
156 /  Повеља

Александра Бојовић

РОМАН О ЧИТАЊУ И ПИСАЊУ 

Си ни ша Бо ља но вић, Про gле dа ва ње 
До бар на слов, Бе о град, 2015

Оп ти ми стич но, а са мим тим и по ма ло на ив но, ве ру је мо да се са вре ме -
на кри ти ка еман ци по ва ла и пре ва зи шла, ван уџ бе нич ке ли те ра ту ре о
на у ци о књи жев но сти, не по треб ну по де лу на уну тра шњи и спо ља шњи
при ступ књи жев ном де лу. Упли та ње ван ли те рар них де та ља у при ка -
зи ва ње и/или ту ма че ње књи жев ног тек ста не са мо да је де це ни ја ма од -
ба ци ва но као за ста ре ло, већ је и исме ва но као не зна ње и не у кус, а све
то у име од бра не аутох то но сти књи жев но у мет нич ке тво ре ви не као да
она са ма по се би не по сто ји. Ако би о граф ски, исто риј ски, со ци јал ни
или би ло ко ји дру ги кон текст мо же угро зи ти ква ли тет не ког књи жев -
ног тек ста, он да ту ни је реч о ква ли те ту. Због све га то га се не устру ча -
ва мо да ка же мо да је ро ман Про gле dа ва ње пр ви ро ман Си ни ше
Бо ља но ви ћа. Ти ме не иза зи ва мо по ме ра ње ин те ре со ва ња са књи жев -
ног тек ста на пи сца, већ из ра жа ва мо из не на ђе ност чи ње ни цом да је
реч о књи жев ном пр вен цу. С дру ге стра не, не же ли мо се оглу ши ти о
же љу пи сца, ко ји у на ме ри да бар фик тив но оста не ано ни ман, уме сто
сво је би о гра фи је пи ше крат ку при чу. Ти ме се гра ни це ро ма на ши ре, он
се пре ли ва у по ље ван ли те рар ног, а би о гра фи ја као ван ли те рар ни
текст по ста је са став ни део све та фик ци је. Ис ти ца ње овог де та ља ви ше
је од по тре бе да се ука же на је дан пост мо дер ни стич ки по сту пак, јер он
сам по се би ни је ни ино ва ти ван ни књи жев но фа сци нан тан. За пра во, у
овој Бо ља но ви ће вој лу ка вој игри пре по зна је мо, без на ме ре да уни зи -
мо зна чај дру гих пи шче вих ак тив но сти ко је би се у не ком дру гом слу -



ча ју увр сти ле у ред би о граф ских, искре но при зна ње да је ње гов пр ви
ро ман ње го ва је ди на би о гра фи ја. Оту да пре пли та ње фик тив ног и би о -
граф ског, од но сно тек ста ко ји би тре ба ло да бу де би о граф ски у кла сич -
ном сми слу, на мар ги на ма овог ро ма на, по ред не сум њи вог естет ског
сми сла, сво је оправ да ње про на ла зи и у чи ње ни ци да је де би тант ски
ро ман за са да је ди на про фе си о нал на би о гра фи ја пи сца.

