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и је дан са вре ме ни до ма ћи про за и ста, не пре ва зи ђе на мен тор ска фи гу ра, 
али ма ње зна на ши рем чи та тељ ству, па не ка сто га оста не не и ме но ва на 
у овој при ли ци. Не и ме но ва ни ће, на жа лост, оста ти и хе лен ски и рим ски 
пе сни ци чи ји су сти хо ви укле са ни на стра ни ца ма овог зах тев ног ро ма
на, но ко ји тра же мно го по зва ни јег чи та о ца да би би ли пре по зна ти. 

Вра ћа мо се, за крај, мо ти ву ко ји смо по ме ну ли на по чет ку овог 
тек ста, а ко ји је при ка зан на сли ци Ви би је Ко ри не. На њој ви ди мо Ати
са, фри гиј ско бо жан ство, пра ти о ца и ми ље ни ка бо ги ње Ки бе ле, ко ји је 
ши рио њен ор ги ја стич ки култ, обе ле жен јед ним су ро вим об ре дом због 
ко јег га у коп не ној Грч кој ни су при хва та ли. При хва ти ће га тек у хе ле
ни зму и, на ро чи то, у Ри му. Ка кав је ри ту ал у пи та њу? Пре пу шта мо реч 
ау тор ки: „Атис тек што је ушко пио са мог се бе, об у зет за но сом у ко јем 
мла ди ће до ма мљу је Ки бе ла. Па ипак не осе ћа бол већ бла жен ство. У 
де сној ру ци др жи окр ва вљен нож, а ле вом не сми ље ној бо ги њи пру жа 
упра воод се че ноне што. Шта? Не знам. Мо жда се и да ра за зна ти. Али 
се не да име но ва ти. Не из го во рив је тај дар.” Ово је ко мен тар на ра тор ке 
у са да шњем вре ме ну, за ста ле пред сли ком у Па ла ти Ал тен. На по след
њим стра ни ца ма, сли кар ка Ко ри на за до вољ но кон тем пли ра сво је тек 
за вр ше но де ло: „Неви шемла дић још увек др жи брит ки ка мен ко јим је 
са мо га се бе упра во уштро јио. На ње го вом ли цу – ко је ни је са свим од 
ово га све та – бли ста не што, цр те су мир не, бла жен ство се ску пи ло на 
че лу, иси ја ва из јед не је ди не ка пи па ре то ни ја, ко ја као да не уви ре у 
др ве ну под ло гу, већ оста је да леб ди из над по вр ши не сли ке.” Из о ста вља
мо на ред не ре че ни це, у ко ји ма опис са мо ка стра ци је по ста је још дра
стич ни ји. Ту, при са мом кра ју, ау тор ку на пу шта и Мар сел Пруст. А 
жен ско пи смо? За вр ша ва ли се и оно ов де? Или мо жда тек по чи ње? 
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Чи ни се да је по след њих го ди на јед на од про зних књи жев них ак
ту ел но сти по стао лир ски ро ман, или бар ро ман жан ров ски хе те ро ген 
и хи бри дан, о че му све до чи по ја ва да се у ово го ди шњем нај у жем из бо ру 
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за НИНову књи жев ну на гра ду на шло чак пет (од пред ло же них шест!) 
де ла ко ја би де ли мич но или у пот пу но сти мо гла би ти свр ста на под од
ред ни цу лир ског ро ма на. При том би се, у основ ним цр та ма, као основ не 
осо бе но сти лир ског или жан ров ски не ста бил ног ро ма на мо гле ис та ћи 
фраг мен тар ност, скре та ње чи та о че ве па жње са са др жа ја на фор му, не по
ве ре ње у је зик ко ји, уме сто да су зи зна че ње тек ста, са да га раш чи ња ва, 
те ис по вед на ди мен зи ја ко ја је нај пре свој стве на по е зи ји (Ралф Фрид ман, 
При ро да и об ли ци лир ског ро ма на). 

