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ЧИТАТИ ИЛИ НЕ ЧИТАТИ ПОНОВО?
(Милка Кнежевић Ивашковић: Ђавољи тобоган,  
NNK Internacional, Београд, 2012)

Ђа во љи то бо ган Мил ке Кне же вић Ива шко вић ни је књи га ко ја се чи та два пу та. 
Ко ли ко год ова ре че ни ца зву ча ла гру бо она не слу жи да дје лу ус кра ти ври јед ност већ 
да де фи ни ше ње гов (под)жа нр – ра ди се о кри ми-ро ма ну чи је би по нов но чи та ње 
би ло рав но по нов ном рје ша ва њу по зна тог за дат ка из ма те ма ти ке. Ипак, не тре ба бје-
жа ти ни од ње ног осу ђи вач ког сми сла јер ова књи га не по сје ду је фраг мен те ко ји би 
у чи та о цу иза зва ли по тре бу да јој се вра ћа ди ве ћи им се из но ва и из но ва. Ро ман ис-
цјеп кан на ве ли ки број по гла вља из ме ђу про ло га и епи ло га чи не два ме ђу соб но ис-
пре пле те на при по вје дач ка то ка – ли не ар ни и ре тро спек тив ни. Уби ство опи са но у 
хо рор ат мос фе ри про ло га не ну ди ино ва тив ност и ори ги нал ност, већ про вје ре ни 
хич ко ков ски ре цепт за ства ра ње на пе то сти ко ји је због че стог ко ри шће ња, без на сто-
ја ња да му се до да но ва ни јан са, по стао кли ше ка кав сре ће мо на ре ла ци ји књи жев-
ност-филм. Глав ни са стој ци тог кли шеа су уса мље на ку ћи ца/стан у чи јем се ку па ти лу 
де ша ва уби ство не по сред но на кон или за ври је ме ту ши ра ња жр тве ко ја у јед ном тре-
нут ку, без мо гућ но сти да од ре а гу је, ви ди сјен ку или вр хо ве не чи јих ци пе ла, а већ у 
сле де ћем би ва из бо де на или уда ре на ту пим пред ме том. Али ту кли ше и ма ни је крај 
– мје сто не ми лог до га ђа ја и ку ћа уби је не учи те љи це по ста ју дом Ка та ри не, глав не 
ју на ки ње овог дје ла, ко ја за у зи ма рад но мје сто жр тве и та ко би ва осу ђе на да упо зна 
сви јет у ко јем се ње на прет ход ни ца кре та ла. Та ква си ту а ци ја до дат но дра ма ти зу је 
рад њу до зом стра ха и на пе то сти по ста вља ју ћи ну жно пи та ње – при је ти ли слич на 
суд би на и но вој учи те љи ци? По гла вља на сло вље на име ни ма ли ко ва (Пе тар) или она 
ко ја у свој са др жај укљу чу ју иста (Ива но ва љу бав) нај че шће гле да ју у про шлост опи-
су ју ћи жи во те по ме ну тих при је тра гич ног слу ча ја, од но сно при је Ка та ри ни ног до ла ска, 
док по гла вља чи ји на сло ви не ма ју очи глед ну ме ђу соб ну ве зу пра те Ка та ри нин жи вот 
у са да шњо сти и раз вој до га ђа ја по сли је ми сте ри о зног уби ства.

