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РАЗМЕНА ДАРОВА

Вла ди мир Ар се нић

ТЕ ЗА ВЕ ЋА ОД РО МА НА
(Ива на Бо дро жић: Си но ви, кће ри, Ор фе лин из да ва штво, Но ви Сад, 2020)

Има те ма ко је су про сто ве ће од књи жев но сти. Мо жда ово зву чи пре тен ци о зно с 
јед не, а ни по да шта ва ју ће с дру ге стра не, али књи жев ност је кон вен ци ја, при хва та мо 
да су зна ко ви на па пи ру зна ме ња јед ног све та ко ји се, док чи та мо, од ви ја у на шим 
гла ва ма. Она је, да кле, ствар до го во ра, пут ко јим пре ла зи мо сти ца њем све ве ћих ком-
пе тен ци ја ко је би тре ба ло да нас од ве ду у свет но вих емо тив них, ин те лек ту ал них и 
ме та фи зич ких спо зна ја. Ли те ра ту ра то не ра ди из бо ром те ме, јер да је та ко, сва би 
књи жев ност би ла ис цр пље на још у ан ти ци. До се за ње до та ко зва ног ме та фи зич ког 
ни воа у књи жев ном де лу (ка ко је то на звао Ин гар ден) по сти же се из бо ром из ра жај них 
сред ста ва, спо јем на из глед не спо ји вог, бе жа њем од по зна тог, тра га њем за ис ка зом 
оног не ис ка зи вог. Дру гим ре чи ма, а да се по слу жим оним што те о ри ја и прак са књи-
жев но сти већ уве ли ко по зна је – ли те ра ту ра тре ба да нас на те ра на ка тар зу (Ари сто тел) 
и/или епи фа ни ју (Џојс). Ипак, књи жев ност је и ствар мо де. Не ке те ме до би ју на по пу-
лар но сти, од но сно чи та но сти, па се де ша ва да се спи са те љи це/пи сци ба ве пи та њи ма 
о ко ји ма не зна ју го то во ни шта или тек по ма ло и он да пред ти ме ли те рар ност, као 
умет нич ки ква ли та ти ван из раз тек ста, мо ра да по гне гла ву. А ка ко ре че Вит ген штајн, 
о оно ме о че му се не зна ни шта, нај бо ље је ћу та ти.

Те ма про ме не по ла опе ра тив ним пу тем, пре ла зак из би ва ња же ном/му шкар цем у 
би ва ње му шкар цем/же ном по ста ла је при лич но ак ту ел на у по след ње вре ме. С пра-
вом. Ње на ак ту ел ност је ра зу мљи ва не са мо за то што на ма за кљу ча ним у чвр сто 
иза бра не/на мет ну те/си гур не пол не и род не уло ге да је при ли ку да во а јер ски за ви ри-
мо ис под ко же осо ба ко ји ма би о ло шки уро ђен пол ни је удо бан, од но сно ко је же ле да 
се про ме не. По врх за до во ље ња ове ско по фил ске по тре бе, пи та ње про ме не по ла 
под ра зу ме ва и чи тав низ пи та ња о сло бо ди из бо ра, али и иден ти те ту, при ват но сти, 
ути ца ју дру штва на по је дин ца, о па три јар ха ту, фе ми ни зму (без об зи ра на смер по ме-
ну те про ме не) и мно га дру га из обла сти би о по ли ти ке. 

Кад је ове го ди не, на кон па у зе од го ди ну да на због пан де ми је, на Књи жев ним су сре-
ти ма Cum gra no sa lis до де ље на на гра да Ме ша Се ли мо вић ро ма ну Си но ви, кће ри Ива не 
Бо дро жић жи ри је с пра вом ле ги ти ми сао ову те му и до вео је у жи жу јав но сти. Она, 
да ка ко, ни је но ва, чак је све ви ше има у ре ги о нал ној књи жев но сти, њом се ба ве, на 
при мер, Еспи То ми чић у ро ма ну Your lo ve is king или Игор Штикс у дра ми Зре ња нин. Књи-
жев ност је на тај на чин пре у зе ла на се бе да под стак не рас пра ву ко ја би тре ба ло да се 
од ви ја у дру штву и у ко јој би тре ба ло да узму уче шће не ки са свим дру ги чи ни о ци, на 
при мер, здрав ство, суд ство и обра зо ва ње. Књи жев ност, на рав но, а под тим ми слим на 
чи та во књи жев но по ље ко је укљу чу је ау то ре, из да ва че, кри ти ча ре, жи ри је, про мо те ре, 
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али и чи та о це би тре ба ло да бу де све сна сво јих огра ни че ња и да се на кон по ста вља ња 
пи та ња и ука зи ва ња на не прав де про сто по ву че и скло ни јер њен по сао је да се ба ви 
емо ци ја ма кроз текст, а не би ло ка квом ре гу ла ти вом. У том сми слу, ве о ма је ва жно 
што је жи ри ску пио хра бро сти да на гра ди спи са те љи цу мла ђе ге не ра ци је ко ја пи ше 
о те ми ко ја и у свом из вор ном и у свом пре не се ном зна че њу мо же да има огро ман 
ути цај на јед но дру штво. И то је ви ше не го бит но, шта ви ше. Уло га књи жев ног по ља би 
се ту и за вр ши ла.

