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ЛИЧ НИ ПРО ЦВАТ СА МО ДЕ СТРУК ЦИ ЈЕ
(Игор Ма ро је вић: Ро ман о пи јан стви ма, Ла гу на, Бе о град, 2019)

Кру шка, бе ло ви но, ка ли фор ниј ски ка бер не со ви њон, ро зе, вра нац, ри бе ра дел 
ду е ро, пи во, ри злинг, ви ља мов ка, до ма ћа ра ки ја, кјан ти, твр дош, ло за, ме скал, тра ва-
ри ца, шљи во ви ца, ти квеш, сто ма кли ја, те ки ла, ба лан тајнс, џо ни во кер, ћа ка на, узо, 
вот ка, шљи ва, ду ња, кај си ја, ри о ха... На пр ви по глед, чи ни се као кар та пи ћа не ког 
ин тер на ци о нал ног ре сто ра на или пре сти жног уго сти тељ ског објек та или по дру ма 
пи ћа не ког екс цен трич ног ко лек ци о на ра, али је то у ства ри са мо део кон зу мер ског 
ре пер то а ра про та го ни сте но вог Ма ро је ви ће вог ро ма на ин ди ка тив ног на сло ва – Ро
ман о пи јан стви ма. То ком и на кон чи та ња, схва ти ла сам ка ко су се осе ћа ли чи та о ци 
пре ско ро два ве ка, 1821. ка да су се по ја ви ле Ис по ве сти јед ног ужи ва о ца опи ју ма То-
ма са де Квин си ја. По пут лу цид ног ен гле ског пи сца и кри ти ча ра, и Игор Ма ро је вић у 
свом де лу сме ло про го ва ра о ак ту ел ном и све при сут ном, ха ра ју ћем по ро ку са вре ме-
ног дру штва из ви зу ре јед ног ужи ва о ца, ви ви се ци ра ју ћи ње гов пси хо ло шки и со ци-
јал ни про фил, ње го ву оди се ју, Сци ле и Ха риб де. 

Но, иа ко по сто ји обим на ли те ра ту ра, пре све га струч на, де лом по пу лар на и есе ји-
стич ка, по ко ја пу бли ци стич ка о ал ко хо ли зму – овај ро ман то ни је. У пи та њу је је ди но 
де ло у исто ри ји срп ске књи жев но сти ко је се та ко де цид но, а опет књи жев но у мет нич-
ки, ба ви про бле мом пи јан ства, де та бу и зу ју ћи овај фе но мен та ко ка рак те ри сти чан за 
на ше про сто ре. На тај на чин, Ро ман о пи јан стви ма – по на вљам, књи жев но у мет нич ки 
– при ка зу је тра ге ди ју и де ва сти ра ју ћу моћ јед ног по ро ка, ко ји је че сто у овом ре ги о-
ну сте ре о ти пан, чак и до не кле фа во ри зо ван, на ро чи то ме ђу му шком по пу ла ци јом. 
Ко ли ко су уи сти ну пи ће и ал ко хол свој стве ни, ду бо ко уко ре ње ни на овим про сто ри-
ма, све до че број ни дру штве ни фе но ме ни ко ји се уско ве зу ју за му жев ност и зре лост, 
по чев од то га да оче ви вр ло ра но ма ло лет ним си но ви ма ну де да умо че прст у пе ну 
пи ва „са мо да про ба ју“, до „за ли ва ња“ свих зна чај ни јих до га ђа ја у жи во ту, пре све га, 
мла дог му шкар ца – ма ла ма ту ра, ве ли ка ма ту ра, ро ђен да ни, сла ве и про сла ве, вен-
ча ња, са хра не и да ће, од ла зак у вој ску, ро ђе ње де те та, уну ка, се стри ћа и иних, а да не 
спо ми ње мо слу чај не су сре те ко ји се про сла вља ју уз ча ши цу; уна пре ђе ња, лич ни и 
по слов ни ус пе си, ве сти и до га ђа ји ко ји за слу жу ју да им се на здра ви, па све до ре дов-
ног уго шћа ва ња у соп стве ном до му или днев ног дру же ња по ло ка ли ма, а по себ но 
ноћ ни лум пе ра ји ко ји су не за ми сли ви без то че ња ал ко хо ла. 

