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НА ГРА НИ ЦА МА ИЗ РЕ ЦИ ВОГ
(Дар ко Цви је тић: Шин дле ров лифт, 2018. и Што на по ду спа ваш, 2020, Buybo ok 

– Са ра је во / Књи жев на ра ди о ни ца Ра шић – Бе о град)

Го ди не 2020, на под руч ју ко је се у књи жев ним кру го ви ма че сто на зи ва пост ју го-
сло вен ским, ве ли ка је рет кост ства ра ти до бру и зна чај ну књи жев ност, тј. књи жев ност 
ко ја се као та ква пре по зна је/на слу ћу је у ди ја хро ниј ској пер спек ти ви, уко ли ко се она, 
на овај или онај на чин, не ти че Ју го сла ви је. Уз рет ке из у зет ке, про дук ци ја ко ја је по-
след њих де це ни ја при вла чи ла нај пом ни ју па жњу кри ти ча ра и у нај ве ћем сте пе ну 
ути ца ла на ди на ми ку пост ју го сло вен ског књи жев ног по ља (би ло да се оно са гле да ва 
као по де ље но и оме ђе но гра ни ца ма по је ди них на ци о нал них др жа ва или у флу ид ној 
це ли ни), у свом упо ри шту, или ба рем ме ђу из ра же ним пре о ку па ци ја ма и тен ден ци ја ма, 
упра во има исто ри ју Ју го сла ви је.

Ово или слич но опа жа ње да нас би већ тре ба ло да има ста тус књи жев но и сто риј ске 
чи ње ни це пр вог ре да. Реч је, на про сто, о да то сти, ко ју ни је ни по треб но ни свр хо ви то 
до во ди ти у пи та ње, а чи је је не ги ра ње, у нај бо љем слу ча ју, по сле ди ца хер ме не у тич ког 
и књи жев но и сто ри о граф ског сле пи ла. Упр кос то ме, Ју го сла ви ја је у кон тек сту на ци-
о нал них (ака дем ских) књи жев них „то ко ва” и да ље не рет ко ру жна и/или ку жна реч 
(што са мо до дат но го во ри у при лог ње ном зна ча ју), кат кад екс трем но зло у по тре бље-
на, а пре че сто ба на ли зо ва на и та бу и са на. Прем да се (при ста нак на) та бу на о ко мо же 
раз у ме ти или оправ да ти – у све тлу не та ко дав ног исто риј ског ужа са оли че ног у ње ном 
рас па ду – им пе ра ти вом исто риј ске дис тан це или до бро на мер ним пре ћут ним пак том 
о пре ћут ки ва њу кр во жед них пак то ва из про шло сти, упра во он се исто вре ме но мо же 
сма тра ти ка ко глав ним раз ло гом бу ја ња (опа сних) ба на ли за ци ја и зло у по тре ба, та ко 
и кључ ном пре пре ком у раз во ју са вре ме не (те о ри је, исто ри је и кри ти ке) књи жев но сти 
у сва кој од др жа ва ко је су на ста ле рас па дом СФРЈ по на о соб. Дру гим ре чи ма, све док 
се ју го сло вен ско пи та ње истин ски – у то та ли те ту и уз пу ну на уч ну, струч ну и етич ку 
од го вор ност – не отво ри, ува жи и про у чи у свим сег мен ти ма књи жев ног по ља, ин-
сти ту ци о нал ним ко ли ко и не фор мал ним, на ци о нал не (на у ке о) књи жев но сти од ри-
ца ће се соп стве ног кон сти ту тив ног еле мен та и, сход но то ме, оста ја ти ус кра ће не за 
број не по тен ци ја ле, про грес и, на по слет ку, сми сао.

