
ЗОРАНАОПАЧИЋ

ОБРИСИНОВЕПРОЗНЕПАРАДИГМЕУ
МАЛОВИЋЕВОМРОМАНУ„ЈЕДРОНАДЕ”1

Измењениобрисисавременогсвета,заснованогнанеоколо
нијалнимпремисамакојеобликујулокалнуполитику,асамимтим
иопору,криминогенустварност,укомедолазидоерозијеетичких
нормииобезвређивањаљудскогинтегритета,пружајуневеселу
сликуепохеинаговештавајуантиутопијскусликублискебудућ
ности.Улогановекњижевностије,помишљењуписацасредње
(илимлађе)генерације,рођених„наконседамдесетегодинeпро
шлогвека,којисунакњижевнусценуступилиувремераспада
готовосвихмогућихсистемавредности”,2дакритичкипромишља
таквустварност,дапостављапитањаидемистификујетоксичне
друштвенепојаве:„Битидекларативносубверзиван,антиглоба
листичкиактивиранукњижевности,посталојепитањеморала.”3
Овачињеницасведочиоформирањуновепоетичкепарадигме
савременесрпскепрозеиустановљењуновогпродуктивногте

1 НиколаМаловић,Једронаде,„Лагуна”,Београд2014.
2 НаводизманифестакњижевнегрупеПрозанапуту:http://prozanaputu.

com/index.php/manifest/46prozanaputu.html.
„Затонашакњижевност,користећинајразличитијемогућепоетике,ипак

тежиједном:уместодаградистереотипе,желидаихдоводиупитање,уместо
дасветпосматракаозбирочигледности,онагавидикаониззнаковакојетреба
тумачитиили,акохоћете,читати.(...)Нашакњижевност,узсвемогућеразли
ке,желидапоставипитањакојасенесмејупоставити,дадетабуизиранаш
културнипросториконачноједномстворипросторзаслободномишљењеи
изрицањетогмишљења,јерсмонекакоуверенидатозначиречдемократија”
–ВладимирКецмановић,СлободанВладушић,НиколаМаловић,ДејанСто
jиљковић,МаркоКрстић,„Упркоссвемукњижевност”:http://prozanaputu.com/
index.php/manifest/56uprkossvemuknjizevnost.html.

3 МилетаАћимовићИвков,„Коначномедитеранскироман.Разговорса
НиколомМаловићем”,ЛетописМатицесрпске,год.184,књ.481,св.6,јун2008,
1119.
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матскогјезгра.4ПоетикабокељскогписцаНиколеМаловића,чи
јојроманескнојпрозијепосвећеновајчланак,припадаовомсхва
тањуулогекњижевности,очемусеисамауторвишепутаизјаснио.
Маловићкњижевноствидикао„дијагностиковањеболестиса
временогсвијета”иуказивањенаопасности„научнотехничке&
друштвенополитичкемоћи.”5Овапарадигматакођеподразумева
идистанцирање,паикритичкиотклонуодносунапоетичкана
челапостмодерне:„Свемањесебевидимуудрузипостмодерни
ста.Постмодернизамјеобезвриједиосве,потомрециклираосве
штојеобезвриједио,патрчиидаље.Мениједоуказивањанаври
једности,маниромновогархаизма(...),додуховногреализма,до
обновесвихнашихидентитета.”6

Појединацданашњицесуочавасесахипнотишућомсилом
технологијекојатежидагапоништикаомислећегсубјектаитранс
формишеуhomoconsumericusа.„Валоризујућијединотрагање
засамоостварењем,потрошачкодобаподривауљудност,минира
храбростивољу,вишененудининекувишувредностниразлог
занадање.”7Неоколонијалнисветнезаснивасенадоминацији
конкретнеземље,већпроизилазиизглобалнеурбанизације„којом
сеформирановиентитет:центаримперијалнедржавеучијисастав
улазимрежаколонија”.8Или,какотоуМаловићевомроманупо
литичарексплицитноказује:„...морамоштојебржемогућеда
кренемокаједнојсвјетскојвлади,једнојсвјетскојрелигији,под
једнимсвјетскимвођом.Оноштожелимојечовјекилидруштвена
величинаспособнадазадржинародлојалнимиизбавинасизеко
номскемочвареукојутонемо.”9Памтитизначипостојати,аупра
војетооноштосеукидаусветупривидноокренутомбудућности.

