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умор ства сен ти мен тал но сти, јер је, бар пре ма Ми ха и лу Еп штеј ну, „про
шла кроз све кру го ве ка р не ва ла, иро ни је и цр ног ху мо ра, да би уви де ла 
вла сти ту ба нал ност и – при хва ти ла је као не из бе жност, као из вор но вог 
ли ри зма .ˮ Ана лог но то ме, но ву на ив ност – ка ко то спе ци фич но за срп ску 
по е зи ју де ве де се тих срећ но фор му ли ше Ти хо мир Бра јо вић – вр ло ин ди
ка тив ну и за Ма рин ко ви ће во пе сни штво, ту об но вље ну лир ску ис по
вед ност и отво ре ност ка пе сми и све ту, ко ри сти као „ло зин ку, ме та фо ру 
за па ра док сал ну тач ку ослон ца у кон сте ла ци ји ко ја је оста ла без ње .ˮ 
„Ме та фи зич ки па тос ,ˮ обра зла же Бра јо вић, „ма кар и огр нут иро ни јом, 
ов де је пра ви са др жај пе ва ња, стал но рас кри ва ни сто жер, по не кад пре
на гла шен до сен ти мен та ли зма ко ји на до ме шћу је не мо гућ ност увек јед
на ко усред сре ђе ног пи са њаби ва ња у са мим ства ри ма .ˮ У та квој огле да
ју ћој ма три ци под јед на ко је и код Ма рин ко ви ћа на сна зи ме та фи зич ка 
пре тен зи ја пе сни штва, док је гно се о ло шка на ив ност, као сфе ра по сре
до ва ња, за ме ње на по љем ис ку ства, од но сно ства ра ла штва. А та на ив ност 
за пра во је је дин стве на али про те жна му дрост пе снич ке ег зи стен ци је у 
ве чи том са да. 
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Ро ма ном Уза луд на ле по та Ран ко Кр ста јић пра ви упа дљив от клон 
од раз ли чи тих мо де ла нај ши ре схва ће ног фан та стич ног жан ра сво јих 
ра ни јих књи га: Слу чај го спо ди на Аси мо ва (1984), Сен ка у ма гли (1994), 
Мар ти нов грех (2000), Илу зи ја (2012), та ко ђе ро ма неск них оства ре ња, 
и при по ве дач ких збир ки Но ћи цр ног ме се ца (1988) и Ми рис ди вље ру же 
(2008). Та ко ђе сли кар, с ве ли ким бро јем са мо стал них и ко лек тив них 
из ло жби, Кр ста јић се свим на ве де ним на сло ви ма по твр ђу је као пи сац 
ис кљу чи во књи жев не фан та сти ке, у ши ро ком ти по ло шком ра спо ну „од 
по ов ских при ча ат мос фе ре и ира ци о нал но сти, пре ко по е тич ки стан дард
ни јим на чи ном оства ре них при ча са еле мен ти ма чу де сног, ира ци о нал
ног и ап сурд ног, до пси хо ло шке, они рич ке и де ли рич не фан та сти ке”, 
ка ко то не дав но при ме ћу је Мар ко Не дић. Срав ни мо ли, ме ђу тим, на ве
де не ти по ве фан та сти ке са ри го ро зним те о риј ским од ре ђе њем Цве та на 
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То до ро ва, по ко јем се „фан та стич но су штин ски те ме љи на нео д луч но сти 
чи та о ца у од но су на при ро ду за чуд ног до га ђа ја”, но ви Кр ста ји ћев ро ман 
уда ља ва се ви ше од ма ко јег ње го вог прет ход ног де ла од на ра тив ног 
мо де ла чи сте фан та сти ке, али се у ње му, пр вен стве но у рав ни при че и 
у про фи ли ма два жен ска ли ка, за др жа ва из ве сна ве за са пси хо ло шком 
фан та сти ком.

У ро ма ну Уза луд на ле по та фан та сти ка је, да кле, по ти сну та у дру ги 
план у ко рист трој ства уни вер зал них те ма – Ле по те, Љу ба ви и Умет но
сти – као спле та прин ци пи јел них ег зи стен ци јал них, са знај них, есте тич
ких и по е тич ких пи та ња. У глав ном од три на ра тив на то ка, или, тач ни је, 
у сре ди шњем од три кон цен трич на кру га ро ма неск не при че раз ви ја се, 
ди ја ло шки и сук це сив но, есте тич ка и пси хо ло шка про бле ма ти ка на зна
че не три ја де. Ак те ри ди ја ло га, од но сно ли ко ви ро ма на, са чи ња ва ју при
лич но ша ре но дру штво ма хом пи са ца и умет ни ка, по чев од на ра то ра, 
ко ји је и сам мла ђи пи сац, не да ро ви тог и на пад ног пе сни ка Ве бе ра, 
пре ко јед но га мла дог, по ма ло пре тен ци о зног Кри ти ча ра, та ко ђе мла де 
вас пи та чи це Ма ри је те, до осо бе не по ја ве глав ног ју на ка Мак са, углед ног 
ро ман си је ра, сли ка ра Ви да ка, Мак со вог нај бо љег при ја те ља и Мак со ве 
де вој ке Ле о не, с нео в да шњим да ром су ве ре не ле по те. Они се пре ми јер но 
екс по ни ра ју у во зу Под го ри ца–Бе о град, у по врат ку са не ког књи жев ног 
су сре та, а по том, у знат но про ши ре ном са ста ву, не ко ли ко се зо на на ста
вља ју раз го во ре на се дељ ка ма у бе о град ском ате љеу на ра то ро вог стри ца, 
ода кле их суд би на од во ди на раз ли чи те стра не: не ког у Па риз, не ког у 
смрт, не ког у па ри ску пси хи ја триј ску кли ни ку, не ког у ма на стир, оста
вља ју ћи по не ког у истим сто па ма, до жи вот но. 

