
529

К Р И  Т И  К А

ПЛИ ВА ЧИ ЦА У ХИ РО ВИ ТИМ ВО ДА МА

Љи ља на Бу ла јић, Ма ска је име ни ца жен ског ро да, Адре са, Но ви Сад 2017

Док је, пре пу на ин три га, стра сти и из не над них обр та, рад ња Фре је, 
прет ход ног ро ма на Љи ља не Бу ла јић, сме ште на у Хер це го ви ну, у рат не 
и по рат не го ди не с кра ја XX и по чет ка XXI сто ле ћа, у нај но ви јем ро ма ну, 
Ма ска је име ни ца жен ског ро да, рат на про сто ру бив ше СФРЈ, тра у ме 
из бе гли штва и на пу шта ња до ма са мо су за мај ци оних до га ђа ја ко ји ће 
се од и гра ти де це ни ја ма ка сни је, на ме сту хи ља да ма ки ло ме та ра уда ље
ном од ме ста ро ђе ња глав не ју на ки ње. Прем да је узроч ни ком мно гих 
пат њи и ис ку ше ња, рат ни је дат у пр вом пла ну, као по шаст ко ја се над
ви ја над жи во ти ма ју на ка, баш као што ни љу бав ни је она си ла ко ја рат 
и слич не по ша сти по бе ђу је: у но вом ро ма ну не ма за но са, пат њи, хе ро и зма. 
На про тив: си ва сва ко дне ви ца (пре)за по сле не ју на ки ње ро ма на, Ми ле не 
М., ко ја са сво јом по ро ди цом жи ви у Дан ској, у Ко пен ха ге ну, да ле ко је 
од бал кан ског хе ро и зма (кат кад и ван да ли зма), а оруж је је за ме ње но 
бес ком про ми сном бор бом на рад ном тр жи шту, у не ху ма ним усло ви ма, 
про тив не ло јал не кон ку рен ци је.

И ни су рат ни ци ов де му шкар ци, на про тив. Ра ту је се ма ска ма, као 
што то на слов ро ма на ка же, и ра ту ју же не јед на про тив дру ге, же не остра
шће не, ам би ци о зне, не срећ не. Оне же не ко је бе же од сво јих про бле ма тич
них му же ва и де це, ко је кроз по слов не ам би ци је ле че уро ђе не и сте че не 
ком плек се, ко је, због тих истих ком плек са, жи ве ту ђе жи во те. Ра ту је се 
ре чи ма, де мон стра ци јом (огра ни че не) мо ћи и не при ста ја њем на по кор
ност, ра ту је се иза зи ва њем са жа ље ња код дру гих, ра ту је се вла сти том 
не сре ћом. Као да се чи тав је дан ар се нал оруж ја из чу ве не књи ге оца 
тран сак ци о не ана ли зе Ери ка Бер на, Ко ју игру играш, пре се лио у ро ман 
Љи ља не Бу ла јић. Јер, за и ста, у вре ме ну у ко јем жи во ти ма лих, обич них 
љу ди би ва ју оба сја ни ре флек то ри ма све тла ри ја ли ти про гра ма, љу ди 
ни су ни шта дру го до игра чи ко ји се до из не мо гло сти бо ре за рад за ба ве 
до ко них по сма тра ча и на кло но сти пу бли ке.

Да не би би ло за бу не, тре ба од мах ис та ћи да се у ро ма ну Љи ља не 
Бу ла јић све ове бит ке, ко је на ра тор ка Ми ле на М. при по ве да са ма ње 



