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ЧЕ СТИ ЦЕ РА ТА
(Ива на Ро гар: Град, пе пео, Оceanmore, За греб, 2020)

У су сре ту са на сло вом пр вог ро ма на Ива не Ро гар, ау тор ке из Хр ват ске ко ја је до 
са да об ја ви ла и две од лич но при хва ће не збир ке крат ких при ча (Там но огле да ло, 2014 
/ За греб, Бе о град и Ту ма че ње сно ва, 2016, За греб), чи та лац или чи та тељ ка ла ко мо же 
по ми сли ти да је реч о на го ве шта ју ин тер тек сту ал ног ди ја ло га са Ки шом, или ба рем 
ње го вом књи гом Ба шта, пе пео. Ка да се, ме ђу тим, чи та ње тек ста при ве де кра ју, ја сно 
је да та ква асо ци ја ци ја ни је уте ме ље на ни у ау тор ки ним ин тен ци ја ма ни у њи хо вом 
оства ре њу. Иа ко је и у ње му јед на од до ми нант них те ма (дис)фук нци о нал ност по ро-
ди це, реч је о ро ма ну ко ји на тој те ми ин си сти ра пре вас ход но с ци љем ука зи ва ња на 
ши ру со ци о по ли тич ку и исто риј ску ди на ми ку (рат них) ра за ра ња, као и на њен ап сурд, 
при бли жа ва ју ћи се на тај на чин дис то пиј ском дис кур су, али до ди ру ју ћи се с њим тек 
не знат но, а не у пу ном ин тен зи те ту и оп се гу зна че ња.

У си вим, ма гло ви тим ко ор ди на та ма, у не по зна том под руч ју „на сје ве ру зе мље“, у 
нео д ре ђе ном вре мен ском раз до бљу, од ви ја се по ро дич на ан ти дра ма чи ја ло ги ка – 
за пра во ало гич ност – од ра жа ва, у ма лом, ко лапс иза зван на из глед пот пу но на глим и 
не ја сним тек тон ским по ре ме ћа јем у ег зи стен ци јал ним при ли ка ма. Че тво ро чла на 
по ро ди ца, ко ју чи не мај ка На та ша, ње ни си но ви Ален и То ни, као и не и ме но ва ни На-
та шин отац, го то во је за ро бље на у про сто ру соп стве не ку ће. У са же том ро ма ну Град, 
пе пео, чи ја је струк ту ра за ми шље на пре ци зно и сми сле но, сва ко од ових чла но ва, 
осим На та ше, до би ја пра во при по вед ног гла са. На из ме нич но се ни жу крат ка по гла вља 
у ко ји ма нас у ван ред не жи вот не окол но сти по ро ди це нај пре уво ди ста ри ји син Ален, 
по том, из вр ло не по у зда не пер спек ти ве, и ње гов де да, се квен це у ко ји ма се у тре ћем 
ли цу при по ве да с фо ку сом на лик мај ке, као и умет ну ти па са жи ко ји упра во има ју 
функ ци ју по тен ци јал ног ра све тља ва ња ми сте ри је ван ред ног ста ња, на ко јој ау тор ка 
до след но ин си сти ра, да би се ро ман за тво рио сво је вр сним епи ло гом из угла нај мла-
ђег чла на То ни ја. Че ти ри умет ну та па са жа чи не дис кур зив на од сту па ња, бу ду ћи да су 
осми шље ни као ен ци кло пе диј ске је ди ни це, са же ти уџ бе нич ки из во ди ко ји го во ре о 
исто ри ја ту опи јум ских ра то ва во ђе них из ме ђу Ки не и Ве ли ке Бри та ни је, от кри ћу ба-
ру та и исто ри ји оруж ја, по том ра ту из ме ђу Осман ског цар ства и Пољ ско-ли тван ске 
уни је, те, на по слет ку, оном нај ско ри јем – Ал жир ском ра ту за не за ви сност. Њи хов 
ода бир и фраг мен тар на ло ги ка на во де на по ми сао да је пре ћу та ни раз лог исто риј ске 
ка та стро фе, у чи јој сен ци коп ни ку ћа ју на ка, за пра во ста ње (ору жа ног) рат ног су ко ба, 
а ту по ми сао под у пи ру и за вр шни То ни је ви па су си, од но сно ње го ва опа ска о соп стве-
ном стра ху од сва ког ио ле екс пло зив ног зву ка. Упр кос то ме, ком по зи ци ја ро ма на 
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те ме љи се на сво је вр сном од су ству те ме ља, на ин тен ци о нал ном из о ста вља њу ко нач-
них об ја шње ња, по ста ју ћи при јем чи ва за ра зно ли ке ин тер пре та ци је.

