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Ве сна Ка пор, По се ћа њу се хо �а као �о ме се чи ни, 
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Ако је не ко пре збир ке при ча По се ћа њу се хо �а као �о ме се чи ни имао
ди ле му, овом књи гом је она са свим рас пр ше на и са да зна мо да од Ве -
сне Ка пор, у бу дућ но сти мо же мо оче ки ва ти са мо оно што она са ма
оче ку је од се бе. И тај ће учи нак би ти са ме рен (је дан од оми ље них Ве -
сни них гла го ла) по ди мен зи ја ма ње не ду шев но сти и не сум њи вог ства -
ра лач ког да ра. 

У пи та њу је књи жев ни ца са из гра ђе ним ста вом о се би и све ту ко -
ме при па да, ства ра лац ко ји сле ди свој пут и ослу шку је ехо оних зву ко -
ва (ме ло ди ја, је ца ја, ре чи) што их је при би ра ла и што су до ње у том
ми мо хо ду кроз исто риј ско и ге не ра циј ско вре ме до пи ра ли. И ни су је
оста ви ли нео се тљи вом. Упра во то и чи ни основ но је згро ње не по е ти -
ке и ове збир ке при ча.

Ве сна Капор при па да оним ства ра о ци ма ко ји сво је изразе не про -
на ла зе у ту ђим из во ри ма ка ко би из те ква тро фо ни је, „на дах ну то” па -
ра фра зи ра ла у сво јим при ча ма ре чи ко ји ма вр ве књи ге што до пи ру с
ра зних стра на све та, не го нам при по ве да о оним суд би на ма чи ја се тра -
ги ка, не слу чај но, од ви ја ла пред њом. И пред на ма.

Ка по ро ва, ис ти ха, по ста вља пи та ње ко је тај ко мо же да оста не имун на
суд би не сво га на ро да и сво је ге не ра ци је. Још да ље, ове приче нуде утисак да
ка да чо век по ку ша да утек не од са да шњо сти и на пу сти ме сто сво га за чет ка и
по сто ја ња, он, за пра во, се бе ли ша ва кон ти ну и те та у енер ги ји про сто ра и љу -
ди чи ји ге нет ски код но си у свом би ћу. Ово ш�о чи �а �е, мој је �р �ља�, ре -
кла бих да нам из ме ђу ре до ва по ру чу је Ве сна Ка пор.



Већ у пр вој при чи, ко ја је скло пље на од све тло сти и тре ну та ка, ка -
ко нас на во ди сам на слов, ауторка врло јасно показује  ко ли ко је оштра
гра ни ца и су штин ска раз ли ка из ме ђу при ча у чи јем суп стра ту је до жи -
вље но и „дра ме” про ду ко ва не ру тин ском ве шти ном Пи сца. Она име -
ни цу – пи сац – пи ше ве ли ким по чет ним сло вом, не без иро ни је. Но, и
Пи сац је вешт у ус по ста вља њу иро ниј ског от кло на та ко што је то ли ко
„от кло њен” у бу квал ном од су ству са ли ца ме ста, да се не мо же до кра -
ја са жи ве ти са све том сво га по ре кла, јер са њим ни је по де лио исту
ствар ност.

У том свом ан ти по ду, Пи сцу (ко ји се, име но ван или не, про вла чи
кроз це лу збир ку или леб ди из над ње и са ко јим је, чи ни се, жен ски
лик у стал ном ди ја ло гу), Ве сна Капор не ми ло срд но по ка зу је ко ли ку ја -
ло вост но си тра га ње за гра ђом ка да је при чи око сни ца суд би на чо ве -
ка ко ји је ми нуо овим све том и пре де ли ма од ко јих је Пи сац, си лом
свог ку ка вич лу ка или сно би зма, са свим је свејед но, уте као. Че му књи -
га ако је не мо гу на соп стве ном је зи ку по ну ди ти, пре све га, свом ро ду,
по пут ва па ја стру ји Ве сни ном збир ком. 

