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ПЕР ФОР МАН СЕ ЈЕД НОГ ПЕР ФОР МАН СА
(Ан дри ја Ма тић: Bur no ut, Ле во кри ло, Бе о град, 2015)

Ако би смо се опре де љи ва ли за књи гу ко ју же ли мо да про чи та мо и за др жи мо у 
кућ ној би бли о те ци са мо на осно ву крат ког са др жа ја ко ји би нам пре при чао не ко дру-
ги или пре до чио текст на зад њој ко ри ци, ско ро да не би смо има ли не ки ве ли ки из бор. 
Ни је ово за мер ка оби ча ју пре при ча ва ња или ре клам ном ге сту из да ва ча да, у нај кра-
ћем, са жме опис рад ње књи ге ко ју об ја вљу је, ма да би се и о треј лер ском пред ста вља њу 
рад ње има ло што шта ре ћи, до бр ог и ло шег. Крат ка фор ма пред ста вља ња про чи та ног 
има, го то во као и крат ка фор ма про из вод ње са мог умет нич ког са др жа ја, сво је до бре 
и ло ше пред став ни ке у свим књи жев ним сре ди на ма и раз ли чи тим вре ме ни ма. Реч је 
пре о јед но став ној, оп ште по зна тој, го то во ак си о мат ској те зи да не ма при че ко ја већ 
ни је ис при ча на и да се це ло куп но књи жев но или још ши ре, умет нич ко ства ра ла штво, 
у свим вре ме ни ма не пре ста но су о ча ва са иза зо вом пре та ка ња ста рог до бр ог ви на у 
но ве по су де. Жи вот и смрт, љу бав и мр жња, је дин ка и ко лек тив, уби ство и са мо у би-
ство, зло чин и ка зна, рат и мир, сре ћа и не сре ћа... опо зи ти на ко ји ма су из гра ђе не 
од лич не, ма ње до бре или ло ше књи ге, по сто је и по сто ја ће у вре мен ском ни зу да ле ко 
иза тач ке до ступ не пер цеп ци ји људ ског ума. 

У нај кра ћем, мо гли би смо ре ћи да је но ви ро ман пи сца Ан дри је Ма ти ћа при ча о про-
фе со ру ко ји је из гу био по ве ре ње у јед ну ака дем ску за јед ни цу и чи тав си стем обра зо ва-
ња, или, да је то при ча о чо ве ку у тур бу лент ним тран зи циј ским вре ме ни ма чи ји пси хич-
ки склоп ви ше ни је у ста њу да под не се хи ро ве сва ко дне ви це, или, при ча о са мо у би ству 
и по сле ди ца ма, или, при ча о чо ве ку ко ји са мо у би ство ви ди као умет нич ки гест и, след-
стве но то ме, овај ро ман би смо мо гли пред ста ви ти као при чу о Умет ни ку ко ји са ња Умет-
нич ко де ло из ве де но на на чин ко ји ће из ме ни ти, пре о кре ну ти, ре во лу ци о ни са ти умет ност 
са му. И не са мо то, он са ња Умет нич ко де ло ко је ће за у век ути ца ти на про цес ре цеп-
ци је ка да ће и сам ре ци пи јент, кроз тај до жи вљај при ма ња, по ста ти Умет ник. 