4 НовојпрознојпарадигмиприпадаироманСлободанаВладушићаМи,
избрисани(„Лагуна”,Београд2013).Иакојерадњасмештенауразличитере
гионе(Владушићевроманувојвођанскиград,аМаловићевубококоторски
Пераст),иакоњиховијунациприпадајуразличитимсоцијалнимкатегоријама
(упрвомслучајујунакјепрофесоркњижевности,оптерећенпородичномтра
гедијомкојиживиоднасловљавањапорнофилмова,аудругомјунакпотиче
изстареаристократскебокељскепородицеиуспешанјепословничовек)и
суочавајусесасасвимдругачијимживотнимоколностима,њихуосновимуче
истипроблемиисуочавајусесафеноменомзлакојеуњиховеживотеуносе
интересикрупногкапиталаиполитике.

5 АлександарДунђерин,„НиколаМаловић.Поштенаплавобелаформу
ла”(интервју),Печат,21.07.2011:http://www.pecat.co.rs/2011/07/nikolamalovic
postenaplavobelaformula/.

6 М.А.Ивков,„Коначномедитеранскироман...”,1120.
7 ЖилЛиповецки,Добапразнине.Огледиосавременоминдивидуализму,

„ИздавачкакњижарницаЗоранаСтојановића”,СремскиКарловци–НовиСад
2011,174.

8 СлободанВладушић,Црњански,Мегалополис,Службенигласник,Бео
град2011,16,35.

9 Н.Маловић,Једронаде,240.
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Различитиммеханизмимапојединацсеподстичедапригрлинад
национални,глобалниидентитет,апосебносупритискуизложени
припадницималихкултура.

УтомдискурсуможеморазуметиистварањеНиколеМало
вића,који,пишућиосудбинималихприморскихградовакоји
бивајупогођениинтересимакрупногкапиталакојинаступапод
веломдемократијеипросперитета,усвојојпрозиобликуједеви
јантну,карикатуралнусликустварности:„Глобализамубрзано
топиидентитете,националне,полне,расне,вјерске.Игенерише
мореновихпроблема,данасготовонерјешивих.Мирјемогућсамо
уколикоспозицијадефинисанихсебемиразговарамосдефини
санимдругим.Хоћелибититога,разговорачовјекасчовјеком,
акосталнопредсобомимамољудепрофесионалнообученедаиз
политичкихразлогасамосуперлативирају,дасеујавностинадају
бољем,асамисунедефинисанихидентитета.”10НаравнодаМа
ловићевапрозанијесамокњижевностсатезом.РоманЈедронаде
(2014)грађенјестилскиполифоно.Напоредносасатиричнимпри
поведнимдискурсом(злосрећнасудбинамедитеранскогградау
раљамаинтернационалногкапитала)каопротивтежареализован
јеисторијскинаративобогатојисторијскојикултурнојбаштини
градаПераста,аовадваприповеднатокаиспреплетенасусалир
скомљубавномпричомизмеђулепекустоскињемузејаијунака
НиколеСмекије,италијанскогиндустријалца,порекломПерашта
нина,којисевраћаузавичајсвојихпредака.Сабирањенаративних
слојеваупечатљивојеизведеноузавршној,симболичкојсцени
романа.СтилскомразуђеношћуприповедањаМаловићсеотима
одједнозначностиангажованогнаративаисведочиомногостру
костиживотнестварности.