Ро ман Про gле dа ва ње је, по ред при сут них еле ме на та љу бав ног, со ци -
јал ног, по ли тич ког, па чак и де тек тив ског ро ма на, пре све га ро ман о
пи са њу и чи та њу. Сви на ве де ни еле мен ти, ко ји би у не ким про чи шће -
но иде ал ним усло ви ма школ ске упо тре бе слу жи ли за кла си фи ка ци ју
ро ма на као љу бав ног, со ци јал ног или де тек тив ског, ма ко ли ко се на -
ме та ли као те мат ски но се ћи, за пра во су де ко ра тив ног ти па. Бо ља но -
вић фа бу ли при сту па у ма ни ру Да ни ла Ки ша, од но сно по ре цеп ту ко ји
је Киш усво јио од Шклов ског: Фа бу ла је, за pра во, tек gра ђа за си жеј -
но об ли ко ва ње. Ти ме по ступ ци чи та ња и пи са ња у овом ро ма ну по ста -
ју мо де ли си жеа ко ји ма се уоб ли ча ва ни ма ло јед но став на фа бу ла
ис пре пле та них људ ских суд би на. Украт ко и из прак тич них раз ло га
упро шће но, фа бу ла ро ма на Про gле dа ва ње из гле да ла би ова ко: Да вид
При ца, бив ши но ви нар, на свој три де сет и де ве ти ро ђен дан од Ива на
Не ши ћа, зва ног Игу ман, свог ци ме ра из сту дент ских да на, а са да по ли -
ти ча ра, опор ту ног на ци о на ли сте, ко ји је ис пли вао из мут них дру штве -
них де ша ва ња с по чет ка овог ве ка, до би ја на чу ва ње пи штољ. На кон
тог до га ђа ја Да вид упо зна је сту дент ки њу књи жев но сти Ему Га ши, ко -
ја је на ив но и са иде а ли стич ком ве ром у свој бу ду ћи по зив књи жев -
ног кри ти ча ра, уву че на у не ви дљи ву срп ску ули цу цр ве них фе ње ра. У
раз го во ру от кри ва ју да има ју за јед нич ког узроч ни ка сво јих про бле ма:
по ли ти ча ра у успо ну – Игу ма на. Ме ђу тим, су прот но Че хо вље вој стра -
те ги ји, та ве за из ме ђу Да ви да и Еме тек је је дан ка пут ко ји је већ дав но
ока чен о ек сер и че ка да бу де от кри вен. На и ме, Да вид од Еме са зна је о
исто ри ји сли ке Чуdни сtвор, ко ју је на сли ка ла ње на мај ка Ир ма Га ши,
ко ја је би ла за љу бље на у де сет го ди на мла ђег Ви да ка Да ви до ви ћа. Да -
вид о Ви да ку зна из при че Пе тра Да ви до ви ћа, Ви да ко вог оца. На кон
упо зна ва ња са Емом, Да вид од ла зи на про мо ци ју књи ге Чуdни сtвор,
ко ју је на пи сао сле пи пи сац Ви дак Да ви до вић, од но сно са да Ви дак Да -
вид. На кон про мо ци је, а на ју че ра шњи на го вор Еме, Да вид и сам по -
чи ње пи са ње свог ауто би о граф ског ро ма на. То ком пи са ња, Да вид
пра ви па у зу ка ко би про чи тао Ви да ков ро ман. 

Упро шће на и пре па ко ва на по ли не ар ном хро но ло шком сле ду ова ко
би из гле да ла фа бу ла ро ма на Про gле dа ва ње. Ме ђу тим, при по ве да ње у
овом ро ма ну, ко је је у исто вре ме не хро но ло шко, по ли пер спек тив но и
до ку мен та ри стич ко, оства ре но је по мо ћу фик тив них по сту па ка чи та -
ња и пи са ња, ко ји се де ша ва ју у тре нут ку док ми као не фик тив ни чи -
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та о ци чи та мо ро ман Си ни ше Бо ља но ви ћа Про gле dа ва ње. На и ме, си -
жеј но об ли ко ва ње већ при ка за не фа бу ле из гле да ло би ова ко: Да вид
При ца на кон про мо ци је ауто би о граф ског ро ма на Ви да ка Да ви да по -
чи ње пи са ње свог ро ма на. Ме ђу тим, пи са ње чи јем чи ну као чи та о ци
при су ству је мо у јед ном тре нут ку Да вид пре ки да ка ко би про чи тао Ви -
да ков ро ман Чуdни сtвор: По pо враtку у со бу из јак не ва dи ком pакt
dиск на ко ме је „Чуdни сtвор”, ро ман сле pоg pи сца чи јој је pро мо ци ји
pро шле но ћи pри су сtво вао. За вр tев ши gа не ко ли ко pу tа око ма лоg
pр сtа, сtа вља gа у ком pју tер уме сtо Ви вал dи је вих Го dи шњих dо ба
(...) (стр. 65). Про чи tав ши цео ро ман, Да виd бр зим pо tе зом pр сtа за -
tва ра pро зор dо ку мен tа, (...). Про tеgнув ши се на tрен, он pо но во сpу -
шtа ру ку, јеdним кли ком ми ша мак си ми зу је свој фајл и ма ло за tим
на сtа вља dа pи ше (стр. 233). Из ме ђу ова два гра нич на ци та та, јед ног с
по чет ка и јед ног ско ро с кра ја ро ма на, на ла зи се Ви да ков ро ман Чуdни
сtвор, чи јем чи та њу при су ству је мо за јед но са Да ви дом. Ро ман Чуdни
сtвор је ти пи чан ро ман до ку мен та ри стич ког ти па, са ста вљен од Ви да -
ко вих се ћа ња, днев нич ких за пи са Пе тра Да ви до ви ћа, Ви да ко вог оца, и
Ир ме Га ши, Ви да ко ве де вој ке и Еми не мај ке. Ви да ко ва на ра ци ја у пр -
вом ли цу у ви ду се ћа ња на до га ђа је од пре два де се так го ди на би ва пре -
ки ну та чи та њем, од но сно слу ша њем по мо ћу скринридера днев нич ких
за пи са ње го вог оца и Ир ме. Пре ма то ме, као у слу ча ју Да ви до вог ро -
ма на, и у слу ча ју Ви да ко вог по ста је мо ње гов са у че сник у чи та њу ту -
ђих ру ко пи са (Ир ми ног днев ни ка и днев ни ка Ви да ко вог оца), ко ји
по ста ју са став ни део ње го вог ро ма на Чуdни сtвор. 

