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Да кле, ка рак тер ра та и ње го ва исто риј ска или со ци о ло шка уло га 
ни су бит ни. Бит не су стра хо те и бе сми сао ко је рат до но си. Као од ма зде, 
на при мер. И то од ма зде по про пор ци ји – пе де сет ста нов ни ка Ка ра но ва 
за јед ног уби је ног не мач ког вој ни ка, ко је су не ра зум не, мор бид не и, 
ве ро ва ло се из ци ви ли за циј ских раз ло га, не при ли че вре ме ну ка да су 
се чи ни ле. Ме ђу тим, и да ље се бе сти јал но по на вља ју. У истом је кон тек
сту и на ја вље на не мач ка од ма зда, сва ког де се тог ма ту ран та гим на зи је, 
због са бо та же, при уз го ју сви ле не бу бе.

И на кра ју им пре си је не тре ба за бо ра ви ти да ро ман Гро зда не Олу
јић Пре жи ве ти до су тра, иа ко об ја вљен са то ли ким за ка шње њем, ни је 
из гу био сво ју са др жај ну и зна чењ ску ак ту ел ност, као ни мо дер ност и 
убе дљи вост при по ве да ња о дра ма тич ном са зре ва њу јед не мла до сти у 
су ро вим рат ним окол но сти ма. Тран спо но ва њем и до ма шта ва њем до жи
вље ног деч јег ис ку ства у свом ро ма ну, окре ну та ис ку ше њи ма уну тра
шњих све то ва сво јих ју на ка, Гро зда на Олу јић је ус пе ла да на осо бен, 
ути шан и лир ски на чин из гра ди при чу о од ра ста њу и фор ми ра њу иден
ти те та у те шким жи вот ним усло ви ма. Исто вре ме но, спи са те љи ца нам 
је ве што и не на ме тљи во пре не ла свој осе ћај ту ге због про ла зно сти мла
до сти, и због про ла зно сти уоп ште, као што су то вир то у зно и сло је ви то 
чи ни ли До сто јев ски и Бо ра Стан ко вић, ко је ау тор ка, ка ко ре че у јед ном 
од ин тер вјуа, и до жи вља ва као сво је уз о ре. 

Алек сан дар Б. ЛА КО ВИЋ

ЈЕД НО СТАВ НОСТ КАО ЗА БО РА ВЉЕ НА ВЕ ШТИ НА

Кр ста По пов ски, Ина, Ла гу на, Бе о град 2017 

У до са да шњем опу су Кр сте По пов ског (1968) срп ска чи та лач ка 
пу бли ка има ла је при ли ку да пра ти раз вој ну ства ра лач ку ли ни ју ко ја 
све из ра зи ти је ис цр та ва жан ров ски пре о крет: на кон Дво гла сја (1994) и 
још три пе снич ке књи ге, ау тор се од 2011. го ди не и ро ма на Еј, ко ји је 
ушао и у ужи из бор за НИНову на гра ду, окре ће ис кљу чи во ро ма неск ној 
фор ми, у ко јој углав ном на сто ји да про бле ма ти зу је сло же не по ро дич не 
од но се. 

Но ви ро ман Кр сте По пов ског са чи њен је од але го ри је ко ја би се 
ла ко мо гла на зва ти про зир ном: кра ву Ра си ну, кућ ног љу бим ца по ро ди це 
ко ја је из Хр ват ске ра се ље на у „Олу ји”, чла но ви по ро ди це по сте пе но рас
пар ча ва ју ка ко би уто ли ли глад. Кра ва уми ре од по сле ди ца при сва ја ња 
де ло ва ње ног те ла, да би за тим глав ни лик, ва јар Вла ди мир, са ста вио од 
ње них ко сти ју скулп ту ру. Во ље на и рас пар ча на отаџ би на, осу ђе на на смрт, 
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пред ста вље на је кроз дис функ ци о нал не по ро дич не од но се, али и кроз 
нео бич но при сан од нос де ча ка и кра ве. Би зар ност фа бу лар не струк ту ре 
не за ма гљу је але го риј ску при чу о отаџ би ни. Чак и по све та Кр сте По пов
ског гла си Мо јој отаџ би ни Ср би ји. При ме тан је, ме ђу тим, сле де ћи па
ра докс: за ма гље но је оно што пред ста вља на лич је та кве би зар не при че, 
а то је при ча о јед но став но сти. Јед но ста ван на слов књи ге на го ве шта ва 
мно га ком плек сна зна че ња, али исто вре ме но упу ћу је и на из вор ност 
свог на стан ка – Ина је скра ће но од Ра си на, име на срп ске ре ке по ко јој је 
јед на кра ва до ма ће ра се до би ла име. Да ли је отаџ би на о ко јој По пов ски 
пи ше Ју го сла ви ја или Ср би ја, по ста је ма ње ва жно у кон тек сту иде је о 
јед но став но сти ко ја се на раз ли чи те на чи не ма ни фе сту је у де лу. Кр ста 
По пов ски у свом за бав ном ро ма ну по ста вља бит на пи та ња о то ме ка ко 
је мо гу ће јед но став ност су прот ста ви ти из ве шта че ној мо дер но сти са да
шњи це, али и ка ко је мо гу ће са чу ва ти је од ба на ли за ци је и упро шћа ва ња 
ко је пре ти умет но сти и ме ђу људ ским од но си ма. 