Нај ве ћу ври јед ност ове књи ге пред ста вља од су ство де тек ти ва чи ја је уло га пре-
ба че на на чи та о ца па је ре зул тат ис тра ге, ко ја прак тич но и не по сто ји, по знат са мо 
по ме ну том па сив ном уче сни ку и при по вје да чу. Ђа во љи то бо ган не ма свог По а роа 
или го спо ђи цу Марпл ко ји у свјет ској ли те ра ту ру пред ста вља ју си но ни ме за кри ми-ро-
ман. Ме ђу тим, ко ли ко год се у овом дје лу пре по зна ју обри си кри ми-ша бло на оно не 
пру жа иде ал не усло ве за спро во ђе ње ис тра ге у ка квим би Ага ти ни ју на ци успје шно 
функ ци о ни са ли. У ре ал ном сви је ту, ко ји не функ ци о ни ше баш уви јек по узроч но-по-
сље дич ком си сте му ло ги ке, По а ро и Марпл не би мо гли оп ста ти као са вр ше ни де тек-
ти ви, па се од су ство ове фи гу ре на ме ће као ло гич но, отва ра ју ћи про стор жи вот ним 
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те ма ма ко ји из ла зе из окви ра кри ми-аван ту ре. По сма тра на из јед ног угла ова чи ње-
ни ца до во ди у пи та ње свр ста ва ње Ђа во љег то бо га на у кри ми на ли стич ку ли те ра ту ру 
(су прот но жан ров ској од ред ни ци са по чет ка тек ста), али бих при је ре као да је ро ма ном 
Мил ке Кне же вић Ива шко вић по ме ну та ли те ра ту ра до жи вје ла ево лу ци ју у ви ду по е-
тич ке ино ва ци је. Уби ство, рје ше ње и ли ко ви од ко јих је ве ћи на има ла мо тив да из вр-
ши зло чин, па су са мим тим ско ро сви по тен ци јал не уби це, за др жа ни су у дје лу као 
не из о став ни еле мен ти кри ми на ли стич ке по е ти ке. Ис тра гу као чи сто ин те лек ту ал ни 
фе но мен и чи та о че ву же љу да от кри је уби цу ре ме ти уплив емо ци ја, не сре ђе них при-
ват них и љу бав них си ту а ци ја ко је пра те ју на ке Ђа во љег то бо га на и за хтје ва ју исти 
ни во па жње и зна ти же ље као и де тек тив ска за го нет ка. Упр кос све му овом ро ма ну не 
мо же мо од у зе ти епи тет „кри ми“, али ни твр ди ти да је он ис кљу чи во са мо то. Ли ко ви 
не ри јет ко раз ми шља ју о уби ству и мо гу ћим из вр ши о ци ма, али оку пи ра ни сво јим 
бри га ма ни ка да до вољ но по све ће но, па се ци је ла ис тра га сво ди на на га ђа ња. Хла дан 
од нос пре ма уби ству учи те љи це Ане об ја шња ва њен ка рак тер и од нос са око ли ном 
– уби ство пре да то ра би ло је оче ки ва но јер је не ко ме „пре ки пи ло“, а дру ги се осје ћа-
ју без бри жно јер оно са мо по се би не ево ци ра ни ка кав бу ду ћи ма са кр. Ни ти ко је спа-
ја ју ве ћи ну ли ко ва је су ду бо ко раз о ча ра ње и же ља да се оно пре ва зи ђе но вим по чет-
ком за ко ји је по треб но има ти до вољ но сна ге ка ко би се пру жио от пор сре ди ни ко ја 
гу ши и спу та ва. Спу шта ње низ ђа во љи то бо ган сим бо лич но пред ста вља сур ва ва ње 
са без бри жне ви со рав ни жи во та у про ва ли ју ко ју је због ка ме ле он ске при кри ве но сти 
не мо гу ће ви дје ти чак и из ми ли ме тар ске бли зи не, а на чи јем се дну до жи вља ва отре-
жње ње ко је чо вје ка др жи буд ним док по но во не ста не на руб ли ти це. Не ки су раз о-
ча ра ња до жи вје ли ви ше пу та, али их је по след њи пут низ ђа во љи то бо ган гур ну ла 
Ана. Спу шта ње је би ло бр зо и за трен ока су се на шли на дну, у крат ком пе ри о ду, сви 
за јед но, па је то под ра зу ми је ва ло и за јед нич ко пе ња ње истим пу тем ко јим се пе ња ла 
и Ка та ри на. Због уза но сти пу та ипак је би ло не мо гу ће кре ну ти исто вре ме но па су се 
они ко ји ма се жу ри ло по но во на крат ко спу сти ли ка ко би на шли но ви пу те љак за пе-
ња ње, а не ки ће у не до стат ку сна ге оста ти на дну ма ло ду же.

