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ШТА ОНЕ МОГУ?
(Игор Маројевић: Београђанке, Лагуна, Београд, 2014)

Шар мер, за вод ник, аван ту ри ста, бес кру пу ло зни и ин те ли гент ни До налд Дреј пер, 
маг адвер тај зин га, у јед ној епи зо ди од лич не се ри је пре ве де не код нас као Мом ци са 
Мен хет на или Љу ди са Мен хет на, на пар че ту хар ти је за бе ле жио је фа мо зно фр ој дов-
ско пи та ње: Шта же не же ле? Би ла је то не ке вр ста те зе на осно ву ко је би тре ба ло да 
се по кре не кре а тив ни пр о цес ства ра ња ко нач ног сло га на за пр о из вод на ме њен же-
на ма у дру штву ко је раз ви ја раз ли чи те еман ци па тор ске вр сте од но са па и оне, у са мом 
сре ди шту ми та о аме рич ком сну. Би ле су то чу ве не ше зде се те, го ди не гло бал ног уз-
ле та и на де у ху ма ни зам пр о гре са, вре ме ка да је свет био ме сто мо гућ но сти и пр о стор 
на ко јем се вре ди за др жа ти. Са дру ге стра не, ка ко су то од лич но по ка за ли Мом ци са 
Мен хет на, тре ну так сна ге и ху ма ни зма, сен чи ли су не ки дру ги тре ну ци ко ји су, не 
са мо аме рич ки, већ и гло бал ни дру штве ни и по ли тич ки си стем пред ста ви ли у дру гом 
и дру га чи јем све тлу. Они ће во ди ти и до ве сти до вре ме на ко јем смо са да све до ци. 

Пи та ње ко је је До налд Дреј пер по ста вио та да, у кон тек сту јед ног по лет ни јег вре-
мен ског тре нут ка, ва жно је за мо гу ћи од го вор ко ји ће мо до би ти по сле чи та ња но ве 
збир ке при по ве да ка пи сца Иго ра Ма ро је ви ћа, тим пре јер Ма ро је вић та ко ђе кон тек-
сту а ли зу је ис при ча но, сме шта ју ћи га, са да, у са вре ме ни дру штве ни оквир. Те мељ 
збир ке Бе о гра ђан ке гра де Оне. Та ми сте ри о зна ство ре ња ко ја оста ју то и у вре ме ни ма 
ка да се чи ни да су за цр та ни обра сци ми шље ња и по на ша ња ја сно ре гу ли са ли и одво-
ји ли род не по зи ци је и уло ге. Ма ро је вић је пи сац ко ји са да, по сле за па же ног бр о ја 
ро ма на, збир ки при по ве да ка и есе ја, не дво сми сле но по ста је не сми ре ни дух књи жев-
но сти, бун то ван на не ки на чин и ве чи то не за до во љан свим по зна тим, при зна тим и 
рас по ло жи вим сред стви ма ко ји ма се слу жи књи жев на тех ни ка и чи тав је дан ре цеп-
циј ски хо ри зонт од ко га умно го ме за ви си афир ма ци ја и вред но ва ње на пи са ног. За то, 
уз не ке из у зет ке, Ма ро је вић успе шно ис тра жу је ствар но сни те рен по ко ме се кре ће, 
по ко ме се кре ће мо сви, и сре ди ште ње го вог ин те ре со ва ња по ста ју по ја ве скрај ну те, 
о ко ји ма се не го во ри мно го или се го во ри не ра до, а по сту пак ко ји при том при ме њу-
је по ку шај је ре лак си ра ња оне ма ло пре по ме ну те ства ра лач ке усло вље но сти и ре-
цеп циј ске ри гид но сти. У Бе о гра ђан ка ма се по слу жио, услов но ре че но, фор мом ин тер-
вјуа (ма те ри јал за ве ћи ну при ча на ста јао је на осно ву раз го во ра ко је је аутор во дио), 
што је ре зул то ва ло ис по вед ним то ном и син так сич ком и стил ском сли ком бли ској 
сва ко днев ној, го вор ној ди на ми ци. 