Фантастикаилиреалност

Напрвипоглед,Маловићевапрозаизгледаизмештенаиз
стварностипреманепосредној,антиутопијскојбудућности.Она
сеусамоуизвесномсмислуможесместитиуфантастикуорвелов
скогтипа.Маловићмеђутимжелидасведочиомогућимобриси
масвета.Улогакњижевностипоњемујеактивистичкаитреба
„даартикулишеоноштосевећможедачујеивидиизаокукенаших
дана”.11Стогасеприказанидогађајинајпремогуодредитиуокви
рукатегоријечудног–ониделујунесхватљивоинатприродно,
алисумогућииобјашњиви.Намотивацијскуусловностокојој

10 М.А.Ивков,„Коначномедитеранскироман...”,1120.
11 У:А.Дунђерин,„НиколаМаловић...”
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говоримоупозораваисамаутор:„НечинимиседаЈедронаде
приказујекулисефутуристичкогсвијета(...)Апликацијазалегал
ноприслушкивањебилокоганабилокојојЏиПиЕстачкине
постоји(...).Апликацијазалегалногледањевидеоснимкапонад
билокојеЏиПиЕстачкенепостоји,алимизнамодајемогућа,и
дајеоперативна.СтоганебихрекаодаЈедронадеоперишесоним
штоћеседогодитисутра,већјединоиискључиво–онимштосе
подужевећдогађасасвиманама.”12ЈунациЈедранадекрећусеу
светукојијеупотпуностиконтролисанневиђенимтехнолошким
достигнућима.Тематизовањедогађајакојићеунепосреднојбу
дућностиготовосигурнобитипримењиванизначидаауторжели
даконструишеизоштрену,аненатприроднусликустварности,
онуукојојмождавећегзистирамо,алитонисмојошспознали.

Поетичкацеловитостзбиркеиромана

Напомена(„поетичканотица”)накрајуроманадазбирку
причаПругастоплавесторије13ироманЈедронадетребапосма
тратикао„органскупоетичкуцелину”,„уникатнидуалнипрозни
систем”,14безобзиранањиховужанровскуразноликост,имасво
јудубокуоправданост.15Наиме,смисаонојезгророманапроис
тичеиззамислиплавихибелихприча,објављенихчетиригодине
раније.Животбезсупстанцијалности,опседнутосттехникоми
застрашујућамоћглобалнемрежекојапреузимаулогуБога,ре
пресивнитерорназовидемократскогдруштванаделементарним
људскимправима,укључујућииправонаживот,губитаксвих
етичкихнорми,објективизовањељуди–кључнисумотивизајед
ничкиуприповеднојзбирциироману.Поништавањељудскихсло
бодаиобјективизацијапојединцаусавременомсветуреализује
сеуМаловићевојприповеднојпрозиухиперболизованом,сати
ричномоблику.Ропствосеупричи„Демокраси”експлицитно

12 НиколаМаловић,„Векукојемјезагађеноивреме.Разговорводила
ТамараКрстић”,ЛетописМатицесрпске,књ.494,св.5,новембар2014,710.

13 НиколаМаловић,Пругастоплавесторије,„Лагуна”,Београд2010.
14 Н.Маловић,Једронаде,313.
15 „Ријечјеоуникатномдуалномпрозномсистемуусавременојсрпској

књижевностиикаотаквогга,свевријеме,ваљаузиматиуобзир.Односизмеђу
овадвадјелајеасиметричан,пријесвегаугабариту,ноипонасловима,ипо
антиглобалистичкимидејамакојимасупрошивене,текњигесасвимдијеле
актуелнеставовеипрожимајунекеодкарактера.ФамозниАдамОз,рецимо,
промовисанјепрвипутуПругастоплавимсторијама,неуЈедрунаде.Оношто
сенијемоглодакажероманом,надопунилесуприче,иобратно.Кадкажемда
сенештонијемоглодакажероманом,тадамислимнажанр,гдјесуизвијесне
идејепокретнијеибржеуколикосенађууконтекстукраћеформе”(Н.Маловић,
„Векукојемјезагађеноивреме...”,716).
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именујекао„највишицивилизацијскиобликдемократије”16,а
младииснажниробовипостајупотрошнаробакојасекупујепре
коогласаиубијапожељи.Тематскоиидејнојезгророманапред
стављаприча„www.kotor.com”.Мотивнаокомиротворног,злослут
ноцрногБрода(„Бродјецрнусјенубацаопркосећисунцу”17)који
доносинесрећуипохарууКотор,подвеломПројектаЈедромира
(„тајепловидбабилаперформанс”18),непосреднонајављујепри
поведнуситуацијуЈедранаде.Каоиуроману,бродстижеизУје
дињенихземаљаиокупираградпоступно,поетапама:НВОакти
вистима,проституткама,неподношљивимсмрадомкојиобавија
град,пљачкањемстановништва,азатимисвојеврснимданкому
крви(незапосленимладићиукрцавајусенаброд)иконачно,смр
тоноснимболестимакојимадесеткујестановништво.Осиммотив
скеипоетичкесродности,упричамасечакпојављујуиликови
истогименаилисроднесудбине(девојкасмораиз„Камелије”на
ликјеМарији,АдамОз19идруги).Поштоприповедајуољудима
изразличитихсрединаалисаистимпроблемима,сториједају
полифониконтекстзароманескнупрозуЈедранаде.

