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РАЗМЕНА ДАРОВА

Ми ки ца Илић

ТО ТАЛ НА КЊИ ЖЕВ НОСТ
(Дра шко Ми ле тић: Ма тич на књи га, Ла гу на, Бео град, 2021)

Но ви ро ман Дра шка Ми ле ти ћа Ма тич на књи га по тре сна је, уз бу дљи ва ли те ра ту ра. 
По тре сна је оно ли ко ко ли ко сам жи вот мо же би ти по тре сан, јер из ње све пр шти, 
пре ли ва се и кљу ча, по пут геј зи ра. Овај ро ман ни је ода жи во ту, већ жи вот сам, у сво-
јој пу но ћи, ле по ти, бо лу и не сре ћи.

Ма тич на књи га је бес ком про ми сни об ра чун са вла сти тим де мо ни ма ко ји се про-
ја вљу ју кроз бо лест, пат њу, уса мље ност, оту ђе ност, ни шта ви ло, чак и кроз ме та фо ру 
зми је ко ја се не по зва на увла чи у ау то при по ве да ча и на ко ју се он по сте пе но при ви-
ка ва, иа ко се исто вре ме но свој ски тру ди да је ис ти сне из свог жи во та.

Овај ро ман је, мо же се сло бод но ре ћи, са вр ше на пу ко ти на, по пут Ки шо вог Пе шча-
ни ка. Пу ко ти на на ста ла „под му клим деј ством би о гра фи је“ из ко је ку ља ју на све тлост 
да на све по ти сну те тај не, стра хо ви, жуд ње, уса мље но сти... У не ку ру ку то је де ло – 
скла ди ште жи во та, на ста ло на мар ги на ма Ки шо ве за о став шти не. Ау тор су бли ми ра 
свој жи вот кроз оп се сив ни по пис и еви ден ти ра ње, ка ко ком шијâ из со ли те ра у ко јем 
жи ви, та ко и бе зна чај них сит ни ца из фи о ка, по дру ма, хо тел ских ма га ци на... Јер шта је 
жи вот не го јед но ве ли ко, бол но скла ди ште ње успо ме на. По тре ба за тим скла ди ште-
њем, та ко свој стве на људ ском ро ду, по не кад пре ра ста у оп се си ју, али у овом слу ча ју 
она је ле ко ви то збра ја ње у се ћа њу, у бе ли ни хар ти је. Та по тре ба за ин вен та ри са њем 
све га што је про шло, што је не ка да би ло или је мо гло би ти је сте са мо али би за све 
из гу бље не да не и го ди не. А ко ни је гу био да не и го ди не, тај ни је ни жи вео. Из над те 
по тре бе леб ди пи та ње пе сни ка: „Ства ри ко је су про шле, где су оне?“ Зби ља, да ли су 
ства ри ко је су про шле за у век из гу бље не или су ду бо ко у на ма? „Ства ри ко је су про шле 
да л’ још жи ве?“ Ако су ства ри ко је су за у век про шле још увек жи ве уну тар нас, да ли 
ће не ста ти ка да и ми не ста не мо? Или је све што је про шло већ одав но „у сну – у тра гу 
на ших успо ме на?“

Ма тич на књи га је сат ка на од дир љи ве, сна жне ем па ти је, од са о се ћа ња прот ка ног 
ну жном дис тан цом и му дром за др шком, на ма хо ве и са мо и ро ни јом. У јед ној ви ње ти, 
Ми ле тић до но си кро ки стра шне, цр не смр ти:

VI спрат, цр ве на вра та: ов де ста ну је ше сна е сто го ди шња де вој ка, На ди ца Пу зо вић, 
ко ја је ју тр ос обли жњем фри зер ском са ло ну сво ју ко су про да ла за два де сет пет евра. Да 
је пла ву ша, ре че ми, си гур но би бо ље про шла. Од ла зак у ку ћу смр ти, ка ко не ки зо ву Он ко-
ло шки ин сти тут, за ка зан јој је за два да на.



