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Иван чи ца Ђе рић пи ше још је дан ро ман о по тро ше ним љу ди ма, ко ји су по бје гли 
из рас па да ју ће СФРЈ. Пи ше о цр та чи ци стри па и ње ном не у спје шном па ци фи стич ком 
по ку ша ју, о бра ту ко ји ју је из дао по ли ци ји и ње го вом по то њем ка ја њу. По ја вљу је се 
ту и њи хо ва се стра, еми грант ки ња из Швед ске, са да еми грант ки ња у Ка на ди, пред 
раз во дом и са дво је дје це. У њи хо ву изо ло ва ну ку ћу, за шти ће ну стал ним бра то вим 
над зо ром, до ла зи мла дић из Бо сне, пре по ру чен од стра не бли ског ро ђа ка. Све су то 
те ме на ко је смо и ина че на ви кли: умор, но стал ги ја, осје ћај из гу бље но сти, из да ја 
(јед на из про шло сти и дру ге у са да шњо сти), су коб или су срет три ге не ра ци је, „жен-
ско“ пи та ње (ти ме се на рав но отва ра и оно „му шко“ пи та ње), тран зи ци ја, пе ри од 
при је, то ком и на кон ра та, и сл. Да ли се о тим, већ „ис тро ше ним“ те ма ма мо же на пи-
са ти за ни мљив ро ман? Ка ко аутор ка по сти же за ин те ре со ва ност чи та ла штва? И да ли 
нам њен ро ман мо же би ти иза зо ван и на ни воу аутор ки не умје шно сти да са ста ви 
ви ше сло јан текст, да „за нат ски“ до бро ис при ча при чу?

Ратн(а)е и по стратн(а)е по е тик(а)е

Сад већ два де сет го ди на, раз ви ја ла се, по ста ја ла до ми нант на и око шта ла је (ако 
се слу жи мо оним дав на шњим тер ми ном ру ских фор ма ли ста) јед на ре ги о нал на по е ти-
ка пи са ња о ра то ви ма на про сто ру СФРЈ; о рат ним го ди на ма и, на кон њих, о го ди на-
ма тран зи ци је. Че сто су због по ли тич ко-еснаф ске ко рект но сти мно ги тек сто ви би ли 
при хва ће ни са ви ше па жње не го што су за слу жи ва ли, а дру ги су оста ли не до чи та ни на 
раз ли чи те на чи не, све де ни са мо на јед ну по ен ту, иако су има ли ви ше по тен ци ја ла. 
Чи та ни са мо не по сред но на кон об ја вљи ва ња, да би по том би ли за бо ра вље ни, без 
ну жних по нов них чи та ња. Због тог сво је вр сног ва ку у ма, по сљед њих го ди на се ја ви-
ла кри ти ка те „рат не“ по е ти ке, и то, ка ко уви јек и би ва, од стра не мла ђих кри ти ча ра. 

Но, њи хо ва се кри ти ка углав ном сво ди ла на ана ли зу ква зи-до ку мен тар ног сти ла 
и на ин си сти ра ње да је до ста ан га жо ва не књи жев но сти, ло ше на пи са не, али те мат-
ски при хва тљи ве, због не ких „ванк њи жев них“ раз ло га. Та ква је кри ти ка оправ да на у 
пр вом пе ри о ду, као бунт у од но су на прет ход ну уча у ре ност и не про дук тив ност, али 
и она мо ра да ље да се пре и спи ту је, и то нај бо ље ако се узме умјет нич ка прак са у об-
зир. За то је по треб но пи са ти кри ти ку ро ма на Не сре ћа и ствар не по тре бе, не са мо 
изо ло ва но, као кри ти ку још јед ног тек ста Иван чи це Ђе рић, већ и ши ре, у кон тек сту 
књи жев не про дук ци је и до ми нант них по е ти ка. Или мо жда још ши ре, на ово ме се ро-
ма ну мо же ис пи та ти и по јам ан га жо ва не књи жев но сти, а мо гло би се го во ри ти и о 
пи та њу же на пи са ца, о на чи ну на ко ји оне пи шу суб вер зив но.

201

РАЗМЕНА ДАРОВА

Нађа Бобичић



Све при сут на про шлост

Глав ни лик у ро ма ну је сре до вјеч на Уна, не ка да шња цр та чи ца стри па, чи ју је ка-
ри је ру пре ки нуо рат у Бо сни. Кроз уну тра шње мо но ло ге са зна је мо не ке сег мен те 
ње не про шло сти, али нам се не от кри ва тај на због че га је по бје гла из зе мље, шта ју је 
то по ври је ди ло на са мом по чет ку ра та, ка кву тра у му она ву че за со бом. Те „де та ље“ 
са зна је мо по сте пе но, не ке од ње са ме, а не ке од ли ко ва око ње. Или чак не ди рект но 
пре ко ли ко ва смје ште них у ње ној ку ћи у Ка на ди; већ они раз го ва ра ју са ли ко ви ма у 
Бо сни, и он да нам по сред но пре но се свје до чан ства о том не мир ном вре ме ну не по-
сред но при је ра та. Та ко се при ча до слов но из гра ђу је ди је ло ви ма при че из раз ли чи тих 
угло ва уче сни ка у до га ђа ји ма; про цес ре кон струк ци је за о ку пља ли ко ве. У ства ри, 
тим про це сом они ујед но об ја шња ва ју про шлост, ко ја их све при ти ска, и по ку ша ва ју 
да об ја сне са да шњост, би ло као еми гра на та или као тек мла дих љу ди чи ји жи вот не 
мо же да се раз ви је у нео б но вље ној до мо ви ни. От кри ће шта се за и ста зби ло че ка нас 
тек на кра ју, и оно је сни мље но на ка се ти.

