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КУТИЈА ШИБИЦА УМЕСТО БУКТИЊЕ
(Олгица Цице: Боје и барут, Дерета, Београд, 2012)

Пи са ње ро ман си ра не би о гра фи је зах те ва про у ча ва ње жи во та иза бра не лич но-
сти и по ли тич ких при ли ка у ко ји ма је та лич ност ства ра ла. Чу ве ни аме рич ки аутор 
ро ман си ра них би о гра фи ја, Ир винг Сто ун, на гла ша вао је да исто ри ја не тре ба да је 
слу га, већ го спо дар овог жан ра, и да би о граф мо ра да по зна је бар дво стру ко ви ше 
од оне гра ђе ко ју от кри ва. Но, пи сац мо ра да чи ни и ви ше од то га. Мо ра да от кри је 
не ки део лич но сти ко ји ни је от крио ни је дан би о граф пре, и да при том пре не се њен 
или ње гов аутен ти чан пор трет.

У исто ри ји срп ске кул ту ре На де жда Пе тро вић је би ла јед на од зна чај ни јих лич но-
сти. Та чи ње ни ца, ме ђу тим, не зна чи да смо до вољ но или по у зда но са зна ва ли о ње-
ном жи во ту и ра ду. За хва љу ју ћи проф. др Ја сни Јо ва нов не дав но је, на при мер, пр ви 
пут де таљ ни је пред ста вље на фо то граф ска страст На де жде Пе тро вић. Јед на дру га 
чи ње ни ца, да се од го вор ног ис тра жи ва ња зна ча ја ис так ну тих же на у срп ској кул ту-
ри че сто по ду хва та ју же не, осве тља ва овај про блем из по себ ног угла. Без об зи ра 
што об у хва та ви ше озбиљ них про бле ма ко ји се мо жда нај ви ше ти чу књи жев но сти/
умет но сти/на у ке и ин тер пре та ци је, по ли ти ке и обра зо ва ња, тај угао по ен ти ра јед но 
исто не га тив но обе ле жа ва ње же на у срп ској кул ту ри, ко је не сум њи во оста вља ду го-
трај не по сле ди це. 

До бро је што је по ја ва ро ман си ра не би о гра фи је На де жде Пе тро вић до при не ла 
об на вља њу кул тур ног се ћа ња на ис так ну ти рад јед не умет ни це и по ли ти чар ке, ко ја 
је, у сво је вре ме, у мно го че му кр чи ла пут но вим ге не ра ци ја ма же на. Као аутор ка ро-
ма на, Ол ги ца Ци це је сте при бли жи ла На де жду Пе тро вић чи та о ци ма, али, на жа лост, 
ни је пру жи ла не што ви ше од то га. Из ве сно је да је аутор ка у не кој обим ни јој ме ри 
про у чи ла гра ђу о На де жди Пе тро вић, али се чи ни да ни је ус пе ла да на пи ше „фан та-
сти чан ро ман“ о овој же ни. За то ове ре чи, ко је сто је на по ле ђи ни књи ге, тек ре клам-
но ма ме куп це, не ну де ћи им за уз врат аде кват ну оце ну ни ти пра ву књи жев ност. На-
жа лост, овој књи зи не до ста је мно го то га да би јој се мо гла да ти оце на „фан та стич но“, 
због че га, у не кој но ви јој исто ри ји срп ске књи жев но сти, овај ро ман мо же оста ти са-
мо део на по ме не о те ку ћој про дук ци ји.

Књи га Бо је и ба рут би ла би фан та стич на ро ман си ра на би о гра фи ја да је аутор ка 
за го спо да ри ла исто ри јом ко ју је по вр шно и ре дук ци о ни стич ки раз у ме ла као пу ку 
хро но ло ги ју лич них и оп штих до га ђа ја. Па и у окви ру та квог јед но ли ниј ски ука лу-
пље ног ни за ња бит ни јих до га ђа ја Ол ги ца Ци це је пре тр ча ва ла, због че га чи та о ци мо гу 
има ти ути сак да пред со бом има ју под сет ник о жи во ту и ра ду На де жде Пе тро вић, а 
не ро ман. Књи гу је по че ла са де тињ ством На де жде Пе тро вић, а за вр ши ла је – за ни-
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мљи во, при вид но са смр ћу ове же не, тач ни је – сво јом по себ ном на по ме ном о раз ло-
зи ма пи са ња о жи во ту На де жде Пе тро вић. Овај до да так под се тио ме је на Јер го ви ћев 
ap pen dix Ru ti Tan nen ba um, јер из гле да да за оба ауто ра ни је то ли ко спор на њи хо ва 
же ља да до дат но по ја шња ва ју раз ло ге пи са ња, ко ли ко то што у ства ри об ја шња ва ју 
оно што мо жда ни су же ле ли да об ја сне. Код оба пи сца про тив њих са мих окре ну ла се 
при ро да ве зе са глав ном ју на ки њом ко ја се ти че искре но сти. Са ма аутор ка при зна је 
на кра ју књи ге да ни је си гур на шта ју је тач но при ву кло На де жди Пе тро вић: „Ве ро-
ват но ме је про на шла сво јом жен ско шћу, оним ис трај ним и ста ме ним жен ским прин-
ци пом, ко ји над ра ста све не рав ни не и оштри це ка ме ња. На зи ва ли су је му шкар цем 
због ја чи не и ис трај но сти, због сна ге ко ја је го то во не схва тљи ва. Спри ја те љи ла сам 
се са хе ро и ном, ко ја ни је мо гла да по ста не са мо нар ци со ид ни умет ник, као ве ћи на.“