Као што смо на по чет ку већ ре кли, чи та ње и пи са ње су си жеј ни мо -
де ли ко ји у ро ма ну Про gле dа ва ње уоб ли ча ва ју фа бу лу. Ме ђу тим, то је
са мо је дан од раз ло га за што смо овај ро ман од ре ди ли као ро ман о чи -
та њу и пи са њу. Ауто по е тич ки ко мен та ри, ре ми ни сцен ци је и ци та ти
из дру гих књи жев них де ла, пред ста вља ју сво је вр сну те о риј ску осно ву
ко ја је прак тич но оства ре на кроз опи са не при по вед не по ступ ке. На и -
ме, ци та ти и упу ћи ва ња на дру ге пи сце и књи жев на де ла, као сво је вр -
сни ауто по е тич ки ма те ри јал, јер уно се део ту ђих по е ти ка и усме ра ва ју
па жњу чи та о ца ка пи шче вој лек ти ри, ра су ти су кроз чи тав ро ман Про -
gле dа ва ње, од но сно и кроз Да ви дов и кроз Ви да ков ро ман. Ме ђу тим,
нај ја чи ауто по е тич ки ефе кат има прет по след ње по гла вље ро ма на Је -
ван ђе ље pо Да ни лу. Мо гли би смо уне до глед тра га ти на ког Да ни ла је
Бо ља но вић ми слио име ну ју ћи ово по гла вље, јер би блиј ски кон текст
при зван реч ју је ван ђе ље, не да је ре зул та те: би блиј ски Да ни ло ни је је -
ван ђе ли ста, већ ста ро за вет ни про рок. Ме ђу тим, сва им пли цит на ука -
зи ва ња на Да ни ла Ки ша и ње го ву пре по зна тљи ву до ку мен та ри стич ку
по е ти ку и тре ти ра ње фа бу ле као гра ђе за си жеј но об ли ко ва ње, о че му
је на по чет ку би ло ре чи, у овом по гла вљу до би ја ју кон крет ну по твр ду
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и као при хва тљи во ре ше ње окон ча ва ју на шу по тра гу: Ка dа чо ве ку не
pре о сtа је ни шtа dру gо, pо чи ње dа pи ше. Пи са ње је чин оча ја ња, без -
на ђа. Сtа ви tи се би ом чу око вра tа или се сtи за pи са ћу ма ши ну, tо
је је dи на dи ле ма. И pи сац за pра во и не чи ни ни шtа dру gо dо tо: сва ки
pут се из но ва ис ку ша ва (стр. 245). Ове ре чи Да ни ла Ки ша као ци тат су
угра ђе не у Да ви дов ро ман, а чи та их Ема, сту дент ки ња књи жев но сти.
Оне су део ње ног убе ђи ва ња Да ви да да на пи ше ро ман. У овом слу ча ју
Киш је име но ван са мо као наш ве ли ки pи сац због че га се ра чу на на чи -
та о ца ко ји је спо со бан да тај ци тат пре по зна као сиг нал. Ти ме Да ни ло
Киш, као део лек ти ре Бо ља но ви ћа, сту дент ки ње Еме и по тен ци јал ног
иде ал ног чи та о ца чи је по сто ја ње Бо ља но вић сва ка ко прет по ста вља,
по ста је књи жев ни је ван ђе ли ста, онај ко ји до но си до бре ве сти и онај
чи је се ре чи чи та ју као сво је вр сни књи жев ни за кон: Чо век pо сtа је pи -
сац уpра во за tо шtо је оdа брао dа ка же из ве сне сtва ри – сво ју tра gич -
ну уса мље носt, сво је оча ја ње – али он је tа dа, у tом tре нуtку
tра gич ног из бо ра из ме ђу pи са ња и ак ци је, тј. pи са ња као ак ци је, још
са мо кан dи dаt за очај ни ка али не још и pи сца, и он ве ру је dа је pи са ње
dо сtој на за ме на еgзи сtен ци је и dа dа кле има не ки ви ши сми сао. Пи сац
се pо сtа је tек за tим: ка dа се сру ше све илу зи је о pи са њу као ак ци ји
(...). Пи сац се pо сtа је tек ка dа се схва tи tај dру gи dео сар tров ске dе -
фи ни ци је: dа pи са tи зна чи ре ћи сtва ри на из ве сtан на чин, dа је pи -
са ње за pра во tра gа ње за сво јим соpсtве ним иdен tи tе tом, јер смо већ
са зна ли dа се ли tе ра tу ром и pо мо ћу ли tе ра tу ре не мо же учи ни tи
