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НЕКО ДРУГО ВРЕМЕ
(Мирјана Мариншек Николић: Тај мали биоскоп у нашим главама,  

Прометеј, Нови Сад, 2012)

„Не по сто ји ве ћа фик ци ја од ауто би о гра фи је“, ре као је Да ни ло Киш и ти ме уве ли-
ко де фи ни сао и сво ју по е ти ку и свој по глед на свет. Али овим ис ка зом са вр ше но је де-
фи ни сан и свет свих оних ко ји ма кар на зрн цу ауто би о граф ског гра де при чу, јер она 
ће се кад-тад укр сти ти са пи та њем шта би би ло да је би ло и за што је мо ра ло би ти баш 
та ко, па са мим тим и са ајн штај нов ском за кри вље но шћу вре ме на и про сто ра, јед ном 
од лајт мо тив ских те ма Мир ја не Ма рин шек Ни ко лић. Сва ки ауто би о граф ски сег мент 
у про зи за ви си од из бо ра оно га че га се се ћа мо, по том од (не)по у зда но сти се ћа ња у 
ко ме све сно и не све сно за бо ра вља ње игра ва жну ако не и кључ ну уло гу, и ко нач но 
од функ ци о нал но сти по ну ђе ног се ћа ња у кон крет ној при чи, по себ но ако је гра ђе на 
та ко да су се ћа ња са мо оки дач, ини ци јал на ка пи сла да се пре вас ход но про го во ри о 
мно го че му дру гом што је ауто ру ва жно, као и о дру ги ма са ко ји ма су се крат ко укр сти-
ли, а по том са свим раз и шли при по ве да че ви жи вот ни пу те ви.

Прем да се мо гу чи та ти и пер це пи ра ти са свим одво је но, три књи ге Мир ја не Ма-
рин шек Ни ко лић (Па нон ски трип тих, Сно хва ти о ле те њу и Тај ма ли би о скоп у на шим 
гла ва ма) је су не ка вр ста ла ба ве три ло ги је, или их ба рем ја до жи вља вам као ре дак 
при мер есе ји стич ко-при по вед ног трип ти ха у на шој са вре ме ној књи жев ној про дук-
ци ји. У сва ком слу ча ју, реч је о се ри ја лу про зних фраг ме на та у ко ји ма се Ма рин ше ко ва 
по и гра ва уста ље ним жан ров ским од ред ни ца ма и про зним вр ста ма, кон ти ну и те том 
оно га што зо ве мо ме стом и вре ме ном рад ње, по зи ци јом на ра то ра и ју на ка, те мат ским 
је дин ством и иним еле мен ти ма кла сич ног при по ве да ња.

Аутор ки на фа сци на ци ја мо гућ но сти ма филм ске умет но сти при сут на је и у две 
прет ход не књи ге, а јед на је од до ми нант них те ма и у нај но ви јој. По ја ва књи ге, сли ке 
или му зич ког де ла у љу ди ма ни ка да ни је иза зва ла та кво чу ђе ње, уз бу ђе ње, па и страх 
као пр ви филм ски по ку ша ји, што ни је те шко раз у ме ти с об зи ром да је пи о нир ски су-
срет са „по крет ним сли ка ма“ с јед не стра не био и су срет с но вим тех но ло ги ја ма ко је 
је тре ба ло раз у ме ти, а по том и пр ви ко лек тив ни, ако хо ће те ма сов ни су срет са не-
ствар ном ре ал но шћу или ре ал ном не ствар но шћу у за тво ре ном и за мра че ном про-
сто ру. За ни мљи во је да се овом те мом по за ба вио про шле го ди не Ра ди во је Бој чић у 
ро ма ну Ма ни ти воз у Злат ном кр сту, ду хо ви то опи су ју ћи ре ак ци је ушто гље них го-
сти ју у ка фа ни „Код злат ног кр ста“, где је кра љи ца На та ли ја од лу чи ла да се Ср би 
срет ну са ки не ма то гра фом, уме сто у бо ем ским „Дар да не ли ма“ по за ми сли кра ља Ми-
ла на. Би ло ка ко би ло, Бе о гра ђа ни а по том и Зе мун ци (у го сти о ни ци „Код цр ног ор ла“) 
ра но ће би ти за те че ни али и оду ше вље ни изу мом бра ће Ли ми јер и оца им Ан то а на, 
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а овај исто риј ски до га ђај на ћи ће сво је ме сто, ме ђу ра зним дру гим де та љи ма, у Мир-
ја ни ној при чи о Зе му ну ка квог ви ше не ма.