Теологизовањетехнологије

Оваприповеднараванпроистичеизвиртуелногсветакојије
загосподарионашимживотимавишенегоштосмоспремнидапри
знамо.Наиме,уМаловићевомроманусвакидах,изразлица,покрет

16 Н.Маловић,Пругастоплавесторије,11.
17 Исто,104.
18 Исто.
19 ЛикАдамаОзапредстављапрототипбескрупулозног,анационалног

макијавелисте,трговцаиполитичараданашњице.Каотакав,онсејављакао
сталнијунакМаловићевепрозе.Упричи„Женајеопипалаколикојежелим”
онједемонскивештповерилацкојиштедрокредитирајунака,трговцадеони
цама(„изпонудеупонуду,изпослаупосао,самомезадуживао.Увлачиомеу
причупунуноминалнихнула,наизгледпунупараизасљедећегдананаберзи”;
Исто,90),задужујућигадоонетачкекадпрерастауњеговоггосподара–иден
тичнокаоиуромануЈедронаде.Јунакјестављенпредултиматумдапродасве
изворепијаћеводеилиизгубисвештоима.Изперспективепрагматичности
савременогдоба,изборјунакадарадијебирафинансијскупропастнегопропаст
свогзавичајаделујеизненађујуће(„Преломиосам.Недамводу.Недам,бре”;
Исто).Међутим,јунаксепотписујећирилицом,штосведочиоњеговојприпад
ностисрпскомнароду,аовоодређењеподразумевасвојеврснибунтовнички
духиљубавпремаслободи,штосеексплицитнонаводиупричи„Демокраси”,
укојојбалканскиробовиправославневеренисупрепоручљиви:„Знатекакоје
сахришћанима,посебноправославцима,онимимодругихвјероисповједника
држедоосјећајавластитеслободе”(Исто,14).(Озсејављаиупричи„аниму
смахмеуниверситатолбрајт”каославни,тајанственипрофесортетоважеичлан
тајнихудружења:„ПрофесордрАдамОз,Суверенивеликиимператор,tatoo
мајстор,бизнисмен,биолог,егзобиологиекстрасенс”;Исто,37).
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иразговорпратесеиснимајусвемоћнимГуглапликацијамакоје
постајусредствоапсолутнеконтроле:Googleear(ухо)ослушкује
иснимасвакиразговор,GoogleMapиапликацијаFollowmeпро
налазисвакогупросторнојтачки,GoogleJustприказујепојединца
уреалномвремену,аGoogleArmпозицијечипованихвојникаУје
дињенихземаља.Гуглзадиреиунајинтимнијетренутке:јунаки
њаименасабиблијскомсимболиком,Марија,сазнаједајетрудна
узпомоћGoogleFertileапликације.ОвајмотивпостојииуПруга
стоплавимсторијама.Јунакприче„Камелија”користиаплика
цијуGoogleEarthзаосматрањелепеприморкиње:„НиБогјеније
интензивнијепосматрао”,20аупричи„Чаробништапић,Нимбус
2012,Soul”уводисемотивсвевидећегтехнолошкогокакојејеу
стањудаишчитаваљудскемислиипретвараихутекстнадиспле
јутелефона(„Прочитаосамјенадисплеју”21).Нимбусјесвемоћни
моделтелефоназакојимжудидобростојећимладић,кометехно
лошкенаправезначемноговишеодстварногживотаиемотивних
веза.22Оноштојеспадалоубожанскумоћсадапроистичеизтехно
логије,којапостајеноварелигија:„Нимбусјебиоиновацијавећа
одсвакогочекивања.БиојевећеоткровењеодГласаизкупине.
БиојетотехнолошкиХрист.”23Свеововодидехуманизацији:
хуманизовањупредметаиопредмећивањупојединца.24