На са мом по чет ку при че, од но сно пу то ва ња во зом – ко је у тре ћем 
на ра тив ном то ку до би ја ва жно сим бо лич ко зна че ње – де ша ва се, исти на, 
са мо у би ство јед ног мла ди ћа ско ком из во за, ко је се да ље са мо је дан пут 
по ми ње, по слу жив ши при мар но, кроз ко мен тар о тај но ви то сти ње го вих 
узро ка, уме сто оче ки ва ног под сти ца ја фан та стич ног или три лер ског 
раз во ја до га ђа ја, тек као мо ти ва циј ски ин вен ти ван лак мус из ве сне пси
хо ло шке пре ди спо ни ра но сти Мак со вог ли ка. Али, та ко ђе, као вр стан 
пси хо а на ли тич ки на го ве штај тра гич ног жи вот ног уде са глав ног ју на ка, 
по те као из сфе ре ње го ве под све сти по во дом за пи ња ња за ши ну и по ср
та ја у тре нут ку по врат ка у воз са ме ста не сре ће ра ди на став ка пу то ва ња. 
(Сам Фројд у ско ро иден тич ном слу ча ју да је за пра во су је вер ном Ста ром 
Ри мља ни ну: „Ако је од тог по ду хва та од у стао за то што се спо та као пред 
сво јим вра ти ма, он је и ап со лут но над ма ши вао нас не вер ни ке, био је 
бо љи по зна ва лац ду ше не го што се ми тру ди мо да бу де мо. Јер то спо
ти ца ње мо ра ло му је би ти до каз да по сто ји не ка сум ња, не ка про тив
стру ја у ње го вој уну тра шњо сти, чи ја би сна га, у тре нут ку из вр ше ња, 
од у зе ла сна гу ње го вој на ме ри.”) Та ко на ра тор, од но сно пи сац, у очи ма 
чи та о ца дис крет но на го ве шта ва жи вот ну суд би ну глав ног ро ма неск ног 
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ли ка из пер спек ти ве су је вер не од но сно пси хо а на ли тич ке мо ти ва ци је 
бли ске фан та стич ној, али не и исто вет не са њом.

У цен трал ном, ди ја ло шком на ра тив ном кру гу Уза луд не ле по те 
не ис црп не су ва ри ја ци је пре тре са ња сва ке од три ср жне те мат ске ка те
го ри је, од њи хо вог сва ко днев ног ба нал ног по и ма ња до нај та на ни јих 
есте тич ких, он то ло шких и гно се о ло шких од ре ђе ња. Та ко се, на при мер, 
ка да је реч о ле по ти, нај пре вид но про бле ма ти зу је сте ре о тип о про клет
ству, тра ги ци и де мон ском по ре клу фи зич ке ле по те, ко ји се, исти на, у 
це ли ни не од ба цу је, што би про тив ре чи ло са мом жи вот ном ис ку ству, 
ко ли ко се од ба цу ју ње го ва ме ди о кри тет ска об ја шње ња, по пут оног ко јег 
се др жи плит ко ум ни Ве бер, на и ме – да „ве ћи на ле пих же на ми сле да 
за слу жу ју ви ше од оног што има ју” па их не ис пу ње на оче ки ва ња од во
де „у не сре ћу и про паст”, и да „фи зич ка ле по та до ла зи од ђа во ла” јер 
по бу ђу је ерот ске стра сти. Ди ја лог о ле по ти рас плам са ва се, да ље, кроз 
низ нај ра зли чи ти јих пи та ња – да ли је ле по та ре ла тив на, да ли је ле по
та са мо у оку по сма тра ча, мо гу ли сви љу ди да ужи ва ју у ле по ти, да ли 
умет ни ци вла да ју ле по том или она њи ма, да ли ле по та по сто ји из ван 
овог све та – и од го ва ра ју ћих, кад на ив них, кад ин вен тив них и ин ту и
тив них од го во ра. А ти су од го во ри, опет, углав ном у до слу ху са уче њем 
по зна тих фи ло зо фа или есте ти ча ра, по пут оног Хју мо вог, да ле по та 
ни је свој ство са мих ства ри не го да по сто ји са мо у ду ху по сма тра ча; оног 
Кан то вог, да је ле по са мо оно што се до па да без ма ка квог ин те ре са; и 
нај зад, оног Пла то но вог, да је умет ност бле да сен ка ау тен тич не ле по те, 
те да се ле по та и љу бав из јед на ча ва ју као ап со лут но до бро, као сам Бог. 
