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КО МЕН ТАР МА ТО РОГ 
СЕ НИЛ НОГ СКРИ БО МА НА
Сло бо дан Ти шма, Гро зо �а или...
Ча роб на књи га, Бе о град, 2019.

Ни је нео бич но да се пи сци ко ји су ина че при сут ни у јав но сти у јед ном
тре нут ку из ње на пр о сто по ву ку, и да за ћу те. Би ло да се ра ди о му ку ко -
ји на ста је на кон из не над ног или нео че ки ва ног до га ђа ја (на гра де, при -
ват ног про бле ма итд.), или пак о пре стан ку пи са ња на ду же вре ме ра ди
при пре ме но вог ру ко пи са, ова вр ста ћут ње че сто иза зи ва па жњу чи та -
ла ца – на ро чи то у по зна ти јим при ме ри ма као што су То мас Пин чон
или Џ. Д. Се лин џер. Ка да се го во ри о ова квој по ја ви у окви ри ма срп -
ске књи жев но сти, је дан од ауто ра ко ји се наме ће је и Сло бо дан Ти шма,
ко ји се ро ма ном Гро зо �а или... на кон ско ро пу не де це ни је вра ћа пред
чи та о це.

На кон што је ро ма ном Бер нар�и је ва со ба (2011) по стао ла у ре ат
НИН-ове на гра де, он је не рет ко у ин тер вју и ма из ја вљи вао да му је по -
треб на дис тан ца од пи са ња и об ја вљи ва ња, али и чи та ла ца и књи жев -
не јав но сти. Прем да се та да ни је чи ни ло да ће та дис тан ца по тра ја ти
осам го ди на, ис по ста ви ло се да се на кон тог на сло ва Ти шма за и ста ре -
ђе по ја вљи вао. Не ду го на кон на гра де до жи вео је из да ње иза бра них де -
ла ко ја је штам пао Кул тур ни цен тар Но вог Са да (у пи та њу су
по но вље на и до пу ње на из да ња де ла Blu es Di ary [под но вим на сло вом
Пи �о ма ре ли�и о зна раз ми шља ња: �нев ник не�озна�о�], Ур ви �ек: ни -
ско бу џе�на �ро за и Qu at tro sta gi o ni [као Qu at tro sta gi o ni �лус: с�а ро мо -
�ер на �ра ве с�и ра на ис �о вес� с ону с�ра ну �роба]), као и не ко ли ко
из да ња на гра ђе ног ро ма на, да би две го ди не ка сни је сво ја три ро ма на
(Ур ви �ек, Qu at tro sta gi o ni и Бер нар �и је ву со бу) са брао у обим но ин те -
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грал но из да ње Ква �ра �и �ро у�ло ви (Ча роб на књи га, 2014). Те исте го -
ди не је, као до бит ник на гра де фон да „То дор Ма ној ло вић”, об ја вио и
књи гу Ве ли ке ми сли ма ло� Ти шме: ин �ер вјуи 1994–2014 (Град ска на -
род на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин” из Зре ња ни на) – ме ђу тим, на
но во ро ма неск но из да ње се че ка ло до не дав но. Овај по сту пак је на ви -
ше на чи на не у о би ча јен у окви ри ма на ше са вре ме не про дук ци је, на ро -
чи то ако се зна агил ност ве ћи не до бит ни ка НИН-ове на гра де и
њи хо вих из да ва ча да пу бли ку ју ма ње-ви ше би ло шта што ће, на осно -
ву по пу лар но сти тог при зна ња, има ти тр жи шну вред ност и обез бе ди -
ти про да ју, али, с дру ге стра не, зна ју ћи Ти шми ну фи ло зо фи ју и по глед
на умет ност, дис тан ца ко ја је усле ди ла на кон на гра де ни је би ла пот пу -
но нео че ки ва на. Ти шми ни тек сто ви су се по ја вљи ва ли у пе ри о ди ци и
на ин тер не ту1, и ње го ви чи та о ци су мо гли да на слу те идеј не прав це у
ко ји ма ће се кре та ти ро ман ко ји је ме њао не ко ли ко на сло ва пре но што
се по ја вио као Гро зо�а или...

