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Е С Е  Ј И

КА ТА РИ НА ПАН ТО ВИЋ

ОБ НО ВА ЛИР СКОГ РО МА НА И  
ИН ДИ ВИ ДУ АЛ НИ НА РА ТИ ВИ

Осврт на НИНову на гра ду 2018. го ди не

СА ЖЕ ТАК: Рад се син те тич ки освр ће на ро ма не из нај у жег 
из бо ра за НИНову на гра ду за 2018. го ди ну: Ухва ти зе ца Ла не Ба
ста шић (Кон траст, 2018), Де се ти жи вот Са ше Са ва но вић (Кон траст, 
2018), Од у ста ја ње Је ле не Лен голд (Ар хи пе лаг, 2018), Бе о град ски 
трио Го ра на Мар ко ви ћа (Ла гу на, 2018), Пре ка сно Бран ке Кри ло вић 
(Ге о по е ти ка, 2018), као и на, на рав но, по бед нич ки ро ман Вла ди ми ра 
Та ба ше ви ћа За блу да Све тог Се ба сти ја на (Ла гу на, 2018). НИНова 
на гра да, из го ди не у го ди ну, иза зи ва све ве ћу па жњу јав но сти, како 
књи жев не та ко и не књи жев не, те ће мо у ра ду те жи ти да осве тли мо 
дру штве но по ли тич ку, али и ме диј ску прат њу до де ле ово го ди шње 
на гра де, уз по ку шај ком па ра тив ног вред но ва ња на ве де них ро ма на.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: НИНова на гра да, ро ман, књи жев на кри ти ка, 
Вла ди мир Та ба ше вић, Ла на Ба ста шић, Са ша Са ва но вић, Је ле на 
Лен голд, Го ран Мар ко вић, Бран ка Кри ло вић.

Про шло је го то во по ла го ди не (14. ја ну ар 2019) од про гла ше
ња до бит ни ка 65. НИНове на гра де за 2018. го ди ну, ко ја је овог 
пу та оти шла у ру ке Вла ди ми ра Та ба ше ви ћа за ро ман За блу да Све
тог Се ба сти ја на, у из да њу Ла гу не. Жи ри у са ста ву Та ма ра Кр стић, 
Зо ран Па у но вић (пред сед ник), Мар јан Ча ка ре вић, Бран ко Ку кић 
и Иван Ми лен ко вић ни је био мо но ли тан у сво јој од лу ци, те су Та
ба ше ви ћу оти шла три од пет гла со ва, а слич на „по де ла” де си ла се 
и у (не)књи жев ној јав но сти. Ово го ди шњи из бор је, чи ни се из ра
зи ти је не го прет ход них го ди на, „за па лио” дру штве не мре же, нај пре 
Феј сбук и Тви тер, на ко ји ма су се и по доб ни и не по доб ни так ми
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чи ли у ку ђе њу или ве ли ча њу Та ба ше ви ће вог ру ко пи са. У овој сво
је вр сној ме диј ској хај ци (за ко ју Та ба ше вић, чи ни се, са да и не ха је 
пре ви ше) не из о став но је би ло при зи ва ње у свест ин ци ден та из 
2017. го ди не, ка да је ово при зна ње до де ље но Ива ни Ди мић за ро
ман Ар за мас (Ла гу ни но из да ње). Те го ди не се Та ба ше ви ћев дру ги 
ро ман, Па као, та ко ђе на шао у нај у жем из бо ру. Под се ти мо, по бе ду 
Ди ми ће ве Та ба ше вић је оспо рио на осно ву ро да у јед ној ци нич ној 
об ја ви на Феј сбу ку, од но сно, твр див ши да је ау тор ка до би ла ову 
на гра ду са мо из раз ло га што је же на. Још по мно го че му је та об ја
ва ока рак те ри са на као скан да ло зна (у пр вом ре ду сек си стич ка) и 
не у ме сна, мно го број ни пор та ли су о то ме сво је вре ме но пи са ли, али 
да је Та ба ше вић склон те жњи да шо ки ра јав ност, пра ви сво је вр стан 
про тест ни пер фор манс, или јед но став но лу пи ша мар дру штве ном 
уку су, по твр ђу је и чи ње ни ца да је на Сај му књи га 2018. го ди не 
де мон стра тив но спа лио свој не том об ја вље ни ро ман у знак не го
до ва ња што је, по на во ди ма, нај про да ва ни ја књи га це ло куп ног 
Сај ма би ла ис по вестау то би о гра фи ја ри ја ли ти по бед ни це Кри сти
не Ки је Коц кар.