Пор тре ти шу ћи сво је ју на ке и сли ка ју ћи њи хо ве жи во те Мил ка Кне же вић Ива шко-
вић екс пли цит но и иро нич но го во ри о да на шњем дру штву ко је кип ти од не прав де, 
лицемjерја, ла жних ври јед но сти, ква ли фи ка ци ја, мо ра ла, ла жног по рет ка и хи је рар-
хи је. Иако се ова кви мо мен ти ја вља ју са мо на ни во кон ста та ци је (скрај ну ти у дру ги 
план на спрам при ват них про бле ма ју на ка) и освје тља ва ју де фек те дру штва вје ро ват-
но већ одав но сви ма ви дљи ве, нео п ход но је у по зи тив ном сми слу ис та ћи аутор кин 
став ко ји не га тив ним ко но ти ра њем и бла гом ди јаг но зом истих упо зо ра ва чи та о ца на 
мо гу ће по сље ди це.

Не до сљед но сти у опи си ва њу, ка рак те ри за ци ји и по је ди на по ре ђе ња нај ве ће су 
ома шке овог ро ма на. Ства ра ју ћи спо ред ни лик Сил ви ји ног му жа ко ји пред ста вља 
нај цр њу тач ку у ње ном жи во ту, Мил ка Кне же вић Ива шко вић га пред ста вља као чо-
вје ка огра ни че них схва та ња ко ји ни ка да ни је имао слу ха ни да ра за ра зу ми је ва ње 
умјет но сти. О осо би чи ји се жи вот сво ди на фи зи о ло шке по тре бе, рад у ауто ме ха ни-
чар ској ра ди о ни ци и ал ко хол, а ко ја се при ли ком огла ша ва ња нај че шће слу жи ре че-
ни цом: „Има ли шта да се је де?“, од јед ном са зна је мо да при ли ком псо ва ња др жа ве и 
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си сте ма нај че шће ко ри сти ме та фо ру у ко јој др жа ву пред ста вља као „ка ни ба ла ко ји 
је де сво ју де цу“. Ка ко је мо гу ће да јед на та ква лич ност свје сно ко ри сти ова кву ме та-
фо ру? Зна мо да су аутор ки у том тре нут ку па да ли на па мет Чо век ко ји је јео смрт и 
Кр ма ча ко ја про жди ре свој окот, али не зна мо и за што. Ако је и по сто јао циљ да се 
на пра ви ин тер тек сту ал на ве за са Ки шом и Пе ки ћем, он де фи ни тив но ни је ис пу њен. 

Сам епи лог дје ла, у ко јем је раз от кри вен већ за бо ра вље ни слу чај, из не на ђу је и 
фра пи ра, па ра док сал но, ло гич ним рје ше њем. Иако се у ње му из но се ар гу мен ти ко ји 
се не мо гу на ћи у дје лу по сто је и они ко ји су мо гли раз от кри ти уби цу при је епи ло га. 
Са мо је тре ба ло пра ти ти зна ко ве. По што чи та лац ни је иде ал ни де тек тив, за го нет ку је 
мо рао ри је ши ти при по вје дач, јер би за тва ра ње књи ге при је епи ло га ауто мат ски овај 
слу чај про гла си ло не ри је ше ним. По ме ну ти зна ко ви су ме на ве ли да књи гу, упр кос 
пр вој ре че ни ци при ка за, про чи там два пу та не би ли се увје рио да сам, от крив ши име 
уби це, по ве зао све тра го ве ко ји су га мо гли от кри ти.

Го то во три ста стра ни ца Ђа во љег то бо га на, за хва љу ју ћи пр вен стве но ди на ми ци, 
ин три гант но сти и ма што ви то сти, чи та се у јед ном да ху. Ако узме мо у об зир све ври-
јед но сти и ма не, уз на по ме ну да су аутор ки на ре че ни ца и стил шту ри, те да ње на 
ми сао у ве ћи ни слу ча је ва не до вољ но ду бо ко ула зи у про бле ме ко је же ли да за хва ти, 
мо же мо за кљу чи ти да ће на чин на ко ји при сту па мо овом ро ма ну ути ца ти на ко на чан 
суд. Уко ли ко га чи та мо са истим оним оче ки ва њи ма ко ја га ји мо пре ма дје ли ма из са-
мог вр ха на ше књи жев но сти раз о ча ра ће мо се, но узме мо ли га за ба ве ра ди, при сту-
па ју ћи му као лак шој ли те ра ту ри, ути сци и за па жа ње би ће и ви ше не го по зи тив ни.
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