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Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић

ПСИ ЉУ БАВ НОГ РА ТА
(Вла ди мир Ко пицл: Пур пур на де ка да, Де ре та, Бе о град, 2020)

Но, ако цр ни на и при ста је Елек три, вај ка ње не до ли ку је при по ве да чу. На 
ње му је да, ве чи то ду жан пи сцу, за бо ра ви на се бе. Уо ста лом, не ре че ли 
је дан од књи жев них ко ри фе ја да би, при си љен на за хвал ност ђа во лу, го во
рио све нај бо ље о ње го вим ро го ви ма?

Во ја Чо ла но вић, Ода ма њем злу, 2011.

Ве ру јем да ни је нео бич но, а ни не у пут но, при каз пр вог ро ма на пе сни ка, есе ји сте, 
кри ти ча ра и пре во ди о ца Вла ди ми ра Ко пиц ла (1949) за по че ти ре ми ни сцен ци јом на 
по след њи за жи во та об ја вље ни ро ман нај ду го веч ни јег срп ског про за и сте, уред ни ка 
те ле ви зиј ског про гра ма, пре во ди о ца и дра ма тур га Во је Чо ла но ви ћа (1922–2014). По-
ве зу је их – ау то ре и њи хо ва де ла – не што ма ње од без број свој ста ва и чув ста ва: обо-
ји ца при чу и при по ве да ње при кљу чу ју на на па ја ње ра зно вр сним са др жа ји ма и дис-
кур си ма (кул тур ним, на уч ним, умет нич ким, али и оне о би че ним го во ром и по ја ва ма 
из сва ко днев ни це); обо ји ца у си же и из раз ин ве сти ра ју ду го ве ко пам ће ње – фи ло зоф ско, 
есте тич ко-по е тич ко, исто риј ско, со ци о ло шко, фи ло ло шко, ме диј ско; обо ји ца се до ви-
тљи во и ма што ви то по и гра ва ју еле мен ти ма за на та и умет но сти та ко што ре а ли стич ку 
рад њу и за ми сли ве ли ко ве сми шље но пред ста вља ју као ар ти фи ци јел не и не пред ви ди-
ве, а све што је ег зи стен ци јал но и суд бин ско као игру или, не рет ко, по ма ло мор бид ну 
бур ле ску. И Чо ла но вић и Ко пицл пи шу гу сто и сна жно, ве се ле ћи се је зич кој акро бати-
ци и не ус те жу ћи се да ско че у ве се ли па као је зи ка, вра ћа ју ћи се одан де пре(-)фри га ни. 
Сто га и Ода ма њем злу и Пур пур на де ка да спа да ју у ону увек чу де сну и ин спи ра тив ну 
про зну фор му ко ја се мо же опи са ти и као ко мич ни ро ман и као ро ман иде ја, а све то 
за хва љу ју ћи свој ству ко је би, тек не где уз гред, Чо ла но ви ћев ју нак Јан ко Ђа па на звао 
„бе срам на це ре брал ност“. 

Ода ма њем злу је, при вид но, при ча о крат ком су сре ту од пет на е стак са ти јед не 
Фин ки ње и јед ног Бе о гра ђа ни на ко ји су не кад дав но би ли у ве зи, док је Пур пур на де
ка да, та ко ђе при вид но, ро ман о ду гом, прет по ста вља мо ви ше ме сеч ном, удва ра њу 
јед ног Но во са ђа ни на ко је ни ка ко да по ста не ве за; но док је Чо ла но ви ћев ро ман не-
по ре ци во ве ри стич ки ре а ли сти чан и си ту и ран на ја сно од ре ђе не и (на мер но до сад но 
пре по зна тљи ве) бе о град ске ло ка ци је, Ко пиц лов Но ви Сад је до крај но сти оне о би чен 
и ин стру мен та ли зо ван у по при ште се ћа ња, скри ва ња и са че ки ва ња. У оба ро ма на 
же на ко ја је пред мет љу бав ног за ни ма ња са гле да на је спо ља, но та стро го кон тро лиса-
на екс тро спек ци ја не чи ни жен ско би ће ну жно тај но ви тим, већ га, гле чу да, зна учи-
ни ти не спрет ним и не сна ла жљи вим. Код Чо ла но ви ћа је же ље на же на дис тан ци ра на 
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ти ме што су ње не и те ле сне и емо тив не ре ак ци је крај ње збу њу ју ће, те је ин три гант ном 
чи ни упра во не пред ви дљи вост; код Ко пиц ла је же на за ко јом се жу ди стал но пре бли-
зу, уве ли ча на лу пом сва ко дне ви це, са пе та оба ве за ма и не рет ко опер ва же на зно јем. 