О ово го ди шњој до де ли, о по бед нич ком ру ко пи су, али и о при
ро ди и по за ди ни НИНове на гра де уоп ште, ве ро ват но је нај о штри је 
пи са ла Је ле на Ла ла то вић на пор та лу Ма ши на, у тек сту ко ји је про
пу стио рет ко ко ио ле за ин те ре со ван за овај до га ђај: у пи та њу је 
текст под на зи вом „Две за блу де о НИНовој на гра ди”1, у ко јем се 
из ра зи то кри тич ки освр ће на по бед нич ки ро ман, ко ји ка рак те ри
ше као не у спе ли по ку шај (пост)мо дер ни стич ког на ра ти ва ко ји у 
сво јој би ти екс пло а ти ше што књи жев но у мет нич ка оп шта ме ста 
по ме ну тог пе ри о да, што фа ло го цен трич ни по ре дак и по глед на свет 
и под гре ва, са мим тим, ми зо ги не пред ста ве о же ни, на во де ћи број
не ци та те из ро ма на ко ји ту тврд њу илу стра тив но пот кре пљу ју. 
Оно што је, ме ђу тим, још зна чај ни је и про во ка тив ни је је сте ње но 
де вал ви ра ње НИНове на гра де као та кве, на во де ћи да књи жев на 
на гра да увек ле ги ти ми ше од ре ђе не вред но сти и да те вред но сти, 
у овом слу ча ју, по се ду ју по ли тич ки, тра ди ци о на ли стич ки и ис кљу
чи во ма ску ли но ин клу зив ни пред знак још од ње ног пр вог до бит
ни ка 1954. го ди не, До бри це Ћо си ћа, за ро ман Ко ре ни. Дру гим ре
чи ма, од но сно ре чи ма Је ле не Ла ла то вић, ми зо ги ни ја се на ла зи у 
ко ре ну и тра ди ци ји ове на гра де од ње ног осни ва ња. Ово би ем пи
риј ски мо гло би ти до ка зи во и на при ме ру пу ких ста ти стич ких 
по да та ка: од ше зде сет и пет пу та ко ли ко је НИНова на гра да до де
ље на, тек пет је при па ло же на ма (Ду брав ки Угре шић 1988, Све тла

1 Је ле на Ла ла то вић, „Две за блу де о НИНовој на гра ди”, до ступ но на: http: 
//www.ma si na.rs /?p=8287; текст је об ја вљен 16. ја ну а ра 2019, два да на на кон про
гла ше ња до бит ни ка.
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ни Вел марЈан ко вић 1993, Гро зда ни Олу јић 2009, Гор да ни Ћир ја нић 
2010. и Ива ни Ди мић 2016), док су пре о ста ли до бит ни ци би ли 
ау то ри му шког ро да. 

Кри тич ки жар, иро ни ја и осе ћај не прав де са ко ји ма је пи сан 
текст „Две за блу де о НИНовој на гра ди”, те по не где и из ли шно 
учи та ва ње и ису ви ше дра ма ти чан до жи вљај ове књи жев не си ту
а ци је ко ја по при ма круп ни је дру штве не раз ме ре, по ста ју ја сни ји 
уко ли ко се у об зир узме ау тор кин ак ти ви стич ки ан га жман као со
ци ја ли стич ке фе ми нист ки ње, што је за јед нич ко свим ау тор ка ма 
ко је пи шу за пор тал Bo o kvi ca и ко је су се, тим пу тем, у ужим кру
го ви ма афир ми са ле као књи жев не кри ти чар ке (Је ле на Ла ла то вић, 
На ђа Бо би чић итд2). Ово спо ми њем јер су се по ја ви ли елек трон ски 
при ка зи Та ба ше ви ће вог ро ма на (на при мер, ма ло по зна ти пи сац 
Не над Ми тро вић је о ис тој ства ри из у зет но гру бо пи сао на свом 
бло гу3) ко ји су под јед на ко оштро кри ти ко ва ли дис курс ро ма на као 
та квог, ње гов је зик, од су ство рад ње и слич но, не до ти чу ћи се про
бле ма ми зо ги ни је и па три јар ха та, од но сно пи та ња сце не си ло ва ња 
же не. Тач ни је, Ла ла то ви ће ва је пи са ла из уско фе ми ни стич ке на
уч не и дру штве не по зи ци је. Вре ди на по ме ну ти да се она и ра ни је 
огла ша ва ла о Та ба ше ви ћу: тач ни је, о ње го вом дру гом ро ма ну Па 
као4, где се, уз про ниц љи во рас крин ка ва ње ње го вог умет нич ког 
и је зич ког ма ни ри зма (што је по хвал но и до брим де лом и исти ни то), 
огре ши ла о од ре ђе не еле мен те ње го вог ства ра ла штва, на при мер 
у овој опа ски: 

Оту да ње го во по и гра ва ње ре чи ма пред ста вља не из бе жан су
но врат у три ви јал ност – он ре чи не ра ста вља на ло гич ке/зна чењ ске 
је ди ни це већ ме ха нич ки, на сло го ве – па ра но је ви уме сто па ра но је, 
ко пи ле и ко пи ле, а уме сто је ди ни це па као до би је мо ко ло кви јал ни 
спој два ве зни ка – па и као.

