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РЕД ВОЖЊЕ

Бо рис Ла зић

ХО РОР И ПРЕ У МЉЕ ЊЕ
(Де јан Ог ња но вић: Про кле ти је, Ghoul Press, Ниш, 2021)

Рет ко ко, на по љу хо ро ра, у са вре ме ној срп ској књи жев но сти, де лу је то ли ко по за-
ма шно и ис трај но, али и та ко си сте мат ски, та ко ја сно и пре глед но, као др Де јан Ог ња-
но вић. И као пе да гог и као на уч ни рад ник, као ис тра жи вач и као ан то ло ги чар, Ог ња-
но вић је, пр ви у на шој сре ди ни, си сте ма ти зо вао прет ход на са зна ња о жан ру хо ро ра 
у све ту и код нас, а као ко у ред ник три еди ци је у но во сад ској из да вач кој ку ћи Ор фе лин 
по ну дио, у еди ци ји „По е ти ка стра ве“, из бор нај бо љих про зних оства ре ња мај сто ра 
при по ве да ча са (за сад) ен гле ског, фран цу ског, не мач ког и пољ ског го вор ног под руч-
ја про пра ће них, уз то, и ис црп ним, струч ним, по го во ри ма. Као есе ји ста, по ред ли те-
ра ту ре, Ог ња но вић по кри ва и стрип, и филм (свет ски и срп ски), а као ин тер вју и ста, 
дао је оп се жну књи гу раз го во ра с ре ди те љем Ђор ђем Ка ди је ви ћем.

На ша кул ту ра по зна је умет ни ке, ства ра о це ко ји су, исто вре ме но, и на уч ни рад ни ци, 
ис тра жи ва чи, да кле ту ма чи и си сте ма ти ча ри у ис тој ме ри у ко јој су из вор ни ства ра-
о ци. На по љу исто ри је стри па (ко ји мо рам да спо ме нем бу ду ћи да се Ог ња но вић ба ви 
– ма кар де ли мич но – и њи ме), из два ја се, као ту мач, ан то ло ги чар али и ори ги нал ни 
ства ра лац, у нас, име Здрав ка Зу па на. У на уч ној фан та сти ци, као ен ци кло пе ди ста и 
при по ве дач, ис та као се Зо ран Жив ко вић, у фан та сти ци и хо ро ру, као кри ти чар, Или ја 
Ба кић. Но, си сте ма тич но шћу у из у ча ва њу и ба вље њу фан та сти ком (ов де ко ри стим реч 
фан та сти ка као кров ни тер мин ко ји под ра зу ме ва и ње не под жан ро ве или срод не жан-
ро ве као што је хо рор), Де јан Ог ња но вић се упи су је у круг оних ко ји су (за др жи мо ли 
се на тој па ра диг ми), по пут Ми ло ра да Па ви ћа или Са ве Да мја но ва, исто вре ме но – као 
на уч ни рад ни ци – из у ча ва ли и – као пи сци – ства ра ли у окви ру жан ра. До при нос Ог ња-
но ви ћа ле жи у то ме што је фо кус са фан та сти ке у ње ном ши рем или нај ши рем сми слу 
по ме рио пре ма хо ро ру, и на тај на чин по ја снио и про ши рио ре цеп ци ју и раз у ме ва ње 
то га жан ра у окви ру срп ске књи жев но сти. На том по љу, ње го во кључ но те о риј ско де ло 
је сте док тор ска сту ди ја По е ти ка хо ро ра, а про зно, ро ма неск ни ци клус о Mag na Ma ter. 
Слич но дво ји ци прет ход ни ка на по љу из у ча ва ња до ма ће фан та сти ке, и Ог ња но вић 
се, у окви ру вла сти тих по е тич ких ин те ре со ва ња, за ни ма за руб на под руч ја, за пре ла-
зне мо де ле и пе ри о де ко ји во де до мо дер ног и но вог. Ус по ста вља ве зе, про ду бљу је 
са зна ња, осве тља ва пу те ве стил ских и те мат ских пре о бра зби. Увек је лак ше из у ча ва ти 
и ту ма чи ти ја сно оме ђе ни стил ски пра вац, књи жев ни пе ри од. Уо чи ти пре ла зни тре-
ну так, пре ла зне мо де ле и пре о бра жа је, отва ра ње но вих пер спек ти ва зах те ва да ле ко 
ве ће уме ће и ис трај ност. У то ме је Па вић, за мно ге, не над ма шан узор. Ба ве ћи се стра-
вом, од но сно, ка ко је де фи ни ше, хо ро ром, Ог ња но вић је при ре дио те ма те о аме рич-
ким пи сци ма Ем бро у зу Бир су (Гра ди на, бр. 25, 2008), Ха у ар ду Ф. Лав краф ту (Гра дац, бр. 
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171–172, 2009) и Ви ли ја му Ба ро у зу (Гра дац, бр. 173–174), али и из бор срп ских при ча фан-
та сти ке (Pres sing, бр. 47, 2005) и те ма та о де мо но ло ги ји (Гра ди на, бр. 16, 2006). Све ово 
по ка зу је да се ње го во за ни ма ње за жа нр гра на, исто вре ме но, у два прав ца: осла ња-
ју ћи се на бо га то ис ку ство мо дер не ан гло сак сон ске и, ши ре, свет ске књи жев но сти, 
ни су му стра ни ни еле мен ти срп ско га фол кло ра или срп ске умет нич ке при че.