Дивинизовањетехнологијеразвијенојеуроманууједанод
основнихмотивацијскихпоступака.Онајкоконтролишеинфор
мацијеслакоћомуспостављаконтролу,поштопретходнодева
стирапостојећевредностииекономскиуништиземљукојужели

20 Исто,122.
21 Исто,83(подв.З.О.).
22 Маловићовомпричомпоказујекакотехничкапомагалабуденајгоре

уљудима.Сопственунесигурностусвојупривлачностилисексуалнумоћмлади
јунакпривиднорешавасупериорномтехничкомсправом.„Заточенуунивер
зумуствари,осећајућинеутаживужеђзауживањимаиновинама,желећиувек
вишеодоногштоможесебидапонуди,новипотрошачјеробигресанегатив
нимбилансомукомесенезадовољствасамопродубљују”(ЖилЛиповецки,
Парадоксалнасрећа.Огледохиперпотрошачкомдруштву,прев.МилицаКозић,
„ИздавачкакњижарницаЗоранаСтојановића”,СремскиКарловци–НовиСад
2008,208).Његоважељазапоседовањемпредметагапретварауобјекат,пошто
јеустањудаурадисвекакобигасебиомогућио.Затопродајесвојетелостаром
хомосексуалцукакобидобиопотребнасредствазакуповинуНимбуса.Међу
тим,свемоћниНимбусмуказујеоноуштанијебиосигуран,атоједагадевој
кавишеволизбогглисеракојипоседујенегозбогњегасамог,идајемуосећај
суперирорности,алиуњемуподстичеегоизамипожуду.Испуњеносећањем
моћизбогспособностидачитаскривенемислиипогледе,оностајеучаурену
сопственојнесигурностииегоизму.

23 Н.Маловић,Пругастоплавесторије,78.„Мојаамбицијабилаједабу
демдиоSystema,дабудемдигиталандотемјередаисампосједујеммагичну
технологијуоличенууликучаробногштапићаНимбуса...”(Исто,80–81).

24 Према:С.Владушић,Црњански,Мегалополис,113.
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даколонизује.Злидемијургромана,креаторновогсветазаПераст,
мистериозниАдамОз,казујекључнумисао:„Технологијасетео
логизовала,видитеисами.”25Утомсмислуседâсагледатииуми
рањестановништвазбогГМОспоракоједоносиврлиновисвет.
Маловићисписујекаталогмодернихпошастиисвесногадоводи
доивицекарикатуралности.Интелигентнебиочестицерастуиз
телаиразграђујуга,параднициумируумукама.Биотехнологи
јомсеживотпојединцастављаподконтролувеликогкапитала,
чимеондобијамоћдаконтролишељудскиживот–моћкојаје,из
нова,биладоступнасамоБогу.Притиснутикризоминемаштином
(укојусеубрзаносрљауроману),грађанигубесвојељудскодосто
јанство.Уроманусетопредстављаметафоромгладнихгалебова
којеОзконтролишепомоћукомадићахлеба:„Ногупредногу,Оз
јесвегалебоведржаовезанезасебеневидљивимконцем.(...)Те
суптицезаправоумиралеодглади.Затоихјебилолакодржати
наузици.”26

