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ЉУ БАВ И ЕРО ТИ КА

Че до Не дељ ко вић, Љу бав и оно дру го, „Пар те нон”, Бе о град 2014 

Ре чи Све тог Ау гу сти на о љу ба ви и праш та њу мо гле би се узе ти као 
за јед нич ки име ни тељ но вог ро ма на Че да Не дељ ко ви ћа Љу бав и оно дру го 
ко ји је сло је ви та при ча о бра ку, љу ба ви, еро ти ци, гре ху, ка ја њу и жи во ту 
као по приш ту би та ка са дру ги ма и со бом у зе мљи ко је ви ше не ма.

„Ако ћу тиш – ћу ти из љу ба ви; ако го во риш – го во ри из љу ба ви; ако 
опо ми њеш – опо ми њи из љу ба ви; ако опраш таш – опраш тај из љу ба ви”, 
ка же Све ти Ау гу стин, а то су ис ку ше ња са ко ји ма се но се глав не лич но сти 
ово га, по мно го че му мо дер ног ко ла жног и до па дљи вог ро ма на за сно
ва ног на еро ти ци и сек су ал но сти као бит ној људ ској ка рак те ри сти ци. 
Љу бав и страст се пом но ана ли зи ра ју и по ка зу је се ка ко страст узро ку је 
иска ка ња из ута ба них жи вот них ста за и ме ња ток жи во та иза зи ва ју ћи 
про ме не у би ћу по је дин ца, от кри ва ју ћи не пре глед не ла ви рин те и не
по зна ни це и за са мог чо ве ка ко ји ина че по при ро ди ства ри увек те жи 
не по зна том. 

Страст као по кре тач ка си ла уно си про ме не у ду го трај но исти след 
ства ри и да је осе ћај но ве мо ћи, дру га чи ју ди мен зи ју у до жи вља ва њу 
се бе, што мо же би ти и узрок за блу да чи је су по сле ди це не са гле ди ве. Све 
те та на не уну траш ње про ме не у би ћу об ра ђе не су све стра но са ду бо ким 
по зна ва њем и чо ве ко ве лич но сти и ин ти ме а утка не су у струк ту ру де ла 
ко је осва ја на пре чац ли ше но ба нал но сти ко ју та ко че сто су сре ће мо ка да 
је те ма де ла еро ти ка, од но сно оно дру го. Сход но то ме ро ман ко ји у пр ви 
план ис ти че про бле ме ве за не за те ле сност по ста је за пра во пси хо лош ки 
јер по ка зу је да су узро ци увек ду бљи, пси хо лош ки.

Књи жев но де ло Љу бав и оно дру го је, за пра во, све о бу хват на сли ка 
жи во та у ду гом вре мен ском ра спо ну у бив шој Ју го сла ви ји, пу ног тра
гич них зби ва ња где чи сто при ја тељ ство ме ђу љу ди ма ра зних на ци ја и 
кон фе си ја (а при ја тељ ство је јед на од вред но сти ко је се ов де афир ми шу), 
на ро чи то у ра ту до би ја свој пу ни сми сао, по твр ду да и ка да је на си ље 
над чо ве ком сву да, људ скост ипак мо же од не ти по бе ду као у слу ча ју 
из ван ред но до ча ра ног ли ка Ми ла на из Со по та. Спа са ва ју ћи усво је ну 
кћер сво јих при ја те ља Је вре ја, ле ка ра Ја ки ја и ње го ве су пру ге Естер, 
ис пу ња ва за вет да ће јој би ти пра ви ро ди тељ.

Екс по зи ци ји ро ма на прет хо ди Ње го ше ва мак си ма о ча ши у ко јој су 
по ме ша ни до бро и зло, што је пра ви са же так све га што сле ди јер је све 
да то у двој ству, ди ја лек тич ком про жи ма њу до бра и зла ко ји су има нент ни 
жи во ту, па и љу ба ви, бра ку. Уво де ћи у ро ман иди лич ном сли ком је вреј
ског брач ног па ра из Бе о гра да, у ко јем се рад ња пре те жно од ви ја, а ко ји 
се го то во са вр ше но сла же, на ро чи то у ин ти ми, ау тор по ста вља обра зац 
ка ко јем ће по том те жи ти дру га ге не ра ци ја, Рај ка и њен су пруг Јан ко.
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Жи вот ће до не ти озбиљ на ис ку ше ња и за пре ти ти јед ној див но за
по че тој ве зи. Тај пр ви део ро ма на и са др жај но и стил ски је са ми врх 
Не дељ ко ви ће вог пи са ња ко ји се не ће са свим одр жа ти у це ли ни књи ге, 
али је ла ко ћа с ко јом је то на пи са но, мир ко ји са тих стра ни ца пре ла зи 
на чи та о ца, знак да је он пи сац озбиљ них ства ра лач ких мо гућ но сти. Рад
ња ро ма на се, по при ро ди ства ри, од ви ја да ље и у дру гом прав цу, сле де ћи 
ло ги ку ра ста ро ма неск не струк ту ре, као и исто риј ских окол но сти ко је 
ће из ме ни ти суд би не мно гих, као и оних ко ји су се пред Дру ги свет ски 
рат наш ли у Бе о гра ду, а о че му све до че за пи си при ље жног ле ка ра Ја ко ва 
за по то ње на раш та је.

