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Пе шча ни чо век  
те шко се сме је

Са ша Ра до њић: Про ви хо ри ло, пе сме, Со ла рис, Нови 
Сад, 2020.

Има их ко ји ми сле да је ла ко би ти Са ша Ра до њић: 
пи ше ро ма не, дра ме, при ка зе, кри ти ке, осли ка ва ствар
ност „на ствар но”, сви ра и пе ва блуз, не гу је ко лек цију 
ги та ра, до де љу је и до би ја на гра де, ор га ни зу је број не 
су сре те и до га ђа је, окру жен књи га ма у „Со ла ри су”. Да
кле, ја сно нам је да је ла ко би ти Са ша Ра до њић. И мно
ги би се ме ња ли са њим. Ме ђу тим за ту, да се ро кер ски 
из ра зи мо, „ме ња жу” мо ра се по се до ва ти ква ли тет. Ни
шта за не што не ће ићи. Ма да су та ква вре ме на, или 
смо се убе ди ли да је су. За то се че сто на свим ме сти ма 
и у ра зним при ли ка ма ци ти ра кум Жор жо ко ји са мо
у ве ре но ка же: „Ве ру јеш ли ти мо јим или сво јим очи
ма”. У шта је по ве ро вао Са ша Ра до њић ка да је пи сао 
књи гу пе са ма „Про ви хо ри ло”, ко јим очи ма је ви део 
ово о че му пи ше и да ли нам је по треб на ди оп три ја или 
со ци јал на ин те ли ген ци ја, то ће од ре ди ти чи та лац на
кон што се сво јим очи ма уве ри у до ме те Ра до њи ће ве 
по е зи је.

Ни смо че сто сре та ли из раз про ви хо ри ло. Он озна
ча ва и да је про шло, да је од нео ве тар, да је не ста ло 
из се ћа ња, да је за бо ра вље но, пре ста ло да ва жи, или 



8

ка ко би Алек сеј Јур чак ре као: Све је за у век док ви ше 
ни је. Овај из раз сам по след њи пут чуо у јед ној ка фа
ни у Су бо ти ци пре ви ше од де сет го ди на, ка да је чо век 
за сто лом до про зо ра то из го во рио и ру ком од ма хи вао, 
на шта је ко но ба ри ца клим ну ла гла вом. Али у ме те жу 
су бо тич ке ка фа не у то не дељ но пре под не са мо јим 
дру га ри ма, по сле че га смо оти шли на за ле ђе ни Па лић 
пре кри вен мра зом по зу ба тој па ве дри ни, тај из раз се 
из гу био. Про ви хо рио. Да у се би не са др жи реч од ва
зду ха и ве тра, мо жда бих га за у век упам тио. Сре ћом, 
вра тио се кроз на зив но ве пе снич ке књи ге Са ше Ра до
њи ћа. Пе сник у увод ном де лу и ка же: Ма ло час сам се 
слу чај но као са ма лим пле ме ни тим зло ду хом су срео са 
реч ју ко ју ни ка да ни сам ко ри стио ни у сва ко днев ном 
го во ру ни у мо јим књи га ма. Био је то ве о ма дир љив су
срет по што ова та ко не на да на от кри ве на реч као 
ни јед на дру га, а ве руј те да по сле све га знам мно го ре чи, 
са жи ма у је дан слов ни ну кле ус све из мог жи во та. И 
та ко са да је по на вљам као ман тру иш че ку ју ћи сва ну ће, 
ти хо, вр ло ти хо – ПРО ВИ ХО РИ ЛО, ПРО ВИ ХО РИ ЛО...

Тим пу тем искре сти хо ви из пр ве пе сме: Обич но 
пи шем у цик зо ре/ Док пре пли ћу се све тла и сен ка/ 
По е зи ја и про за/ И док је још са свим крат ко све исти на/ 
И ни шта од све га исти на ни је...У пе сми Ве ра у ме сец 
Ра до њић нам да је јед ну из у зет ну сли ку: ...Ве ру јем у 
ме сец/ Јер је он нај бо ље/ Што ми се мо гло де си ти/ Кад 
сам се по ср ну лом ве ром/ По слу жио као кри шком ба ја
тог хле ба/...У пе сми Де чак са ши би ца ма, за па зи ли смо 
ове сти хо ве: Али те шко је раз ми шља ти/ Док око гла ве 
про ле ћу ко ме те као ко мар ци/ Док ла је ком шиј ски кер
бер из дру ге га лак си је/...А он да ме је за су ла ме те ор ска 
ки ша/ И ки шо бран је пла нуо као сва ко па ли дрв це. У 
крат кој пе сми Во да ко ја под се ћа на го то ву сцен ску 
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по став ку ис ти чу се сти хо ви: ...Не ма ту жа ра, сла ве ни 
ди ма/ Ка да све пла ви се ћа ња пли ма/ на ко ју се у на став
ку на сла ња пе сма Ва здух: ...Умеш ли за и ста и ва здух 
да бо јиш/ Да ли си оп се на ил’ ствар но по сто јиш/.

По ет ски дис курс Са ше Ра до њи ћа у овој књи зи до
ла зи са ра зних стра на, му зич ких: ро кен рол и блуз, по
зо ри шних: го то ва сце на, чи но ви, ин спи ци јент, за тим 
ис ку стве них и про зних ко ји про ве ја ва ју да ти сти хо ви
то, пла хо ви то на тре нут ке, или са свим тав но и не у мо
љи во. У пе сма ма са ве за ним сти хом кри ју се озбиљ не 
сли ке, иа ко су у књи зи те пе сме да те са свим при зем но, 
„од пр ве”, за сва ког. 

...Ку да иде чо век овај/ Џеп ну ту гу што про да је/ На 
ма шни цу све зан очај/ Про бра ни ма гра тис да је.../ у пе
сми Го спо дар но стал ги је на ко ју се не у мит но на сла ња 
пе сма Ку ћа од пра ши не и у њој ова сли ка: Гра дим ку ћу 
од ча роб не пра ши не/ Већ је ту цреп и ве нац олу ка/ Зи
дам од блу за и ту ге ка ме не/ Ку ћу ко ју ће сру ши ти бу ка. 
Тим пу тем чи та лац ће сти ћи до пе сме А шта ако: ...А 
шта ако да на шња бе стид на ки ша/ Про на ђе твој ше
шир од пли ша/ Хо ће ли ли шће ста ви ти ма ску/ И при
кри ти жуд њу на од ла ску/.

Мно ге сти хо ве по зна је мо из Ра до њи ће вих блуз 
оства ре ња и му зич ких ал бу ма ко ји су до бро по зна ти 
али на овом ме сту, у књи зи, да ти као пе сме, има ју раз
у ме се, књи жев ни при звук, чи та лач ки, а cappella. Ус пео 
је Ра до њић у овом сти хов ному зич ком ве ле о бр ту да 
из о кре не сон го ве у по е зи ју. У блуз оства ре њи ма по
сто ји тек не ко ли ко пе са ма о сре ћи. И за до вољ ству, или 
успе ху. Блуз је, ка ко нас учи тај пра вац, по е зи ја че жње, 
ра стан ка, ве ли ких и ма лих оче ки ва ња, па до ва и емо
тив них бро до ло ма. Блуз је зрео, при па да ста ри јим ге
не ра ци ја ма ко је све или го то во све зна ју о емо ци ја ма, 
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љу ба ви и са мом жи во ту. Мо тив пу то ва ња у овој музи
ци и по е ти ци при су тан је и у по е зи ји Са ше Ра до њи ћа, 
у пре ла ма њи ма све тла и та ме, пр ве зо ре и по след њег 
зра ка, у мра ку ко ји се бес крај ним чи ни. 

За ову књи гу по треб но је жи вот но ис ку ство, оно 
истин ско, не оно пре ле жа но ко је смо и ру ка ма и но га
ма тр га ју ћи се, пре бо ле ли. Про ви хо ри ло, у од но су на 
по че так овог при ка за, мо же да зна чи и да ни је ко нач но 
оти шло, већ да је мо гу ће да ви хор све то опет на не се, 
по пут бу ме ран га. У пе сми На кра ју све та ко ја је и по
след ња у књи зи сто га за па жа мо: Пе шча ни чо век те шко 
се сме је/ Го во ри ти хо хо да још те же/ На до мак тра ве 
кри ста ле се је/ Ко рак се оси па, ци пе ле бе же/. Про ви
хо ри ти, та ко ђе, мо же да пред ста вља и про чи шће ње, 
про ма ју, свеж ва здух. Чи ни се да је све на са мо по ла 
ко ра ка од са свим срод ног из ра за ви хо ри ти. По ла ко
ра ка не ка да пред ста вља ју чи та ву веч ност, по себ но 
ако их је те шко на чи ни ти, а тре ба ви хо ри ти и про ви
хо ри ти и због се бе и због дру гих. Ус пео је Са ша Ра до
њић да про бле ма ти зо ва ну ствар ност раш чи ни стру
на ма од све тла на нот ном па пи ру са вре ме не по е зи је 
и отво ри ме ђу про стор за ту ма че ња и од сја је.

Го ран Ла бу до вић Шар ло, ча со пис Траг
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Сти хо ви у огле да лу

„Про ви хо ри ло” Са ше Ра до њи ћа; из да вач „Со ла рис” 
Но ви Сад, 2020.

Књи гом „Про ви хо ри ло” (из да вач „Со ла рис” Но ви 
Сад, 2020.), Са ша Ра до њић (1964) за па же ни ства ра лац 
ви ше стру ких ин те ре со ва ња: књи жев ник (пе сник, ро
ма но пи сац, при по ве дач, дра ма тург и есе ји ста) и му зи
чар (кан та у тор и члан „Со ла рис Блуз бен да”), вра ћа се, 
по сле ни за про зних де ла, пе снич ком дис кур су ко јим 
је ушао у са вре ме ну ли те ра ту ру, скре нуо па жњу на се бе, 
за до био на гра де и ува жа ва ње кри ти ке и пу бли ке. Ње
гов пе снич ки нерв на ста вио је и на да ље да пул си ра као 
је дан од упо ред них умет ни ко вих то ко ва пи са ња. Вре
ме ном се, за хва љу ју ћи му зич ком де лу ка ри је ре, тај 
пе снич ки хо ри зонт раз гра нао и за до био са свим но ве 
ли ко ве. Пре ци зни је, пе снич ки до жи вљај све та и ње
го во из ра жа ва ње („пе ва ње” ка ко се ра ни је го во ри ло) 
у Ра до њи ће вом слу ча ју по ја вљу је се у два кљу ча: при
мар ном – оном у ко ме је по е зи ја спо је на са му зи ком 
и (исто риј ски по сма тра но) но ви јем – ко ји је ли шен 
(осло бо ђен или је мо жда тач ни је ре ћи ус кра ћен) му
зич ке под ло ге, ускла ђе но сти са њом од но сно ства ра ња 
тог је дин стве ног амал га ма ре чи и то но ва. Упра во на 
тој ди хо то ми ји (или по ли фо ни ји) функ ци о ни ше и књи
га „Про ви хо ри ло”.
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Де ло је са ста вље но из два сег мен та/ци клу са при
бли жно истог оби ма: пр ви фор мал но ни је име но ван 
и дру ги је на сло вљен као „Пе сме чуд них ли ца” (исти 
на слов има и тре ћи ал бум „Со ла рис Блуз бан да” а не
ко ли ко пе са ма са тог ал бу ма увр ште но је и у овај део 
књи ге). Пр ви сег мент отва ра ау тор ска бе ле шка о не
на да ном от кри ћу ре чи „про ви хо ри ло” ко ја се по том 
на ме ће као ти ха ман тра у иш че ки ва њу сва ну ћа, де ла 
да на у ко ме пе сник обич но пи ше „Док пре пли ћу се 
све тла и сен ке / По е зи ја и про за” („У цик зо ре”). Но во
са зна та реч пред ста вља се као сво је вр сни оки дач за 
ни зо ве (след стве них али и пот пу но нео че ки ва них) 
асо ци ја ци ја од но сно по гле да из но вог упо ри шта, по
твр ђу ју ћи да је реч, тај те мељ и су шти на по е зи је, спо
соб на да „ство ри” ин спи ра ци ју, из диг не и у не слу ће не 
ви си не уз ви тла скри ве не сло је ве ми сли и опа жа ја. Под
стак ну та (иза зва на) пе снич ка осе тљи вост на ста ви ће 
да „ра ди” у ре флек сив ноис по вед ном то ну ко ји, пак, 
под ра зу ме ва не са мо на та ло же но жи вот но ис ку ство 
већ и спо соб ност да се оно пре по зна, осло бо ди на но са 
три ви јал ног и па то са пре те ра них афек та ци ја и по зи
ци о ни ра у кон ти ну у му про сторвре ме на, што је одли
ка од ра ста ња/са зре ва ња ин те лек ту ал но и емо тив но 
це ло ви те лич но сти/по ет ског су бјек та. Са мо се та ко, 
у та квом кон тек сту/кон сти ту ци ји мо же осе ћај но (без 
за па да ња у вул гар ност) пи са ти/пе ва ти о не ста лом при
ја те љу и љу бим цу, о пу но ћи љу ба ви и пра зни ни гу бит
ка. Тра ја ње, не ми нов но, но си тро ше ње мла да лач ких 
за но са и илу зи ја, от кри ва ње ап сур да жи вље ња (по
је ди нач ног али и груп ног, све до ни воа вр сте) и вар
љи во сти ци ви ли за ци је; с дру ге стра не, ипак оп ста је 
ек ста тич ност „хо мо лу ден са” ко ја и да ље плам ти у оку и 
ду ху пе сни ко вом. Део тог по и гра ва ња (и ис ку ша ва ња 
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игре) је су и ва ри ра ња на сло ва „Про ви хо ри ло” у пе сма
ма раз ли чи тих емо тив них и вред но сних ре ги ста ра; 
та ко пе сник по твр ђу је сна гу је зи ка и ре чи и не спу та
но сти соп стве не има ги на ци је.

„Пе сме чуд них ли ца” бит но од ре ђу је њи хо ва свр ха/
на ме на да бу ду уто пље не у те ло му зич ке ну ме ре и у 
њој от пе ва не у од ре ђе ном рит му. Овај услов чи ни те 
сти хо ве уо кви ре ни јим у фор ме и те мат ска усме ре ња 
али, исто вре ме но, и усред сре ђе ни јим. Ко ри шће ње ри ма 
и ре фре на, на рав но, мо же се чи ни ти као те рет али 
отва ра, ка да се при хва ти и њи ма овла да, са свим дру
го ја чи је мо гућ но сти. Оту да су пе сме у овом ци клу су 
раз и гра ни је и не по сред ни је али ти ме не гу бе ни ти на 
атрак тив но сти ни ти на ин те лек ту ал но емо тив ном 
на бо ју и про бле мат ском по тен ци ја лу. Ра до њи ће ви сти
хо ви на ме ње ни му зи ци јед на ко су про во ка тив ни и 
ево ка тив ни као и они из пр вог ци клу са; не ма у њи ма 
„по јед но ста вљи ва ња” и „при ла го ђа ва ња” му зи ци. 
Чак и упо тре ба еле ме на та по пу лар не кул ту ре, од по
ми ња ња Џи ми ја Хен дрик са до упо тре бе пој ма „блуз” 
(као име ни це/од ред ни це али и спе ци фич ног „фи лин
га”), сен чи сти хо ве до дат ним сло јем па ти не пот цр та ним 
са зна њем да ови сти хо ви има ју сво ју му зич ку под ло
гу. Сто га се зна ти жељ ном чи та о цу сег мен ти ове књи
ге мо гу раз от кри ти и као од ра зи у огле да лу од но сно 
сти ли стич ке ва ри ја ци је истих те ма, што сва ка ко 
усло жња ва њи хо во мо гу ће чи та ње од но сно ту ма че ње.

Реч ју, „Про ви хо ри ло” се пред ста вља као гу сто ис
тка на пе снич ка та пи се ри ја, са ни зом „лајт мо ти ва” 
ко ји, пре пли чу ћи се, да ру ју ви ше знач ну ду би ну це ло
куп ном при зо ру и ути ску ко ји он чи ни на зна ти жељ ног 
чи та о ца. Та на не емо ци је ко је бу де из у зет ни до га ђа ји 
али и сва ко днев не сит ни це (што жи вот зна че), сет но 
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ис по ве да ње про шло сти, зеб ња за пи та но сти над бу дућ
но шћу и ра до сти ис ку ша ва ња соп стве них спо соб но
сти, укла па ју се у за чуд ност и бо га ту сло је ви тост цен
трал ног пој ма овог де ла – у оно што „про ви хо ри ло” је 
као по твр да пу но ће соп стве ног по сто ја ња.

Или ја Ба кић, Днев ник
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Про ху ја ло, а ту је

Са ша Ра до њић: Про ви хо ри ло, Со ла рис 2020.

По не кад се до го ди да се у јед ној ре чи оства ри све
у куп ност пе сни ко вог са да, ње го ве кон цен тра ци је, на
по на све сти и есен ци је прет ход ног ис ку ства. Енер ги ја 
тре нут ка спо зна је те ре чи но си по се бан вид по ја ча не 
ин спи ра ци је, ко ја се Са ши Ра до њи ћу очи глед но до го
ди ла при ли ком ства ра ња збир ке „Про ви хо ри ло” (Со
ла рис, Но ви Сад, 2020). Ис ку ство гле да ња у ли це смр ти 
на кон те шке опе ра ци је и бо рав ка у бол ни ци за си гур
но ме ња до жи вљај вре ме на и ствар но сти. Тре ба ло је 
са че ка ти да се осе ћај на стао из та квог су сре та, на кон 
по врат ка из не би ћа, слег не, а до дир са ствар но шћу до
би је енер ги ју из ко је ће на ста ја ти пе сме ко је ће у се би 
но си ти срж овог ис ку ства.

Пе сник већ у увод ним ре до ви ма екс пли ци ра зна
чај те ре чи, чи је зна че ње пот кре пљу је син таг мом о лич
ном „ма лом пле ме ни том зло ду ху” са ко јим се, упр кос 
ду гом и пре да ном по знан ству и дру же њу са ре чи ма, 
пр ви пут су сре ће. Тај су срет је дир љив и сав је у оче
ки ва њу сва ну ћа, на ко је се ди рект но на до ве зу је пр ва 
пе сма пр вог од два ци клу са. „У цик зо ре”, ау то по е тич
ки је за пис ко ји до во ди у ве зу вре ме ка да до ла зи до бу
ђе ња, али не фи зич ког, већ про све тљу ју ћег, оног ко ја 
ће из се бе да ти сти хо ве на ста ле из су да ра све тла и сен ке, 
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„док је још са свим крат ко све исти на/и ни шта од све га 
исти на ни је”. Пе сник се слу жи ме трич ки сло бод ним 
сти хо ви ма, без ин тер пунк ци је, с на ме ром не же ле ћи 
да би ло ка кав сег мент пе сме, на ста ле из ми са о ног и 
емо тив ног те сна ца у ко ме вре ме за пра во и не по сто ји, 
ста вља у би ло ка кве окви ре. Као сво је вр стан про лог, 
она и об ли ком и зна че њем ан ти ци пи ра свих се дам
на ест за пи са пр вог ци клу са, не и ме но ва ног али ја сно 
уо кви ре ног зна че њи ма на слов не ре чи збир ке. 

Иа ко углав ном са ста вље не од два де се так ре до ва, 
све ове пе сме има ју вр ло уоч љи ву на ра тив ну струк
ту ру. Ме ђу тим, ис по вест о вре ме ну ка да нај лак ше 
на ста ју пе сме тек је по зор ни ца чи ји ће се ствар но сни 
сег мент, као и у на ред ним пе сма ма, дис пер зив но по
пут све тло сти бу ђе ња из ко ме, а не обич не днев не све
тло сти, рас пр ши ва ти у етар про ху ја лих тре ну та ка, у 
до ме ну ко ји би смо мо гли ои ви чи ти по чет ним сти хо
ви ма из Цр њан ско вих пе са ма „Ле то у Ду бров ни ку” 
(„Тла дав но не ста је”) и „При ви ђе ња” („За и ста, зрак 
сам са мо”).

По пут (по мно ги ма) нај ве ћег срп ског пи сца, и у 
Са ши Ра до њи ћу су се (срећ но) су сре ли ро ма но пи сац 
и пе сник. По сле за па же них пе снич ких књи га на по
чет ку ка ри је ре, а по том не ко ли ко вр ло успе шних ро
ма на, ево опет пе снич ке збир ке. Вра ти ти се по е зи ји 
на кон не ко ли ко об ја вље них ро ма на ов де го во ри о 
очи глед ној чи сто ти ин спи ра ци је, ду ху ко ји је по но во 
про на шао (кон цен тро ва но) лир ско у до жи вља ју све
та. Ипак, ако већ до во ди мо Ра до њи ћа у ве зу са Цр њан
ским, тре ба ис та ћи да су и фа бу ла тив ност и ете ри зам 
са свим дру гог ти па. Фа бу ла пе са ма је код Ра до њи ћа 
ма ње опи пљив оквир (на ро чи то у по ре ђе њу са ра ним 
пе сма ма Цр њан ског), док ете ри зам ни је у слут њи ви ших 
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сфе ра и тра га њу за ап со лу том, већ на ста је из тач ке у 
ко јој се слу ти свет иза гра ни ца фи зич ког по сто ја ња. 

Тај свет се, за чу до, не по сма тра са осе ћа њем стра
ха, цр ни ла, ту ге, већ као све тло чи ја ће су ма на ста ја ти 
из све га што је, упр кос нео п ход ној до зи ме лан хо ли је, 
про ви хо ри ло иза на шег те ле сног и ду хов ног по сто ја
ња. Ме сец има „ли це пан то ми ми ча ра/ко ме ре флек тор 
од у зи ма све и вра ћа му све” („Ве ра у Ме сец”). Пе сник 
и ме се чи на огле да ју се у све сти лир ског су бјек та јед но 
у дру гом. Си му ли ра ју ћи, пан то ми ма вра ћа жи во ту, у 
гро теск ној умет но сти по кре та, нео п ход не уви де. Слич
но то ме, пе сник ре чи ма вра ћа у жи вот оно што је иза 
љу шту ре по јав ног. Уда ље ни од све та, и пе сник и Ме
сец осве тља ва ју свет и спо ља и из ну тра. 

У све ту у ко ме је све про ви хо ри ло, се ћа ње на умр
лог при ја те ља ни је из гу би ло ни оштри ну пам ће ња ни 
сна гу емо ци је („Ан дре ју Ми хаљ чи ши ну на не бу”). У 
шет ња ма по пре по зна тљи вим но во сад ским ло ка ци ја
ма (уз Ду нав, Ка ме нич ки мост, на се ље Те леп), пе сник 
и у фи зич ком од су ству при ја те ља за пра во до ка зу је 
ње го во при су ство, са ве ром у час у ко ме ће, у сво је вр
сном вас кр се њу, опет би ти мла ди као не ка да, без по
тре бе да пе ва ју ре кви је ме жи во ту и иде а ли ма у ко је 
су као мла ди ћи ве ро ва ли. Збир ка „Про ви хо ри ло” је, 
на ро чи то у пр вом од два сво ја ци клу са, сва у зна ку 
ре чи од су ство. Упр кос то ме што са овог све та од лази
мо фи зич ки, ожи вља ва њем умр лих у се ћа њу по твр
ђу је мо сво је по сто ја ње. Упра во је та ква пе сма „Чен си 
(20042019)”, ко ја сли ка ма ко је не дво сми сле но асо ци
ра ју на Вас ка По пу („за ве се њу шка ју тво ју од сут ност”) 
та ко ђе го во ри о слут њи све та у ко ме ће јед ног да на 
ка да се вре ме ви ше и не бу де ра чу на ло лир ски су бјект 
и пас, у ве штој и дир љи вој по ен ти, за јед но за ла ја ти 
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на Ме сец, у не ком све ту чи сти јем, бо љем, нео п те ре
ће ном стра хо ви ма, сум ња ма, по де ла ма, све ту ко ји су 
за жи во та за јед но ства ра ли у дру же њу, игра ма, за јед
нич ком жи во ту. 

Ова ко кон ци пи ра ној збир ци при дру жу је се, на 
идеј ном пла ну, и ме лан хо лич но се ћа ње на де тињ ство 
(„Ад ми рал ска”), да то на ра тив ним кон тра стом де тињ
ства и са да шњо сти. По ве зу ју их игре ма ште, же ља за 
да ле ким све то ви ма и за хвал ност не ка да шњем де те ту 
што се ова кве жуд ње и стре мље ња уве ћа ва ју са вре
мен ским про то ком. У из у зет но ус пе лој пе сми „Спа си
лац”, жи вот ко ји се га си („из уста јој ис те ко ше по то ци 
ве ли ких сти хо ва”) ре ка је где, на ушћу, „љу ди го ли/
хо да ју по во ди/до к не осле пе”), а лир ски су бјект је у 
по зи ци ји пут ни ка ко ји се са тог пу то ва ња вра тио и 
са ме ша ви ном је зе, али и жуд ње за спо зна јом шта је 
иза ви ђе ног, из ве шта ва о то ме.

Про ла зност као спо зна ја очи ту је се ка ко у зна чењ
ском, та ко и у фор мал ном об ли ко ва њу ове пе снич ке 
књи ге. Чак че ти ри пе сме (три у пр вом и јед на у дру гом 
ци клу су), би ће на зва не исто вет но као и са ма збир ка. 
Ме ђу тим, оне ни су пу ка ва ри ја ци ја исте те ме. Пр ва од 
пе са ма, очи глед но (сво је вр сно) љу бав на, кри је тај ну о 
то ме да ли је та вр ста ис ку ства, због два ока ко ја по сма
тра ју „са ли ца не ба”, реч о дра гој ко ја је умр ла фи зич ки, 
или је тек вре мен ски и про стор но то ли ко уда ље на да 
се пре по зна је у дру гим же на ма, иза зи ва ју ћи у пе сни ку 
сти дљив, ме лан хо лич ни сме шак у се ћа њу. Дру га пе сма 
са истим на сло вом до но си нам ја ку ау то по е тич ку веру 
у свет ство рен у књи га ма, по зо ри шним пред ста ва ма 
и му зи ци што оста ју иза ау то ра као до каз о ње го вим 
стре мље њи ма и ње го вом по сто ја њу. Тре ћа, гра нич на, 
на до ве зу ју ћи се на прет ход ну, го во ри о спрем но сти 
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да се час ра стан ка са све том до че ка спрем но, јер је 
су ма оно га што је про ви хо ри ло бар де ли мич но са чу
ва на у фи о ка ма сто ла за пи са ње, сим бо лич не Но је ве 
бар ке сва ког пи сца.

Пе сме дру гог ци клу са, на сло вље ног „Пе сме чуд них 
ли ца”, у ве ли кој ме ри свет су за се бе. Да те ве за ним 
сти хом, че сто асо ци ра ју на Бран ка Миљ ко ви ћа из фа зе 
у ко јој се ба вио иро ниј ском ли ри за ци јом кри ти ке пое
зи је, пре све га фра зом и об ли ко ва њем пе снич ких сли
ка („са ња ме тра ва ко ја спа ва”). Ипак, те ма ти ка ових 
пе са ма је дру га чи ја. У њи ма се осе ћа пе сни ков оми ље
ни му зич ки иди ом, блуз (и то пре све га онај бе ли, из 
хи пи фа зе у раз во ју по пу лар не, тј. рок му зи ке), и лако 
се мо же прет по ста ви ти да је Са ша, ина че и ги та ри ста 
и кан та у тор у Со ла рис блуз бен ду, за мно ге од њих имао 
(има?) и му зич ки пред ло жак. Ци клус за по чи ње пе
сма ма са на сло ви ма че ти ри еле мен та из ко јих је, по 
ми шље њу ста ро грч ких фи ло зо фа, ство рен свет (во да, 
ва тра, ва здух, зе мља), пот пу но у хи пи ма ни ру, да би 
се са свим при род но на ста вио „Одом Џи ми ју Хен дрик
су”, нај по зна ти јем рок ги та ри сти, чи ји лик и де ло, у 
ду бо кој пе сни ко вој уве ре но сти, пред ста вља ју на ду да 
је упе ча тљи во умет нич ко оства ре ње кар та за астрал но 
пу то ва ње ко је се не за вр ша ва и ко је до но си спа се ње 
и све тлост они ма ко ји се у ње му пре по зна ју. Упр кос 
но стал ги ји и ме лан хо ли ји, на овом тра гу су и пе сме 
„Рас кр шће”, „Ши но бус блуз”, „Блуз се вер ног гра да”, 
„Бес крај на пру га”, „Свет без блу за”. „Са да дра га”, „Те ло”, 
„У ка сни сат”, „Трен сла ве” и још не ке пе сме овог ци
клу са су љу бав не пе сме, али о оно ме што је љу бав док 
се оси па и не ста је. Њи хов пра ви лан ри там је ри там 
блу зе ва, и да те су дру га чи јим, не по сред ни јим и јед
но став ни јим је зи ком („и кад с ги та ром кре нем на пут/
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ми сли ћеш из но ва ка ко сам љут”), чи ја се су ге сти ја пре 
до жи вља ва ме ло ди јом ре чи и ја сним осе ћа њем не го 
очу ђа ва ју ћим пе снич ким сли ка ма, ко је, с дру ге стра не, 
по не где убе дљи во бле сну („сат ко ји прет хо ди зо ри/
чу вам у џе пу к’о је ди ни спас”). Ипак, као епи лог збир ке 
на ла зи мо, иа ко пра вил но ри мо ва ну, знат но дру га чи ју 
„На кра ју све та”, јед ну од нај бо љих пе са ма збир ке, са 
по ен том ко ја асо ци ра на па ра фра зу чу ве ног хи та гру пе 
Лед Зе пре лин („за грц нут у ви ру ко нач ног пле са/сила
зи сте пе ни ца ма до не бе са”). Ко ли ко лич на, ова пе сма 
је ан ти у то пиј ска хим на о не стан ку чо ве ка са ли ца зе
мље, о про ла зно сти ко ја све раз ла же, ме ље, по ти ре, уни
шта ва. Ипак, пе сма се у пе шча ној све сци бу ди бе сна. 
Њен ре волт и бу ђе ње зна чи да она свој жи вот не где 
ипак на ста вља, да го во ри не са мо о про ла зно сти све га, 
не го и о ње го вом вра ћа њу и ма кар крат ком тра ја њу 
што ипак до но се ка квута кву уте ху.

