
МАЈ СТОР СКИ ВЕЗ
Дра го слав Ми ха и ло вић, Мај стор ско пи смо, из да ње Ауто ра, Бе о град, 2007.

...све вре ме сам ужи вао и осе ћао пра ву ра дост од то га ка ко си та мо
раш чи ја вао и рас пли тао, уде вао, про ши вао и плео, зна ју ћи да не тре ба
ни да стра ху јем да не ћеш та ко из др жа ти до кра ја и да мај сто ри ја, кад
се све до кра ји чи, не ће из гле да ти као да се мај сто ри са ла са ма од се бе.

(из „Мај стор ског пи сма“)

Ауто ри зо ва не бе се де, не ко ли ко пи са ма, ин тер вју, по здрав не ре чи и по -
смрт ни го во ри, стра ни це днев ни ка, као и је дан пред го вор ра ни је об ја вље ној
књи зи, са мо су део жан ров ске и те мат ске ра су то сти Мај стор ског пи сма ко је,
уз све то, укљу чу је и нај ма ње три „кла сич на“ при по вед на тек ста. По вр шном
и не па жљи вом чи та о цу но ва књи га про зе Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа мо же из -
гле да ти као на бр зи ну и од пре ви ше ра зно ли ког ма те ри ја ла са чи ње на зб(и)рка
тек сто ва, са мо за ову при ли ку са бра них и уве за них у исте ко ри це, без не ке су -
штин ске ме ђу соб не ве зе. Ства ра ње та квог ути ска ни је слу чај но и пред ста -
вља ва жан део аутор ске стра те ги је ко ја, уоста лом, за овог пи сца и ни је нео -
бич на. Сво јом но вом књи гом он за пра во на ста вља ра ни је за по че ти ком по зи -
циј ски по сту пак хо ти мич ног спа ја ња тек сто ва ко ји при па да ју раз ли чи тим на -
ра тив ним и жан ров ским ти по ви ма. Се ти мо се Чи зма ша (1983) и њи хо вог дво -
стру ког дис кур са – сказ-при по ве да ња са јед не стра не и до ку мен тар не гра ђе
(ар хив ске вр сте) са дру ге, ко ји на по ре до, без ди рект не ве зе, ег зи сти ра ју у
истом тек сту; или пу бли ци стич ких, есе ји стич ких и до ку мен тар них сег ме на -
та у тро том ном Го лом ото ку (1990-95) окру же них „кла сич ним“ на ра тив ним
за пи си ма. И по след ња „пра ва“ збир ка при по ве да ка овог ауто ра, Ја ло ва је сен
(2000), та ко ђе има не што од фор ме на из глед не мар но са ку пље них ра зно вр -
сних и не са гла сних про зних об ли ка.

Сле де ћи овај ком по зи циј ски мо дел Ми ха и ло вић сво је Мај стор ско пи -
смо ис пи су је тех ни ком укр шта ња раз ли чи тих тек сто ва, на ста лих у сва ко ја ким
при ли ка ма у јед ном ду жем вре мен ском пе ри о ду (од кра ја осам де се тих до на -
ших да на), али их све сно гру пи ше у од ре ђе не те мат ске и жан ров ске кру го ве
ко ји, ма ко ли ко ме ђу соб но би ли уда ље ни, по чи њу да ус по ста вља ју соп стве -
не ин тер тек сту ал не ве зе и да, упра во сво јом це ли ном, фор ми ра ју зна чењ ски
низ но ве вр сте.

Са дру ге стра не, оно што у на ра тив ном сми слу об је ди њу је све ове раз -
ли чи те за пи се је сте исти аутор ски глас. Ма да се ра ди о за себ ним и стро го
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на мен ски пи са ним тек сто ви ма, из ра зи то не при по вед них вр ста, и до слов но
мо же мо ре ћи да је глав ни ју нак Мај стор ског пи сма сам ње гов аутор. За то је
књи га, по ма ло па ра док сал но, исто вре ме но и пу бли ци стич ког и фик ци о нал -
ног ти па и у тој жан ров ској не сво ди во сти от кри ва мо ње ну зна чај ну пред ност.

