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СОПСТВОКОДИРАНОСНОМ
ИЛИКЊИГАКОЈАМИСЛИ
БОЈАНЈОВАНОВИЋ,ОНИРИЧКИКОД–
УВОДУАНТРОПОЛОГИЈУСНОВА,

HERAEDU,БЕОГРАД2017.

Бојан Јовановић надвијен над двадестепрви век гледа у
огледалочовечанства.Очиманајбољихшамана.Гледаујед
нутачкуреченогвекаизкојесеможерашчитатикодснова,
тогзаједничкогименитељасвихонихкојисуживелидоса
даионихкојигасаданапланетиокружују.Тајпогледјеde
porfundis.Онјевертикаланипомерагранице.Онтражикод
засновекаоштојебиблијскикодтражиоЊутн.Кажу,даје
Њутнимаокомпјутернебимутребало15годинакрвавог
радакојиинијесасвимокончао.БојанЈовановићјекњигу
окојојјереч„Ониричкикод–уводуантропологијуснова”,
припремаосигурномногодужемадајеимаокомпјутер.Јер
јекрозсвесвојекњигекојеједосаданаписао,укључујући
дабомеиАнтологијуснова,тобилаприпремазаову,инада
мосеускоронареднупосвећенусновима.Ауприпремнего
динеубрајамињеговегодинесневања.Јерсамочовеккоји
једобарсневачможеписатиосновиматакопродубљенои
фокусирано.Самочовеккојиимасвојвеликисандазаснује
антропологијусноваможесветодасажмеуједнукњигуу
којој јемногокњига, читавабаштинаи самоонможедо
вољнојаснодаовомкњигомпојаснизначајтумачењасваког
снаукојемјесадржанцелиживотнииспознајниконтекст
сневачаукојојсеиархетиповипојављују.Каснијећемови
шерећиотимобластимаокојима,узгред,говоресведосада
објављенекњигеБојанаЈовановића.

Да,постојенекекњигекојепомерајугранице.Којевам,када
случајнодођууруке,одговарајунапитањакојастебезуспе
шнопостављалинекомдругомпрочитаномштиву.Морам
дапризнамда,мадасампрочитала заистаприличнокњи
га о сновима, тек после ове Бојана Јовановића, почело је
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нештодаседешавасамојимсновима.Одједномсупостал
згуснути.Каокапмеда.Каодајепрочитанохтелоданачи
нисинтезусвихмојихсновазаштићенихpaswordomидаих
откључа.Назвала сам их ретро снови, пошто су прикази
валиретроспективумојихнепослушанихнаравоученијаиз
ранијих снова, ипрестала самоњимада рамишљам.Све
дотренуткакадасамзапочеладапишемовајтекстоаутору
закојегмевезујукњигеомитовима,магији,пророчанстви
ма,памћењуи самозабораву, антрополошкојимагинацији,
антологијисноваијошмноготога.БојанЈовановићје,по
редтогаштојеетнологиантрополог,ауторпреко10књи
га стихова,и синеаста, ауторчетрдесетакфилмова,ишта
јошне.Неколикоживотајепотребнозасвеовоионојош
ненабројано.

Увексамсадивљењеминемалореспектаслушаласнове
онихљудикојисусањаливеликаименасветскебаштине,
водилиразговоресањима,питалиихидобијалинеочеки
ванеодговоре.Ималасам,дабоме,наумуЈунговумисаода
сеувексањаупрвомредуиготовоискључивоосебиикроз
себе.Кадбихјамоглатакодауснимодабранесаговорнике,
мислиласам!ТомеподсетилонаасимптотуБлезаПаскала
„Кадабинекизанатлијабиосигурандаћесвакеноћидва
наестсатисањатидајекраљ,мислимдабибиоготовоисто
такосретанколикоикраљкојибисвакеноћидванаестсати
сањаода је занатлија.”Учему је онда тајна снова, поми
слићете.ИуправожелимдасвакичиталацОниричкогкода
постависебиовопитање.ЈерцелакњигаБојанаЈовановића,
којасномкодираСопство,илиСопствомсан,говориуправо
иотоме.Требалобинамдостапросторадасвакопоглавље
обрадимокакозаслужује.Атоћерећиуразговорусаауто
ром, сапричамаи тумачењиманашихињегових снова, о
додирнимтачкама са стваралаштвом,о књизикоја ће,на
дамсе,послеовогауследити.Али,редналажедапочнем
одпочетка.