вре мен ске дис тан це, кат кад и не по сред но по њи хо вом за вр шет ку, у не
кој вр сти днев нич ких бе ле шки, од ви ја ју уну тар јед ног по све дру га чи јег 
про сто ра од оног ко ји за ми шља мо ка да го во ри мо о рад ном тр жи шту, 
ка пи та лу, еко ном ском про спе ри те ту јед не зе мље за вид ног сте пе на со ци
јал не по ли ти ке: та ко Ми ле ну и дру ге про та го нист ки ње ро ма на сре ће мо 
у пред школ ској уста но ви љуп ког (до ду ше, не ли ше ног иро ни је) име на 
Ме де ни ћуп. Ова уста но ва – Ми ле нин рад ни про стор – на ста ла је фу зи јом 
два објек та услед и усред еко ном ске кри зе ко ја је по го ди ла раз ви је ни За
пад. Та ко вр тић по ста је сво је вр сна сим бо лич на про јек ци ја круп них по
ли тич коеко ном ских ги ба ња, јер се у ње му су сре ћу раз ли чи ти ин те ре си, 
гра де ка ри је ре и по спе шу ју (че сто не здра ве) ам би ци је. С дру ге стра не, 
Ми ле нин дом и дру штве ни жи вот би ва ју до не кле на пад ну ти ба ци ли ма 
су мор не по слов не сва ко дне ви це, па би се ро ман ко ји нам при ча ова ју на
ки ња по нај пре мо гао оква ли фи ко ва ти као ис по вест пре за по сле не же не. 
А то је са свим до вољ но за ем па ти ју ба рем јед ног де ла чи та ли шта.

Ми ле на је, баш као што чи ње ни ца да јој ау тор ка каф ки јан ски „до
де љу је” са мо ини ци јал пре зи ме на го во ри, стра нац. Она је у Дан ску до шла 
са по ро ди цом, а на кон пре ква ли фи ка ци је про на шла је за ни ма ње ко је би 
се на пр ви по глед мо гло ока рак те ри са ти као ре лак си ра ју ће, кре а тив но. 
Ње не ко ле ги ни це, Дан ки ње, ру ко во ди лац је ди ни це Ема со фи је, ње на по
моћ ни ца Ви ви, као и низ пе да го га и по моћ ни ка пе да го га у Ме де ном ћу пу 
– Ма ри а не, Гре те, До рит и дру ги – и те ка ко ће јој да ти до зна ња да је у 
за блу ди: власт ко ја опи ја с јед не стра не и страх од гу бит ка по сла и со ци
јал не де гра да ци је с дру ге стра не оки да чи су за че сто не мо ти ви са но су
ро во по на ша ње са ко јим се Ми ле на су сре ће на рад ном ме сту. Би ва ју ћи 
суп тил но, со фи сти ци ра но и ана ли тич но би ће, она на сто ји да раз у ме и 
про ту ма чи но во на ста лу си ту а ци ју, прем да ње не ја ке емо тив не ре ак ци је 
не из о ста ју. У ам би јен ту ко ји би тре ба ло да бу де под ре ђен де ци и њи хо вим 
по тре ба ма, пе да го шки ен ту зи ја зам у сен ци је су је та и фру стра ци ја, ко је, 
опет, отва ра ју но ве фрон то ве, мно же ћи про бле ме. 

Пре ма оно ме што по сред но чи та мо у ро ма ну у ко јем на ра тив не је
ди ни це сме њу ју ми ниесе ји, узрок кон флик та у Ме де ном ћу пу је сте дво
јак. Пре све га, реч је о раз ли чи тим мен та ли те ти ма за по сле них: ве ћи на 
ју на ки ња су Дан ки ње, ко је са ре зер вом при хва та ју до шља ке и оп хо де 
се пре ма њи ма хлад но, оте жа ва ју ћи њи хов ио на ко спо ри и је зич ким ба
ри је ра ма оте жа ни ин клу зив ни про цес. Ма ко ли ко на сто ја ла да раз ми ри це 
и про бле ма тич не ме ђу људ ске од но се ра ци о на ли зу је, Ми ле на ће сва ка ко 
на те жи на чин на у чи ти да ка кота ко уди ше вар ни ца ма ис пу њен ва здух 
у Ме де ном ћу пу. Сли ке у гла ва ма, пред ра су де пре ма друк чи јем, игра ју 
ва жну уло гу у кре и ра њу кон фли ка та, ка ко оних ко ји их пре жи вља ва ју, 
та ко и оних ко ји их, по ста рој по сло ви ци за ва ди па вла дај, осми шља ва ју. 
Дру ги раз лог су ко бља ва ња по чи ва у по до зри во сти пре ма при пад ни ци ма/
при пад ни ца ма истог по ла, а у че му пред ња че Ема со фи је и Ви ви. Ов де 
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ва ља при ме ти ти да Љи ља на Бу ла јић по кре ће јед ну ва жну те му у ли те
ра ту ри (ин те ре сант ну са по зи ци је род не кри ти ке), ко ја на сто ји да фе ми
ни стич ку те зу да су му шкар ци они ко ји тла че же не до не кле ре ла ти ви зу је. 
У ро ма ну Ма ска је име ни ца жен ског ро да тла чи те љи су пре вас ход но 
же не. Оста је, ме ђу тим, пи та ње да ли су же не усво ји ле овај на чин угње
та ва ња од при пад ни ка ја чег по ла, од но сно да ли су пред ра су де у ве зи 
са вла сти том при ро дом при хва ти ле од сво јих оче ва, сво је бра ће, сво јих 
парт не ра, или су пак до жи вљај соп стве не уда ље но сти од са вр шен ства 
про јек то ва ле на оне са ко ји ма ра де. Ту се Ми ле на за ти че у си ту а ци ји 
ко ју би смо нај бо ље мо гли ока рак те ри са ти као дво стру ко, ако не и тро
стру ко угње та ва ње: она је и род но и ет нич ки обе ле же на као осе тљи ва 
ка те го ри ја, али је у исти мах и про јек ци ја сво је вр сне прет ње за ксено фо
бич не умо ве, као узур па тор, уљез. У та квом дру штву ма ске ни су са мо 
по жељ не, оне су и нео п ход не. 