Ау тор спрем но од го ва ра на хо ри зонт оче ки ва ња чи та ла ца те се већ 
на пр вим стра ни ца ма ро ма на по и гра ва са ла ким ре ше њи ма ко ја пси хо
ло ги ја ну ди као од го вор на сло же на жи вот на пи та ња: „Со до ми ја, ин цест 
и оста ле из о па че но сти ушле су у мо ду код пси хо ло га, а исто вре ме но су 
од лич ни од го во ри на пи та ња за ко ја не ма те од го во ре. ’При чам ја одав но 
да је ту не што из о па че но. Тач но сам зна ла! Тач но сам зна ла!’...” Чи та лац, 
та ко, не мо ра да на га ђа да ли се у бли ско сти из ме ђу де ча ка, ка сни је мла
ди ћа, и кра ве „кри је не што ви ше”, и су о ча ва се ка ко са сво јим све сним 
или не све сним пре ду бе ђе њем, та ко и са иро нич ним от кло ном од оно га 
што твр де Вла ди ми ро ви ро ди те љи и Ма ри на, њи хов по ро дич ни те ра
пе ут. За кљу чак је јед но ста ван, љу бав чо ве ка пре ма жи во ти њи и њи хо ва 
чвр ста ве за ност не мо ра ју се ну жно пре тво ри ти у со до ми ју. Ла ко ћа са 
ко јом се ова ква озна ка кон ти ну и ра но до де љу је, исти на, не у о би ча је ном 
од но су, чи ни да про блем по вр шно сти по ста не бол но очи гле дан, па та ко 
и не из о ста ван ка да је у пи та њу чи та ње и ту ма че ње овог де ла. При сност 
из ме ђу кра ве и чо ве ка из вор је чу ђе ња и под сме ха, али то ком ро ма на 
по ста је ја сно да ни је са мо ова не кон вен ци о нал на ве за тре ти ра на на та кав 
на чин. Из ра зи ма из пси хо те ра пе ут ског реч ни ка као што су „Ули ца по ве
ре ња” и „Ули ца ис ку ше ња” иро ни зу је се по ку шај по бољ ша ња на ру ше них 
по ро дич них од но са, при ка зан у јед ном од нај бо љих де ло ва ро ма на Ина. 
Це ло де се то по гла вље пред ста вља при ме ну ре ше ња ко је пред ла же пси
хо те ра пе ут ки ња Ма ри на, а ко ја, сем ис пра зних фра за без ика квог зна
че ња, не ну ди Вла ди ми ру и ње го вим ро ди те љи ма ни ка кву по моћ ни 
уте ху. Тра ги ко мич не су сце не где је дан „уку ћа нин” (на зив ко ји Ма ри на 
на гла ша ва да се „по ро дич на хи је рар хи ја не би ис пре чи ла на пу ту оздра
вље ња”) тр чи ве за них очи ју са за дат ком да не пре га зи ру ке дру га два 
уку ћа на. На и ме, на тај би на чин тре ба ло да се гра ди „са о бра ћај ни ца” 
ко ја во ди у „Ули цу по ве ре ња”. 