Ог ња но вић је, у из ве сном сми слу, и об но ви тељ ин те ре со ва ња за ме та фи зич ка 
пи та ња уну тар жан ров ске ли те ра ту ре. Пост мо дер на је, на тра гу Бор хе са, вра ти ла тео-
ло ги зо ва ње у срп ску пр о зу (ви де ти: А. Јер ков, Ан то ло ги ја срп ске про зе пост мо дер ног 
до ба). Ра ди ка ли зам ње го вог пр вен ца, у том сми слу, ни ко га ни је оста вио рав но ду шним. 
Ни хи ли зам ко ји на та па то нер во зно, гу сто про зно тки во, од луч ни рас кид глав ног ју на ка 
с ре ли ги јом, тра ди ци јом, оп штим уве ре њи ма и на чи ном жи во та сре ди не ко јој при па-
да, ње го во бо го тра жи тељ ство ли ше но на де и окре пе у тран сцен дент ном (ко је га 
чи ни при јем чи вим за оно што ће, у при чи, да се збу де); тај ни хи ли зам, од луч ни рас кид 
опред ме ћен у жуд њи за Пор нобо гом, и оно што от кри ва кроз сво ја ис тра жи ва ња 
сек су ал ног на си ља над бес по моћ ним (де цом, осо би то), до ср жи ого ља ва људ ску при-
ро ду као та кву, људ ску на ка зност као та кву, Бо га као та квог: тај ни хи ли зам, да кле, у 
пр вом ро ма ну, прем да до ве ден до уси ја ња – тек је на чет.

Ро ман Про кле ти је Де ја на Ог ња но ви ћа јед но је од нај сло же ни јих, нај о со бе ни јих и 
нај за ни мљи ви јих оства ре ња са вре ме не срп ске про зе. Сна жне фа бу ле, од оне про зе 
ко ја је исто вре ме но и ме ди та тив на и ак ци о на, не по сред но се на до ве зу је на Ог ња но-
ви ћев пр ве нац и култ ни ро ман На жи во, ко ји до дат но усло жња ва и про ши ру је, с тим 
што, у овом ро ма ну, фо кус пре ла зи на но вог про та го ни сту (не та ко ре дак по сту пак у 
мо дер ном ро ма ну глав ног то ка – се ти мо се са мо кла сич них Се о ба Ми ло ша Цр њан ског; 
по сту пак та ко ђе при су тан у жан ров ској про зи, као ле ги тим но сред ство у ком плек си-
фи ка ци ји ме та тек ста). Ро ман је је зич ки ве о ма бо гат. До ста је про сто ра да то и го вор ном 
је зи ку, ди ја лек ту, со ци о лек ту, док је с ру ко пи сом у ру ко пи су Ог ња но вић по ка зао и 
мај стор ско вла да ње за пад ним је зич ким стан дар дом.

