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Ја сми на Вр ба вац
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ПРЕ О БРА ЖАЈ СЛА БЕ ЈЕДИНKЕ
(Сло бо дан Ти шма: Гро зо та или..., Ча роб на књи га, Бе о град, 2019)

Ако би смо мо ра ли да про на ђе мо јед ну реч ко ја би нај бо ље опи са ла књи жев ни рад 
и књи жев ну би о гра фи ју Сло бо да на Ти шме, он да би то би ла ме та мор фо за (пре о бра жај). 
Број не су тран сфор ма ци је Сло бо да на Ти шме, кон цеп ту ал ног умет ни ка, му зи ча ра и 
књи жев ни ка. Сва ки пут, др же ћи се пре вас ход но мар ги не, Ти шма се исто вре ме но скри-
ва и от кри ва у стал ном пре о бра жа ју.

Гро зо та или... је, не у о би ча је но за до са да шњи Ти шмин кре до да ће се кло ни ти по ли-
тич ког дис кур са у сва ком сег мен ту свог умет нич ког ан га жма на, ро ман ко ји има до зу 
по ли тич ког и дру штве ног ан га жма на, ка ко то сам пи сац же ли да пред ста ви, до зу ко ја 
ви ше фи гу ри ра „у по ку ша ју“ и кло ни се ко нач не ре а ли за ци је. На са мом по чет ку ро ма на 
сто ји ци тат На ни Ба ле стри ни да је „пи са ње као и жи вот, са мо по ку шај“ и овај ци тат је 
по пут али би ја увод у низ на ра тив них ме ан да ра ко ји за о би ла зе око глав не те ме до ти-
чу ћи је не пре кид но у ве о ма за во дљи вој игри из бе га ва ња да се о њој де кла ра тив но и 
отво ре но го во ри. Пи сац, иро нич но опи сан као „Ма то ри се нил ни скри во ман“, згро жен 
ужа си ма Сре бре ни це о ко јој је слу шао и чи тао из дру ге ру ке, од лу чу је да на пи ше ро-
ман. Из угла чи та о че вих оче ки ва ња, ро ман оста је са мо „у по ку ша ју“ јер се пи сац не 
по ду хва та те ме у ме ри у ко јој ни са ма реч Сре бре ни ца не ће би ти по ме ну та ви ше од 
не ко ли ко пу та. На ра тор за соп стве ну не моћ да се са те мом ухва ти уко штац окри вљу је 
свој ку ка вич лук, гу би так сми сла, ста рост... У по за ди ни ове фик тив не не мо ћи да се 
пи ше, ис пи су је се ком плек сан ро ман са чи њен од Ти шми них по е тич ких „вје ру ју“ у са-
гла сју са тра га њем за но вим из ра зом ко ји ће о Сре бре ни ци го во ри ти ви ше но мно ги 
ре а ли стич ки об ли ко ва ни на ра ти ви. 

Ти шми но жан ров ско од ре ђе ње ро ма на као „ar te-po ve ra по е ме, са мо за обо је не“, 
уз упо зо ре ње да се ра ди о „вр ло пр ља вој пар ти ту ри у ко јој је сва ки по гре шан тон као 
увре да за уни вер зум“ мо гао би пред ста вља ти из ве сну ве зу са ње го вим мла да лач ким 
ин те ре со ва њи ма за кон цеп ту ал ну умет ност и по тен ци јал ну мо гућ ност да се ту ма че ње 
од ви ја да ље у кљу чу књи жев ног кон цеп та. Бу ду ћи да умет нич ке ин ста ла ци је ar te poverа 
на ста ју од „си ро ма шних“, при род них ма те ри ја ла као што су зе мља, ка мен, др во, кр хо-
ти не ста кла, от па ци но ви на, гво жђа итд., ја сно је да од ре ђе на си ро вост и су ро вост 
ове „си ро ма шне умет но сти“ пред ста вља су штин ски пу то каз ка за о кре ту од лар пур-
лар ти стич ких мо ти ва по пут оке а на или му зи ке сфе ра и дру гих мо ти ва из Ти шми них 
прет ход них ро ма на, ка те ма ма на ту ра ли стич ког про се деа ко је не ма ју на ту ра ли стич ки 
стил ски оквир. 