Овом књи гом при ча Ве сна Ка пор ви со ко је по ди гла ле стви цу у по -
ступ ку уград ње књи жев не ба шти не у са вре ме ни текст и да ла му пра ву
ме ру дик ти ра ну флу ид ним осе ћа јем за ли ко ве, те та ко ин тер тек сту ал -
ност, на ко јој са вре ме на књи жев ност ин си сти ра (као да ни је са свим
при род но на сла ња ти се на на сле ђе и соп стве ну лек ти ру, усме но или
пи са но пре да ње), те та ко по сту пак ин тер тек сту ал но сти ри зи ку је да у
овом до бу скли зне у ениг му, су до ку и де тек тив ску за ба ву, на у штрб
ауто ри зо ва не умет но сти ко ја читаоцe уво ди у свет при че и при ча ња. 

У вре ме ка да цео свет из не ког раз ло га рас по ма мље но дах ће у еро ти -
за ци ји чак и де ти њег све та а де вој чи це сво јим тек про бу ђе ним еро сом
раз го ре ва ју по жу ду у сре до веч ним (књи жев ним) ли ко ви ма, по ја ви ла се
код нас књи га са ста вље на од соп стве ног пр тља га, за па ко ва не и за пе ча ће -
не пре по ру че не по шиљ ке пре у зе те у ме сту по ре кла у ко ме реч „ур ба но”
зву чи као ме та фи зич ки по јам. Но се ћи тај па кет лич не дра ме пре жи вље -
не у тра гич ним исто риј ским ме на ма сво га вре ме на и на ро да, Ве сна Ка пор
је пру жи ла сво ју збир ку ко ја сва вр ви од апо ло ги је жр та ва у гло бал ном
на си љу над на ро дом ко ме при па да. Осо бе ном, са мо свој ном, сло бо до љу -
би вом на ро ду чи ји епи те ти са свим вер но опи су ју и на шу књи жев ни цу и
ли ко ве же на у ве ћем бро ју при ча из ове збир ке. Но, зар та ко ни је при род -
но, по ру чу је ова про за. 

Тре ба при ме ти ти да ко јим слу ча јем ни је би ло и при ча „Као у би о -
ско пу” и „Снег”, збир ку По се ћа њу се хо �а као �о ме се чи ни бисмо мо -
гли са свим ла ко да чи та мо као ро ман, пре све га због ли ка же не ко ја се
кроз при че пра ти. Та же на се у пр вој при чи по ја вљу је под име ном Ђур -
ђа, у на ред ним је не и ме но ва на, али муж, де ца, у при ча ма ко је сле де,
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иден тич ни су по ка рак те ру, док тај жен ски лик ево лу и ра, али је по нер -
ву, про ми шља њу о свом жи во ту и па ра ле лним пра ће њем се бе у
сопственом животу и из ван њега, од но су пре ма про шло сти, по ро ди ци,
бра ку, па и ства ра ла штву, те по свом од но су пре ма књи жев но сти, књи -
жев ним ли ко ви ма, пи сци ма, је дан исти лик. Ти пич на, обра зо ва на, по -
ро дич но и у ма те рин ству оства ре на же на, же на гра да с ин те гри те том
сло бод ног би ћа све сна свог ис хо ди шта, при пад но сти и по ре кла.

Слу тим да ће по ја вљи ва њем ове збир ке, ко ин ци ди ра но, до ћи и до
за вр шет ка пе ри о да у ко ме су пи сци аути стич ки пи са ли за пи сце и тру -
ди ли се да се до пад ну ко ле га ма, за бо ра вља ју ћи на мноштво љу ди ко ји
че ка ју да про чи та ју из пе ра сво јих са вре ме ни ка о оно ме што се као по -
сле ди ца свих про жи вље них дра ма ми ну лих го ди на, у на шим жи во ти -
ма од ви ја ло, не би ли, ба рем кроз умет ност, спо зна ли и сво је ме сто у
свом вре ме ну и мо гућ но сти од бра не свог ин тим ног, у ши рем сми слу –
све та и пра ва на не за бо рав. Јер, упр кос увре же ном ста ву да реч не ма
вред ности и да књи жев ност не ме ња свет, јер не ма те жи ну ко јом би
ини ци ра ло про ме ну и „ре во лу ци ју” ми сли, очи глед но да по сто је књи -
жев ни ци ко ји сво јим ра дом до ка зу ју са свим су прот но. Ова збир ка је
из ра зи то уз бу дљи ва књи га упра во због то га.