Рад ња је сме ште на у де ве де се те го ди не про шлог ве ка, ње ну по за ди ну чи не, по ред 
рат них де ша ва ња, и де ло ва ња сек те ко ја ко ри сти рат не при ли ке за из во ђе ње сво јих 
об ре да (зах те ва ју људ ску жр тву). Ро ман се, у том сми слу, чи та и као до ку мент о јед ном 
вре ме ну и јед ној сре ди ни. По себ но је до бро об ра ђен вој ни ми ље и вој нич ка пси хо ло-
ги ја, рат на ствар ност, бор бе на го то вост, док све му то ме по себ ну аро му да ју сли ке ре-
ми ни сцен ци ја на рат не до га ђа је по да ле ким, за би тим па лан ка ма. Ово је ујед но и фре ска 
ко сов ске ствар но сти, на фо ну ви ше ве ков ног су ко ба два на ро да ко ји де ле исти про стор.

Про кле ти је се на до ве зу је на Ог ња но ви ћев пр ве нац (то ме је осо бит на гла сак дат у 
од лом ци ма о луд ни ци). Ро ман пра ти вој ну екс пе ди ци ју на Про кле ти је и зби ва ња на 
том пу ту. У дру гом де лу, ин тер тек сту ал ним по ступ ком ру ко пи са у ру ко пи су („Збир ка 
до ка зног ма те ри ја ла за оп ту жбу про тив људ ске вр сте“ – што би био леп омаж Ли го-
ти ју да се ко јим слу ча јем ње го ва књи га по ја ви ла пре ро ма на На жи во) раз ви ја се иде је 
ан ти на та ли зма, о све сти као ка зни итд. и уво ди нас у срж пи шче вог све то на зо ра, по-
ле мич ног од но са ка ко с ре ли ги јом (вас кр се ње и жи вот веч ни ов де по сти жу се дру гим 
пу тем, крај ње ма те ри ја ли стич ким сред стви ма), та ко и од ре ђе ним со ци о ло шким, по-
ли тич ким кон цеп ти ма, схва та њи ма итд.
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Јер, шта би чи ни ло срж бу ђе ња је зо ви тог, гра ђе ња стра ве код Ог ња но ви ћа? Оно 
што је, у Сен ци из над Ин сму та Лав краф та (све до на глог за о кре та на кра ју при че) из вор 
не ми ра, те ско бе те крај њег, све вла сног, па нич ног стра ха, код Ог ња но ви ћа је, ка ко 
од ми че на ра ци ја, све ви ше и ви ше пред мет из у ча ва ња, про у ча ва ња, по ступ но чак и 
жуд ње: јер, за раз ли ку од ју на ка Лав краф та, да ле ко ве ће гну ша ње ју нак Про кле ти ја 
(по пут Де ја на, ње го вог прет ход ни ка на пу ту пре у мље ња у ро ма ну На жи во) осе ћа пре-
ма све му што је људ ско. И ов де се ја вља не ла го да: она се, код чи та о ца, ра ђа из све сти 
о пси хо ло ги ји ко јој је гну сно, од бој но са мо људ ско би ће, жи вот сам. Али, исто вре ме но 
уз тај осе ћај у чи та о ца се ра ђа и раз у ме ва ње за та кву пси хо ло ги ју и та кав све то на зор.