Ти шми на по зна та по е тич ка по зи ци ја „сла бе је дин ке“, од но сно ли ка ису ви ше не жног 
пси хич ког скло па ко јим до ми ни ра ани ма, а не ани мус, пре у зе та је из ње го вих прет ход них 
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ро ма на, али ов де ви ше не ма та ко ја сно по зи тив ну ко но та ци ју. Ње го ва „сла ба по зи ци ја“ 
ви ше ни је али би за све сно ода бра ну мар ги нал ну по зи ци ју умет ни ка, већ по чи ње да 
би ва пре и спи ти ва на као по зи ци ја у ко јој не схва ће ност и по себ ност из прет ход них 
ро ма на по при ма об ли ке кон фор ми за ма уда ље но сти од кон крет них про бле ма ствар-
ног жи во та. „Ма то ри скри во ман“ у об лич ју де ча ка Сти ва На и ва ви ше ни је пред ста вљен 
као лик ко ји стра да због соп стве них од лу ка да се из ме сти, од у ста не од кон крет но сти 
ма те ри јал ног жи во та по пут Пи ште Пе тро ви ћа из Бер нар ди је ве со бе, већ по ста је лик 
ко ји од у ста је од сво јих од лу ка услед стра ха од пре ве ли ке до зе ужа са и ту ге и по сле-
дич но од уру ша ва ња соп стве ног све та. Ти шма ви ше пу та пот цр та ва да ње гов лик 
пи сца не ма до вољ но хра бро сти да оде у Сре бре ни цу и су о чи се са љу ди ма и њи хо вим 
све до че њи ма. На том на вод ном не до стат ку хра бро сти из ра ста чи тав по е тич ки кре до, 
од од лу ке да се уме сто исто риј ског ро ма на ис пи ше жан ров ски дру га чи ја књи га, до 
чи ње ни це да ова фор ма да је али би да се ствар ност објек ти ви зу је и де по ли ти зу је, те 
да се не у ла же њем у де та ље и до ку мен та са чи ни ја ча и објек тив ни ја сли ка по раз но сти 
на си ља као та квог. 

За о би ла зе ћи глав ну те му, Ти шма ше та чи та о ца на из ме нич но про шло шћу и са да-
шњо шћу тра га ју ћи за си ту а ци ја ма где ће му по ка за ти ка ко се на си ље очи ту је на лич ном 
пла ну. Час се про шлост, на вре мен ској спи ра ли, рас те же и ску пља, час се пре кла па и 
ме ња ме ста са са вре ме ним до га ђа ји ма па та ко по ста је мо гу ће да лик на ра то ра по ста-
не но ви књи жев ни лик – де чак (си ро че чи ји се очух убио, а мај ка на сил но од ве де на, 
кид на по ва на) ко ји од ра ста у до му где га као „шти ће ни ка“ пре у зи ма на сил ник и кри-
ми на лац, ста ри ји до мац, Љу бо Џа во. У за ме ну за ре а ли стич ке опи се сре бре нич ког 
на си ља, при по вест се ло ми из ме ђу при вид но ре а ли стич ких би о граф ских опи са, и чи сте 
има ги на ци је, од но сно, ка ко сам Ти шма на во ди, ха лу ци на ци је, ко ја за по се да ре а ли стич-
ни об лик све док се не от кри је да се до га ђа ји ни жу че сто и без ло гич ног узроч но-по-
сле дич ног сле да, или се ју на ци опо ра вља ју као да се на си ље ни ка да ни је ни до го ди ло 
у ма ни ру цр та них фил мо ва или стри па где на си ље не иза зи ва ди рек тан страх јер не 
ре зул ти ра по вре да ма и смр ћу, већ се страх и пат ња за пра во пре ва зи ла зе ху мо ром и 
олак ша њем кроз ди рект но су о ча ва ње са њи хо вом фан та стич ком вер зи јом. 

Прет по след ње по гла вље „Мој слу чај украт ко, зар опет“ но си под на слов „Ау то био-
гра фи ја ма то рог се нил ног скри во ма на“ и по и гра ва се чи та о че вим оче ки ва њем да се 
ро ман за вр шио и да ће на том ме сту про на ћи би о гра фи ју пи сца. Оно по чи ње Ан дри-
ће вим ци та том из Зна ко ва по ред пу та, да пи сац не тре ба да ства ра при че од свог 
жи во та јер би се ти ме огре шио о исти ну. Ти шма од мах под вла чи да исти на ни је јед но-
о бра зан по јам и да се на овом ме сту Ан дрић „окли знуо“. На кон овог уво да, ја сно је да 
ни би о гра фи ја ко ја сле ди ни је пра ва би о гра фи ја пи сца, већ кон ден зо ва на вер зи ја 
Ти шми не по е ти ке где се сла ба по зи ци ја пи сца по сма тра као по зи ци ја не при па да ња и 
сто га моћ на по зи ци ја сло бо де, из не ве ра ва ња, из да је све га и сва ко га, моћ ап со лут не, 
осло бо ђе не кре а ци је. Ова моћ, ме ђу тим, опа да с го ди на ма, те је ста рост и гу би так 
хра бро сти и мо ћи да се бу де дру га чи ји, да се из не ве ра ва ју сва чи ја оче ки ва ња јед на 
од па ра лел них те ма овог ро ма на ко ји је исто вре ме но ег зем плар чи та вог ни за так ти-
ка и мо гућ но сти ка ко пи сац мо же да за др жи сво је по зи ци је мо ћи а да не из не ве ри 
се бе и соп стве ну сло бо ду. Oдаљавање од пред ме та и при по ве да ње го то во на иви ци 
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пре по зна тљи во сти јед на је од мо гу ћих так ти ка где се удва ја њем те ма, ли ко ва, ком по-
зи ци о ним па ра ле ли зми ма итд., по сти же же ље на дис тан ца са ко је је мо гу ће при по ве-
да ти и по ен ти ра ти. 