На не ко ли ко кључ них пи та ња на ко је би тре ба ло од мах од го во ри -
ти – из ме ђу оста лог, о че му се ра ди у ро ма ну, ко га при по ве да, ко су
глав ни ју на ци, ко је су основ не те мат ско-мо тив ске рав ни ко је аутор ис -
тра жу је, на ко ји на чин се он од но си пре ма не по сред ној ствар но сти чи -
та о ца и ка кав ути сак оста вља – ни је мо гу ће да ти јед но зна чан,
јед но ста ван или ко хе рен тан од го вор. Овај про блем не на ста је, ме ђу -
тим, услед не ком пе тент но сти чи та ла ца, или не са мо због то га, већ
услед ја сне на ме ре са мог Ти шме да ство ри де ло ко је пр ко си уоби ча је -
ним ар ши ни ма и окви ри ма, ка ко у до ме ну на ра то ло ги је и ка рак те ри -
за ци је, та ко и на по е тич ком, иде о ло шком и ства ра лач ком пла ну:
јед ном реч ју, је дан ан тиро ман у сва ком мо гу ћем сми слу. У пи та њу је
на ра ци ја о не мо гућ но сти на ра ци је, ко ја се на ме ће као не што из ме ђу
стил ске ве жбе у ма ни ру Ре мо на Ке ноа (али у знат но ве ћем оби му) и
за пи та но сти о сми слу све та ко ји про ве ја ва про зом ауто ра као што су
Да нил Хармс, Са мју ел Бе кет и дру ги. Ти шма раз ви ја свој ан ти-на ра -
тив у не ко ли ко пра ва ца, до би ја ју ћи та ко ви ше па ра лел них при ча ко је
се исто вре ме но и про жи ма ју и раз ли ку ју, ак ти ви ра ју ћи чи та лач ку па -
жњу и ин си сти ра ју ћи на ви шем ни воу ан га жма на. Оквир на и нај оп -
шти ја при ча пра ти ста ри јег пи сца по зна тог као Стив На ив ко ји
по ку ша ва да на пи ше но во де ло, али ко ји услед сво јих скри бо ман ских
осо би на и не мо гућ но сти да за вр ши за по че то, у то ме не успе ва. У исто
вре ме, он се се ћа свог де тињ ства и сво је мла до сти, ко је пра ти на ред на
нит ро ма на, и ко ја, ма да ју нак не пре ста но пре ла зи гра ни цу ствар но сти
и фик ци је, да је кон текст за раз у ме ва ње кре а тив них на го на ста рог пи -
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сца. Та ко ђе, ро ма ном про ве ја ва ју ус пут ни то ко ви рад ње, ра зни ју на ци
и њи хо ве аван ту ре ко је се, иако на пр ви по глед не ки од ових сег ме на -
та де лу ју не по треб но или пре о бим но, укла па ју у основ ну нит, во де ћи
чи та о це кроз раз ми шља ња, про бле ме и ко мен та ре „ма то рог се нил ног
скри во ма на”, ка ко са мог се бе иден ти фи ку је ју нак, те ње го ве про јек ци -
је у мла до сти. 

Ма да се ра ди о истом ли ку, ње гов жи вот ни пут до во ди до то га се он
у мла до сти и ста ро сти на ме ћу као два одво је на ју на ка. На кон од ла ска
оца, са мо у би ства очу ха и не стан ка мај ке, Стив за вр ша ва у до му за не -
збри ну ту де цу, а на кон пу та у Бо сну оста је у око ли ни Сре бре ни це где
про во ди вре ме са ло кал ним ста нов ни штвом. Већ ту чи та лац мо же на -
слу ти ти да ће упра во тај ло ка ли тет и зло чин ко ји се та мо до го дио 1995.