Неоколонијалнестратегије

СвојимприповедањемМаловићогољавамеханизмевласти
иманипулацијеграђанима,апонајвишенеоколонијалнестратеги
језаосвајањеодређенетериторије.„Излазадакленема,нилијево
нидесно,хваламодернојдемократији”,кажеМаловић.27Управо
жељазапоноситимживотомипросперитетомдоводиграђанеПе
растауропство.Овупарадоксалнутенденцију,дасеусветукоји
тежиукидањуграницајављапотребадасеграницеуспостављају
иојачавају,Чижевскиименујекаоетоспограничјаисматрада
границаслужизаомеђивањеидентитета–штојеиразумљиво,с
обзиромнаконтекстнеоколонијалногсвета,којитежипоништа
вањуидентитета.28„Свечешће,управоуимеслободеиугроженог
суверенитета,грађанизахтевајујачањеграницаили,одлучно,њи
ховозатварање.”29Локалпатриотизмомграђанасеманипулишеи
онсеокрећеусвојусупротност:жељазапросперитетомиосећање
поносазбогбогатекултурноисторијскебаштинепомалоскрајну
тогприморскогместачиневеомаплоднотлезаовустратегију.Под
стрекивањежељезапросперитетомциљанајестратегијаукојој

25 Н.Маловић,Једронаде,252.
26 Исто,239.
27 М.А.Ивков,„Коначномедитеранскироман...”,1119.
28 „Изатогатакођестојижељазастварањемнадлокалнеграђевине,ци

вилизацијеуниверзалногкарактера,којабиобухваталаиприсвајалаштовише
различитихпростора”(КшиштофЧижевски,Етоспограничја,прев.Љубица
Росић,„Круг”,Београд2010,81).

29 Исто,76.
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јеследећикорактежњазаотцепљењеминезависношћуграда,у
односунанештовећисуседниградКотор,ауодносунакојипо
стојипритајенианегованиривалитет.Осамостаљивањемалеа
сиромашненовефедеративнејединицејеприпремниступању
њеномубрзаномтрансформисањуувазалниположај.Скривени
наумПредседника„независног”Перастајепотребадасештопре
прихватиједнаглобалнавласти,помогућству,једнарелигија.
Градрепубликакојинемасвојересурсепостајелакаметакрупног
капитала,аовапозицијанијемногоразличитаодстварногеко
номскогположајаБоке:„БокаКоторскајесамосталнаисуверена
самокаометафораоногаштоназивамобалканизацијом,сједне
стране.Садругестране,тојеједнаодмногихквазидржавакојом
управљајупрокураториУједињенихземаља.Рјечју,неспособнаје.”30
Уцентруфинансијскемоћивладаурбанаелита:руководиоцимул
тинационалнихкомпанија(„Компанијајеместоукојојсеназире
надљудскамоћ”31),удруженисабирократамаиполитичарима,
делајупревасходнопоначелуповећањапрофита.32Смекијина
фабрикакојајетребалодадонесепросперитетградубиватенден
циозноуништена(јефтинараднаснагакојасетранспортујеиз
Кинеумиреутокутранспорта),Перастодмахсрљаунемаштину
игладипочињеглобалнират.Уовомпроцесупресуднуулогу
имајуполитичари,учемусеиздвајаликпотештатице,Марије
Змајевић(„Онаје,дасеразумијемо,политичказвер.Плаћена,као
исвакаполитичарка,дазапослодавцаодрадипосаоуглобално
скрајнутомПерасту”33),којасвојимватренимговоримаподстиче
иреализујепроцесосамостаљивањаПераста,азаправосверади
датајпроцесдоведеупитање.

Телокаооруђеироба

ПроблемсексуалностиуМаловићевомроманунаглашенједо
карикатуралности,пасехомосексуалностипроституцијаприка
зујукаолегитимнополитичкосредство.Телопостајеинструмент

30 М.А.Ивков,„Коначномедитеранскироман...”,1123.
31 С.Владушић,Црњански,Мегалополис,283.
32 „...већјеупитањупросторкојизасниваједанпосебантипидентитета

којинеможебитипоистовећенсанационалнимидентитетом,каоиједанпо
себантипурбанесвестикојиодређујеодносизмеђуљудиипремаљудима,(...)
премадругомкојениједефинисанокрознационалну,већкрозпросторнураз
лику(...).Таурбанасвестјеистовременоиознакаједног(негативног)односа
прематрадиционалномсклопухуманистичкихвредности.(...)Мегалополис,
даље,упућујеинаједнупосебнусликусветакојукарактеришемрежавелеграда,
насупротглобуиздељеномнационалнимграницама”(С.Владушић,Црњански,
Мегалополис,23).