Из ве сни, фло бе ров ски (или, тач ни је, бо дле ров ски) ком плекс (гну ша ње, не са мо над 
све ти ном, не го над чо ве ком, над људ ским би ћем као та квим), пред се да ва пре о бра-
же њу чи ји смо све до ци. Јер ро ман је и сво је вр сна при ча о ини ци ја ци ји. И као у сва кој, 
ис ку ше ник не што мо ра да жр тву је. Кон крет на сли ка жр тве је су ро во от ки да ње/од се-
ца ње ге ни та ли ја. Но ње му прет хо ди, не ма ње су ро во, али исто та ко – нај пре по ступ но, 
за тим ко нач но – от ки да ње од дру штва. У сли ка њу тог от ки да ња, тог по ступ ног одва-
ја ња од ма ти це, од нор ме, Ог ња но вић се по ка зао као не над ма шни пси хо лог. Гу бит ком 
же не (же на), ју на ка као да ви ше ни шта од истин ски не ве зу је за овај свет, за ову ствар-
ност: то Ог ња но вић ефект но по сти же ти ме што, су о че ни с пот пу но стра ним, ју на ци (у 
тре ћем, за вр шном де лу ро ма на) на сто је да ство ре жи ви зид у на ди да би мо гли да спа-
су је ди но жен ско би ће у сво јој дру жи ни – иа ко она при па да не при ја тељ ском та бо ру. 
Су о че ни с ра ди кал но дру гим, рас па да ју се и не ста ју све раз ли ке, све пред ра су де из-
ме ђу за ра ће них по је ди на ца ко ји при па да ју раз ли чи тим на ро ди ма – али ис тој вр сти. 
Јер, пред чу до ви шним, оста је са мо чо век. Пре о ста је брат (до ју че ра шњи не при ја тељ), 
од но сно се стра. Тек по што је су о чен и с ње ним гу бит ком (на свој пут ју нак је по шао 
по што је из гу био дра гу, стра да лу у ра ту), ју нак ће да за ко ра чи ка Не по зна том, ли шен 
бре ме на и по след ње ни ти ко ја га је ве зи ва ла за људ ску за јед ни цу. Тек та да, осло бо ђен 
од се бе про шлог – осло бо ђен од бре ме на про шлих ја – сту па у Ма три цу.

Ва жан за раз у ме ва ње фа бу ле је сте ру ко пис у ру ко пи су, ан тро по ло шка сту ди ја о 
древ ном кул ту, ко ји је сре ди шњи мо тив дру гог де ла ро ма на. Реч је о де лу ма ње по-
зна тог, аван гард ног пи сца ко ји се ба вио, у окви ру сво јих естет ских ис тра жи ва ња, 
пи та њем Mag na Мater. Из ван ред но еру дит но, бла го прот ка но иро ни јом (с не скри ве ним 
алу зи ја ма на на шу ме ђу рат ну књи жев ност и од но се сна га у њој), ру ко пис про ка же ног 
пи сца на ста је на под ло зи ју го сло вен ског ис ку ства ра та и ствар но сти ге но ци да. Упра во 
та чи ње ни ца це лој те ми да је фи ло зоф ску под ло гу: пи сац се од луч но од ри че чо ве чан-
ства јер је све док оно га што је чо век у ста њу да ура ди чо ве ку. Са да шњи рат та ко при-
зи ва прет ход ни, док по је ди на зби ва ња прет ход ног по ја шња ва ју са да шње до га ђа је.

У овој при чи хо рор ле жи у од ри ца њу од људ ског за јед ни штва, у на пу шта њу људ-
ског. Ру ко пис у ру ко пи су то на гла ша ва:

Са да је ја сно: ми сви оби та ва мо у ве ли ком ко змич ком Ја се нов цу – не тко ће на ред 
до ћи при је, а не тко доц ни је, али Љу до сје ку не ће ума ћи ни тко... и ни тко то „од о зго“ не 
гле да; и ни тко нас ту ови ме не ку ша; и ни тко нам ви ше не мо же за при је ти ти не ка квим 
Па клом, јер од ово га, на Зе мљи, и да хо ће, го ре би ти не мо же. А онај тко уви ди да жи ви у 
не пре глед ној во де ни ци за ме со мо ра си по ста ви ти пи та ње даљ ње га бив ство ва ња, а 
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на ро чи то раз мно жа ва ња. Ко ји је, точ но, сми сао до но ше ња но ве са мо свје сти у ову кла
о ни цу... че му до но си ти но во ме со за под маљ...?

Рат на ствар ност не ма ло до при но си та квом по гле ду. По ма ло нео че ки ва но, за текст 
прот кан гно стич ким еле мен ти ма, у од лом ку о (не)од луч но сти вој ног ста ре ши не (у дру-
гом де лу ро ма на), Гор ски ви је нац, а не Лу ча ми кро ко зма, де лу је као хи пер текст. Овај мо ме-
нат је као пре сли кан из ди ле ме Вла ди ке Да ни ла. Но, узме ли се у об зир да рад њу из воде 
вој на ли ца, ствар је оче ки ва на (у ро ма ну дат је по се бан на гла сак на об ра ду вој нич ке 
пси хо ло ги је, на ху мор, ода ност и дру гар ство из ме ђу вој ни ка). На ра тор по ја шња ва:

Чо век у уни фор ми тра жи да му се ко ман ду је чвр сто и од луч но... Ме ко ћа и не си гур ност 
ла ко на и ђу на су ров од го вор под ре ђе них... као по сле ди ца ау то мат ског пре зи ра пре ма 
сва кој вр сти нео д луч но сти. Чо век ка да по ла же соп стве ни жи вот у ту ђе ру ке хо ће да онај 
ко ме га је по ве рио ја сно и не по ко ле бљи во зна шта и ка ко с њим хо ће. Кад осе ти сна гу и 
чвр сти ну, он зна да ће ко ман дир учи ни ти све да му жи вот са чу ва, и да ће уме ти то да 
ура ди; а ако баш до ђе ста нипа ни, ако мо ра да се ги не, ни је му жао жи вот да ти, јер осе ћа 
да то ни је уза луд, да се де ша ва са сми слом и раз ло гом, јер та ко мо ра, не мо же дру га чи је.

Дру ги спе ци фич ни ми ље ко ји је та ко ђе зна лач ки об ра ђен је пси хи ја три ја и пси хи-
ја триј ски за вод. На рав но, сту диј обе ове сре ди не је у слу жби на ра ци је: глав ни ју нак 
је не ка да шње вој но ли це (ци вил, ан га жо ван да при по мог не, као са вет ник, у вој ној 
ак ци ји), док је Де јан, ју нак прет ход ног ро ма на На жи во, па ци јент у јед ном за во ду за 
ум но обо ле ле. Ог ња но вић се ту по ка зу је и као до бар сли кар оро ну ло сти, згра да у 
по лу ра спа ду, у ста њу не бо љем не го пси хе њи хо вих не срет них ста на ра: та сли ка про-
па да ња, рас па да ња зи до ва, фа са да, тро то а ра, она пру жа оквир у ко јем се кре ћу љу ди 
на че тих пси ха, уни ште них жи во та. Ту се њи хо ва ле тар ги ја до ти че за мо ра ју на ка на ра-
ци је. Ро ман је, исто вре ме но, ан ке та, три лер у ко јем је ислед ник у по тра зи за из гу бље ним 
ру ко пи сом за ко ји слу ти да би мо гао да му по ја сни по за ди ну де ша ва ња ко јих је био 
жр тва. Та се по тра га за ру ко пи сом по ла ко пре о бра жа ва у по тра гу за со бом, за сми слом 
вла сти тог бив ство ва ња, по сле по ги би је во ље не же не.

Ог ња но вић је из ван ред ни сли кар при ро де, осо би то по ља на, пла нин ских про пла-
на ка, ви со ва (то ме је по све тио не ма ли број стра ни ца тре ћег де ла ро ма на, ко је је сво-
је вр сно хо до ча шће кроз Про кле ти је). Тим се уме ћем већ зна лач ки ис ка зао у свом 
прет ход ном ро ма ну, у За вод ни ку, и у обе ове про зе сва ки од тих опи са у слу жби је 
на ра ци је. При род ни при зо ри че сто чи не кон тра пункт, уно се или осе ћа ње сми ре но сти, 
или ди вље ња пред ве ли чан стве ним што на ди ла зи људ ску огра ни че ност: у Про кле ти
ја ма то је Ве ли ка мај ка, за го нет на ма три ца у ср цу пла нин ског вен ца (то је, слич но 
Пла ни на ма лу ди ла Лав краф та, не што че га не би тре ба ло да бу де – то је про дор оног 
што на ру ша ва ко хе рен ци ју на ше сли ке све та, оки дач фан та стич ног).