Про блем са овим ис ка зом на ста је ка да се ро ман про чи та и ка да се уви ди да аутор-
ка у На де ждин пор трет ни је у до вољ но из ра же ној ме ри де фи ни са ла ни ти упи са ла 
„жен скост“ или „ста мен жен ски прин цип“, за ко ји ка сни је на во ди да је био кључ на при-
влач на или ин спи ра тив на си ла. Та ко се на кра ју чи та ња књи ге Бо је и ба рут ис по ста-
вља оно што се на слу ћи ва ло на по чет ку. Ис тра жи ва ње ко је је са мо до ма ћи за да так, 
те шко мо же по ста ти ре мек-де ло. А ка да је ве за (ро ман си ра ног) би о гра фа и лич но сти 
ко ју опи су је „уго во ре на“ би ло ко јим спољ ним раз ло гом, ро ман ну жно тр пи мно ге 
не до стат ке. 

На овом ме сту ћу на по ме ну ти сле де ће: код нас се по ја вљи ва ње ро ман си ра них би о-
гра фи ја зна чај ни јих лич но сти мо же и пред ви де ти. Тре ба са мо про ве ри ти го ди шњи це 
ро ђе ња или смр ти не ких од ис так ну ти јих лич но сти. Ис по ста вља се да ауто ри ви ше 
не го кри ти ча ри и кри ти чар ке во де ра чу на о тим број ка ма. Та ко се Пи шта лов про сла-
вљен, а млак ро ман о Те сли по ја вио баш усред обе ле жа ва ња ве ли ког ју би ле ја овог 
на уч ни ка, баш као што је и ро ман Ла у ре Бар не о Иси до ри Се ку лић об ја вљен упра во 
50 го ди на по сле смр ти Иси до ре Се ку лић. И ро ман Ол ги це Ци це по ја вљу је се пред 
2013. или 140. го ди ну од ро ђе ња На де жде Пе тро вић. Раз ли ка ме ђу овим би о гра фи ја-
ма, на рав но, до ла зи од сна ге умет нич ког из ра за, ко ја про ра чу на тост пи сца, или мо-
гућ ност по сто ја ња сла бе и сум њи ве ве зе са пред ме том о ко јој пи ше, ста вља у ва жан 
план. У овом по ред бе ном кру гу, књи жев ну по бе ду но си Ла у ра Бар на. Њој је ја ча ве за 
са Иси до ром по мо гла да се умет нич ки из ра зи.

У књи зи Ол ги це Ци це, је дан од нај у оч љи ви јих не до ста та ка је од су ство бо љег раз у -
ме ва ња ни за чи ни ла ца ко ји су об ли ко ва ли умет нич ки и по ли тич ки ак ти ви зам На де-
жде Пе тро вић. Чи та о ци до би ја ју чи ње ни це, али не то ли ко и ус по ста вље ну ве зу ме ђу 
њи ма. Фан та стич на ро ман си ра на би о гра фи ја до ча ра ва, опи су је, об ја шња ва. Она то 
мо же по сти ћи крат ким по гла вљи ма, али не и не ве штим из ве шта ва њи ма о јед ном 
до га ђа ју. Ол ги ца Ци це за не ма ру је ве ћи ну при по вед них тех ни ка, или их ко ри сти на 
је дан по се бан на чин. Код ње, из гле да, до ми ни ра пре при ча ва ње, ко је за јед но са не-
до вољ но ве штим ди ја ло зи ма, др же ро ма неск ну би о гра фи ју на „ста кле ним но га ма“. 
Исти на чин уво ђе ња сва ког но вог ли ка и на кнад на крат ка ин фор ма ци ја о ње ном или 
ње го вом дру штве ном ста ту су от кри ва ју но ва бол на ме ста на ко ји ма тре ба да су ви-
спре ни ја при по вед на ре ше ња:
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– По ра сла си, На де жда, ви ди ти њу – ка же ујак до дир нув ши јој че ло не жним по љуп
цем. – Ле по си ма ту ри ра ла на Ви шој жен ској шко ли, че сти там, де вој ко. Чу јем да ћеш да 
по ста неш учи те љи ца. Ле по бо га ми, као ро ди те љи. Али, де те, не мој да за не ма риш цр та
ње, то ни ка ко.