Али кад нас је спи са те љи ца то ли ко ду го др жа ла у не из вје сно сти, ка да нам је до пу-
сти ла да за ми шља мо раз ли чи та мо гу ћа сце на ри ја, што се бли жи крај књи ге и от кри-
ва ње ми сте ри је, та ко нам све ма ње по ста је бит но да во а јер ски са зна мо оно што се 
„ствар но“ де си ло. Са мо от кри ће нам не до но си ни ка кву на гра ду или олак ша ње, ни-
ка кво до дат но спо зна ње нас не че ка на кра ју. То из не вје ре но оче ки ва ње нас не ра-
зо ча ра ва, са мо по ста је мо свје сни да смо би ли „на ву че ни“ на по гре шан траг, али да 
нас је он до вео на пра во мје сто; тач ни је, све ври је ме чи та ња књи ге аутор ка нас је си-
гур но во ди ла, вје што и са мо у вје ре но нам је об ја сни ла ме ха ни зам ка ко по сто ји оно-
ли ко про шло сти ко ли ко има ње них ин тер пре та ци ја. Ка да ли ко ви по ку ша ва ју да се 
са кри ју од про шло сти, он да она до ла зи до њих, или је са ми у па ра но ич ним на па ди-
ма при зи ва ју. Ни шта лак ше ни је ни ли ко ви ма по пут Уни не се стре, ко ја је уро ње на у 
про шлост, не успи је ва ју ћи да по ну ди не ко ње но но во чи та ње, не ку ре кон струк ци ју; 
ње на но стал ги ја је спу та ва под јед на ко као и Уну. Не ма рје ше ња ни за оне чи јим дје-
ли ма упра вља ка ја ње, те стал на по тре ба да се стра жа ри над са да шњо шћу да се про-
шла из да ја не по но ви, као што то чи ни Унин брат. Ра зр је ше ње рад ње ну жно во ди 
ди рект ном су сре ту са про шло шћу и ко нач ном осло ба ђа њу од фан то ма оно га што се 
до го ди ло, са мим тим и оно га што се не мо же ви ше ми је ња ти. Оста је пак жи вот са по-
сље ди ца ма, ко ји све ли ко ве мо ти ви ше на да љу ак ци ју.

Три ко ви ста рих мај сто ра у ру ка ма но ве мај сто ри це

Ова ко суп ти лан и ви ше сло јан текст на стао је за то што Иван чи ца Ђе рић вр ло до-
бро по зна је књи жев ни за нат. Од ин те ли гент не и до бро рас по ре ђе не струк ту ре (због 
че га се сти че до јам до брог во ђе ња при че и осје ћај у исто ври је ме и са мо до вољ но-
сти, али и не ке ви ше свр хо ви то сти тек ста), до из град ње ка рак те ра, не ка да са мо уз 
не ко ли ко вје што иза бра них де та ља, не ка да уз стр пљи во на до гра ђи ва ње и раз ви ја-
ње чак са три пре о кре та у са мим ли ко ви ма (нпр. мо мак Ерос се ис пр ва чи ни до брим 
ли ком, али он да от кри ва мо да је он уљез, ко ји же ли да укра де Уни ка се ту да би је 
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пре дао рат ном зло чин цу, све до ње го ве по сљед ње тран сфор ма ци је ка да од у ста је 
од кра ђе и при зна је сво ју гре шку). Сви ови еле мен ти, са по дје лом на не су ви ше ду га 
по гла вља, чи не књи гу чи тљи вом и не пре тје ра но на пор ном. Али ова ла ко ћа ни ка ко 
ни је са мо ту да за ба ви, већ и да пру жи за до вољ ство у тек сту и от кри ва њу ње го вих 
скри ве них зна че ња.

