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ПСИХОТРИЛЕРОМ О ОДНОСУ  
ЕСЕНЦИЈЕ И ЕГЗИСТЕНЦИЈЕ
(Звонко Карановић, Кавези, ЛОМ, Београд, 2013)

Одувек сам мрзео речи.
Речи су решетке.

Звонко Карановић

На кон од лич не збир ке про за и да Ме се ча ри на из ле ту (2012), Звон ко Ка ра но вић (1959) 
сво ју књи жев ност на ста вља ис пи си ва ти у слич ном об ли ку. И у сле де ћој књи зи, Ка ве зи, 
це ли на се за сни ва на фраг мен ту, на пре по зна тљи вој ми кро фор ми: ра ди се о крат ком 
про зном тек сту ко ји че сто са др жи ли ко ве и рад њу, а опет при ме ћу је мо и осе ћај ност, 
сли ко ви тост, је згро ви тост, рит мич ност из ра за, да кле сна жан по ет ски на бој. Реч је, 
да кле, о жан ру про за и де, вр ло за хвал ном об ли ку, а опет не до вољ но ис ко ри шће ном 
и афир ми са ном у срп ској ли те ра ту ри. Ипак, оно што Ка ве зе зна чај но раз ли ку је од 
Ме се ча ра... је сте то што су ми кро це ли не чвр шће по ве за не истим ју на ци ма, је дин стве-
ном рад њом, не пред ви дљи вом ди на ми ком при по ве да ња и сло же ни јом ком по зи ци јом. 
Као што је при ме тио Вла ди мир Ар се нић, ове при чи це/про за и де не би мо гле функ ци-
о ни са ти ван це ли не, са мо стал но, за раз ли ку од прет ход не збир ке где је то мо гу ће. И 
та ко се пред на ма отва ра ва жно пи та ње о жан ру Ка ве за: да ли је то чвр шће по ве за на 
збир ка крат ких при ча/про за и да; ком пре со ва ни ро ман са ста вљен од че тр де се так не-
раз ви је них епи зо да; по е тич ни пред ло жак за филм ски сце на рио пси хо три лер у жан ру 
хо ро ра, или не што че твр то? У сва ком слу ча ју, пред на ма је не што но во: не ка кав гра-
нич ни об лик ко ји про ши ру је на ше схва та ње жан ро ва и књи жев но сти уоп ште.

Слич но као у Ме се ча ри ма... и ов де је по ста вљен про ло шко-епи ло шки оквир: кроз 
не ко ли ко по чет них и не ко ли ко по след њих епи зо да про вла че се вир ту ел ни ли ко ви 
Пти цо ли ке и Жи цо ли ког ко ји оби та ва ју у не ка квој над ствар но сти и са стра не по сма тра-
ју, али и пре суд но од ре ђу ју ову на шу, „ни жу“, фи зич ку, не по сред ну ствар ност. Њи хо ва 
уло га у овој при чи је стра шна и бру тал на, а опет и ле па и олак ша ва ју ћа, за ви си ко и 
ка ко по сма тра чи та ву ствар: на и ме, они су ан ђе ли смр ти ко ји од во де љу де про тив 
њи хо ве во ље ван гра ни ца опи пљи вог све та, али их та ко ђе и осло ба ђа ју „ка ве за“ ег зи-
стен ци је. То је јед но од ва жних пи та ња ко је по ста вља ова књи га: да ли је људ ска ег зи-
стен ци ја бла го слов или тек „ка вез“? Ако је есен ци ја, од но сно су шти на свих ства ри, за 
чо ве ка углав ном не до ступ на и не са зна тљи ва, оста је му са мо ег зи стен ци ја, по јав ни, 
„по вр шин ски“ свет у ко јем сва ко днев но оби та ва. Ју нак и ју на ки ња ко ји су пред мет по-
сма тра ња Пти цо ли ке и Жи цо ли ког до жи вља ва ју ег зи стен ци ју упра во као ка вез што гу ши 
њи хо ву осе ћај ност, кре а тив ност, сло бо ду, њи хов свет иде ја, да кле, њи хо ву есен ци ју. 
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Ра ди се о пси хич ки ла бил ном, схи зо фре ном но ви на ру и без на де жно де пре сив ној и 
су и цид ној но ви нар ки чи ју љу бав ну при чу пра ти мо кроз књи гу. Ци тат са по чет ка овог 
при ка за, „Од у век сам мр зео ре чи. / Ре чи су ре шет ке“ ми смо при пи са ли Звон ку Ка ра-
но ви ћу јер је он аутор књи ге. Али те ре чи у књи зи из го ва ра ње гов ју нак, по лу де ли 
но ви нар – бах ти нов ски ре че но, аутор по је ди нач не све сти сво јих ју на ка „уокви ру је“ и 
„над гле да“ соп стве ном све шћу о це ло куп ном де лу. Слич но је и са Пти цо ли ком и Жи-
цо ли ким: ти стра шни и ле пи ан ђе ли смр ти над гле да ју и уокви ру ју све сти и суд би не 
но ви нар ског па ра. Њи хов вир ту ел ни свет сли чан је вир ту ел ном све ту пи сца – сва ко 
го спо да ри на свом под руч ју де ло ва ња. Сва ко се бри не о свом ка ве зу. 