33 Н.Маловић,„Векукојемјезагађеноивреме...”,714.
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ироба.„Хиперпотрошачкодруштводоживљаваоргијастичку
инфлацију,виртуелни,хардибанализованихиперсекс,којије
доступансвимаиусвакомузрасту,усвакомтренутку,кодкуће
илинадаљину.”34Циничнајепотребапотештатице,МаријеЗма
јевић,дајавноистичекакосеотворенопроституишеуопштем
интересу,атусвојуцртупредстављакаореволуционарнужртву
засвојградињеговестановнике.Потештатицаје,какосмонапо
менули,самопривлачнооруђезаостваривањеплановањеног
бившегмужа.„АдамОз,власниксвегаПераста,нијеграђенкао
демон.Негокаогенијалниполитичар.”35Зачудовишногвласни
кановерепублике,извежбаногуопонашањутуђихизразалица,
немаграницеуинструментализовањуљуди,чак(илипоготово)
кадјеречоњеговимнајближимсродницима.„Докмодерност
укидавезуизмеђусубјектаињеговепрошлости,новацукидање
говусвојственостисводиганафункцијуилиулогу.Идентитет
постајефасада,јеридентитетпостајеидентичностсаничим:тек
тадајесубјектупотпуностиотворензаулогеифункцијеуМега
лополису.”36Осимсвојебившежене,онкористиисвогасинаМоза
каопримамљивухомосексуалнуиграчкузаостарелеполитичаре
итоподвођењекористизауцењивањеполитичкихподаника.За
пањеномСмекији,ужаснутомотворенимнаметањеммоћиине
правде,онпретиалузијамадагајемалиМозсексуалнопривукао,
анаконтогахладнокрвнообјашњавасвојепоривекаосасвимле
гитимне,наводећипримереизмитоваиСтарогзаветаукојима
суочевиспремножртвовалисвојесинове(ЗевсјеДионисаоставио
напрестолуиначиниогажртвомбоговакојисугасиловалиирас
комадали)какобисебиобезбедиликонтинуитетвласти.

Но,поштоМаловићимапотребудасвепошастисавременог
светадестабилизујеувођењемдогађајакојиимајусупротнусеман
тичкуносивост,такојеиинструментализовањетелесногопони
раночистојљубавиМаријеВукасовићиНиколеСмекије,којидо
бијајуулогучувара,заштитникаурушенихвредностиизачетника
новогживота(удословномипренесеномзначењу).Отудињихова
именаносебиблијскусимболику:„Имејесуштина.Св.Николаи
Богородица(илиукатоличанствуМадона/Госпа)–заштитници
супомораца,иподразумијевајућисудомаћиниуроманукојитре
тираплавобијелифеноменпокомејепловитинужно,докживјети
башиније.”37Њиховаљубавнаноћнаморуподсветлошћупланк
тонаикишомметеорасвојомлиричношћуиквалитетомиздваја

34 Ж.Липовецки,Парадоксалнасрећа...,277.
35 Н.Маловић,„Векукојемјезагађеноивреме...”,714.
36 С.Владушић,Црњански,Мегалополис,289.
37 Н.Маловић,„Векукојемјезагађеноивреме...”,713.
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секаоједнаодуспешнијихљубавнихсценауновијојсрпскојкњи
жевности.Збогсвојесродностинебесаиводенаповршинадожи
вљавајусеодувеккаосиметријске:онесеогледајуједнаудругој,
међусобносепрожимајуисвојимодбљесцимаобразујуфантазма
горичнисвет,пасеоноштоседешавауједнојравнипреносина
другу.Просторизмеђуетеричнихравнидоживљавасекаопростор
чудесногпасесједињавањејунака,којејеидуховноителесно,
митизује,каодасујунацибиблијскихимена„јединиљудинасви
јету,подкишомПерсеида”38којиуправостварајуновиживот.Због
светлосниходблесаканаморуинебуњимасечинидасењихова
љубавпреселилананебесаидобилаобележјечудесног,божанског:
„Садјенебоводилољубав,паломијенаум,сонимакојивјеру
ју.”39Доксепоредаксветаурушава,њиховаљубавгаоцеловљује
ивраћаутајсветхармонију.