По том се раз ма тра од нос љу ди пре ма ле по ти и при пад ност ле по те. У 
пр вом слу ча ју је дан лик, Ви дак, твр ди ка ко се „љу ди пла ше ле по те, 
сво је не мо ћи пред ле по том, за то што јој ни су до ра сли”, или пак за то што 
их она, по пут огледалa, раз об ли чу је у њи хо вој ру го би, пр љав шти ни и 
на ка зно сти. Ка да је реч о при пад но сти ле по те, исти лик ве ли: „Ле по та 
не при па да они ма ко ји је по се ду ју не го они ма ко ји у њој ужи ва ју”, док му 
Макс од го ва ра да „ле по та не при па да ни ко ме”. Пре ма ње го вом ис ку ству, 
„она се са мо ну ди, а ми смо они ко ји од ње бе же”. „За то је Ле по та увек 
са ма и не ис пу ње на и са ма се би до вољ на”, на ста вља Макс, „али уза луд на. 
Њу мо гу да при ме те и у њој да ужи ва ју са мо ода бра ни”. Да кле, уза луд на 
ле по та је сте она ко ју, осим по из у зет ку, не ма ко да при ме ти на до сто јан 
на чин, да је ува жи као вред ност по се би, да спо зна и при хва ти не до ку
чи вост ње не тај не, да је во ли и уз но си као та кву пру жа ју ћи јој при ли ку 
да се по твр ди пре ма соп стве ној ме ри, а не пре ма же ља ма и скло но сти ма 
по сма тра ча. Отуд је, у су шти ни, уза луд на и про кле та ле по та јед на иста, 
с тим што узрок ње не тра ги ке у пр вом слу ча ју сто ји до нас, не до ра слих 
по сма тра ча, а у дру гом, тра ди ци о нал но, то бо же до оног ко ту ле по ту 
по се ду је. У то ме је Кр ста ји ће ва ве ли ко ду шна ко рек ци ја ми ле ни јум ске 
фа ме о ко би и де мо ни зму ле по те, ко ју при пи су је сво ме ро ма неск ном 
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ју на ку. Реч је при том, раз у ме се, о етич ком ис ко ра ку јед ног умет ни ка 
при ду хов ној оп се си ји ми сте ри о зним. 

Ди ја лог о љу ба ви та ко ђе обе ло да њу је ви ше еле мен тар них али и 
оних та на них раз ли ко ва ња у од ре ђе њу сва ка ко нај ви тал ни јег чо ве ко вог 
осе ћа ња. Та ко се као пред мет раз го во ра ја вља ју за љу бље ност и љу бав, 
страст и љу бав, пат ња и љу бав, сре ћа и љу бав, ми ло ср ђе и љу бав, го вор 
о љу ба ви и љу бав, као што се у том ди ја ло гу не са мо су че ља ва ју опреч ни 
фи ло зоф ски по гле ди о фе но ме ну љу ба ви, од иде а ли стич ких до ни хи ли
стич ких, не го се афир ми шу и не ки па ра док сал но про во ка тив ни пси хо
ло шки уви ди, или псе у до у ви ди, ко ји у ства ри, по ред оста лог, по ја ча ва ју 
тем пе ра ту ру го во ра и жи вост ди ску си је. Иде а ли стич ко по и ма ње и идеа
ли стич ки до жи вљај љу ба ви, од са свим на ив ног до су штин ски ира ци о
на ли стич ког ста ва, ис по ља ва је ди но Ма ри је та, ко ја без на де жно во ли 
Мак са не ком уз ви ше ном љу ба вљу ко ју чак не ус кра ћу је ни ње го вој де вој
ци Ле о ни. Про во ка тив но ни хи ли стич ко гле ди ште о љу ба ви, као и о две ма 
оста лим те ма ма раз го во ра, до след но за сту па Ко лек ци о нар: „Тре ба во ле ти, 
а не го во ри ти о љу ба ви, и пи са ти љу бав не пе сме. То је, на про сто, из не
ве ра ва ње љу ба ви... Ја ипак ми слим да чо век још увек ни је до ра стао за 
љу бав; ни ти је спо со бан да во ли; ни ти вре дан да бу де во љен... Људ ска 
тра ги ка за пи са на је у ге ни ма, а то је по тре ба чо ве ка да бу де во љен, а не 
да во ли; по тре ба да узи ма, а не да да је.” Сво јим не га тор ским, си о ра нов
ским ра ди ка ли змом Ко лек ци о нар узро ку је ко рек тив не уме ре ни је по гле
