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ИМЕ

Со фи ја Бор ко вић

БИ ТИ ПТИ ЦА БЕЗ КРИ ЛА
(За ми шље ни ин тер вју с глав ним ју на ком ро ма на Це ре брум Де ја на Ву ки ће ви ћа)1

Пе тар Бо ца има је дан план, а то је да жи ви нор мал но. Ни шта ви ше од то га, али ни 
ма ње, ка же он. Ро ђен је с це ре брал ном па ра ли зом и љу ди га уве ра ва ју да је то ње гов не-
до ста так и ње го ва не спо соб ност. Ипак, он сма тра да чо ве ка не чи ни са мо те ло, већ 
пре све га це ре брум – мо зак. Иа ко је Бо ца то га све стан, он не про на ла зи на чин да при ђе 
љу ди ма, или они ње му, јер ка ко ка же, жи вот му је за ро бљен у вре мен ској кап су ли у ко јој 
је са мо по сма трач, а не ак тер.

Про фе со ри уче сту ден те но ви нар ства да ин тер вју као жа нр зах те ва по вод, 
успех, на гра ду, или ско ра шњи до га ђај и за то бих же ле ла да Вам по ста вим су ге
стив но пи та ње, а све с на ме ром да ука жем на то да је до вољ но са мо по сто ја ти. 
Исус ка же би ти у све ту, али и од све та. Бу ди сти ка жу ја је сам и то је нај ве ћи успех. 
Шта Ви о то ме ми сли те?

– Би ло би ле по да је та ко, али ни је. Цео мој жи вот ја за пра во не жи вим. Са мо га 
по сма трам. Не жи вим га за то што љу ди сма тра ју да ми ни је ов де ме сто, ме ђу „нор мал-
ни ма“, већ с они ма ко ји су слич ни ме ни. Ме ђу тим, знам да је це ре брум све. Мо зак је 
све. Те ло је огра ни че ње јер оно не осли ка ва мо је уну тра шње ста ње. Мо жда ни сам 
спо со бан да све ово бр зо из го во рим, али раз ми шљам бр зи ном све тло сти и осе ћам 
сре ћу и ту гу као и сва ко дру ги.

Ра ди ла сам ин тер вју с Ма ри јом Об ро вач ки и она је на пи са ла књи гу пе са ма 
Скри ве на у те лу, у ко јој опи су је свој жи вот, спо соб ност да ми сли, осе ћа и раз у ме, 
али и не спо соб ност да то ис ка же на на чин да је око ли на раз у ме. Да ли Ви ви ди те 
на чин на ко ји би око ли на мо гла да се одво ји од те ле сног и кре не ка раз у ме ва њу 
ду ше?

– Око ли на не мо же да раз у ме ни шта што је дру га чи је. По сто је две гру пе љу ди с 
ко ји ма се су сре ћем, они ко ји и не по ку ша ва ју да сту пе у кон такт са мном и дру га гру-
па љу ди ко ји су кул тур ни па им је глу по да не ко му ни ци ра ју са мном, а ви ди те, њи ма 

1 Ин тер вју с Пе тром Бо цом на стао је као од го вор на иза зов по ста вљен сту ден ти ма ма стер сту ди-
ја Ко му ни ко ло ги је за пред мет Елек трон ско из да ва штво: од про фе сор ке Вла ди сла ве Гор дић Пет-
ко вић до би ли су по је дан са вре ме ни срп ски ро ман и за да так да на пи шу ин тер вју с глав ним ју на-
ком као да је ства ран лик. Кад је Де јан Ву ки ће вић ви део овај ин тер вју, на пи сао је: „Иде ја да се 
та ко не што ура ди је сјај на са ма по се би, а тек Со фи ји на пи та ња и од го во ри, па жња с ко јом је 
про чи та ла ро ман, све је то рав но ма лом чу ду. Мо рам да вам (обе ма) ка жем да ју нак Пе тар има свог 
про то ти па. На рав но да сам му од мах про сле дио ин тер вју. Да ли се ова кви ин тер вјуи на кра ју и 
об ја ве не где? Би ло би до бро.“ Пре ка сно, ис пу ња ва мо Де ја но ву же љу.
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је за пра во не при јат но. На при мер, мој ко ле га из би бли о те ке, не ћу га име но ва ти, али 
ја осе ћам ка ко се он осе ћа. Јед ном ми је ре као да сам цр на ов ца и да ми ни је ме сто 
ме ђу бе лим ов ца ма. То су два ста да, при ча ми он. А не раз у ме... Не мој ме по гре шно 
схва ти ти, не осу ђу јем ја њих, али јед но став но, дру штво осо бе с це ре брал ном па ра ли-
зом до жи вља ва као стра но те ло. Ме не су та ко до жи вља ва ли до мо је два на е сте го ди-
не јер сам ишао у шко лу за спе ци јал ну де цу и да ни је би ло Не на да Кон ча ра да схва ти 
да ни сам мен тал но за о стао, та мо бих и остао.