Ка по ро ва кроз глас жен ских ли ко ва из збир ке по ста вља пи та ње о
то ме шта пред ста вља основ ну суп стан цу ства ра ла штва, по себ но књи -
жев но сти, и за чим уоп ште мо же да по сег не са вре ме ни пи сац у гра ђе -
њу сво га де ла. За чи јом при чом може пи сац, с ве ли ким сло вом П, да
че пр ка и кре не, а да се прет ход но ни је рас кусу рао са ли ко ви ма без чи -
јих жи во та и суд би на ни он сам не би имао ма те ри ја ла за при чу? Су -
штин ски, Пи сца из прича Весне Капор жи вот ни ти до ти че ни ти га се
ти че. За шти ћен од стра да ња, од ла ском је за у век из гу био при ли ку да
на сво јој ко жи по не се пр тљаг жи ве гра ђе за бу ду ће при че, ма кар она
би ла и осму ђе на пра хом ба ру та. Ова ко исти на ко ја се од ви ја ла пред
очи ма оних ко ји не са мо да ни су од ле те ли, не го су до ле те ли да по де ле
су би ну сво је ге не ра ци је, су сре ћу се у не по мир љи вим ствар но стима.
Јед на је пи сца од сут ног из зби ва ња на род ном тлу, а дру га за оне ко ји
су би ли део те ствар но сти, све до ци и жр тве. 

Збирка По се ћа њу се хо �а као �о ме се чи ни за о кру жу је се по след -
њом при чом у ко јој брач ни пар са овог под не бља, и тај лик же не што
се про вла чи кроз це лу књи гу, от кри ва ју ча ри јед не од свет ских пре -
сто ни ца а, за пра во, ма да фи зич ки одво је на од ме ста свог по ре кла, са -
свим је све сна да ти ме ни је по бе гла од се бе и лич не исто ри је па и,
за што не ре ћи, исто ри је сво га на ро да. У та ко по ста вље ном, ар хе тип -
ском рас по ре ду, од Ђур ђе из пр ве при че, што оби ла зи ра ње ни ке у ра -
то ви ма де ве де се тих, као де вој ка са сли ке Па је Јо ва но ви ћа што оби ла зи
бој но по ље тра га ју ћи за сво ји ма ко ји су на ње му па ли и при но се ћи им
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во ду да ута же жеђ, пре ко кро ки ја о три ма ста ри ца ма, древ ним же на -
ма у ли ко ви ма пра ба бе, ба бе и ма ми не мај ке, су ђа ји ца ма из ми то ло -
шких за пи са, са свим је до пу њен про фил са вре ме не же не ко ја не мо же
и не ће да се екс ко му ни ци ра из сво је ге не ра ци је и одво ји сво ју суд би -
ну од суд би на мла ди ћа-ра ње ни ка. 

Па ипак, ма да се не пре кид но освр ће на ми ну ле до га ђа је и са вре ме -
не ра то ве на овим под руч ји ма, и ма да при по ве да о про ла зно сти и смр -
ти, сна жан је ути сак да је глав на те ма жи вот у свим ње го вим сло је ви ма,
и сло бо да, мо гућ ност да чо век иза бе ре пут по ме ри свог ду ха и сво је ду -
ше, свог мо ра ла и свог вас пи та ња, те ма је са вест, кључ за пре по зна ва -
ње свог ме ста у маси љу ди сво га вре ме на, оних ко ји су ми ну ли пре нас
и оних ко ји ће до ћи по сле нас. Са вре ме ни чо век је ве о ма тра ги чан ако
не раз у ме да је огра ни чен вре ме ном тра ја ња сво га те ла.

Књи га, да не пре ћу ти мо, отва ра и про блем двој них адре са „од бе -
глих” пи са ца и не са гле ди ве по сле ди це на њи хо во ства ра ла штво ко је
тр пи ути цај ду ха но вог про сто ра и ду ха је зи ка но ве сре ди не. За гре бе -
мо ли са мо ма ло по по вр ши ни ко же тих ду хов них „апа три да” и на и ђе -
мо ли на не што, уза луд су уте кли. А ако под за гре ба ном ко жом не ма
ни че га, је су ли уоп ште жи ви и мо же ли се ичим ис пу ни ти та пра зни -
на. За то је ту Цр њан ски, да се при ка же у при чи „Сен ке” и под се ти ко -
јим сред стви ма, по ступ ком и ка квим „иро ниј ским от кло ном” је пи сао
о уз да си ма Чар но је ви ћа. А стра ни це Весне Капор, сво је вр сне апо те о -
зе ге не ра ци је на ив них хе ро ја, још је јед на ве за са Цр њан ским. Исто -
вре ме но, то је и по твр да да жр тва и ка да не до не се по бе ду у ра ту, ту
из ма клу по бе ду у ствар но сти мо же оства ри ти у ли те ра ту ри. Но, не тре -
ба за бо ра ви ти: да би смо при сту пи ли те ма ма од кр ви и ме са, мо ра мо их
би ти до стој ни, јер ве ли чи ну жи вот не или дра ме еп ских раз ме ра мо же
ли те рар но убе дљи во об ра ди ти, да се за кљу чи ти из ове про зе, са мо пи -
сац чи ја да ро ви тост ни је ма њег фор ма та. 