– Ка ко бих то мо гла, па то сам ја, уја че Све то. Да, упи са ла сам се у шко лу за учи те љи
це. Мо ји ро ди те љи су срећ ни ра де ћи са де цом, па сам за во ле ла тај по зив. Да знаш, има 
сми сла. Па и ти си пре да вао на Тех нич ком фа кул те ту и Умет нич кој шко ли. Учио си ме не.
 
Ка да су го то во сва по гла вља уде ше на на ова кав на чин, шта нам то он да го во ри? Да 

аутор ка сво јим ре чи ма ни је мо гла до пре ти ни до лич но сти, ни ти до до га ђа ја. Или, да 
је ње на ро ман си ра на би о гра фи ја да ле ко од ус пе лог по ду хва та. На пла ну из ра за, то 
се ис по ља ва у си ро ма штву. За илу стра ци ју ових тврд њи узе ћу са мо не ке од нај дра ма-
тич ни јих при ме ра.

Озбиљ на ве за из ме ђу На де жде и Све то за ра ни је пред ста вље на у свом пу ном ра-
зво ју. У тре ну ка да чи та о ци мо жда оче ку ју ве ћи про дор у пси хо ло ги ју ли ко ва, на де ло 
сту па спе ци фич но убр за но кре та ње. То убр за но кре та ње се не ба ви пси хом, већ ра ди је, 
као у не мим фил мо ви ма, тра жи ефек тан за вр ше так сце не, ма кар и по це ну вар љи ве 
увер љи во сти. Ако је На де жда, због на глог рас ки да ве рид бе нај пре упла ка на, очај на и 
раз о ча ра на, она пре бр зо или из ве шта че но по ста је на сме ја на, срећ на и са мо си гур на. 

По гле дај мо дру ги при мер. Ако је за пре о крет На де жди ног жи во та Ол ги ца Ци це 
иза бра ла раз го вор са Дел фом Ива нић о ста њу Ср ба у Ста рој Ма ке до ни ји на по чет ку 
20. ве ка, ко ји у ства ри озна ча ва по че так На де жди ног окре та ња ка по ли тич ком ак ти-
ви зму, чи та о ци не до би ја ју бар не ку со лид но по ста вље ну пред и сто ри ју са мих до га ђа-
ја, а ка мо ли упо зна ва ње са Дел фом и ње ном уло гом у све му то ме, бар на зна ке ње ног 
по знан ства са На де ждом Пе тро вић. Да ствар бу де про бле ма тич ни ја, аутор ка је сма-
тра ла не по треб ним да раз ви је раз го вор ко јим је Дел фа Ива нић ус пе ла да иза зо ве 
На де жди ну си ло ви ту про ме ну, или не за у став ну по тре бу да се укљу чи у по моћ Ср би-
ма са ју га. Због то га Дел фа Ива нић у овој књи зи де лу је као „de us ex mac hi na“. Она 
не у пу ће ним чи та о ци ма мо же да бу де збу њу ју ћи или оп те ре ћу ју ћи до да так, а не оно 
што је из гле да у исто ри ји би ла – На де жди на истин ска са го вор ни ца, а пре ма Дел фи-
ним ме мо а ри ма у ру ко пи су, и за чет ни ца иде је о осни ва њу Ко ла срп ских се ста ра. 

Аутор ка ни је по ку ша ла да се уду би ни у ат мос фе ру и го вор На де жде Пе тро вић на 
Ко лар цу, ко ји је ути цао да се Срп ки ње ак тив но укљу че у рад Ко ла срп ских се ста ра. 
Уме сто сце не ко ја је мо гла да бу де бук ти ња, чи та о ци до би ја ју ку ти ју ши би ца, за бо ра-
вље ну у џе пу пи сца. Дат је нај пре ма ли из ве штај: „Уско ро се до го дио до та да не за пам-
ћен ми тинг на ’Ко лар цу’. Го вор ник је би ла На де жда. Чи тав сат је на дах ну то го во ри ла. 
Пре ки да ли су је апла уз и по ви ци одо бра ва ња.“