Сва ка ини ци ја ци ја (сва ки пре о бра жај, спо зна ја) – пре ла зак из ни жег у ви ши сте пен 
би ћа – има свој про то кол, али за ње ну су шти ну, за срж тог про це са вре ди сле де ће, 
из ре че но пред сам крај ро ма на:

Исти на је че сто па те тич на. За то се, по ред оста лог, они рет ки ко ји је уоп ште спо
зна ју су здр жа ва ју од гла сног из го ва ра ња. Или за пи си ва ња. Ма ње је па те тич на док оста
не нео ка ља на ре чи ма. Ре чи све сро за ва ју. Исти на ле жи у ти ши ни.
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Из бор ла тин ског је зи ка за на сло ве и под на сло ве да је из ве сну ау ру све ча ног го во ра 
и кла сич не ста ри не ко ји су та ко ђе у функ ци ји при че: оно при та је но и древ но, са зна-
је мо, ку ди ка мо је древ ни је од Ри ма (Рим део је све та – „на шег“). Ис ку сни чи та лац 
пре по зна ће ов де тра го ве Поа, Ли го ти ја, а на да све Лав краф та и ње го вих спи ља, под зем-
них све то ва, уз не ми ра ва ју ћих за пи са по зи до ви ма крип ти и хра мо ва, те хо ро рич не 
при че о сви ре пом бу ђе њу са мо све сти за лу та лог пут ни ка у Ин сму ту.

У том тре ћем и за вр шном де лу ро ма на као да су тек од шкри ну ти еле мен ти ко ји 
нај ви ше отва ра ју чи та лач ки апе тит, ба рем кад је у пи та њу ова вр ста про зе, на гра ни ци 
жан ро ва (хо рор, три лер, на уч на фан та сти ка, али не ма ње и ме ди та тив на про за нај ви шег 
ре да) по себ но уко ли ко би ау тор на ста вио с пи са њем о тим, ко смич ким, „ма три ца ма“ 
и њи хо вој свр си. Ро ман, за пра во, ну ди но во чи та ње ми та о Ки бе ли, o Mag na Ma ter, о 
Ве ли кој Мај ци или Мај ци зе мљи, јед ној од че ти ри по че ла фи ло со фи је, ко ја је у ан ти ци 
по зна та под ви ше раз ли чи тих име на (Аше рат, Аста ро та, Та нит, Ал-Лат) али у увек ис тој 
функ ци ји жи во то дав ке: ње но све штен ство чи не ка стра ти. Ве за на је за ори јен тал не 
ми сте ри је, ода кле култ и по ти че. Но во чи та ње ми та да то је у кљу чу мо дер не фан та сти ке.

Култ Мај ке је жив. Је дан је од оних кул то ва из ду би на про шло сти ко ји жи ла во ис тра-
ја ва: ни кад ни је за мро, за др жав ши основ не од ли ке езо те рич ног уче ња до ко га се до-
спе ва стро го кон тро ли са ном ини ци ја ци јом. По ред ње га ту су и из ве сне ра ми фи ка ци је: 
ви ше је прак си и об ре да ве за них за Ве ли ку Мај ку. От кри ва мо да они, ко ји су нај бли жи 
из во ри шту, ње га чак и нај сла би је схва та ју: Псо гла ви та ко пред ста вља ју за јед ни цу 
одво је ну не са мо од две ју за ра ће них стра на не го и од но си о ца кул та. Бо ра ве у ау тар-
ци ји и ко ри сте се пред но сти ма мај чи них „из лу че ви на“ а да не схва та ју сми сао и свр ху 
ме ста оби та ва ња.

Ре кох да је ро ман прот кан гно стич ким уче њи ма. Нај бит ни ји од но си се на раз у ме-
ва ње бо жан ског (не рас ки ди во ве за но уз ту ма че ње људ ске при ро де). У гно зи, жуд ња 
за жи во том веч ним (по јам Бо га увек се ве зу је уз смрт), од но сно же ља за пре вла да ва-
њем би о ло шке огра ни че но сти, оства ру је се не кроз а/ра ци о нал ност ве ре не го пу тем 
зна ња. У окви ру кул та Ве ли ке Мај ке, от ки да ње ге ни та ли ја је дан је од сре ди шњих 
мо ти ва. Ка кав је сми сао тог, на о ко, сви ре пог ак та? Он је, за пра во, акт ве ре и прет хо дио 
би пре о бра же њи ма, пре ла ску у об ли ке ко ји ма је сек су ал ност не по треб на.