Цео овај увод на мен ски је по слу жио као про во ка ти ван и уз
бу дљив под сти цај да се оти сне мо у да љу ана ли зу књи жев них дела, 
што је и крај њи сми сао овог тек ста. Кре ни мо, да кле, са књи жев ним 
вред но ва њем ро ма на из нај у жег из бо ра, по чев од по бед нич ког, 
ко јем ће, ло гич но, по све ти ти и не што ви ше па жње. Ка да се на ђе мо 
пред де лом ка кво је Та ба ше ви ћев ро ман, и пр ви и дру ги и тре ћи, 

2 Упо ре ди ти текст: „НИН по мај ци, НИН по тет ки: ко мен тар нај у жег из
бо ра за НИНову на гра ду”, гру па ау тор ки пор та ла Bo o kvi ca, до ступ но на: http://
bo o kvi ca.ne t /ni n /.

3 http://ne nad mi tro vic.rs /za blu dasve togse ba sti ja navla di mirta ba se vic/.
4 Је ле на Ла ла то вић, „Не ки глас, не ке ге не ра ци је?!”, до ступ но на: http://

bo o kvi ca.ne t /ne kiglasne kege ne ra ci je/.
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оче ки ва но се по ми сли, усу ди ћу се из го во ри ти ону кли ше и зи ра ну 
фра зу: да ли о уку си ма за и ста вре ди рас пра вља ти? Та ба ше вић је, 
не ма сум ње, по де лио чи та лач ку и кри ти чар ску јав ност на две фрак
ци је, ону ко ја ње гов је зич ки из раз ви ди као ино ва ти ван и осве жа
ва ју ћи на са вре ме ној књи жев ној сце ни, и ону ко ја сма тра да су 
по ку ша ји да гра ви ти ра ка no vumу и је зич ком оне о би че њу бе сми
сле ни, од но сно да не про из во де ни ка кву но ву ли те рар ну вред ност, 
по ред то га што су му ро ма ни про же ти, ка ко су то не ки оце ни ли, 
про бле ма тич ним и бес кру пу ло зним пред ста ва ма о же ни у па три
јар хал ној за јед ни ци. За ни мљи во је да су не рет ко нај гла сни ји про
тив ни ци Та ба ше ви ће ви, за пра во, про тив ни ци нај пре ње го вог ли ка 
и ими џа ко ји о се би пла си ра у јав но сти, а де ло ни су де таљ но ни 
чи та ли. Не ки су убе ђе ни да ње го ве књи ге тре ба спа ли ти, не ки га 
по ре де са Стринд бер гом.

Став да ау тор не успе ва да из на ђе ни шта но во у по гле ду са
др жа ја или те мат ских око сни ца, већ да са мо ва ри ра фор му и на
чи не ре пре зен та ци је са др жа ја, ап сол ви ран је већ у ра ном пост мо
дер ни зму. (А пи та ње ка да ће са вре ме на срп ска про за ко нач но 
пре ра сти ли те рар не ме ха ни зме и „лу кав ства” ко је нам је пост мо
дер ни зам оста вио у за ве шта ње, и пре до ми нант но кре ну ти пу тем 
не ких дру гих жан ро ва, као што је, на при мер, ау то фик ци ја, тре
нут но вр ло ак ту ел на у са вре ме ној свет ској књи жев но сти, те ма је 
за не ку дру гу при ли ку.5) Та ба ше ви ћев књи жев ни по сту пак је – сад 
је то већ на кон тре ћег ро ма на са свим ја сно, а то по твр ђу је и до бит
нич ка За блу да Све тог Се ба сти ја на – про ми шљен. Не ка не за ва ра 
прин цип ау то мат ског пи са ња. На гра ђе на књи га по се ду је око сни цу 
при че слич ну, услов но ре че но, и не ким дру гим ро ма ни ма из нај
у жег из бо ра: на при мер, Де се ти жи вот Са ше Са ва но вић и Ухва ти 
зе ца Ла не Ба ста шић, а то је ге не ра циј ска при ча у ко јој је сто жер 
рат, не за о би ла зна тач ка ју го сло вен ске исто ри је и пост ју го сло вен
ских дру шта ва, чи ни се не пре су шна те ма ко јој се у по след ње вре
ме окре ће све ви ше и ви ше пи са ца и спи са те љи ца, што на до ма ћој 
сце ни, што у ре ги о ну. Не ке од ли те рар них из вед би ове те ме, и у 
по е зи ји и у про зи, вр ло су успе шне, не ке ма ње, али еви дент но је 
да та си ту а ци ја у пост ју го сло вен ским, мла ђим ге не ра ци ја ма, чак 
и у оним по је дин ци ма ко ји ни су има ли не по сред но рат но ис ку ство, 