Про бле ми с ро ма ном Си но ви, кће ри ме ђу тим на сту па ју на не ким дру гим ни во и ма, 
а нај ви ше на ства ра њу оног што смо, у не до стат ку бо љег пој ма, на зва ли ли те рар ност, 
а што под ра зу ме ва естет ски ви шак вред но сти. Од но сно, као што сам се би дао сло бо ду 
да утвр дим на по чет ку, ушав ши у јед ну те му ко ја је ве о ма сло же на, текст на по слет ку 
би ва по је ден, пре ста је да бу де ро ман и по ста је не што са свим дру го. Не по ма же ни 
чи ње ни ца да је Ива на Бо дро жић од у ста ла од то га да три гла са ко ји се ја вља ју у при чи 
дра ма тур шки ја сни је рас пле те. За плет је ја сан сва ком па жљи вом чи та о цу, али рас плет 
у пот пу но сти из о ста је и то је до бро јер би се ње го вим уво ђе њем на од ре ђен на чин 
из не ве ри ло оно што ро ман по ку ша ва – де тек ци ја ста ња, по ста вља ње пи та ња, од су ство 
ту ма че ња. Не ко би то мо жда на звао ку ка вич лу ком, не ко ло шом ро ма неск ном струк-
ту ром, али ме ни се чи ни да је то за пра во је ди но што је књи жев но вред но у овој књи зи, 
од но сно је ди но што се опи ре кли шеу.

Мо жда је пр ви глас ко ји при па да Лу ци ји, де вој ци стра да лој у са о бра ћај ној не сре-
ћи или у по ку ша ју са мо у би ства, је ди ни и ау тен ти чан. Ње му при па да и нај ви ше тек ста 
у по ре ђе њу с пре о ста ла два. Ње но здрав стве но ста ње, из ко јег сле де ње но на ра тив но 
зна ње и моћ, ста ње је ве о ма сло же но, она је не по крет на, ве за на за по сте љу, од у зе та 
јој је моћ го во ра, али чу је и мо же вер ти кал но да по кре ће очи. Она оби та ва у ин сти ту-
ци ји за па ли ја тив ну не гу у бли зи ни Ва ра жди на. При ча ко ју нам при по ве да ком би на-
ци ја је ре ми ни сцен ци ја на жи вот пре не сре ће, као и оно што у тре нут ку при по ве да ња 
мо же да ви ди и са зна. Ова кав на чин при по ве да ња ка рак те ри сти чан је и за пре о ста ла 
два гла са у књи зи од ко јих дру ги при па да ње ном мом ку До ри ја ну, ко ји је у де тињ ству 
био де вој чи ца, док тре ћи при па да Лу ци ји ној мај ци. Глав ни про блем с До ри ја но вим и 
мај чи ним гла сом је сте да нео до љи во под се ћа ју на Лу ци јин. Не по сто ји је зич ка иди о-
син кра зи ја, не ма ни ка кве про ме не то на, рит ма, фра зи ра ња – све је исто од пр ве до 
по след ње стра ни це. Ако је спи са те љи ца же ле ла да на пи ше не што што на ра тив ном 
струк ту ром под се ћа на Бу ку и бес, он да је из не ве ри ла основ но на че ло ау тен тич но сти 
гла со ва. Ко год је про чи тао Фок не ро во ре мек-де ло не мо же да за бо ра ви Бен џи јев 
глас. Овим не по ре дим ни вое зна ња Бен џи ја и Лу ци је, шта ви ше, са мо же лим да ис так-
нем да је на чин ње го вог го во ра, екс тре ман ка кав је сте, не што што вам за у век оста је 
у пам ће њу. Ипак, што је још ва жни је, ускла ђен је с ни во и ма зна ња и обра зо ва ња ко је 
Бен џи по се ду је. На су прот та квој ра зно вр сно сти сто је гла со ви Лу ци је, ње не мај ке и 
До ри ја на.