Чо ла но ви ћев ро ман те шко да се мо же под ве сти под фан та сти ку, али има ме ста 
сум њи да је у ко ре ну ау то ро ве на ка не за ми сао ко ја је да ле ка вер зи ја сред њо ве ков не 
кон вен ци је сно ви ђе ња: ни је, на и ме, са свим си гур но да се љу бав ни су срет Оде ма њем 
злу до го дио игде осим у са ња ре њу јед ног мо ле ку лар ног би о ло га. При по ве да ње се 
код Чо ла но ви ћа ра сло ја ва и ме ан дри ра у по пи си ва ње фе но ме на и емо ци ја глав ног 
ју на ка, раз от кри ва ње стра хо ва од раз от кри ва ња, а кон тем пла ци ја о на уч ним хи по те-
за ма или до ка за ним са зна њи ма укр шта се са лу та ју ћим мо ти ви ма Јан ко ве хи по хон-
дри је (ослу шки ва ње шу ма у уши ма и от ку ца ја ср ца), стра ха да се не от кри је љу бав на 
аван ту ра, те ско бе пред ве сти ма из ве ли ког све та и ма лим про сто ри ма Бе о гра да у 
ко ји ма је ње го ва љу бав ни ца мо жда из ло же на ри зи ку. При по ве да ње се код Ко пиц ла 
та ко ђе ра сло ја ва и та ко ђе ме ан дри ра у то ко ви ма по пи си ва ња фе но ме на, се ћа ња и 
емо ци ја глав ног ју на ка, јед на ко смо све до ци ње го вих зна лач ки ка му фли ра них стра-
хо ва од раз от кри ва ња, али се кон тем пла ци ја о сваг да шњем све ту укр шта са при се ћа-
њи ма на де тињ ство и мла дост, са умо ва њем о пер фор ман су, по е зи ји и свим њи хо вим 
срод ним об ли ци ма, а чи та лац се стал но су да ра са лу та ју ћим мо ти ви ма у ви ду ни за ња 
се ћа ња и ин тим но ва жних по да та ка, ка те го ри зо ва ња ути са ка и же ља, са пре суд ним 
усме ре њем на ра ти ва ка умет но сти ре чи и те ла, по нај ви ше по е зи ји, а не на у ци и чи-
ње ни ца ма, као што је слу чај код Чо ла но ви ћа.

Ро ман Пур пур на де ка да, рас ко шно опре мљен ин вен тив ним и за во дљи вим под на-
сло вом гот ски херц ро ман 3Д, сла ви те ло и фан та зи ју о те ле сном. Ко пиц лов ро ман 
је сте, по нај ви ше, љу бав на по вест про же та се том и ху мо ром, али је, по све нео че ки ва-
но, фи на ли зо ва на по тре сним и еле гич ним по гла вљем о кар ди о ки но ло ги ји, ве ро ват но 
нај дир љи ви јим од лом ком про зе ко ји ће мо има ти при ли ке да про чи та мо у срп ском 
ро ма ну ко вид не 2020. го ди не. То ће по гла вље са бла сно за љу ља ти сва ку ма ке ту про-
јек то ва ног зна че ња ко је се мо же иси са ти из Пур пур не де ка де. Ова гу ста и не пре глед на 
про за, по ет ска, ау то и ро нич на и са ти рич на исто вре ме но, ана то ми зу је љу бав у ви ше 
не го успе шном по ку ша ју да се ср дач но на сме је ње ној фа тал но сти – фа тал но сти ко ја 
је не рет ко не спрет на, до бро на мер на и без у спе шно енер гич на, као што је то тра па ва 
мла да за вод ни ца ко ја на ср ће на дух и те ло вре ме шног при по ве да ча, или као што је 
то цр но-жу ти Брут, „хе рој ро да пин чер ског“, ког од јед ног цар ства ужит ка у ви ду огром-
не до бер ман ке мо же од ма ми ти са мо дру го, у ви ду пи ле ће џи ге ри це. 