Ипак, у пр вом пла ну је љу бав из ме ђу муш кар ца и же не. Ау тор сли ка 
чо ве ка спрем ног да се пот чи ни же ни и усре ћи је. Чи ни се да је он спрем
ни ји на ме ња ње и парт нер ску со ли дар ност (иа ко је очи глед но да ау тор 
те жи рав но прав но сти по ло ва, чак да по ма ло ста је на стра ну же не), да је 
скло ни ји ду бо ким про миш ља њи ма љу ба ви као фе но ме на, те ме ља јед не 
лич но сти, брач не за јед ни це, жи во та уопште. Чи та лац мо же пра ти ти 
раз вој тог од но са од њи хо вих сту дент ских да на до ње го ве смр ти... По сто
ја ност те љу ба ви, чак и ка да је брак био уз др ман ис ку ше њи ма, ње ни ма 
ко ја су ду же тра ја ла и јед ним ње го вим из ле том ко ји му је омо гу ћио да 
на пра ви раз ли ку из ме ђу стра сти и љу ба ви. За пра во ње гов од нос пре ма 
су пру зи био је спој емо ци ја и стра сти, по тре бе да јој се при ла го ди, пот
чи ни, да учи ни све да би је усре ћио. Док је она има ла сно ве (до не кле 
не ре ал не што од ра жа ва ју ве чи ти чо ве ков сан за не мо гу ћим) ко ји су 
узро ко ва ли не за до вољ ство по сто је ћим. Кроз ди ја ло ге дру гих ли ко ва 
ви ди мо и брач не од но се ли ше не уза јам ног пош то ва ња. Рај ки не ре чи о 
не вер ству да ју пу ни ји увид у по и ма ње брач ног жи во та и раз у ме ва ње 
ис ко ра ка ко ји се по не кад на пра ве из нај ду бљих ег зи стен ци јал них по бу да 
а да је не вре ство по не кад ал хе ми ја ко ја до при но си уну траш њем об на
вља њу, да је осло ба ђа ју ће ис ку ство. 

У ро ма ну Љу бав и оно дру го, ком би ну ју се раз ли чи ти об ли ков ни 
по ступ ци и при по ве дач ке пер спек ти ве, од не у трал ног објек тив ног при
по ве да ча до при ме не по ли фо ни је та ча ка гле диш та ви ше лич но сти чи ме 
се по сти же ди на мич ност рад ње и мнош тве ност при по вед них пла но ва 
ка рак те ри стич них за са вре ме ну про зу. Ро ман је сат кан од ве ли ког бро
ја ин те ре сант них епи зо да и ли ко ва ко ји из ра жа ва ју по је ди не ау то ро ве 
иде је при че му ин те ле ку ал ност, обра зо ва ње и ин фор ми са ност на ро чи то 
до ла зе до из ра жа ја. Пре ко кра ћих књи жев них фор ми, ре ци мо ви це ва, 
ана ли зи ра ју се сте ре о ти пи ве за ни за на ци је, ка рак те ре и људ ске за блу де, 
осли ка ва се кул ту ро лош ки ми ље зе мље и по и ма ње вре ме на у ко јем се 
жи ви, што ро ма ну да је и со ци о лош ку ди мен зи ју. У том сми слу при су ство 
ра зних ми кро струк ту ра сти ла, ви це ва, пи са ма, цр ти ца, ан гег до та, ре
це па та за при пре ма ње хра не, је лов ни ка, тек сто ва из но ви на, ро ман чи ни 
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ком плек сни јим, не ком вр стом ен ци кло пе диј ског тек ста ко јим се да је 
пре сек вре ме на у ко јем смо за тр па ни ин фор ма ци ја ма, оп сед ну ти њи ма 
и по тре бом за зна њем из свих обла сти. 

По себ но за ни мљив на чин ка рак те ри за ци је у овом ро ма ну је је зик 
ли ко ва. У том сми слу су мо жда нај ка рак те ри стич ни ји ли ко ви Дра га 
Дроњ ка и За греп чан ке Зрин ке Чех ко ји су из раз дру ге кул ту ре, сре ди не, 
мен та ли те та. А, ина че и цео ро ман је јед на згу сну та мре жа ра зних ви
до ва упо тре бе је зи ка кроз жар гон, је зик ур ба не и ру рал не сре ди не, умет
нич ких и ин те лек ту ал них кру го ва и тзв. обич ног све та што је јед но од 
свој ста ва до брог вла да ња књи жев ном ма те ри јом ко ја се кроз ства ра лач ки 
по сту пак об ли ку је у умет нич ки са др жај.

Етич ки ко декс овог ро ма на мо гао би се из ве сти из ми сли Све тог 
Ау гу сти на: „Тре ба мр зе ти грех а не греш ни ка”; све се у ро ма ну Љу бав 
и оно дру го за о кру жу је праш та њем, сви су из не ли сво је жи во те пред 
дру ге и пред се бе, по и ма ју ћи да је жи вот оно што на ди ла зи и грех и ка зну, 
да је он ле по та ко ја се мо ра про жи ве ти, да је чо век са мо чо век и у лу та њу 
и на ла же њу, ма ко је ве ре и на ци је био, да је умет ност она је ди на веч ност 
ко ју про жи ви мо при ма ју ћи ње но не зе маљ ско деј ство и да ме та фи зич ка 
на да да се све јед ном на док на ди и ис пра ви ма кар у сно ви ма, во ди на пред. 
Ка да су сви не спо ра зу ми у брач ној по лу ве ков ној за јед ни ци раз ре ше ни, 
смрт до ла зи као је ди ни мо гу ћи ис ход, јер не ма жи во та без пат ње, за блу
да и ка ја ња. На то нас под се ћа овај пу но крв ни и страш ћу испу њен ро ман 
о бра ку и пи кан те ри ја ма, о озбиљ ним те ма ма и ди ле ма ма прош лог ве ка 
и веч ног не у хва тљивог и чу де сног жи во та што да ру је љу ба вљу и чул
нош ћу ко је тре ба до кра ја про жи ве ти.

Ми ли ца ЈЕФ ТИ МИ ЈЕ ВИЋ ЛИ ЛИЋ