Пре пли ћу ћи соп стве на се ћа ња на род ни Зе мун од дру ге по ло ви не XX ве ка па до 
ових да на не на кло ње них ле по ти и кул тур ној тра ди ци ји ово га гра да, са до ку мен ти ма 
и из ма шта ним сли ка ма о Зе му ну у пр вој по ло ви ни про шлог ве ка, спи са те љи ца до ча-
ра ва дух јед не мул ти ет нич ке и мул ти кул ту рал не сре ди не, слич но ка ко је то учи ни ла 
са Пе чу јем у пр вој, и Бе о гра дом у дру гој књи зи, отва ра ју ћи у сва кој од по ме ну те три 
књи ге и јед ну да ле ку пер спек ти ву ат мос фе ре Фран цу ске, Ен гле ске, Аме ри ке, са ис ку-
стви ма вла сти тих пу то ва ња или жи во та и ства ра ња на ших умет ни ка у све ту. О тим да-
ле ким пер спек ти ва ма аутор ка го во ри без ком плек са ма лог на ро да; она во ли да нас 
под се ти ко ли ко је на ших умет ни ка и на уч ни ка у раз ли чи тим вре ме ни ма на шло сво је 
ме сто и ис ко ри сти ло сво ју шан су у нај ве ћим свет ским кул тур ним ме тро по ла ма.

Вре ме и про стор у Мир ја ни ним про за ма не по зна ју ста тич ност ни ти ли не ар ност, 
хро но ло ги ју ни за тво ре ност у се бе; они су отво ре на ка те го ри ја ду ха ко ји лу та, ми сли 
ко ја се сло бод но се ли и укр шта соп стве ну са ту ђим би о гра фи ја ма, иде ја ма и сно ви-
ма, пла но ви ма и по стиг ну ћи ма, жи во та ко ји се у ствар но сти или има ги на ци ји до ти че 
са жи во ти ма дру гих. Ка да се за вр ти тај и та кав би о скоп у на шим гла ва ма, он да не ма 
пре да ха, гра ни ца, пра ви ла: све је мо гу ће и па ра лел но, све не че му слу жи и до при но-
си и ка да се то у пр ви мах не ви ди. Ре пре зен та ти ван при мер ова квог ви ђе ња ства ри 
је сте по гла вље „Ах, Њу јорк“. Гле да ју ћи га из ави о на, а по том кр ста ре ћи ње го вим бу ле-
ва ри ма, аутор ка од јед ном про зи ре све: не са мо про стор не го и чи тав век за не се ња ка 
ко ји су му хр ли ли ви дев ши и пи па ју ћи у ње му мо гућ но сти оства ре ња свог и чу ве ног 
аме рич ког сна. Пра ти Да ли ја и Пи ка са, Фри ду Ка ло, Ми ле ну Ба ри ли и Вор ка пи ћа, Мон-
дри ја на и Вор хо ла, блу зе ре и пер фор ман се, ге о ме три ју, ап страк ци ју и ме та фи зи ку, 
спо ме ни ке и ар хи тек ту ру, ви бра ци је кре та ња и на ви ра ње иде ја, уза вре лу ко шни цу 
чи је ра зло жно оправ да ње ле жи у Ајн штај но вој те о ри ји ре ла ти ви те та.

Јед но од жа ри шта по тен ци јал не али и оства ре не кул тур не ми си је Зе му на кроз 
ви ше де це ни ја је сте и зе мун ска гим на зи ја, са углед ним про фе со ри ма по пут Па вла Јо-
ва но ви ћа, Ми ло ша Ђу ри ћа, Ра шка Ди ми три је ви ћа, Јо си па Ко лун џи ћа и дру гих, ко ју 
су не гда по ха ђа ли ре ци мо Слав ко Вор ка пић, Бо шко То кин и Са ва Шу ма но вић, а доц-
ни је нпр. Го ран Па ска ље вић, Да вид Ал ба ха ри, Ра ша Ли ва да и мно ги, мно ги дру ги, 
укључ но са аутор ком Тог ма лог би о ско па у на шим гла ва ма. Ово је при ча у ко јој се из 
да на шње пер спек ти ве, у ко јој по ми ња ње Зе му на на жа лост мно ге пре асо ци ра на 
„зе мун ски клан“ не го на кул тур не чи ње ни це од пр во ра зред ног зна ча ја, мо же до бро 
са гле да ти још је ди но су срет но стал ги је и ме лан хо ли је над до брим ста рим вре ме ни ма, 
са от по ром и га ђе њем пре ма ви ше но дво де це ниј ском су но вра ту. А има ли ту жни је 
и емо тив ни је при ли ке за та кво што од про сла ва го ди шњи ца ма ту ре, ко је су та ко ђе 
на шле сво је ме сто у овом ус ко ме ша ном про зном па ноп ти ку му.