Ка ко се он да из бо ри ти с не схва ће но шћу и дру штве ном уми шље но шћу да не што 
је сте нор мал но, мо рал но или пра вед но, а да не што дру го ни је? Зар нам исто ри ја 
ни је по ка за ла да су се схва та ња ме ња ла ка ко се свест љу ди по ве ћа ва ла?

– Љу ди се на овим про сто ри ма за кли њу у цр кву, а за пра во не зна ју шта је цр ква. Е 
та ко вам је и с нор мал ним, мо рал ним и пра вед ним. Упо знао сам мно ге цр кве не љу де, 
сва ка кве Чи ча Гли ше, али се они не ба ве ве ром, већ би зни сом. Та ко вам је и с љу ди ма. 
Не ба ве се ве ром у чо ве ка већ гле да ју не ке уо кви ре не сли ке ко је им при ка зу ју са мо 
ме не не спо соб ног. А ка ко се из бо ри ти, е то не знам, знам са мо да пи ше да је Бог ство-
рио чо ве ка по об лич ју свом.

Да ли ми сли те да љу ди зна ју или ве ру ју у то?

– Искре но, ни сам ни ја си гу ран у то. Јед ном сам пи тао Бо га ка ко сам то сли чан ње-
му кад је ње му де сна стра на те ла функ ци о нал на, а ме ни ни је. А он ми је на то ре као 
да лик не зна чи ни шта и да су у не бе ском цар ству сви ле пи. „Та мо је све ле по и са вр-
ше но јер ни је од ово га све та, јер ни је про па дљи во“, та ко ми је ре као. Уо ста лом, на по-
ме нуо ми је и да не ве ру јем мно го све тим књи га ма, јер су и оне од ово га све та.

Ако лик, од но сно фи зич ко ни је бит но, да ли сма тра те да осо бе с ин ва ли ди те том 
или осо бе с по себ ним по тре ба ма тре ба да има ју по вла сти це при за по шља ва њу? 
Шта ми сли те о по зи тив ној дис кри ми на ци ји?

– Хммм, мо гу ти са мо ре ћи да не мам ни ка квих по вла сти ца. Не мам их због би ро кра ти-
је. Још сам на спи ску За во да за за по шља ва ње или ка ко их ја зо вем За вод за на пу ша ва ње.

Шта је он да с ко ле гом из би бли о те ке?

– Та мо сам са мо во лон ти рао. И упо знао јед ну де вој ку.

Да ли је она зна ла ка ко да Вам се при бли жи?

– Не знам... Би ла је лу да, што би ре кли они ква зи нор мал ни, та ко да је, сад кад бо ље 
раз ми слим, зна ла. Ме ђу тим, чо век то схва ти тек кад је ка сно. Ви ди, она је фи зич ки 
би ла са вр ше на, ја ка двој ка, а пси хич ки ни је сле ди ла окви ре и ута ба не ста зе. Сту ди ра-
ла је ар хе о ло ги ју шест го ди на. Ни је ро бо ва ла за ко ни ма, жи ве ла је по на хо ђе њу и за то 
су ње ни ро ди те љи уми сли ли да је тре ба огра ни чи ти. Та ма ра ни је хте ла да ко ра ча по 
њи хо вим обла ци ма, већ је ко ра ча ла по це лом не бу. И за то су је укро ти ли. Не што као 
Лет из над ку ка вич јег гне зда.