Фор ма збир ке је, упр кос то ме што има са мо два ци
клу са, аси ме трич на. Чи та лац ће не без пра ва по ми сли
ти да су у овој збир ци за пра во две збир ке: јед на без 
на сло ва, јед на са под на сло вом, јед на од се дам на ест, 
дру га од два де сет и осам пе са ма, јед на да та сло бод ним, 
дру га ве за ним (ри мо ва ним) сти хо ви ма, јед на на ра
тив ни ја, дру га лир ски ја, јед на у ко јој је љу бав на те ма
ти ка по вре ме на и по сред но ис ка за на, дру га у ко јој је 
го то во до ми нант на итд. Са ша Ра до њић је, упр кос овој 
аси ме трич но сти фор ме (ко ја као да је пот пу но све сно 
од ба че на), ус пео да на ђе до вољ но хар мо ни је из ме ђу 
ли ри зма и на ра тив но сти, као и за јед нич ки са др жа лац 
ис ка зан упра во реч ју ко ја озна ча ва про ла зност у спо
ром, го то во не при мет ном кре та њу жи во та, чи је ће 
свр дла ње при пи то ми ти тек си гур но опа жа ње и ви
брант но осе ћај нома што ви то пе снич ко прег ну ће. На 
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тре нут ке ве што при кри ве на емо тив на сна га, ин вен
тив ност и то пли на да тих пе снич ких сли ка сва ка ко не 
чи не ову књи гу јед ном од оних ко ји ма се не ће те вра
ти ти. По но во про на ђе ни пе сник у ау то ру ни је из не
ве рио про за и сту, а искре но шћу и тра ја њем на да ху ћа 
је, пе ва ју ћи о про ла зно сти жи во та и оста вив ши ову 
збир ку иза се бе, оства рио при лич но убе дљи ву лич ну 
по бе ду над њом. 

Вла ди слав Вла ди ца Ра до је вић, ча со пис Све ске



22

Флу ид но но стал гич но тре пе ре ње

Збир ка пје са ма „Про ви хо ри ло” ко ја је за и ста окре
па за ду шу мо же се са гле да ва ти са ра зних аспе ка та, 
али ће се – па жљи вом чи та о цу – на кра ју све све сти 
на оно су ша стве но: овај пје снич ки ков че жић, у ко ји 
су се го ди на ма та ло жи ли пра мич ци ду ше и че ка ли да 
се по кло пац сам од се бе отво ри, не ка је вр ста фи ног 
омо та за у ме ђу вре ме ну об ја вље не књи ге про зе Са ше 
Ра до њи ћа. И још ће не што тај па жљи ви чи та лац за па
зи ти: у тој про зи има до ста лир ског на бо ја, па ре чени
це че сто за зву че као сти хо ви, али у по е зи ји не ма ни чег 
дру гог осим чи стог лир ског суп стра та, чак и он да када 
се кроз пје сму про вла чи на ра тив на нит.

Из сти хо ва, би ло да се лир ски су бјект при сје ћа 
не ких за ви чај них или но во сад ских да на, љу ди и до
га ђа ја ко ји су му би ли и оста ли бит ни у жи во ту, би ло 
да осје ћа не ки салц бур шки нок тур но или раз го ва ра 
са Сје вер ним чо вје ком, не ко флу ид но но стал гич но 
тре пе ре ње пре ла зи на чи та о ца, па он, тај чи та лац, по
че сто за ста не и упи та се: је сам ли ово ја у пје сми, ни су 
ли ово мо ја (о)сје ћа ња, ко ја сам лич но пре то чио у ово 
што чи там? Чак је и сје та ко ја из те но стал ги је иси ја
ва на не ка кав свој, по се бан на чин, ље ко ви та.

Чи та ју ћи ове пје сме, чи тао сам и се бе. Ни ка да из 
се бе ни сам мо гао да ис ти снем оног се бе ко ји, дје чач
ки за пи тан, гле да у зви је зде. Шта је, за пра во, ко смос? 
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Шта су га лак си је? Шта је то што на уч ни ци (за то што 
не ма ју пра ви од го вор) на зи ва ју бес ко нач но шћу? И дио 
од го во ра на ђох у тво јој за пи та но сти: ко смос је оно 
што је у на ма! Успио си на по се бан на чин да нам при
бли жиш оно што је не до глед но, оно што не ма кра ја, до 
че га ни на ша ми сао не мо же до при је ти. Не на ме тљи
во на слу ћу јеш да од го во ре тре ба тра жи ти за ви ру ју ћи 
у се бе.

А све ти грал? Мо жда је у блу зу? Или, на кра ју све га?

Ран ко Па вло вић, на Феј сбу ку
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„Ру би ко ва коц ка” Са ше Ра до њи ћа  
као ме та фо ра над ствар но сти

Но вом књи гом на сло вље ном „Ро ман Ру би ко ва 
коц ка”, Са ша Ра до њић (1964) за па же ни књи жев ник 
(пе сник, ро ма но пи сац, при по ве дач и есе ји ста) и му зи
чар (кан та у тор и члан „Со ла рис Блуз бен да”), на из глед 
пре ки да низ књи га („Швед ски сто”, „Ау то би о граф ске 
(и дру ге) не ствар не при че”, „Ве чер њи до ру чак”) са зда
них пр вен стве но на днев нич ким за пи си ма и фи ло зоф
скосен тен циј ским за бе ле шка ма и вра ћа се про зном 
дис кур су (са мим на сло вом жан ров ски од ре ђе ном као 
ро ман).

Но, кад чи та лац ду бље ура ни у ро ман от кри ва да 
пред со бом има ли те рар но тка ње ко је се ите ка ко везује 
на прет ход на де ла и са др жи ка ко на ве де не пер со нал не 
днев нич ке фраг мен те та ко и фи ло зоф ска за па жа ња. 
Ти ме се по твр ђу је Ра до њи ћев ства ра лач ки кон ти ну и тет 
али и кон стант ност про ме не у про ми шља њу и стил
ском из ра зу.

Уко ли ко би се ова књи га тре ба ла од ре ди ти кон ци
зно и пре ци зно чи ни се да би од го ва ра ју ћи ис каз гла
сио да је реч о де лу ко је се ба ви за чуд ним до жи вља јем 
(по ли ва лент них) ствар но сти и град њом спе ци фич не 
(је дин стве не) со фи сти ци ра не надствар но сти. На и ме, 
три сег мен та ро ма на фор мал но је су не за ви сни то ко ви 
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и сле до ви до га ђа ја, исти на уз стал ну по ја ву на зна ка 
по ве за но сти са прет ход ним сег мен ти ма ко ји тра ју/
по сто је па ра лел но/упо ре до. Исто вре ме ност по сто ја ња, 
да кле, са мо по се би ни је га рант би ло ка кве (ду бље) 
по ве за но сти; пре би се мо гло за кљу чи ти да мар ги нал
ност до ди ра по тен ци ра из дво је ност не го што је поти
ре. Ипак, у ши рем кон тек сту је дин стве не надствар
но сти (на ко јој се ус трај но ин си сти ра) сва ки се сег мент 
укла па у про стор новре мен ски то та ли тет а сво је вр
сни кључ/ка ла уз свег тог за ме ша тељ ства је у фа сци
нант ној, ми стич нола ви ринт ској Ру би ко вој коц ки 
(сво је)руч но на пра вље ној ко ја има јед но ис прав но ре
ше ње и 43 три ли о на по гре шних, на шта пи сац (у фу
сно ти) уз вра ћа тврд њом да ње го ва коц ка има јед но 
ре ла тив но по гре шно и 43 три ли о на ре ла тив но тач них 
ре ше ња (и, да кле, ни јед но ап со лут но тач но или по гре
шно). Ру би ко ва коц ка по ја вљу је се (ис кр са ва) у књи зи 
као (ре ла тив но) раз ре ше ње про бле ма/ди ле ма али и ње
го во/њи хо во усло жња ва ње по што је реч о је дин стве ној 
(умет нич кој) тво ре ви ни ко ја на по мич ним стра ни ца
ма уме сто бо ја има за пи сепри че. По ме ра њем/ро ти
ра њем де ло ва до би ја се без број (43 три ли о на) мо гу ћих 
при ча са др жа них у овим пред ме ту! И сва ка од њих 
јед на ко је (не)ве ро ват на и зна чењ ски ин три гант на. 
Оту да би зна ти жељ ни чи та лац, по иш чи та ва њу књи
ге, мо гао за кљу чи ти да је по ну ђе ни ре до след при ча 
об ма на или про из вод слу чај ност те да се сег мен ти мо гу 
пре сло жи ти и дру га чи је чи ме би се до био дру га чи ји 
за плет и рас плет, дру га чи ји вред но сни и етич ки пред
зна ци по сту па ња. Исти ни за во љу, пи сац и са др жи ном 
сва ког (не и ме но ва ног) сег мен та ко ји отва ра ју ви ше 
тај ни не го раз ре ше ња по тен ци ра ове мо гућ но сти и 
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за чи ка ва чи та о це да ис ку ша ју и се бе и ње га у тво ре њу 
дру го ја чи јих при ча.

Ју на цино си о ци фрак та лапри чапо гла вља кон
стант но ис ку ша ва ју сво је за чуд но окру же ње од но сно 
по ку ша ва ју да про на ђу гра ни це соп стве не лич но сти. 
Ни ко од њих не ма де фи ни са но ме сто у про сто ру, вре
ме ну и лич но сти ма. Па вле је су о чен са соп стве ном 
амне зи јом због ко је му је све но во (док је про шлост 
мут на), уче ник тек упо зна је свет у ко ји ула зи во ђен 
ру ком учи те љамај сто ра док ста ри про да вац го бле на 
не успе ва да се ра за бе ре у до га ђа ји ма у ко ји ма не вољ но 
уче ству је. У сва ку при чусуд би ну упле те но је мно штво 
сим бо ла од но сно ин три гант них зна ња, од ег зо тич них 
ста ро е ги пат ских ми сте ри ја пре ко про во ка тив не при
че о Пон ци ју Пи ла ту као три на е стом апо сто лу до ин
три гант них ми сте ри ја кре а тив ног спа ва ња од но сно 
кон тро ли са ног са ња ња (ко јим се од ла зи у дру ге све то
ве/ре ал но сти) те жи вих го бле на као још јед ног мо гу
ћег про зо ра у те но ве ствар но сти. Ни зо ви дис крет них 
на го ве шта ја и де та ља, од про ме на име на Освалд Тот 
у Освалд Рот, по ја ве фи гу ри це еги пат ског бо га То та, 
ег зо тич них пле со ва де ча ка и па у на Ка сто ра до ау то
ци та та, уно се у при по вед не ма ти це вар љи ве ру кав це 
ко ји се одва ја ју од ма ти це да би јој се вра ти ли са свим 
нео че ки ва но, на не ком дру гом ме сту/стра ни тво ре ћи 
пре чи це из ме ђу одво је них то ко ва ствар но сти. Сва ка 
при ча до пу ње на је и фу сно та ма ко је има ју раз ли чи те 
(не ти пич не) уло ге: за пи си ва ња пи шче вих се ћа ња, до
дат не ми сти фи ка ци је не ког пој ма, по ет ских ко мен
та ра... Ра до њић соп стве но де ло тре ти ра као еле мен те 
ове но ве књи ге да ру ју ћи јој та ко про шлост (вре мен ску 
ди мен зи ју) те до гра ђу ју ћи по ме ну ту (ме та фик циј ску) 
надствар ност.
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У ко нач ном са гле да ва њу овај се ро ман пред ста вља 
као гу сто ис тка на про за (та пи се ри ја, го блен) са ни зом 
цр ве них ни ти (лајт мо ти ва) ко је се пре пли ћу да ју ћи 
при зо ру до дат ну ду би ну. Но, по глед на ли це сли ке 
ни је је ди ни: за хва љу ју ћи ин тен зив ном оне о би ча ва њу, 
ко ји ма се под ри ва ју те ме љи ре ал но сти, са свим су мо
гу ћи и дру га чи ји по гле ди (ис ко са и на по за ди ну) који 
ће от кри ти но ве ви зу ре и дис кур се. Упра во то су чари 
ла ви ринт ски ви ше слој не и ви ше ди мен зи о нал не, ин
те лек ту ал но про во ка тив не про зе. „Ро ман Ру би ко ва 
коц ка” је де ло јед на ко убе дљи во и уз бу дљи во као низ 
фрак та ла од но сно као це ли на де ло ва спо је них ма гиј
ском сна гом за чуд ног.

Или ја Ба кић, Днев ник
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Је ван ђе ље по Ра до њи ћу

(Са ша Ра до њић, Ро ман Ру би ко ва коц ка, Но ви Сад, 
Со ла рис, 2019)

Гро зни ча во сам окре тао Ру би ко ву коц ку. Оче ки
вао сам да ће не где из не на да из ње из ле те ти Ру бик, али 
уме сто ње га на сва кој коц ки ци Ру би ко ве коц ке по ја
вљи вао се Па вле. Он је имао сво је про бле ме. Пр ви му 
је про блем ка ко скло пи ти ро ман и он га ни је на пу
штао до кра ја ро ма на. Па вле је схва тио још на по чет
ку ро ма на да је за ро ман нај ва жни ји сан, а не спа ва ње 
ка ко је пр во бит но ми слио. Сан, а шта би дру го...

Ако  про ма ши те не ку фу сно ту, а оне су ве зив но тки
во ро ма на, си гур но је да ће те за лу та ти, у бр зи ни ће те 
про ма ши ти ули цу, а зна се да ће те по сле из гу би ти 
мно го вре ме на вр те ћи кру го ве ка ко би сте се по но во 
вра ти ли на пра ви пут и на ста ви ли да пра ти те по све 
за ни мљив ток ро ма на са из не над ним ду бо ким ви ро
ви ма кр ца тим би блиј ске сим бо ли ке, ко ји вас мо гу 
по ву ћи у ду би не сво јих ми сли из ко јих се те шко мо же
те ис ко пр ца ти. Су шти на Ра до њи ће ве Ру би ко ве коцке 
и је сте у то ме да вас она за во ди ка ко би сте тра жи ли 
ре ше ње, оно јед но је ди но ко је је тач но, а ко рист је ве ћа 
од оних не тач них ре ше ња, јер њих на про сто има ви ше, 
а сва су скри ве на као ђа во иза ћо шка. И док их тра
жи те, у то ме је драж, она су ту, не мо вас по сма тра ју 
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са при стој ном до зом чу ђе ња. Ђа во ла сто. Чо век ина че 
стал но тра жи не ког ђа во ла. Овај пут Ру би ко ва коц ка 
је у ру ка ма апо сто ла.

Скла па ње Ру би ко ве коц ке је у ства ри скла па ње 
ро ма на: „Скла пао ју је мно го бр же но обич но, а па су си 
се леп ше но ика да об ли ко ва ли у пра ве це ли не. По че лу 
су му из би ја ле гра шке зно ја а из но са цу ри ла сли на. 
Док га је об у зи ма ла гро зни ца, ре чи су се пре тва ра ле 
у сли ке. Сти гао је до за вр шних по гла вља.” (стр.6364) 
Кључ је у фу сно ти: „Ако на је зо ви та ис ку ше ња не уме
те од го во ри ти је зо ви тим осме хом, не ће те уме ти ни 
про зом ни сти хом.” (стр.67)

На се дам де сет и пр вој стра ни по ја вљу је се Де чак 
Бог ко ји је још увек де чак. „На жа лост, он ве о ма спо
ро од ра ста. Још увек је де чак. Та ко је Исма ил раз ми
шљао.” И са да се по ја вљу је ХРИ СТОВ ТРИ НА Е СТИ 
АПО СТОЛ, иза шао је из не ке апо криф не књи ге, за
остав шти не Исма и ло вог де де.

У фу сно ти на се дам де сет дру гој стра ни Ра до њић 
по но во от кљу ча ва ста ро пи та ње, из но си свој став о 
Ису су Хри сту да га је дог ма ко јом је ина у гу ри сан као 
Бож ји Син на чи ни ла про фа ним. Мно ги су та ко ми сли
ли, али кад год их је не што сти сло, он да су се кр сти ли. 
Ов де пи сац не из но си сум њу, он твр ди.

Са ша Ра до њић ће ов де из не на ди ти чи та о це и уво
ђе њем три на е стог апо сто ла Го спо да ра на ше га Ису са 
Хри ста у ли ку Пон ци ја Пи ла та. Та ко Ру би ко ва коц ка 
по ста је још јед на књи га ко ја ће об ра до ва ти љу би те ље 
апо криф них књи га ко ји са да не мо ра ју тра га ти за апо
криф ним сен за ци ја ма јер им је ова ту на до хват ру ку. 
Реч је, да кле, о но вом је ван ђе љу, али не по Пи ла ту, 
ни ти по Са ра ма гу већ по Ра до њи ћу.



30

Дру где се фу сно та сма тра сла бо шћу јер пи сац није 
у мо гућ но сти да без ње до ча ра си ту а ци ју, до га ђај, лик... 
Ов де је фу сно та са став ни део тки ва и од ре ђу је стил 
пи сца. Про сто по сле не ко ли ко пр вих фу сно та чи та
лац чи та ју ћи да ље поч не да иш че ку је фу сно ту. У њој 
се мо же на ћи не ко твр ђе ње ко је је не за ви сна му дро ли
ја, а ко ја упот пу њу је при чу, кат кад и по ја шња ва. Сев не 
и оба сја фраг мент – при чи цу, и она про све тли чи та
о ца. О фу сно та ма се ау тор из ја шња ва и у основ ном 
тек сту не са мо у са мим фу сно та ма „ко је су по друм ске 
про сто ри је сва ког тек ста...”. Оно што би се на дру гом 
ме сту чи та ло из ме ђу ре до ва, што би тра жи ло до дат не 
на по ре у (од)го не та њу тек ста, Ра до њић чи та о цу ну ди 
у фу сно та ма. То не зна чи да ће те са њи ма лак ше про ћи. 
На про тив, мо ра ће те до дат но да раз ми шља те. Ап сурд, 
да. Али, не бри ни те, са др жај Ра до њи ће вих фу сно та 
ни је пу ко об ја шње ње. Да не бих ов де при чао пра зну 
при чу на ве шћу јед ну Ра до њи ће ву сјај ну фу сно ту: „Па 
и кад би ве ра у ЧО ВЕ КА сме ни ла ве ру у БО ГА опет бих 
био ате и ста, јер мо ја сум ња у ЧО ВЕ КА ни је ни шта ма ња 
од сум ње у БО ГА! Са бе ли ном ли ста хар ти је и зве зда
ним не бом ства ри већ сто је дру га чи је!”(стр .76) На ова
кве про бле ме сви не ка ко сле жу ра ме ни ма, из вла че се, 
вр да ју, реч је о вр да ла ма ма, а чо век при зна де иа ко га 
ни смо пи та ли. Не сум њам у ње га, на ро чи то у овај дру
ги део фу сно те.

Дру ги део је бо ра вак у бол ни ци. Хи дра у лич ни кре
вет је сте бол нич ки кре вет. Па бло је ле кар. У ро ма ну је 
ко ри шћен по сту пак ап сур да не би ли се по ја ча ла дра
ма ти ка. При ти снут сна жним сек су ал ним на го ном ко ји 
је пре тио да упро па сти на по ре за вра ћа ње па ци јен та 
у нор мал но ста ње ко ри сти се три ком вир ту ел ног сек са, 
ко ји ће по мо ћи па ци јен ту да се осло бо ди на пе то сти. 
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Тај вир ту ел ни до жи вљај је ис пе глан та ко што же на 
ко ја је ис ко ри шће на за орал ни секс не ма гла ву. Ап сурд, 
да. У го ми ли ро ма на ко је сам про чи тао сву да се под
ле же ар хе тип ском ре ше њу да се ис так не бол ка ко би 
се уда ром на емо ци је чи та о ца за др жа ла ње го ва па жња. 
Ра до њић је уме сто то га еле гант но ко ри стио обр те, из
не над на по ја вљи ва ња но вих ли ко ва, а пре све га ап сурд.

Ро ман Ру би ко ва коц ка је ве што сло же на Ру би ко ва 
коц ка фраг ме на та из жи во та ау то ра, а цен трал ни део 
Ру би ко ве коц ке је сте опе ра ци ја по сле из ли ва кр ви у 
мо зак и по том ре ха би ли та ци ја, где су опи са не за ни
мљи ве ха лу ци на ци је ко је пра те ова кве до га ђа је. Коц ка 
ни је баш три ви јал на, она са мо та ко из гле да. По време
но је по кри ве на па у но вим пер јем, не ким пер це том је 
и ис пи са на. По вре ме но је коц ка скуп коц ки ца по ко јој 
ска че де чак као по дир ка ма кла ви ра, при том се коц
ки ца отва ра као му зич ка ку ти ја и еми ту је сво ју при
чи цу. Ре зул та ти Ра до њи ће ве ин тро спек ци је су у ства ри 
ин ди ви ду ал ни ути сци, мо жда и не ма ју не ку на уч ну 
вред ност, и рет ко ће ко та кве ре зул та те са оп шти ти јав
но сти, бар не у кон зер ва тив ним сре ди на ма, а ве ћи на 
је су та кве, али пи сац Ру би ко ве коц ке ни је имао на ме
ру да на пи ше на уч ну сту ди ју већ је сво је сно ве и сећа
ња, по се ћа њу скло пио и да ро вао је чи та о це нео бич ним 
и ре кло би се ин три гант ним до га ђа ји ма, па и за кључ
ци ма, ко ји ће их по ред ужит ка по кре ну ти и на раз ми
шља ње о ве ли ким те ма ма, о жи во ту, о смр ти и о Бо гу.

Би ло је сум њи, чак и у Бо га, али Ра до њић се од лу
чио за До сто јев ског ко ји је ре као: „По бе ди се бе са мог.” 
Ре зул тат је пред на ма, скло пљен је Ро ман Ру би ко ва 
коц ка. Ра до њић је на шао сво је ре ше ње. По бе дио је. 
Ре кох се би: „Упо знај са мо га се бе.” Ова се из ре ка при
пи су је Пи та го ри, Со ло ну, Хи ло ну, Та ле су, Хе ра кли ту... 



32

а нај че шће Со кра ту. То не зна чи да ја не мам пра во на 
њу. Она је на ша. То нам је и Ра до њић по твр дио.

За  крај ево још јед не фу сно те: „При руч ник за па
у на је био ом ни бус но ве ла без по дру ма и пот кро вља. 
Ка да сам јој до гра дио пот кро вље и ис ко пао по друм, 
но ве ла се пре о бра зи ла у Ро ман Ру би ко ву коц ку.” И 
кров је ту, не про ки шња ва, а шти ти и од Сун ца. Све 
је то на сла га но на чвр стом те ме љу. Ја сам ова ко скло
пио Ра до њи ће ву Ру би ко ву коц ку. Има и дру гих на
чи на, али то пре пу штам чи та о ци ма. И ако ве ру ју, и 
ако не ве ру ју, не ће се ка ја ти, ако ма кар по ку ша ју да 
скло пе је ван ђе ље по Ра до њи ћу. Си гу ран сам.

Сто јан Бог да но вић, на Феј сбу ку
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Ка ко успе шно сло жи ти  
ру би ко ву коц ку

Сва ки ро ман, сва ко књи жев но де ло, ма ко ли ко на 
пр ви по глед из гле да ло до вр ше но, сво ју пот пу но фор му 
до би ја тек у оној нео бја шњи вој ве зи ко ју оства ру је са 
чи та о цем. Ово се мо ра има ти на уму ка да се чи та нај
но ви ји ру ко пис Са ше Ра до њи ћа, Ро ман Ру би ко ва коц ка, 
нео би чан, ви ше сло јан при по вед ни дис курс ко ји ни
јед ног чи та о ца не ће оста ви ти рав но ду шним. 

Већ у увод ној, не на сло вље ној бе ле шци, чи та лац се 
су сре ће са отво ре ним при зна њем пи сца да ни ка да 
ни је ус пео да скло пи Ру би ко ву коц ку. Све што сле ди 
на кон ове ре че ни це, и са ве та да је Ру би ко ву коц ку нај
бо ље скла па ти за тво ре них очи ју, је су раз ли чи ти по ку
ша ји комби но ва ња ра зно бој них ко ма ди ћа јед не исте 
при че. Ро ман је струк ту ри сан као пре пли та ње не ко
ли ко при по вед них ни воа. При ча је ту не где, са кри
ве на у раз ло мље ним ко ма ди ћи ма тро ди мен зи о на ле 
ком би на циј ске сла га ли це. Ко ли ки је број чи та ла ца, 
то ли ки је и број ком би на ци ја и на чи на чи та ња овог 
не сва ки да шњег ро ма на. 

Основ на при ча ис при по ве да на је из по зи ци је све
зна ју ћег при по ве да ча. Или се бар сти че та кав ути сак 
на по чет ку. Шта је још, чи ни се, ја сно на пр вим стра
ни ца ма ро ма на? Глав ни про та го ни ста је Па вле, чо век 
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ко ји се не се ћа нај ја сни је сво је про шло сти а још ма ње 
мо же да са гле да оно што га че ка. У тре ну ци ма ка да 
по ку ша ва да спо зна са мог се бе, он по се же за Ру би ко
вом коц ком ко ју не успе ва да до кра ја сло жи. Сва ки 
по ку шај за вр ша ва се дру га чи јим ра по ре дом стра ни ца 
књи ге ко је су, по пут ми ни ја ту ра, ис пи са не на сва кој 
од на леп ни ца коц ке. Та ман ка да се чи та лац, као не ко 
чи ја је по зи ци ја из ван књи жев ног де ла, по на да да вла
да си ту а ци јом, пи сац га уву че у или зи ју у ко јој глав
ни лик за пра во пре сла же баш ову при чу ко ју чи та лац 
чи та. На тај на чин ау тор пре пли ће умет нич ку илу зи
ју и ре ал ност, иза зи ва ју ћи чи та о ца да по ста не ак тив
ни уче сник про це са књи жев ног ства ра ња. Ко је у том 
ис пре пле те ном клуп ку сла гач а ко коц ка и да ли је мо
гу ће да се уло ге за ме не – оста ће не по зна ни ца до са мог 
кра ја ро ма на. 

По себ ну за ни мљи вост Ра до њи ће вом на ра ти ву дају 
фу сно те. Иа ко на пр во чи та ње де лу ју као да су глас 
пи сца, кроз њих за пра во про го ва ра при по ве дач. Ове 
фу сно те, ко ли ко год да су гра фич ки по ве за не са основ
ним тек стом, тво ре по себ ну при чу, је дан но ви мо за ик 
ко ји уно си еле мент ствар но сне про зе. Оне су не ка 
вр ста уну тра шњег то ка ми сли при по ве да ча. Иа ко ће 
оне, мо жда, чи та о ца трг ну ти из уљуљ ка но сти у ко јој 
чи та глав ни ток при че, са ма чи ње ни ца да су пи са не у 
пр вом ли цу и са свим дру га чи јим сти лом од основ ног 
тек ста ро ма на, осве жа ва чи та лач ко ис ку ство и др жи 
чи та о ца буд ним и у ста њу стал не при прав но сти. 

Ро ман Ру би ко ва коц ка ни је од оних књи га у ко ји ма 
већ на са мом по чет ку зна те шта да оче ку је те, или од 
оних у ко ји ма се крај не мо же од мах по го ди ти али се 
зна да ће рас плет би ти јед на од ло гич них оп ци ја ко је 
се чи та о цу на мет ну на кон са мо не ко ли ко про чи та них 
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стра на. Ра до њи ћев ро ман је дру га чи ји, не пред ви див 
у пу ном зна че њу те ре чи. 

Па вла, глав ног ју на ка, на по чет ку при по ве да ња 
за ти че мо у ста њу апа ти је, у но во и знајм ље ном ста ну 
у ко ме не ма же љу ни да по диг не пре кри ва че са на ме
шта ја. Из ме ђу ре до ва леб ди осе ћај да он од не че га бе жи, 
да има по тре бу да се не где са кри је; где и за што – није 
ја сно ни ње му ни чи та о цу. За тим по ла ко, ка да Па вле 
поч не да сла же Ру би ко ву коц ку, ау тор уво ди дру ге 
ли ко ве, не ке ди рект но, дру ге пу тем пи са ма или кроз 
се ћа ња и при че глав них про та го ни ста. Та ко ми сте ри
о зна Ли за, јед на од, ка ко Па вле/ Па вел ка же, „аве ти 
из ње гов за бо ра вље ног жи во та”, от кри ва не ке де та ље 
ко јих се Па вле не се ћа, укљу чу ју ћи и то да иза ње га и 
Ли зе сто ји не за вр ше на љу бав на при ча. За истом тех
ни ком ко ри шће ња пи сма као до ку мен та, Ра до њић ће 
по сег ну ти још јед ном. По но во је у пи та њу Ли зи но пи
смо (за ни мљи во је да Па вле ни на јед но од њих не од
го ва ра), а не што ка сни је и крат ка по ру ка на те ле фон
ској се кре та ри ци у ко јој га она оба ве шта ва да њен Адам, 
у пси хич ком ра строј ству, же ли да га уби је. 