ПолазимодтврдњеБојанаЈовановићадаје„Санстварала
штвокојесезавршавабуђењем”,нужнонаилазећинапита
њедалисмомиухваћениумрежисноваловциилиловина.
Далисмооникојимрежубацајуилионикојисеумрежу
хватају.Јерсвакисневачјејединивласниксвогсна,сведок
ганеиспричадругима.Тадасанпостајеколективнасвојина,
постајенаратив.Богатствотеимовиненемерисематери
јалниммерилимавећњеговомиспреплетеношћумитовима,
визијама,легендама,обичајима,алхемијом,традицијом,ба
штином,исветоупакованоунесвеснодајелепиобилатдар
акосневачумедагаотвори.Санједаклеиндивидуалнатво
ревинасакојомможемоучинитиштагодхоћемо,можемо
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дагапамтимо,заборавимо,запишемо,тумачимоилизане
маримо.Алиакојесанстваралаштвокојесезавршавабу
ђењем,какоБојанЈовановићтврди,тумачењеснајевеома
значајнојерјепутдотајне,путдоСопства,путдоБога.А
истваралаштвосвојпутпролазитражећиисто.„Уметничко
стварањеидентично јепроцесусањања”,пишеЈовановић.
У сну, као и у стању дубоке инспирације постоји неко ко
руководицеломдраматургијом,некочијимразлозима,мо
тивима,метафизициипорукамакојешаље,стреминашене
свеснокрозсаникрозстваралаштво.Затојеважнодасан
декодирамосећајућисемеђуосталимаиТалмуда–какосе
санпротумачитакоћесеидесити.БојанЈовановићзнадаје
језиксновазаборављенијезик,покушавада,заснивањеман
тропологијеснова,повучепаралелуизмеђуиндивидуалног
иколективнонесвесногиудружиихуразрешавањутајни
снова.Тајнистваралаштвакојојсе,упркоссвимнастојањи
ма, естетика није много приближила.Можда нешто више
филозофија уметности или психологија уметности. Мада
јеиустваралаштвуиусневањуједаноднајбитнијихеле
мената управо контекст. Дакле не само текст уметничког
делаиснанегоињиховконтекст.идабитајзадатаккоји
је себи поставио прошао научнички доследно, Јовановић
у дијалогу са свима онима који су се том грађом бавили,
одАртемидораизДалдиса,Платона,Аристотела,доФрој
да,Јунга,РожеКајоа,Настовића,Требјешанина,Јеротићаи
других,успостављаантропологијусноваинсистирајућина
вертикалномсагледавању,даклегледањукрозслојевемито
ва,легенди,визија,алхемије,мистерија,магије,ентологије,
баштинеуистовреме.Тојеправипогледудубинукојиће,
свисуизгледи,јединидатицеловитерезултатеатежњака
целиниравнајевечитојтежњичовеказабесмртношћу.

Пресвега,даупитамоовуизванреднукњигукојасе,мада
научнодела,читасазнатижељомравномонојкадаурука
мадржите одличнудокументарну уметничкупрозу, дакле
да упитамо књигу због чега је њен поднаслов увод у ан
тропологијуснова?Евоодговораауторанасамомпочетку
књиге „Суштинаантрополошкогприступасновимаогледа
сеуконтекстуалномсагледавањуитумачењу,којиподразу
мевањиховувертикалнудимензијукојасежедоархаичних
слојеваиобликадревнепраксе”.Даклесновекојесањамо
можеморазуметисамоуконтекстувишедимензионалности
итосагледавајућикрозпризмувертикале.Акојепрачовек
сањаопоистимпринципимакаомиданас,алогичноједа
јетако,онјезаразликуоднас,умеодадекодираснове.За
што? Једноставно јер јебиоближии себииприроди. Јер
јејошвладаозаборављенимјезиком,зависећиодтумачења
својихсноваокосетве,жетве,лова,временскихприлика,јер
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„Сањање је урођени, наслеђени образац рада несвесног”,
пишеЈовановић,анесвесноувекзнавишеодсвести.