де Кри ти ча ра и под сти че Ви да ко во скеп тич ко по и ма ње ал тру и стич ке 
стра не љу ба ви, чи ме овај ју нак – мо жда са мо под све сно, а пи сац са свим 
функ ци о нал но – ста вља на ис пит емо тив ну парт нер ску ве зу из ме ђу 
Мак са и Ле о не, и то на се ан си ко јој Макс не при су ству је. Отуд, у стар ту 
Ви да ко ве ти ра де о „не до стат ку љу ба ви”, Ле о на не пи та слу чај но, не го 
за то што се не све сно осе ћа про зва ном: „Да ли ми жи ви мо да би смо не
ко га во ле ли, или да би не ко во лео нас?”. Пра ви, иде ал ни од го вор тре ба ло 
би да бу де на пр вом де лу ње ног пи та ња, а ствар ни од го вор је на дру гом 
ње го вом де лу, као што се ви ди из прет ход не Ви да ко ве ре пли ке по во дом 
мла ди ћа са мо у би це: „Да је он истин ски во лео, на ста вио би да жи ви – да 
би во лео.” Та ко, ме ђу тим, у овом ро ма ну во ли, и жи ви, је ди но Ма ри је та, 
у не по ко ле бљи вом уве ре њу да је „љу бав је ди ни сми сао на шег по сто ја ња”. 
А то, очи глед но, али без у спе шно и са тра гич ним ис хо дом, по ку ша ва и 
Макс, за раз ли ку од ње го вог при ја те ља Ви да ка, ко ји му пре о ти ма Ле о ну 
под ле жу ћи по тре би да бу де во љен и да ужи ва у ле по ти, „ва па ју за из
гу бље ним Ра јем и очај нич кој же љи чо ве ка да се вра ти ку ћи”, ка ко то 
сам ка же, и исто вре ме но сми сао жи во та ви ди по ма ло кон фу зно – „не у 
љу ба ви”, већ у чо ве ко вој „по тре би да во ли и да бу де во љен” – а са му 
љу бав, опет, опа жа као „ви ши прин цип, за кон по ко ме се све де ша ва” и 
„об лик по сто ја ња и тра ја ња у веч но сти или етар кроз ко ји пу ту ју на ше 
ду ше”.
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Кра ћи део ди ја ло га о умет но сти ти че се са вре ме ног ста ња у тој 
ду хов ној сфе ри, са не скри ве ним ау то по е тич ким им пли ка ци ја ма, док 
глав ни ак цен ти рас пра ве сто је на прин ци пи јел ним пи та њи ма при ро де 
умет но сти, од но сно на ње ним он то ло шким прет по став ка ма и, на ро чи то, 
на на шем до жи вља ју умет но сти, али и на ње ној са знај ној су пер и ор но сти 
над свим оста лим ви до ви ма људ ског ду ха. По ла зе ћи од кла сич не пред
ста ве да је свр ха умет но сти у ужи ва њу, не ки тра ди ци о на ли стич ки на
стро је ни ли ко ви – Кри ти чар и адво кат Ми шел, на при мер – за ме ра ју 
са вре ме ној умет но сти да ви ше ни је огле да ло све та, већ да је по ста ла 
ви ше за ба ва не го умет ност. Вре ме у ко ме жи ви мо ство ри ло је, по њи хо вом 
ми шље њу – од ко јег се, из гле да, ни сам пи сац на ро чи то не дис тан ци ра 
– по тро шач ки и де струк тив ни дух у ко јем је умет ност по ста ла ско ро 
бе зна чај на и не по треб на. Кр ста јић при том, чи ни се, јед на ко уста је про
тив умет но сти као дру штве не на руџ би не иде о ло шки и кул ту ро ло шки 
пре па ри ра ног ре ци пи јен та и про тив не ких ви до ва нео а ван гард не де
струк ци је под окри љем без гра нич не пост мо дер ни стич ке про из вољ но
сти. Јед но од бит них на чел них пи та ња те ку ћег ди ја ло га је сте пи та ње 
до жи вља ја умет но сти, при че му се да је из ра зит при мат емо ци ји над 
ра зу мом, емо ци о нал но сти над ра ци о нал но шћу, већ и с об зи ром на то да 
су емо ци је, а не ра зум, и кључ ни ин стру мент умет нич ке спо зна је тај но
ви то сти и за го нет но сти са мог све та: „Оно нај вред ни је што је Бог дао 