ни шtа (...). Сва мо ја tе о риј ска на кла pа ња око Фор ме и Сtи ла и ни су
ни шtа dру gо dо pо сле dи ца tоg и tа квоg са зна ња: dа онај ко хо ће pро -
зом dа pро све ћу је, dа аgи tу је, dа вла dа, dа ка же све tу не ке сtва ри, dа
је tај pу бли ци ста и dа не ма с pро зом ни ка кве ве зе (стр. 246). Овај по -
ду жи ци тат ре чи Да ни ла Ки ша би ло је нео п ход но на ве сти, ма кар и у
не што скра ће ном об ли ку у од но су на исти ци тат ко ји се по ја вљу је код
Бо ља но ви ћа, јер пред ста вља обра зло же ње мно гих мо ти ва овог ро ма -
на. На и ме, као по Ки шо вом опи су, и Да вид и Ви дак, ли ко ви и на ра то -
ри овог ро ма на, пред ста вља ју тра гич но уса мље не и очај не осо бе.
Обо ји ца у сво јим ро ма ни ма тра га ју за соп стве ним иден ти те том, све сни
су ме та мор фо зе, што и про ме ном име на по ка зу ју: Да вид се би као ли -
ку свог ауто би о граф ског ро ма на да је име Но вак, јер је нов у од но су на
се бе ста рог, а Ви дак Да ви до вић се би као пи сцу да је име Ви дак Да вид.
Ина че, ан тро по ни ми могу бити по се бан и ве о ма бо гат пред мет ис тра -
жи ва ња у овом ро ма ну. На пра ви ће мо крат ку ди гре си ју због за ни мљи -
во сти те ме: на кон скра ће ња пре зи ме на, Ви дак има исто пре зи ме као
Да ви до во име; Ви да ко во име тра гич но исме ва ње го ву суд би ну, Ема као
псе у до ним узи ма име Со ња, а пра вом пре зи ме ну до да је -ић. За име ка -
же да се са мо на мет ну ло, што ука зу је на књи жев но по ре кло име на –
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Со ња из Зло чи на и ка зне. И Да вид и Ви дак су су и цид ни, али на кон не -
у спе лих и из ма шта них са мо у би ста ва, пи са њем про на ла зе но ве себе:
Све сtан је сво је ме та мор фо зе, (...) (стр. 9). Или: бу dу ћи dа он ви ше ни -
је исtи онај чо век, ју че ра шњем се би, ујеdно и pро tа gо ни сtи pри че, са -
свим ло gич но, dа tи но во име (стр. 17). У ред ова квих при ме ра иде и
ви ше пу та ко ри шће на у раз ли чи тим си ту а ци ја ма ре че ни ца из Дру gе
књи gе Се о ба: Има се о ба, смр tи не ма. Напослетку, Ки шов опис при по -
ве дач ког по сла се по твр ђу је у овом ро ма ну по пи та њу фор ме и си ла као
не пу бли ци стич ко, а са мим тим и не сен за ци о на ли стич ко при по ве да ње
о вре ме ну и љу ди ма ко ји су га обе ле жи ли. Све со ци јал не окол но сти
кра ја два де се тог и по чет ка два де сет и пр вог ве ка, ма ко ли ко би ле за ни -
мљи ве, сво де су у ро ма ну на де кор. Ти ме је Бо ља но вић из бе гао спу шта -
ње у пу бли ци сти ку, јер ка ко Сар тр ка же ли те ра ту ром се не мо же
учи ни ти ни шта. 

Најзад, вра ћа мо се на ме сто ода кле смо и кре ну ли: на чи ње ни цу да
је ово пр ви ро ман Си ни ше Бо ља но ви ћа. Пу бли ци стич ки је и из ве шта -
че но с до брим ма ни ри ма ре ћи „да иако је пр ви ро ман Си ни ше Бо ља но -
ви ћа, ро ман Про gле dа ва ње пред ста вља зре ло оства ре ње...”. Због то га
ће мо и из бе ћи та кву фор му ла ци ју, што не зна чи да се са њом и не сла -
же мо. Јед но став но, за вр ши ће мо у ми стич но-мар ке тин шком ма ни ру да
је ово ро ман о чи та њу и пи са њу, ко ји ће вас уву ћи у ис пре пле та ну игру
оних ко ји чи та ју и пи шу та ко да ће те за жа ли ти ако ни сте пи сац.
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