УвеликојсинтезилектиреосновимаБојанЈовановићуовој
књизиупућујенаФројдовуподелуснованаманифестнии
латентнислој,правећиодмахсвојприступјасним:„Антро
полошки приступ сновима претпоставља диференцирање
предмета разматрања на област у којој се снови доводе у
везусанепосредномживотномпраксоминасферуукојојсе
транспонованимеханизамснаможепрепознатиуразновр
снимоблицимакултуре”.Заправосебитанаспектрадасна,
пишеЈовановић,огледаутежњидасескривени,латентни
санпретвориуманифестни.БојанЈовановићзатоинсисти
радасетавелика,богатаграђа,којаусебисадржислојеве
градивнихелеменатаодмногопреиизвечногсада,проу
чавауравнивертикале.Даклепогледомкрозсветеслојеве
досамогпочелаинастојиданампокажепутдоодговорана
питањекаквимтумачењемоткритизначењеснова.Узимају
ћинаравноуобзирдасечовековживотсастојиоддваважна
сегментаснаијаве,каоданодсветлаитаме.идајеуснудо
лазакдоразрешењапроблемајавеувекнаграницимогућег.
Јаваисан,тамаисветлост.Мадасу,каженашаутор,грани
цеуснуусловне.Присвојојврломинуциознојанализитако
комплекснеграђекаоштојенабројана,инсистира,дасеу
снуналазивремекојесекрећеуобрнутомсмеру,тенамсе
збогтогачинидасмо јакодугосањали једансан,адаон
заправонијетрајаотолико.Обрнемоливреме,рећићеМир
чаЕлијаде,имаћемоутисакдаприсуствујемоувекизнова
стварањусвета.Међутим,оноштојебитно,БојанЈовано
вићизоветезеизводизакључакдајесамимтимизмешта
њесубјектаусан,каоиуслучајуритуала,стањаекстазе,
визија,исмештањепојединцаусферуколективног,уства
ричовековначинданебудесамусвојиманксиозностимаи
дапродуживреме.Поштојењеговатежњазабесмртношћу
одвајкаданеупитна.

Аштајезаправоциљдекодирањаснова,товраћањенаје
зиккојијечовечанстводавнозналоиразумевало,сећањена
ванчулнукомуникацијукојајеразвојемговоразакржљала.
Декодирањем снова дошло би се до истине представљене
самимБогом,кажеБојанЈовановићуовојкњизи.инатај
начин бисмодошлиближеирешењутајнестваралаштва.
Аликакокадајесвакисаниндивидуалан,теганеможемо
тачнотумачитинаосновусановника,јерзасвакогсневача
једанистисањанисадржајзначинештосасвимдруго.Од
говорје–правимтумачењемсвакогпојединачногсна.Ето
raisond’etreзабављењенашимсновима,којимогуданас
упозоре,саветују,надахну,дапророкујунашусудбину.Да,
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човек је заправо саму свомсну такоблискомсмрти.Али
кадатајсвојсаниспричаонпостаједеоколективакојипри
ма, памти и тумачи сневани текст.А када сан постаје на
ратив,иштојелитерарнијеиспричан,кажеЈовановић,тим
је занимљивији и лакши за тумачење. и може да постане
књижевност.

АуторкњигеОниричкикодподсећанаснаразличитостбо
говаблизанаца–Хипноса,богаснаиТанатоса,богасмрти,
икажедајесвакисансмртумалом.Мождабашнијетимре
чимарекао,алипесникуњемуопростићепесникуумени.
имаједнопоглављекњигеукојемсеговориоснукојинад
владавасмртукојемјеБојанЈовановићзаписао:„Решење
настављањаживотакаојединкемогућејесамоизвандатог
простораивремена”,цитирајућиВитгенштајна,„јернемо
жесерешитисмрт”,пишеЈовановић,„уоквирупостојећих
просторно–временскихкоордината,пачовексталнопоме
ра границе моћи”… „Архаична интензивирања, архаичне
технике екстазе, јогистичке методе саморазвоја, мистична
искуства и колективни празници карактеришу и излазак
извременаињеговурелативизацију.Доживљајизласкаиз
временапоистовећујесеприступомвечностиипредставља
наднаравноискуство”.Најзад,вечност!Тавеликачежњаи
надачовечанстваистваралаца!

Идаостанемокодтетеме.Књигасадржимного,многови
шеодоногаштосеоњојможенаписатиуједномкратком
тексту,али,каоисвакаизузетнакњига,иматенденцијуши
рењаизаслуженостижетедотачкеукојојстварањеиса
њањепостајусасвимблиски,скородаседодирују,што је
и најузбудљивија поента читања овоштива: „Тумачење и
разумевањераспаљујебожанскуискруусневачу,данакон
буђењаовладатомсудбинскомдатошћуисагледамоћсво
јихречикојеиспредајупричуусну.”„Санје,даклекњижев
наформаукојојјеквалитетониричкогстворенкњижевним
средствимаидентичнимосећањукојеимамодоксањамо”.