Ди хо то ми ја, двој ност на сло ва Гро зо та или... да ље се по др жа ва и у ди хо то ми ја ма 
двој но сти ли ко ва – пи сца, „ма то рог се нил ног скри во ма на“ и ње го вог (из)ми шље ног 
би о граф ског пар ња ка – де ча ка и по том мла ди ћа, Сти ва На и ва, у умно жа ва њу вер зи ја 
до га ђа ја ко ји че сто има ју нај ма ње два мо гу ћа ис хо ди шта, у жан ров ској двој но сти 
(ре а ли зма и фан та сти ке), у вре мен ском па ра ле ли зму – са да шњост, вре ме ка да оста-
ре ли пи сац пи ше ро ман, ХХI век, и про шлост пи шче вог де тињ ства и мла до сти ко ја се 
та ко ђе умно жа ва у две про шло сти, ону мо гу ћу (пе ри од по сле рат не Ју го сла ви је) и ону 
не мо гу ћу, го ди не ка да се до га ђа Сре бре ни ца. Про стор се та ко ђе удва ја, де ли се на 
зе мљу до Дри не и ону пре ко Дри не. По ја ва ци та та пре у зе тих од Ан дри ћа ти ме по ста је 
функ ци о нал ни ја и от кри ва ка ко се по сред но уво ди ко му ни ка ци ја са ње го вим де лом 
и на ме та пла ну ро ма на. 

Прет ход ни ро ма ни, пи са ни у при вид ној јед но став но сти, афир ми са ли су кон цепт 
мар ги не, од но сно оно га што Ти шма на зи ва „сла бом по зи ци јом“ умет ни ка, чо ве ка не-
ја ког, по ву че ног, скром ног... ко ме ужи ва ње у умет но сти ни је пут за са мо ре а ли за ци ју 
већ за са мо спо зна ју. Гну ша ју ћи се по ли тич ког дис кур са и упор но оста ју ћи на дис тан ци, 
Ти шми ни ли ко ви су до са да би ли да ле ко од дру штве них зби ва ња, ве ру ју ћи да је ствар-
ност ка кву по зна је мо са мо Пла то но ва пе ћи на сен ки и да се из ње мо ра иза ћи кроз ту нел 
са чи њен од умет но сти. Ова пле ме ни та, али и за пра во ла год на по зи ци ја скри ва ња и 
од ри ца ња од уче шћа у ствар но сној при зем но сти, обе ле жи ла је Ти шми на на сто ја ња 
да се чи сто том умет но сти не са мо пре ва зи ђе већ да се у не ку ру ку и пре ва спи та сва-
ко дне ви ца и очи сти од на но са та шти не, ма те ри ја ли стич ког, де ху ма ни зо ва ног...

Гро зо та или... је сте ро ман о на си љу. О ужа сну то сти на си љем. И о не мо ћи да се оно 
раз у ме, пре ва зи ђе или да му се су прот ста ви. У тој не мо ћи, по ве зу ју ћи ста ру те му о 
сла бој је дин ки, Ти шма пр ви пут би ва за пи тан да ли је сла бост за лог не на си љу, да ли 
је сла ба по зи ци ја при ро ђе на мо ћи умет но сти да ме ња на не на си лан на чин, да ли је 
сла бост вр ли на или је за пра во не до ста так хра бро сти да се чо век су прот ста ви злу и 
на си љу. Из тог угла са гле да но, Гро зо та или... мно го је ви ше ро ман осве шће ња и про-
ме не па ра диг ме, где хра брост уме сто сла бо сти по ста је кључ иза ко јег сто је од го вор-
ност, ак ци ја, ху ма ност и ети ка, но што је то ро ман о би ло ком кон крет ном до га ђа ју. 