го ди не би ти јед на од те ма о ко ји ма ће Стив у ста ро сти по ку ша ти да
пи ше, на ро чи то ако се чи та лач ка па жња усме ри на сам по че так ро ма -
на: „За о би ла зи ти те шке те ме, оне су ш�ин ске, са мо их осма тра ти из да -
љи не, али им ни ка да не при ла зи ти су ви ше бли зу. Ипак, ако ме
при ву ку, за ви ри ти у ср це �а ме, па шта бу де.” Ти шма, да кле, по ку ша ва
да го во ри о Сре бре ни ци не го во ре ћи о њој – дру гим ре чи ма, он те ма -
ти зу је пер цеп ци ју овог до га ђа ја, ње гов ути цај на да на шњи тре ну так,
ње го ве им пли ка ци је, по сле ди це и окви ре, као и уоп ште мо гућ ност пи -
са ња о ње му. Од но се ћи се ка том зло чи ну на на чин на ко ји се Те о дор
Адо р но од но си пре ма Аушви цу, аутор по ста вља пи та ње да ли он уоп -
ште има пра ва да пи ше о тој те ми, по што јој ни је лич но све до чио ни -
ти има до дир них та ча ка са њом. Бор ба ис ку ства и дис тан це је за пра во
при мар ни оквир ро ма на Гро зо �а или..., док се на ме ћу до ка зи и за и
про тив те жње да се та ква тра ге ди ја те ма ти зу је у про зном окви ру. С
јед не стра не, је дан од спо ред них ју на ка, про фе сор Дра шко Ку реп (овај
ју нак је ја сна алу зи ја на по је ди не чи ни о це на ше књи жев не сце не, не
са мо за то што је члан ви ше ча со пи са и жи ри ја на гра да, већ и због сво -
јих по ли тич ких и иде о ло шких ста во ва), за сту па став да се „сре бре нич -
ком тра ге ди јом на умет нич ки на чин мо же ба ви ти са мо не ко ко је
не по сред но ис ку сио ма са кр, би ло као жр тва, би ло као крв ник, из вр -
ши лац зло чи на. Чак, по зи ци ја крв ни ка је, по ње му, из вор ни ја у кре а -
тив ном сми слу, у сва ком слу ча ју, ком плек сни ја је не го по зи ци ја жр тве.
Крв ник је фи ло зоф и умет ник par ex cel len ce, за пра во крв ник као нај ве -
ћа жр тва, ’жр тва у тек сту’, то је до слов но ње гов из раз”. На су прот ње му,
мла ди Стив го во ри да не по сред но ис ку ство ни је ни шта дру го до „ве -
ли ка пре пре ка умет нич кој обра ти те ме, по треб на је дис тан ца”, док он
у са да шњо сти, као ма то ри се нил ни скри бо ман, твр ди да се обим тра -
ге ди је мо же из ра зи ти је ди но бро је ви ма: „Ра ди се пре све га о стра да њу
де це. Тај ста ти стич ки при ступ је за пра во је ди ни мо гу ћи при ступ, са мо
чи ње ни це ко је го во ре сво јом не мо шћу, сво јом му кли ном. Ко ли чи на
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ужа са, ко ју је те шко под не ти, пред ста вље на је ту гом ста ти сти ча ра. Сва -
ко об ја шње ње је су ви шно”. Ова два су пр от ста вље на ста ва – иако је ја -
сно прет по ста ви ти на чи ју стра ну аутор ста је – го во ре о пер цеп ци ји
не са мо овог до га ђа ја, већ и свих дру гих ра то ва и зло чи на, као и о њи -
хо вој умет нич кој пред ста ви. Ти шма пи ше о зло чи ну не опи су ју ћи га,
на мер но ода би ра ју ћи не мост и мук, али да ју ћи до вољ но де та ља ко ји -
ма на го ве шта ва сво је ста во ве и иде је о ње му. Ова кав трет ман ни је не -
у о би ча јен и он се мо же по ве за ти са, ре ци мо, трет ма ном Пр вог свет ског