Па ако су ре чи ре шет ке, он да је и сам је зик, ло гос, ра цио, чи та ва људ ска ци ви ли-
за ци ја и кул ту ра је дан ве ли ки ка вез. Је дан од мо гу ћих из ла за из ка ве за је окре та ње 
ира ци о нал ном, фан та стич ном, над ре ал ном, они рич ком, та ко зва ним „ис кли зну ћи ма 
из ствар но сти“, и то га у овој књи зи, као и у прет ход ној, има на мно гим ме сти ма. И опет 
се пре пли ћу жи вот на и умет нич ка ствар ност: ре фе рен це на филм, му зи ку, књи жев ност 
су код Ка ра но ви ћа не из бе жне, али се чи ни да су ов де ви ше не го ика да под ре ђе не 
це ли ни. Ни ма ло слу чај но, за на сло ве по је ди них епи зо да ко ри сте се на сло ви ег зо тич-
них, али култ них фил мо ва: Era ser head, Не ви ност без за шти те, Па сје по под не, итд. Осим 
са мих на сло ва, ве зе ко је се ус по ста вља ју из ме ђу епи зо да и фил мо ва ни су увек ла ко 
уоч љи ве: на при мер, у при чи ци „Па сје по под не“ но ви нар ула зи у ауто бус на ли ни ји 
број 75, а упра во је 1975. сни мљен исто и ме ни филм, итд. И тра ди ци о нал на књи жев ност 
ов де је „под ми ре на“: има мо чак и мр тву дра гу, али бу квал но мр тву дра гу, не ме та фо рич-
ки схва ће ну и пред ста вље ну. Има мо и ма ло опе ри са ња ку хињ ским но жем и кр ва вих 
тра го ва на пло чи ца ма ку па ти ла, као у чу ве ном кла си ку до брог, ста рог Ал фре да Хич-
ко ка. За пра во, мно го је фил мич них еле ме на та у овој књи зи: на гли и оштри пре ла зи са 
ка дра на ка дар; жи во пи сне, упе ча тљи ве сли ке; мрач на ат мос фе ра, те осе ћа ња је зе, 
на пе то сти и те ско бе као у не ком хо ро ру или пси хо ло шком три ле ру. За раз ли ку од 
Ме се ча ра... где је је зик био мно го ме та фо рич ни ји, ов де су ис ка зи ви ше на ту ра ли стич-
ки, кра ћи, све де ни ји и „хлад ни ји“, али опет је ат мос фе ра по је ди нач них епи зо да као и 
чи та ве књи ге и те ка ко иш ча ше на и очу ђу ју ћа. Мо жда је штос баш у то ме: о не сва ки-
да шњим ства ри ма пи са ти јед но став ним, обич ним је зи ком. Чи ни се да је у по моћ по зван 
и до бри, ста ри Каф ка. 