Је дан од по ме ну тих ро ма на ко ји се на шао у нај у жем из бо ру за 
НИНову на гра ду, а ко ји ра чу на са учин ком опи са ног ин ту и тив ног пи
са ња је сте ро манпр ве нац Де се ти жи вот Са ше Са ва но вић (р. 1986). 
Ње на без и ме на ју на ки ња нај че шће се ја вља из мар ги нал ног, по ни шта
ва ју ћег угла гле ди шта упр кос то бо жњем спољ њем ужи ва њу у чул ној 
пре за си ће но сти, при че му је то гле ди ште јед на вр ста „без и ме ног пе снич
ког при по ве да ња”. Од ре ђе на на ра тив на ли не ар ност и при ча не по сто је у 
тра ди ци о нал ном сми слу ре чи – по сто ји тек крх ка узроч нопо сле дич на 
при по ве дач ка нит ко ја ро ман „ву че” ка кра ју. Пре мо же би ти го во ра о 
не ка квим фраг мен ти ма из ствар но сти ко ји ма је са о бра же но по вре ме но 
жан ров скогра фич ко ме ан дри ра ње, као што је тех ни ка ко ла жи ра ња и 
мон та же, укљу чи ва ње сти хо ва у основ но тки во тек ста и слич но. Ово 
при по ве дач ко гле ди ште за крај њи ис ход има сво је вр сну ме лан хо лич ну 
по ен ту, или, пре ци зни је, ан ти по ен ту, иза ко је се на зи ре сен ка без на ђа, 
утр ну ло сти сва ко дне ви це и стал не емо тив не ус кра ће но сти. 

Ро ман, ина че не ве лик оби мом (око сто че тр де сет стра ни ца), са др жи 
осам по гла вља („Су дар”, „По ни ште ње”, „Да се уто пим”, „Лу та ње”, „Кри
вич ни по сту пак”, „Че кам”, „Из гнан ство”, „Су ве нир”), а отва ра се два ма 
ци та ти ма ко је је ау тор ка очи то до жи ве ла као илу стра ци ју дис кур зив не 
усме ре но сти вла сти тог тек ста: то су ци та ти Ро ла на Бар та и Џ. Г. Балар
дa, чи ји по ста по ка лип тич ки про се де сва ка ко има до дир них та ча ка са 
ат мос фе ром у ру ко пи су Са ва но ви ће ве. По ред не и ме но ва не ју на ки ње 
глав ни је лик Вин сент, њен „пред у зет ни не штока о деч ко”, ка ко сто ји 
у ре цен зи ји на по ле ђи ни ко ри ца, с ко јим не у спе шно по ку ша ва да за сну
је чвр шћи и про ду бље ни ји од нос. Он је на мо мен те ете ри чан и сно ви дан, 
на мо мен те са свим ба на лан и про се чан ми ле ни ја лац, за по слен, као и 
на ра тор ка, у не вла ди ној ор га ни за ци ји, ко ји ви кен да шки ужи ва у дро
га ма, ал ко хо лу и љу бав ним из ле ти ма.

Стил ски гле да но, у пи та њу је пу ко ме ха нич ко ре ги стро ва ње ути
са ка, си мул та ност у де ша ва њу, од но сно опи си ва њу си ту а ци ја, ко је је 
до дат но осна же но лир ским је зи ком и ње го вом па ра так сич но шћу, то јест 
на по ред ним, од сеч ним ре че ни ца ма: „Ве че је обе ћа ва ло као и би ло ко је 
ве че, ду га се из ли ва ла по ули ца ма, на шао се не ки раз лог, као да је би ло 
су ви ше то пло, зно ји ли смо се. (...) За па лио си ци га ре ту, по пио гу тљај ра
ки је, на ме стио се у фо те љи. Опу шта ње и сте за ње, ус пра вља ње. Убр зо 
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си по стао прич љив, ре чи су као ска кав ци на ви ра ле из тво јих уста” (стр. 
7). Ова ква на бра ја ња не кад за по сле ди цу има ју крат ке, а не кад ду ге ре
че ни це ко је по дра жа ва ју ду ге, не пре ки ну те ка др о ве, а при по ве дач ко 
ли це се че сто тран сфор ми ше из пр вог у дру го јед ни не, па за тим и у 
пр во мно жи не: „Нер во зно смо сте за ли ви ли це, луп ка ли пр сти ма по 
сто лу”, а убр зо за тим: „Очи су ти све тлу ца ле у мра ку” (9, кур зив К. П). 
Ова кав при по ве дач ки по сту пак про из во ди ути сак сво је вр сног не мог 
фил ма, или, шта ви ше, „не му штог” ин дифил ма европ ске ки не ма то гра
фи је, у ко јем се те ла пре ме шта ју, фи зи о ло шки про це си се пра те, по гле ди 
се раз ме њу ју и упра вља ју у раз ли чи тим прав ци ма; све то без ау тен тич
ног ди ја ло га, пу шта ња гла са, што во ди прет по став ци да сва ки ду хов ни 
или емо тив ни са др жај оста је за ро бљен у те ли ма.