чо ве ку то су упра во емо ци је. (...) А умет ност је не пре глед но мо ре емо
ци ја”, ка же Ви дак, па ју је, отуд, бит ни је осе ти ти не го раз у ме ти, јер се 
ио на ко умет ност не мо же до кра ја схва ти ти па сто га ни де фи ни тив но 
про ту ма чи ти. Јер, умет ност ни је са мо за го нет ка и тај на не го, у ства ри, 
чу до, ка ко то на јед ном ме сту ис ти че сам Макс по ен ти ра ју ћи ти ме свој 
ши ри увид: „Са мо умет ност има моћ да уне се ма ги ју у наш оскуд ни 
ду хов ни жи вот, у на шу ду хов ну пу сти њу.” Умет ност је, да кле, је ди на 
ма гич на си ла ка дра да окре пи кло ну ле чо ве ко ве ду хов не сна ге и оза ри 
ње гов ду хов ни про стор, и да му, ти ме, свет и вла сти ти жи вот у ње му 
учи ни ако не при влач ним, оно сва ка ко под но шљи вим. И нај зад, Кр ста
ји ће ва апо те о за умет но сти вр ху ни се у спе ци фич но сти и су пер и ор но сти 
ње не са знај не уло ге. „Са мо умет ност, да кле, има моћ да осве тли су шти ну 
би ћа и да је по ка же она квом ка ква је она за и ста”, чвр сто ве ру је глав ни 
ју нак Кр ста ји ће ве Уза луд не ле по те Те о фил Мак си мо вић Макс, пи сац 
ко јем је упра во то осве тља ва ње су шти не и сми сла лич ног и оп штег по
сто ја ња – у ства ри, су шти не ле по те, љу ба ви и умет но сти, као нај ви ших 
жи вот них вред но сти – нај ве ћа и нај ва жни ја жи вот на оп се си ја и основ на 
свр ха ње го вог књи жев но у мет нич ког по зва ња. 

Иза пр вог на ра тив ног кру га Кр ста ји ће ве Уза луд не ле по те оба ве
ште ни ји чи та лац ла ко ће пре по зна ти те мат ску и на ра тив ну ма три цу 
не ко ли ко по зна тих Пла то но вих ди ја ло га, с том раз ли ком што те ми и 
ста ту су фи ло зо фи је у Пла то но вим ди ја ло зи ма од го ва ра те ма и ста тус 
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умет но сти у Кр ста ји ће вом ро ма ну. То на ро чи то ва жи за Го збу, ко ја пре ма 
те ми љу ба ви и ле по те, си ту а ци ји, ду хов ном ми љеу и ли ко ви ма, до би ја 
сво је вр сну књи жев ну ре пли ку у пр вом на ра тив ном кру гу Кр ста ји ће ве 
Уза луд не ле по те, али и за Хи пи ју ве ћег, у ко јем је пр вен стве но реч о ле
по ти, као што се у де се тој гла ви Др жа ве го во ри углав ном о умет но сти. 
Али по ду дар ност се не огле да са мо у те ма ма већ, не рет ко, и у иде ја ма, 
та ко да про блем „од но са ме та фи зич ки ли је пог и кон крет но ли је пог” 
(Дан ко Гр лић), на при мер, је дан од три глав на про бле ма Пла то но ве есте
ти ке раз ра ђен у Го зби, до би ја сво је вр стан ли те рар ни ехо у Кр ста ји ће вом 
ро ма ну. А та ко ђе је очи глед на и ана ло ги ја по уло га ма из ме ђу не ких 
про та го ни ста Го збе и не ких ли ко ва Уза луд не ле по те: Со крат – Макс, по 
су ве ре ној ре чи; Фе дар – Ви дак, по ком пле мен тар но сти са прет ход ном 
ре ла ци јом, Ага тон – на ра то ров стриц, по го сто прим ству; Ал ки би јад – 
Ко лек ци о нар, по ан та го ни стич кој на стро је но сти. Но, Кр ста ји ће ви ро ма
неск ни ли ко ви ни су са мо за го вор ни ци од ре ђе них иде ја и ста во ва, као 
што је то слу чај са про та го ни сти ма Пла то но вих ди ја ло га, они су та ко ђе 
пси хо ло шки и ка рак те ро ло шки ин ди ви ду а ли зо ва ни књи жев ни ју на ци 
и ју на ки ње три ви јал не, иро нич не, ап сурд не или тра гич не жи вот не суд
би не, што је у пр вом на ра тив ном кру гу са мо на го ве ште но а у два сле
де ћа до пу ње но и за о кру же но. 