Од по чет не, „Му шке при че“ у збир ци до нај бо ље у чи та вом по ду хва ту, „Си ви ком-
плет“, ре ђа ју се ис по ве сти же на раз ли чи те ста ро сне до би, сме ште не, по ка за ће се, са 
раз ло гом, у ам би јент Бе о гра да. Оно што одва ја Ма ро је ви ћев по ку шај и по сту пак од 
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мно гих ко ји те ма ти зу ју суд би ну же не, чак и ка да то чи не и же не са ме, спи са те љи це, 
ни је на пор об ја шње ња, ана ли зе, ре флек си је, фи ло зо фи ра ња и ла мен ти ра ња над не-
ким си ту а ци ја ма и суд бин ским при ча ма, већ пре пу шта ње при чи са мој. Пи та ње Шта 
же не же ле? оста је не где у ма гли ни старт не по зи ци је од ко је кре ће пу то ва ње слич но 
пси хо те ра пиј ској се ан си. Пи сац, аутор, са да је у по зи ци ји оног ко слу ша и пре но си 
ис при ча но. Он је, у слу ча ју ових при по ве да ка, мо жда нај бли жи оном Фло бе ро вом 
Бо гу. „Умет ник тре ба да бу де“, пи сао је мај стор при по ве да ња, „у свом де лу као Бог у 
све ми ру, не ви дљив, а све мо ћан. Не ка се сву да осе ћа али не ка се не ви ди.“ 

Ка да се чи та ју Ма ро је ви ће ве Бе о гра ђан ке, сти че се нај пре ути сак пот пу ног ауто ро-
вог од су ства, јер те че јед на ис по вест бли ска го вор ном, че сто жар гон ском сло ју је зи-
ка, а ре зул тат и це ли на, у ства ри, је су за о кру жен, сми слен став, не од го вор на пи та ње 
шта оне же ле, већ пре зен та ци ја оног шта све мо гу да ура де, ка да из ста ња објек та, 
чи ном ак тив ног, све сног од но са пре ма јед ној да то сти, ме ња ју ре до след до га ђа ја и 
по ста ју но си о ци де ша ва ња, су бјек ти. Реч ју, по сто ји у збир ци Бе о гра ђан ке је дан јак слој 
суб вер зив ног, а за слу га за та кав ути сак при па да упра во оном не ви дљи вом при су ству 
ауто ра. То ни је од мах очи глед но и сна га ове збир ке ле жи упра во на тој пу та њи по-
ступ ног, по ла га ног уоча ва ња моћ не ди стинк тив не цр те ко ја ову збир ку из два ја од 
мно гих дру гих са слич ном те ма ти ком. Не пи та ње Шта оне же ле? већ Шта оне мо гу? Од 
тог пи та ња, у ства ри, по чи ње при ча, а да чи та лац то га нај пре ни је све стан. Већ обр-
ну то. 

Пр ва у збир ци, „Му шка при ча“, са раз ло гом но си та кав на слов. То је чи ста му шка 
ви зу ра у вре ме ну рас та ка ња јед ног до са да по зна тог и при зна тог кон цеп та род них 
од но са. При ча ко ја чи та о ца, ко ји има оче ки ва ње, мо же при лич но да раз љу ти. Зар не 
мо же ни шта бо ље? Са мо то? И то је све? Има мо џе ла та и има мо жр тву ко ја, по ка за ће 
се у „Му шкој при чи“, не све сно при ста је на та кав кон цепт у пот пу но сти по др жа ва ју ћи 
при зна ту ре ла ци ју мо ћан/не мо ћан, за штит ник/за шти ће ни. Сле де ћа већ, „Игри ца“, 
те ма ти зо ва ће пр о блем на си ља ме ђу вр шња ци ма, ра сне пред ра су де, по ро дич но на-
си ље и чи ном јед не ти неј џер ке ко ја има сна ге да пр о го во ри о на па ду и зло ста вља њу, 
отво ри ти вра та ни зу ати пич них при ча у јед но ти пич но вре ме ра су то сти и рас та ка ња 
кул тур них, по ли тич ких, еко ном ских, со ци јал них и свих дру гих вред но сти ко је чи не 
бит чо ве ко ве ег зи стен ци је. Ју на ки ња при по вет ке „Фи ло зо фи ја за сва ког“ на пра ви ће 
из бор и пр ви пут се су прот ста ви ти си сте му оли че ном у моћ ном ше фу ко ји мо же да 
спро во ди мо бинг, али му оп шти си стем ми шље ња омо гу ћу је да не мо ра због то га да 
сно си од го вор ност. Са ша из при по вет ке „По след њи Фи лип сов мо дел“ оста је вер на 
љу ба ви и при влач но сти ко ју осе ћа пре ма дру га ри ци још из вре ме на основ не шко ле. 
При че „Уну тра“ и „Пр о дав ни ца по кло на“ све до че о жи во ти ма же на ко је су већ пот пу-
но овла да ле тех ни ком ин тро спек ци је ко ја им омо гу ћу је са мо јед но, моћ над вла сти тим 
жи во ти ма ко је во де и ко ју не пре да ју Дру гом чак и он да ка да су иза бра ле да Дру ги 
по ста не део њи хо вог жи во та. 

