“ (стр. 40).

Мо тив ура мљи ва ња до га ђа ја, од но сно при че од оних је ви ше стру ко ва ри ра них у 
овој збир ци. Јед но од по гла вља пр ве при че на сло вље но је: „Ка ко се при ча ура мљу је 
у на зна ке жи во та“. Пред чи та о ци ма је осве шће ни ства ра лац ко ји ра до те ма ти зу је пи-
са ње, по и гра ва ју ћи се са на ра тив ним пер спек ти ва ма и све зна њем при по ве да ча. Ју-
на ци Ве сне Ка пор су Пи сац, те ста ри пи сац, еми грант из ми ну ле епо хе, Пе сник, тре ћа 
ли ца чи ји за пи си ба ца ју сво је све тло на при ка за не до га ђа је, а по след ња при ча у збир ци 
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(што је сва ка ко по вла шће но ме сто, тим пре ако има мо на уму иде ју о окви ру, тј. ра му 
оства ре ња) је сте „На пи са ти при чу”. 

При ча ко ја јој прет хо ди, „Сен ке”, а ис под чи јег на сло ва је ис пи сан још је дан мо то 
пре у зет од Цр њан ског, овог пу та из књи ге Код Хи пре бо ре ја ца („Ни су уо бра же ња. Ја 
сам у Ска ге ну, из хо те ла, ишао оба лом, све док пе сак не пре ла зи у мо ре“), а за тим и 
под на слов: „Или: Али то ви ше ни смо би ли ми, то су би ле не ке се ни...“, чи та ва је сат ка-
на од „ди ја ло га” са Цр њан ским и мо ти ви са на књи жев ним по и гра ва њи ма са те ма ма 
пи са ња, те ства ра ња уоп ште, ми шље њи ма кри ти ке, и од но сом пре ма про шло сти на 
вра ти ма но во га ве ка. 

По след ње две при че да ју и про стор ни оквир сво јих услов них де ша ва ња: Крон борг, 
Хел си ор, Бе о град, од но сно Па риз, Не ве си ње, Бе о град. Нај ши ра по зор ни ца ове про зе био 
би већ по ме ну ти мо дер ни за пад ни свет, не што ужа за ви чај на то по гра фи ја Ху ма и Не-
ве си ња, оба ле Дри не, а нај у жа за тво ре ни про стор да нас ста на, не ка да по ро дич не 
ку ће, и по себ но у пр вој при чи из дво је не бол ни це. Су прот ста вља ње отво ре ног и за-
тво ре ног све та оправ да но је зна чењ ским су прот ста вља њем си гур но сти до ма ћег про-
сто ра и без гра нич них ис ку ше ња мо дер ног дру штва у ко ме се гра ни це (не са мо др-
жав не и фи зич ке) ла ко бри шу и пре ла зе. У овој про зи сва ка ко је функ ци о нал на и Ба-
шла ро ва опа ска да стан не ма свој ства ку ће те ње на им пли ка ци ја да жи вот у огра ни-
че ном и ску че ном про сто ру, ме ђу зи до ви ма ви ше спрат ни це, не ули ва искон ску си-
гур ност до ма. У кон тек сту те ма ти зо ва ња про сто ра, али и ак ти ви ра ња књи жев ног 
под тек ста у при ча ма Ве сне Ка пор по себ но ме сто при па да бол ни ци – ми кро про сто ру 
уну тар ко га вла да ју по себ не за ко ни то сти и ко ји не под ле же ме ри ли ма спољ њег све-
та (бол ни ца, по пут оне код Кра ко ва или са на то ри јум код То ма са Ма на): „Њи хов жи вот 
[болесника и ра ње ни ка – прим. аутора] про сти ре се бол нич ким ход ни ци ма. Уну тар 
бол ни це свет не по сто ји. Број ча ник ча сов ни ка се ве ша за вре ме од ре ђе но за те ра пи-
ју, вре ме по се те и опе ра ци ја” (стр. 7); или: „Отва ра ју се и они ма са нај ја чим бо ло ви ма 
про зо ри све та у ко ме су жи ве ли дру га чи је. Као да по сто је у две веч но сти, исто вре ме-
но. Бол ни ца, са не раз ре ђе ним ми ри си ма свих њи хо вих из лу че ви на, от пад на ко ме су 
оста ја ли њи хо ви де ло ви, по ста ја ла је та да са мо мар ги нал на тач ка нео д ре ђе но сти, док 
су хва та ли сво ја ли ца и те ла у про бу ђе ним се ћа њи ма. По крет на. Це ла” (стр. 7).

Та на на лир ска про за, пре пу на епи фа ниј ских од бле са ка, сат ка на на умре жа ва њу и 
асо ци ја тив ном по ве зи ва њу до ми нант них мо ти ва (вре ме на, се ћа ња, све тло сти, сен ке, 
по ро ди це, за ви ча ја, бол ни це, ра та, лек ти ре) не ми нов но у све сти чи та ла ца до зи ва 
сво је кла сич не прет ход ни ке, а њи хо во при су ство, не ка да екс пли цит но а не ка да за-
пре та но у по ступ ку или емо ци ји, по твр ђу је да је ау тор ка и вр стан чи та лац срп ске и 
свет ске књи жев но сти. У не ким од до ми нант них сли ка ко је се ви ше стру ко по на вља ју 
у овој про зи (нпр. сли ка тре ну та ка ко ји се раз вла че као мре жа све тли ча стих зракâ) 
на ла зе се и умет нич ки тран спо но ва ни по ступ ци на ко ји ма Ве сна Ка пор гра ди по ет ско 
тка ње сво јих при ча.