Го то во сви ли ко ви из при ча у овој од лич ној збир ци, као и она са -
ма, зна ју шта је се ди мен ти ра но у њи хо вом ге нет ском ко ду, а Капорова
се, као при по ве дач, су ве ре но кре ће по тој ар хе о ло ги ји са све шћу да ће
и ово до ба јед ном пре ћи у мит. Ако се ћа ње из бле ди, та да ћу из бле де -
ти и ја, као да по ру чу је јед на од же на у при чи из књи ге. 

Нај зад да по ме но мо и је зик у књи зи По се ћа њу се хо �а као �о ме се -
чи ни. Је зик гр го ри. То ко ви при по ве да ња се пре пли ћу, ин то на ци ја зву -
ка се ме ња, ре чи се по пут ка пљи ца сла па рас пр ска ва ју из ме ђу ко ри ца
и тим зву ци ма не ма кра ја, до кле год се отво ре на књи га др жи у ру ци. Је -
зик је сав ме ло ди чан, исто вре ме но и дре ван и мо де ран. Сасвим наш.
Ре че ни це су пи са не ја ким то ном, упр кос из ра же но лир ским од бље сци -
ма, и сјај но су све до чан ство ка ко моћ но мо гу да зву че при че, и ко јом
енер ги јом да зра че, ка да је у њи хо вом тки ву, по ред мит ског, и са вре ме -
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ни тре ну так, где из о би ље вир ту ел не и елек трон ске ко му ни ка ци је за -
пра во ства ра псе у добли скост у по тен ци јал ним су сре ти ма, док су штин -
ски спре ча ва ју са вре ме ног чо ве ка да оства ри то пли, људ ски кон такт
са дру гим би ћем. 

Усу ђу јем се да ка жем да је овом збир ком ве о ма ви со ко по диг ну та
ле стви ца и за дат озби љан за да так, у нај ма њу ру ку, ге не ра циј ским и
мла ђим ства ра о ци ма, ка ко се мо же би ти мо де ран и ар хе тип ски, са вре -
мен и на ци о на лан, умет нич ки увер љив а са свим про жет љу ба вљу пре -
ма сво ме по ре клу и све стан искон ске исти не да је ма те ри ја тру ле жна
а да све што по сто ји а не ви дљи во је го лим оком – тра је. 

На ви ше ме ста књи жев ни ца нам ка зу је да ли те ра ту ру по ста вља на
пи је де стал оних вред но сти због ко јих је до бро под не ти и жр тву ка ко
би жи вот пре то чен у при чу, не са мо кроз на ра ци ју, већ и кроз ре а лан
до жи вљај а ин тен зи ван са жи вљај при по ве да ча, учи нио вред ни јим на -
ста ло де ла. Но, и то за ви си од жи во та, осе ћа ња сло бо де и са ве сти сва -
ког пи сца. 

„Ре ка те че, пу сти мај ко ту гу”, те ши мај ку ма ле ни де чак из при че
„По под не на ре ци”, и бу ди је из уни ни је у ко ју за па да, као да је де ча ков
глас већ у бу дућ но сти и оту да јој до ви ку је да не би одоц ни ла ко ра ча -
ју ћи са сво јим де те том ка њој. 

Чи та лац ис та нач ног слу ха, пре не го што за тво ри ко ри це ове емо -
ци ја ма бремените књи ге, не ка се не из не на ди ако до ње га до пру ре чи
ко је стру је из ме ђу ње них ре до ва: „Ето, то је мој пр тљаг”, а одмах по -
том и ехо:

Non finito. 
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