И ту до ла зи мо до оне по тму ле, но ипак еруп тив не си ле ко ја де лу је 
као De us ex mac hi na, а ко ју у увод ној на по ме ни Љи ља на Бу ла јић на зи ва 
хо рор по зор ни цом. Фа мо зно рад но тр жи ште да ле ко је од то га да бу де 
са мо ми ље: оно је де ми јург, фа тум, усуд са вре ме ног чо ве ка. У не ком 
сми слу, на ра тор ка Ми ле на већ на са мом по чет ку ро ма на су ге ри ше да је 
рад но тр жи ште и глав ни ју нак, но си лац рад ње ро ма на, ко ји не мо же би ти 
по бе ђен: јер, ка ко осо ба – у овом слу ча ју сре до веч на же на, мо жда нај о се
тљи ви ја дру штве на ка те го ри ја – ко ја се за тек не у та квом рад ном окру же
њу би ва не моћ на да на ње га де лу је кон струк тив но, да га ме ња, та ко и 
ње го ва сна га ра сте, и оно по пут мо ло ха уси са ва сва ког ко ни је у до вољ ној 
ме ри ево лу и рао да му се при ла го ди, да сра сте са њим до не пре по зна ва ња, 
гу бље ња соп ства, свог иден ти те та: род ног, ет нич ког, етич ког. Про ме ни 
се, да те дру ги не би ме ња ли, ге сло је ко је Ми ле на при хва та и ко јим се 
у по чет ку ру ко во ди, све до мо мен та ка да, ра ње на и по ра же на, за рад 
вла сти тог ми ра и бри ге за сво ју по ро ди цу, пре све га за му жа, не на пу сти 
рат но по при ште и та ко окон ча фру стра ци је. Или, пре ци зни је, до оног 
тре нут ка ка да про ме на у по на ша њу пре ти да пре ра сте у ка рак тер ну 
про ме ну.

Још јед на ствар ко ју у сли ка њу про та го ни ста ро ма на Љи ља на Бу
ла јић ве што при ка зу је је сте све при сут но ли це мер је, на зва но ем па ти ја. 
Да ли је дан ска ем па ти ја слич на срп ској, бо сан ској, екс ју го сло вен ској, 
те шко је су ди ти. Ипак, она је из ре жи ра на ка ко би се бор бе на го то вост 
убла жи ла, а фру стра ци ја, ко ја пре ти да пре ра сте у су коб, про лон ги ра ла. 
На сва ку па те тич ну при чу и не сре ћу ко ја се ис по ве да, до ла зи јед на или 
ви ше ем па тич них ре чи, ге сто ва, ка ко про спе ри тет дру штва не би био 
до ве ден у пи та ње а тр жи ште ра да осла бље но. Ем па ти ја је че до исте те 
по ша сти ко ја на во ди на про сек, на ко лек тив ни дух, тим ски рад и све 
оно што гу ши ин ди ви ду ал ност, ута па ју ћи је дин ку у без лич ну ма су. 
Сто га, ју на ки њи је и те ка ко по тре бан је дан ал тер его, јед на Ми ле на М., 
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ко ја ће ка на ли са ти на та ло же не не во ље у сме ру ис по ља ва ња кре а тив них 
по тен ци ја ла. Или, ка ко то на ра тор ка опи су је:

Осим то га, та Ми ле на М. ме је спа си ла да ме жи вот за по сле не и 
уда те же не не из ба ци на не ку од свјет ских оба ла на ко јој мо ра и оке а ни 
из ба цу ју на су ка не ки то ве и дру ге кре па не жи во ти ње ко је ни су иза шле на 
крај са про мјен љи вим и хи ро ви тим усло ви ма ко ји вла да ју у свјет ским 
во да ма у ко ји ма са мо хра бри, и по го то во по ква ре но до ви тљи ви, оп ста ју.

Шта још оста је за уте ху? То пли дом и сун ча на пла жа, по ро дич ни 
ми ље у ко јем се на љу бав и па жњу од го ва ра истим ин тен зи те том, ин тим
ни за бран. Све то омо гу ћу је да пре ђе ни пут од умо р не и пре за по сле не 
же не ка спи са тељ ски на стро је ној Ми ле ни М. бу де што кра ћи. Иа ко се 
рад ња ро ма на де ша ва у раз ви је ној за пад ној зе мљи, уни вер зал ност пат
ње про ду хо вље не и ам би ци о зне же не, бо ли и по ни же ња ко ја тр пи на 
пу ту са мо спо зна је омо гу ћу ју срп ским и бал кан ским, умо р ним и не схва
ће ним же на ма, за те че ним и не сна ђе ним на исто та ко не у ре ђе ном рад ном 
тр жи шту, истин ску, де ма ски ра ну ем па ти ју.

Дра га на В. ТО ДО РЕ СКОВ

„ЗА ПАМ ЋЕ ЊА” ВА СИ ЛИ ЈА КРЕ СТИ ЋА

Ва си ли је Кре стић, За пам ће ња, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2016

По сле то ли ких вред них књи га и рас пра ва, Ва си ли је Кре стић се од
лу чио да об ја ви сво је ме мо а ре, за ко је је упо тре био срп ску реч „за пам ће
ња”. Ме мо а ре обич но пи шу др жав ни ци и ис так ну ти по ли ти ча ри, ко ји 
сма тра ју да њи ма мо гу уне ко ли ко до пу ни ти, па и из ме ни ти пред ста ву 
ко ју утвр ђе не исто риј ске чи ње ни це ства ра ју о њи ма. Углав ном по сто је 
два мо ти ва за пи са ње ме мо а ра: пр ви је улеп ша ва ње пред ста ве о се би, а 
дру ги је пре би ја ње ра чу на са сво јим не ис то ми шље ни ци ма и по ли тич ким 
су пар ни ци ма. Пр ва вр ста је ско ро без вред на, док дру га мо же би ти из у
зет но за ни мљи ва, по што вешт пи сац до бро зна да сво је про тив ни ке 
нај у спе шни је мо же на ру жи ти ако на во ди по у зда не и исти ни те, а за њих 
не при јат не и по губ не чи ње ни це.

Кре сти ће ви ме мо а ри не при па да ју ни јед ној ни дру гој вр сти. Они 
су за пра во спис о по ве сти ко ју је Ва си ли је Кре стић до жи вео и о љу ди ма 
с ко ји ма је у стру ци и на у ци са ра ђи вао или се с њи ма су ко бља вао. Је ди ни 
из у зе так пред ста вља увод ни део ко јим је хтео да при ка же да је при пад
ник јед не од нај ста ри јих срп ских по ро ди ца у Вој во ди ни и да је по ду бо
кој ста ри ни Ла ла из Ба на та. Та ко са зна је мо да су ње го ви пре ци жи ве ли 