Иа ко кроз основ ни, ди ја ло шки ток са свим пре глед но екс по ни ра 
те му, ат мос фе ру и ли ко ве, Кр ста јић у дру гом на ра тив ном кру гу пред у
зи ма спе ци јал но уза јам но оба сја ва ње ли ко ва у њи хо вим мо но ло шким 
па р ти ја ма, што је ин те ли гент но и вр ло ефект но ре ше ње ко је ро ма неск
ној при чи Уза луд не ле по те при ба вља кон ти ну и тет, да ју ћи ње ним ли ко
ви ма по се бан во лу мен и ду би ну. Та ко нас, већ на по чет ку, Ви дак ин фор
ми ше о Мак со вим и соп стве ним ути сци ма по во дом са мо у би ства мла дог 
пут ни ка из во за сна жно на гла ша ва ју ћи тај мо тив. У свом дру гом огла
ша ва њу Ви дак са сти дом ево ци ра пр ву, и де фи ни тив ну, пу ко ти ну сво га 
и Мак со вог при ја тељ ства, го во ре ћи о сво ме кри о мич ном ин тим ни јем 
ге сту пре ма Ле о ни, ко ји са за пре па шће њем при ме ћу је и Макс. У сле де
ћем ја вља њу Ви дак из ве шта ва о свом по след њем су сре ту са Мак сом, на 
дан уо чи ње го вог са мо у би ства. По след њи пут Ви дак се ја вља из ма на сти
ра, ви ше по тре сен не го скру шен гре хом ко ји је учи нио пре ма при ја те љу, 
пре дан по кај нич ком се ћа њу, чи ме се окон ча ва и ње го ва и ро ма неск на 
при ча. И то је ње го ва, Ви да ко ва, вер зи ја при че о Мак су и Ле о ни, по сред
но, и о се би са мом, при лич но аде кват на ње го вим по гле ди ма о ле по ти, 
љу ба ви и умет но сти ко јих се др жи у сво јим ди ја ло шким ис ка зи ма.

Ма ри је та, у не ко ли ко мо но ло га, осве тља ва, у ства ри ди ви ни зу је Мак
сов лик го во ре ћи о сво јој љу ба ви пре ма ње му, а ти ме се и са ма вид но 
пси хо ло шки про јек ту ју ћи као лик ко ји се, у без у слов ној ода но сти свом 
иде а лу, од ли ку је ира ци о нал ном по сто ја но шћу лич но сти: „Он је тај ко га 
би[х] че ка ла це лог жи во та, ма кар га ни кад и не упо зна ла.” Уна пред 
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спрем на, ако та ко мо ра да бу де, да „са ња ри јом о ствар но сти за ме ни са му 
ствар ност”, Ма ри је та се том ре ше но шћу да на не уз вра ће ну љу бав, уз све 
под ра зу мљи ве пат ње, од го ва ра све ве ћом пре да но шћу Мак со вој не сва
ки да шњој по ја ви, а по том и успо ме ни на ње га, по твр ђу је као ег зем плар но 
увер љи ва књи жев на ин кар на ци ја иде је да су сми сао жи во та и су шти на 
љу ба ви оли че ни у по тре би да во ли мо, а не у по тре би да бу де мо во ље ни. 
„Она је жи ве ла са мо да би во ле ла”, ка же је дан дру ги ро ма неск ни лик о 
њој, па отуд, по свом ду хов ном про фи лу, ожи вље ном на су шта стве но 
хри шћан ској иде ји ру ског књи жев ног по ре кла, Кр ста ји ће ва Ма ри је та 
пред ста вља ре дак, ако не и са свим уса мљен лик у са вре ме ној срп ској 
про зи. По врх све га, Ма ри је тин лик упот пу њу је и је дан њен па ра пси хо
ло шки до жи вљај: оно стра ни су срет са Мак сом у ко ма то зном ста њу у 
ча су ње го вог са мо у би ства, што – уз Ле о ни но до спе ва ње на пси хи ја триј
ску кли ни ку и ње но та мо шње по на ша ње, пре до че но у пр вом на ра тив ном 
кру гу – и овом Кр ста ји ће вом ро ма ну, до ми нант но оства ре ном у на ра
тив ном про се деу кла сич не пси хо ло шке про зе, при ба вља из ве сне ти по
ло шке сиг на ле фан та стич ког жан ра.

Ин тим ну пси хо ло шку дра му рас ки да из ме ђу Мак са и Ле о не пре
до ча ва у два на вра та Ог њен, спо ред ни лик са се дељ ки код на ра то ро вог 
стри ца, док сту ди о зно ра све тља ва ње при ро де њи хо вог од но са, као и 
оп штих ка рак те ро ло шких цр та Мак са, Ле о не, Ви да ка и Ма ри је те, оба
вља у ви ше ја вља ња је дан мно го ва жни ји лик, озна чен као Кри ти чар. 
У ње го вој ин тер пре та ци ји – ко ја ни је да ле ко од на ра то ро ве, а ве о ват но 
ни оне са мог ау то ра – Ле о на је, на при мер, су шта су прот ност Ма ри је ти. 