Слу ша ње ове нео бич не по ру ке би ће тре ну так у 
ко јем Па вле од лу чу је да у свој стан, лу ка во, под мет не 
ком ши ју Алек сан дра Ву гу ко ји га је по се ћи вао и са мо 
још ви ше збу њи вао у ње го вом тра га њу за соп стве ним 
иден ти те том. Ка ко при ча бу де од ми ца ла а Па вле од 
дру гих са зна вао де ли ће свог жи во та ко је је по ку ша вао 
да скло пи у це ли ну, та ко је по ла ко пре стао да сла же 
Ру би ко ву коц ку. Уме сто играч ке у ру ка ма, ње гов жи
вот је по стао не сло же на, ис пре ме та на ша ре на коц ка. 
Кад се ма ло при ви као на свој но ви стан, Па вле је кроз 
про зор, у дво ри шту су сед не ку ће, ви део де ча ка ко ји се 
играо са па у ном. На из глед тек је дан сим па ти чан де таљ 
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у при чи по ста ће кључ за раз у ме ва ње ње не су шти не. 
Де чак ко ји и ни је де чак и ко ји са ња Па влов жи вот и 
љу де ко ји су га обе ле жи ли, и ње гов па ун, ко ји је све 
дру го осим па у на, би ће глав ни ли ко ви на го бле ну у 
ка сни јем то ку рад ње. Сла га ње Ру би ко ве коц ке као ме
та фо ра раз у ме ва ња сми сла жи во та би ће за ме ње но, у 
дру гом де лу ро ма на, из ра дом го бле на али не обич ним 
кон цем, већ кон цем ко ји сли ке на го бле ну ожи вља ва. 
Па вле ви ше ни је си гу ран да ли жи ви свој жи вот или 
жи вот истог та квог Па вла ко ји је у ње го вом ста ну 
жи вео ра ни је; оста ће збу њен и пред ди ле мом да ли 
да ве ру је сво јим очи ма или др ве ном ба бу ну То ту, Ли
зи ном по кло ну ко ји је ожи вео. Ба бун ће га убе ди ти 
да ће, са мо ако уби је свог ком ши ју Ву гу, мо ћи да се 
нај зад се ти свог за бо ра вље ног жи во та. Ме ђу тим, Вуга 
ће, при сле де ћем су сре ту, за по че ти при чу о сво јој љу
ба ви пре ма апо криф ним спи си ма. Иа ко не све сно, 
Ву га ће пре у зе ти уло гу Ше хе ре за де ко ја жи ви са мо 
док при ча за ни мљи ву при чу. И ње го ва при ча вр ло 
бр зо за во ди Па вла. Ву га ће у ро ман још јед ном уве сти 
лик де ча ка (мо жда баш оног истог ког Па вле по сма тра 
кроз про зор) ко ји ће у ње му раз ви ти љу бав пре ма апо
кри фи ма и дру га чи јем раз у ме ва њу хри шћан ске док
три не. Ка ко је де чак из ком ши лу ка от крио Па влу да 
са ња ње го ву Ли зу, та ко ће му и Ву га от кри ти да га је 
дав но са њао, упра во у оном по ло жа ју у ко ме га је пр ви 
пут за те као: на по ду, ме ђу по кри ве ним на ме шта јем. 

При по ве да ње пре ла зи из ру ке у ру ку, од све зна ју
ћег при по ве да ча ко ји пра ти глав ног про та го ни сту, 
пре ко мај сто ра у из ра ди го бле на ко ји код ми сте ри о
зног Па бла, из у ча ва ју ћи ве шти ну ве же ња, за пра во учи 
о жи во ту, па све до Алој за То та, стар ца ко ји на ста вља 
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да рас пли ће за мр ше но клуп ко Па вло ве при че/Ру би
ко ве коц ке/го бле на са де ча ком и па у ном. 

Про вла че ћи се за мр ше ним ла ви рин ти ма Ра до њи
ће вог при по вед ног све та, чи та лац ће по че ти да ве ру је 
у по сто ја ње па ра лел них уни вер зу ма и, исто вре ме но, у 
не по сто ја ње гра ни це из ме ђу сна и ја ве, жи во та и смр ти, 
ма те ри јал ног и ха лу ци на ци је. На ћи ће се бе усред Ру
би ко ве коц ке, до вољ но бли зу ме ха ни за ма ко ји је по
кре ће а опет пот пу но не моћ ног да га за у ста ви. 

Стил ко јим Ра до њић пи ше ла ган је, за во дљив и 
успе ва да рит мом пра ти до га ђа је у књи зи. Ка ко се ме
ња ју при по ве да чи, ме ња се и по зи ци ја из ко је чи та лац 
пра ти при чу. Је зик је са жет, опи си ни пре ви ше по е тич
ни ни пре ви ше шту ри, али са свим до вољ ни да бу ду 
упо тре бље ни као ре флек си ја уну тра шњег ста ња јуна
ка у сва кој од сце на. 

Шта Ра до њић ну ди чи та о цу? Две су оп ци је ко је се 
на ме ћу. Пр ва је да на ста ви да сла же коц ку, иа ко све
стан да је ни ка да не ће ус пе ти да сло жи до кра ја, али 
ће ба рем ужи ва ти у нео че ки ва ним и не пред ви ди вим 
ком би на ци ја ма ко је она ну ди. Што је ви ше пу та бу де 
окре нуо у ру ка ма, то ће коц ка ви ше гу би ти бо је и 
до би ја ти обри се ро ма на, ис пи са них стра ни ца ко је 
тре ба скло пи ти у це ли ну. Оно што је из гле да ло као 
ре ал ност, већ у на ред ном по ку ша ју сла га ња по ста је 
сан, или књи жев на фик ци ја, или и јед но и дру го исто
вре ме но. Дру га мо гућ ност ко ју чи та лац мо же да иза
бе ре је сте да, са при ви ле ги јом ко ју му да је по зи ци ја 
из ван књи жев не илу зи је, је до став но ра ста ви Ру би
ко ву коц ку, одво ји сва ки део и сло жи она ко ка ко су 
га у жи во ту учи ли да тре ба: бо ју по бо ју, пред ви див 
распо ред и оче ки ван крај њи ре зул тат. Ни је до пи сца, 
ни је до тек ста – до чи та о ца је, ње го вог чи та лач ког 
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ис ку ства и сен зи би ли те та, у че му ће на по слет ку ужи
ва ти. Та ко се по но во вра ћа мо на иде ју да пра ва су шти
на књи жев ног де ла ле жи у не до ку чи вој си нер ги ји 
из ме ђу ау то ра, де ла и чи та о ца. Као што ни не ве шти 
сла га чи не мо гу да одо ле иза зо ву да јед ном ба рем про
ба ју да сло же Ру би ко ву коц ку, ве ру је мо да и они ма ње 
ве шти чи та о ци не ће одо ле ти да за ро не у Ра до њи ћев 
ро ман и, тра га ју ћи за од го во ри ма за јед но са ње го вим 
ју на ком/ју на ци ма, за пра во про ба ју да на ђу од го во ре 
на пи та ња о соп стве ном иден ти те ту и сми слу по сто
ја ња. А то и је сте крај њи циљ сва ког умет нич ког де ла.

Ми ле на Или ше вић, ча со пис Све ске
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Ва жност сно ва

Са ша Ра до њић Ро ман Ру би ко ва коц ка, Со ла рис, 2019.

Из ау то ро ве увод не на по ме не раз у ме мо за ње га 
зна чај и зна че ње Ру би ко ве коц ке. Она је, ка ко он сма
тра „са крал ни пред мет по себ не вр сте”. Иде ал ног је 
об ли ка. С об зи ром на ту чи ње ни цу, ло гич на је ње го
ва на ме ра да ство ри про зно де ло та кве струк ту ре. У 
функ ци ји ње не ре а ли за ци је он од коц ки ца ста ре, већ 
за бо ра вље не но ве ле, ства ра ро ма неск ну Ру би ко ву 
коц ку љу ште ћи сло је ве вре ме на по пут сло је ва цр ног 
лу ка ко ји му те ра су зе на очи. Усло ја ва ју ћи вре ме при
че, он усло ја ва и усло жња ва при по ве да ње, као и при
по ве да не све то ве из ме ђу ко јих су гра ни це из у зет но 
флу ид не. Не ки од њих су ствар ни, а не ки мо гу ћи.

У овом ро ма ну ко ји је на иви ци ствар но сти и фан
та сти ке, и свет они рич ког има из у зе тан зна чај. Скло
ни де пре си ја ма, ам не зи ја ма и ра зним дру гим вр ста
ма дез о ри јен та ци ја и бес те жин ских ста ња, а не ки и 
зло чи ни ма и вр ло сло же ним од но си ма, ју на ци из у
зе тан зна чај по све ћу ју сно ви ма и ве ру ју у њих, пра те 
зна ко ве.

На ва жност сно ва за чо ве ко во би ва ње у јед ној од 
фу сно та, ко је су зна ча јан чи ни лац при по ве дач ке стра
те ги је у овом ро ма ну, ука зу је и сам ау тор:
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„Да, да – свет без спа ва ња би био са вр шен свет... 
али, авај, ипак га не би смо пре жи ве ли, за то што буд ни 
не би смо мо гли СА ЊА ТИ”.

Сно ви у овом ро ма ну по не кад су уто чи ште, ме ста 
упо зна ва ња, су сре та, по не кад из вор не спо ра зу ма, по
не кад пу то ка зи. Ка ко би бо ље раз у ме ли се бе, као и 
раз не вр сте ве за – из ме ђу до га ђа ја, љу ди, па и све то
ва – ју на ци при ча ју о сво јим сно ви ма јед ни дру ги ма. 
Овај ро ман у це ли ни је њи ма пре мре жен.

Та ко ју на ки ња Ли за Па влу, чо ве ку ко ји је ње ну про
шлост чи нио ле пом и ве дром, у пи сму пи ше о то ме 
шта је са ња ла. На осно ву њих ту ма чи не у о би ча је но 
по на ша ње свог парт не ра Ада ма, ди јаг но зу ње го ве 
ду ше и соп стве них стра хо ва и стреп њи.

На осно ву сво јих сно ва у ко ји ма је пр ви пут срео 
Па вла, де чак Исма ил за јед но с по ме ну тим, на сто ји да 
рас ту ма чи ње го ву уло гу у соп стве ном жи во ту, њи хо
ве од но се, као и за чуд ност Па вло ве снов не по ја ве – 
пр ви пут се по ја вљу је с кри ли ма сле пог ми ша, дру ги 
пут с кри ли ма ан ђе ла, а тре ћи пут са Ли зом, во ље ном 
же ном, чи ји по вра так иш че ку је.

За ди на ми ку, сло же ност рад ње, ње но за пли та ње, 
оне о би ча ва ње и при бли жа ва ње фан та сти ци, па и рас
пли та ње, у овом ро ма ну зна чај не су и раз ли чи те вр сте 
ре ли кви ја, дис пре зив на асо ци ја тив ност ко ју иза зи ва
ју код ју на ка, а ко ја их по кре ће – ду хов но или фи зич
ки – као и њи хо ви пре о бра жа ји – фи гу ра еги пат ског 
бо жан ства мај му но ли ког ли ка зва ног Тот – гла сни ка 
из не над ног бу ђе ња ко ји се, мо жда, пре о бра жа ва у 
ђа во ла лич но – Освал да То та, као и у моћ ни ка Алој за 
То ка, је дан не до вр шен го блен ко ји оста вља мо гућ ност 
до вр ша ва ња отво ре не при че ко ја је за то ин спи ра тив
на, чи је до вр ша ва ње усло вља ва не чи ју суд би ну итд.
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У „Ро ма ну Ру би ко ва коц ка” мно го па жње по све
ће но је раз ли чи тим по ја ва ма и сим бо ли ма смр ти, ње
ном све при су ству и од но су ју на ка пре ма њој. Њом су 
про же ти њи хо ви сно ви, као и све што ра де – по сма тра
ње, пра вље ње фо то гра фи ја, ве зе ње го бле на и сва ко 
дру го ства ра ње. Нај ек спли цит ни је у ро ма ну смрт је 
оли че на у па у ну де ча ка Исма и ла. Осо би те асо ци јаци је 
код чи та о ца и зна че ња бу ди чи ње ни ца да је то ро ђен
дан ски по клон до би јен од оца. Да кле, па ун је по клон, 
за пра во сте чен већ ро ђе њем, по клон ко ји се мо же до
би ти са мо од ро ди те ља, по клон ко ји је пу то каз ко ји 
упу ћу је на из ве сност, на ко на чан скор. Па ун је не ми
нов ност. Исто вре ме но је играч ка ко јом је мо гу ће за
пла ши ти дру ге. Па ун је га јен, не го ван, ве о ма леп, ми
сти чан.

Све на ве де но, мо гли би смо се сло жи ти, ва жи и за 
пи са ње. О то ме за кљу чу је мо на осно ву већ по ме ну тих, 
број них фу сно та ко је ова књи га са др жи, а чи ја је функ
ци ја ви ше стру ка. Мо жда баш због фу сно та ау тор у 
са мом на сло ву екс пли ци ра да је реч о ро ма ну. Ко је 
за пра во ау тор фу сно та? Да ли се то пи сац ју на ку ме ша 
у би ће или пак ју нак пи сцу у по сао? То ће те мо жда 
са зна ти уко ли ко ре ши те ову коц ка сту књи гу.

Сла ђа на Илић, Ве чер ње но во сти



42

Раз у ђе ни на ра тив ни то ко ви

(Не ка уз гред на за па жа ња при ли ком чи та ња Ро ма на 
Ру би ко ве коц ке Са ше Ра до њи ћа)

„Ро ман Ру би ко ва коц ка” Са ше Ра до њи ћа, фи гу ра
тив но ре че но, уз бо ја зан да је то са бла жњи ва ми сао, 
мно го је слич ни ји уже ту за вје ша ње, с мно штвом чвр
сто спле те них чвр стих ни ти, не го Ру би ко вој коц ки 
(ако из ме ђу те „алат ке” филм ских ју на ка са Ди вљег 
за па да ко ји су оби ље жи ли дје тињ ства ста ри јих и сре
до вјеч них чи та ла ца и „играч ке” ко ја, ка ко на по чет ку 
са оп шта ва ау тор, има јед но тач но рје ше ње и 43 три
ли о на по гре шних). А те че лич не ни ти у уже ту, ко је 
ла ко мо гу би ти смр то но сне, ни су ни шта дру го не го 
при че ко је пу ни сми сао до би ја ју тек упле те не у нео бич
ну струк ту ру ро ма на чи ју фа бу лу мо же до при ча ва ти 
и чи та лац.

Ра до њи ћев ро ман има нај ма ње три па ра лел не при че. 
Пр ва је о Па влу, ко ја на тре нут ке за ли чи на ау то би о
граф ску са гу. Дру га је о Ада му и Ли зи, Освал ду То ту, 
Алек сан дру Ву ги, Исма и лу и ње го вом оцу Алој зу, те 
мно штву дру гих ли ко ва, с ко ји ма је у на ра тив ном то ку, 
са свим ра зу мљи во, стал но при су тан и Па вле. Тре ћу 
при чу уо чи ће са мо па жљи ви ји чи та лац, сен зи би ли
зо ван за нео бич но сти у тки ву про зних оства ре ња; то 
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су фу сно те ко је су сво је вр сна ау то би о гра фи ја ро ма
но пи сца, пот кри је пље на ње го вим фи ло зо фе ма ма.

Све те при че, сто пље не у јед ну, ис при ча не су у че
ти ри ру ке. Пр ва је ис при ча на у тре ћем ли цу, дру гу нам 
при ча на ра тор у пр вом ли цу, тре ћа је опет у пр вом 
ли цу и при ча је Алојз То ка, а че твр та је вр ло за ни мљи
ва ис по ви јест (не ка вр ста кљу ча за ула зак у раз у ђе не 
на ра тив не то ко ве) дје ча ка Исма и ла. Пре ла зак с јед не 
на дру гу „ру ку” при по ви је да ња то ли ко је при ро дан, 
да чи та лац уоп ште не осје ти раз ли ку.

Иа ко је ово у су шти ни фан та стич ни ро ман, С. Ра
до њић је све те фан та сма го рич не сце не до ча рао не ком 
вр стом – ако је то уоп ште мо гу ће и ако се та ко мо же 
ре ћи – ре а ли стич ког по ступ ка. При мје ра ра ди, пра
знина на за го нет ном го бле ну (а го блен је, уз Ру би ко ву 
коц ку, вр ло при су тан мо тив и би тан сим бол ко ји „ис
пи су је” људ ске суд би не), ко ли ко год би ла ми стич на, 
то ли ко је ствар на да би и чи та лац мо гао сте ћи ути сак 
да је мо же по пу ни ти, са мо да му не ко да иглу и ко нац 
у ру ке. За тим, вре мен ски оквир до га ђа ња рад ње пи
сац гра ди са мо опи сом ар хи тек ту ре у бив шој Ју го сла
ви ји по чет ком дру ге по ло ви не про шлог ви је ка.

„Ро ман Ру би ко ва коц ка” ла ко кли зне и у кри ми
на ли стич ку при чу с при мје са ма хо ро ра, што чи та њу 
да је по себ ну драж. Ту су уоч љи ва и мно га дру га жан
ров ска оби љеж ја, па се мо жда баш за то чи та у да ху, 
че му до при но си и стал но до да ва ње но вих ин фор ма
ци ја, чи ме се ди на ми зу је рад ња.

По е тич ност је та ко ђе јед но од бит них оби љеж ја 
овог са вре ме но струк ту ри са ног и пи са ног дје ла, у коме 
мо дер ност из ра за ни ка ко и ни у јед ном тре нут ку ни је 
са ма се би свр ха. Ра до њић ства ра упе ча тљи ве лир ске 
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сли ке, а ње го ве крат ке, је згро ви те, про ход не ре че ни це 
по кат кад за зву че као сти хо ви.

Ран ко Па вло вић на Феј сбу ку
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Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић  
о „Ро ма ну Ру би ко вој коц ки”  
у Ле то пи су Ма ти це срп ске

Да два ау то по е тич ка по ступ ка ни ка да не мо гу бити 
иден тич на по ка зу је Ро ман Ру би ко ва коц ка (Со ла рис) 
Са ше Ра до њи ћа, па жљи во до зи ра ном раз ме ром фан
та сти ке и фик ци је ко ја ни ма ло слу чај но вра ћа у вре ме 
ње го вог ро ма на Трак тат о ше ши ри ма (1995) и не до
вољ но чи та ног При руч ни ка за па у на (1993), али под
се ћа и на књи гу микс про зе Ве чер њи до ру чак (2017) у 
ко јој се днев нич ке бе ле шке, ми кро про за кон ци пи рана 
као СМС по ру ка и фраг мен ти ра на свест о па рале ли зму 
све то ва уо кви ру је у про стор ис пре да ња при че. Ро ман 
Ру би ко ва коц ка је као „тан ка сви ле на про шлост” коју 
ви ше фо кал ни при по ве дач но си, по што је „бу дућ ност 
са мо на из врат об у че на ко шу ља са да шњо сти”. Та ко се 
за го нет на по шиљ ка и ве зе ње го бле на, иден ти тет глав ног 
ју на ка Па вла и при по ве да че ва ван вре мен ска меха ника 
за пра во сли ва ју у све текст.
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Ро ман Ру би ко ва коц ка Са ше Ра до њи ћа  
кроз при зму сим бо ла

За раз у ме ва ње пој ма су ге сти је од но сно ау то су ге
сти је, нео п ход но је зна ти да у на ма исто вре ме но по
сто је два би ћа пот пу но одво је на јед но од дру гог. Оба 
су об да ре на ра зу мом, али док је јед но све сно, дру го 
је не све сно. То је раз лог што по сто ја ње овог дру гог 
обич но оста је не при ме ће но... На кон и у то ку чи та ња 
књи ге Ру би ко ва коц ка Са ше Ра до њић, при се тих се 
те о ри је Еми ла Ку је: Ка ко го спо да ри ти со бом, као кад 
се узму игле у ру ке и на ни жу се ни ти клуп че та (у књи
зи се та ко ђе спо ми ње нит, игла, плат но, сли ка). Чи сти 
ли ри чар стал но зна да са њим ни шта не лир ско не ће 
би ти, да он ни шта не ће има ти, сем се бе са мог: сво је 
лир ско тра гич но лич но пре жи вље ва ње, твр ди Цве
та је ва у Књи зи о умет но сти и пе сни штву „Пор тре ти”. 
Ра до њи ћев Ро ман Ру би ко ва коц ка био је пра ви иза зов 
да се про ше там, за ро ним, ис тра жу јем о сми слу и на
ме ри, хте њу и на ме ни те не ве ли ке књи ге по фи зич кој 
осно ви, а огром ној по те ми и све о бу хват ним мо гућно
сти ма ње не сим бо ли ке ко ја бу квал но ма ми чи та о ца: 
Про на ђи ме! Про ту ма чи мо.

Та ко су се сва ки ред и по јам игра ли жмур ке са мном 
за вре ме чи та ња.

Чо век је за бо ра вио да и са мог се бе схва ти као сим
бол иа ко је опи сан као сма ње ни мо дел уни вер зу ма ми
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кро ко смос. Чо век ко ји би го во рио о ду хов ном жи во
ту био би јед на ко сме шан као и ри ба ко ја би па сла са 
ов ца ма на ви со ким пла ни на ма. „Уо бра же ње, а не во ља, 
глав на је људ ска спо соб ност”, чи там у књи зи Еми ла 
Ку је „Ка ко го спо да ри ти со бом”. Ра до њић сво ју Ру би
ко ву коц ку ко ри сти у свим мо гу ћим ва ри ја ци ја ма и 
као да му ни је циљ да скло пи стра ни це. Пре пу шта чи
та о цу да се ло ма та по ње го вим мо гућ но сти ма и схва ти 
ср жно по мо ћу сво јих све сно и не све сно.

Сим бол иден ти фи ка ци је је ка да се пер со на по и
сто ве ћу је са ли цем ко је при ка зу је.

Же лим да при ка жем књи гу, за то мо рам да се по
и сто ве тим са њом, то је мој пр ви за да так.

Ли бер Мун ди (Ро сен крен зе ри) је и бо жи ја по ру ка. 
Ако је књи га за тво ре на она чу ва тај ну, ка жу му дра ци. 
Ка да је отво ре на он да је онај ко ји чи та схва тио ње зин 
са др жај. Ка ква за блу да! Кав га по чи ње са упо ре ђе њем 
ср ца са књи гом. Мо ра мо ве ро ва ти Па ска лу да ве ли ке 
ми сли до ла зе из ср ца ко је се за и ста сма тра сре ди штем 
ин те лек ту ал них функ ци ја. Иза та кве „ло ка ли за ци је” 
на вод но сто ји грч ка ми то ло ги ја. Узе ти не ко ме ср це 
зна чи учи ни ти га сла бим да вла да со бом (пе сма над 
пе сма ма 4,10).

„Ни кад ни сам ус пео да скло пим Ру би ко ву коц ку!”
„Мо ји ус пе си као усво је на де ца мо јих коц ка стих 

не у спе ха ро ти ра ју се око коц ка стог је згра”, по чи ње 
сво је ка зи ва ње пи сац.

Коц ка је сим бол мо рал ног са вр шен ства. Та ко ђе и 
ма те ри јал ног све та. Због чвр сте осно ве је та ко ђе сим
бол по сто ја но сти. Коц ка је скуп еле ме на та, сим бол 
исти не и му дро сти као и веч но сти, не по ду хов но сти 
не го по чвр сто ћи.
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Коц ка се упо ре ђу је и са ку ћом не са мо са књи гом. 
Она је сли ка уни вер зу ма, ка жу му дра ци, у ко јој жи ве 
љу ди (чо век), мно штво ми кро ко смо са. Цен трал на те ма 
ове коц ке је чвр сто по ве за на са чо ве ком (има мно штво 
ли ца, а ли це мно штво сим бо ла) на при мер ка да се пер
со на по и сто ве ћу је са ли цем ко је при ка зу је. Ис пуп че ни 
и ис так ну ти де ло ви ли ца по себ но очи, као да на ста ју 
де ло ва њем не ке уну тра шње си ле, ве ру ју му дра ци. 
„Мно ге ку ће, гле да не са улич них стра на(...) нео до љи
во под се ћа ју на ли ца љу ди.”

Има мо, зна чи, коц ку ко ја нео до љи во под се ћа на 
ку ћу (на при мер у Ки ни), храм ко ји има из глед ли ца, 
под се ћа на књи гу ко ја се иден ти фи ку је са ср цем. 
Мно штво ли ца – мно штво ма ски, Ја је не про мен љи во 
у по ре ђе њу са ли цем.

„Це не ћи тач ност ли ка ви ше не го ње го ву ле по ту: 
су шти на ли ка оста ла би иста” по твр ђу је чи ње ни цу 
и Цве та је ва.

„Да ли вас је ика да про бу ди ла ра на ју тар ња гр мља
ви на?” – чи та мо на два де се тој стра ни књи ге. У ча су 
гр мља ви не бу ди се му шка рац. Пи сац је на мер но осло
вио тог чо ве ка име ном Адам. У јед ном Бо гу на ла зи 
се и му шко и жен ско – Хри стос, са вр ше на сли ка Бо га, 
је дан у сво ме му шком и жен ском то та ли те ту. Ада мов 
жен ски прин цип на чи њен од ње го вог ре бра је Ева. Они 
сим бо ли зу ју ује ди ње ње аспек та би ћа чо ве ка (Бо га).

Пи сац спо ми ње че тр де се то го ди шња ка. Број че тр
де сет до во де у ве зу са слут ња ма, при пре ма ма ис ку ше
ња и ка зне. Број че тр де сет се че сто по ја вљу је у би блиј
ским спи си ма обе ле жа ва ју ћи глав на зби ва ња. Ту ма
чи сим бо ла су ве о ма озбиљ но схва ти ли свој за да так, 
њи хо ва ана ли тич ка вред ност је не при ко сно ве на. Они 
не игра ју. Пи сац во ли игре. Он је као де те. Игра са бро
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је ви ма, сно ви ма, ли ко ви ма у тим сно ви ма, про ве ри
мо да ли смо за и ста на пра вом пу ту схва та ња књи ге 
Ру би ко ва коц ка.

„У сва ком од ма лих ква дра та Ру би ко ве коц ке ко ји 
са чи ња ва ју ње не стра ни це, на ла зи се угра ви ра но, вр ло 
сит ним тзв. би блиј ским фон том по јед но крат ко по
гла вље”.

Пи сац је име но вао не ко ли ко за ње га ва жних ли ко
ва. Име но ва ти не ку ствар, или би ће зна чи исто што и 
за до би ти моћ над њим.

Ре кли смо да Адам сим бо ли зу је пр вог чо ве ка и сли
ку Бо жи ју. Адам је од љу ди нај ви ше чо век. Над ви ти 
се из над ње га зна чи по но ви ти гре шку: он је пр ви гре
шник, сим бо ли зу је пр ви грех, ко ји се ка жња ва и во ди 
у смрт. У Јун го вој ана ли зи Адам сим бо ли зу је му дра
ца: ста рог чо ве ка не до ку чи ве му дро сти. У сно ви ма 
мо же да по при ми лик про ро ка.

Да не би смо пре ви ше од лу та ли од ср жног, по за ба
ви мо се пој мом сна као што смо то ура ди ли са пој мо
ви ма коц ке, ку ће , књи ге, чо ве ка, же не, ли ца, бро је ва 
и име на.

Сан је углав ном пре но си лац сим бо ла: ко ли ко се 
са ња? Кла си фи ка ци ја сна. Функ ци ја сна итд.

Про чи та ла сам да је бог ство рио сно ве да би љу
ди ма по ка зао пут кад не мо гу да ви де бу дућ ност. По 
ве ро ва њу древ них на ро да сан је по ка за тељ ис ку ства. 
Сан је за са ња ча не слу ће на сли ка ње га са мо га. Сан је 
по тре бан за мен тал ну рав но те жу јед на ко као и спа ва
ње. Сан ко ји је са моопис про це са пси хич ког жи во та 
мо же да пру жи ин ди ка ци је о објек тив ним узро ци ма 
пси хич ког жи во та.

Још не што по ти че из ду бо ке под све сти, из уну тра
шњег жи во та ти ши не, а то је – реч. У слу ча ју књи ге 
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Ру би ко ва коц ка то је пи смо ко је се у не ко ли ко на вра та 
по ја вљу је, а пи ше га же на. Же на пред ста вља су бли
ми ра ну же љу. Она је ви ше од му шкар ца ве за на за ду шу 
све та, као у Је ван ђе љу пред о дре ђе на је за но си о ца ми
ри са... Не ће еман ци по ва на же на, ни она ко ја же ли да 
се из јед на чи са му шкар цем игра ти ве ли ку уло гу у на
ста ју ћој исто ри ји већ – веч но жен ско. Пра во и чи сто 
Жен ско је у пра вом сми слу сјај на и де ви чан ска Енер
ги ја, но си лац хра бро сти (...).

У не по сред ној ве зи пи сма је Тот, еги пат ско бо жан
стно у ли ку мај му наба бу на. Ње го во пра во зна че ње 
је лич ни чу вар, или за штит нич ка си ла у об ли ку жи
во ти ње, или биљ ке. Уло га ко ју мај мун има у еги пат
ској сим би ли ци слич на је оној у Сред њој Аме ри ци: 
за штит ник је уче них и пи сме них: он је бо жан ски пи
сар ко ји бе ле жи реч Бо га ство ри те ља. Он је го спо дар 
вре ме на. У књи зи Ру би ко ва коц ка, му шка рац је до био 
на по клон од же не ба бу на, скулп ту ру Тота.

Не по сред но на кон сим бо ли ке сна и ба бу на мо гли 
би смо да се по за ба ви мо бро је ви ма и њи хо вом сим бо
ли ком ко је има у из о би љу. Сем бро ја че тр де сет, при
су тан је број је дан. Ње го ва сим бо ли ка је у ус прав но
сти чо ве ка, је ди ног би ћа об да ре ног том спо соб но шћу. 
Број три сим бо ли зу је ин те лек ту ал ни и ду хов ни ред. 
Та ко ђе је сим бол кре та ња, и му шког прин ци па. Ако 
из у зме мо да је три на ест сим бол зла, при хва ти ће мо 
да је на не ки на чин кључ јед не пар ци јал не и ре ла тив
не це ли не. И број че ти ри оби лу је сим бо ли ма: че ти ри 
стра не све та, че ти ри го ди шње до ба. У ве зи са кр стом, 
по ста је сим бо лом пот пу но сти. Пи сац спо ми ње још и 
број де сет, два на ест. До ка за но је да бро је ви не до ка зују 
са мо ко ли чи ну, већ и иде је и си ле. Са аспек та сим бо ла 
сва ки број има по себ но свој ство. Ту ма че ње бро је ва 
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јед на је од нај ста ри јих сим бо лич ких на у ка. Ни је пре
по руч љи во упо тре бља ва ти бро је ве у не згод но вре ме. 
Они кри ју не по зна ту сна гу.

Пи сац је у јед ном по гла вљу озби љан зна чај до де
лио – па у ну. Про ве ри мо да ли се па у но ва сим бо ли ка 
као и пер ја сла же са до са да шњом ана ли зом и ње ним 
от кри ћи ма.

Па ун без сум ње сим бо ли зу је бе смрт ност. На Сред
њем ис то ку при ка зу је се са обе стра не ста бла жи во та: 
сим бол је не под ми тљи ве ду ше и чо ве ко ве пси хич ке 
двој но сти. На па у ну по не кад ја шу, а он на си гу ран 
на чин во ди свог ја ха ча. На зи ва ју га и жи во ти њом са 
сто ти ну очи ју. Та ко је по стао сим бол веч ног бла жен
ства.

Ста ви ти пер је на се бе зна чи ло би по и сто ве ти ти се 
са њим, има ти ма гич на свој ства.