Већ увод ном ре че ни цом, пре ло мље ном кроз Але но ву свест – „Об зор је уви јек био 
бес крај но да лек и не по сред но бли зу“ – ау тор ка на го ве шта ва ди ја лек ти ку ко ја је за ту 
ком по зи ци ју кон сти ту тив на, ону из ме ђу при ват не и оп ште исто ри је, из ме ђу про сто ра 
ку ће и оно га из ван ње, ко ји ипак у исто вре ме ко ре ни то ути че на оно уну тар, и то не 
са мо уну тар са ме ку ће већ и ње них ста на ра. С об зи ром на то да се у исто вре ме при-
ви ле гу је мо тив ход никâ, опи са них по пут цр не ру пе, као ла ви ринт ског про сто ра у 
ду би ни у ко јем ства ри вол шеб но иш че за ва ју, про сто ра ко ји је ујед но по пут об зо ра с 
по чет ка јер се ни у ње му не мо же „од ре ди ти до кле точ но до пи ре по глед“, ја сно је да 
у под тек сту тре ба тра га ти за пси хо а на ли тич ким па ра ле ла ма. Ход ни ци та ко фи гу ри-
ра ју као не све сно ку ће, с ко јим и у ко ме се ју на ци су да ра ју, лу та ју ћи или чак не ста ју ћи 
у ње му. На гла ше но пре тен ци о зна, не рет ко ци нич на, за дру ге чла но ве по ро ди це не 
пре ви ше за ин те ре со ва на, его-пер спек ти ва Але на укр шта се ту са тра гич ним по ку ша-
јем ње го вог па ра но ич ног де де да те ход ни ке за и ста пре вла да не би ли сти гао до 
соп стве ног из ба вље ња – за пра во не мо гућ но шћу овог ста рог чо ве ка да иза ђе из про-
шло сти и отво ри се ка дру го сти, са То ни је вим ти хим упи ја њем ха о тич не ат мос фе ре у 
ко јој се ње го ва деч ја пси ха фор ми ра на ру бо ви ма, као и На та ши ним оп се сив ним, 
ре пе ти тив ним по ку ша ји ма да у ван ред ни жи вот уне се при вид ре да. Од у зи ма њем 
пер спек ти ве са мо овој ју на ки њи, као и пре до ча ва њем ње не при ну ђе но сти да се осла-
ња на соп стве не ка па ци те те у ри ту ал ној бри зи о до ма ћин ству и сва ко днев ној бор би 
за пре жи вља ва ње чи та ве по ро ди це, де лом и услед нео бја шње ног од су ства ње ног 
му жа, Ива на Ро гар текст про жи ма и фе ми ни стич ким им пул си ма и по тен ци ја ли ма. 
Су ге ри шу ћи за ро бље ност ове ју на ки ње па три јар хал ним узу си ма, ко ји се по себ но 
ого ља ва ју у ван ред ним окол но сти ма, ау тор ка је осли ка ва као при ли ку го то во сра слу 
са цре вом уси си ва ча, али и оста вља за ро бље ном до са мог кра ја ро ма на, ка да се, ба-
рем при вид но, ус по ста вља „но ва нор мал ност“. Та да из угла већ од ра слог То ни ја, ко ји 
се мо жда кре ће сто па ма ста ри јег бра та, бу ду ћи да по на вља ње го ве уо би ча је не рад ње 
(ба ца ње ке си ца ча ја од хи би ску са на су се до ву те ра су), са зна је мо да је ван ред но ста ње 
пре ва зи ђе но, али да су ње го ве по сле ди це по уку ћа не ко је, на кон Але но вог од ла ска, 
чи не са мо То ни и На та ша, ипак не знат не. Ти ме се на ра ци ја до дат но отва ра за иде ју о 
то ме да не до вољ но по зна ва ње исто ри је или од су ство уче ња на осно ву ње, би ло да 
је та исто ри ја ко лек тив на или лич на, не ми нов но до во ди до ци клич них по на вља ња 
ма ни фе ста ци ја оног по ти сну тог, не ја сног и нео све тље ног по пут ход ни ка, по на вља ња 
ко ја су ап сурд на и ло ги ком не у хва тљи ва ко ли ко и по губ на и ра зор на. Јук ста по ни ра ње 
„ен ци кло пе диј ских па са жа“ са оним „при ват ним“, па са жа чи ји за јед нич ки име ни тељ 
је су рат, ору жа ни су коб и не кон тро ли са но пре пу шта ње агре сив ним на го ни ма ко ји 
до во де до тра гич них по сле ди ца, у све тлу за вр шет ка, мо гу ће је чи та ти упра во у том 
кљу чу. Исто ва жи и за по зи ци ју Але на, је ди ног ју на ка ко ме је до де ље на на гла ше на 
исто риј ска свест, као и спо соб ност ме та и сто риј ског ра су ђи ва ња.