„Ле о на ни је во ле ла ни ко га. Она ни је уме ла да во ли”, ве ли Кри ти чар, на 
јед ном ме сту, и на ста вља: „Ле о на је на ла зи ла истин ско ерот ско за до
вољ ство са мо у то ме да у дру ги ма бу ди жуд њу и по жу ду, уме сто да и 
са ма до жи ви не ку страст.” Оту да, сма тра овај по сма трач, ни она у ства
ри ни је ни ка да би ла во ље на, јер су сви, па и Макс, уме сто ње, во ле ли 
ње ну ле по ту, чи ме се осе ћа ла по вре ђе ном, не схва та ју ћи, ме ђу тим, да 
за сво ју ле по ту ни је за слу жна она са ма, већ Бог ко ји јој ју је дао, и Макс, 
ко ји је њен дар, ње ну умет ност, са мо свој но кул ти ви сао. Кри ти чар суп
тил но уви ђа сву про тив реч ност Ле о ни не емо тив ноерот ске си ту а ци је 
ко ја ју од во ди у про паст: она од му шка ра ца оче ку је оно што са ма ни је 
у ста њу да им пру жи, а ка да је оче ки ва ње из не ве ри, она се све ти, на пу
шта ју ћи јед ног за дру гим. Ако Ле о на оста вља Мак са „за то што је ни је 
во лео она ко ка ко је она же ле ла – као же ну, а не као умет нич ко де ло”, 
Макс се уби ја не за то што ми сли да ви ше ни је во љен, као што ве ро ват
но чи ни онај мла дић из во за, ни ти за то што не мо же и да ље да во ли 
од бе глу де вој ку као што ће Ма ри је та до жи вот но да во ли ње га, па и мр твог, 
већ он ди же ру ку на се бе за то што му је Ле о ни ним бек ством ус кра ће на 
мо гућ ност да да ље ра ди на сво ме ре мекде лу – на пре да ва њу Ле о ни јој 
ле по ти и ње ном да љем кул ти ви са њу, као сво ме нај ви шем умет нич ком 
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по зва њу. Јер „за ње га је са мо умет ност, али умет ност као сми сао и ап со
лут на ле по та би ла ва жни ја од са мог жи во та”, а тај гу би так „ни је би ла 
пат ња ко ја опле ме њу је и уз ди же – не го сми сао жи во та”. Мо ти ва ци ја 
Мак со вог са мо у би ства ни је, да кле, ни иде а ли стич ка ни ни хи ли стич ка, 
већ је осна же на две ма ње го вим кључ ним осо би на ма из ре да из ве сне 
ме та фи зич ке ак си о ло ги је. Пр во од тих свој ста ва је сте да је „Макс био 
чо век дру ге вр сте, дру гог ко ва”, чо век ко је га, чи сто ан дри ћев ски, „ни су 
за ни ма ле са ме ства ри, не го не ки ап стракт ни и не до ку чи ви узро ци ко ји ма 
се те ства ри по ко ра ва ју” и ко ји је „ужи вао у не ким дру гим све то ви ма, 
у не че му што ми ни смо раз у ме ли”. А дру га би мо ти ва ци ја би ла у Мак
со вом на гла ше ном пер фек ци о ни зму: „Ону пер фек ци ју ко ју је тра жио у 
сво јим књи га ма из гра ђи вао је упра во на Ле о ни ном ли цу, на ње ном те лу 
и у ње ној ду ши”, па је и оти шао „за то што ни је ус пео да до дир не са вр шен
ство ко јем је те жио”. Али Кри ти чар не ис кљу чу је ни са свим су про тан 
узрок Мак со вог са мо у би ства, ве зан та ко ђе за ње гов пер фек ци о ни зам, 
на ста вља ју ћи: „Ни је? А мо жда и је сте; ко то зна. Мо жда је за то и мо рао 
да оде.” Обе су мо гућ но сти за и ста јед на ко ве ро ват не, јер обе под јед на ко 
во де гу бит ку жи вот ног сми сла сва ког пер фек ци о ни стич ки на стро је ног 
ду ха, умет нич ког по го то ву.