За ни мљи во је ко ли ко је Ка ра но вић у Ка ве зи ма до след но пра тио по е ти ку жан ра 
пси хо три ле ра. Је дан од ва жних еле ме на та овог об ли ка је и скри ва ње или пре пли та ње 
раз ли чи тих иден ти те та та ко да гле да лац или чи та лац не мо гу ла ко от кри ти од но се ме ђу 
ли ко ви ма. У том сми слу за ни мљив је лик пе сни ка Жа ка ко ји се пр ви пут по ја вљу је ка да 
се но ви нар про бу ди у бол ни ци на кон ин ци ден та у ре дак ци ји – ин ци ден та узро ко ва ног 
ње го вим ла бил ним пси хич ким ста њем. Жак је но ви на рев при ја тељ и ње го ва про ту-
те жа: он и да ље ве ру је у моћ и уло гу по е зи је у да на шњем све ту, не од ри че се сво јих 
иде а ла, вр ло је осе ћа јан и па жљив, итд. „По не ле су га емо ци је“, ре ћи ће но ви нар за 
ње га на јед ном ме сту, озна чив ши ви шак емо ци ја као по тен ци јал ну опа сност. Жак је 
да кле из гра ђен од оп штих ме ста: по чев ши од име на, алу зи је на чу ве ног сен ти мен тал-
ног пе сни ка Жа ка Пре ве ра, пре ко ње го вог ка рак те ра из ра зи то емо тив ног иде а ли сте 
ко ји је услед из ли ва сна жних емо ци ја у ста њу да пре ђе гра ни цу те ура ди и не ке опа сне 
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ства ри. Да би до кра ја от крио Жа ков иден ти тет, ње гов од нос са но ви на рем и ње го ву 
уло гу у књи зи, чи та лац ће мо ра ти па жљи во чи та ти текст, мо жда и не ко ли ко пу та. Ту 
је на рав но и еле мент скри ве них на ме ра ко ји је при су тан у де ло ва њу су и цид не но ви-
нар ке, од лич но из ра жен у не ко ли ко по ве за них епи зо да-ис ка за, об је ди ње них на сло вом 
„Циљ“. По след њи од тих ис ка за гла си: „Има ла је циљ, али ни је зна ла ка ко да га оства ри. 
/ Ипак, циљ ју је не ка ко про на шао. / Бли ста во се чи во по ње ном те лу.“ У сти лу пу но-
крв ног жан ров ског пи сца, Ка ра но вић све вре ме игра на кар ту ин три ге и та ко у пот пу-
но сти при до би ја чи та о че ву па жњу. То, из ме ђу оста лог, по сти же ре тро спек тив ним при-
по ве да њем где не пра ти узроч но-по сле дич ни низ до га ђа ја, већ их рас по ре ђу је кроз 
књи гу та ко да чи та лац ни ка да ни је си гу ран о че му или о ко ме се за пра во ра ди. По ред 
то га, чи та лац не пре ста но има осе ћај да је не што ва жно про пу стио, не ки де лић ко ји би 
му зна чај но по мо гао да са ста ви чи та ву сла га ли цу. Ова ква на ра ци ја је до дат но обо га-
ће на и усло жње на тзв. За пи си ма из срећ ног до ма где Жак из но си раз ли чи те им пре си је 
и се ћа ња; за тим но ви нар ки ним ин тер вју ом са по зна тим пи сцем; љу бав ним пи сми ма, 
сти хо ва ним мо но ло зи ма, итд. Ди на ми ка и тон при по ве да ња ме ња ју се ко ри шће њем 
раз ли чи тих при по ве да ча: јед ног дис тан ци ра ног на ра то ра ко ји пра ти суд би не но ви нар-
ског па ра, али и при су ством Пти цо ли ке и Жи цо ли ког; док с дру ге стра не уло ге при по-
ве да ча пре у зи ма ју и но ви нар, од но сно но ви нар ка. Сви на ве де ни по ступ ци до при но се 
нео бич ној за ни мљи во сти и при влач но сти овог тек ста.