344

Ду хо ви те сце не овог по гла вља пре ра ста ју у ап сурд ну сли ку по ро
ди це ко ја је сна жна са мо у ина ту, и чи је сла бо сти по ста ју очи глед не пр во 
у де та љи ма. Је дан та кав де таљ је су пре ду ги нок ти на но га ма Вла ди ми
ро вог оца, ко ји сиг на ли зи ра ју ње го ву за пу ште ност на кон што је остао без 
по сла. О сла бо сти го во ри и ра дост ро ди те ља ко ји без за др шке ре а гу ју 
сме хом на „од стра ха укру ће ну му шкост” њи хо вог си на. Он до да је, на
из глед са мо уз гред но, још је дан де таљ – ње го ва му шкост је „не знат на 
спрам та ти не”. Вла ди ми ров лик при ка зан је то ком це лог ро ма на у су
ко бу са сво јим ро ди те љи ма, при че му би ва све стан сво је по зи ци је сла бог 
на след ни ка. Ни је нео бич но што та кав на след ник по ста је умет ник, не
спо со бан да се „пре ква ли фи ку је” по пут сво јих ро ди те ља. У кон тек сту 
ро ма на, ова ква по зи ци ја под ре ђе но сти пре но си се на мла ду по сле рат ну 
ге не ра ци ју у Ср би ји уоп ште. Из гу бље на си гур ност отаџ би не, до ма, а за
тим и по ро ди це, пре ра ста у не у та жи ву по тре бу за бли ско шћу. У ро ма ну 
Кр сте По пов ског ис пу ње ње та кве по тре бе на ла зи се у бли ско сти са 
жи во ти њом ко ја но си име срп ске ре ке. Ни је из ли шно по ста ви ти сле де
ће пи та ње: за што ау тор би ра баш кра ву? Кра ва у уло зи кућ ног љу бим ца 
је сте нео че ки ван из бор, али оно што се суп тил но по ма ља на по вр ши ни 
ро ма на, има ју ћи у ви ду и све Ра си ни не по себ не, на у че не ве шти не, је сте 
ње на ау тен тич на јед но став ност. У од но су из ме ђу Вла ди ми ра и ње не ма 
из о па че но сти ни со до ми је, ин тер вен ци је пси хо те ра пе у та ис по ста вља ју 
се као не по треб не, а ње но име за и ста је сте са мо име јед не срп ске ре ке. 
Вла ди мир је онај ко ји же ли да са чу ва је ди ни мо дел љу ба ви ко ји је имао 
то ком жи во та, уз ди жу ћи га на ни во умет нич ког де ла. На су прот ње му, 
дру ги же ле да Ра си ну на чи не ма њом. Од го вор на пи та ње за што ау тор 
би ра кра ву а не пса за љу бим ца свог глав ног ју на ка кри је се, опет, у јед но
став ној чи ње ни ци: кра ва се мо же по је сти. Упра во то и ра де Вла ди ми ро ви 
ро ди те љи ски да ју ћи ме со са ње них бу то ва, чи не ћи је та ко не по врат но 
осла бље ном. Вла ди мир сма тра да је ње гов грех ве ћи и да је сво ју љу би
ми цу мр тву из дао. У ту зи због ње не смр ти, у на ра ста ју ћем бе су, али и у 
не у та жи вој гла ди, он ин си сти ра на то ме да је по је де це лу. Све стан да се 
глад за бли ско шћу ви ше не мо же уто ли ти, он при ста је да ис пу ни сво је 
по тре бе за хра ном. И ово га пу та, је ди на ко ја у то ме мо же по мо ћи је сте 
са ма кра ва Ра си на.