По је ди не се квен це се чи не као од лом ци из стри па, а гро теск ни еле мен ти та ко ђе 
под сје ћа ју на стри по ве са чуд ним (ан ти)хе ро ји ма. Је дан стрип је чак и укљу чен у тки во 
тек ста, та ко што нам је пре при ча но не ко ли ко епи зо да. Као и у прет ход ном слу ча ју, 
ка да смо ре кон стру и са ли про шлост, и стрип са ми за ми шља но. Та ко аутор ка стал но 
увла чи чи та о це у текст, до дје љу ју ћи нам ак тив ну уло гу у ње го вом фор ми ра њу. Иако 
по не ка да дје лу је као да са мо ко ке ти ра са жан ром де тек тив ског ро ма на – по што на ша 
пред ви ђа ња не би ва ју ис пу ње на, јер се ни ка ко не про на ла зи са мо је дан кри вац, или 
ако је сте је дан, он да је он при ка зан ба нал но, без ро ман ти чар ске ма ске о ње го вој су-
пер и ор ној зло сти – ми ипак при ста је мо на ту игру стал ног от кри ва ња и са кри ва ња.

Жен ске при че

Осим „тех нич ке“ умје шно сти спи са те љи це, овај је ро ман за ни мљив и на пла ну из-
бо ра глав не ју на ки ње. Уна ни је иде ал на же на, хра бра су пер ју на ки ња, већ еми грант-
ки ња са рат ном тра у мом. Она је у ра ту из гу би ла нај ве ћу љу бав свог жи во та, и са да 
дје лу је не ис пу ње но и не срећ но у не кој стра ној зе мљи, баш као глав ни лик из стри па 
По тро шен, ко ји она чи та на по чет ку ро ма на. Ипак, ко ли ко год њен жи вот дје ло вао 
бе сми слен, и ко ли ко год нам на са мом по чет ку био при ка зан њен очај, схва та мо да 
на по се бан на чин, или ба рем не уоби ча јен у ве ћи ни књи жев них тек сто ва, Уна и је сте 
пра ва ју на ки ња.

При је ра та она је мла да, ли је па и та лен то ва на, има див ног мом ка и цр та ве о ма 
по пу ла ран стрип. Ипак, оног тре на ка да на пра ви по сљед њу епи зо ду стри па, ко јом 
се ан га жу је као па ци фист ки ња, из гу би ће и мом ка, и сло бо ду, и оста ће обо га ље на. 
Иако по ври је ђе на, сјен ка не ка да шње се бе, Уна и да ље оста је отво ре на за дру ге љу де, 
она их при хва та и ра зу ми је, не бит но да ли је то не ко од ње них ро ђа ка, при јем чи ви про-
сјак или мла дић Ерос, но ва из бје гли ца из но ве зе мље, на ста ле на ру ше ви на ма не ка-
да шње. Ње на мо гућ ност да оста не ауто ном на при вла чи нас то ком ци је лог ро ма на. 
Уна ни је по пут хе ро ја из глав ног то ка ре ги о нал не про зе, она не но си на се би ни ка кву 
те жи ну ра то ва ња, она је иза бра ла мир. За то, а опет за раз ли ку од ве ћи не њих, на 
кра ју тек ста по сто ји раз ре ше ње, ипак се до пу шта мо гућ ност опо рав ка; на рав но, уз 
при хва та ње прет ход ног ис ку ства. И још бит ни је, а по ве за но са сти лом, аутор ки овог 
ро ма на ни је по треб но не ко ква зи-ре пор та жно по на вља ње до га ђа ја, она рат ра зу-
ми је ва кроз по сље ди це ко је је на љу де оста вио, али и кроз људ ске ре ак ци је на зло, 
те по ку ша ва да га об ја сни из раз ли чи тих угло ва, не сво де ћи га и не упро шћа ва ју ћи.

203



204

Ствар не по тре бе

Не сре ћа и ствар не по тре бе ро ман је ко ји пре ва зи ла зи ве ћи ну до са да шње рат не 
и по рат не про зе. У ње му је аутор ка успје ла да дâ ви ше мо гу ћих ре кон струк ци ја про-
шло сти, али не да би оста ла огра ни че на том про шло шћу, већ да би при хва ти ла про-
шло ис ку ство и пре ва зи шла га, као и глав на ју на ки ња ро ма на, а са њом и чи та ла-
штво. Уна, као не ти пич на хе ро и на, ве о ма је увјер љи во из гра ђе на, има у том ли ку оне 
умјет нич ке исти не, као и спи са тељ ске искре но сти пре ма пу бли ци, што че сто не до-
ста је и ве ћи ни со лид них књи жев них тек сто ва. Овај је ро ман суб вер зи ван у од но су 
на вла да ју ћу по е ти ку, и у од но су на уна при јед за да та рје ше ња и по јед но ста вље не 
при ка зе ра та и на си ља. За то он и је сте су штин ски ан га жо ван, иако при ка зу је сва ко-
дне ви цу, јер аутор ки ни је су по треб ни ве ли ки на ра ти ви да би го во ри ла о су штин-
ским пи та њи ма и упе ри ла нам прст у око. Ујед но, ово је и од ли чан при мјер жен ског 
пи сма, и због из бо ра глав не ју на ки ње, као не са вр ше не, али ипак ве о ма хра бре и до-
па дљи ве, и због сти ла, ко ји дје лу је не за хтјев но, те текст ла ко „те че“, али нас иза зи ва 
да га от кри ва мо.