По сто је пи сци и спи са те љи це ко ји су то га све сни и чи ји ау тор ски сен зи би ли тет, 
од го вор ност и ин ту и ци ја, ма да по не кад про пра ће не екс пли цит ним ан га жма ном, са ме 
по се би нај ре чи ти је све до че о нео п ход но сти и зна ча ју та кве све сти. Је дан од њих је 
и Дар ко Цви је тић, ау тор из Бо сне и Хер це го ви не ко ји је, на кон ви ше де це ниј ског (с)
ти хо ва ња, сво јим пр вим ро ма ном иза звао вр ло жи ве ре ак ци је ов да шње кри ти чар ске 
јав но сти и књи жев не пу бли ке. Шин дле ров лифт, об ја вљен 2018. го ди не, до че кан је, с 
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пу ним пра вом, као зна чај но осве же ње у оби мом не скром ном кор пу су тзв. рат ног пи сма 
на по рат ном пост ју го сло вен ском под руч ју. Не ду го по том, под јед на ко оду ше вље ње 
иза звао је, и још увек иза зи ва, и на ред ни Цви је ти ћев ро ман, Што на по ду спа ваш (2020), 
ко ји фи гу ри ра као пре по зна тљив из да нак по е ти ке ус по ста вље не пр вен цем, али и 
ис ко рак у по гле ду се ман тич ког на бо ја и зре ло сти фор ме. И о јед ном и о дру гом тек сту 
пи ше се че сто и, го то во по пра ви лу, по хвал но, уз при мет не скло но сти кри ти ча ра и 
кри ти чар ки ка ис ти ца њу те ле сно сти – ка ко са мих све то ва на ту ра ли стич но при ка за них 
у овим ро ма ни ма, та ко и ис ку ства њи хо вог чи та ња, од но сно су сре та са истим тим 
све то ви ма, ко ји не ка да и до слов но оста вља „без да ха“.1 Та кав хер ме не у тич ки им пулс 
је ра зу мљив, бу ду ћи да има уте ме ље ње у те ле сно сти са мог је зи ка ко јим се овај ау тор 
слу жи и у чи јој је слу жби, по ет ски прег нант ног ко ли ко и сва ко днев ног, ау то ре флек-
сив ног ко ли ко и дру го шћу од ре ђе ног, сти хиј ског ко ли ко и па жљи во кон тро ли са ног. 
Ка ко обич но и би ва у слу ча ју пе сник(ињ )а ко ји од лу че да упло ве у ро ма неск ни жа нр, 
тај је зик, упа дљи ви је и за о штре ни је не го у дру гим слу ча је ви ма, те жи да се окре не 
се би и на мет не сми слу у исти мах. А као и увек ка да је упло вља ва ње хра бро и еле-
гант но, те те жње се оства ру ју на из не на ђу ју ће пло до тво ран на чин. Тач ни је – је зи ко-
тво ран, што кри ти ка та ко ђе че сто и с пра вом ис ти че.

Цви је тић је ау тор чи ја је зи ко твор ност на ста је на гра ни ца ма – он то ло шке из ве сно-
сти, епи сте мо ло шких мо гућ но сти и етич ке за пи та но сти. У ро ма ни ма Шин дле ров лифт 
и Што на по ду спа ваш те се гра ни це пре пли ћу и, у нај бли ста ви јим тре ну ци ма, ста па ју 
са бур ним то ко ви ма ју го сло вен ске исто ри је, ко ја је са ма по се би ујед но исто ри ја гра
ни ца. Бру тал ни на чи ни на ко је су оне то ком де ве де се тих го ди на ис цр та ва не у ге о по-
ли тич ком, а га же не и пре ко ра чи ва не у по гле ду људ ско сти, од но сно за ча ра ни круг 
ус по ста вља ња гра ни ца (рад)и без гра нич ног ижи вља ва ња над њи ма, на ла зе се у са мој 
ср жи Цви је ти ће вих ства ра лач ких по бу да и оп се си ја. Је зик ко јим се о њи ма про го ва ра 
кон сти ту и ше се као по ку шај да се пре вла да мук(а) иза зван(а) њи ма са ми ма. Реч је сте 
о књи жев ном из ра зу ко ји оме та ди са ње ре ци пи јен та, бу ду ћи да се и сам фор ми ра на 
из ма ку да ха: „Да ми реч до ђе до сво је сла бо сти. Од то га обо је жи ви мо.“ Цви је ти ће ве 
ре че ни це углав ном су крат ке и ком пакт не, а та квим их, пре све га, чи ни соп стве ни грч, 
за ле ђе ност ко ја на ста је као по сле ди ца ко ле ба ња из ме ђу му ка и кри ка, од но сно флук-
ту а ци је на са мим гра ни ца ма из ре ци вог.