Је дан од по сту па ка сма њи ва ња је скра ћи ва ње ње ног име на, те та ко 
про фе сор Да вид Жу тић пред ла же Вла ди ми ру да скра ти име скулп ту ре 
за по тре бе из ло жбе у Бри се лу: „Шта ће вам то ср бо ва ње та мо? По го то во 
тај сред њи век, то је све ве о ма ди ску та бил но...”, или: „До вољ но је Ина, 
тек да се зна да је жен ско. Ра си на је... као да сте обу кли ма ји цу с нат пи
сом Ко со во је ср це Ср би је”. На сил но по јед но ста вљи ва ње че сто је у ро
ма ну Ина, при че му је све вре ме ја сна опо зи ци ја са оним што је из вор но, 
при род но и, ка ко је већ по ме ну то, ау тен тич но у сво јој јед но став но сти. 
„Мо дер на умет ност те жи упро шћа ва њу, сим бо ли ма, на го ве шта ји ма”, 
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ре чи су про фе со ра Жу ти ћа, и чи та лац не мо же а да не оста не за пи тан 
над сми слом и гра ни ца ма упро шћа ва ња, ка ко у умет но сти, та ко и у жи
во ту. Умет ник ко ји уз по моћ свог про фе со ра и мен то ра схва та да „умет
ност по чи ње за пра во та мо где пре ста ју ствар ност и исти на” оста је па ра
ли сан у свом ства ра лач ком ра ду. Ње му у по моћ при ти че не ко ко де лу је 
про сто, а ко се ис ка зу је као по штен чо век, пра ви при ја тељ, и истин ски 
љу би тељ умет но сти. Ла за, Вла ди ми ров друг из вој ске, вешт је са ру ка
ма, осе тљив на су зе и слаб у из ра зу, али оно што до би ја по себ ну ва жност 
у ро ма ну је сте ње го ва спо соб ност не са мо да осе ти ва жност јед не скулп
ту ре и да по шту је ге ниј ства ра о ца не го и да уче ству је у из ра ди умет нич
ког де ла. Он се не сла же са мо дер ним те о ри ја ма и су ге сти ја ма о упро шћа
ва њу про фе со ра Жу ти ћа. Пред лог про фе со ра да се кра вљој скулп ту ри 
од ру би гла ва ин стинк тив но осе ћа као не чу ве ну блас фе ми ју, али и као 
не по што ва ње умет нич ке ау то ном но сти. Пи та ње о то ме ко ли ко је умет
ник сло бо дан да ства ра, а за тим и пред ста ви све ту сво је умет нич ко де ло, 
оста је у ро ма ну отво ре но. Иро ниј ско раз ре ше ње де лу је у том кон тек сту 
као је ди но мо гу ће, те та ко Вла ди мир исту па из сво је уло ге сла бог на след
ни ка ко ји не уме да од го во ри на спо ља шње при ти ске – ни оне ње го вих 
ро ди те ља, ни Ма ри ни не, ни при ти ске свог мен то ра. Скулп ту ра кра ве 
ко ја у сто је ћем ста ву оба вља ма лу ну жду су прот ста вље на је чу ве ној бри
сел ској фон та ни у об ли ку де ча ка ко ји пи шки: „Ми слио сам да то бу де 
па ро ди ја на њи хо вог де ча ка: то што зна њи хов де чак, зна и на ша обич на 
срп ска кра ва!” Ви дљи во је, ме ђу тим, да је та ква скулп ту ра су прот ста
вље на и јед ној срп ској ал тер на ти ви: Вла ди мир до би ја пред лог да ње го во 
умет нич ко де ло по слу жи као екс по нат у сред њој ве те ри нар ској шко ли. 
По ну да ли по вич ког ве те ри на ра Ми ро сла ва са мо је ми то ко је би Вла ди
ми ра тре ба ло да за др жи у ње го вој, већ на у че ној, па сив ној уло зи. Он, ме
ђу тим, од би ја при ви ле ги је и за шти те та кве уло ге, и од лу чу је да ис ту пи 
„као пра ви му шка рац”. 

Вла ди мир сво јим нео че ки ва ним по ступ ком ука зу је да се ра њи ва 
по зи ци ја ра се ље ни ка, умет ни ка, и не ка да шњег вој ни ка, ипак мо же пре
ва зи ћи. Да би од бра нио част сво је по ро ди це, као и мо рал не и умет нич
ке вред но сти до ко јих му је ста ло, он мо ра за бо ра ви ти да је ње го ва 
му шкост „не знат на спрам та ти не”. За то крај ро ма на Кр сте По пов ског 
ни је пред ви див, али је јед но ста ван, па Вла ди мир не ре а гу је ни ка квим 
хе рој ским чи ном. Од го вор на раз о ча ра ња и при ти ске око ли не им пул си ван 
је и ин стинк ти ван, али пред ста вља ак ци ју ко ја по ни шта ва пра зни ну 
на ста лу још на по чет ку ро ма на. Не и сти ни та и би зар на при ча о сек су из
ме ђу чо ве ка и кра ве до би ја рас плет ко ји во ди ус по ста вља њу рав но те же 
– Вла ди мир за и ста ре а гу је сек сом и ини ци ра се у свет „пра вих му шка
ра ца”. Ста ра бор ба си на и мај чи них љу бав ни ка у овој си ту а ци ји по ста је 
се кун дар на у од но су на бор бу са свим на мет ну тим ау то ри те ти ма са вре
ме но сти: њи хо во деј ство по чо ве ка је па ра ли шу ће, и он не успе ва да 