Да кле, сва ки од ових си жеј них окви ра мо гао би би ти до вољ на мо ти ва ци ја за чи-
та о ца, али сва ка од ових си жеј них око сни ца и ни је је ди на и до вољ на мо ти ва ци ја за 
чи та о ца. Као и по сту пак ко ји при чу раз ви ја. У Ма ти ће вом слу ча ју, реч је о мон та жном 
прин ци пу гра ђе ња при че ко ји ни је до след ни на ста вљач пост мо дер ни стич ког ма ни ра 
укљу чи ва ња чи та о ца у текст на би ло ко јем ме сту што би му при ба ви ло при ви ле го ва-
ни по ло жај у од но су на ау то ра. То ни је оно де ло ко је, ли о та ров ски ре че но, са мо про-
из во ди пра ви ла уме сто да их сле ди. Ни је де ло у ко јем ће се чи та лац над ме та ти са 
ау то ром. Реч је пре о по ступ ку ко ји је бли жи на чи ну ди ги тал не, те ле ви зиј ским је зи ком 
ре че но, не ли не ар не мон та же. Она, на рав но, као и тра ди ци о нал ни по сту пак мон та же, 
раз ми шља о це ли ни ко ја ће има ти свој по че так, сре ди ну и крај. Али она, за раз ли ку 
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од тра ди ци о нал ног мон та жног по ступ ка, сни мље ним ма те ри ја лом не рас по ла же на 
тра ди ци о на лан на чин, рас по ло жив ма те ри јал она узи ма та ко да увек по сто ји мо гућ-
ност ре ком би но ва ња мон ти ра них се квен ци без успо ра ва ња и вра ћа ња са мог про це са 
мон та же на по че так. Ре зул тат је за о кру же на це ли на. 

Ни ова кав по сту пак, на рав но, не мо ра би ти ис кљу чи ва пре по ру ка за чи та ње. Идеј на 
за ми сао? О то ме би се већ мо гло рас пра вља ти, ма да је сва ко сво ђе ње це ли не де ла на 
по ру ку или основ ну иде ју сум њи во и по јед но ста вљу ју ће. Ма да у том тро чла ном ни зу 
са др жај-по сту пак-иде ја, по след њи ни је за не мар љив. На том идеј ном тра гу ја бих за сно-
ва ла став о ва жно сти ро ма на Bur no ut, али не сво де ћи га на прин цип чи тљи во сти по ру ке. 
Јер, по ка за ће се на кра ју при че, ка да се са гле да Це ли на ис при ча ног, да ни је реч о чи тљи-
во сти по ру ке већ о чи тљи во сти ма и по ли ва лент ним аспек ти ма ис при ча ног. Ка да го во рим 
о „идеј ном тра гу“ ми слим пре све га на по тен ци јал де ла да отво ри пред чи та о цем јед ну 
ши ро ку асо ци ја тив ну ска лу ко ја ће му омо гу ћи ти по и гра ва ње са пред ста вље ним и ње-
го вим мо гу ћим сим бо лич ким зна че њи ма у про сто ру из ван књи жев ног. Тач ни је ре че но, 
„про ду же ни ефе кат ис при ча ног“ ван ко ри ца књи ге. Но, та кав по тен ци јал мо ра би ти до-
ка зан у тек сту. Да кле, шта год да иза бе ре мо од ма ло пре по ме ну тих си жеј них око сни ца, 
не ће би ти гре шка јер је Bur no ut при ча о про фе со ру ко ји, у вре ме ну тран зи циј ске, по 
мно го че му ши зо фре не ствар но сти, гу би на ду у си стем ака дем ског обра зо ва ња, што 
по ста је оки дач за раз вој кли нич ке де пре си је и раз ми шља ње о са мо у би ству. И све ово, 
као што је ре че но, пре зен то ва но је не ли не ар ним мон та жним по ступ ком. 

За са мо у би ство са зна је мо на по чет ку ро ма на, а ток ко ји раз ви ја ту иде ју пред ста-
вљен је кроз на из ме нич но сме њи ва ње сли ка из жи во та на Уни вер зи те ту Све тлост, 
по се та пси хо те ра пе у ту, од но са са је ди ним при ја те љем, пи са ма же ни и од но са са њом 
те ми сли о чи ну са мо у би ства ко ји ће се из ве сти у фор ми умет нич ког де ла, тач ни је 
Пер фор ман са. Ре до след сме њи ва ња се квен ци мо гао је би ти и дру га чи је по ста вљен, 
али би смо у сва ком слу ча ју до би ли це ли ну о жи во ту про фе со ра Бра ни ми ра Рих те ра. 
Реч Пер фор манс и ми сао о ге сту ко ји ће се пам ти ти, кључ ни су за тај идеј ни траг ко ји 
омо гу ћа ва ши ро ки асо ци ја тив ни про стор на ко јем се спа ја ју књи жев но и оно ак ту ел-
но, из ван стра ни ца ро ма на. На и ме, раз ми шља ње о чи ну са мо у би ства код про фе со ра 
Рих те ра, бу ду ћи да пре да је књи жев ност и да се ба ви те шком и мрач ном по е зи јом 
ау стриј ског пе сни ка Ге о р га Тра кла, раз ви ја се као ми сао о Умет нич ком чи ну. 