Па жљи во ослу шку ју ћи да мар са вре ме ног дру штва, Ма ро је вић пак не раз ви ја ро-
ман о тра ди ци о нал ном ал ко хо ли зму, већ о но вој вр сти, ка ко ју је он сâм на звао у 
јед ном књи жев ном раз го во ру – „ја пи пи јан ству“. Ње гов про та го ни ста, пре све га, по-
чи ње да пи је ал ко хол тек на кон што се вра тио из ду го го ди шње пе чал бе (ка кве ли 
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слу чај но сти!), у ати пич ној до би за раз ви ја ње овог по ро ка. Та ко ђе, и то је ва жно на по-
ме ну ти, глав ни лик у ро ма ну, на по ре до са сво јим опи ја њи ма, све вре ме пи ше. Он је 
пи сац, пре во ди лац, уред ник. Упо ре до са Ал ко хо лом, он дру гу је и са Умет но шћу Ре чи 
(у свим ње ним ви до ви ма ак ту е ли зо ва ња) као не ком вр стом по твр де жи вот но сти на-
су прот оба мр ло сти пи јан ства. Он по ку ша ва да бу де про дук ти ван, дру штве но ак ти ван, 
скла па и раз вр га ва при ја тељ ства, сту па у по вр шне или ко ре ни те љу бав не од но се, 
ужи ва у иди лич ним тре ну ци ма са парт нер ком или фри вол ним „хо то ва њи ма“ пре ко 
дру штве них мре жа, пи ше, исту па, бу ни се и по ви ну је се, ту че се, пу ту је... Ре кло би се 
– жи ви. Да кле, то ни је онај тип „мар кант ног ман гу па“, „ло шег мом ка“, че сто за сту пље-
ног у са вре ме ној ре ги о нал ној књи жев но сти, већ ка ко јед на од парт нер ки про та го ни-
сте у ро ма ну об ја шња ва – „но ви тип пи јан ца“. „Е, дра ге мо је, не зна те ви шта је пи ће, а 
ка мо ли шта је но ви тип пи јан ца, хе до ни сте и успе шног ин те лек ту ал ца и умет ни ка ка кви 
смо ја, па и мој деч ко – на гла ша ва ла је (...) – Ве че рас нас ви ди те пи ја не, а су тра за вр-
ша ва мо по сло ве о ко ји ма ни ви ни ва ши ро ди те љи ни ка да не ће те мо ћи да са ња те.“ 
Ин те лек ту а лац и умет ник ко ји, из ме ђу оста лог, чи та ро ман Лу ја Фер ди нан да Се ли на 
Смрт на кре дит, а ко ји та ко симп то ма тич но алу ди ра на ег зи стен ци ју оно га ко ји га 
чи та, чи је се те ло, а по том и ум, ла га но ра за ра ју „на ра те“, де пер со на ли зо ва но струч-
ним ме ди цин ским из ра зи ма ве за них симп то ма и фар ма ко ло шким во ка бу ла ром про-
прат них те ра пи ја.

Све о бу хват ност уну тра шњег све та про та го ни сте, ње го вих ме ђу људ ских од но са, 
жи во пи сни опи си сен за ци ја опи је но сти, ау тен тич ни до жи вља ји ма мур лу ка, ис кре не 
ди ле ме и очај нич ки по ку ша ји ап сти нен ци је, те го те из не ве ра ва ња бли жњих, му ке 
одо ле ва ња ис ку ше њу мо гу на мет ну ти чи та о цу не из о став ни при звук ау то би о граф ског, 
за јед но са књи жев но у мет нич ким ства ра ла штвом и то по ни ми ма ко ји ма се лик кре ће 
у на ре че ном ро ма ну (Бе о град, Шпа ни ја, Гва да ла ха ра, Цр на Го ра, сај мо ви књи га итд.). 
Но, ва ља увек под се ти ти на пре и мућ ство, а по не кад и лу кав ство пи сца да ство ри сво-
је вр сну илу зи ју ве ро до стој но сти, кре и ра та на ну, ско ро нео сет ну ко пре ну ми ми кри је, 
не би ли сво ме де лу удах нуо ау тен тич ност. Не тре ба смет ну ти с ума да је сва ко умет-
нич ко де ло из ве сни пред у ми шљај, за ме ша тељ ство у ре тор ти сво га тво р ца, од ре ђе на 
ре кон струк ци ја Жи во та, али ујед но и ре кон струк ци ја Све та, сто га овај ро ман не тре-
ба чи та ти са мо као ау то би о граф ски.