Где има де це, па у на, ша ре ни ла, има и игре. Као и 
ве ћи на пој мо ва и игра има сво ју сим бо ли ку. Сим бол 
де те та је ста ње ко је прет хо ди гре ху; „За и ста ка жем 
вам, ако по но во не по ста не те као ма ла де ца, си гур но 
не ће те ући у кра љев ско не бе ско.” (Ма теј, 18,3). Игра је, 
пак, сим бол бор бе. Бор бе про тив смр ти. Про тив не
при ја тељ ских си ла. Про тив са мог се бе. Про тив стра
ха, сла бо сти и сум ње. Чак и кад игра де лу је бе за зле на, 
не ко до би је, а не ко дру ги гу би. Игра ти се не чим зна
чи пре да ти се пред ме ту ко јим се игра мо. Као што смо 
ре кли, ако но си мо пер је па у но во, ми се по и сто ве ћу
је мо са њим.

Игра та ко по ста је ма гич ни по сту пак за бу ђе ње 
жи во та.

Че сто у сво јој књи зи пи сац спо ми ње – смрт.
Су прот на по ја ва од бу ђе ња жи во та је сте смрт. Смрт 

има ви ше зна че ња: сим бол је зна чај не ево лу ци је, транс
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фор ма ци је би ћа и ства ри, про ме не и не из бе жне фа
тал но сти. Сим бол смр ти је и осло ба ђа ње од пат ње и 
бри га. Она ни је са ма по се би свр ше так. Смрт нас под
се ћа да тре ба ићи да ље, она је пред у слов на прет ка 
жи во та.

Као што је и у при ро ди све ци клич но и кру жно, као 
и Ру би ко ва коц ка чи је стра ни це се кре ћу око осо ви не, 
и по че так и крај ту ма че ња ну де но ве мо гућ но сти.

Ако се вра ти мо оном де лу књи ге с по чет ка, где пи
сац спо ми ње бе лу бо ју: бе лу тр пе за ри ју, бе ли ка мен, 
бе ли ну као фе но мен, сти гли смо до гра нич не вред но
сти ко ја ну ди упра во те но ве мо гућ но сти. Бе ла бо ја се 
на ла зи или на по чет ку, или на кра ју днев ног жи во та.

Бе ла бо ја де лу је на на шу ду шу по пут ап со лут не 
ти ши не.

Она је пре пу на жи вот них мо гућ но сти.
Пи сац Ро ма на Ру би ко ва коц ка, Са ша Ра до њић то 

сва ка ко нај бо ље зна...

Мар та Ми ћић, ча со пис Квар тал
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Ка ран тин ска про мо ци ја ро ма на  
Са ше Ра до њи ћа

У си ту а ци ји ка да нам је због епи де ми је ко ро на ви
ру са пре по ру че но да ве ћи део вре ме на про во ди мо у 
ку ћи, чи та ње је нај бо љи на чин да се пре ва зи ђу бар 
не ки про бле ми ко је изо ла ци ја до но си.

Уз књи ге ко је нас од ра ни је че ка ју не про чи та не и 
но ве ко је сти жу ку рир ском до ста вом, све су до ступ
ни је и оне елек трон ске. Но ве књи ге су од у век пра ти
ле, ви ше или ма ње по се ће не про мо ци је и књи жев не 
ве че ри, а у но вим окол но сти ма и тај сег мент књи жев
но сти се из гле да пре се лио на ин тер нет. Но во сад ски 
пи сац, му зи чар и из да вач Са ша Ра до њић при ре дио 
је ових да на на Феј сбу ку, ка ко је на звао ка ран тин ску 
про мо ци ју сво је но ве књи ге „Ро ман Ру би ко ва коц ка” 
(Со ла рис, 2019). Ово је пе та књи га у се ри ји ко ју је от
по чео 2008. ро ма ном „Клуб љу би те ља Сме не 8”, за тим 
је об ја вљен „Швед ски сто” са днев нич ким бе ле шка ма, 
„Ау то би о граф ске и дру ге не ствар не при че” и „Ве чер
њи до ру чак”. Ра до њић ука зу је да на на по ме ну Све ти
сла ва Јо ва но ва да пр ве три књи ге чи не три ло ги ју у 
по чет ку ни је пре по знао ту вр сту пер цеп ци је, а са да 
ви ди да их за и ста ве зу је нит ау то би о граф ског дис кур
са. Ка сни је је на ста вио на истом фо ну па је и „Ве чер њи 
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до ру чак” ни јан си ран ау то би о граф ским па са жи ма, а 
он да се то на спе ци фи чан на чин укло пи ло и у „Ру би
ко ву коц ку”.

По што су окол но сти у ко ји ма жи ви мо са да спе ци
фич не па на овој вир ту ел ној про мо ци ји ни су мо гли 
да бу ду и кри ти ча ри, Ра до њић је про чи тао шта су они 
пи са ли о „Ру би ко вој коц ки” на во де ћи да је имао при
ви ле ги ју и ау тор ску сре ћу да је ње гов ро ман па жљи во 
чи тао ре пре зен та тив ни низ кри ти ча ра.

Ре цен зент ро ма на Са ва Да мја нов је ука зао да овај 
ро ма неск ни ру би ков ски текст исто вре ме но је и је зич ко 
умет нич ка играч ка и ин те ли гент но де ло. За Сто ја на 
Бог да но ви ћа „Ру би ко ва коц ка” ће об ра до ва ти љу би
те ље апо криф них књи га ко ји са да не мо ра ју тра га ти 
за апо криф ним сен за ци ја ма јер су им оне на до хват 
ру ке. Ран ко Па вло вић за па жа по е тич ност ове књи ге 
у ко јој мо дер ност из ра за ни ка ко ни је са ма се би свр ха, 
и на во ди да Ра до њић ства ра упе ча тљи ве лир ске сли
ке, ње го ве крат ке, је згро ви те и про ход не ре че ни це 
по кат кад за зву че као сти хо ви. Пре драг Мар ко вић је 
до жи вља ва као не у хва тљи ву аван ту ру, сма тра ју ћи да 
се Ру би ко ва коц ка нај лак ше скла па на сле по, ако су 
бо је у на ма коц ка ће се сло жи ти.

По оце ни Или је Ба ки ћа овај ро ман пред ста вља се 
као гу сто ис тка на про за (та пи се ри ја, го блен) са ни зом 
цр ве них ни ти (лајт мо тив) ко је се пре пли ћу да ју ћи 
при зо ру до дат ну ду би ну. Ово де ло јед на ко је убе дљи
во и уз бу дљи во као низ фрак та ла од но сно це ли на де
ло ва спо је них ма гиј ском сна гом за чуд ног. Вла ди сла
ва Гор дић Пет ко вић сма тра да је у пи та њу па жљи во 
до зи ра на раз ме ра фан та сти ке и фик ци је ко ја ни ма ло 
слу чај но вра ћа у вре ме Ра до њи ће вог ро ма на „Трак тат 
о ше ши ри ма” (1995) и не до вољ но чи та ног „При руч ни ка 
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за па у на” (1993) али под се ћа и на микс про зе „Ве чер њи 
до ру чак”(2017) у ко јој се днев нич ке бе ле шке и ми кро 
про за кон ци пи ра на као смс по ру ка и фраг мен тар на 
свест о па ра ле ли зму све то ва уо кви ру је у про стор ис
пре да ња при че.

Блуз и рок ба ла де
Као му зич ка за ве са ове не сва ки да шње про мо ци је 

сни мље не у кућ ним усло ви ма је био сни мак са Ра до
њи ће вог про шло го ди шњег ком пи ла циј ског ЦДа „Блуз 
и рок ба ла де” на ко ме су од 14 ком по зи ци ја две но ве. 
Као члан гру пе „Со ла рис блуз бенд” Ра до њић је на сво
ју феј сбук стра ни цу по ста вио и Кућ ни ка ран тин ски 
лајв и та ко да је за ви ше од две хи ља де сво јих феј сбук 
при ја те ља од сви рао пе сму „Бе ли круг” са пр вог албу
ма ове гру пе.

У не кој вр сти ау то по е тич ког ис ка за Ра до њић ука
зу је да је овај ро ман пи сан али јед ним де лом и скла
пан у ду ху оно га што сам на слов су ге ри ше на на чин 
ка ко се скла па Ру би ко ва коц ка или пре ци зи ни је ка ко 
је ау то ци тат ност ко ри стио ње гов про фе сор Ми ло рад 
Па вић са „Ха зар ским реч ни ком” и још ви ше са „Уну
тра шњом стра ном ве тра”. Ка ко на во ди ау тор оби ла то 
је ко ри стио ау то ци тат ност, нај ви ше из но ве ле „При
руч ник за па у на” али и из дру гих књи га.

„Ро ман Ру би ко ва коц ка” је при ме ћен већ и по не
у о би ча је ном бро ју кри тич ких при ка за, али и успе ху 
ко ји је по сти гао у жи ри ра њу за не ке од књи жев них 
на гра да. У ли сту „Да нас” „Ру би ко ва коц ка” је за у зе ла 
че твр то ме сто на њи хо вој топ ли сти нај бо љих на сло
ва у про шлој го ди ни, док је у гла са њу за на гра ду „Ме ша 
Се ли мо вић” 60 чла но ва жи ри ја из дво ји ло 105 књи га, 
Ра до њи ће ва је би ла на 7. ме сту, а ка да су у пи та њу 
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са мо ро ма ни на тре ћем. СА НУ је овај ро ман но ми но
ва ла за на гра ду „Бран ко Ћо пић”, а био је и у нај у жем 
из бо ру за на гра ду „Ла за Ко стић” но во сад ског Сај ма 
књи га.

Ни на По пов, Днев ник
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Ли те рар ни про зо ри  
у мно штво све то ва

„Ве чер њи до ру чак” Са ше Ра до њи ћа; из да вач „Со ла
рис” Но ви Сад, 2017.

Са ша Ра до њић (1964) за па же ни књи жев ник (пе сник, 
ро ма но пи сац, при по ве дач и есе ји ста) и му зи чар (кант
а у тор и члан „Со ла рис Блуз бен да”), но вом књи гом 
на ста вља низ сво јих де ла у ко ји ма се ме ша ју/спа ја ју 
про за, днев нич ки за пи си и фи ло зоф скосен тен циј ске 
за бе ле шке а оквир на те ма свих њих је про ми шља ње 
умет но сти, са вре ме ног дру штва, исто ри је и соп стве
ног жи вље ња. Гра ни це из ме ђу ли те рар них ка те го ри ја/ 
жан ро ва за Ра до њи ћа ни су ва жне па он ни је ни ма ло 
оп те ре ћен за да тим/уста ље ним нор ма ма већ се сло бод
но/нео ме ђе но пре пу шта при род ним, спон та ним то
ко ви ма сво јих ми сли. Но ви сег мент не фор мал не три
ло ги је, по сле „Швед ског сто ла”, са мо о дре ђе ног као 
„Днев нич ке бе ле шке”, и „Ау то би о граф ских (и дру гих) 
не ствар них при ча”, је де ло „Ве чер њи до ру чак”, са под
на сло вом „При че и днев нич ке за бе ле шке” (ова „срећ на” 
фор му ла ци ја спа ја жан ров ске од ред ни це обе прет ход
не књи ге). Као што су по ме ну ти на сло ви из три ло ги је 
спе ци фич на по и гра ва ња са уста ље ним је зич ким фра
за ма (швед ски сто је, при мар но, на чин сер ви ра ња/из
но ше ња пред кон зу мен те ра зно вр сне хра не, од но сно 
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да ли и ка ко ау то би о граф ске при че мо гу би ти не ствар
не?) та ко и „Ве чер њи до ру чак” бу ди (ок си мо рон ску) 
ди ле му ко ја мо жда је сте (а мо жда и ни је) раз ре ше на 
ау то ро вим по ја шње њем „ВЕ ЧЕР ЊИ ДО РУ ЧАК је оброк 
за не кру ни са не кра ље ве не са ни це и њи хо ве блуд не дра ге” 
ко је је на тра гу (ли те рар но увек до бро до шлих) ми сти
фи ка ци ја, овог пу та са ро ман ти чар ском аро мом.

Књи гу отва ра 11 крат ких ау то би о граф ских при ча 
(са јед ним из у зет ком), у ра спо ну од опи са соп стве не 
те шке бо ле сти (и без ма ло смр ти) на кон ко је је сле дио 
опо ра вак и по вра так/бу ја ње ства ра лач ке енер ги је, креа
тив них (не фе ти ши стич ких) успо ме на из ста рог завича
ја од но сно на та мо шње прет ке, при се ћа ња на соп стве не 
ли те рар не по чет ке те то пле из ра зе по што ва ња поје ди
ним ства ра о ци ма све до про ми шља ња оп штих/ве чи
тих људ ских ди ле ма у са вре ме ном кон тек сту од но сно 
соп стве них ства ра лач ких (спи са тељ ских и му зич ких) 
ко ле ба ња и ис ку ше ња. Тон ових про за је пре вас ход но 
ме лан хо ли чан и ка да су емо ци је у пр вом пла ну и ка да 
„пре те же” уче ност и не спу та на спе ку ла ци ја.

Нај о бим ни ји сег мент књи ге „Ике ба на” са др жи крат
ке за пи се и/или сен тен це, не рет ко афо ри стич ки ин то
ни ра не, на те му бол ног рас па да Ју го сла ви је у бра то у би
лач ком ра ту, бом бар до ва ња 1999. го ди не, све вре ме них 
за пи та но сти (од ис ку ше ња ате и зма и ре ли ги о зно сти 
до по у ка са вре ме не те о риј ске фи зи ке или осми шљава
ња бес пу ћа ин тер не та), пи шче ве бо ле сти (као су о че ња 
са соп стве ном ко нач но шћу) и опо рав ка (као по врат
ком у по зна ту ре ал ност би ти са ња) од но сно стал ног 
про ми шља ња ли те рар них те ма и ства ра лач ких му ка. 
Не за зи ру ћи од ху мо ра па и ци ни зма, пу ког „твр дог” 
ве ри стич ког ма ни ра али и ви со ко есте ти зо ва них ме
та фо ра – упра во та кав је низ лу цид них и лу ди стич ких 
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ис ка за о ике ба ни и ње ним зна че њи ма  Ра до њић ис пи
су је спе ци фи чан ин ти ми стич ки днев ник „оно га што 
са ња и оно га што му се де ша ва”. Ли те ра ту ра (и ње ни 
све то ви) у свим тим од лом ци ма ме ша се са те ку ћом 
ствар но шћу и се ћа њи ма на про шлост тво ре ћи не рас
ки ди во је дин ство ко је од ре ђу је пи шче ву лич ност и 
ин те лек ту ал не од го во ре на иза зо ве и про во ка ци је све
та у ко ме по сто ји и оп ста је. На ста вак ова квог ста ва и 
„прак се” су „Књи жев не СМС по(р)уке за ми шље ном 
про тив ни ку” ко је су, ка ко их пи сац (са мо)де фи ни ше, 
„крат ког да ха и уро кљи вих очи ју”. Ле пр ша ве и вр ца
ве ре че ни це спа ја ју и пре пли ћу чи та лач ка ис ку ства раз
ли чи тих епо ха и стил ских опре де ље ња што ће зна ти
жељ ном чи та о цу из ма ми ти осме хе пре по зна ва ња и 
за чу ђе но сти ко ји се, исто вре ме но, при дру жу ју већ 
по сто је ћем, пот цр та ном ути ску да Књи жев ност не ма 
гра ни ца и да је са став ни, ви тал ни, ди на мич ни део све
ко ли ког жи вље ња (не са мо мен тал ног).

Ра до њић у јед ној о ау то по е тич ких ми слите зи ка же 
„Као пи сац, увек сам на сто јао да ми књи ге ви ше бу ду 
про зо ри, а што ма ње вра та, од но сно да се кроз њих што 
ви ше и што да ље ви ди, а не да се не где ула зи, још мање 
из ла зи!” а књи га „Ве чер њи до ру чак” у пот пу но сти по
твр ђу је те ре чи. Кроз њу је мо гу ће са свим сло бод но и 
нео ба ве зно кре та ње, ви ше стра но чи та ње (од по чет ка, 
с кра ја, на пре скок) и, вр ло по жељ но, по треб но и пре
по руч љи во, по нов но и по нов но иш чи та ва ње. А бо гат
ство ши ро ких, не спу та них по гле да и уви да у сва ко вр сне 
хо ри зон те (и иза њих), опле ме ње них му дро шћу и ху
мо ром, ну ди пре гршт ра ри тет них ин те лек ту ал них и 
емо тив них фа сци на ци ја, от кро ве ња и (са мо)спо зна ја.

Или ја Ба кић, Днев ник
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Ре цен зи ја књи ге  
Ве чер њи до ру чак

У по след њих не ко ли ко се зо на пи сац Са ша Ра до њић 
се по све тио про зи – при ча ма, за пи си ма, бе ле шка ма, 
афо ри зми ма... Ми ну ле го ди не, пре жи вље на исто ри ја, 
до га ђа ји, пи сци и књи ге, бо лест и бо ле снич ки да ни, чи
та ња и раз ми шља ња, су сре ти и раз го во ри, из гу бље на 
и сте че на при ја тељ ства – ис ку ства, ис ку ства, иску ства 
– по тка су и про зне збир ке Ве чер њи до ру чак.

Ка да је чо век чи та, на ме ће се ути сак зре ло сти која 
про жи ма сва ки текст, као и искре но сти и ау тен тич но
сти ко је гра де основ ни тон пи са ња.

И ка да го во ри о при ја те љи ма и ка да се ба ви не
обич ним ли ко ви ма, и ка да ис под до жи вље ног и ви
дљи вог от кри ва из ма шта но и снев но, Са ша Ра до њић 
нас опле ме њу је зре ло шћу свог по гле да на жи вот, на 
Бо га, на књи жев ност, на дру штве не мре же, на не ста лу 
зе мљу...

Са ши не при че чи та мо ка ко због њи хо ве за ни мљи
во сти, та ко и због не на ме тљи ве му дро сти. А све му 
то ме до да је мо и узор ни стил ко јем је пи сац стре мио 
и до ко јег је до спео.

Бе ле же ћи сво је Ике ба не, као не ку вр сту днев нич
ког бе де ке ра, Са ша Ра до њић об ра ђу је исте фе но ме не 
– али на ма лом про сто ру, му драч ки пре ци зно, не дво
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сми сле но (сем кад на мер но те жи не сво ди во сти сми
сла) и убе дљи во.

Ко нач но, у СМС по ру ка ма он на ми кро про сто ру 
раз от кри ва сво је и на ше лек ти ре, пи сце под чи јим 
смо ма гич ним са зве жђи ма ста са ва ли и до спе ли до 
ових го ди на. 

Ве чер њи до ру чак је уз бу дљи ва књи га на ме ње на за 
ви ше стру ка чи та ња и иш чи та ва ња.

Ку ла са мно штвом про зо ра кроз ко је ће чи та лац 
ви де ти и да ље и ду бље.

Ва са Пав ко вић
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Дру га по ло ви на при че  
и за кљу чак

(Са ша Ра до њић, Ау то би о граф ске и дру ге не ствар не 
при че, Но ви Сад, Со ла рис, 2015)

Не ки твр де да је Че хов пи сао при че од сре ди не. Чи
тао сам ње го ве при че. Од лич не су. Ни сам ни за јед ну 
ње го ву при чу ви део, ни про чи тао ону по ло ви ну ко ја 
ни је штам па на. Да кле, по њи хо вом чи тао сам тре ћу 
и че твр ту че твр ти ну при че. Дру гу по ло ви ну. По том 
су утвр ди ли да код Ан то на Па вло ви ча не ма за кључ ка. 
Ипак су не ка ко до шли до за кључ ка.

Ових да на чи там јед ну књи шку Са ше Ра до њи ћа. 
Књи га је већ у на сло ву по де ље на на два де ла: Ау то био
граф ски и онај дру ги. А тај дру ги не по сто ји. Без обзи
ра што су уком по но ва ни еле мен ти над ре ал ног, реч је 
о облан да ма, ко је са оста лим тки вом при ча пред ста
вља ју сјај не ко ла че. Има па те ти ке и ла мен ти ра ња за 
шта је, то је са мо прет по став ка ко ја је тач на, за слу жна 
ау то ро ва нај ми ли ја лир ска ју на ки ња. Све је уред но 
спа ко ва но. До зи ра но бла же но де лу је на чи та о ца као 
лет њи шпри цер кад оно оп ну же ге. А у не ким при ча ма 
као да је реч о по ка ја њу, и то у мо је име?! Ко ри шће на је 
ина че, мо дер на пе снич ка тех но ло ги ја, са не из бе жним 
из не на ђе њем, (обр том), ко је је мо жда и јед на од глав них 
од ли ка по ступ ка Са ше Ра до њи ћа. „Рвао се са аве ти ма 
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пр ве ре че ни це” што се из да тог тек ста не мо же за кљу
чи ти. А ако ау тор оста је при тој тврд њи, он да ми мо
же мо ре ћи да је у то ме рва њу иза шао као по бед ник. У 
„До дат ку” као да „се чу је шу шта ње гра мо фон ских пло
ча” из Ми ки ног CA Bluesа. Или је то мо жда његов ехо 
ко ји је до спео до Со ла ри са или до Со ла рис бенда.

Ли чи на при че. Има и при ча, не мо гу да ка жем да 
не ма. Али ка да до ђох до сре ди не књи ге већ се умо рих, 
иа ко књи га ни је обим на, сто ти нак стра ни ца. Али пре 
не го од ло жих књи шку ма хи нал но по гле дах по след њу 
при чу. По чех да чи там. Бог ме, ни сам мо гао да је оста
вим. Ка да сам за вр шио чи та ње те при че по ста дох „Бе
гу нац”, али вра тих се на сре ди ну књи ге. И ни сам по
гре шио.

Са стра ни ца књи шке по че ше да из ле ћу оп но крил ци 
са зеч јим уши ма и ко кош јим гру ди ма, ре по ње. Ни сам 
сву ноћ од њих мо гао да за спим. За ни мљи во! 

За ми шљам ау то ра и ми слим се да ли и ја ли чим на 
ње га, на то га „из ла пе лог по гла ви цу” књи га.

Ех, љу ди! Ума ло да све за мо чам, „да  се по мо крим 
на књи гу”, и одем за сво јим ре пом. И да због јед не без
ве зне крат ке, нај кра ће мо гу ће „хо рор” при чи це „за 
ла ку ноћ” као бе сно ку че цео бож ји дан јур цам за сво
јим ре пом. Ви не ма те пој ма ка ква би то ште та би ла. 
Уо ста лом, про чи тајте бар не ку при чу. Пре или по сле 
по но ћи, све јед но је, не ће те би ти рав но ду шни. 

Ако је ово мо је пи са ни је пре гла сно или шкри па во, 
он да за тво ри те уши и отво ри те че тво ре очи! Та ко 
ће те мо ћи буд ни да са ња те ка ко се тран сфор ми ше те 
од кон дук те ра у Ку блајка на и све та ко до у спо кој ног 
на ме ште ни ка књи жар скоиз да вач ке ку ће. Ра до њић ће 
вам сва ка ко у то ме по мо ћи. 
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По себ но је за ни мљи ва при ча „Крат ко пу то ва ње 
ка веч но сти”. Кад је реч о ком по зи ци ји ове при че схва
тио сам је као јед но оп ко ра че ње са обра том. Тре ти ра се 
љу бав и по жр тво ва ње мај ке, кла си ка, при не го ва њу 
уде сом за те че ног си на, уче ћи га, ис по чет ка, го во ру, 
по ка зу ју ћи не ви ђе но стр пље ње и ве ли ку мај чин ску 
љу бав да не ка ко по кре не си на да из го во ри бар јед ну 
реч. – Ми ха, ка жи, Ку ћа! По сле ни за пе ри пе ти ја, где 
се су бјект кре ће кро за сан и ван ње га, до ла зи до су сре
та са мај ком ка да јој ка же: „Мај ко, ка жи, Ку ћа! Кућа! 
Мај ко, кућа!” Дир љи вост је, да кле, мо гу ћа до па то са. 
Мај стор ски из ве де но, не ма шта.

Нис та ваљ да по сум ња ли да сам ствар но по стао онај 
„из ла пе ли по гла ви ца” и да сам за бо ра вио на Ан то на 
Па вло ви ча. Ни сам, не го сам то оста вио као ко лач за 
крај руч ка, да се за сла дим. Са ша Ра до њић зна ка ко да 
поч не и ка да да за вр ши при чу. Зна чо век.

Сто јан Бог да но вић, књи га За пи си
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Ау то би о граф ске (и дру ге) не ствар не  
при че Са ше Ра до њи ћа;  

из да вач Со ла рис, Но ви Сад, 2015.

 Са ша Ра до њић (1964), пе сник, ро ма но пи сац и при
по ве дач, есе ји ста и блуз му зи чар, већ нео бич ним на
сло вом књи ге „Ау то би о граф ске (и дру ге) не ствар не 
при че” „под ри ва” уо би ча је не, стан дар ди зо ва не је зич ке 
фра зе јер, на рав но, ка ко ау то би о граф ске при че мо гу 
би ти не ствар не; ау то би о граф ско би тре ба ло би ти ре
пер за ствар но – или, ипак, то ни је? Зар ни смо би ли 
све до ци ра зно ра зних ко ри сних „до те ри ва ња” соп
стве них жи во то пи са? Уз ова кву за др шку зна ти жељ ни 
чи та лац ула зи у аван ту ру иш чи та ва ња књи ге и ме ђу 
два де се так про за (од ми ни ја ту ра на јед ној стра ни ци 
до при че од 24 стра не) на ла зи њих чак 15 ко је се, без 
за др шке (или уз ми ни мал ну ре зер ву) мо гу сма тра ти 
(увер љи вим) ау то би о граф ским епи зо да ма из жи во та 
Са ше Ра до њи ћа и у ко ји ма се пу ним име ни ма и пре
зи ме ни ма по ми њу ствар не лич но сти. У њи ма се сва ко
днев не си ту а ци је по пра ви лу пре тва ра ју у из ван ред не, 
би зар не, на мо мен те гро теск не а „фи зич ка” ствар ност 
не рас ки ди во сра ста са ли те рар ном (од ода би ра књи ге 
„за за у век” до за ме не иден ти те та пи са ца истих име на 
и слич них пре зи ме на). Тон ових при ча је не у тра лан и 
објек ти ви зо ван (у сми слу да ау тор пот пу но де фи ни ше 
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до га ђа је и сво је емо ци је) чи ме се фи нал на чи ње ни ца/
кон ста та ци ја пот цр та ва са до дат ном сна гом – по себ но 
у за стра шу ју ћем за кључ ку ми ни ја ту ре „Во ја и ја” који 
као не по ре ци ву чи ње ни цу до во ди у ве зу НА ТО агре
си ју и бом бар до ва ње из 1999. г. и смрт пи сца Во је Де
спо то ва од но сно из не над ну Ра до њи ће ву бо лест.

На рав но, ка ко се жи вот са сто ји од мно штва три
ви јал них, ру тин ских, не бит них де ша ва ња сва ко, па 
и нај ми ни мал ни је од сту па ње (из не над но, збу њу ју ће 
ку ца ње на вра та, од бра на од на па да пса, увид у суд би
ну љу ди ко ји су, ипак, са мо ста ти сти у пи шче вом живо
ту) отва ра – сен зи бил ној лич но сти ко ја ни је по то ну ла 
у без лич ност – низ пи та ња и те ра је да се са мо о дре ђу
је пре ма соп стве ном тра ја њу, пре ђе ном пу ту, оче ки
ва њи ма и по стиг ну тим ре зул та ти ма. Ова по вре ме на, 
за де сна „сво ђе ња ра чу на” још увек ни су она пре суд
на али је су тре ну ци у ко ји ма се лич ност раз от кри ва 
са мој се би.

Ко рак из ван ствар не ау то би о гра фи је пре ма „чи стој” 
ли те ра ту ри ау тор чи ни у „Лир ској кри ми ми ни ја ту ри” 
од но сно у ње ном до дат ку ко ји ће по ме ша ти ствар но сно 
и фик циј ско (и то фик циј ско у два ни воа: оном „при
мар не” при че и оном ко ји по сто ји као ши ре окру же ње
по став ка по зор ни це); на и ме, мо тив пла ги ја та ко ји је 
чест у де ли ма „пред мет ног пи сца” (ко ји „ли чи” на 
Са шу Ра до њи ћа) по ста је те мељ за пле та у при чи. Чи
та во за ме ша тељ ство ће се раз ре ши ти нео че ки ва но и, 
ре кло би се, из ван ра ци о нал них прин ци па до но се ћи, 
ипак, аде кват но фи на ле јед не ап сурд не си ту а ци је. Сле
де ћи ко рак из ван ре ал не ау то би о гра фи је је у по ет ски 
ин то ни ра ној але го ри ји „До шли су да ме од ве ду” (ко ја, 
као про во ка тив ни еле мент, отва ра књи гу); у њој ју на ка/
пи сца че ка ју дво ји ца не и ме но ва них љу ди ко ји ће га 
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од ве сти а он, ко ји зна и за што и где га во де, по ку ша ва 
да од ре ди шта је то што ће по не ти са со бом и ни по сле 
пет де це ни ја ни је за вр шио па ко ва ње. На тра гу пе снич
ке мак си ме да „ре чи ма бу де те сно а ду ху ши ро ко” Ра
до њић ис пи су је јед ну дир љи ву уни вер зал ну при чу.

Ко нач но, у при ча ма „По вра так се вер ног де ча ка 
оп но крил ца”, „Чај са Ку блајка ном”, „Крат ко пу то ва ње 
ка веч но сти” и „Бе гу нац” (уз пр ви део „Лир ске кри ми 
ми ни ја ту ре”) Ра до њић се вра ћа сво јој „књи жев ној 
ствар но сти” од но сно све то ви ма у ко је за чуд но и фан
та сти ка не пре ста но ре ме те уста ље не/на у че не прин
ци пе. Ти „упа ди” оно стра ног, пак, на чин су за тва ра ња 
кру га ре ал но сти у ко ме се уло ге, по пра ви лу, ме ња ју 
па про го ни те љи по ста ју про го ње ни. Ова сво је вр сна 
„Ме би ју со ва тра ка” без по чет ка и кра ја (јер су спо
је ни) на чин је и за по сти за ње „ви ше прав де” јед на ко 
чу де сан као што је об зна на оно га „ко ји од ре ђу је ток 
ства ри” (у „Бе гун цу”).

Ове при че Ра до њић ис пи су је бо га тим је зи ком ко
јим за о кру жу је осе ћај за чуд но сти као јед ну од пре по
зна тљи вих ка рак те ри сти ка ко ја му обез бе ђу је из у зет но 
ме сто на са вре ме ној ли те рар ној сце ни.