С об зи ром на то да пре да је на јед ном при ват ном фа кул те ту чи ји је вла сник сво је 
по зи ци је учвр стио за хва љу ју ћи мут ним рад ња ма, а сту ден ти су не за ин те ре со ва ни за 
књи жев ност и на чин сти ца ња ди пло ма ре гу лар ним пу тем, Рих тер, па да ју ћи ду бље у 
де пре сив на ста ња, исто вре ме но раз ви ја и лу цид не ми сли о не за бо рав ном умет нич-
ком чи ну. Ње го ва де пре сив на ис кљу че ња из објек тив ног окру же ња те ку па ра лел но 
са лу цид ним, ори ги нал ним за ми сли ма ко је по чи њу јед ним ис па дом то ком пре да ва ња, 
а за вр ша ва ју се при зо ром ис пред На род не скуп шти не. Исто вре ме но, ње го во не за до-
вољ ство по чи ње да се раз ви ја у јед ној фи зич кој, ма те ри јал ној тач ки, у про сто ру ка-
би не та ко ји је од дру гих одво јен про вид ним, ста кле ним зи дом („От ка да је де кан са 
сво јим ти мом пре у ре дио ен те ри јер Фа кул те та за фи ло ло шке сту ди је и увео ка би не те 
са ста кле ним зи до ви ма, Рих тер че сто ни је мо гао да се кон цен три ше на соп стве не 
ми сли, а ка мо ли да спре ма пре да ва ња или пи ше на уч не ра до ве“). Да кле, на су прот 
за тво ре ном соб ном про сто ру ко ји пра ти ри там и ток уну тар њих ми сли, ме сто за рад 
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про фе со ра Рих те ра је екви ва лент из ло же но сти ко ју да нас сре ће мо у ома со вље ним 
ри ја ли ти про гра ми ма, сел фи пред ста вља њу, та бло ид ној игри ин ти мом и пси хом. Све 
што се де ша ва у су сед ном ка би не ту, до ступ но је ње му и обр ну то. 