Од лич на и без сум ње нај бо ља при ча у збир ци, ко ју смо већ има ли при ли ку да чи-
та мо у збор ни ку при ча о Ан дри ћу, при ре ђи ва ча Ми ло ва на Мар че ти ћа, а ко ја је са да 
део Бе о гра ђан ки, суб вер зив ни слој ду гу је ак тив ном од но су ју на ки ње пре ма спи са тељ-
ском по слу и не сум њи вом Ан дри ће вом ауто ри те ту ко ји под ра зу ме ва ана ли тич ко 
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пре и спи ти ва ње и мо ћи пи са ња и са мог Ан дри ћа. То ме сто нас од во ди до још јед ног 
ва жног и ја ког сло ја Ма ро је ви ће вих при по ве да ка. До све сти о окру же њу ко је вла да 
ју на ци ма ових при ча све до мо мен та док они не поч ну да овла да ва ју њим. Ма ро је ви-
ће ве ју на ки ње ни су без на де жно за гле да не у вла сти ту ну три ну чак и он да ка да, по пут 
же не у при чи „Уну тра“, иза бе ру да жи вот пр о ве ду за тво ре не ме ђу зи до ви ма вла сти тог 
ста на, у си гур ном за кло ну од све та. Оно што мо ти ви ше та кву њи хо ву од лу ку је сте 
упра во спо ља шње ста ње ства ри, чи тав је дан сплет зби ва ња ко ји чи ни упра во на шу, 
ак ту ел ну ствар ност. За кло ње не од тог и та квог све та, оне ипак зна ју да је ње го во по-
сто ја ње и је ди на из ве сност. По сто ји без сум ње, та кав ка кав је. „Нет ме је одва јао од 
спољ ног све та али ме је у исто вре ме ис пу ња вао че жњом за њим“, чи та мо у при чи 
„Уну тра“. Ту Игор Ма ро је вић оста је до сле дан не ди дак тич ки ан га жо ва ном од но су пре-
ма чи ну пи са ња и ствар но сти, већ ак тив ном, кри тич ком са гле да ва њу од но са узро ка 
и по сле ди це, где узрок ства ри ни кад не ле жи са мо у ин ди ви ду ал ној пер цеп ци ји, већ 
се до бар део спо ља шњих зби ва ња од ра жа ва на уну тар ње би ће чо ве ка. 

Го то во да сва ка од ју на ки ња Бе о гра ђан ки мо ти ва ци ју за ак тив ни чин има у не ком 
сег мен ту дру штве ног окру же ња, би ло да је у пи та њу Бе о град са свим пра те ћим еле-
мен ти ма дра ме зва не бом бар до ва ње, санк ци је, тран зи ци ја, мо бинг, род на не рав но-
прав ност или не ка свет ска ме тро по ла у ко ју се не ке ју на ки ње сво је вољ но се ле. Та да 
по ста ју ими гран ти и сли ка све та се ну жно усло жња ва, а из ве сна ком па ра ци ја из ме ђу 
та мо и ов де ком пле ти ра и ка рак тер уче сни ка у бор би за пра во на ин ди ви ду ал ни гест. 
А ско ро да не ма ге ста у рад ња ма Ма ро је ви ће вих при ча ко ји ни је ин ди ви ду а ли стич ки 
чин од бра не вла сти те лич но сти пред све том. Ка да та лич ност те жи да за др жи пра во 
на од лу ку и из бор. Ов де су то же не, све до јед не, би ло да су ти неј џер ке, мла де или 
сре до веч не. Тај свет и да нас, у пр вим де це ни ја ма два де сет пр вог ве ка по ста вља исто 
пи та ње ко је је по ста вио До налд Дреј пер у јед ној епи зо ди чу ве не се ри је о са зре ва њу 
све та ко ји, по ка за ло се, не мо же да се по хва ли баш зре лим чи ном од го вор но сти ко јим 
шти ти чо ве ко во пра во на жи вот. Тај свет се и да нас пи та шта же не же ле. Збир ку при-
ча Бе о гра ђан ке, при чу о ствар но сти у ко јој на ла зи мо мно го то га што су Љу ди са Мен-
хет на ан ти ци пи ра ли, без об зи ра на то што се та да чи ни ло да је свет мно го на ив ни ји 
и бе за зле ни ји, мо же мо чи та ти у кон тек сту дру га чи јег пи та ња – Шта же не мо гу? Ако 
за не ма ри мо очај ну на слов ну стра ну ове од лич не збир ке и по ве де мо се за исти ном 
да се књи зи не су ди по ко ри ца ма, отво ри мо је и пр о чи та мо, од го вор на по ста вље но 
пи та ње би ће ја сан. Мо гу мно го.