Ро ман Што на по ду спа ваш, у ко јем се ме ста ових флук ту а ци ја пре ци зни је ло ци-
ра ју, услед то га по ста је хер ме тич ни ји од пр вен ца, што је у бли ској ве зи са уне ко ли ко 
успе шни јом до зи ра но шћу по сту па ка. Цви је ти ће ви ро ма ни су, на и ме, као и Ге те ов 
Ви лин ски краљ у ко јем се по е тич ки огле да ју, а на ко јег дру ги и ре фе ри ше, про же ти 
да хом (на до ла зе ће и увек буд не) смрт но сти, по себ но ра зор ним и не ми ло срд ним с 
об зи ром на не ви ност жр та ва, од са мог по чет ка до кра ја па та ко и ка да је реч о нај ек-
спли цит ни јем и нај при мет ни јем се ман тич ком ни воу. И прем да скло ност ка на гла ше ном 
(у не ким тре ну ци ма – ки шов ски ин спи ри са ном, ка та ло шком) ни за њу и го ми ла њу 
смр ти и дру гих тра ге ди ја, ко ју овај ау тор ис ка зу је при те ма ти зо ва њу ра та, ни је ни ка-
ква но вост или рет кост у (ов да шњој) ли те ра ту ри, ње но ис по ље ње, на ро чи то ка да су 

1 В. https://mvin fo.hr/cla nak/ci ta ti-dar ka-cvi je ti ca-te sko-hva ta ti-dah  (15. 8. 2020).
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у пи та њу по след њи ју го сло вен ски су ко би чи ји су ожиљ ци нај све жи ји, и да ље пред-
ста вља сво је вр сни књи жев ни иза зов. Цви је тић успе ва да на ње га од го во ри, а да при-
том не ис кли зне у ба нал ност или ме ло дра ма тич ност ко је би не по врат но по љу ља ле 
увер љи вост и жи вот ност об зор ја ко је се кон сти ту и ше ре че ни ца ма, об зор ја ко јим се 
суп тил но ука зу је на бе сми сао и бе сти јал ност ра та, од но сно на вред ност и зна чај сва-
ког по је ди нач ног жи во та.

Опа сност од мо гу ћег ис кли зну ћа та ко ђе је убе дљи ви је са вла да на у ро ма ну Што 
на по ду спа ваш, чи ја се хи брид на и сло је ви та струк ту ра пле те око ин тим не по ро дич-
но-при ја тељ ске осе и укљу чу је број не, ви ше ге не ра циј ске при по вед не гла со ве, ко ји, 
кроз три де сет две гла ве уо кви ре не са два про ло га и два епи ло га, мо за ич но кро је 
пред ста ву о кр ва вом рас па ду СФРЈ, ње го вим ак ту ел ним тран зи циј ским по сле ди ца ма, 
али и ну де по глед уна траг, ко ји до се же до пе ри о да Дру гог свет ског ра та на ју го сло-
вен ском под не бљу. На су прот то ме, за Шин дле ров лифт, упр кос та ко ђе при сут ном 
уо кви ра ва њу и про бле ма ти зо ва њу по у зда но сти на ра ци је, ка рак те ри стич на је тра ди-
ци о нал ни ја при по вед на по став ка, ко ја под ра зу ме ва тре ће ли це и по зи ци ју на ра то ра-
-све до ка, док је фо кус за др жан на по тент ној ме та фо ри лиф та јед ног со ли те ра у При-
је до ру, те из не над ном и је зи вом оси па њу мир ног ком шиј ског (су)жи во та ко ји је тај 
со ли тер сим бо ли зо вао пре ра(т)них де ве де се тих го ди на. У оба слу ча ја, не у рал гич не тач ке 
на ра ци је ти чу се (соп стве не) кри ви це и ис ку пље ња, те (пре ки ну тих) ве за и (на мет ну тих) 
гра ни ца – по ли тич ких и ин тим них, не раз гра ни чи во по ве за них – ухва ће них у не за у-
ста вљи ви ко ви тлац смр ти, звер ства и де струк ци је, ко ји не оста вља пре ви ше на де у 
мо гућ ност из ла за или мо гућ ност из ра за. 