На и ме, се ман тич ка буј ност пи јан ства у овом књи жев ном оства ре њу осли ка ва уни-
вер зал ну при чу о „до бр ом слу ги, а злом го спо да ру“. Где се на ла зи та гра ни ца ка да 
го спо дар по ста је слу га? Чак и ка да је тај го спо дар обра зо ван, оства рен му шка рац у 
пу ној сна зи. За што нам је по треб но пи ће да би смо би ли гла сни ји, ку ра жни ји, опу ште-
ни ји, отво ре ни ји, ис кре ни ји, бр бљи ви ји? Да ли ал ко хол уи сти ну чи ни да смо сек су ал-
но при влач ни ји, емо ци о нал но ис пу ње ни ји, дру штве но при хва тљи ви ји, про фе си о нал-
но по доб ни ји, жи вот но оства ре ни ји? У ро ма ну је при ка за на чи та ва исто ри ја јед ног 
пи јан ства – од са мог за чет ка пре ко по ку ша ја од ви ка ва ња до убри зга ва ња бло ка то ра, 
не ке вр сте ин стант ре ше ња, мат-по зи ци је. Но, ка ко ка же До сто јев ски: „Чо век је по длац 
– би ће ко је се на све на ви ка ва“, па та ко и Ма ро је ви ћев про та го ни ста по це ну смр ти 
под ле же ис ку ше њу да оква си гр ло. „Про ба ћу ви но у то ку деј ства еспе ра ла, баш да 
ви дим хо ће ли шта да ми се до го ди. Пр ви гу тљај вран ца учи нио ми се мно го оби ла ти-
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ји и ки се ли ји од оних ко је сам пам тио. Ко жа ли ца ме је за бо ле ла од гри ма се и жа ра 
ал ко хо ла, до чим је ср це убр за ло. Ис пио сам још гу тљај да про ве рим хо ће ли би ти 
смр то но сан. По тра јао је. Ни сам отва рао очи. / Гр ло је под не ло гу тљај знат но бо ље од 
пр вог, али је утро би и ср цу би ло бар дво стру ко го ре. Ипак, ни сам осе ћао бли зи ну ни 
ко ме ни ин фарк та, чи ме се у бу кле ти ћу ку ти је за еспе рал пре ти ло ужи ва о ци ма бло-
ка то ра ко ји би на по ре до пи ли ал ко хол. За тре сао сам фла ши цу вран ца: уз ме шко љио 
се бар гу тљај. Чим сам до пио, сму чи ло ми се. Тек та да сам се при се тио на чи на да по-
ни штим деј ство бло ка то ра. / Оти шао сам у WC Сла ви це и гур нуо па лац и ка жи прст у 
ждре ло. Ис це дио сам из се бе по след њу рас по ло жи ву кап. Ли це ми је би ло ру ме но и 
оте кло, а очи кр ва ве. Умио сам се, ис тре сао нос, опрао и осу шио ру ке, иза шао из WC-а 
и на ру чио нов вра нац.“ И у то ме је, из ме ђу оста лог, сна га овог ро ма на: као и код сва ке 
опи је но сти, не ма ин стант ре ше ња; пре о бра жај и пре ва зи ла же ње би ло ка кве опи је-
но сти (би ло то же на, сла ва, но вац, успех, секс, ста тус, или пак ал ко хол, па и са мо ства-
ра ње) ни је не ка ква ин тер вен ци ја спо ља, ни је за мах ча роб ним шта пи ћем, ни је ре цепт 
или ма гич на пи лу ла, већ све про жи ма ју ћа спо зна ја би ћа о сво јој уну тра шњо сти, сво јој 
све у куп но сти (би ла она ис пу ње на или пра зна, и ако је пра зна, због че га је пра зна). И 
ту ћу за ста ти, оста вља ју ћи чи та о цу по зив да се упу сти у опој на ме ан дри ра ња овог 
ро ма на.