Ако оче ку је мо, ме ђу тим, да ис под скра ме очи глед не по вр шно сти 
и ис пра зно сти от кри је мо (да се на мер но по слу жи мо овом кли ше и зи ра
ном фра зом) бо гат ду хов ни свет про та го ни ста, раз о ча ра ће мо се. Па ра
док сал но, ово је ујед но је дан од нај ве ћих ква ли те та ро ма на: то што је 
ау тор ка ус пе ла да пре не се ау тен тич но утр ну ће жи во та и би ћа ми ле ни ја
ла ца, њи хо ву су штин ску не мост, не за ин те ре со ва ност, оту пе лост, осе ћај 
им по тент не сва ко дне ви це, по на вља ња, за луд но сти, а то бо жње жи вот не 
ан га жо ва но сти и „ак ти ви зма”. Објек тив но при по ве да ње у ком се сва ки 
пред мет уо ча ва она ко ка кав он је сте не рет ко из и ску је и чул не сли ке у 
сми слу на гла ше ног так тил ног мо мен та, али истин ска чул ност, страст и 
афек ти из о ста ју. Чи ни се да је пре реч о не ка квом оку ка ме ре ко је се 
по ме ра с пред ме та на пред мет и хлад но и пре ци зно бе ле жи ствар ност: 
„На сло ним се на оквир вра та, сед нем на сло бод ну сто ли цу, на то чим 
пи ће. Ча ша је ме ка и пла стич на, гу жва се под пр сти ма. По сма трам ли ца. 
Она су бле да, од сут на. По сма трам ру ке. Оне су нер во зне, ус пла хи ре не. 
Оде ћа је све ча на. По сма трам Вин сен та. Ле њо на ме шта на о ча ре...” (23). 
Еви ден тан је на пор да се опи ше сав ви дљив свет у да том тре нут ку, као 
и на пор да се не што опи ше кад се ни шта не осе ћа, или кад се не же ли 
да се ишта осе ћа; или кад се не зна шта тач но осе ћа мо. 