У скла ду са на сло вом књи ге, у Ка ве зи ма пре о вла ђу ју за тво ре ни, по ма ло и кла у стро-
фо бич ни про сто ри: лиф то ви, сте пе ни шта, бол нич ке со бе, кан це ла ри је, ку па ти ла, ауто-
бу си, дво ри шта, ба ро ви, итд. Ка да ју на ци и на пу сте за тво рен про стор, оно што мо гу 
да угле да ју из над се бе је си во не бо из ко јег уско ро по чи ње да па да ки ша. Све вре ме 
се ства ра те жак и те ско бан осе ћај не ке ег зи стен ци јал не ску че но сти, без и деј но сти и 
мр тви ла. Упра во по ме ну та „ис кли зну ћа из ствар но сти“ до во де ју на ке у гра нич на ста-
ња где они на пу шта ју до бро по зна те и оп ште при хва ће не окви ре те пер ци пи ра ју не ке 
дру га чи је све то ве. Та ко но ви нар услед ко ри шће ња те шких дро га су сре ће древ ног 
бо га Сун ца у об лич ју јед но но ге жа бе, док но ви нар ка у лиф ту до жи вља ва про ши ре ње 
сво јих чу ла те њен до жи вљај ствар но сти по ста је сно ви дан. На рав но, у овом све ту се 
све пла ћа, па и про та го ни сти сво ја нео бич на ис ку ства пла ћа ју ску по: схи зо фре ни јом и 
де пре си јом. До се за ње су шти не ства ри до но си са со бом ду бо ко не сла га ње са по јав ним 
све том. Ка ра но вић је од ли чан пи сац и по то ме што је у ста њу да пре ва зи ђе окви ре 
жан ра у ко јем се кре ће и до сег не не што мно го ви ше. У слу ча ју Ка ве за, он је до сег нуо 
јед ну ме та фи зич ку ди мен зи ју у пред ста вља њу тра гич ног од но са есен ци је и ег зи стен-
ци је. Ње го ва скло ност там ним, ме лан хо лич ним то но ви ма и ов де је до шла до из ра жа-
ја – ни шки аутор нам не да је мно го на де и ве ре у ова кав жи вот ка кав жи ви мо. Сми сао 
се, по ње го вом осе ћа њу ства ри, на ла зи на не ком дру гом ме сту.

Ако су ре чи ре шет ке, он да сва ки пи сац ства ра свој ка вез ко јим го спо да ри, али 
сва ки пи сац се и на ла зи у сво је вр сном ка ве зу. У ка ве зу Књи жев но сти, Тра ди ци је, Исто-
ри је... Пред сва ким пи сцем по на о соб је за да так да бо ра вак у ова квом ка ве зу се би 
учи ни што при јат ни јим и лак шим. Иако је ва жио за ауто ра ко ји сто ји по стра ни од 
зва нич не књи жев но сти, Звон ко Ка ра но вић је увек узи мао од тра ди ци је, али је узи мао 
оно што је по ње го вом ми шље њу би ло нај бо ље и нај зна чај ни је, и за тим то об ра ђи вао 



на се би свој ствен на чин. Та ко је и у овој књи зи: ка вез Тра ди ци је пре ва зи ђен је но вим, 
ме ђу жан ров ским ре ше њи ма ме ђу ко ји ма се из два ја ин те ли гент но и ин вен тив но ко-
ри шће ње еле ме на та жан ра пси хо три ле ра и хо ро ра. И ов де је аутор за др жао по е тич-
ност и сли ко ви тост свог из ра за, он је да кле и да ље пе сник, без об зи ра на ње го ве 
фор мал не тран сфе ре. Ту је на рав но и бо га та ин тер тек сту ал ност и ин тер ме ди јал ност, 
за штит ни знак Ка ра но ви ће вог пи сма. Јед но став но, ово је књи га ко ју ће те ве ро ват но 
чи та ти ви ше пу та, и то је ње на нај бо ља пре по ру ка. А ако ко јим слу ча јем пре ва зи ђе те 
око ве ре чи, оста ће вам чи сте емо ци је и чи сте иде је. А мо ја емо ци ја и мо ја иде ја мо гле 
би се на кра ју ис ка за ти и на овај на чин: ка ко од Ка ве за на пра ви ти до бар пси хо три лер/
хо рор филм?
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