Или ја Ба кић, ча со пис Екер ман
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А де тек ти ви тра же исти ну

Ја сно је да је Са ша Ра до њић, иа ко је пре шао на при
по вет ку, остао те мат ски и стил ски чвр сто ве зан за 
сво је прет ход не ро ма не. Оми ље на Ра до њи ће ва те ма 
је кра ђа ли те рар ног тек ста, а то је у ве зи са про бле ма
ти зо ва њем ли те рар ног жан ра као кли шеа (не ра ди се 
о кра ђи тзв. ин те лек ту ал не сво ји не за рад еко ном ског 
екс пло а ти са ња, не го о кра ђи ау тор ства). Кра ђа по ста
вља пи та ње ау тор ства, тј. ори ги нал но сти тек ста, а са
мим тим и пи та ње о ме сту сyбјек та у тек сту, тј. све ту. 
У мо дер ној ли те ра ту ри два де се тог ве ка пот пис је увек 
мно го зна чио, он је имао те жи ну, али иду ћи пре ма 
кра ју ве ка са пост модер ни змом, уво ђе њем по ступ ка 
ци тат но сти, од нос пре ма ау тор ству, да кле и пре ма 
су бјек ту се бит но из ме нио. Пост мо дер ни стич ки пи
сци су че сто пре у зима ли тек сто ве а да ни су на зна ча
ва ли њи хо во по ре кло, тј. ње го во ви со чан ство ау то ра. 
Су бјект је осла био, ње го ва уло га је ми ни ма ли зо ва на 
по што се он схватао још са мо као про из вод је зи ка, тј. 
тек ста а не обр ну то. При ча „Лир ска крими ми ни ја ту
ра” нам упра во го во ри о том про бле му. У пр вом де лу 
при че, у експо зи ци ји, Ра до њић те ма ти зу ју ћи жа нр, 
сли ка по ло жај ау то ра на кра ју два де сетог ве ка, раз
ви ја ју ћи по нор ну пост мо дер ни стич ку ди ја лек ти ку 
стал не из ме не ме ста кроз игру му шкожен ско. Пи сац је 
де тек тив ко ји је ста вљен пред те жак про блем да ре ши 
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је дан слу чај кра ђе ли те рар ног де ла. Же на ко ја му се 
обра ћа за по моћ је за пра во ње го ва же на ко ја га исто
вре ме но оп ту жу је за кра ђу твр дећи да је ство ри ла 
не што ори ги нал но, до са да не ви ђе но, кри ми при чу 
из ван сваког кли шеа. Мужде тек тивпи сац ту ње ну 
тврд њу ко мен та ри ше ре чи ма да је кри мипри ча из ван 
кли шеа као хам бур гер без шниц ле, што зна чи да је 
об навља ње кли шеа услов за до вољ ства ко је је ипак нај
бит ни је. На кра ју, он ће мо рати да из ми сли баш та кву 
при чу и да је под мет не соп стве ној же ни не би ли та ко 
спа сао соп стве ну гла ву а њу (же ну) ели ми ни сао из игре. 
У дру гом де лу при че, до дат ку, гра де ћи ме тапри по
вед ни план, Ра до њић уво ди у игру „са мо га се бе” као 
пан кре а то ра тек ста. Са да он са тех нич ког и прав ног 
аспек та у „ствар но сти” раз ма тра про блем кра ђе, тј. 
до ка зи ва ња ау тор ства ли те рар ног де ла. Ис ход је тај да 
од у ста је од по ку ша ја да до ка же ау тор ство, а са мим тим 
и сво је ствар но по сто ја ње за то што се то по ка зу је као 
не што не мо гу ће. Ба чен на мар ги ну врема на кра ја два
де се тог ве ка, пи сац ви ше не ма мо ћи. Он је по стао рав
но ду шан, слаб су бјект. Осим то га, ин тер нет (пи сац се 
у до дат ку при че ко ри сти њи ме) као гло бал на свет ска 
мре жа, сво јом по нор но шћу ми ни ма ли зо вао је су бјект 
и свео га на сте ре о тип.

Те ма ти зу ју ћи кри мипри чу, С. Ра до њић са мо у глав
ним цр та ма об на вља клише (као да је то уоп ште дру
га чи је мо гу ће). На при мер, од нос му шкожен ско:

му шка рац је иро ни чан, ма чо тип; же на увек пра ви 
про бле ме и слич но. Мо ра се ипак ре ћи да је вред ност 
ње го вог пи са ња у то ме што он пре ко ра чу је кли ше, тј. 
са мо ко ри сти кли ше да би до пао до не че га што би смо 
мо гли на зва ти раз и грава њем стра те ги ја у ви ду бес ко
нач ног пре кла па ња ли ко ва и ге сто ва као у магич ном 
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огле да лу. Оста вља ју ћи упра жње но ме сто су бјек та y 
соп стве ном де лу, чу ва ју ћи тај ну име на и не из ре ци
во сти осо бе но сти, ства ра лац ула зи у ме ђу про стор 
раз ли чи тих је зи ка, а де ло оста је не за вр ше но и не са
вр ше но.

Ме та фи зи ка (у зна че њу ко ја та реч има у сва ко днев
ном го во ру) и лу ди зам су ко ор ди на те у ко ји ма се кре
ћу при по вет ке С. Ра до њи ћа. Из ве сно је да оне по лазе 
од од ре ђе них кли шеа али и да их на ди ла зе ула зе ћи у 
је дан про стор ко ји би мо гли на зва ти ду бљом ствар но
шћу све та и тек ста. Ис хо ди ште је по е зи ја ко ја је да та 
у за чуд ним сли ка ма ко је тво ре и уз бу дљив ли ков ни 
план де ла. Че сто не пре фе ри ра ју ћи ни ка кав рас плет, 
С. Ра до њић кре и ра спе ци фи чан уго ђај оставља ју ћи 
нас у не до у ми ци и чу ђе њу, а што је, на рав но, за сва ку 
по хва лу.

Сло бо дан Ти шма, ре цен зи ја књи ге Ау то би о граф ске 
и дру ге (не)ствар не при че
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Ма ле но во сад ске ау то фик ци је

Ка ко је но ва књи га при ча Са ше Ра до њи ћа пре ко реда 
ушла на ове стра ни це

Ево, ова ко је то би ло:
Во зио сам се град ским ау то бу сом, ли ни ја че ти ри, 

од же ле знич ке ста ни це ка цен тру, и пре ми шљао се да 
ли да си ђем код по кра јин ског СУПа да ус пут оба вим 
је дан по слић, или да про ду жим пра во ка ци љу. У маг
но ве њу се од лу чим, ис ко чим из већ по ла зе ћег ау то
бу са. Ми нут ка сни је, ето ме где сам на у мио, ула зим 
у јед но дво ри ште и цап, не згод но ста нем на џом ба сти 
ас фалт, по ср нем и по вре дим се.

Ма ло по том ла га но ше пе сам низ ули цу Пап Па вла, 
сто па ло ми бри ди, уско ро ће и бо ле ти, и раз ми шљам 
ка ко се не бих та ко бе сми сле но стр гао да ни сам иза шао 
из ау то бу са, да у хи пу ни сам про ме нио план. Сту пам 
на пе шач ки пре лаз код Нор ка, и ми мо и ла зим се са 
Са шом Ра до њи ћем (зна те га си гур но: има књи жа ру, 
има бенд, има бра ду, и има бра та без бра де), ко ји ми, не 
за у ста вља ју ћи се, у про ла зу тут не у ру ку сво ју но ву 
књи гу при ча. Мо ја ру ка је спрем но при хва та, као да 
је са мо на то че ка ла. Све се од и гра ва у тре ну, чак ни 
не успо ра ва мо кре та ње у су прот ним прав ци ма, раз
ме на је бр за и дис крет на, та ко ре ћи ко ре о гра фи са на, 
као да је пом но уве жба ва на и као да је уну тра ко ка ин 
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или план те ро ри стич ког на па да на уј ви деч ки ме тро, 
ли ни ја Ко виљ –Гр ба ви ца –Бе геч. Про ду жа вам пре ма 
глав ној по шти, раз ми шља ју ћи: да ни сам си шао код 
по кра јин ског не бих се по вре дио, да се ни сам по вре
дио не бих био баш са да баш ов де и не бих срео Ра до
њи ћа, ко ји ми не би дао књи гу, не што не би хтео не го 
што ме не би срео (вид’ ри ме на ис те ку зи ме!). По не
де љак је и су тра тре ба да пи шем књи жев ни при каз за 
„Вре ме”. Књи га о ко јој ка ним пи са ти ми је у тор би, 
уса мље на, по ма ло охо ла у окру же њу плеб са од но вин
ског па пи ра, за му му ље на не где из ме ђу „По ли ти ке” и 
„Днев ни ка”, ваљ да. Ме ђу тим, гле, са да је у тор би на
је да ред и Са ши на књи га, са свим не пла ни ра но, као 
др ски уљез про во ци ра скри ве на иза „Бли ца”. Мо же 
ли то (гле ри ме кад јој вре ме ни је!) оста ти без по сле ди
ца? Петшест са ти по зни је, је дан три бин ски ин ци дент 
ка сни је, дватри пи ва доц ни је, јед но за ма ло па га же
ње пса на фру шко гор ском дру му ла тер, до клип сав 
ку ћи на ма жем сто па ло Вол та ре ном и отво рим нај зад 
ту књи гу ко ја ми се до го ди ла као што се не кој снај ки 
пред уда јом до го ди де те са пу ту ју ћим му зи кан том. 
Књи га се зо ве Ау то би о граф ске и дру ге не ствар не при че 
(Со ла рис, Но ви Сад 2015). А не отва рам је на по чет ку, 
ка ко окрут ни бо го ви ли не ар но сти за по ве да ју, не го је 
пр во за хва тим не где из сре ди не књи жног бло ка; ка
сни је ћу, у јед ној Ра до њи ће вој ми ни ја ту ри, са зна ти да 
баш та ко књи ге у ње го вој књи жа ри отва ра ју му шкар ци, 
до чим се же не сју ре пра во на по че так; има ту и те ори
ја за што је то ме та ко, да вам не пре при ча вам. Ка ко год, 
кан да је све у ре ду с мо јом му шко шћу (ни је да сам сум
њао), а ја у свом му шком отва ра њу на ле ћем пра во на 
при чу љакза пи су љак „Са ша Ра дој чић и(ли) Са ша Ра
до њић” у ко јем се овај по то њи ви ше ша ли не го вај ка 



73

над тим да га де це ни ја ма већ че сто бр ка ју са слич но
и ме но ва ним му сом бор ским пе снич ким пре га о цем, 
а у ме ђу вре ме ну се, ве ли, по ја вио у Бе о гра ду и фил ма
џи ја Са ша Ра до је вић, и још и про пи сао ‘на ко књи жев
но, па је збр ка ком плет на; ма да све то ни је ни шта у 
по ре ђе њу с пи шче вим бра том ко ји у свом гра ду има 
то тал ног име но пре зи ме ња ка по све ће ног ис тој, не баш 
че стој стру ци (те а тро ло ги ји), а исти им је, сто му гро
мо ва, чак и на ди мак... За име оца не пи ше ни шта, ама 
се не бих чу дио. И сад, шта ја да ра дим с овим не сом
бор ским и не ра дој чи ћев ским Ра до њи ћем, ко ји ми се 
при ва лио пре ко ре да, обе ше њач ком во љом јед ног ма
лог вол та рен ског усу да? За хва там књи гу с по чет ка и 
те рам ка кра ју, ето шта ра дим, а она дру га књи га, она 
о ко јој сам сне вао док су ми се де мон чи ћи ко ји ви жља
сто тум ба ју до га ђај чи ће сме ју љи ли, са че ка ће дру гу 
при ли ку. Ра до њић је Са ша та мо не где од осам де се тих, 
као пе сник, про за ик и кри ти чар, део осе буј ног но восад
ског књи жев ног пле ме на, као при по ве дач и ро ма нопи
сац (ко ли ко сам упра тио, а ни сам био пре при ље жан) 
вр те ћи се не где на обо ди ма оног пост мо дер ни стич ког 
„ва ви лон ског” weltanschauunga, оту да ваљ да и бо ра већи 
пре у ге ту за знал це не го под ре флек то ри ма за ин те ре
со ва но сти тзв. ши ре пу бли ке. Али, ни је ни то ва жно 
са да, изеш кон тек сту а ли за ци ју, Вол та рен по ла ко де
лу је, сан ио на ко не ће на очи, па ли не ар ни сур финг по 
при ча ма глат ко на пре ду је. Отва ра ју ћа при ча До шли 
су да ме од ве ду од лич на је, не би је се по сти де ли ни у 
оној зна ме ни тој ма ну фак ту ри сно ва у ко јој је кад год 
мајстор Пи шта ло ор ди ни рао, за тва ра ју ће при че Крат
ко пу то ва ње ка веч но сти и Бе гу нац има ју за ни мљив 
лир скоснев ни по тен ци јал, мо жда не до кра ја ре а ли
зо ван, нај ду жа при ча Лир ска кри ми ми ни ја ту ра кре ће 
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као не мно го за ни мљи ва стил ска ва ри ја ци ја на те му 
чен дле ров ског кри ми ћа да би се на је да ред пре тво ри ла 
у мно го за ни мљи ви ју при чу о од но су књи жев ног ори
ги на ла и пла ги ја та, у ко јој се по ја вљу ју и ла ко од го не
тљи ве „ствар не” лич но сти, а чи та о цу – ка ко то са пра
вом при чом мо ра да бу де – бр зо по ста не све јед но ко лико 
је ствар не ствар но сти у све му то ме. Из ме ђу је још 
де сeтак про зних це ли на, не ке од њих су од тек не коли
ко ре че ни ца, глав ни ни је пак за јед нич ко оно што да је 
пре о вла ђу ју ћи тон овој збир ци, а то је да до тзв. ба нал
но сти ствар не – или псе у до ствар не, јбмли га – тре нут
ке и ста ња соп стве ног жи во та и при кљу че ни ја пи сац 
Ра до њић Са ша, не рет ко сред стви ма ко ја на из глед уоп
ште не те же не кој осо би тој ли те рар ној есте ти за ци ји, 
по ста вља у кон текст мо гу ће при че у не ста ја њу, ваљ да 
се и сам пи та ју ћи ку да ће га то од ве сти. Ау то фик ци ја 
да нас је она ко по мо дан жа нр, али не бих ре као да је 
Ра до њи ћу до те ра ња мо де, пре ће би ти да су ов де неке 
ства ри на шле ову и ова кву ми лост уоб ли че ња јер се то 
мо ра ло до го ди ти, јер пи сац та ко ма пи ра свој по ло жај 
у жи во ту и све ту, уну тар и из ван књи жев но сти – а шта 
дру го је дан пи сац уоп ште тре ба да чи ни ако не то? И 
та ко сам ја, ето, те рао ке ра с овом књи гом до кон ца, 
док је Вол та рен чи нио сво је, па сам на по кон уто нуо у 
сан. Не ве ру је те ми да је све то баш та ко би ло? Па до бро, 
ни ја на ва шем ме сту не бих ве ро вао, али ка ко ни сам на 
ва шем не го на свом ме сту, знам да је све ово су ва исти
на, а ви ка ко хо ће те. Уо ста лом, пи тај те Ра до њи ћа. Лако 
ће те га наћи и пре по зна ти: то је онај бра да ти што на 
пе шач ком код Нор ка с књи гом у ру ци вре ба нео пре
зне про ла зни ке, на ме ран да им по ква ри пла но ве.

Те о фил Пан чић, Вре ме
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Јед но став на по де ла  
на до бро и ло ше

Но во сад ски књи жев ник, му зи чар, из да вач и књи
жар Са ша Ра до њић об ја вио је недав но књи гу про зних 
ми ни ја ту ра „Швед ски сто – но те и фу сно те” („Со ла
рис”, Но ви Сад, 2014). Ка ко је сам об ја снио, „Швед ски 
сто” пред ста вља из бор из днев нич ких беле жа ка ко је 
је во дио на ин тер нет пор та ли ма и дру штве ним мре
жа ма од 2009. до про шле го ди не. На слов ди рект но упу
ћу је на са др жај и су ге ри ше да се чи та о цу не мо ра баш 
све до па сти из по ну де, а не мо ра чак све ни да „про ба”, 
јер се књи га мо же чи тати од по чет ка, с кра ја, али и из 
сре ди не. 3ани мљи ве су и ду хо ви те Ра до њи ће ве но те 
и фу сно те. Та су бли ми ра на раз ми шља ња ти чу се сва
ко дне ви це али и Ан дри ћа, Цр њан ског, Мех медпа ше 
Со ко ло ви ћа, стрипју на ка За го ра, Му ха ме да Али ја, те 
фе но ме на дру штве них мре жа, елек трон ских књи га 
и чи та ња, де мо кра ти је или Сре бре ни це. Па жљи ви 
чи та лац си гур но ће про на ћи по не ку са ко јом се не ће 
сло жи ти, али шта ма ри. Ода бра ли смо јед ну, ве ро ват
но нео спор ну: „Ипак је једно став но – де ли мо се на оне 
ко ји увек у све му тра же не што до бро, и по не кад, по
не где га за и ста на ла зе, и оне ко ји у све му тра же не што 
ло ше и УВЕК га у све му на ла зе.”

Рад ми ла Ло ти на, Днев ник
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Чај са алтер егом

Ка да се чо ве ку, као што је то био слу чај сам ном ре
ци мо, де си да му пук не крв ни суд у мо згу, по треб на 
му је ве ли ка сре ћа да по жи ви сле де ћих не ко ли ко са ти 
– ре чи су с ко ји ма нас Ју го слав Крај нов уво ди у ову не
обич ну мо но дра му (са два ли ка) у ко јој ће нам, ше зде
се так ми ну та, при ча ти о пу то ва њу са ко јег се вра ћа
ју са мо они за ко је ка же мо тај је баш имао сре ће. Кад 
се де си да се са та квог пу то ва ња вра ти чо век као што 
је Са ша Ра до њић, ко ји је чи тав жи вот по све тио умет
нич ком ства ра ла штву он да тој ве ли кој сре ћи при ска че 
у по моћ кре а тив ност, зна ње и уме ће, да се чи та лач кој 
и по зо ри шној пу бли ци при бли жи та тан ка нит, црве
на ли ни ја или ам бис, из ме ђу ре ал ног и оно стра ног. 
„Ам бис ко ји раз два ја жи вот и не жи вот ду бљи је од све
тло сне го ди не, али пли ћи од ку ти је ши би ца...” Са ша 
Ра до њић је, ка ко сам ка же, осо ба ко ја спа ја не ко ли ко 
иден ти те та: пе сник, при по ве дач и про за и ста, сце на
ри ста, драм ски пи сац, али и му зи чар, књи жев ни ту
мач, афир ма тор тра ди ци о нал ног књи жар ства. По ду
га чак је спи сак ње го вих об ја вље них де ла, сце на ри ја 
и дра ма, од ко јих су две угле да ле све тла по зор ни це 
(Три укра де на ро ма на, На род но по зо ри ште Ки кин да; 
Клуб љу би те ља Сме не 8, Ша бач ко по зо ри ште). Осни
вач и фронт мен Со ла рис блуз бен да, кан та у тор. Осни
вач и су вла сник из да вач ке ку ће и књи жа ре Со ла рис 
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у Но вом Са ду. Уста но вио је на гра ду Стру не од све тла 
за афир ма ци ју пе снич ке ре чи у блуз и рок му зи ци коју 
до де љу је већ шест го ди на из лич не фон да ци је. При ча 
Чај са Ку блај ка ном об ја вље на је у збир ци Ау то би о граф
ске (и дру ге) не ствар не при че (Со ла рис, 2015), а ау тор, 
ко ри сте ћи се де та љи ма из дру гих ствар них и не ствар
них при ча скла па „ин тим ну ен ци кло пе ди ју ис ку ста ва 
из ви ше ме сеч не бор бе за жи вот ко ја се од и гра ва ла у 
фор ми и ру ху мо но дра ме”, под вла че ћи да су, као и у 
сва кој ен ци кло пе ди ји, све од ред ни це и де та љи ве ро до
стој ни, од но сно пред ста вље ни она ко ка ко су се ствар но 
до га ђа ли, на пу бли ци је да у ње го во ту ма че ње по ве
ру је или га до жи ви као ме та фо ру. Дра ма тур шкоре
ди тељ ски об лик овог при по ве да ња ве што је уоб ли чио 
Алек сан дар Са ша Ми ло са вље вић суп тил но ву ку ћи 
Ари јад ни ну нит кроз ла ви ринт има ги на ци је и ха лу
ци на ци је. „Шта је ствар ност? Оно што ви ди мо сво јим 
очи ма, или оно што пре по зна је мо сво јим ду хом? И 
ко нам мо же твр ди ти да оно што кон ста ту је мо сво јим 
уну тра шњим ви дом ни је исто то ли ко ре ал но (ствар но) 
као што ви ди мо сво јим очи ма? По го то во је то ре ла
тив но у слу ча ју спи са те ље вог до жи вља ја ствар но сти”. 
Ми ло са вље вић се хра бро од лу чио да на сце ну уве де 
још је дан има ги нар ни лик, тј.под свест глав ног ју на ка, 
че му обич но при бе га ва ју ау то ри као из ну ђе ном ре ше
њу кад им по не ста не ин спи ра ци је или тем па за драм ске 
си ту а ци је што у овом слу ча ју си гур но ни је био слу чај. 
Ин си сти ра ње да сни мље ни глас ал тер ега бу де пре
по зна тљив че сто мо же да за ве де у фи ло зоф ско пре пу
ца ва ње са са мим со бом, ме ђу тим Ми ло са вље вић ту 
зам ку лу цид но ре ша ва из бе га ва њем ди ја ло га та ко што 
под све сном до де љу је уло гу иро нич ног ко мен та то ра 
и са тим до шао до ве о ма ква ли тет ног ре ше ња. У ову 
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ма лу али ода бра ну дру жи ну са вр ше но се укло пио Ју
го слав Крај нов са сво јим ре спек та бил ним та лен том и 
већ до ка за ним глу мач ким спо соб но сти ма. Иа ко је ово 
ње го ва пр ва мо но дра ма у ка ри је ри гле да о цу се чи ни 
као да се кроз чи та ву ка ри је ру ба вио са мо та квим ви
дом глу мач ког за на та. По себ ну драж нам пру жа фа
сци нант но укла па ње сни мље ног и го вор ног де ла тек
ста без ак цен ту ал не или не ке дру ге тех нич ке гре шке 
јер је по зна то да са мо вр хун ски глум ци мо гу да не ко
ли ко пу та, исто вет но, по но ве исти текст. Оно што пле
ни па жњу гле да о ца је си нер ги ја свих ак те ра ко ји су 
са у че ство ва ли у кре и ра њу ове ствар ноне ствар не фик
ци је про и за шле из ре ал не бор бе за соп стве ни жи вот 
про тив не ких ви ших, не са гле ди во моћ ни јих, си ла. Та 
си нер ги ја се огле да у мул ти функ ци о нал ном, не пот
пи са ном, сце но граф ском ре ше њу, у ви ду ма гич ног, 
све вре ме ног, др ве ног, ков че га ко ји се пре о бра жа ва из 
бол нич ког кре ве та у све мир ски брод, фо те љу за по
по днев ну дрем ку, ор ман за гар де ро бу, ску че ну за твор
ску / лу дач ку ће ли ју... Сцен ску су ве ре ност Ју го сла ва 
Крај но ва обо га ћу је не на ме тљи ви ди зајн све тло сних 
ефе ка та Бо ри са Бу тор ца, ко ји уз по моћ ви део за пи са, 
ко ри шће њем кључ них пи шче вих сен тен ци, по спе шу је 
до жи вљај ма гич ног и над ре ал ног, пре о бра жа ва ју ћи 
их из хи је ро гли фа у нор диј ске ру не, да би се вол шеб но 
пре тво ри ле у ком пју тер ске, ћи ри лич не за пи се из го
во ре ног тек ста под вла че ћи рад њу. Ка да све ово за чи
ни те суп тил ном ги тар ском, му зич ком под ло гом са 
зна чај ном до зом кре ол ског блу за, до би је те јед ну ве
о ма ин три гант ну по зо ри шну фор му ко ја вам не ће 
пру жи ти кон крет не од го во ре али ће вас ис про во ци
ра ти да, у нај ма њу ру ку, оста не те за пи та ни над соп стве
ним по вре ме ним лу та њи ма кроз оно стра ност, ко ја 
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нас не у мит но пре или ка сни је че ка. Да ли ће нас та мо 
не где, згр чен на дну гар де ро бе ра, че ка ти Ку блај кан 
или не ки дру ги из ма шта ни лик и да ли ће мо га по слу
жи ти, ча јем, ка фом, ви ном... пи та ње је на ко је ће мо 
са ми мо ра ти да од го во ри мо?! Ово по ма ло ин тим но, 
али ин спи ра тив но сцен ско упри зо ре ње је са мо ма ла 
по моћ при ја те ља у сва ко днев ном кви зу ко ји се зо ве 
жи вот.

Дра го љуб Се ла ко вић, Но ви ма га зин
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„Чај са Ку блај-ка ном” Са ше Ра до њи ћа  
као Мо но дра ма Ју го сла ва Крај но ва

За што при ча мо при че? Ко ме их при ча мо? С ким 
ми то раз го ва ра мо? За што? Та ко ма ло пи та ња ко ја 
по кре ћу ла ви не од го во ра.

Пр во што би мно ги ма па ло на па мет у ве зи са овим 
по тент ним ег зи стен ци јал ним пи та њи ма от ка ко је чо
ве ка и ве ка, је су де ца. С об зи ром на то да де ца ни су 
ти кве без ко ре на, на па мет би се од мах сру чи ла и сли
ка за јед ни це, би ло да је она ор га ни зо ва на око ва тре, 
књи ге, сто ла, кре ве та, те ле ви зо ра, ком пју те ра, те ле
фо на... Де ца мо гу би ти са на ма, али и у на ма. Са ма.

Би ло ка ко би ло, јед но је увек исто. Без при че, без 
је зи ка, за љу де овај свет као да не ма сми сла.

Нај ве ће и нај те же те ме за при чу, од у век су би ле оне 
ко је се ти чу на ста ја ња и не ста ја ња. Сјај ну гра ђу за раз
ми шља ње о овом фе но ме ну по да рио нам је Са ша Ра
до њић сво јом Са свим исти ни том мо но дра мом са сон
го ви ма „Чај са Ку блајка ном”. Су о чен са ре ал но шћу 
шло га, Ра до њић је упо тре био сву сна гу сво је кре а тив
но сти да из ма шта, што се из ма шта ти мо гло. У тре нут
ку кад ти пре ти смрт, са мо јед но је бит но – жи вот.

Пр во што пле ни па жњу је ве о ма ва жна, ре кло би се 
слу чај на ве за мо зга, чи та ве људ ске не у ро ло ги је, са си
сте мом је зи ка, мо ћи и функ ци је го во ра. Ис по ста ви ће 
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се и кључ на за пре жи вља ва ње. Или, бар, све до чан ство 
о јед ном мо гу ћем ау то пор тре ту пи сца, од ко лев ке, 
пре ко пла же, вој нич ког до ба, па до бол нич ког кре ве та.

Шлог оне мо гу ћа ва ве зу мо зга и је зи ка. Тач ни је, уко
ли ко се пре жи ви, по но во је ус по ста вља, па се ре ђа ју 
ду хо ви те до сет ке пи сца и ду бо ке стил ске фи гу ре, при
че о се би и дру ги ма ко је из но ва и из но ва по ве зу ју ма
шту, илу зи ју, чак и ха лу ци на ци ју, сно ви ђе ње, са оним 
што се нај че шће на зи ва обич ном ре ал но шћу. А ни је 
ли упра во то су шти на функ ци о ни са ња на шег нер вног 
си сте ма! Та ко на у ка (чи ње нич ност) и умет ност (уо бра
зи ља), хтео то не хтео сам ау тор, би ва ју и те ка ко ор ган
ски по ве за не. Нор мал не и у сво јој по ре ме ће но сти.

Дру ге уз бу дљи ве и ви ше не го ре чи те фи гу ре, „пре
ме те” ко ји об ли ку ју рав ни, ди мен зи је и сло је ве Ра до
њи ће ве мо но дра ме, оста ви ће мо не (са мо) чи та о ци ма, 
слу ша те љи ма, нер вном апа ра ту и емо ци ја ма оних 
чи је би ће ре зо ну је са овим ов де на пи са ним, не го и 
гле да о ци ма. Јер, овај текст на ста је по во дом пред ста ве 
„Чај са Ку блајка ном” ко ју игра Ју го слав Крај нов (Про
дук ци ја ку ће „Упа ли мо ре флек то ре”).

На пу ту до пред ста ве, по ја вљу је се још јед но ва жно 
име, Алек сан дра Са ше Ми ло са вље ви ћа ко ји је дра ма
тур шки „са свим исти ни ту мо но дра му са сон го ви ма”, 
па и пред ста ву, уоб ли чио у Мо но дра му са два ли ка – 
Пи сца и Пи шче вог гла са. Овим по ступ ком се на чел но 
од го ва ра на пи та ња са по чет ка. Пи сац раз го ва ра сам 
са со бом, због се бе са мог. Има ли ко га та мо то да чи та, 
слу ша, што је још ва жни је – да чу је, све то да раз у ме, 
као књи га, отво ре но је са јед не, а за тво ре но чак са три 
стра не. У пред ста ви, три зи да сце не, од ко јих је дан 
тре пе ри.
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Упа љач, све ћа, нео н ска си ја ли ца, за тим и све тло
сни ефек ти ко ји не кад об ли ку ју сло ва, од но сно ре чи, 
ре че ни це, а по не кад са мо иси ја ва ја ју зра че ње по пут 
елек трич не, енер ги је не у ро на и си нап си, чи не да лик 
и игра глум ца, чи та ва сце на, па и њен зад њи зид по
дрх та ва ју и тре пе ре. То ни је са мо илу стра ци ја, не го и 
пот пу но но во по ље игре ко је од лич но при ста је ве што 
фор му ли са ном глу мач ком из ра зу Ју го сла ва Крај но ва.

Још је дан сна жан сцен ски знак ко ји ко ре спон ди ра 
са чи та вом иде јом де ла, сце но граф ски ре кви зит, је сте 
ков чег, сан дук ко ји је и бол нич ки кре вет, и рад ни сто, 
и... До пи ши те са ми. Зна те шта све је дан ков чег мо же 
да са др жи, скри ва, но си. И где.