Ода тле у овом ро ма ну не ма при по ве да ња из утро бе, не ма ко смич
ке рас це пље но сти су бјек та, бур них ин те лек ту ал них и ег зи стен ци јал них 
пре ви ра ња. Има не у спе лих по ку ша ја ужи вља ва ња (сце на ка да ју на ки ња 
раз го ва ра са стран цем у клу бу у из ла ску) и има из бе га ва ња су о ча ва ња 
и ства ра ња бли ско сти, не рет ко пре до че них уз бла гу иро ни ју: „Не при
стој но је до ћи на вре ме, ни ко те не оче ку је. По ред то га, на све на чи не 
тре ба из бе ћи не по сред ну упу ће ност јед них на дру ге, и да ље тре зни и 
др ве ни, док је све тло још укљу че но, сит не па у зе у иш че ки ва њу раз го
во ра; су ви ше под ра зу ме ва мо, на при мер да се по зна је мо, да смо бли ски, 
да нам је ста ло... Или то што смо жи ви” (23), или: „При ча мо, го во ри мо. 
Да раз го ва ра мо? Ни смо ни по ку ша ли. Отво ре на ими та ци ја, по дра жа ва
ње. Ма ло је на пор но, али др жи мо се при лич но до бро. Осе ћа мо да смо 
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на не ки на чин бли ски. На ла зи мо се у истом про сто ру, мо ра би ти да смо 
исто ми шље ни ци!” (24). Упр кос мно го број ним спољ њим фак то ри ма који 
упу ћу ју на од лич ну со ци јал ну укло пље ност ових љу ди, из ме ђу њих и 
оти сну ћа у жи вот зја пи пра зни на, ко лек тив на де пре си ја, од сут ност из 
те ку ћег мо мен та, же ља да се не што де си али исто вре ме на не мо гућ ност 
по кре та ња: „У свим очи ма глад; ка да би по сто јао не ка кав све мо гу ћи 
чи тач људ ских ми сли, си гур на сам да би не пре ста но пи штао – не ка се 
не што де си, НЕ КА СЕ НЕ ШТО ДЕ СИ. Ме ђу тим, ни шта се не де ша ва” 
(22). От кри ва се да је бољ ка но вих ге не ра ци ја упра во не по му ће на свест, 
ра зум ко ји же ле да од ба це, да га се ота ра се: „Опи ја мо га и умрт вљу је мо” 
(27) ка ко би, уме сто то га, осе ти ли не пре ра ђен на гон, до жи ве ли сли ке 
жи вот ног за но са, ко нач но би ли за вр ше ни, пот пу но оства ре ни. Ово за 
по сле ди цу има ко нач ну ди со ци ја ци ју лич но сти у од но су на свет: „Ја сам 
не ко дру ги, ја сам сва ко дру ги”, ка ко она са оп шта ва.

Ју на ки ња ро ма на, по ли тич ки и дру штве но осве шће на, пре по зна је 
то бо жње оби ље и ма те ри јал но бо гат ство као је дан од де ри ва та нео ли
бе рал ног ка пи та ли зма и сво јим при ме ром по твр ђу је да не бро је не мо гућ
но сти у ко ји ма ми ле ни јал ци на ро чи то ужи ва ју, од но сно спек тар по ну да, 
до ступ ност све га, иде о ло шка ра зно вр сност и по ли тич ка сло бо да, не 
зна че ну жно не у ни фи ци ра ност. За пра во, ми ле ни јал ским је зи ком ре че но, 
ал тер на ти ва убр зо по ста је мејнстрим. Или, пре ци зни је, све сно или не
све сно се по ру чу је: упр кос свим пре ди спо зи ци ја ма и усло ви ма да бу де мо 
ал тер на тив ни, сви смо за пра во мејнстрим, исти у сво јој раз ли чи то сти, 
без лич ни. Сто га ка та ло шко на бра ја ње ти по ва здра ве ис хра не, по пу лар них 
и атрак тив них жен ских за ни ма ња, па и на бра ја ње на мир ни ца де лу је 
хи пер бо лич но и гро теск но. На во ди се чак се дам на ест вр ста ту ње ви не 
у кон зер ви и два де сет и де вет вр ста хле ба од но сно пе ци ва ко ји су нам 
до ступ ни, да би се по ен ти ра ло са: „Бо гат ство на ро да. По тро шња кул
ту ре”. Ју на ки ња, од но сно на ра тор ка, бла го иро нич но ин то ни ра ју ћи, 
пред чи та о ца из но си уи сти ну ба рок ни спи сак хра не, те се ме ђу хро но 
хле бом и дан ским хле бом на шао и екс цен трич ни „хлеб са цр ни лом од 
си пе”. Лу цид но и иро нич но се ко мен та ри ше и ак ту ел на не зграп на и 
по ни жа ва ју ћа си ту а ци ја у ве зи са „по за пад ње њем”, као и ли це мер ство, 
су ро вост и бес крв ност зе ма ља ко је пра ти мит „обе ћа них” или уто пиј
ских. Чи ни се да је ау тор ка убе дљи ви ја у ис ка зи ма у ко ји ма до ми ни ра 
по ле мич ки тон и, уоп ште, у оним де ло ви ма где је по е тич ка тен ден ци ја 
иро ни зо ва ње и уни жа ва ње та ко зва ног ме та фи зич ког по тен ци ја ла и зна
че ња тек ста, јер у су прот ном (у на ро чи то лир ски ин то ни ра ним па са жи
ма где се фор си ра ана фор ско по на вља ње од ре ђе них ре чи) ис ку ша ва 
гра ни це ба нал ног:

Уо би ча је на ман тра: ми мо ра мо по ста ти још европ ски ји, још нор
мал ни ји, ми мо ра мо по ка за ти да смо вред ни, да за слу жу је мо да бу де мо 
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при мље ни у за јед ни цу на ро да и Ка пи та ла, ина че ће на ше ди вља штво 
за час ис ко чи ти из бу џа ка и шче па ти нас за гу шу. На ро чи то нас тре ба до
бро про ве ри ти на ае ро дро ми ма, на гра ни ца ма, та мо нас тре ба ис тре сти 
из га ћа и ски ну ти до го ле ко же, тре ба нас до бро ис пи та ти, где иде мо и 
шта ра ди мо, ко ли ко нов ца са со бом но си мо, ка да се вра ћа мо и да ли има
мо по врат ну кар ту, тре ба нас ске ни ра ти, ди јаг но сти ци ра ти, јер ми ни 
са ми не зна мо да ли смо до бри или зли, ка кве су нам на ме ре, ка кав се то 
де мон у на ма кри је..., али то мо ра ју ура ди ти ови дру ги, ови европ ски ји, 
леп ши и па мет ни ји од нас, они у чи јим гра до ви ма вла да ред и пот пу но 
од су ство жи во та (50).

Ва жно је на по ме ну ти да као је дан од глав них ли ко ва у ро ма ну фи
гу ри ра и Бе о град ко ји је је ди на то по граф ска од ред ни ца, по при ште свих 
зби ва ња, уз бу дљив и бо ем ски „Бер лин за си ро ма шне”. Ње го ва ха о тич
ност и дис пер зив ност над вла да ва ам би ва лент ног по је дин ца, и мо гу ће 
је да се он то ло шка збу ње ност и оту ђе ност у ју на ци ма и ја вља услед 
пре пла вље но сти сли ка ма и до жи вља ји ма из ве ли ког гра да ко ји је на 
тран зи ци ји из ме ђу со ци ја ли зма и ка пи та ли зма. Он је ау тен тич но опи
сан, ка ко по је ди нач ни ло ка ли те ти и ули це (Зе ле ни ве нац, Бран ков мост, 
Сла ви ја) од но сно екс те ри је ри, та ко и ње го ви ен те ри је ри, у пр вом ре ду 
клуп ска сце на. У том сми слу, ју на ки ња је не пре кид но у ноћ ним лу та
њи ма у по тра зи за ква ли тет ним за бо ра вом: „Све упу ћу је на за ба ву. Не 
за ба вљам се” (55) и „Ва жно је... за бо ра вља ње” (60). 

Ат мос фе ра реј ва и кон зу ми ра ње суп стан ци по ма жу у бе гу од ре
ал но сти, не кад до те ме ре да ју на ки ња ни је си гур на бо ри ли се за и ста 
са улич ним фан то ми ма у град ском пре во зу на кон јед не жур ке, или је то 
окр шај ко ји се од и грао у гра ни ца ма ње не уо бра зи ље. Од тог тре нут ка 
текст по чи ње да се кре ће у не што дру га чи јем прав цу; тач ни је, у прав цу 
не ка кве пост мо дер ни стич ке им пр о ви за ци је. Та ко је ше сто по гла вље 
по све ће но опи си ма про фи ла све до ка (Вин сент, Мај ка, Ми ни) на исле ђе њу 
про тив ју на ки ње ко ја је на кон спо ме ну те жур ке оп ту же на за узро ко ва
ње јав ног не ми ра. Ови „про фи ли” под се ћа ју на од ред ни цу у реч ни ку 
или пој мов ни ку јер са др же спи сак њи хо вих спе ци фи ка ци ја, fe a tu res, 
ко је су, на рав но, умет нич ки раз об ли че не, као на при мер: „Вин сент би 
се нај лак ше мо гао опи са ти као оп ци о ни или из бор ни лик, од но сно џо кер 
(у кар та ро шком жар го ну). Он мо же или не мо ра да уче ству је у кри вич
ном по ступ ку (или би ло ко јој дру гој дру штве ној игри), мо же да бу де 
из у зет но ко ри стан, али и из у зет но ште тан...” (83). Сед мо по гла вље, из ве
штај пси хи ја тра пи сан у пр вом ли цу, идеј но под се ћа на по је ди не па са же 
чу ве ног ро ма на Д. М. То ма са Бе ли хо тел, с раз ли ком у то ме што се 
ис пр ва про фе си о нал ни, пре ци зни, нор ма тив ни из ве штај ле ка ра пре тва ра 
у по спрд ни дис курс у ком „ле кар”, из но ве ви зу ре пре на дри ле кар, па
ци јент ки њи по ку ша ва да про да, гра да тив ним ре до сле дом, нај пре сво је 
„струч не” ау тор ске књи ге, за тим „на ру кви це и огр ли це за ме ди та ци ју” 
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и „про гра ме ве жби за отва ра ње све сти”, и, нај зад, раз не ха лу ци но ге не 
дро ге.