Про кле ти је има ју из ве сне ко ре ла ци је с већ спо ме ну тим Пла ни на ма лу ди ла Х. П. 
Лав краф та. И у том ро ма ну при ро да је све вла сна. И у ње му пла ни не та је ствар ност 
ко ја на ди ла зи сва ко дне ви цу, ко ја јој, за пра во, са свим про тив ре чи и до во ди је у пи та-
ње. У истом сми слу, ма три це Про кле ти ја до во де у пи та ње це ло куп ну људ ску ствар-
ност, це лу ту Comédie hu ma i ne ко ја се од ви ја у њи хо вом под нож ју. У по ре ђе њу с ре ал-
но шћу Mag na Мater, цео наш свет по кри вен је ве лом Ма је.

Не ка ми чи та лац до пу сти сле де ћу ди гре си ју: Ог ња но ви ће ве „ко смич ке ма три це“ 
под се ћа ју и на Не бе сни ке (Ce le sti als) Џе ка Кер би ја (стрип цр та ча и сце на ри ста, сре ди шње 
фи гу ре аме рич ког су пер ју нач ког стри па и са твор ца ми то ло ги ја Mar vel-a и DC-a), на 
њи хо ве ге нет ске опи те, се ме на, кли це ко је са де уну тар „не бе ских ша ро ва“. Не бе сни ци, 
из ео на у еон и од све та до све та, са де кли це: за тим, у не ком од сле де ћих ео на, до ла-
зе да ис пи та ју по сле ди це зре ња и до не су суд о да том об ли ку жи во та: да ли је за жи вот 
или за про паст. Та ко је Џек Кер би по ну дио но во чи та ње Ста рог за ве та, хе бреј ског 
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на сле ђа (у окви ру тог ми та, од но сно Kirbyver sea, ка ко га на зи ва кри ти ка, Га лак ту со ва 
глад се об ја шња ва та ко што он у ства ри уни шта ва оне све то ве у ко ји ма кли це Не бе-
сни ка пред ста вља ју опа сност по ва се ље ну). Ог ња но вић не по ја шња ва по ре кло сво јих 
„ма три ца“: фо кус ро ма на дат је на њи хо ву свр ху. Фо кус је по ме рен на ини ци ја ци ју. 
Оста ло се пре пу шта чи та о че вој ма шти. Сло бод но је до пи си ва ти.

Оно што ро ма ну да је по себ ну аро му је сте ње го ва ин тро спек тив ност, ме ди та тив-
ност, ми са о ност. Бу ду ћи да се кре ће мо у окви ри ма фан та стич ног жан ра, ов де је и то 
об ра ђе но у том кљу чу: ју нак ро ма на је об да рен по себ ном ког ни тив ном мо ћи. То га 
из два ја, чи ни дру га чи јим, до при но си ње го вој са мо ћи али и ис так ну том по ло жа ју у 
кру гу љу ди ме ђу ко ји ма се кре ће. Мо тив под се ћа на Уну тар ње уми ра ње Ро бер та Сил-
вер бер га, с тим што се у слу ча ју ју на ка Ог ња но ви ће вог ро ма на, ње гов дар не га си и 
што је по знат ње го вом, не по сред ном, рат ном окру же њу. Упра во га тај дар, уз прет ход-
но вој нич ко ис ку ство, чи ни под ло жним да се укљу чи у ис тра гу.

Овај се ро ман, прем да зах те ван и ви ше сло јан, чи та у јед ном да ху. Во ђен је убе дљи-
вом пси хо ло ги јом, до брим раз ви ја њем рад ње, ја сном фа бу лом. Си ме три ја по стиг ну та 
ства ра њем, ре ци мо, жен ских ли ко ва, на из глед спо ред них (с по чет ка и кра ја ро ма на), 
а ко ји су за пра во јед ни од по кре та ча рад ње, те по го ђе на ат мос фе ра, нај по сле су штин-
ска опо зи ци ја из ме ђу гран ди о зне, пла нин ске, ди вље при ро де и чо ве ка (ко ја се про-
вла чи кроз цео ро ман), да кле ком по зи ци ја, је зик, ре че ни ца, уз до ста ме та фи зи ке, 
ме ди та тив не про зе, ин тро спек ци је, све то чи ни од Про кле ти ја (на по ре до с прет ход ним 
ро ма ни ма Ог ња но ви ћа, На жи во и За вод ни ком) круп но осве же ње на по љу на ше жан-
ров ске ли те ра ту ре, с осо би тим на гла ском на хо рор.