Ова вр тло жна цир ку лар ност исто ри је ко ја, у ро ма ну Што на по ду спа ваш, у фок-
не ров ском ма ни ру, те сно оба ви ја по ро дич но ста бло и ње го ве ру кав це, не по му ће но 
се огле да у лир ској струк ту ри тек ста. Ре фре ни ма и лајт мо ти ви ма – тр њем, ва тром или 
пти ца ма – утка ним у оби ље ор га ни ци стич ке ме та фо ри ке и ре ли гиј ске сим бо ли ке, 
по сте пе но се отва ра ју и про ду бљу ју се ман тич ки по но ри, али та ко да се у њи ма ни шта 
не гу би и не иш че за ва не по врат но, та ко да оста ју „ва тра ко ја го ри, а не из га ра и раз га ра“. 
Чи та ва ком по зи ци ја је, при том, су ма тра и стич ки осен че на, прот ка на син хро ни ци те-
ти ма по пут сли ке обез гла вље них ри ба ло кал них пе ца ро ша ко је па да ју на ме сто на 
ко јем је не ка да ра ни је пао обез гла вље ни вој ник, те за пљу сну та на но си ма исто риј ских 
та ла са ко ји уда ра ју у исте оба ле и то ком Дру гог свет ског ра та и то ком де ве де се тих 
го ди на у БиХ. Цви је тић је исто вре ме но ан дри ћев ски хро ни чар ко ји се по све ћу је сва-
ком по је ди нач ном ли ку и не дâ на диг ни тет жр та ва, ли ри зо ва ни ји Се ли мо вић, тј. пи сац 
на кло њен мак си ма ма ко ји не пре за од па те тич ног ре ги стра (на жа лост, ни по ко јег 
кли шеа или ки ча, у из у зет ним слу ча је ви ма), ре ги стра ко ји у исто вре ме са др жи и бла ге 
ре ми ни сцен ци је на над ре а ли стич ки по ет ски има ги на ри јум, али и по зо ри штем ин спи-
ри сан про за и ста ко ји се, при све му то ме, во ди пост мо дер ни стич ким до ку мен та ри-
стич ким и ме та фик ци о нал ним по бу да ма.

Упо ре до с тим, реч је и о јед ном од ау то ра/ки  ко ји ши ром не ка да шње СФРЈ, би ло 
на тра гу ових или не ких дру гих књи жев них узо ра и по е ти ка, у по след њих не ко ли ко 
го ди на из на ла зе но ве и ау тен тич не на чи не да про го во ре о (пост)ју го сло вен ском ис-
ку ству. Оно што при том при вла чи па жњу је сте чи ње ни ца да они све при мет ни је и 
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кре а тив ни је ко ри сте по тен ци ја ле не ка да шњег срп ско хр ват ског јук ста по ни ра ног са 
тре нут но ва же ћим на ци о нал ним је зич ким стан дар ди ма. Умет нич ко по и гра ва ње с 
је зич ким по ли ти ка ма у ре ги о ну, ко је не рет ко под ра зу ме ва и пре о кре та ње њи хо вих 
ар би трар них огра ни че ња и апо ри ја у ко рист соп стве не тек сту ал не сло бо де, свој стве-
но је ау то ри ма и ау тор ка ма раз ли чи тих про фи ла, ге не ра ци ја и аспи ра ци ја и, по све му 
су де ћи, по се ду је огро ман књи жев но и сто риј ски по тен ци јал. Пи шу ћи о „Ју го сло ве ни-
ма“ и о „Ју го сла ве ни ма“, Дар ко Цви је тић, баш као и не ке ње го ве ко лег(иниц)е, а осо-
би то оне на кло ње не је зич ком екс пе ри мен ту или ли ри зму, на исто вре ме но благ и 
ле ко вит, али и књи жев но и етич ки про до ран на чин, успе ва да по ме ри гра ни це из ре-
ци во сти нај ду бљих (исто риј ских) тра у ма на овом под не бљу.