На кон овог из ве шта ја, усле дио је крат ки ци тат, ко ји због бле дог су ми ра ња гу би на 
сво јој ја чи ни: „На де жда је ус пе ла да за тре пе ри та на ну нит у не ко ли ко хи ља да же на 
тог да на код ’Ко лар ца’. Би ле су из не на ђе не буј но шћу сво јих емо ци ја. Тре ба ло је да се 
по ја ви јед на хра бра же на да от кри ју се бе. Би ле су по но сне што су по ра сле по ред ње.“

Но ви па ра док си из ви ру из сле де ћег ни за де та ља. У по ре ђе њу са Дел фом Ива нић, 
Бра ни сла ву Ну ши ћу је да то ви ше ме ста, ма да по сто је из во ри и ис тра жи ва ња ко ји упу-
ћу ју да је на зи ву тог дру штва за пра во ку мо вао Дел фин муж (Дел фи ни ме мо а ри у ру ко-
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пи сном ар хи ву Ho o ver In sti tu tion Li brary and Ar chi ve, Stan ford Uni ver sity, USA), баш као 
што по сто је и ис тра жи ва ња ко ја упу ћу ју на Ну ши ће ву ли це мер ност (на при мер, др 
Ра ди на Ву че тић о Ну ши ће вој дра ми Ујеж), или Ну ши ће во су штин ско не по др жа ва ње 
фе ми нист ки ња (на при мер, др Све тла на То мић о Ну ши ће вом из ве шта ва њу о еман-
ци па ци ји тур ских же на из Со лу на). Да љи при мер мо же би ти и сла бо об ра ђе на На де-
жди на пат ња због смр ти мла де се стре Ан ђе. У окви ру пор тре та умет ни це мо жда је 
нај по губ ни је од су ство сло же ни јег пред ста вља ња ње ног сли кар ства. Са мо у два крат ка 
на вра та до би ли смо по вр шна пре но ше ња жи во та на плат но. Не до вољ но су раз мо тре-
не и раз ли чи те ре ак ци је умет ни це пре ма кри ти чар ским оце на ма ње ног сли кар ског 
ра да, по себ но из ра ног пе ри о да, ка да је углав ном на и ла зи ла на оштра не ра зу ме ва ња 
и при ми тив не осу де.

Фан та стич на ро ман си ра на би о гра фи ја би умет ну те де ло ве из пи са ма и бе ле жа ка 
На де жде Пе тро вић при бли жи ла или сто пи ла са уну тра шњим мо но ло зи ма са ме књи-
жев ни це. Али, ци ти ра ни де ло ви из пи са ма и бе ле жа ка На де жде Пе тро вић по ста ли 
су, на жа лост, оштри кон траст ни озна чи ва чи аутор ки не ли те рар не по вр шно сти, не-
из гра ђе но сти или не мо гу но сти да се уду би у свет умет но сти. Због то га, на кон ових 
бра ву ра На де жде Пе тро вић, ре чи Ол ги це Ци це де лу ју сла би је и бле ђе, по ста ју ћи 
све до чан ство о не мо гућ но сти аутор ског ула ска у енер гет ско жа ри ште На де жди не 
лич но сти.

У ро ма ну има не ких до брих иде ја и ак це на та, прем да не до вољ но ис ко ри шће них. 
Ово се ти че ини ци јал ног по ве зи ва ња мај ке и кћер ке, од ко јег се ка сни је од у ста је, јер 
се ве за пре ме шта на оца и кћи. На мо мен те су при ка за не и сна жне дру штве не пред-
ра су де пре ма шко ло ва њу жен ске де це и њи хо вом про би ја њу на кул тур ну и по ли тич-
ку сце ну Ср би је. За хва љу ју ћи тим де ло ви ма, чи та о ци мо гу по ста ти све сни ји шта је 
све у про шло сти мо гло да зна чи би ти про гре сив ни ја „жен ски ња“. На слов ро ма на, 
пак, су ге ри ше не што нео че ки ва но – аутор ки ну моћ из бо ра ефект них ре чи ко је са мо 
при вид но кри ју ок си мо рон ске ве зе прин ци па жи во та и смр ти. По што на слов не сто-
ји над овом књи гом као по твр да ве ли чан стве но сти, већ као сјај на дах ну ћа ко је је 
мо гло, а ни је ожи ве ло као умет ност, он да нам оста је на да да ће се та кви ци ље ви мо-
жда оства ри ти не ки дру ги пут. За тај дру ги пут ни је по треб на са мо же ља да се не што 
ви ше са зна и на пи ше о не кој ве ли кој умет ни ци. По треб но је мно го ви ше тру да и бар 
ма ло та лен та. 