Тај дру ги про стор су сед ног ка би не та, ка ко се рад ња у тек сту да ље раз ви ја, та ко ђе 
по ста је ме сто јед ног пер фор ман са. Из во ђе ње је има нент но људ ској при ро ди, из во-
ди мо број не по кре те, не ка да ри ту ал не рад ње, че сто не све сни то га. Ме ђу тим, ка ко 
те о ри ја пер фор ман са за па жа, сва ко та кво из во ђе ње у ко јем је су бјект све стан чи на и 
рад ње ко јом же ли по сма тра чу не што да по ру чи, по ста је пер фор манс. Све сност по-
кре та је увод у игру пер фор ман са ко ји је, би ва ју ћи је дин ствен и не по но вљив, умет-
нич ка по ру ка и гест. Ме ђу тим, у рад њи Bur no ut-а, та кви ге сто ви, пред ста вља ња, по-
ка зи ва ња и ег зи би ци је ни су је дин стве ни. Они су део ве ли ке игре осва ја ња мо ћи у 
јед ном тран зи ци о ном дру штву. Де кан фа кул те та из во ди игру за во ђе ња вла сни ка уни-
вер зи те та ла ска ју ћи му док тор ским ти ту ла ма, се кре та ри ца по на вља тај гест у од но су на 
де ка на до ста вља ју ћи му при ја ве о не по слу шно сти Бог да на Рих те ра, сту ден ти сни ма ју 
пре да ва ња да би има ли до ка зни ма те ри јал ко ји је да ле ко од ин те лек ту ал не ра до зна-
ло сти... и це ло куп ни си стем од но са у ро ма ну по чи ва на јед ној игри пер фор ман са у 
ко јој уче сни ци ни су умет ни ци, већ ау то ма ти јед ног апа ра та. Ње го ве пер фор ман се су 
та кве да му је по кре тач ка по лу га низ по но вље них рад њи ко је, да би ме ха ни зам мо гао 
да функ ци о ни ше, ау то мат ски пре по зна ју уље за и из ба цу ју из стро ја. У овом слу ча ју, 
уљез је Бог дан Рих тер. Ње гов сан о са мо у би ству као Умет нич ком ге сту, дру га чи је је 
за ми шљен пер фор манс („Сва ки чо век до ко га до ђе ин фор ма ци ја о том са мо у би ству-
пер фор ман су, без об зи ра да ли је реч о обра зо ва ном или не у ком чо ве ку, се ља ку или 
умет ни ку... има ће сво је ви ђе ње, при че му ни ко не ће мо ћи да ка же са ап со лут ном 
си гур но шћу због че га је са мо у би ство из вр ше но и шта оно уоп ште зна чи“).

Од кон тра ста Рих те р–у ни вер зи тет ски ко лек тив, Рих тер –по ро ди ца, Рих тер –сту-
ден ти на ко ји ма по чи ва све у куп на ди на ми ка рад ње, мо жда је нај ја чи и ујед но нај тра-
гич ни ји онај ко ји се от кри ва на кра ју ро ма на, а из во ди из не скла да из ме ђу Рих те ро вих 
оче ки ва ња и по сле ди ца ко је је ње го во са мо спа љи ва ње ис пред На род не скуп шти не 
има ло. Ко нач ни пад от крио је са вр ше но функ ци о ни са ње јед ног ме ха ни зма ко ји по чи ва 
на већ по ме ну тим пер фор ман си ма сва ко дне ви це и тра гич ну по зи ци ју чо ве ка ко ји са 
тим ме ха ни змом ни је мо гао да се по ми ри. Уме сто оче ки ва ног при зна ња ге ста са мо-
у би ства као умет нич ког чи на, тач ке гле ди шта мно штва ко је је све до чи ло Рих те ро вом 
са мо у би ству, би ле су са мо још је дан точ кић у по кре та њу оног не ми ло срд ног апа ра та, 
пер фор ман са го ми ле ко ја по на вља је дан исти прин цип. 

По сле пр вог ро ма на Не ста нак Зден ка Ку пре ша ни на, усле ди ла је дис то пиј ска ви зи-
ја у ро ма ну Шахт и до брим ре а ли стич ким про се де ом ис при ча на при ча о стре ља њу 
кра гу је вач ких ђа ка и ка сни је, дру гим вр ста ма зло чи на, у ро ма ну По мра че ње у пет 
сли ка. Bur no ut де фи ни тив но по твр ђу је Ма ти ћа као ау то ра за ин те ре со ва ног за ону 
ком по нен ту са вре ме но сти ко ја уз не ми ра ва са вест, не са др жи бај ко ви ту илу зи ју о 
ве чи том скла ду и ко ја про во ци ра по бу ну. Ни су ис кљу чи во те ма ни ти по сту пак кључ-
ни у ми шље њу „за“ и „про тив“ ове књи ге. Оно што у њој про во ци ра и пул си ра ис под 
по вр ши не, усло вља ва онај на по чет ку по ме ну ти ефе кат про ду же ног ми шље ња ко ји 
на ста вља свој пут по што се стра ни це за кло пе. А сва ка књи га ко ја то по стиг не за слу-
жу је да до би је глас ЗА.