Овај ро ман стра сти, при се ћа ња и де ба те исто вре ме но је и џеп на ода ан тро по цен-
трич ном лир ском нар ци зму. Нар ци зам не мо ра по де фи ни ци ји ну жно би ти пре пу шта-
ње са мо и до ла три ји, не мо ра би ти дру га чи је и леп ше име на де ну то обич ној та шти ни, 
и, што је нај ва жни је на по ме ну ти, нар ци зам ни је оба ве зно обе леж је кон фе си о нал не 
стру је у књи жев но сти: нар ци зам је, ако га по сма тра мо функ ци о нал но, нео п ход ни ни-
во лир ског ис ка за. Нар ци зам је део струк ту ре чи сто лир ске про зе, ко ју овај Ко пиц лов 
ро ман ипак у ве ли кој ме ри удо мљу је: кад се игра ме та фо ра ма, ри ма ма, сно ви ма и 
успо ме на ма, ро ма но пи сац се све вре ме ср дач но под сме ва Нар ци су као по лу у спе шној 
ма ску ли ној фан та зи ји са мо вред но ва ња. 
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За ми шље на као трак тат о за во ђе њу те ла и сво ђе њу емо тив них би лан са, Пур пур на 
де ка да је сте му дра игра тех но ло ги јом при по ве да ња, ка ко жан ров ским фор му ла ма 
ро ма на, та ко и де та љи ма те ле сно сти; аук то ри јал ни ау то ри тет јед ног при по ве да ча 
ко ји, по пут Хен ри ја Фил дин га, ју на ке и при чу над моћ но из вр га ва и ана ли зи и ру глу, 
ана то ми зу је ми сли и стра хо ве глав ног ју на ка, би ра ју ћи де та ље ко је ће раш чла њи ва ти 
до у бес крај, ди гре си ван по пут Ло рен са Стер на. Ово је ро ман где Ко пицл на ва жан и 
дра же стан на чин ожи вља ва и осве жа ва по е тич ке по сту ла те Во је Чо ла но ви ћа, чи јој 
еру дит ној игри во сти и игри вој еру ди ци ји успе ва са вр ше но да па ри ра, прем да не мари 
да му пи ше по све те, ни ти да ета бли ра ко ре спон ден ци је ко ји ма се овај при каз по ку шао 
по за ба ви ти. 

Успо ре но, ди гре сив но, дис пер зи ра но и дис кон ти ну и ра но Ко пиц ло во при по ве да-
ње ру ко во ди се прин ци пом ре и те ра ци је без фи на ли за ци је, по ступ ком сту ди о зног 
ра си па ња и лу ка во ре а ли зо ва не екс пан зи је мо ти ва, а мно го ма ње њи хо вим ди сци-
пли но ва ним гру пи са њем или гра на њем. Текст по чи ње и не пре ста је да пул си ра као 
те ло, ста вља се би у за да так да бу де вр то глав и не пред ви дљив, до би ја ор ган ску фор-
му у ко јој ни су ва жни ре до след или струк ту ра, већ учи нак ко ји за ви си од естет ског 
до жи вља ја; текст по ста је ору ђе спе ку ла ци је о те лу и лич но сти, ин тер ак тив на и ре ак-
тив на мре жа скла па ња и рас кла па ња се ћа ња, ми сли и до га ђа ја.

Ко пиц ло ве игре књи жев ним тек стом окру же не су ми сте ри ја ма са мог пој ма ма те-
ри јал но сти: ма те ри јал но ви ше ни је са мо те ле сно, ни ти је те ло са мо ма те ри јал но, ина че 
би љу та сласт је зич ке игре, ко ја све вре ме има укус џе ма од чи ли ја, оста ла не слав но 
не при ме ће на. Те ло из са да шњих пер спек ти ва дис кур са о ње му мо же мо по сма тра ти 
дво ја ко: као фе но ме но ло шко те ло, ко је ни је са мо до ступ но оку, већ је у нај ве ћој ме ри 
так тил но ис ку ство; као фан та зма го рич но те ло, ро ђе но из раз ли чи тих кул тур них прак-
си у по ку ша ју да се ана то ми ја аси ми лу је, чак у по ку ша ју да се она по јед но ста ви ау то-
ма ти зо ва њем ко је је за пра во фан та зи ји стра но. Као и ма те ри ја, те ло је не пре кид но у 
по кре ту, на ста ја њу, (ре)де фи ни са њу и фор си ра њу. За раз ли ку од ху ма ни стич ког по и-
ма ња су бјек та као уоб ли че ног, не за ви сног и изо ло ва ног, пост ху ма ни стич ки су бјект 
се кон сти ту и ше ус по ста вља њем од но са са окру же њем, те у том схва та њу те ло ни кад 
не по при ма је дан де фи ни ти ван и кон стан тан об лик, па што би он да ту фор му имао 
би ло ко ји текст? 