ра та код по је ди них пи са ца ме ђу рат не ге не ра ци је ко ји су из бе га ва ли
ди рект но опи си ва ње рат них стра да ња и жр та ва, али и са де ли ма ко ја
по след њих де це ни ја те ма ти зу ју рас пад СФРЈ. Па ра док сал но, аутор на
овај на чин да је том до га ђа ју кључ но ме сту у свом де лу и он по ста је ње -
го ва цен трал на про блем ска нит. Да ју ћи од го вор на пи та ње пра ва го во -
ра о до га ђа ју ко јем ни је лич но при су ство вао, Ти шма по ка зу је моћ
има ги на ци је и књи жев не об ра де исто риј ског до га ђа ја ко ји је, два де сет
и пет го ди на ка сни је, и да ље ре ле ван тан и при су тан у на шој ко лек тив -
ној све сти. Он још увек иза зи ва по ле ми ке и пре ви ра ња – од то га ко је
крив до то га да ли се тај до га ђај тре ба озна чи ти као „ма са кр”, „ге но -
цид”, „рат ни зло чин” или не што че твр то – али је бит но го во ри ти о ње -
му и под се ћа ти и да на шње и бу ду ће чи та о це о ка та стро фал ним
раз ме ра ма зла ко је вла да љу ди ма и ко је се, по Жа ну Бо дри ја ру, не пре -
ста но об на вља соп стве ним тро ше њем.

Оста ли аспек ти ро ма на – пре свих, мла да лач ке аван ту ре Сти ва и
про бле ми у ко је упа да, те про ми шља ња о пу бли ко ва њу ру ко пи са, по -
ку ша ји ма пи са ња и де фи ни са њу ин ди ви ду ал ног и на ци о нал ног иден -
ти те та – до пу ња ва ју идеј ну и си жеј ну нит ко ју Ти шма раз ра ђу је, тј.
раз ма тра ње при ро де на си ља. Би ло да се ра ди о на си љу над са мим со -
бом, над не ду жним по је дин ци ма и ма сов ним жр тва ма, на си љу над
соп стве ном про шло шћу и бу дућ но шћу, на си ље је у ро ма ну Гро зо �а
или... увек при сут но. Као и прет ход ни ро ма ни овог ауто ра, и овај на -
слов је по ли жан ров ског ка рак те ра, сло је вит и ну ди ви ше кљу че ва чи -
та ња – од ана ли зе је зич ких игра ри ја, пре ко од но са ме ђу по ло ви ма, све
до фор мал ног об лич ја ро ма на (не са мо да он опет за вр ша ва су ми ра ју -
ћим са жет ком, већ је у ви ше на вра та при сут но ти пич но пост мо дер ни -
стич ко умно жа ва ње до га ђа ја у ви ше раз ли чи тих вер зи ја, по ма ло у
ма ни ру cho o se-your-own-adven tu re књи га или ви део ига ра, па до не кле и
ин тер ак тив ног фил ма Ban ders natch из фран ши зе Black mi rr or: „Је дан
де таљ пре о кре ће си ту а ци ју за �ри с�а �е�е се� �е ве� с�е �е ни. Али то
је на ив на ми ме за, текст том ве ро до стој но шћу не до би ја ни шта.”) – те је
чи та о цу оста вље на од лу ка из ког угла ће при сту пи ти де лу. Нај зад, ди -
ле ма ко ја је на зна че на у на сло ву ни ка да не до би ја ја сан од го вор, али је
сва ка ал тер на ти ва кон цеп ту гро зо те – би ло да се ра ди о ствар но сти,
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ле по ти, љу ба ви, ма шти, књи жев но сти или не че му дру гом – сим бо лич -
ки ни жег ин тен зи те та од гро зо те ко ја оп се да свет ауто ра и чи та ла ца,
што је ујед но и нај сна жни ји ко мен тар ко ји је Сло бо дан Ти шма мо гао
да по ну ди. 
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