346

де лу је у мно штву су прот ста вље них зах те ва ко ји се пред ње га по ста вља
ју. Кр ста По пов ски у ро ма ну Ина при ка зу је и јед ну и дру гу вр сту тих 
зах те ва, те та ко с јед не стра не раз об ли ча ва уси ље ну мо дер ност и ве штач
ку ком плек сност, док с дру ге ука зу је на опа сност од све оп штег упро шћа
ва ња и ба на ли за ци је. Исти на се про на ла зи „не где из ме ђу” и јед но став на 
је по пут фра зе ко ја се у ро ма ну лајт мо тив ски по на вља – „умет ност по чи
ње та мо где пре ста је жи вот”. По пов ски у сво јој про зи успе шно пре и спи
ту је да ту ми сао по ка зу ју ћи шта зна чи ду бин ско за хва та ње у жи вот са 
по но во ожи вље ном стра шћу. У свом но вом ро ма ну под се ћа чи та о це на 
за бо ра вље ну ве шти ну јед но став но сти, ка ко у умет нич ком ства ра њу, 
та ко и у жи во ту.

Са ња ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ

КРУГ МЕ ТА КРИ ТИЧ КЕ КВА ДРА ТУ РЕ

Мар ко Па о ви ца, Ме та кри тич ки из ле ти, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о
град 2017

Књи га Ме та кри тич ки из ле ти че тво ро дел но је кон ци пи ра на, ако 
из у зме мо увод ну бе ле шку, би бли о гра фи ју, ин декс име на и бе ле шку о 
ау то ру. Кроз сег мен те „По гле ди”, „Пре гле ди”, „Пор тре ти” и „Књи ге” 
Мар ко Па о ви ца до но си ода бра не „огле де и освр те”, ко ји пред ста вља ју 
ре зул тат ње го вог „про у ча ва ња са вре ме не срп ске књи жев не кри ти ке”. 
Иа ко ни је „си сте мат ски” при сту пио ис тра жи ва њу, мо же се ре ћи да је 
ус пео да аде кват ним и до бро ор га ни зо ва ним из бо ром илу стру је сво је 
„кон ти ну и ра но ин те ре со ва ње” за од ре ђе не про бле ме и те ме срп ске књи
жев не кри ти ке, по чев од 1991, ко јом је да ти ран нај ста ри ји пу бли ко ван 
текст, па до 2017. го ди не.

Од че тр на ест „огле да и освр та” ко ји се ба ве по е то ло шким, ме то
до ло шким и пе ри о ди за циј ским пи та њи ма, те ста во ви ма кри ти ча ра и 
кри ти ком кон крет них мо но гра фи ја, из два ја се и је дан при лог о оп штим 
и ак ту ел ним про бле ми ма са вре ме не кри ти ке. Ра ди се, на и ме, о „Фраг
мен ти ма о кри ти ци”, где се пре и спи ту је ко ји су за да ци кри ти ке, ка ква 
је ње на суд би на у кон тек сту пост мо дер ни зма и ко ја је уло га кри ти ча ра 
у да том тре нут ку (1996. го ди не). У овом кра ћем освр ту про на ла зи мо, 
да кле, за мет ке мно гих ме та кри тич ких про ми шља ња го спо ди на Па о ви це, 
ко ји су раз ви је ни у оста лим сег мен ти ма књи ге. За сту па ју ћи став по ко
јем је „за да так кри ти ке да про на ђе пут до сре ди шта де ла, де ко ди ра ње
го ву ши фру и омо гу ћи ин тер су бјек тив ни су срет на те ме љи ма са гла сно
сти за јед нич ког ис ку ства”, ау тор се су о ча ва са но во на ста лом си ту а ци јом: 