У ат мос фе ри све ин тен зив ни јег дис тан ци ра ња, уза јам не не тр пе љи во сти, мен тал не 
оту пе ло сти или све про жи ма ју ћег осе ћа ја без из ла зно сти, ју на ци све ви ше гу бе моћ раз-
ли ко ва ња по треб ног и не по треб ног, кон струк тив ног и уза луд ног, вред ног и без вред ног. 
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Тај про цес ау тор ка ста па са ве ге та тив ном ме та фо ри ком, при сут ном не са мо у по је ди-
ним по ет ским сли ка ма већ и у ду бљим струк ту ра ма тек ста, што су ге ри ше и сам мо то 
ро ма на. Сход но то ме, др во по мо ран џе ко је на пра сно ни че у дво ри шту ку ће, пр ко се ћи 
пу стој, „го лој, сту де ној, си вој и ја ло вој“ зе мљи, фи гу ри ра као сти дљи ва на зна ка на де 
или жи во та, баш као и по ко ји за лу та ли лист, ко ју ни са ми уку ћа ни, ни љу ди ко ји их 
окру жу ју, ви ше не уме ју да пре по зна ју или це не, пре тва ра ју ћи то др во у узрок бе сми-
сле них су сед ских су ко ба све док не до ђе до тре нут ка у ко ме је је ди но ре ше ње про-
бле ма ње го во уни ште ње. На тај на чин, вр ло по сред но и суп тил но, де лом и ти ме што 
упр кос на чел ној де ло ка ли зо ва но сти ју на ци ма до де љу је име на ка рак те ри стич на за 
ов да шње под не бље, Ива на Ро гар ро ман про жи ма и кри тич ком оштри цом усме ре ном 
на исто ри ју ју го сло вен ских рат них су ко ба (при зи ва ју ћи у свест или се ћа ње ов да шњих 
чи та ла ца пе ри о де хи пе рин фла ци је и ре стрик ци ја), а, не што ди рект ни је, и на ло ги ку 
ка пи та ли зма у це ло сти. 

У кри ти ци је до са да с пра вом ис ти ца на стил ска из вр сност Ива не Ро гар. У ро ма ну 
Град, пе пео, све де ност и од сеч ност сти ла, ње го ва ин тен ци о нал на мо но то ност, ефект но 
до ча ра ва ју сту пор и ле тар ги ју све та у чи јим се ко ор ди на та ма од ви ја рад ња. Исто та ко, 
с раз ло гом се ука зу је и на бе ке тов ски им пулс у при по ве да њу. Је дан од упе ча тљи ви јих 
чи та лач ких ути са ка про ис ти че упра во из ау тор ки не па жљи ве кон тро ле над је зи ком, 
из ње ног успе ха да елип сом и еко но мич но шћу из ра за ожи ви ат мос фе ру ап сур да, све 
упа дљи ви јег оту ђе ња и на ра ста ју ћег не ра зу ме ва ња ко је за хва та жи во те ње них ју на-
ка. Ме ђу тим, при по ве да ње је на тре нут ке не по треб но оп те ре ће но де кла ра тив но шћу, 
што, с об зи ром на не ве лик обим ро ма на, до не кле сен чи пре о ста ле ути ске. Уоч љив је, 
исто та ко, и ма њак пси хо ло ги за ци је на у штрб (ме та)исто ри за ци је. Пре ци зни је, сти че 
се до јам да је ау тор ка и те ка ко има ла и по во да и по тен ци ја ла да ви ше про сто ра или 
ду би не усту пи по ро дич ној ди на ми ци, од но сно ди на ми ци жи во та са ме ку ће, бу ду ћи 
да се не ке од нај бо љих сце на ти чу упра во ње (по пут сце не смр ти стар ца у ход ни ци ма 
или дру гих у ко ји ма се На та ша се ћа соп стве ног де тињ ства), а да при том не угро зи 
фо кус на со ци о по ли тич кој ком по нен ти ап сур да. Но, упр кос то ме, за хва љу ју ћи ми ни-
ма ли стич ком при по вед ном им пул су ко јим се убе дљи во до ча ра ва ат мос фе ра жи во та 
у не и ме но ва ном гра ду под че сти ца ма пе пе ла, обез ли ча ва ње ег зи стен ци је под сен ком 
ра та, увек буд на опа сност од по на вља ња исто риј ских гре ша ка или при ста ја ња на ап сурд 
– пре до че на про ми шље но и сло же но, ро ман Град, пе пео за вре ђу је пом ну чи та лач ку 
па жњу, и то осо би то у са да шњем тре нут ку, ка да до из ра жа ја по себ но до ла зи и ње гов 
не хо тич ни про фет ски ква ли тет.