Ка ко сте се осе ћа ли због то га?
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– Се бич но, на рав но. Ми слио сам да је она са мо још је дан лик ко ји ме на пу шта. И 
мај ка, и ба ба, и Ми ли ја на, и де да, и Лу на, на не ки на чин и отац и ко ле га из би бли о те ке.

Лик је у ро ма ну, а лич ност у жи во ту. Лап су си су моћ на ствар, зар не? Ка ко су Вас 
они на пу сти ли?

– Знам ја то до бро, то сам не са мо сту ди рао, већ и жи вео. Ја за пра во њих не схва там 
као кон стан ту у жи во ту, они не ста ју у раз ли чи тим по гла вљи ма мог жи во та, за то су и 
ли ко ви. Ето на при мер мај ка, она је умр ла, би ла је те шко бо ле сна. Ба ба и де да, кô ба ба 
и де да. А ћа ле, он је био ал ко хо ли чар. Пио је и пре не сре ће ко ја је ме не до не ла на свет. 
Ето, не сре ћа ме је до не ла, за то и не жи вим. Ма ма је би ла труд на и но си ла је ме не и 
мог бра та. Е сад, њи ма су ре кли да сам ја бо ле стан и да ме не, као та да шњи плод, тре-
ба укло ни ти, ме ђу тим, они су укло ни ли мог здра вог бра та та ко да сам са мо ја до шао 
на овај свет. То сам тек ка сни је са знао, јед но че тр де сет го ди на ка сни је, кад су ми мо је 
тет ке, ина че бли зна ки ње, то ре кле.

Го во ри те као да сте то пре бо ле ли, са свим рав но ду шно. Да ли ми сли те да је мо гу ће 
осве сти ти по ро дич не про бле ме? Ка ко ус пе ти у на ме ри да про шлост не де фи ни ше?

– Не ко ме би мој жи вот био ко шмар, а и ме ни је. Ме ни су и сно ви та кви... Не знам да 
ли сам осве стио по ро дич не про бле ме. Знам са мо да је мој отац сла бић и то ми је по мо-
гло да пре ста нем да га пре зи рем. Жи ви мо за јед но, али не ко му ни ци ра мо. Јед ном сам 
ви део и ка ко је по ку шао да се уби је. Не знам... Про шлост да не де фи ни ше? Мо жда ако 
жи виш у са да шњо сти. Или мо жда ако идеш на гро бља и схва тиш да је све про ла зно.

Не где сам про чи та ла да су пси хо ло зи ра ди ли ис тра жи ва ње о љу ди ма ко ји жи
ве бли зу гро бља и да су до шли до за кључ ка да су они ко ји жи ве бли зу тих ме ста 
жи ве ли ду же од сво јих вр шња ка, као да их је оно стал но под се ћа ло на про ла зност.

– Има ту ло ги ке. Ме ђу тим, и на гро бљу се мо же сва шта ви де ти. Ни су она фи ло зоф ска 
ме ста. Че сто сам уса мљен па про во дим вре ме на гро бљу и он да слу шам љу де ко је та мо 
за тек нем. Схва тио сам да су и гро бља би знис. Све је ми кро и ма кро е ко но ми ја.

Ве ру јем да се уса мље ност као осе ћа ње ја вља ка да смо окру же ни љу ди ма, а 
осе ћа мо као да ни ко ме не при па да мо, док је са мо ћа не што дру го, чи ни ми се. Шта 
ми сли те о то ме?

– Стал но не што иш че ку јем, упор но отва рам пра зно сан ду че, по штан ско или елек-
трон ско, све јед но, стал но че кам не ки по зив, би ло ка кав по зив ко ји ће раз би ти че лич-
ни за стор ко ји ће зна чи ти да сте не ко ме, би ло ко ме по треб ни, не ма ве зе шта ће вам 
ре ћи, хо ће ли вас из гр ди ти што му ни сте вра ти ли по зајм ље ни но вац, књи гу и та ко 
да ље... Мој број се не на ла зи ни у јед ном име ни ку.

Шта је са ко ле га ма с фа кул те та? Зар Вас они не ма ју у име ни ку?

– Од фа кул те та су ми оста ле са мо Мр тве ду ше.

Има ли он да на де у жи вот?

– Са мо у за гроб ни, али не онај из књи га, не го у онај ка да му до ђе крај.