Сли ко ви тост је зи ка та ко ве о ма убе дљи во, го то во 
хип но тич ки пра ти ли ков ност пред ста ве. Она и бу квал
но мо же да се ту ма чи као цр на ку ти ја, филм не чи јег 
жи во та, ле та и па да.

Му зич ка ком по нен та, сон го ви Са ше Ра до њи ћа као 
кан та у то ра, та ко ђе иза зи ва ју за чу дан ефе кат, не са мо 
уну тар ди на мич ке струк ту ре, рит ма пред ста ве. Ко је 
ко ме ко, и шта, да ли се мо же ве ро ва ти драм скопо ет
ском и на уч нофан та стич ном за ме ша тељ ству, глум цу 
ко ји пред ста вља пи сца, ње го вом гла су, му зи ци, оста
вља ју ћи и оно здра во зрн це сум ње да је то све са мо још 
јед на за вр зла ма не би ли од лу та ли у бес крај на и не
по зна та про стран ства док нас на по љу, та мо не где где 
је исти на, че ка не ка са свим дру га при ча, или ти ши на, 
но ва су пи та ња ко ја мо гу да му че, али и од мо ре гле
да о ца. Да га раз у ве ре да је ње гов жи вот у ру ка ма док
то ра и умет ни ка.

А на кра ју још јед на ин три га, оно фи нал но и пи та
ње над пи та њи ма око ко јег се и вр ти це ла при ча/ пред
ста ва, мо жда и це ла ва си о на, а на ко је ни ко (од пре жи
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велих) још увек не ма од го во ра, сем мо жда Ису са. С 
Ха мле том би се мо гли пи та ти – ре чи или ћу та ње?! Али, 
да се по слу жим(о) ни хи ли стич ким је зи ком бун товни
ка: Who the f... is Ку блајка н?!

Игор Бу рић, Днев ник
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Ку блај-Ка н, Жак Брел  
и ков че зи са бла гом

„Ка да се чо ве ку, као што је то био слу чај са мном 
ре ци мо, де си да му пук не крв ни суд у мо згу, по треб
на му је ве ли ка сре ћа да по жи ви на ред них не ко ли ко 
са ти... Но, кре ни мо од кра ја. Мо жда смо ми де ца сво
јих сно ва, али и ро бо ви сво јих де тињ ста ва...” – Са ша 
Ра до њић Чај са Ку блајка ном.

„Шта је ствар ност? Оно што ви ди мо сво јим очи ма 
или оно што пре по зна је мо сво јим ду хом? И ко нам 
мо же твр ди ти да оно што кон ста ту је мо сво јим уну
тра шњим ви дом ни је исто то ли ко ре ал но (ствар но) 
као и оно што ви ди мо сво јим очи ма. По го то во је то 
ре ла тив но у слу ча ју спи са те ље вог до жи вља ја ‘ствар
но сти’” – Алек сан дар Ми ло са вље вић, Пи смо пи сцу, 
про грам ска књи жи ца пред ста ве Чај са Ку блајка ном.

Пред ста ва Чај са Ку блајка ном но во сад ску пре ми
је ру је има ла овог фе бру а ра у По зо ри шту мла дих (бео
град ска пре ми је ра је од и гра на у Би теф те а тру). Пред
ста ва је на ста ла у про дук ци ји тру пе „Упа ли мо ре флек
то ре”, по мо но дра ми Са ше Ра до њи ћа у адап та ци ји и 
дра ма ти за ци ји Алек сан дра Ми ло са вље ви ћа, а у пред
ста ви игра Ју го слав Крај нов.

Чај са Ку блајка ном је мо но дра ма ко ју је Са ша Ра
до њић на пи сао на кон ис ку ства мо жда ног уда ра, што 
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до зна је мо не по сред но из тек ста; сам је пи сац, у про
грам ској књи жи ци, на зи ва ин тим ном ен ци кло пе ди
јом сво јих ис ку ста ва ко је но си из ви ше ме сеч не бор бе за 
жи вот. Ис ку ства ко је вас во ди са дру ге стра не. Осим 
то га, то је пут са ко јег се мно ги не вра те. По сто ји по
тре ба сва ка ко да при ча бу де ис при ча на, и то је јед на 
од нај ста ри јих људ ских по тре ба, а са дру ге стра не та 
је по тре ба и у са мом ср цу по зо ри шта.

Осим то га, реч је о те а тру при по ве да ња, од лич ној 
игри Ју го сла ва Крај но ва ко ја вас, бу ду ћи са бра на и 
па жљи ва, ла ко вра ћа умет но сти при ча ња при че, а и 
под се ћа на свест о фа ту му.

Чај са Ку блајка ном је мо но дра ма фраг мен тар не 
струк ту ре, отво ре не фор ме, она го во ри о се ћа њу, као 
и о вр сти ре де фи ни са ња иден ти те та на кон ис ку ства 
тра у ме, по ку ша ју да се ис ку ство ин те гри ше на нај бо
љи мо гу ћи на чин, де ле ћи га са дру ги ма и то у фор ми 
умет нич ког де ла ко је, ка ко на во ди пи сац, мо жда не
ко ме мо же и по мо ћи.

Алек сан дар Ми ло са вље вић је ра дио адап та ци ју и 
дра ма ти за ци ју ко ма да, у под на сло ву, по ње го вој ин тер
вен ци ји, сто ји да је то мо но дра ма са два ли ка, ту су: 
Пи сац и Пи шчев глас, ко ји ма хом чу је мо из OOFa. Пи
сац и ње гов ал тер его. Ори ги нал но Ра до њић као на ра
то ра по ста вља Глум ца, Ми ло са вље вић уво ди Пи сца 
на гла ша ва ју ћи ин тим ни тон са ме при че, чи не ћи је 
бли жом гле да о цу. Два ли ка сва ка ко да ју спе ци фич ну 
ди на ми ку пред ста ви. Адап та ци ја Ра до њи ће вог тек ста 
осве тља ва не у рал гич не тач ке мо но дра ме и да је јој ри
там у ко ји ла ко ула зи и сам гле да лац. У про грам ској 
књи жи ци у Пи сму пи сцу, Ми ло са вље вић ка же: „Сти
же мо до на ред не ин тер вен ци је: пре ра спо де ле, дис ло
ци ра ња по је ди них сег ме на та драм ске струк ту ре... Све 
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ин тер вен ци је има ју функ ци о нал ни, не ли те рар ни ка
рак тер, а ре ор га ни за ци ја ма те ри ја ла (епи зо да), по следи
ца су ус по ста вља ња чвр шће дра ма тур шке струк ту ре.” 
Дра ма тур шке ин тер вен ци је на по љу струк ту ре, као 
и по де ла на два ли ка, слу же да гле да о ца из рав но уве ду 
у при по вест чи не ћи је сна жни јом у уза јам ној раз ме ни 
са гле да о цем.

У тек сту Са ше Ра до њи ћа, а мо но дра ма је ин тим на 
фор ма, у овом слу ча ју на ста ла на кон не по сред ног су
сре та са смр ћу и зах тев ног опо рав ка, свет је ви ђен очи
ма ко је ви де по зна то и но во, ли шен па те ти ке, са мо сажа
ље ња, уз ме ру ду хо ви то сти и, кад смо код Ку блајка на, 
тран сцен дент ног. Гра нич не ег зи стен ци јал не си ту а
ци је не рет ко при зи ва ју при су ство за чуд ног ко је их 
осми шља ва. Та ква је и му зи ка ко ја пра ти при чу а чији 
је ау тор Ра до њић, ко ја асо ци ра на вр сту бит нич ког лу
та ња у по тра зи за ста њем ко је се на зи ва са то ри.

Чи та ва се на ша при ча тран сцен ди ра у по след њој 
сце ни у че ķа ном су сре ту са Ка ном, ко јег наш ју нак на
ла зи у пред со бљу соп стве ног ста на ка ко је за спао у 
ор ма ру. Свет је, ипак, отво рен за над на рав но, по ручу
ју нам са сце не. У ду ху ис точ њач ких при ча над на рав
но пра ти ду хо ви то ко је ре лак си ра при по вест, ли ша ва 
је па то са, та ко Ку блајка н спа ва у пи шче вом пред со
бљу, а му ва зун за ра се спре ма да му сле ти на нос.

По себ но ме сто за у зи ма игра Ју го сла ва Крај но ва 
ко ја је је згро ви та, не по сред на. Крај нов ис по вест Пи
сца из го ва ра у нај бо љем ма ни ру Ше хе ре за де, та ко да 
при чу пра ти те буд но, пу ни са о се ћа ња. У јед ном тре
нут ку ме асо ци рао на сним ке на сту па Жа ка Бре ла, на 
чо ве ка ко ји се под сно пом све тла на сце ни пре да је 
ар ти ку ли са но и без остат ка.
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Сце но гра фи ја је јед но став на, на сце ни је је дан ков
чег, а у ков че гу је пи шче ва сто ли ца и сто. То је вр ста 
си гур ног про сто ра, а и ме сто на ко јем је по хра ње но 
бла го.

Ова нас пред ста ва вра ћа ве шти ни при по ве да ња и 
игре. По зо ри ште је на по слет ку из ни кло из по тре бе 
да се ожи ве мен тал не сли ке и про шла ис ку ства. Чај са 
Ку блајка ном по зи ва да соп стве ни до жи вљај тран сцен
ди ра мо, под се ћа да има мо ту мо гућ ност – а то се на 
са мом кра ју и де ша ва: Пи сац по ста је Ку блајка н и у 
сви ле ном пе њо а ру са Ка но вом ка пом на гла ви ула зи 
у ков чег са бла гом. А ако го во ри мо о Ку блајка ну, ту 
је си гур но и Мар ко По ло и свет се сва ка ко отва ра за 
осва ја ње. Пред ста ва Чај са Ку блајка ном вр ло ја сно и 
спрет но го во ри о ну жно сти отва ра ња за ис ку ства ко ја 
пре ла зе гра ни це ко је су нам по зна те.

На та ша Гво зде но вић, Вре ме
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По зо ри ште као ме сто ис це ље ња

„Чај са Ку блај Ка ном”, текст Са ша Ра до њић, адап та
ци ја и дра ма тур ги ја Алек сан дар Ми ло са вље вић и „Ра
ђа ње чо ве ка на иви ци”, Би теф те а тар, Ме сец не за ви сне 
сце не

Мо но драм ски текст „Чај са Ку блај Ка ном” Са ше 
Ра до њи ћа до но си ствар на, ау то би о граф ска, до ку мен
та ри стич ка ис ку ства пре жи вља ва ња мо жда ног уда ра, 
су о ча ва ња са иза зо ви ма бол ни це, бор бе са по сле ди
ца ма пу ца ња крв ног су да у мо згу, сла бо сти ма, бу ни
лом и ха лу ци на ци ја ма. Ове си ту а ци је су по ла зи ште 
и за фи ло зоф ска раз ми шља ња о вред но сти ма и гра
ни ца ма жи во та, ње го вој про ла зно сти и не у хва тљи
во сти, уоб ли че на иза зов ним по ет ским је зи ком.

На пу стој сце ни осве тље ној јед ним нео н ским све
тлом ко је гра ди са бла сни ути сак, Ју го слав Крај нов, 
глу мац из ван ред не из ра жај но сти игра про та го ни сту 
Пи сца, у бор би са сво јим де мо ни ма. Ефект но ства ра 
рас ко шну ле пе зу осе ћа ња и ми сли, од стра хо ва и 
стреп њи, до ау то ри та тив ног, од луч ног ста ва, чвр сти
не при по ве да ња и раз ма тра ња те о ри ја о жи во ту. На 
сце ни се на ла зи и је дан др ве ни сан дук, око ко јег Пи
сац на сту па, по не ка да у ње га ула зи и склуп ча ва се у 
ње му, из ра жа ва ју ћи (сим бо лич ку) по тре бу за удоб
но шћу, си гур но шћу, за шти том. Иа ко је мо но драм ска, 
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игра по вре ме но узи ма об лик ди ја ло га, раз го во ра са 
со бом, ма те ри ја ли зо ва ног у фор ми ау дио сним ка Пи
шче вог гла са, са ко јим жи ви глас глум ца ко му ни ци ра, 
уно се ћи та ко и сцен ску ди на ми ку. По ред сни мље ног 
гла са, до дат ну жи вост уво де и ви део про јек ци је нат
пи са пи шче вих ре чи, оних ко је је већ из го во рио, или 
дру гих, ко мен та ра и асо ци ја ци ја (ди зајн све тла, зву ка 
и ви део Бо рис Бу то рац). Ове про јек ци је су ви зу ел но 
и идеј но по себ но за ни мљи ве ка да ре чи пре пла вљу ју 
сце ну, го то во да за тр па ва ју Пи сца, сим бо лич ки га пот
пу но узи ма ју ћи. У сцен ску рад њу су уве де ни и сонго
ви, му зи ка гру пе „Со ла рис Блу ес Банд”, чи ји је Са ша 
Ра до њић осни вач и ау тор. Сти хо ви пе са ма „Ва тра” или 
„Во да”, блу за о тра го ви ма жи во та стил ски и те мат ски 
се од го ва ра ју ће укла па ју у дра ма тур ги ју ове пред ста ве 
– дир љи во искрен од раз су о ча ва ња са јед ном кри зом, 
до каз ви тал но сти жи во та.

„Ра ђа ње чо ве ка на иви ци”, дру ги про је кат пред
ста вљен на сце ни Би теф те а тра, у окви ру Ме се ца не
за ви сне сце не, за пра во је пре зен та ци ја пси хо драм ске 
ра ди о ни це ко ју је во дио те ра пе ут Вук Ву ко вић, са шест 
уче сни ка (гле да о ци у Би теф те а тру су та ко ђе би ли по
зва ни да уче ству ју). По зна то је да пси хо драм ске игре 
по ма жу у ре ша ва њу пси хо ло шких про бле ма. Пси хо
те ра пи ја по мо ћу сцен ских умет но сти има по ре кло у 
ма гиј скоре ли ги о зној тра ди ци ји по зо ри шта, што је 
би ло пред мет ан тро по ло шких ис тра жи ва ња, на при
мер, КлодЛе ви Штро са. У књи зи „Сцен ска екс пре си ја 
и пси хо а на ли за”, Ста ни ша Ни ко лић је, из ме ђу оста лог, 
пи сао да је по зо ри ште би ло умет ност при сут но сти 
пре не го што је по ста ло умет ност ме та мор фо зе, и да 
оно за то мо же по мо ћи бо ле сни ци ма да по но во про
на ђу сво ју при сут ност. Сцен ска рад ња по ступ но во ди 
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бо ле сни ка до то га да на пла ну сцен ске игре ус по ста ви 
од но се ко је још ни је у ста њу да оства ри у свом жи во ту.

Ни је, да кле, ни ма ло спо ран зна чај по зо ри шта и игра
ња уло га у про це су су о ча ва ња са кри за ма, али је сте 
спо ран сми сао пред ста вља ња та квог ого ље ног игра
ња уло га на сце ни, као по зо ри шног де ла, са пу бли ком. 
По зо ри ште ипак под ра зу ме ва не ку вр сту те а тра ли
за ци је, дра ма тур ги је, кон цеп та, кон струк ци је сми сла 
и, на рав но, ве шти не из во ђа ча. У про тив ном, што је 
на жа лост слу чај са овим про јек том, ни је баш оправ
да но пре зен то ва ти га у окви ру по зо ри шног про гра ма, 
чак ни у слу ча ју ње го вог де фи ни са ња као „не за ви сног”. 
Ни је сва ки из ла зак на сце ну по зо ри ште. 

Ана Та сић, По ли ти ка
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Ја сам Ку блај-ка н

Један од нај за ни мљи ви јих глу ма ца срп ског глу ми
шта Ју го слав Крај нов, члан Срп ског народ ног по зо ри
шта у Но вом Са ду, мо но дра му „Чај са Ку блајка ном” 
мно го стру ко та лен то ва ног умет ни ка Са ше Ра до њи ћа 
(му зи чар, пи сац, књи жар) игра као ју нак на сце ни, али 
и као глас пи сца, ко ји по вре ме но ко мен та ри ше и усме
ра ва мо но лог (адап та ци ја и дра ма тур ги ја Алек сан дар 
Ми ло са вље вић).

Си ту а ци ја је вр ло про жи вље на: по сле мо жда ног 
уда ра, пи сац се опо ра вља, а део то га је и по и гра ва ње 
ње го ве све сти са од но сом ствар но/не ствар но. Ука зу
ју ћи да и не ствар но, фан та зма го рич но има упо ри ште 
у ло гич ком мо згу сне ва ча, Ра до њић ства ра чу де сан 
свет, на гра ни ци оно стра ног и ви дљи вог, ко ји се пре
пли ће по сво јим уну тра шњим за ко ни ма, док је ре кон
ва ле сцент све стан да са ња.

Ју го слав Крај нов је и тим де лу зи ја ма дао ствар но 
те ло. Ње гов дис курс о оно ме што је ви део, по гле дан из 
са да шњо сти, до са мог кра ја др жи гле да о ца у уве ре њу 
да је та фа за опо рав ка све сти, па и кре а тив не има ги
на ци је про шла, да пи сац мо же по но во да за поч не сан 
на ја ви, што пи са ње за и ста је сте. Али, то „пот ка зи ва
ње жи во та”, по нов но ства ра ње већ ство ре ног све та, 
пи сац мо же да до сег не са мо при чи стој све сти. Уко ли
ко ни је си гу ран у ди хо то ми ју ствар но/не ствар но, тај 
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ро ма неск ни свет би по стао са мо ту жни део ње го ве 
на пре ду ју ће ди јаг но зе.

„Ми смо де ца сво јих сно ва”, ка же Ра до њић у „Ча ју 
са Ку блајка ном”.

То по ста је ствар но, при ли ком раз ре ше ња ове „ен
ци кло пе ди је оздра вље ња”, дру га при ро да пи сца, ко ји 
ла ко, нео сет но, уз до ка зе да је са да и ов де, по ста је не ко 
дру ги, не ко, ко је из над ствар но сти у ко јој жи ви, по
ста је Ку блајка н сам.

Ова за ни мљи ва игра, за хва љу ју ћи не пре су шним 
спо соб но сти ма Ју го сла ва Крај но ва да у тре нут ку про
ме ни не са мо из глед, не го и ум, мен тал но ста ње, оста
ју ћи ви дљив сво јим фи зич ким ге стом, чи ни да је тих 
сат вре ме на Ку блајка н (син Џин гиска на) све вре ме 
са на ма, да то пр ви цар ки не ске ди на сти је Ју ан игра 
ре кон ва ле сцен та у да на шњи ци.

Ре ци мо дру га чи је: Ку блајка н игра Ју го сла ва Крај
но ва, ко ји игра Са шу Ра до њи ћа, ко ји се, кр че ћи пут 
све сти кроз гу сту си нап тич ку шу му не све сног, бо ри 
за жи вот и за ра зум.

Или је све обр ну то, под јед на ко увер љи во.

Дра га на Бо шко вић, Ве чер ње но во сти
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Чај са Ку блај Ка ном

Сва ки глу мац у то ку сво је ка ри је ре по же ли да се 
опро ба у пред ста ви за јед ног глум ца. На мер но из бе
га вам тер ми но ло шку од ред ни цу мо но дра ма за то што 
се она за сни ва на мо но ло шкој струк ту ри, а пи та ње је 
да ли мо но ло га су штин ски има? Чак и ка да са ми са 
со бом раз го ва ра мо у че ти ри зи да, обра ћа мо се на шем 
дру гом ја, та ко да је то ау то мат ски ди ја лог а не мо но
лог. Оту да сам ста ва да је нај тач ни је игру јед ног глум
ца на сце ни на зва ти пред ста вом за јед ног глум ца!

Пред ста ву Чај са Кул бај Ка ном сам од гле дао пу тем 
сним ка ко ји увек оду зме нај ма ње пе де сет по сто пра
вог по зо ри шног до жи вља ја. За то сво ја за па жа ња из
но сим оба зри во и у по је ди не сег мен те не же лим да 
ула зим јер сам био ли шен гле да ња ужи во. 

Ово је сва ка ко пред ста ва за јед ног глум ца! Зре лог, 
са мо свој ног, си гур ног, сми ре ног и на да све све де ног 
у све му што је чи нио. Ње гов ди ја лог са дру гим ја, 
пи сцем, пу бли ком, има ги на ци јом, при па да оним фи
ло зоф ским рас пра ва ма ко је смо одав но пре ста ли да 
слу ша мо. (И ина че из по зо ри шта су нам про те ра не све 
ми са о не, „те шке” пред ста ве). Је дан ко фер, јед на сто ли
ца, огр тач и ма ги ја. Са свим до вољ но да се одлу та у 
не ке иза зов не про сто ре са иви це ра зу ма. Да ли се то 
де ша ва у бол нич кој со би, спа ва ћој со би или та мо где 
мо же мо би ти са ми...св е јед но је, до зво ли ли смо се би 
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да бу де мо ис кре ни. Ли шен би ло ка кве мо гу ће па те ти
ке, Ју го слав Крај нов пре ла зи и про ла зи кроз те про сто
ре ти хо, мир но, еле гант но и го спод ски. Мо жда нај ве ће 
уме ће ле жи у то ме што је ус пео јед но про зно књи жев но 
де ло пре ве сти у је зик дра ме. Сва ка ко да се текст не 
за сни ва на драм ској ре че ни ци, ге не ра тив ној, ко ја у 
се би са др жи агон и ко ја по ма же глум цу да из ње цр пи 
мин зан сцен, су коб....То  си гур но ни је би ла ни на ме ра, 
ме ђу тим, Крај нов је сво јим об ли ко ва њем ре че ни це и 
ми сли ко ја про ис ти че из ње, учи нио да се све вр ло 
па жљи во слу ша и пра ти при ча Са ше Ра до њи ћа ко ја 
је ње го ва, али мо же би ти и на ша. Ау тор ска му зи ка Ра
до њи ћа пред ста вља по се бан еле ме нат ко ји дик ти ра 
тем пори там пред ста ве и ко ји се ја вља у пра вил ним 
раз ма ци ма и на ме сти ма ка да је то са свим ло гич но.

Пред ста ва на ста је у вре ме ну ка да се сви до дат но 
оту ђу је мо и ка да ин ди ви ду а ли зам по ста је до ми нан та 
раз ми шља ња и жи вље ња! Ин си сти ра се на то ме. Мо
ра мо се фи зич ки дис тан ци ра ти, не ма до ди ра, не ма 
не жно сти, не ма љу ба ви. Оста је мо са ми са со бом.

Да ли ће мо по пи ти чај са не ким на шим Ку блај Ка
ном, пи та ње је ко је леб ди на кон од гле да не пред ста ве? 

Лу ка Кец ман, на Феј сбу ку
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Мо но дра ма Чај са Ку блај – Ка ном

По ла ко се за хук та ва но ва по зо ри шна се зо на. Је сте 
пу на огра ни че ња али до бро је да се уз очу ва ња здра
вља уз ди же и кул тур ни во лу мен у још увек ри зич ним 
вре ме ни ма. Пре ми јер но из во ђе ње мо но дра ме „Чај са 
Ку блај – ка ном” у про дук ци ји тру пе „Упа ли мо ре флек
то ре” а из пе ра мул ти ме ди јал ног умет ни ка Са ше Ра
до њи ћа, на сце ни Би теф те а тра кре нуо је про грам под 
на зи вом „Ме сец не за ви сне сце не”, као по др шка не за
ви сним ау то ри ма и тру па ма. Адап та ци ју и дра ма тур
шку ин тер вен ци ју ура дио је Алек сан дар Ми ло са вље
вић. Но во сад ско из во ђе ње ће усле ди ти 18. фе бру а ра 
у По зо ри шту мла дих.

У ода бра ном дру штву и фи ном бро ју за ова кву си
ту а ци ју на ми ни ма ли стич ки осми шље ној сце ни ужи
вао сам у на би је ном тек сту, му зич ким по ве зни ца ма 
и увер љи вом из во ђе њу глум ца Ју го сла ва Крај но ва.

„Чај са Ку блај – ка ном” је мо но дра ма са два ли ка 
(Пи сац и Пи шчев глас) а сам про та го ни ста се пр ви 
пут огле да у мо но дра ми. Ина че, ка ко сам пи сац об ја
шња ва, „Чај са Ку блај – ка ном” је ин тим на, џеп на ен ци
кло пе ди ја ње го вих ис ку ста ва из ви ше ме сеч не бор бе 
за жи вот ко ја се од и гра ва ла 2009, а све у фор ми и ру ху 
мо но дра ме.

Сам текст вр ца му дрим, ма што ви тим, ду хо ви тим и 
фан та стич ним са др жа јем. По вре ме но као да је Фи лип 
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К. Дик до шао на оба лу Ду на ва и спу стио Мар сов це 
ко ји сво јим би ци кли ма до ла зе на ку па ње. Бор ба за 
жи вот, гу би так ре ал но сти а опет су о че ње са њом и 
тра же њем пра вих из ра за за обич не ства ри, ко је су се 
из гу би ле у спле ту мо згов них ви ју га. То пла при ча где 
на ра тор при ну ђу је пи сца/глум ца да от поч не са глав
ном те мом из на сло ва, при кра ју иза зи ва не ла го ду а 
и осмех кра јич ком уса на код пу бли ке. Нор мал но до 
то га до ђе на кра ју као у сва ком ко ма ду, али за ви ше 
ин фор ма ци ја оба ве зно по гле да ти пред ста ву.

На лик на по гла вља у књи зи, сце не су одво је не му
зич ким пре ла зи ма по пут фран цу ског „но ар” фил ма, 
где ги та ра, бенд и глас са мог ау то ра ва ри ра ју од дис
тор зи је, рај ку де ров ског леб де ћег зву ка и сон га ко ји је 
хип но тич ки от пе ван уз прат њу „Со ла рис блуз бен да”. 
Мор нар ска шкри ња, сто ли ца, књи га, ча со пи си и не
што гар де ро бе уз ком плет но цр ну по за ди ну сце не 
до вољ но до ча ра ва ју аде кват ну ат мос фе ру. По вре ме но 
бит не ми сли бу ду ис пи са не бе лим штам па ним сло ви
ма на сце но гра фи ји. Ци та ти ко ји за вре ђу ју па жњу а 
ду хом не за о ста ју за нај ква ли тет ни јим афо ри зми ма.

Као у сва кој ен ци кло пе ди ји и ов де су све од ред
ни це до де та ља ве ро до стој не, од но сно пред ста вље не 
она ко ка ко су се ствар но зби ле, из у зи ма ју ћи за вр шну 
ми кро но ве лу ко ја ба ца ре флек тор ско ме та фо рич ко 
све тло по ду би ни и ши ри ни тих ствар них до га ђа ја. 
Ау тор се на да да ње го ва на овај на чин ар ти ку ли са на 
ис ку ства мо гу не ко ме не ка да у су о ча ва њу са слич ним 
тра у ма ма би ти од ко ри сти, од но сно пред ста вља ти 
под стрек у не пре да ва њу сти хи ји ко ја би их из не на да 
по не ла, ре чи су Са ше Ра до њи ћа, но во сад ског пе сни ка, 
при по ве да ча и про за и сте, сце на ри сте, драм ског пи
сца, су вла сни ка из да вач ке ку ће и књи жа ре „Со ла рис”, 
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али и му зи ча ра, осни ва ча и фронт ме на му зич ке гру
пе „Со ла рис блуз бенд”.

Док год по сто је ова кви хра бри ис ко ра ци и сна жни 
по те зи не ће би ти кри зе ни у јед ном сег мен ту кул ту ре. 
Сна гом свих пр та го ни ста не за ви сне сце не по ка зу је да 
не мо ра би ти све естра да ни ти јеф ти на за ба ва. По сто
ји до вољ но ква ли те та и хра бро сти да се гра би не ким 
дру гим вред но сти ма.

Гор дан Го ру но вић, пор тал Кул тур ник
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Са ша Ра до њић,  
Клуб љу би те ља Сме не 8, адап та ци ја  

и ре жи ја Фи лип Мар ко ви но вић,  
Ша бач ко по зо ри ште

Пре ми је ром пред ста ве Клуб љу би те ља Сме не 8, 
на ста лом по ро ма ну Са ше Ра до њи ћа а у ре жи ји и 
адап та ци ји Фи ли па Мар ко ви но ви ћа, за тво ре но је ово
го ди шње из да ње фе сти ва ла По зо ри ште на пра вом 
пу ту у Шап цу. Ова пред ста ва Ша бач ког по зо ри шта 
за ни мљи ва је због не ко ли ко еле ме на та. 

Пре све га, Ра до њић се у свом ро ма ну на ли те рар
но про во ка ти ван и по све нео би чан на чин ба ви те мом 
ма ни пу ла ци је, те обр ће си ту а ци ју ко ју, на осно ву хо
ли вуд ских фил мо ва и свет ских бест се ле ра ко ји при
па да ју жан ру три ле ра, нај че шће пре по зна је мо као стан
дард ну. Ова стан дард на си ту а ци ја под ра зу ме ва да 
тај не слу жбе без бед но сти нај не ве ро ват ни јим и нај
мон стру о зни јим ма ни пу ла ци ја ма кон тро ли шу жи во
те обич них гра ђа на. На про тив, у ро ма ну Клуб љу бите
ља Сме не 8 ства ри сто је са свим обр ну то, па умет ник, 
у овом слу ча ју пи сац, од лу чу је да ин те ли гент но осми
шље ним си сте мом ма ни пу ли са ња ис ко ри сти Слу жбу 
без бед но сти да би се ба вио оним што сма тра сво јом 
пра вом во ка ци јом – пи са њем. У на ме ри да стек не од
го ва ра ју ћа зна ња на осно ву ко јих ће мо ћи да фор ми ра 
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ау тен тич ну, тач ну сли ку све та о ко јем ће пи са ти, спи
са тељ – тај ни агент ре а ли зу је ка ри је ру вр хун ског оба
ве штај ца, про ла зи кроз све ла ви рин те си сте ма без бед
но сти, упо зна је на чин ње ног функ ци о ни са ња, до сти же 
ви со ку по зи ци ју у Слу жби, а за тим је из не на да на пу
шта и по све ћу је се ли те ра ту ри. Бу ду ћи да је са вр ше но 
упо знат са ме ха ни зми ма ра да Слу жбе, глав ни ју нак 
успе ва да ин сце ни ра вла сти ту по ги би ју, за ме ће траг и 
по ста је успе шан спи са тељ. А он да ће га се, на осно ву 
се ри је ано ним них до ја ва, Слу жба ипак до ко па ти и 
та да за по чи ње про цес исле ђи ва ња. 