У ро ма ну Вла ди ми ра Ко пиц ла на ла зи мо пред мет љу бав не же ље и адре сат љу бав-
ног го во ра чи ја је не спрет на ми стич ност и тра па ва бај ко ви тост по ја ча на ти ме што 
аук то ри јал ни при по ве дач ни јед ног тре нут ка не ула зи у ње ну свест, иа ко џен тлмен ски 
де ли све ње не не спрет но сти; нај тач ни је би би ло ре ћи да при по ве дач до зво ља ва јуна-
ку про јек ци ју жен ске све сти у ко ју не ма при сту па. Ни жу се па ра фра зе и ци та ти чи је 
је по ре кло не рет ко екс пли ци ра но без ми сти фи ка ци је, а при по ве да ње је јед но не са-
гле ди во ин тер ак тив но тки во од је ка, опа ски, ре флек си ја, алу зи ја, ко ва ни ца и ок си мо-
ро на. Иа ко при по ве дач све што се де ша ва пре но си ау ди о ви зу ел но, иа ко по вре ме но 
про го ва ра из пер спек ти ве глав ног ју на ка, а по вре ме но из пер спек ти ве над моћ ног 
ау то ри те та, он све до га ђа је и ми сли ми сти фи ку је и иро ни зу је, а дра ма ти зо ва њем сво-
је функ ци је исто вре ме но до га ђа је чи ни ау тен тич ним, те ле сним и так тил ним, док их, 
са дру ге стра не, упра во сво јом иро ни јом фик ци о на ли зу је и чи ни ма ње увер љи вим. 
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Два де сет три по гла вља Ко пиц ло вог ро ма на – по гла вље 16, „Шта је гром пре ћу тао“, 
ре ци мо, игра се Ели о то вим „Шта је гром ре као“ из Пу сте зе мље – пре се ца на су са шест 
ин тер лу ди ја, све ве се лих на сло ва: „Па кле на шти кла“ (у ви ше на ста ва ка, ра ђа ју ћи слут-
њу да при су ству је мо ра ђа њу фе но ме на ко ји би се мо гао опи са ти као се ве ри ни за ци ја 
дис кур са); „Ме ди јум као по ру ка: шта по ру чу је она“ (овом се ети ке том кр шта ва ко ло плет 
SMS по ру ка у ко ји ма има по е зи је, па рок си зма, про ста клу ка и по на вља ња; сам Ко пицл 
кон ста ту је да у ње го вој књи зи има „нео ко му ни ка ци о не ди на ми ке не по ства ре не стра-
сти до у њој увек при та је не јут ко ло ги је и обр ну те јут ко ло ги је“, што би нас од ве ло у 
раз ма тра ње кон сти ту тив них прин ци па до го вор не пат ње и дис кре ди то ва не дис кре
ци је, и ка на ли са ње те ма ти зо ва ња по кре та #Me Too, че му Ко пиц ло ва књи га пи о нир ски 
при сту па, ма да би тре ба ло ко ри го ва ти умет ни ка и ре ћи да обр ну та јут ко ло ги ја да нас 
ни је ни ти за ми сли ва, ни ти мо гу ћа).

Вла ди мир Ко пицл се, по соп стве ним ре чи ма, ба ви „тај на ма и тај ни ца ма веч ног 
жен ског и ње го вих по зи ци ја да нас“; кад би смо тим ре чи ма ве ро ва ли, на су ка ли би смо 
се на спруд вр ло не ли те рар не сум ње у етич ност сва ког пост на бо ков ског на ра ти ва. 
Овај ау тор је, опет по соп стве ном при зна њу, за ро ма неск ни де би ода брао веч ну те му 
љу ба ви, као, ка ко ка же, нај ин три гант ни ју за свој пред ме ту за лем ски уз раст; ни је нам 
ни јед ног тре нут ка при знао да је мо тив Ло ли те упо тре био ка ко би из сен ке из вео све 
пре ћу та не и на ра тив ним за ко ни ма по би је не Шар ло те Хејз. Но, кад са бе ре мо све сум-
ње и слут ње, схва ти ће мо сле де ће: рет ке су књи ге у ко ји ма као у Ко пиц ло вој Пур пур ној 
де ка ди за чуд но, а при род но и спон та но, дру гу ју иро ни ја, ре флек си ја и ан тро по ло шка 
зеб ња, лу цид на игра и ре стрик тив на ми са о ност, па нич на ду би на по и ма ња све та и 
опо ми њу ћа ла ко ћа с ко јом је то по и ма ње чи та ла штву от кри ве но и по ну ђе но.


