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БЕЗОБРАЗНА, УЖАСНО ЗАБАВНА МУДРОСТ1

Са свим очи глед но, Хлад на пред је ла Са ми ја де Са да, од но сно Са ми ра Са ди ко ви ћа, 
за у зи ма ју по мно го че му из у зет но и уса мље но ме сто у на шој са вре ме ној про зи. То је хра-
бра, сме шна, без о бра зна и му дра књи га, ко ја чи та о ца нај пре бес ком про ми сно обо ри 
оштрим удар цем у плек сус, а за тим му се ла га но отва ра и по ка зу је му сво је бо гат ство.

Да оста ви мо по стра ни бок сер ске ме та фо ре, са мо да их пр во пре ве де мо у ра зу-
мљи ви ји књи жев ни го вор: по ме ну ти уда рац у плек сус, од но сно по чет ни чи та лач ки 
шок, Са ми де Сад обез бе ђу је не за у зда ном је зич ком гра ђом ко ју ко ри сти у те ма ти зо ва-
њу под јед на ко не спу та не те ле сно сти у сво јим до њим, утроб ним функ ци ја ма и ни ским 
ре ги стри ма. Или да ову те зу из књи жев но-кри тич ког дис кур са пре ве де мо и у ди рект-
но ра зу мљив го вор, уз из ви ње ње при сут ним да ма ма: од пр ве до по след ње стра ни це 
Хлад на пред је ла за то плу бра ћу оби лу ју псов ка ма, је ба њем и дро ги ра њем.

Мо лим да се ово мо је из ви ње ње схва ти с до зом иро ни је, јер са мом ауто ру ни је ни на 
крај па ме ти да се из ви ња ва по во дом књи жев ног све та ко ји ов де ства ра, ни ти уисти ну 

1 Реч уредника на промоцији Хладних предјела за топлу браћу у УК Пароброд у Београду, 10. 
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ова књи га има би ло ка кве по тре бе за тим: је зич ка, сек су ал на и опи јат ска рас по ја са ност 
су штин ски су ва жни кон струк тив ни де ло ви тог све та. Ти и та кви де ло ви, с јед не стра-
не, чи не га нео до љи во за бав ним – сва ка ко: за од ра слу пу бли ку – а с дру ге стра не, они 
про тре са ју свет ове књи ге у до вољ ној ме ри да аутор у ње га мо же без бол но да уса ди 
при чу о по тра зи за Иза бра ним, за Из ба ви те љем, за Ме си јом, ујед но и при по вест о 
ње го вом тра га њу за са мим со бом и соп стве ном уло гом. Очи глед но, овај дру ги аспект 
Са ди ко ви ће вог ро ма на сто ји у ја сној су прот но сти с оним те ле сним, рас по ја са ним, 
ко ји сам пр во по ме нуо. Ме ђу тим, упра во са рад ња, про жи ма ње та два аспек та обез-
бе ђу је овој књи зи же ље ну ди на ми ку и бо гат ство зна че ња. Да кле, ин тер ак ци ја тих 
дру гих, ви со ких при по вед них стре мље ња, стре мље ња ко ја ис тра жу ју ар хе тип ске и 
мит ске или ми то твор не при зо ре утка не ду бо ко у пси хо ло шки те мељ људ ске вр сте, 
тих стре мље ња ко ја су опле ме ње на стал ним ци тат ним ка на ли ма ко је аутор отва ра 
пре ма Би бли ји, Ку ра ну и дру гим, а на ро чи то ал тер на тив ним ри зни ца ма ре ли гиј ског, 
ми то ло шког и при по вед ног са мо по и ма ња чо ве ка – ин тер ак ци ја тих и та квих стре-
мље ња с оним ни ско те ле сним, про во ка тив ним, спе ци јал но за ову при ли ку наг ну тим 
на јед ну стра ну чо ве ко ве сек су ал не ви ше стру ко сти, упра во та ин тер ак ци ја чи ни ову 
књи гу истин ски ра бле ов ским ду хов ним по ду хва том.

Не при кри ве на, не го у пр ви план ис ту ре на без о бра зним сме хом, му дрост ове књи-
ге уто ли ко је де ло твор ни ја. Као у огле да лу, про ва ли ја људ ских ни жих на го на сто ји 
на спрам ра бле ов ске про ва ли је зна ња, ам би са му дро сти, без да на у ко ји чо век мо ра да 
се за гњу ри ако же ли да до пре до те мељ ног устрој ства људ ске ду хов не по тра ге. Јер 
ако не се же у ам бис, људ ско зна ња оста је по вр шно, а са мим тим бе зна чај но и бес пред-
мет но. За то и на гон ска стра на ов де мо ра да по ле ти у про ва ли ју, до псов ке, је ба ња, 
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уби ја ња, јер оно што је по вр шно и мла ко не ма ни ка кве шан се у ова квом књи жев ном 
тра га њу и раз от кри ва њу, у књи жев ној аван ту ри ко ја се би за циљ по ста вља да от кри-
је не ке чо ве ко ве су шти не ко јих се при стој на, гра ђан ска, ушу шка на пу бли ка мо жда и 
бо ји, или јој ни су са свим при јат не.

Као што се у От кро ве њу Јо ва но вом ка же да ће би ти ис пљу ну то из уста оно што је 
мла ко, што ни је ни вру ће ни хлад но, исто та ко наш аутор оту ра од се бе, пљу је из уста 
све што је са мо осред ње и ли ше но стра сти, ли ше но сна ге, же ље и ну жде да оде до 
крај но сти, ако уоп ште же ли да стиг не на сво је од ре ди ште. Са ми де Сад оста вља у овој 
књи зи ме ста екс тре ми ма, јер упра во с та квих по зи ци ја успе ва да за хва ти и да чи та о-
цу убе дљи во из ло жи соп стве ну ва ри јан ту при че о чо ве ко вом ду хов ном устрој ству и 
стре мље њу. При све му то ме, он успе ва да оста не ужа сно за ба ван, ужа сан и за ба ван, 
успе ва кр вљу, ру мом, ка на би сом, сек су ал ном и фи ло зоф ском про дор но шћу у сва ком 
сми слу, да се на мет не као из у зет на, про во ка тив на, ино ва тив на и сме ла по ја ва у на шој 
са вре ме ној књи жев но сти.

Не ка вас не гри зе са вест ако ври сне те од сме ха док чи та те То пла пред је ла, или вас 
пре пла ви ис ку ше ње да се опро ба те у сва ко ја ким не по доп шти на ма. Хра бро на пи са на, 
ова књи га тра жи и хра брог чи та о ца, а ја вам га ран ту јем да ће ваш су срет с њом би ти 
и те ка ко уз бу дљив.