Културноисторијскопамћењекао„једронаде”

ЈунакМаловићевогроманасвојживотпосвећујеочувању
медитеранскетрадиције–онзаштићујесвојуробнумаркумајице
саплавобелимпругама.Николинаизабраницачинитоисто:као
врхунскистручњакзабарокнууметносткојиимапозиведаради
широмсвета,онаостајеуПерастудачувањеговууметничкуба
штину.Плавобелепруге,каосимболприповеднезбиркеирома
на,имајувишеструкуисторијскуикултуролошкусимболику:оне
сузнакМедитерана,знаксоцијалнихразлика(нпр.борбаплаве
крви,аристократије,противпука),одећарускеиамеричкеморна
рице,сексуалнисимбол,алиисимболрата.„Морнарскамајицаје
логодоба”,сматраиОз,алињегованамераједагакористиувојне
сврхе.

Контратежаапокалиптичнојстварностиуроманупроистиче
иизтзв.историјскогдискурса,односноопширногприповедања
обогатомисторијскомнаслеђуПерастаиБоке.Мотокњиге,мисао
адмиралабокељскеморнарицеМилошаМилошевића,даје„наша
перспективаунашојретроспективи”експлицираовутенденцију.
Удруштвукојесетрудидасамосебепоништи,успостављасе
антагонизамизмеђуонихкојисесећајуионихкојизаборављају
насвојидентитетинасвојупрошлост.Будућидасекњижевност
честосматрачистимизразомкултурногидентитетанације,важна
улогакњижевностипоМаловићујестедатематизујекључнапита
њанационалнеисторије:„Каоштонемарафиниранекњижевности

38 Н.Маловић,Једронаде,140.
39 Исто,141.
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безБога,љубавиисмрти,таконеманисавременекњижевности
којанеоперишекритичнимтачкаманационалнеисторије.Многи
савременицибјежеодисторије,проглашавајућијеретроградном
темом,баластоммодерногприповиједања,нојаперемрукеодта
ковогатумачења.”40КаопоноситиБокељиМедитеранац(„Меди
теранјеСредиштеземље”41–„Бокајецивилизацијскосаће(...)Бока
је,приде,вишевјековнасрпскалука”42),Маловићјезаслужанза
увођењемедитеранскогдуховногпростораусрпскукњижевност.

УсвимвременимаПерастсесуочаваосаприроднимкатастро
фама,опсадама,биваоувишенавратаградмртвих,алијеувек
успеваодаизноваоживи.Симболпросторакојиодолеваосвајањи
ма,ратовимаипохарамајестењеговоједронаде,хридпосвећена
Богородици–ГоспиодШкрпјела.Приповедањеоисторијским
похарамаинедаћамауосновиипакимавиталистичкисмисао:
свестопрошлостирађаујунацимаоптимизамдаћеиовабезиз
лазнапозицијаукојојсусенашлиједномпроћи,аградћејош
једномусвојојдугојисторијисмоћиснагедаопстане.Суочениса
катаклизмомкојасенадвиланадњима,јунациуновомживоту
којијезачетуМаријинојутробипроналазенадуиживотниопти
мизам.Завршнасликапаракоји,гледајућиуустамрака,какото
кажеАлекВукадиновић,јединоможедамолизасвојопстанак
(„ГоспоодШкрпјела,молизанас!”43),указујесекаометафорапо
зицијепојединцауданашњемсвету.Путзаодупирањенеоколони
јалномдухууоквируновепрознепарадигмесрпскекњижевности
јестекритичкиставпремастварностиитруддасекњижевност
видикаочуваркултурнебаштинеијезика.Атоуправосвојимде
лимапокушаваНиколаМаловић.

40 М.А.Ивков,„Коначномедитеранскироман...”,1119.
41 Н.Маловић,„Векукојемјезагађеноивреме...”,709.
42 М.А.Ивков,„Коначномедитеранскироман...”,1118.
43 Н.Маловић,Једронаде,310.