Дру га ствар ко ја бо де очи је сте од су ство хра бро сти да се ис ка жу сло же но сти иден-
ти тет ских бор би кроз ко је про ла зе Лу ци ја и До ри јан. На стра ну што је и мо ти ва циј ски 
сла бо об ра ђе на ње на ови сност о мај ци и по ро ди ци ко ја је на кра ју од ве де у ау то ко ји 
за у ста ви на пру зи и са че ка у ње му воз, али то ме би мо гло да се про гле да кроз пр сте. 
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Мно го ве ћи про блем је сте кли ше ти зо ва на по став ка ствар но сти кроз ко ју про ла зе 
про та го ни сти. Све што се де ша ва у ро ма ну, а ти че се од ра ста ња жен ских ли ко ва као 
да је већ ви ђе но, а слич но је и по во дом До ри ја но вог де тињ ства. На рав но да је мо гу ће 
твр ди ти да ни ко од нас не жи ви ег зем пла ран жи вот, сва на ша де тињ ства ли че јед но 
на дру го. Ме ђу тим, про ме на кроз ко ју До ри јан про ла зи је суп стан ци јал на, а ми као 
чи та о ци то ни смо до жи ве ли у тек сту. Не по сто ји ин тен зи тет сце на, не ма упе ча тљи вих 
до га ђа ја, а не ма ни оне зна чај не ти ши не, оне „на ме тљи ве од сут но сти“. Ако код Лу ци-
је и ње не мај ке по сто ји и оно што би смо мо гли да на зо ве мо по ро дич ном анам не зом 
кроз ко ју је мо гу ће раз у ме ти сим бо ли ку на сло ва, она код До ри ја на из о ста је. Ау тор ка 
је сте ишла за иде јом сти ша не дра ма тур ги је, од но сно не спек та ку лар но сти, што мо же 
да бу де ра зу мљи во кад је у пи та њу по ме ну та ско по фи ли ја, ужи ва ње у по гле ду у дру-
ге, по себ но у њи хо ве пат ње. Пра ви ти спек такл од тек ста зна чи ло би до ли ва ти уље на 
ва тру. Ипак, чи та о ци тра же мо ти ва ци ју да на ста ве с чи та њем тек ста, а она, по себ но 
она ко ја би про из ла зи ла из ка рак те ра и суд би на про та го ни ста, из о ста је јер из о ста је 
и спе ци фич на те жи на по ме ну тих ли ко ва. Реч ју, пре ви ше су пло шни, јед но о бра зни, 
јед но став ни. На при мер, Лу ци ја сти хиј ски ме ња по на ша ње пре ма До ри ја ну и не ка ко 
се су ви ше ла ко и пре че сто под вр га ва во љи сво јих мај ке и бра та. Он пак де лу је као 
не ки тре ће ра зред ни тра гич ки ју нак кад го во ри ка ко све уни шта ва око се бе. Да су у 
пи та њу од но си ме ђу дру штве но нор ми ра ним хе те ро сек су ал ним па ром све то би смо 
по сма тра ли с бла гим под сме хом. Ова ко, с об зи ром на то да се ра ди о дру штве но не-
нор ми ра ном од но су, ства ри би тре ба ло да гле да мо „дру гим“ очи ма. Ако би смо при-
хва ти ли та кво гле да ње на ства ри, он да би до шло до до дат не дис кри ми на ци је осо ба 
ко је су ио на ко го то во без из у зет ка дис кри ми ни са не на За пад ном Бал ка ну. Реч ју, књи-
жев ност ко ја ни је до бра, не ва ља кад опи су је би ло ка кве од но се ме ђу љу ди ма, у свим 
њи хо вим ва ри ја ци ја ма. Књи жев ност мо ра да бу де бо ља ка ко би оно за шта се бо ри, у 
овом слу ча ју иде ја сло бо де из бо ра у су штин ском сми слу ре чи, би ла до вољ но иза зов-
на и при влач на, да би би ла за во дљи ва и при јем чи ва.

Мо жда је ово мак си ма ли стич ки зах тев, мо гу ће је да су оче ки ва ња ве ли ка по себ но 
сто га што је оно што спи са те љи ца има од ору ђа је зик. Да у ње му ства ра и да се њим 
слу жи ка ко би фик тив ни свет, ју на ке ко ји де ла ју и њи хо ве од но се учи ни ла што пла-
стич ни јим, што оне о би ча је ни јим (у сми слу ру ског фор ма ли зма, па чак и у сми слу 
Брех то вог Вер фрем дун га), што увер љи ви јим. 

На жа лост, чи ни се да је Ива на Бо дро жић оста ла на књи жев но ни жем ни воу од же-
ље ног и/или оче ки ва ног, те да је те ма над ра сла са мо де ло. Текст ни је ус пео њо ме да 
овла да, она је пре ви ше ја ка или про во ка тив на и од шу ме се не ви ди др во. Ома ђи ја ни 
при ли ком да за ви ри мо у оно што нас при вла чи, али нам је не по зна то и стра но, за бо-
ра ви ли смо да по гле да мо ка ко је књи га на пи са на, а она ја на пи са на са мо про сеч но, 
као лош до ма ћи филм, увек ам би ци о зан, а че сто нео д глу мљен и не ре жи ран до кра ја. 