Про блем са дра ма ти за ци јом а, по сле дич но, и доц
ни јом ин сце на ци јом ове при че је у то ме што се Ра до
њић у свом де лу ба ви са мо ис тра гом, тач ни је, про блем 
је у то ме што рад ња ње го вог ро ма на за пра во об у хва та 
са мо фи нал ну сце ну ове сло же не и уз бу дљи ве сто ри је. 
Оту да је, с јед не стра не, за да так по ста вљен пред ауто ра 
дра ма ти за ци је био јед но ста ван – да ис по вест глав ног 
ју на ка и ди ја ло ге ко је он раз ме њу је са ислед ни ком пре
то чи у драм ске ре пли ке, док је, с дру ге, био ите ка ко 
ком пли ко ван, бу ду ћи да је кроз те ре пли ке ва ља ло са
оп шти ти, од но сно пре при ча ти, ком плет ну ову при чу. 

Ша бач ка пре ста ва је, да кле, све де на на сце ну исле
ђи ва ња у ко јој уче ству ју два глум ца – глав ни ју нак и 
ислед ник. Пр ви је за то че ник ко ји зна шта га че ка, док 
дру ги зна све о пи сцу. Или, тач ни је, он ми сли да о пи
сцу зна све. На по зор ни ци су два чо ве ка ко ји игра ју 
сло же ну игру за сно ва ну на ма ни пу ла ци ја ма, на ком
пли ко ван на чин се ме ђу соб но пси хо ло шки над ме ћу, 
у сва ком мо мен ту пот пу но све сни по зи ци је свог су
пар ни ка. Пра ви ла игре су до бро по зна та обо ји ци. Из
ме ђу њих не ма, ни ти мо же да бу де бле фи ра ња, јер и 
је дан и дру ги су вр хун ски про фе си о нал ци у истом 
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по слу, а улог у њи хо вој игри, као и увек у та квим си
ту а ци ја ма, не ће би ти жи вот не го про фе си он ал на част 
и су је та. Ислед ни ков за да так је да от кри је за ве ру чи ју 
основ ну тач ку, по ње го вом ми шље њу за сно ва ном на 
ло ги ци Слу жбе чи ји је део, пред ста вља пи сац. На дру
гој стра ни, пи шче ва на ме ра је да кроз про цес ис тра
ге до зна ка кво је ду шев но и емо тив но ста ње ње го вог 
су пар ни ка, бу ду ћи да су му та са зна ња нео п ход на да 
би до вр шио за по че ти ро ман. 

На слов по гла вља ко је би До сто јев ски у свом ро ма
ну по све тио ова квој си ту а ци ји ве ро ват но би гла сио 
Ло мље ње ду ше, док би Џон ле Ка ре на ову те му, не ма 
сум ње, на пи сао чи тав ро ман с мно го ре ми ни сцен ци ја 
и елип си. Мар ко ви но ви ћев за да так је, ме ђу тим, био 
да од овог ма те ри ја ла на чи ни по зо ри шну пред ста ву, а 
ње го ва дра ма тур шкоре ди тељ ска ве шти на, но ујед но 
и јед на од нај ве ћих вр ли на ове пред ста ве, је у то ме 
што је у овом сег мен ту, у са мом фи на лу ве ли ке дра ме 
јед не нео бич не ка ри је ре, ко ри сте ћи се ве о ма све де ним 
сред стви ма, ус пео да са чу ва дра ма тич ност ка кву те а тар 
ну жно мо ра да под ра зу ме ва, али и да исто вре ме но одр
жи тен зи ју на ко јој је ба зи ран ли те рар ни пред ло жак.

Кроз ди ја лог дво ји це љу ди гле да о ци пред ста ве не 
са мо што от кри ва ју це ло куп ну си ту а ци ју кроз ко ју је 
то ком ка ри је ре оба ве штај ца про шао пи сац, не го и по
сте пе но би ва ју уве де ни у сло же ну игру ма ни пу ли са ња 
у ко јој вре ме ном до ла зи до за ме не уло га, па ислед ни ка, 
чи ја по зи ци ја по ло ги ци ства ри под ра зу ме ва спр о во
ђе ње ма ни пу ла ци је, пре по зна је мо као из ма ни пу ли
са ну осо бу. По бе ду у овој игри, да кле, од но си пи сац, 
до ка зу ју ћи да умет ност, или пре ци зни је – же ља за 
умет нич ким ства ра ла штвом, упр кос ис ку стви ма ко ја 
има мо са са вре ме ним све том, ипак мо же да три јум фује 
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над ма ни пу ла тив ним си сте ми ма, па и они ма оба ве
штај ног, шпи јун ског ка рак те ра. 

Сред ства ко ја ре ди тељ ко ри сти да би ову при чу 
пре вео на је зик по зор ни це су јед но став на и су штин
ски се ба зи ра ју на глу мач ком уме ћу и од го ва ра ју ћој 
енер ги ји дво ји це про та го ни ста. Реч ју, на сце ни су две 
сто ли це, сто и бе ло плат но на ко јем ће би ти про јек
то ва не фо то гра фи је на чи ње не ле ген дар ним фо то
апа ра том Сме на 8, ко ји је пи сцу, у до ба ка да се ба вио 
оба ве штај ним ра дом, по слу жио као ма мац за ре гру
то ва ње са рад ни ка Слу жбе. Све је у овој ин сце на ци ји, 
да кле, све де но на нај е ле мен тар ни ји ни во, ре ди те ље ва 
кон цеп ци ја је би ла ли ше на спо ља шњих, тех нич ких еле
ме на та, а фо кус ње го ве па жње је био усме рен на – глум
це. Они су мо ра ли да ис пу не сце ну сво јом игром, да 
ду гим ре пли ка ма и мо но ло зи ма обез бе де сми сао овом 
су ро вом али со фи сти ци ра ном над ме та њу. И – ус пе ли 
су, обо ји ца су се из бо ри ли са по кат кад ису ви ше „па
пир на тим” тек стом, ожи ве ли су ли ко ве пи сца и след
ни ка, да ли су им крв, ме со и, на ро чи то, нер ве, то јест 
обез бе ди ли су им жи вот ну увер љи вост. 

Сле де ћа спе ци фич ност овог про јек та је што у Клу бу 
љу би те ља Сме не 8 игра ју два Ба ро ви ћа, Љу би ша и 
Стра хи ња – отац и син. Сам по се би овај по да так не 
пред ста вља по себ ну нео бич ност јер се у те а тру по вре
ме но до га ђа да глум ци за и гра ју у истим пред ста ва ма 
са сво јом де цом – глум ци ма, но Мар ко ви но вић се 
по и грао чи ње ни цом да су чла но ви ша бач ког ан сам ба 
мла ђи и ста ри ји Ба ро вић, те је ову си ту а ци ју ис ко ри
стио на на чин ко ји про ду бљу је мо гу ћа зна че ња пред
ста ве. На и ме, Стра хи ња Ба ро вић ве о ма ли чи на оца 
Љу би шу, исте су гра ђе и има ју без ма ло исто вет ну ми
ми ку, та ко да гле да о ци не мо гу да се отрг ну ути ску да 
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су пи сац – ста ри, ис ку сни опе ра ти вац, и ислед ник – ње
гов на след ник у Слу жби, за пра во из дан ци исте про
фе си о нал не ло зе, али исто та ко и да не га тив ни аспек ти 
оно га што под ра зу ме ва рад у оба ве штај ној слу жби не 
мо ра ју ну жно да да ју исте ре зул та те. Рад у мон стру
о зним си сте ми ма, ка кав је слу жба без бед но сти, да кле 
не мо ра да под ра зу ме ва и ау то мат ско на сле ђи ва ње 
ува жа ва ња истих прин ци па и од го ва ра ју ћих по сту па
ка, без об зи ра на то ко ли ко при пад ни ци те слу жбе на 
пр ви по глед ли чи ли је дан на дру гог. Дру гим ре чи ма, 
по сто ји шан са да мла ди ислед ник не ста са у окрут ног 
ма ни пу ла то ра. 

Раз у ме се, ова ди мен зи ја нај но ви је ша бач ке пре
ми је ре, ова ин ди рект на по хва ла умет но сти, при па да 
сфе ри евен ту ал не гле да о че ве над град ње, она ни је оба
ве зно „учи та на” у ре ди тељ ски кôд пре ста ве, али по
тен ци јал но со бом обо га ћу је про стор ње них мо гу ћих 
зна че ња. Би ло ка ко му дра го, Клуб љу би те ља Сме не 8 
је до бро до шао на ре пер то ар Ша бач ког по зо ри шта и 
не ма сум ње да ће – и као те а тар ски три лер, и као уз
бу дљи ва, до бра пред ста ва – при вла чи ти ве ли ки број 
гле да ла ца. 

Алек сан дар Ми ло са вље вић, Ра дио Бе о град Тре ћи 
про грам
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Ис пре пли та ње ствар но сти

„Ја сам ла ви ринт и онај у ње му”, ка же Бо ри слав Пе
кић, а Са ша Ра до њић као да од тог по ла зи шта и ис хо
ди шта сва ког (пи сца) раз ви ја свој „илу стро ва ни ми
кро ро ман” на зван „Клуб љу би те ља Сме не 8”. У фор ми 
псе у до три ле ра, ро ман опи су је исле ђи ва ње јед ног чо
ве ка ко ји се по ка зу је моћ ни јим не го што би „слу жба” 
хте ла да бу де. Го то во не при мет но, про го ње ни по ста
је про го ни тељ, са ру ка ма ума за ним је ди но од тин те... 
Ми сте ри ју као до бар основ за сва ко умет нич ко де ло, 
у адап та ци ји и ре жи ји пред ста ве „Клуб љу би те ља 
Сме не 8” у Ша бач ком по зо ри шту, до бро је ис ко ри стио 
Фи лип Мар ко ви но вић. Сме шта ју ћи ју на ке про го ње
ног и про го ни те ље – у „кон вен ци о нал но” и те а трал
но по ли циј ско окру же ње сто ла, сто ли ца и ди рект ног 
све тла лам пе, при ча се раз ви ја као и у ро ма ну, ре дом 
крат ких за пи са о ствар ном све ту и ре дом исле ђи ва ња 
у, по ана ло ги ји, не ствар ном све ту, пла но ви ма ко ји 
има ју тен ден ци ју ме ша ња. Ре ди тељ уво ди и плат но са 
ви деопро јек ци ја ма, ко је ис пу ња ва ју на ме ру пи сца да 
ре чи раз и гра и сли ка ма, по мо гућ но сти ура ђе ним чу
ве ним фо то а па ра том „Сме на 8”. Ов де сви ма по зна та 
при ча о тај ним слу жба ма, јав ним ра то ви ма (кр ва вом 
рас па ду зе мље), љу ди ма ко ји су оста ја ли без за ви ча ја, 
иден ти те та и из ве сне бу дућ но сти, та ко се за пра во „за
ма гљу је” и до би ја обри се уну тра шњег жи во та јед ног 
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чуд но ва тог ли ка, чи ја је по ру ка на да све ху ма на и дир
љи ва, умет нич ки ле па и ве ро до стој на.

У све де ној, ми ни ма ли стич кој по е ти ци ша бач ке 
пред ста ве, ипак је до дат још је дан ни во, ме та на ра тив. 
Ју на ке игра ју отац и син, Љу би ша и Стра хи ња Ба ро вић, 
чи ме се при ча ислед ни ка и оно га ко исле ђу је до дат но 
са пли ће и распли ће. Не до ста ја ло је све га не ко ли ко 
ни јан си у дра ма тур шком во ђе њу глу мач ке рад ње, 
суп тил ни јој гра да ци ји, да се до би је пун ин тен зи тет 
пре о кре та, ко ји на ста је у јед ном тре нут ку и до кра ја 
ра све тљу је ениг му, слич ну оној у култ ном фил му „Де
жур ни крив ци”.

Игор Бу рић, Днев ник
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Са ше Ра до њи ћа Три укра де на ро ма на  
– ко сти ми ра ни три лер

На Ма лој сце ни На род ног по зо ри шта у Ки кин ди из
ве де на је дру га по ре ду пре ми је ра ове се зо не, драма ти
за ци ја ро ма на Са ше Ра до њи ћа „Три укра де на ро ма на”

Пред ста ву је ре жи рао Фи лип Мар ко ви но вић а глав
ну уло гу ту ма чи Бра ни слав Кне же вић. Пра и звед ба 
ње го вог пр вог драм ског тек ста ис пу ни ла је у свим сег
мен ти ма ве ли ка оче ки ва ња но во сад ског пи сца, музи
ча ра, из да ва ча и књи жа ра Са ше Ра до њи ћа. Глу мач ка 
по де ла, од ли чан глав ни глу мац, сце на, ко сти ми и све 
оста ло, гот ски шмек, као и му зи ка Ан ђе ла Ба да ла мен
ти ја – од го ва ра ју мо јим ви зи ја ма из ро ма на и дра ма ти
за ци је. Све пре по не, ко је ни су би ле ни ске, пре ско че не 
су, а пред ста ва је увер љи ви ја не го што сам оче ки вао. 
Сти ца јем окол но сти, рим ски па па Бе не дикт XVI је пре 
две не де ље у сво јој но вој књи зи по но вио да је Исус ро
ђен не ко ли ко го ди на ра ни је не го што је при хва ће но. 
На тај на чин је до дат но ак ту а ли зо ва на ки кинд ска пред
ста ва, ко ја се од ви ја на две рав ни: исто риј ској и пла ну 
три лер са ге. Упра во на ба лан су тих пла но ва, ре ди тељ 
је по ка зао мај стор ство. „Пред ста ва је ин три гант на, а 
то је за ме не вр ло ва жно јер сам и по чео да пи шем 
же ле ћи, пре све га, да бу дем за ни мљив за чи та о це. Гле
да о ци по сле пред ста ве из ла зе пи та ју ћи се шта је са 
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ка лен да ром, да ли смо у ис прав ним или фалш го ди на
ма и вре ме ну”, ка же Са ша Ра до њић. „Те ма по гре шног 
ка лен да ра би ла је и ра ни је по зна та, али за поствље на 
исто риј ска чи ње ни ца ко ја је по слу жи ла као оки дач 
за на ста нак „Три укра де на ро ма на”. Ра де ћи на уста но
вља ва њу ка лен да ра, да кле на по слу за ко ји га је цр ква 
ан га жо ва ла, Ди о ни зи је Ма ли је по гре шио шест го ди
на у од но су на астро ном ско ра чу на ње вре ме на. И, то 
ни је спор но, на у ка је то от кри ла, али је ова чи ње ни ца 
ба че на не где са стра не. Мо ја ма шта је над гра ди ла оно 
што исто риј ски ни је по твр ђе но, а то је да је Ди о низи
је гре шку на пра вио на мер но. Да кле, ни је му се ома кло, 
већ је то сми сле но ура дио јер је схва тио да је свет по
стао су ви ше са вр шен и да је на пу ту да као та кав изгу
би сми сао по сто ја ња. За то је у име оп стан ка од лу чио 
да уне се дис хар мо ни ју, стал ни рас ко рак”, об ја шња ва 
Ра до њић. 

Пи сац чи је је уме ће пи са ња ди ја ло га кри ти ка одавно 
уо чи ла дра ма ти за ци ју „Три укра де на ро ма на”, об ја
вље ног 1999. го ди не, на пи сао је као не ку вр сту стил
ске ве жбе, осо ко љен упра во по ме ну тим по хва ла ма. 
„Хтео сам да на ве жбам ди ја лог за ро ман „Клуб љуби
те ља Сме не 8”, ко ји је ка сни је вр ло бр зо на пи сан цео 
у ди ја ло гу. Из тих раз ло га, а не да би се текст играо у 
по зо ри шту – дра ма ти зо вао сам свој ро ман не где 2006. 
го ди не. Дра ма ти за ци ја је ча ми ла у фи о ци док је ни је 
„от крио” пр во мој мла ђи брат, по зо ри шни чо век, Мики 
Ра до њић, и је дан ве ли ки књи жев ни и по зо ри шни ауто
ри тет Све ти слав Јо ва нов. Охра брио ме је још и пи сац 
Ми лош Ла ти но вић, ко га је текст то ли ко за ин три ги рао 
да је пла ни рао да са њим де би ту је као ре ди тељ. По што 
је био пре зау зет, пре пу стио је по сао пра вом ре жи се
ру”, до да је он. 
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У На род ном по зо ри шту у Ки кин ди, по сле пред ста
ве „Смрт и де вој ка”, у ре ла тив но крат ком вре мен ском 
ра спо ну по но во је по ста вљен три лер, ре дак жа нр на 
на шим сце на ма. Ра до њић има об ја шње ње за то: „Дома
ћи по зо ри шни еста бли шмент је из ба цио у пр ви план 
ан га жо ва ни те а тар и со ци јал но по ли тич ке те ме. Но ви 
пи сци, по не се ни ус пе си ма Би ља не Ср бља но вић или 
Ма је Пе ле вић, из бе га ва ју све вре мен ске вред но сти и 
ком плек се тзв. ве чи тих те ма ко ји ма се књи жев ност 
ба ви. За ка че се за не ку ак ту ле ну те му ра бље ну у ме ди
ји ма, об ра де на је дан од пет или шест по зна тих на чи на 
и то је то. Нај лак ши на чин да се драм ски текст учи ни 
про би тач ним. За то уоп ште ни је ло ше осве жи ти пу
бли ку и еста бли шмент оним што ни је ак ту ел на те ма. 
Са мо што је за то по тре бан ве ли ки улог.” 

Ве сна Ми ли во је вић, Лу дус
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Пре ми јер но „Три укра де на ро ма на”:  
Три лер и еле мен ти фан та сти ке

Пред ста ва „Три укра де на ро ма на” Са ше Ра до њи ћа, 
у ре жи ји Фи ли па Мар ко ви но ви ћа, пре ми јер но ће би ти 
из ве де на у су бо ту. 1. де цем бра, у 20 са ти на сце ни На
род ног по зо ри шта у Ки кин ди. Ра ђе на по дра ма ти за
ци ји исто и ме ног ро ма на Са ше Ра до њи ћа, пред ста ва 
се, по ре чи ма ре ди те ља, ма ло осла ња и на сам ро ман, 
као и на дра ма ти за ци ју, и за пра во је ком би на ци ја та 
два из во ра.

– То је пр ве нац Са ше Ра до њи ћа на сце ни. Он је 
ина че по знат као ро ма но пи сац, пе сник, и је дан од осни
ва ча и во ђе „Со ла рис блуз бен да” и су вла сник из да вач
ке ку ће и књи жа ре „Со ла рис” – ка же ре ди тељ Мар ко
ви но вић. – Ово је пр ви пут да се ње го во де ло из во ди 
на сце ни, је ди но је, ми слим, мо жда још имао слич но 
ис ку ство са ро ма ном „При руч ник за па у на”, ра ђе ним 
као те ле ви зиј ски филм („Пеј за жи ам не зи је”) на ТВ 
Но ви Сад још дав них да на. Ево са да ње го вог де ла на 
сце ни јед ног по зо ри шта. Сам текст би се жан ров ски 
мо гао ока рак те ри са ти по нај пре као три лер, ма да има 
и еле ме на та фан та сти ке, и то је оно што је би ло за ни
мљи во то ком ра да на са мој пред ста ви, по што сам тај 
жа нр ни је ти пич но по зо ри шни. Це ла струк ту ра ро ма
на и ка да сам га чи тао пр ви пут, не ка ко је ви ше бли жа 
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филм ском сце на ри ју. Као да је у пи та њу филм ска струк
ту ра и због на чи на при ча ња при че, са ме на ра ци је, по
што по сто ји до ста ско ко ва у вре ме ну, и у про сто ру не ке 
над ре ал не сце не. Упра во због то га је био иза зов ка ко 
га по ста ви ти у по зо ри шту, а да то бу де пу бли ци ја сно 
при бли же но и јед на ко за ни мљи во, ка ко на по ми ње 
Мар ко ви но вић, као ка да чи та ро ман или као ка да би 
се гле дао филм. „Три укра де на ро ма на” жан ров ски је, 
пре све га и из над све га, три лер, на су прот трен до ви ма 
ко ји су већ по ду го, на ро чи то ка да је реч о до ма ћем 
драм ском тек сту, код нас до ми нант ни, а то је ан га жо
ва ни те а тар и ан га жо ва ни текст на дру штве но ак ту ел
не те ме – ука зу је ау тор ро ма на Са ша Ра до њић. – Уло
га пи сца Ми ло ша Ла ти но ви ћа, ко ји је дра ма тург ове 
пред ста ве, у овом слу ча ју је да ле ко ве ћа, јер су, за хва
љу ју ћи ње го вој ве ри у текст „Три укра де на ро ма на” 
и до спе ла на сце ну, и као пред ста ва ће би ти до ступ на 
ши рем ау ди то ри ју му.

Глав ни лик ро ма на је про фе сор Ру си дор Стен ка, 
чо век на за ла ску сво јих кре а тив них сна га и мо ћи, ка ко 
под се ћа Фи лип Мар ко ви но вић, а не до ста је му то да 
сво је жи вот но де ло, по што се ба ви про у ча ва њем фе
но ме на вре ме на, кру ни ше не ким за кључ ним де лом. То
ком це лог свог жи во та, ко ли ко год се ба вио вре ме ном 
као та квим, ни је ус пео да до ђе ни до ка квог кон крет
ни јег за кључ ка, по што је са мо вре ме при лич но не у хва
тљи во. Та ко до ла зи до до ста чуд не по се те у ње го вом 
жи во ту. У јед ном мо мен ту до ла зи му чо век, ко ји до но
си три ро ма на, на пи са на као три ло ги ја, а ко ја му се 
чи не као ње го во за вр шно фи нал но де ло...

– Сам рад на пред ста ви је те као у вр ло фи ној ат мо
сфе ри. Ов де у Ки кин ди је ге не рал но увек угод на ат мо
сфе ра за рад. Ево, и са да је еки па да ла до ста ве ли ки 
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до при нос то ком са мог ра да, по што је је дан од глав них 
мо ме на та би ло упра во то што смо ра ди ли нај ви ше баш 
на на чи ну ка ко са да то адап ти ра ти и пре не ти на сце ну, 
уз сав пра те ћи по сао ко ји под ра зу ме ва рад на пред ста
ви. То ни је би ло те шко, ви ше је био иза зов, и у не ким 
мо мен ти ма је зах те ва ло да се баш за и ста раз ми шља, 
да се до бро раз ми сли да ли је оно што тре нут но ра ди
мо, и што је на ма са да ја сно, баш то што тре ба да ра
ди мо, шта с тим на сце ни и да ли то пу бли ка јед на ко 
та ко чи та као ми. Ми слим да смо до ста ус пе ли све да 
иш чи сти мо, али не бих ја сад о то ме го во рио, не го пу
бли ка тре ба сво јим не ким су дом то да по твр ди или не. 
Али, већ смо има ли пу бли ку на про ба ма, и чи ни ми се 
да смо у ве ли кој ме ри ус пе ли у оно ме што нам је би ла 
на ме ра – на во ди Фи лин Мап ко ви но вић.

У пред ста ви игра ју: Бра ни слав Кне же вић, Ђор ђе 
Мар ко вић, Дра ган Осто јић, Ми љан Да ви до вић и Ми
лан Бyјић.

Сце но граф и ко сти мо граф је Ма ри на Сре мац.

На та ша Пеј чић, Днев ник
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Пре ми је ра  
„Три укра де на ро ма на”

Жан ров ски вр ло ја сно опре де ље на пред ста ва ко ју 
по сма тра мо у фор ми три ле ра на је дан вр ло спе ци фи
чан на чин, одво је но од, ка ко смо ина че на ви кли, дру
штве но ак ту ел них и ан га жо ва них те ма, осло бо ђе ну 
про сто ра и на по се бан на чин оме ђе ну вре ме ном. Вре ме 
се ов де по ја вљу је као си но ним за све што се до га ђа, 
за све што се до га ђа ло па и за све што ће се из ве сно је 
до го ди ти. У су шти ни не зна се шта се до го ди ло а једи
но је из ве сно да се не што до га ђа, та ко ђе не из ве сно је 
шта ће се и да ли ће се у не ком „вре ме ну” ишта до го
ди ти. При ча нас на је дан спе ци фи чан на чин уво ди, или 
мо жда бо ље ре ћи увла чи нас у са му срж не че га што 
на зи ва мо вре ме ном, хи по те тич ки и по раз во ју де ша
ва ња, вре ме са мо по се би прак тич но не по сто ји или 
пак мо же мо и су прот но да за кљу чи мо, вре ме је све. 
Вр ло ве што на мет ну та фи ло зоф ска ди ле ма ко ја нас 
пра ти од са мог по чет ка пред ста ве у ко јој се пре пли ћу 
астро ло ги ја, ал хе ми ја, исто ри ја, ре ли ги ја, ми сти ка, 
фан та сти ка и на рав но у не ким сег мен ти ма, на у ка као 
осно ва на ко јој је уни вер зум са здан. Ве шта ма ни пу ла
ци ја вре ме ном и про сто ром на ро чи то до ла зи до изра
жа ја у мо мен ти ма ка да Проф. Ру си дор Стен ка да та ко 
про за ич но ка жем, уле ће у сво је ди ле ме ко је се све 
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вре ме про вла че ње го вим жи во том. И са ма упо тре ба 
ре чи „вре ме” по чи ње да ства ра код гле да о ца ди ле му, 
шта је вре ме, да ли по сто ји по че так, са да шњост а са
мим тим да ли уоп ште по сто ји и не што што на зи ва мо 
кра јем јер вре ме је ов де упо тре бље но вр ло фило зоф
ски и хи по те тич ки та ко да се око пој ма вре ме на са гра
ди ла чи та ва при ча пра ће на дра мом о јед ном мо жда 
уби ству, мо жда илу зи ји, има ги на ци ји и на не ка кав 
на чин ван вре мен ском са гле да ва њу жи во та. Илу зи ју 
вре ме на, што сва ка ко под ра зу ме ва и го ди не и ча со ве, 
ми ну те, пот кре пљу је и са мо по ми ња ње истог у ра зним, 
на мо мен те кон тра дик тор ним кон тек сти ма. Се ти мо 
се да Проф. Ру си дор, ко ји је ина че за го вор ник те зе да 
„Са на шим вре ме ном не што ни је у ре ду”, већ том ре
че ни цом по би ја сва оме ђе ња том има ги на ци јом ко ју 
зо ве мо „вре ме”. Проф. Ру си дор ко ли ко год био за лу ђен 
„вре ме ном”, ни је у ста њу да се се ти Ва њи них го ди на 
што нам не дво сми сле но го во ри о ре ла тив но сти пој ма 
ко јим све вре ме ба ра та а то је „Вре ме”. Вр ло ин те ре
сант но је и ре ди те ље во по и гра ва ње ге сти ку ла ци јом 
глума ца, ту пре све га имам на уму пе ка ра Сте фа на Бо
ри слав ског ко ји нам ја сно ста вља до зна ња да је вре ме 
не у хва тљи во та ко што по ку ша ва да по сле отре са ња 
бра шна са сво је оде ће исто ухва ти али не, ни ко од при
сут них не при ме ћу је ни шта у ње го вим ру ка ма јер све 
што нас окру жу је пред ста вља вре ме а оно је не у хва
тљи во, нео пи пљи во, у ње му је смо али га не ви ди мо, не 
осе ћа мо, жи ви мо и зна мо да не што про ла зи али исто 
то ни смо у ста њу да де фи ни ше мо. Са свим сло бод но 
мо гу да ка жем, сти че се ути сак да је вре ме на не ки на
чин не ми ло срд но.

И да ре зи ми рам, вр ло до бра, ни ма ло ко мер ци јал на 
пред ста ва ко јој је ди но на мо мен те не до ста је ди на мике 
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ко ја би уне ли ви ше ин те ре со ва ња пу бли ке. Од лич на, 
вр ло убе дљи ва глу ма већ опро ба ног ан сам бла до при
но си да чи та ва ова фан та стич но ис при ча на при ча до
би је на ква ли те ту. Тан дем Бра ни слав Кне же вић, Дра
ган Осто јић, пот по мог нут оста лим де лом ан сам бла, 
још јед ном нам је по ка зао и до ка зао да мо же да се по
и гра и са нај зах тев ни јим уло га ма ко је им се по ста ве 
за за да так. Ис та као бих и јед но став ност сце но гра фи је 
ко ја ни на ко ји на чин не скре ће па жњу са ова ко зах тев
ног тек ста али се осе ти да га на не ки на чин упот пу њу је.

Му зич ка под ло га ни је баш срећ но ода бра на и не
ка ко се осе ћа од сту па ње од иде је са мог ко ма да, та ко да 
се сти че ути сак не скла да из ме ђу де ша ва ња и по ма ло 
не спрет но ода бра не му зи ке. Та ко ђе, не ја сан је лајт
мо тив ко ји би на не ки на чин упот пу нио и за о кру жио 
чи та ву при чу.

Све у све му, пред ста ва ко ја ће си гур но „жи ве ти” 
и ко ја ће ве ру јем има ти успе ха и на фе сти ва ли ма јер 
не сва ки да шња је те ма а чла но ви ки кинд ског ан сам бла 
до вољ но уи гра ни и све сни сво јих ква ли те та и ве ли ких 
мо гућ но сти.