На кра ју, тре ба на по ме ну ти и прет ход ни Ма ро је ви ћев ро ман Ту ђи не ко ји је об ја-
вљен про шле го ди не, а ко ји се на до ве зу је, на не ки на чин, по мом чи та лач ком им пул-
су, на Ро ман о пи јан стви ма. На и ме, ро ман Ту ђи не се ба ви та ко ђе та бу и зо ва ним со ци-
о ло шким и со ци јал ним фе но ме ном са мо у би ства, ко је већ са мо по се би но си бре ме-
ни ту стиг му. У књи жев но у мет нич ким де ли ма оба ова мо ти ва но се бо гат зна чењ ски 
ка па ци тет и мо гу из не дри ти број не се ман тич ке про ли фе ра ци је и сим бо лич не сли ке. 
Ме ђу тим, у пси хо ло шком сми слу, па и со ци јал но, ује ди ни тељ им је ујед но и узрок – 
де пре си ја, на ро чи то у кон тек сту овог вре ме на и про сто ра ко је Ма ро је вић об у хва та 
сво јим ро ма ни ма. Да ју ћи ова кву не па тво ре ну ге не зу јед ног са вре ме ног му шкар ца у 
нај бо љим го ди на ма, ин те лек ту ал ца, Ма ро је вић у Ро ма ну о пи јан стви ма ујед но упу-
ћу је и мун ков ски крик о сво је вр сној па то ло ги ји Бал ка на у са вре ме ном дру штву и у 
пот пу но сти је раз го ли ћу је као у при чи о ца ре вом но вом оде лу. Иа ко от кри ва и све 
рас про стра ње ни ји фе но мен опи ја ња же на, овај ро ман је у ства ри са га о ов да шњем 
му шкар цу, обра зо ва ном и у до би ка да би тре ба ло да је нај и ску сни ји, нај сна жни ји и 
нај про дук тив ни ји у свим сфе ра ма свог жи во та, а он је оне спо со бљен, уна за ђен, оме-
тен, за ве ден, осу је ћен по ро ком, на из глед сте ре о тип ном бе за зле но шћу ви кенд-пи јан-
ста ва, дру штве ном кон вен ци о нал но шћу или пси хо ло шким сти му лан сом. Као да нам 
по вод ви ше и не тре ба. Исто та ко и у Ту ђи на ма: зар не уми ре мо по ла ко од стре са 
ужур ба ног жи во та и го ле ег зи стен ци је; зар се не са мо у би ја мо не у ме ре но шћу, не са мо 
у је лу у пи ћу, већ пре ко ме р ном па сив но шћу или пре ко мер ном ак тив но шћу, нео пре-
зном во жњом, ла кон ским сту па њем у сек су ал не од но се са не(до вољ но) по зна тим 
љу ди ма, без за шти те, не бри гом о здра вљу, о око ли ни. Жи ви мо све ви ше оту ђе ни јед ни 
од дру гих, оту пљу је мо, жи ви мо без ле по те, без опле ме њи ва ња ду ше, без аспи ра ци ја, 
без ве ћих та ла са ња, без на ру ша ва ња ру ти не... Де пре си ја, ча мо ти ња ко ја та ко ис по ти-
ха на гри за нај здра ви ји део дру штва и ши ри се као по шаст. Не ви дљи ви не при ја тељ 
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ко ји осу је ћу је на шег чо ве ка упра во он да ка да би тре ба ло да се ис ка же као мо ћан 
ства ра лац, да дâ нај ве ћи до при нос дру штву чи ји је члан, да се оства ри у пу но ћи сво-
јих мо гућ но сти и хте ња. Да ли пи је мо да би смо за бо ра ви ли или за бо ра вља мо да би смо 
пи ли? 

Па ипак, Ма ро је ви ћев про та го ни ста све вре ме пи ше. У сво јим нај те жим по но ри ма 
и нај муч ни јим тре ну ци ма, у сво јим ти хо ва њи ма и бла го сло ве ним мо мен ти ма, као 
не ки ста лак на ком је за ка че на ин фу зи ја што вра ћа у жи вот, сто ји дис крет но Књи жев-
ност. Исто та ко опој на и за но сна као По рок, и она је ве ли чан стве на у сво јим број ним 
ма ни фе ста ци ја ма, али, за раз ли ку од По ро ка, она ну ди мо гућ ност оства ре ња, истин-
ске ле по те и дах жи вот но сти. Ни је де струк тив на, већ опле ме њу ју ћа, ис це ли тељ ска.

По ред спо ра дич них осве тље ња у ви ду по не ких књи жев них мо ти ва или ли ко ва, 
по пут рас ка ла шних и обла пор них го зби у Ра бле о вом ро ма ну Гар ган туа и Пан та гру ел, 
не срећ ног Мар ме ла до ва у Зло чи ну и ка зни или Стан ко ви ће вог сев да ли је Мит ке та у 
дра ми Ко шта на, из гле да да ве ли ки по ро ци до би ја ју свој ро ман тек јед ном у сто ле ћу: 
по ми ња ни Де Квин си на по чет ку 19. ве ка, по том Џек Лон дон са ро ма ном Џон Бар ли ко рн 
(код нас пре во ђен као Краљ Ал ко хол) 1913, и сад Ма ро је ви ћев Ро ман о пи јан стви ма. 
Ре кла бих, пре ко по тре бан. 