Нон ша лант на про зна шет ња кроз соп стве ни и ту ђе жи во те за по чи ње и за вр ша ва 
јед ном тај ном. Ко је Ми ри ам? Ју на ки ња аутор ки ног ра ног ро ма на, она са ма, или чи-
та тељ ке ко је су се бе пре по зна ле у њој? Ако сам ја ти, а ти ја, ко сам ипак на кра ју ја? 
Она од ју че, ова од да нас, или она од су тра, или све три ску па? Тај ни је, по том, све 
ви ше. Ка ко из гле да по тра га за ју на ки њом или не ка да шњом со бом, ка ко ко му ни ци-
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ра ти са да на шњим при ја те љи ма, по зна тим умет ни ци ма, под те ре том се ћа ња на за-
јед нич ку мла дост, дав не љу ба ви и не ко дру го вре ме. Ка ко ку пи ти сат са клат ном у Ду-
бро вач кој ули ци ка да га вла сник за пра во и не про да је већ ме ди ти ра над пој мом 
вре ме на? Ка ко се сла вље нич ки осе ћа ти на кр ста ре њу бро дом „Си ро на“ ка да ва ља 
про ћи из над ду нав ског Ти та ни ка, ма лог бро да „Ниш“ ко ји је по та па њем 1952. го ди не 
го то во све зе мун ске по ро ди це за вио у цр но. Ка ко не би ти сет но по но сан на вест да 
је 2009. го ди не при род ном смр ћу оти шла Шар ло та Зо нен фелд Ђе рић, ка да је то она 
Шар ло та ко ја се за вре ме про го на Је вре ја кри ла у до му аутор ки не мај ке Ми ли це, ка ко 
до ча ра ти то мла да лач ко при ја тељ ство ко је је омо гу ћи ло да је ди ни члан чу ве не по-
ро ди це Зо нен фелд још го то во се дам де це ни ја на кон по гро ма жи ви?

Обез гра ни ча ва ње и ре ла ти ви за ци ја кла сич них при по вед них фор ми на при ме ру 
про зне три ло ги је Мир ја не Ма рин шек Ни ко лић до зво ља ва нам да го во ри мо о но вој 
фор ми или амал га му ви ше кла сич них. Ма рин ше ко ва, све јед но је да ли на мер но или 
не хо тич но, збу њу је љу би те ље књи жев них ка лу па. Ви ше је не го ви дљи во ко ле ба ње 
ов да шњих кри ти ча ра у де фи ни са њу фор мал не струк ту ре ње них књи га. Мо жда је 
нај е ле гант ни је из те те о риј ске при че, ко ја ви ше за ни ма књи жев не ту ма че не го чи та о-
це, иза шао бу ду ћи не мач ки из да вач Тог ма лог би о ско па у на шим гла ва ма ко ји је ову 
књи гу свр стао у ро ма не. Јер еле мен ти bil dungs ро ма на – а Не мач ка је ко лев ка овог 
тер ми на – је су нео спор ни, као и еле мен ти ро ма на-есе ја, или пак ро ма на ко ји про бле-
ма ти зу је про стор и вре ме и тре ти ра их као сво је ва жне ју на ке, ва жни је од про ла зних 
по је ди на ца, тач ни је, од оних у чи јој про ла зно сти не ма ре ла ти ви зма или чи је про ла же-
ње и ме не по је ди нац до жи вља ва као тра ја ње. Фор му, на рав но, увек би ра ства ра лац, 
али по сто је упа дљи ви слу ча је ви ка да она би ра ње га, у са гла сју с ње го вим по гле дом 
на свет, на чи ном ми шље ња и ка зи ва ња, од лу ком или ну жно шћу да пам ти или за бо ра-
ви. Ко по зна је Мир ја ну Ма рин шек Ни ко лић, учи ни ће му се да је ова ква фор ма ње не 
три ло ги је, ко ја у пот пу но сти ре ла ти ви зу је гра ни це из ме ђу до жи вље ног и ис при по-
ве да ног, ода бра ла њу, те да је она при ста ла да бу де ме диј кроз ко ји ће би ти са чу ва не 
не ке апарт не сли ке из про шло сти и са да шњо сти за не ку не по зна ту бу дућ ност.