168

Ви ли јам Ба тлер Јејтс је сво је вре ме но ре као, с пра вом, да је об ја шња ва ти сво ју по-
е ти ку исто што и му ти ти во ду с из во ра. Ипак, по не кад је ну жно из не ти раз ло ге због 
ко јих пред чи та о ца ми пи сци ис тре са мо ку жни воњ гно ја из сво јих не за це ље них ра на. 
Та ко и сам Ми ле тић на во ди на са мом по чет ку ро ма на: 

Ни је не по зна то да пи сци има ју гро ма ду о вра ту, да сва ком но вом књи гом уи сти ну 
жу ре у соп стве ну смрт, и да им спа са не ма. Јер, ни ка да пи са ње ни је би ло са мо по рок, 
про клет ство, од сту па ње. Ни је оно ни та шти на. Оно је бде ње. Оно је, ну жно, бол ко ју не 
тре ба ле чи ти већ јој се ва ља пре пу сти ти. Не мо же се пи са ње пре бо ле ти, ва ља на реч 
спре чи ти да ну три ну не ки да. Па то је ја сно као дан. И још, пи са ње је не ка ква го ле ма 
сто ру ка са мо ћа.

Та по тре ба за пи са њем, ра ди пи са ња са мог, ко ја се на по слет ку увек из ро ди у лич-
но про гон ство, по не кад је по сао за двор ске лу де. За то ау тор ка же: „Ми слим да је тај 
по сао у сред њем ве ку би вао по ве рен двор ској лу ди. Озби љан је то по сао. Ни је то за 
ме не.“ Пи са ње је „де ли ми чан за о крет у свет из не над ног“, то је од раз у огле да лу пи-
шче вих „лич них ни же ра зред них ми то ло ги ја“.

Не ка ко при род но, Ми ле тић ви ви сек ци ју ево лу и ра на исто ри ју, срп ски род, па чак 
и на чо ве чан ство. За то се Ма тич на књи га мо же чи та ти и као дис то пи чан ро ман ко ји 
де тек ту је опа сна ме ста на ци о нал не исто ри је, по себ но на гла ше на у пе том по гла вљу, 
по чев од вул гар ног ме та ни са ња над одсеченoм кне же вом гла вом ко је са хри шћан ством 
не ма мно го ве зе, пре ко бри жљи во осми шље ног зло чи на ко му ни ста ко ји су по сле рат-
ни Бео град план ски оста ви ли без му шке мла де жи, по слав ши ма ту ран те и бру цо ше на 
по ги бељ ни Срем ски фронт, све до не по треб не оп са де Са ра је ва у по след њем ра ту. 
Да ље, ту су гре си ве ли ких им пе ри ја, е да би по след њу стра ни цу ро ма на чи ни ла цр но-
-бе ла фо то гра фи ја мај ке ко ја у На га са ки ју до ји де те, два на ест са ти на кон екс пло зи је 
атом ске бом бе. Фо то гра фи ју је Ми ле тић пот пи сао: „Крај свих кра је ва.“ И за и ста, ни је 
ли баш та ко: озра че на дој ка у озра че ним усти ма?

Ако би се овај вр хун ски, мај стор ски на пи са ни ро ман мо гао опи са ти у две ре чи, 
он да би то сва ка ко би ло: то тал на књи жев ност. Ли те ра ту ра ого ље на до ср жи, до 
уну тра шњег ври ска, до са мог пу ца ња, ли те ра ту ра ко ја по ни ре ду бо ко у пи шче ве 
мрач не, та на не и уда ље не угло ве соп ства. Ау тор ну ди чи та о цу сво ју крв и сво је тки во, 
сво је ко сти, ор га не и из ну три це. То је књи га ко ју сва ки пи сац мо ра да на пи ше јед ном 
у жи во ту, ка да куц не час, да би свео све ста ре ра чу не.

Ка ми је ре као да по сто ји са мо је дан истин ски озби љан фи ло зоф ски про блем: са-
мо у би ство. Ма тич на књи га је ро ман по ро ђен у тра га њу за од го во ром на овај ве чи ти, 
не ре ши ви про блем, али као и сва ка до бра књи га, она не ну ди су ви сле од го во ре, већ 
умно жа ва по тра гу за мо гу ћим од го во ри ма. Пред на ма је ро ман ко ји тра жи чи та лач ку 
хра брост, го то во јед на ку оној с ко јом је пи сан, као и еру ди ци ју и скло ност на глом за-
о кре ту.