Тре ћи на ра тив ни, тач ни је – ис ка зни круг Кр ста ји ће ве Уза луд не 
ле по те чи ни дра ма тич ни, лир ско ме та фи зич ки ин то ни ран про лом су и
цид ног на го на због гу бит ка жи вот ног сми сла. То је, у ства ри, гра фич ки 
по себ но обе ле жен, раз ло мљен и, ко ла жно, ком по зи циј ски ин вен тив но, 
то јест зна чењ ски функ ци о нал но – из уну тра шње пе р спек ти ве глав ног 
ју на ка – ин тер по ли ран аутоцитaт јед не пи шче ве ра не по е ме, моћ но на
дах ну те, чи ни се, у ду хов ном хо ри зон ту и сим бо лич ком ре ги стру Ва
си ли ја Ро за но ва. По сле сва ке на ра тив не це ли не са до ми нант ним Мак
со вим ли ком ис кр са ва ју, у сим бо лич ком свој ству то ка ње го ве све сти, 
ег зал ти ра ни лир ски фраг мен ти са сли ка ма на глог се ћа ња, не по сред не 
пер цеп ци је и бли ске тран сцен ден тал не ан ти ци па ци је пут ни каса мо у
би це, ко ји у сво јим пред смрт ним тре ну ци ма „у ду би ни ду ше осећа[м] 
ону сло бо ду ко ју са мо не уз вра ће на љу бав мо же да пру жи”. Отуд се у 
свој ству нај фре квент ни јих, од но сно за вр шних мо ти ва у тим сли ка ма 
ја вља ју воз, пеј заж и бр зи на кре та ња, од но сно ме так, сле по оч ни ца и 
све тло сна бр зи на; пр ви, као сим бо ли са мог жи вље ња – пу но ће, при влач
но сти, про ла зно сти, нај зад, пу сто ши са мог жи во та, али уз под јед на ку 
че жњу за иден ти фи ка ци јом са ре ла тив ним и ап со лут ним, са про ла зним 
и не про ла зним: би ти онај што про ла зи и би ти оно што сто ји и по ред 
че га све про ла зи; и дру ги трио мо ти ва, као уз бу дљив пред о се ћај „јед ног 
ве ли ког ни шта, али не као ни шта ви ла, не го чи сте све сти у ко јој – све 
што по сто ји – по сто ји са мо као мо гућ ност, као не што не по јам но, што 
још не ма сми сла ни име на”. Не ма сум ње да је ов де по сре ди чи ста, иа ко 
не из ве сна, ес ха то ло шка ви зи ја Кр ста ји ће вог ро ма неск ног ју на ка, од но сно, 
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с об зи ром на по ре кло ин тер по ли ра ног тек ста, ба шти ње на ви зи ја са мог 
пи сца. На до је не иде ја ма и сен за ци ја ма нај ра зно род ни јих до жи вља ја 
по сто ја ња, све те ко ла жне пар ти је ве о ма су ге стив но осна жу ју Мак сов 
пред о се ћај из ми ца ња и не до сти жно сти сми сла ње го вог соп стве ног жи
во та и уоп ште ње гов тра гич ни до жи вљај ег зи стен ци је. Исти на, са ја сно 
упит ном за вр шном ес ха то ло шком ви зи јом.

По са др жин ској рав ни – гу стом, сло је ви том те мат ском је згру са 
ег зи стен ци јал ном ак ту а ли за ци јом есте тич ке про бле ма ти ке, по ду хов ним 
и пси хо ло шким пре ди спо зи ци ја ма глав ног ју на ка и не ких пра те ћих ли
ко ва, и нај зад, пре ма при мар ним зна чењ ским имли ка ци ја ма – Уза луд на 
ле по та Ран ка Кр ста ји ћа је сте истин ски са мо сво јан ро ман о умет ни ку 
ме ђу ра зно вр сним ва ри ја ци ја ма тог жан ра у са вре ме ној срп ској про зи, 
али и у не ким мно го ве ћим на ци о нал ним књи жев но сти ма про шлог ве ка. 
Ово по го то ву, узму ли се у об зир но ви ја по пла ва ау то фик циј ских оства
ре ња и за хук та ла хи пер про дук ци ја ме та фик циј ске ре ци кла же. Из три 
пре до че на на ра тив на кру га но вог Кр ста ји ће вог ро ма на по ступ но се, на 
укр шта ју пре суд них жи вот них до жи вља ја че ти ри ро ма неск на ли ка, 
за о кру жу је при лич но сте ре о тип на, иа ко до не кле удво је на, не срећ на 
љу бав на при ча, са рет ким фан та стич ким сиг на ли ма до са да шњег ства
ра ла штва овог пи сца. Ме ђу тим, оно што тој при чи, као и но вом Кр ста
ји ће вом ро ма ну у це ли ни, при ба вља чар при влач но сти, не сум њи ву књи
жев но у мет нич ку ре ле вант ност и са мо свој ну из дво је ност у кон тек сту 
је су два из ра зи та свој ства. Пр во је мир но ћа, зре лост и по у зда на, ни јан
си ра на ана ли тич ност, кад но ве ли стич ки ин тро спек тив но кад, опет, есе
ји стич ки ин те лек ту ал но ори јен ти са ног при по ве дач ког гла са глав ног и 
свих оста лих ли ко вана ра то ра, али и не сва ки да шња пре ци зност оп сер
ва ци је и ори ги нал на сли ко ви тост ње ног је зич ког из ра за. Дру ги чи ни лац 
ви со ког умет нич ког до ма ша ја овог ро ма на, по ред ин вен тив ног ком по
зи циј ског скло па, је сте ар хе тип ска уте ме ље ност ње го вих глав них ли
ко ва – Ле о не, Ма ри је те и Мак са – у иде ал ном, ап со лут но нео бич ном 
до жи вља ју при мар них лич них да ро ва и нај ви ших соп стве них вред но сти 
– ле по те, љу ба ви и умет но сти.

Мар ко ПА О ВИ ЦА