Го ран Дрн дар ски, сајт На род ног по зо ри шта Ки кин да
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Три ле ром про тив апо ка лип се

У ки кинд ском По зо ри шту у су бо ту је од и гра на 
дру га пре ми је ра у се зо ни, пред ста ва за ма лу сце ну, 
„Три  укра де на ро ма на”, по де лу Са ше Ра до њи ћа и у 
ре жи ји Фи ли па Мар ко ви но ви ћа. Рет ко би ран по зо
ри шни жа нр, три лер, већ дру ги пут се по ста вља у Ки
кин ди за не пу не две го ди не. Не по сто ји на чин да се 
пре при ча рад ња пред ста ве, осим као кри миро ман, 
иа ко је то са мо јед на ра ван. Да кле, уби јен је пе кар, а 
нај сум њи ви ји је про фе сор. Јер му је је дан пе кар до нео 
сво је ру ко пи се. А три ло ги ја је сјај на и баш би до бро
до шла оста ре лом про фе со ру ко ји ни је ис пу нио сво је 
жи вот но де ло. Про фе сор, као и пе кар, ба ви ли су се 
фе но ме ном вре ме на, од но сно ње го вог ра чу на ња, и то 
је фик ци јадру га ра ван пред ста ве. Рим ски ка лу ђер 
Ди о ни зи је Ма ли уста но вио је ка лен дар ко ји да нас ко
ри сти мо, ис по ста вља се, по гре шан. Иде ја је да је Дио
ни зи је за пра во хтео да из бег не уса гла ша ва ње са астро
ном ским вре ме ном ко је би до ве ло до иде ал ног дру штва 
ко је, опет, та кво, не би мо гло да оп ста не ду же од неко
ли ко сто ти на го ди на. За ни мљи во је да се, у пра ско зор
је на ја вље не апо ка лип се 21. де цем бра, и Па па, ка ко су 
пре не ли ме ди ји, пре две не де ље, по звао на Ди о ни зи ја 
Ма лог. По ен та је да је овај да тум већ дав на про шлост. 
Па па Бе не дикт XVI у сво јој књи зи „Исус из На за ре та: 
При че из дје тињ ства” твр ди да је Исус ро ђен ра ни је 
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не го што ми сли мо, а за гре шку је окри вио упра во Дио
ни зи ја. У ки кинд ској пред ста ви, ме ђу тим, Ди о ни зи је, 
за ду жен за ка лен дар, по гре шио је на мер но. Што нас 
до во ди до пи та ња да ли тра је мо са мо за то што смо не
са вр ше ни? Да ли је ово уте ха, под сти цај и шта би смо 
сад са тим? Осим што нам је лак ну ло јер је смак све та 
– по пи сцу, по Па пи, и по још не ким струч ња ци ма – 
већ про шао. „Три укра де на ро ма на” су и три лер и фан
та сти ка са филм ским еле мен ти ма, ви ше не го по зо ри
шни чин, а због ско ко ва у вре ме ну и про сто ру иа ко 
на до дир од глу ма ца, за хва љу ју ћи ве шти ни и му дро
сти ре ди те ља Фи ли па Мар ко ви но ви ћа, ја сно ће те осе
ти ти про стор ну дис тан цу ко ја у над ре ал ним сце на ма 
из гле да као па ра лел на ствар ност и у ко ју сте при ви ле
го ва ни да за ви ри те, што је по се бан до жи вљај. Као и 
игра глу ма ца – Бра ни сла ва Кне же ви ћа, Ђор ђа Мар
ко ви ћа, Дра га на Осто ји ћа, Ми ља на Да ви до ви ћа и 
Ми ла на Ву ји ћа, ко ји, са из у зет ним осе ћа јем за ми кро
глу му на ма лој сце ни, без пре те ри ва ња и на ви со ком 
ни воу са вла да ва ју озбиљ не за дат кете шке ди ја ло ге, 
огра ни че ни ми зан сцен и, пре све га, вр ло зах тев не 
уло ге. 

И ни је нам нај ве ћи про блем био да схва ти мо ко је 
уби ца, не го да иден ти фи ку је мо оста ле ли ко ве, њи хо ве 
уло ге у при чи и ме ђу соб не од но се. Ка ко нам је прет
ход но на ја вље но да пред ста ва има еле ме на та фан та
сти ке, део вам од мах од би ја мо на ко шмар не сно ве, а 
око оста лог се по му чи те са ми. Или не мој те. Уне си те 
се у ат мос фе ру, глу мач ку игру, и, мо жда, јед ну од по
ен ти – да ли је го ди на у ко јој жи ви мо за и ста она ко ја 
вам пи ше на ка лен да ру. 

Уо ста лом, за што би по зо ри ште би ло ја сни је од жи
во та? Као да нам је у сва ко дне ви ци увек све ја сно и 
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де таљ но об ја шње но. По зо ри ште има моћ да тај не у 
ствар но сти пре тва ра у ми сте ри је на сце ни. На то мо
ра те да ра чу на те, као и на мо гућ ност да их не раз ре ши
те. Бар не из пр вог гле да ња. Или ни кад, што је, та ко ђе, 
до зво ље но и оче ки ва но у ова квом жан ру. Пред ста ва 
тра је сат и 15 ми ну та. Пр ва ре при за је су тра – пре по
ру ка је да не би ра те се ди шта са стра не ако их бу де, 
јер ће те увек ви де ти са мо јед ног, истог глум ца, у дуо 
сце на ма. Ло ша вест је да, сво је вре ме но пом пе зно на
ја вље на ре кон стру и са на ма ла сце на, још увек под ра
зу ме ва са мо крај ње не у доб не прак ти ка бледа ске без 
на сло на на два ни воа и два ре да не мно го удоб ни јих 
сто ли ца ис пред. Чак и по што су кар те по ску пе ле. 

Све тла на Осто јић, Ра дио Ки кин да
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Ме се чев блуз – звуч на по е зи ја  
Са ше Ра до њи ћа

Сва ком ко је ио ле упо знат са ра дом Са ше Ра до њи
ћа, већ по сле пр вог слу ша ња ал бу ма, а мо жда већ и 
по сле пр вог слу ша ња би ло ко је ну ме ре са ал бу ма за
себ но, би ће ја сно да је ње гов со ло пр ве нац кул ми на
ци ја све га што је до са да ура дио.

Он је пе сник, ро ман си јер, књи жев ни кри ти чар, 
драм ски пи сац и сце на ри ста чи је шти во је че сто про
же то блу зом – али он је исто та ко и му зи чар, ком по
зи тор и ги та ри ста чи ји то но ви по не кад при ча ју при че 
и без при су ства ре чи. За то и не чу ди што је ње гов пр ви 
со ло ал бум „Ме се чар ска адре са” зре ло и уоб ли че но 
ау тор ско де ло ко је, тре ба на по ме ну ти, слу ша о цу пру
жа при лич но ви ше од оно га што сто ји у под на сло ву 
(„Сти хо ви за слу ша ње”). Ста вља ње ак цен та на по е зију 
у овом Са ши ном де лу сва ка ко мо же да бу де оправ да
но, али ми слим да је при освр ту на ње гов со ло ал бум 
ипак по треб но на гла си ти да ка ко са ма му зи ка, та ко 
и аран жма ни це ло куп ном ути ску до при но се го то во 
исто ко ли ко и сти хо ви.

За пре слу ша ва ње це лог ма те ри ја ла за ин те ре со вао 
сам се још при пр вом слу ша њу ну ме ре „Блуз опе ло за 
Ро бер та Џон со на”. Па жњу ми је пр вен стве но при ву
као чист звук ги та ре и ја сно од сви ра ни то но ви ко је сам 
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пра тио и ра за зна вао без оп те ре ће ња, упр кос чи њени
ци да сам пе сму слу шао са лап то па. Ми шље ње ни сам 
про ме нио ни на кон слу ша ња це лог ал бу ма, с том раз
ли ком да сам на кон пре слу ша ва ња свих де вет ну ме ра 
имао це ло ви ту сли ку пред со бом.

Ин те ре сант но у це лој при чи је и од су ство пер куси
ја/буб ње ва на бар се дам де сет про це на та ма те ри ја ла, 
а да при то ме пе сме ни у јед ном тре нут ку не по ста ју 
до сад не. Ну ме ре ко је не са др же уда рач ке ин стру мен те 
су че сто у опа сно сти да по ста ну мо но то не, па са мим 
тим и од ву ку кон цен тра ци ју слу ша о ца са му зи ке на 
не ку дру гу стра ну, али то на „Ме се чар ској адре си” ни је 
слу чај. Ов де сви еле мен ти зву че склад но, из ба лан сира
но и нео п те ре ћу ју ће и из тог раз ло га слу ша о ца ве што 
на во де да оста не фо ку си ран на ма те ри јал.

Оно што Ра до њи ћа раз ли ку је од мно гих ги та ри ста 
је сте чи ње ни ца да он ак це нат ста вља на ства ра ње ком
по зи ци је, а не на до ка зи ва ње (ко зна ко ме и ко зна за
што) ка ко је тех нич ки пот ко ван. Ус по ста вља ње равно
те же ме ђу еле мен ти ма пе сме и је сте оно што нај ви ше 
раз ли ку је „ги тарма ни ја ке” и ау то ре ме ђу ги та ри сти
ма. Са ша је кан та у тор ко ји зна да ура ди јед но ста ван, 
а убе дљив аран жман. Го то во сви нај ве ћи кан та у то ри 
и је су пра ви ли јед но став не аран жма не, а ипак за со
бом оста ви ли траг. Су шти на је, ваљ да, у то ме да ка да 
се има есен ци ја, фор ма се не ка ко на мет не и са ма се би 
по ста ви од го ва ра ју ће гра ни це (што ва жи за све умет
но сти, не са мо за му зи ку).

Ина че, по сто ји још јед на ствар ко ја ми се на ро чи то 
сви ђа у це лој при чи, а то је да без об зи ра на то што је 
звук на „Ме се чар ској адре си” не дво сми сле но из ни као 
из блуз ко ре на, ма те ри јал про дук циј ски, а и аран жман
ски зву чи мо дер но и ускла ђе но с вре ме ном у ком је 
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на стао. Зву чи она ко ка ко блуз 2016. го ди не тре ба да 
зву чи...

Мо жда би тре ба ло на ве сти не ке ну ме ре ко је се из
два ја ју од оста лих, али ако бих то ура дио да нас мо жда 
бих већ су тра про ме нио ми шље ње и спо ме нуо не ке дру
ге, те из два ја ње и не би има ло не ког по себ ног сми сла. 
На пр во слу ша ње то су би ле, већ по ме ну та, „Блуз опе ло 
за Ро бер та Џон со на” и екс пе ри мен тал на и пси хо де лич
на „Ве ро ва ти у ме сец”, али на кон то га су се на ли сти 
сме њи ва ле „У цик зо ре”, за тим „Ва здух на лан цу” итд. 
Ка ко ме сец не пре ста но ме ња сво ју адре су „про ла зе ћи 
кроз раз ли чи та са зве жђа на не бу”, из гле да да та ко и 
ове „ме се че ве пе сме” оста вља ју дру га чи је ути ске на 
слу ша о ца у за ви сно сти од ме се че вог тре нут ног по ло
жа ја на не бу. За то ћу се би до бро вољ но ус кра ти ти пра во 
да на ме ћем ми шље ње о то ме шта је на ал бу му нај вред
ни је па жње и оста ви ти слу ша о ци ма да са ми до не су 
суд, али тек на кон што су ма кар је дан пут па жљи во 
пре слу ша ли ма те ри јал...

Да ли бор Ви та но вић, Remix Press
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Са ша Ра до њић –  
Ме се чар ска адре са

У но во сад ској ро кен рол кул ту ри, гле да ју ћи од се
дам де се тих го ди на про шлог ве ка на о ва мо, срећ но 
бра ти мље ње ли те рар не прак се и му зич ког из ра за би ло 
је не што по пут је дин стве не ур ба не ка рак те ри сти ке, 
ау тох то ног фе но ме на ко ји се увек из но ва по твр ђи вао 
у де ли ма жан ров ски и по е тич ки раз ли чи тих књи жев
них ау то ра, али свих од ре да стра сно по кло ње них музи
ци. Би ло је оних ко ји су књи жев ну ка ри је ру гра ди ли 
упо ре до с му зич ком, и оних ко ји ма је му зич ко ис ку
ство прет хо ди ло од но сно ис хо ди ло у од но су на про
фе си о нал ну ли те рар ну реч. Као је дан од про фи ли са них 
ау то ра мла де но во сад ске про зе осам де се тих го ди на, 
Са ша Ра до њић уве ли ко се био афир ми сао као пи сац 
пост мо дер ни стич ког про се деа пре но што је по ула
ску у но во сто ле ће до пу стио свом до та да за та је ном 
му зич ком иден ти те ту да се кре а тив но раз от кри је. Од 
тог тре нут ка до да нас, Ра до њић је са сво јим Solaris 
Blues Bandом, кон цеп ту ал ним са ста вом са чи ње ним 
од вр сних ин стру мен та ли ста и пе ва ча, а по том и са мо
стал но као кан та у тор, за бе ле жио низ вред них из да ња 
ме ђу ко ји ма је пр ве нац Solaris Blues Bandа „Крик у 
ја стук за ко ван” истин ски кла сик но во сад ске му зич ке 
про дук ци је, ме ђу нај бо љим ал бу ми ма ко је је град ска 
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му зич ка сце на да ла у про те клих три де сет го ди на. И 
са свим при род но, ка да је већ пр во ње го во му зич ко 
де ло до хва ти ло по ме ну ту ви си ну, ау тор Ра до њи ће ве 
жи вот не зре ло сти мо гао је да се опу сти и окре не стил
ском аван ту ри зму и да љем ис тра жи ва њу мо гућ но сти 
уве зи ва ња ви со ко вред ног лир ског тек ста са блуз и 
фолкрок иди о ми ма. Упо ре до с на ред ним пло ча ма 
Solaris Blues Bandа, по чео је да сни ма и са мо стал на 
из да ња – ма хом у ви ду нео ба ве зних ски ца и ре ин тер
пре та ци ја пе са ма ко је су већ би ле са чу ва не на не ком 
од ал бу ма ње го вог ма тич ног са ста ва. Ау то де ри ва тив
ност је дан је од ње го вих ле ги тим них умет нич ких из
бо ра, као и стро ги от пор кон фек циј ски упе гла ном 
из ра зу, скло ност да се фра за то ком сни ма ња ухва ти 
из вор но, у јед ном да ху, хо ти мич на во кал на не пре ци
зност и ин тер пре та тив на хра па вост – ко ји нам Ра до
њи ћа пред ста вља ју упра во она квим ка квим он же ли 
да се об ја ви. Као са мо све стан и са мо сво јан пе сник 
ко ји је за вер но дру штво сво јим сти хо ви ма ода брао 
укле те блуз ри фо ве, и ко ји при том до след но би ра си
ров при ступ у њи хо вом бе ле же њу.

Иден ти тет ау тен тич ног ли ри ка с ги та ром да је се 
уо чи ти већ и на омо ту и у на зи ву ње го вог но вог кант
а у тор ског де ла – Ме се чар ске адре се, с под на сло вом Сти
хо ви за слу ша ње. До ду ше, реч је о сво је вр сној уди ци. 
Да ле ко од то га да су ње го ви вер си ов де ис по ру че ни 
са мо у фор ми ре ци та ла. На про тив, Ра до њић на Ме
се чар ској адре си пе ва од луч ни је и кон крет ни је не го 
ика да. По го то во је то при мет но у на но во ма ни фе сто
ва ним пе сма ма Solaris Blues Bandа, ко ји ма су сна жан 
ин тер пре та тив ни пе чат већ да ли Ми лан Ко раћ или 
Аљо ша Мол нар. По след ње две пе сме на ал бу му, „Осмех” 
и „Ка да све скон ча”, из вор но је от пе вао Мол нар, бом ба 
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од чо ве ка и гла са, а Ра до њић је по ка зао и хра брост и 
сна ла жљи вост да соп стве не вер зи је учи ни по све дру
га чи јим, али до стој ним ори ги на ла. За њих је ода брао 
све де ни аку сти чар ски рам с мно го до бро до шле не
жно сти и то пли не у гла су.

Ме ђу пе сма ма ко је не при па да ју ка та ло гу Solaris 
Blues Bandа, на ро чи то је ин вен тив на она ко ја је кр ште
на „Блуз опе лом за Ро бер та Џон со на”. Ра до њић се ту 
сме ло стил ски по и грао с ли тур гиј ским по ја њем као 
по сте љом за би о граф ске мо ти ве из жи во та јед ног од 
сто жер них мит ских ју на ка це ло куп не аме рич ке блуз 
ба шти не. У но во ство ре ном ду ху цр нач ке пра во слав
не Аме ри ке, ута на чио је су срет на из глед ве о ма раз мак
ну тих све то ва – ор то док сног цр кве ног ка нон ског из
ра за с при чом о нај пре по зна тљи ви јој и нај у ти цај ни јој 
лич но сти у исто ри ји блу за. Срп ска му зи ка већ је до
жи ве ла по ку шај укр шта ња по е зи је јед ног цр кве ног 
ве ли ко до стој ни ка с ро кен рол обра сци ма, на при ме ру 
Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, али је ов де за це ло пр ви пут 
ре ги стро ва но ау тор ско ме ша ње пра во слав них цр кве
них му зич ких обра за ца с ли ком јед ног ве ли ка на тради
ци о нал ног аме рич ког блуз на сле ђа. Та ко ђе, нео че ки
ва на стил ска игри вост при мет на је у пе сми „Ве ро ва ти 
у ме сец” у ко јој се пе сник са свим оти снуо од по зна те 
оба ле и за шао у за ње га са свим нов му зич ки жа нр – 
пси хо де лич ну елек трон ску по ско чи цу као ин стру мен
тал но во зи ло за сим бо лич ку ис по вест јед ног око ре лог 
ме се ча ра .

И а ко се у књи жев но сти пре те жни је ја вљао као про
за и ста и драм ски пи сац, Са ша Ра до њић не ко је ко ће 
се бе увек, ис пред свих дру гих умет нич ких иден ти те та, 
име но ва ти пе сни ком. Он то до и ста је сте – „Ме се чар ска 
адре са” ко лек ци ја је из у зет но про ми шље них, ра фи
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ни ра них, не рет ко мај стор ских сти хо ва ко ји су и са мо
стал но из ра зи то вред на књи жев на чи ње ни ца, а ка
мо ли у кон тек сту са вре ме ног срп ског кан та у тор ског 
из ра за. Ње гов но ви ал бум мо же да по ну ди уз бу дљи
во ис ку ство за оне лир ски сен зи бил не слу ша о це ко ји су 
спрем ни да за не ма ре про дук циј ске хо ри зон те оче ки
ва ња, ко ји вред ну ју го ло те ло до бре по е зи је ви ше од 
ње не ску пе му зич ке ко шу ље, ко ји во ле да се пре пу сте 
ма ги ји пе сни штва и да до пу сте уни вер зал ном ду ху 
блу за да им се по ка же у не што дру га чи јем, ар ти стич
ком об ли ку.

Упра во да нас, у сво јој жи вот ној и по е тич кој це ло
ви то сти, са уви ди ма ко ји ма рас по ла же и ен ту зи ја змом 
ко ји по след њих го ди на не коп ни ни у јед ном тре нут ку, 
Са ша Ра до њић срп ској кан та у тор ској сце ни мо же пру
жи ти нај ви ше.

Про на ђи те га за то на Ме се чар ској адре си.

Ми лош Зу бац, ма га зин По е зи ка
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„Ма хо ви на и ми кро фо ни ја”  
Са ше Ра до њи ћа

Пред со бом има те де ло на ком је ути снут на слов 
Ма хо ви на и ми кро фо ни ја. Пр во, а ве ро ват но и је ди но 
што мо же те да ура ди те је сте да се за пи та те: шта би 
то мо гло да зна чи и на шта би мо гло да се од но си?

На пр ви по глед два пој ма се чи не не спо ји вим. На 
дру ги, пот хра њу ју ра до зна лост. На тре ћи и сва ки сле
де ћи алу ди ра ју на хр пу мо гу ћих од го во ра. Оста је вам 
да се де лу пре да те и ре ше ње по ку ша те да от кри је те 
пре пу шта ју ћи му се.

Ако вам је име ау то ра бар до не кле по зна то, би ће те 
си гур ни да је на слов мо рао да за до во љи ње го ве ви со
ке, и књи жев не и му зич ке, кри те ри ју ме. Ни ко вам не 
га ран ту је да ће те ни на кон пре слу ша ва ња ал бу ма до ћи 
до не по бит них за кљу ча ка и не дво сми сле них од го во
ра на пи та ња, али твр дим да ће са ма по тра га за њи ма 
оста ви ти по зи ти ван ути сак на сва ког ко је ио ле упо
знат са ау то ро вим ра дом, као и на оне ко ји при при сту
па њу де ли ма не ма ју пре ду бе ђе ња и стрикт но де тер ми
ни са не окви ре у ко ји ма де ло мо ра да ег зи сти ра да би 
им се сви де ло.

Оно што се са из ве сно шћу мо же ре ћи је сте да је 
Ма хо ви на и ми кро фо ни ја ло ги чан на ста вак Ра до њи
ће вог прет ход ног со ло из да ња Ме се чар ска адре са, на 
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шта алу ди ра и исти под на слов ал бу ма – Сти хо ви за 
слу ша ње. „На ста вак” је кључ на реч за раз у ме ва ње од
но са у ком но ви ал бум сто ји са прет ход ним. Ау тор је 
са Ма хо ви ном и ми кро фо ни јом на ста вио та мо где је 
са Ме се чар ском адре сом стао. Сва ком ко је у жи во ту 
па жљи во пре слу шао бар не ко ли ко блуз, или рок ал
бу ма ја сно је да се ау тор не по на вља, већ про ду жа ва 
ис тра жи ва ње по не пре глед ном мо ру зву ко ва кроз 
ко је је одав но по чео да ро ни, а ко је је на но вом ал бу му 
до сти гло вр ху нац.

Мо жда ће вас не по сред ни осврт на фор му овог му
зич ког де ла збу ни ти. На да на шње „постком пак тди
сков ско” вре ме ста ви ти шест пе са ма на „но сач зву ка” 
и на зва ти га ал бу мом, а не ЛПјем или мак сисин глом, 
не ко ме ко ма те ри јал ни је пре слу шао, мо же да се учи
ни не скром ним чи ном. Ме ђу тим, то мо же да за кљу чи 
упра во је ди но онај ко пе сме ни је пре слу шао. Иа ко 
тра је ма ње од по ла са та, Ма хо ви на и ми кро фо ни ја је 
де ло ја ког ин тен зи те та и у се би са др жи ви ше де та ља 
и ин фор ма ци ја, би ло кроз сти хо ве или кроз то но ве, 
не го ве ћи на у да на шње вре ме об ја вље них ал бу ма, чија 
ду жи на пре ла зи ше зде сет ми ну та.

Ства ра ње крат ких де ла ја ког ин тен зи те та, би ло да 
је реч о по е зи ји, про зи или му зич кој ком по зи ци ји, увек 
је ам би ци о зан и нај че шће ри зи чан по ду хват, али Ра
до њић успе ва у оства ри ва њу на ме ре да јед но та кво 
де ло ство ри и пу сти га у етар на ми лост и не ми лост 
слу ша ла ца. Ма хо ви на и ми кро фо ни ја је ком пак тан 
ал бум, без пра зних хо до ва и без шу пљи на. То је де ло 
ко је из и ску је па жљи во кон зу ми ра ње. По треб но га је 
кон цен три са но пре слу ша ти ма кар два пу та да би оно 
што га чи ни ква ли тет ним му зич ким оства ре њем мо
гло да се усе ли у узен ги је слу ша ла ца, што уо ста лом 
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нај че шће и је сте слу чај са де ли ма ко ја не по пу шта ју 
под те ре том вре ме на.

Оно што ми се нај ви ше сви ђа у ве зи са но вим, али 
и у ве зи са прет ход ним ал бу мом Са ше Ра до њи ћа је 
то што се ау тор ком по ну ју ћи их не по вла чи на без бед
не те ри то ри је рок/блуз ства ра ла штва, у ко ји ма се под
ра зу ме ва да стан дар ди мо ра ју да се ис по шту ју, већ 
сме ло ко ра ча пре ко њи хо вих гра ни ца ка да год му се 
учи ни да из ла же ње из по зна тих окви ра до при но си 
ква ли те ту и свр сис ход но сти ко нач них фор ми пе са ма. 
Чи ни ми се, ипак, да је на Ма хо ви ни и ми кро фо ни ји 
оти шао ко рак да ље не го на Ме се чар ској адре си и но вим 
ал бу мом још ви ше про ши рио сфе ре ко је је на прет ход
ном на чео.

Да ли је Ма хо ви на и ми кро фо ни ја, оства ре ње које 
пре ва зи ла зи мно го то га што се под пој мом „блуз” под
ра зу ме ва, ипак блуз ал бум? Од го вор на ово пи та ње 
ни је јед но став но да ти. Блуз је све при су тан и не по
сто ји ни јед на пе сма на ал бу му ко ја га је у пот пу но сти 
ли ше на. На не ким ме сти ма је из ра же ни ји, на не ким 
не при ме тан, али и та мо где је до ми нан тан че сто је 
пре кри вен ма хо ви ном ам би јен тал них зву ко ва и пси
хо де ли је.

Ан ђео чу вар је пе сма ко ја је нај бли жа оно ме што 
се сма тра тра ди ци о нал ним блу зом. Пи смо из еде на 
зву чи као оства ре ње нео ства ре не же ље Sudа Barettа, 
а при зву ци Floydа, на ро чи то ал бу ма The Piper at the 
Games of Dawn и A Saucerful of Secrets мо гу се осе ти ти 
и у дру гим ну ме ра ма. Те то ви ра ње ан ђе ла, пак, оди
ше гил мо ров ским сен ти мен том. Ги та ра у овој пе сми 
на ро чи то, али и у по је ди ним де ло ви ма дру гих пе са ма, 
зву чи као да пла че за не до сти жним или из гу бље ним. 
Хла дан кре вет би без про бле ма мо гао да по слу жи као 
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soundtrack за раз ре ше ње ми сте ри је у ве зи са уби ством 
Ло ре Пал мер у Lunchовом Twin Peaksу.

Ал бум на мо мен те под се ћа и на ра ни је ра до ве Nick 
Caveа, као и на ње гов не дав ни екс пе ри ме тал ни про
је кат, бенд Grinderman. Ми слим да би це ло куп ни звук 
ал бу ма Ма хо ви на и ми кро фо ни ја мо гао да се до пад
не и слу ша о ци ма гру па по пут The Black Keys, као и 
по што ва о ци ма Jackа Whiteа.

Ра до њић све сно од би ја ме ло дич но пе ва ње и из гова
ра ју ћи сти хо ве свој глас ко ри сти као му зич ки ин стру
мент, ко ји у кре и ра њу све у куп не ат мос фе ре ал бу ма 
уче ству је при бли жно или исто ко ли ко и елек трич на 
ги та ра. Мо жда баш ова кав вид ин тер пре та ци је сти
хо ва нај ви ше до при но си чи ње ни ци да од су ство уда
рач ких ин стру ме на та у ве ћи ни ау то ро вих пе са ма не 
оси ро ма шу је ком пле тан ау дио до жи вљај.

Све у све му, Ра до њи ће во оства ре ње Ма хо ви на и 
ми кро фо ни ја је успе шан екс пе ри мент: спој ју че ра шњег 
и да на шњег, тра ди ци о нал ног и мо дер ног – бом би ца 
ко јој је тесно у садашњем тренутку и прети да екс пло
дира у скоријој бу дућ но сти.

Да ли бор Ви та но вић, Remix Press
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Соларис блуз бенд и Шинобуси  
ЦД Облак на лик те би 
/ ИКЦ Со ла рис, 2013. 

„Облак на лик те би” је че твр то из да ње/ЦД  ком пи
ла ци ја „Solaris Blues Bandа”. „Ши но бу си” су сви ра ли 
ну ме ре, Ми лан Ко раћ ком по но вао му зи ку и аран жма
не, а Са ша Ра до њић на пи сао све тек сто ве. „Облак на
лик те би”, тј. „Solaris Blues Band”, ни је кла си чан бенд, 
то је ви ше об лик му зич копе снич копри ја тељ скоумет
нич ке са рад ње, а са да има ју и још јед ну ЦД ком пи ла
ци ју са де вет звуч них до ку ме на та. На ЦДу се на ла зи 
чак че ти ри, пот пу но но ве пе сме. То су: на слов на „Об лик 
на лик те би”, „Страх и сат” (ко ја је и ак ту ел ни хит син
гл), „Ва здух” и ,Ши но бус блуз”. Оста ле пе сме су се већ 
на шле на пред ход ним ал бу ми ма бен да. Пе сме, упр кос 
све му, је су по лет не и ве дре, али ту је пре по зна ти јив 
звук усне хар мо ни ке као по се бан блуз за чин. Мој лич ни 
фа во рит је тре ћи за пис на ди ску, ну ме ра – „Ва здух”. 
Имам ути сак да се ова ну ме ра из два ја од оста лих пе
са ма, у сва ком мо гу ћем сми слу. Ди на мич на је, ду бо ка, 
а и текст има сво ју спе ци фич ну те жи ну: 

„Ако је ва здух ствар но у бо ји / ка ко
нам да не и но ћи бро ји / ка жи ми ти хо ма гич не
ре чи / ка ко то ва здух утва ре ле чи/”...
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са мо су не ки од фан та стич них сти хо ва ко ји су се склад
но укло пи ли у ове ме ло диј ске ли ни је.

„Ши но бус блуз” је моћ на ба ла да, бар та ко по чи ње, 
и, на ста ља се све до за вр шет ка свог ма гич ног, ра диј
ски при хва тљи вог тро ми нут ног тра ја ња. Му зи ку на 
пе сма ма „Страх и сат”, „Пут ти ши не” и „Ку ћа од пра
ши не”, ком по но ва ли су Са ша Ра до њић и Ми лан Ко раћ. 
Сни ма ње, микс и про дук ци ју ра ди ли су Дар ко Вар га 
(„Облак на лик те би”, „Ва здух” и „Ши но бус блуз”), 
Ра до ван Шко рић („Рас кр ше”„Бес крај на пру га” и „Ку ћа 
од пра ши не”) и Ми лан Ко раћ („Страх и сат”, „Пут ти
ши не” и „Вла жне ре чи”). Ну ме ре оди шу вој во ђан ском 
ат мос фе ром, ма да су блуз и ро кен рол, по себ но рок са 
еле мен ти ма са вре ме ног АОРа и по па, та ко ђе склад но 
укло пље ну у јед ну из вр сну ар ти стич ку це ли ну. Ал бум 
„Облак на лик те би”, де фи ни тив но има рас ко шну аран
жман ску про дук ци ју, са пу но тем па и тем пе ра мен та. 
Ви ди се, чу је се и осе ћа се да су мла дост, искре на умет
ност, скром ност и му дрост, пра ва и до бит на ком би на
ци ја. „Облак на лик те би”, је оства ре ње, ко је, сти че се 
ути сак, је сте умет нич ко оства ре ње, ства ра но из ис кљу
чи во та квих по бу да и на ме ра. Чи ни ми се ни ка ко из 
ко мер ци јал них, тр го вач ких и тр го вин ских раз ло га. 
Сви ак те ри ове ЦД пло че су из Но вог Са да, и за слу жу
ју сва ки вид по др шке и по хва ле. Рет ко при јат ни зву ци 
у да на шње ур ба ни зо ва но и бр зо вре ме. Ве о ма ле по и 
ве о ма до бро!

Ми лан Б. По по вић, Но ви ма га зин
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