Упр кос по вре ме ном не по треб ном па да њу у сми са о ну не про ход ност, 
ро ман се за вр ша ва у ат мос фе ри не ја сног али бла гог и при јат ног по ве
ре ња у бу дућ ност. Раз ми шља ју ћи о од ла ску из зе мље, ју на ки ња у пар ку 
по сма тра „го спо ђе, де вој чи це на тро ти не ти ма”, те кон ста ту је да „док не
чи је бе бе спа ва ју у ко ли ци ма, кре ћу се, не ку да иду, де вој ке, же не” (143). 
Ова квим кра јем на ро чи то се на гла ша ва ње на на ра тив на жен ска по зи
ци ја, као и же на ко ја се, ипак, ве зу је за ства ра лач ки чин. Ипак, на кон 
ова кве ком пи ла ци је сли ка утр ну ћа, има мо ли ије дан жи вот, а ка мо ли 
њих де сет? 

Mср Ка та ри на Н. ПАН ТО ВИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Док тор ске сту ди је

ei ne kle i ne frau94@gmail.com

О СЛИ КА РУ И КЊИ ЖЕВ НИ КУ

Ми ро Вук са но вић, На са мо с Ми ла ном Ко њо ви ћем, Пра во слав на реч, Нови 
Сад 2018

Ми ро Вук са но вић је у ра спо ну од 40 го ди на об ја вио 41 би бли о
граф ску је ди ни цу о сли кар ству и лич но сти Ми ла на Ко њо ви ћа. Шта је 
при ву кло јед ног књи жев ни ка ства ра ла штву и жи вот ном пу ту сли ка ра 
Ми ла на Ко ње ви ћа? Да ли нео бич на лич ност сли ка ра, или ње го во де ло, 
или обо је? По ку ша ће мо да од го во ри мо на ова пи та ња.

Kњижевник Вук са но вић пи ше о сли ка ру Ко њо ви ћу та ко што пра ти, 
гле да ње го во ли ков но ства ра ње и при су ству је му, а ка да су бо је ко нач но 
за гр ље не на плат ни ма, он о њи ма го во ри пред по се ти о ци ма из ло жби. 
За оне ко ји ни су би ли у бли зи ни умет ни ка и за бу ду ће љу би те ље сли кар
ства оста вље ни су за пи си о про ла зним си ту а ци ја ма и до га ђа ји ма.

Ка ко пи ше о Ми ла ну Ко њо ви ћу?
Из свог жи вот ног ис ку ства, из вре ме на ка да је ра дио у Сом бо ру, 

из Ко њо ви ће ве би о гра фи је, из сом бор ске кул тур не сре ди не, из сли ка
ре вих ка зи ва ња о се би и дру ги ма. Мо же ли дру га чи је? Чо век то је по
ре кло, то је по ро ди ца, то је град, то је на ци ја, то је про фе си ја, ми сао и 
емо ци ја.

Де да му је био Ни ко ла Ву ки ће вић, про фе сор и ди рек тор со мбор ске 
Учи тељ ске шко ле. Сво јим ли ков ним де лом Ко њо вић је по стао „је дан лист 