У фор мал ном по гле ду це ли на је ја сно по де ље на на три одво је на сег -
мен та. Пр ви део, окре нут пи та њи ма књи жев ног по ступ ка, пру жа ре ла тив но
рет ку при ли ку ка да овог ауто ра мо же мо чу ти да ис црп ни је про го ва ра о соп -
стве ној ли те рар ној прак си. Сто га не из не на ђу је што че ти ри тек ста ко ја чи не
овај сег мент ни су пи са на као сту ди о зна ауто ре флек си ја лич не по е ти ке, већ
пред ста вља ју, у пра вом сми слу ре чи – из ну ђе не од го во ре. У пар пи са ма, увек
ре пли ци ра ју ћи дру ги ма, аутор обра зла же соп стве не по гле де на ли те ра ту ру,
при по ве дач ки по сту пак, пи та ње је зи ка у књи жев но сти. По след њи текст по -
ме ну тог де ла књи ге за и ста је сте ин тер вју ко ји са Ми ха и ло ви ћем во ди др Ро -
берт Хо дел, про фе сор сла ви сти ке на мин хен ском уни вер зи те ту. Аутор по себ -
но, и не по пр ви пут, од ба цу је по сту пак „пре но ше ња“ ствар но сти у ли те рар -
ни текст (При по вед на и жи вот на ствар ност ни је исто) и ука зу је на об ли ко -
твор не мо ћи са мог је зи ка (по себ но ње го вих го вор них фор ми). Па жљи ви је
чи та ње ука за ће и на то да се про ми шља ње соп стве ног при по ве да ња пре све -
га од но си на пр ви део ства ра ла штва, да кле, на зо ви мо је та ко, на „пре го ло о -
точ ку про зу“ и отуд пред ста вља, и у хро но ло шком сми слу, по чет ни ко рак ове
књи ге.

У на став ку се Ми ха и ло вић вра ћа сво јој цен трал ној ли те рар ној и жи вот -
ној те ми – Го лом ото ку. Не са мо те мат ски већ и је зи ком, сти лом, оства ре ном
ат мос фе ром, овај сег мент Мај стор ског пи сма до слов но озна ча ва на ста вак по -
след њег то ма исто и ме не књи ге. Кроз три обим на тек ста аутор пру жа но ва са -
зна ња до ко јих је до шао то ком де ве де се тих. Ме ђу тим, по ме ну ти део скри ва
и при по вед ну ра ван ко ју прет ход на про за не по се ду је – онај ду го оче ки ва ни
и кључ ни тре ну так спо зна је соп стве ног по ло жа ја у стра вич ном исто риј ском
ме те жу, омо гу ћен ауто ро вим уви дом у лич ни до си је ко ји је Слу жба др жав не
без бед но сти во ди ла то ком че тр де сет го ди на (1949-1990). Ове стра ни це (ина -
че нај о бим ни ји текст у књи зи), да те као си ро ви днев нич ки за пис ли шен до -
дат ног књи жев ног уоб ли ча ва ња, ком по зи циј ски сме ште не у са мо сре ди ште
збир ке, са др же ин тим ну ис по вест и бол но пре и спи ти ва ње не са мо лич ног по -
сту па ња у зло вре ме већ и соп стве ног пи са ња о том вре ме ну. Ви ше од три де -
сет го ди на Ми ха и ло ви ће вог тра га ња, пи са ња, и про ве ра ва ња чи ње ни ца, ра -
да чи ји је пу бли ци стич ки вр ху нац Го ли оток, а ли те рар ни ро ман Зло тво ри,
ко нач но се за вр ша ва на овим стра ни ца ма. Не ка ко и сим бо лич ки овај део књи -
ге за тва ра пред го вор ру ском из да њу Го лог ото ка, об ја вље ном 2001. го ди не. 

По след њи сег мент пред ста вља и у хро но ло шком сми слу за вр ше так це -
ли не по што се од но си на ак ту ел но ан га жо ва ње на шег ауто ра. За ни мљи ва је
и чи ње ни ца да је ве ћи на ових тек сто ва већ об ја вље на у књи зи бе се да Вре ме
за по вра так (2006), што до дат но све до чи о све сном из бо ру де ло ва и кон цеп -
ци ји Мај стор ског пи сма. Њи хов за јед нич ки име ни тељ је сте на гла шен по ле -
мич ки тон и не пре ста но ауто ро во под се ћа ње на раз ме ре ка та стро фе ко ју је
срп ски на род до жи вео у два де се том ве ку, на ње не глав не узро ке, као и на по -
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сле ди це упор ног ис тра ја ва ња на по гре шном пу ту. У кон тек сту чи та ве књи ге
при ме ћу је мо да аутор ски глас, по шав ши од сми ре не по е тич ке ре флек си је на
по чет ку и про шав ши кроз по кај нич ко са мо и спи ти ва ње у цен трал ном де лу
књи ге, са да до би ја но ви ква ли тет и зву чи сна жно, оштро и опо ми њу ћи. За вр -
ше так по след њег сег мен та пре тва ра тај глас у уса мље ни крик три бу на, глас
ва пи ју ћег у пу сти њи, очин ски и про роч ки ла мент над суд би ном јед ног на ро да. 

Ре ла ци је из ме ђу раз ли чи тих тек сто ва, би ло да су да те као уз гред на ан -
ти ци па ци ја или слу чај но под се ћа ње, би ло као ја сно упу ћи ва ње или ди рект -
на ве за, по ја вљу ју се по свим прав ци ма ове збир ке. Пи та ње упо тре бе ди ја ле -
кат ског је зич ког об ли ка у књи жев но сти, из раз го во ра о прин ци пи ма сказ-при -
по ве да ња на по чет ку, ус по ста вља ве зу са пи та њи ма де пре са ци је ста ри јег но -
во што кав ског го во ра из по ле мич ких тек сто ва са кра ја књи ге; очу ва ње срп -
ско хр ват ског на зи ва за је зик пре по зна је се као ре ци див ти то и зма ко ји ну жно
ко му ни ци ра са го ло о точ ком те мом; мо тив не ста ја ња, уве ден лир ским про ло -
гом Са њам да сам умро, ко ре ли ра са крат ким за пи си ма о смр ти (нај че шће
из го во ре ним пред хум ка ма пре ми ну лих при ја те ља) ко ји по пут ре фре на раз -
два ја ју по ме ну те глав не сег мен те књи ге, да би се ко нач но за тво рио тек стом
Ја ук за при ја те љем.

О ја сној кон цеп ци ји, од но сно све сном ком по зи циј ском по ступ ку гра ђе -
ња је дин стве не це ли не све до че и тек сто ви ко је аутор по ста вља на оквир збир -
ке. Књи га по чи ње и за вр ша ва се фор мом ко ја је мно го бли жа кла сич ном при -
по ве да њу, пот пу но раз ли чи том од оне у ње ном пре те жном де лу. Та ко при по -
вет ка Умет ник и ко ба си ца, као и крат ки текст Чи та ње по е зи је из фо те ље,
две за вр шне при че ове нео бич не про зне це ли не, за јед но са про ло гом на ње -
ној пр вој стра ни ци, и фор мал но за тва ра ју ком по зи циј ски круг. 

На чин на ко ји се уво де, сла жу и укр шта ју мо ти ви и зна че ња у жан ров -
ски и стил ски не са гла сним за пи си ма ове књи ге, го во ри о из ван ред ном осе ћа -
ју ауто ра да одр жи ко хе рент ност и фор му це ло ви то сти збир ке из ра зи то ра зно -
вр сних тек сто ва. Пра ву вред ност Мај стор ског пи сма на ла зи мо у на ро чи том
пре о бра жа ју чи та лач ке све сти ко ја од по чет ног за др жа ва ња на по је ди нач ним
за пи си ма, од ути ска да сле ди не ка кав про из во љан и слу ча јан тек сту ал ни низ,
да са гле да ва сво је вр сно „ни за ње без ве зе“, да љим, па жљи ви јим чи та њем,
упра во вра ћа њем на но во чи та ње, ла га но от кри ва оне бит не и „пра ве ве зе“, а
це ли на се ко нач но по ја вљу је као убе дљи ви мај стор ски вез из ве ден ис ку сном
ства ра лач ком ру ком. 

Бранко Илић
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