5 Од ли чан при мер ро ма на ко ји је на тра гу, ре ци мо, Кна ус го ро вог или Уел
бе ко вог пи сма је сте Пре лест Фи ли па Гр би ћа (Вул кан из да ва штво, 2018), ко ји је 
сво је „так ми че ње” за НИНову на гра ду за вр шио у ши рем из бо ру. С дру ге стра
не, још је дан ру ко пис ко ји је по је дин ци ма био при јем чив, а ко ји се та ко ђе на шао 
у ши рем из бо ру за НИНову на гра ду ову го ди не је Од Вла ди ми ра Ву ко ма но ви ћа 
Рас те гор ца (Аре те, 2018), не вешт пост мо дер ни стич ки кон гло ме рат ко ји флер
ту је са суб вер зи јом, ак ту ел ним по ли тич ким пре ви ра њи ма у све ту и по ку ша ва 
да их де кон стру и ше (глав ни ју нак се зо ве Вла ди мир Вла ди ми ро вич, на при мер).
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иза зи ва нај ве ће (кре а тив но) уз бу ђе ње. О то ме је и го во ри ла Ла на 
Ба ста шић у ја ну а ру ове го ди не у Бе о гра ду, у До му кул ту ре Сту
дент ски град на књи жев ној ма ни фе ста ци ји „Пост НИ Нов ске ча
ро ли је” у раз го во ру са Ја сми ном Вр ба вац: да је та стра шна те ма 
ра та, сво је вр сно бре ме, сво је вр сна бор ба са ве тре ња ча ма у не ка квом 
етич ком сми слу, оста вље на и пре пу ште на на ма, мла дим ге не ра
ци ја ма, сад кад се Ју го сла ви ја рас па ла, те да смо осу ђе ни да про
жи вља ва мо, пре и спи ту је мо и би ва мо ис пи ти ва ни о не че му што су 
нај пре про жи ве ли и чи ји су део би ли они пре нас, на ши ро ди те љи, 
па и ро ди те љи на ших ро ди те ља; чи ји ау тен тич ни кон сти ту тив ни 
део ми, за пра во, ни смо ни би ли.

При чи та њу Та ба ше ви ће вих ро ма на, па та ко и овог на гра ђе
ног, ис ку сном чи та о цу по ста је ја сно да је у пи та њу пре вас ход но 
пе снич ки глас:

Кр то ла у по дру му кли ја на те на не, и одем по њу и за тек нем је 
ка ко пу шта ка не бе си ма ру ке, и узмем је ја, са сво је две. (...) Јао бо же, 
сре тан сам, а то не ва ља (стр. 9).

Се ман тич ка осе буј ност и по вре ме на рит мич ност та ко ђе све
до че у при лог то ме. Ово, на рав но, ни не чу ди ако узме мо у об зир да 
је Та ба ше вић на пи сао че ти ри пе снич ке збир ке – Ко а гу лум (2010), 
Тра гус (2012), Кун дак (2013), Хр ват ски кун дак (2014) – пре не го 
што се оти снуо на сво је ро ма неск но пу то ва ње. Би ло да се на тај 
ко рак од лу чио због, јед но став но, ме диј ске про би тач но сти и фи нан
сиј ског пре и мућ ства ро ма на у Ср би ји (ко ји је, у по ре ђе њу с по е зи
јом, ви ше чи тан, er go бо ље про да ван и уно сан), би ло због то га што 
је, ка ко је из ја вио у јед ном ин тер вјуу, „пе сник у ње му умро”6, ја сно 
је да ау тор не успе ва да спу та пе снич ки сен зи би ли тет и по ступ ке 
ка рак те ри стич не за лир ски дис курс. О Та ба ше ви ће вој ина че вр ло 
ефект ној и ус пе лој по е зи ји из ван ред но је пи са ла Је ле на Ми лин
ко вић на пор та лу Агон у тек сту „Фраг мен ти све сти – мо гућ но сти 
иден ти те та”.7 Ако упо ре ди мо по е зи ју и про зу Вла ди ми ра Та ба ше
ви ћа, уви де ће мо да она по чи ва на вр ло срод ним по е тич ким прет по
став ка ма – ко је су ти пич не за но ви ју срп ску пе снич ку сце ну уоп ште 
узев (на при мер, Бо јан Ва сић, Урош Ко тла јић, Ма ја Со лар), а ко је 
не ума њу ју умет нич ки на бој и ква ли тет ових пе са ма – а то су: не

6 Да ја на Ми ло ва нов, „Пу ков ни ку има ко да пи ше” (при каз ро ма на Па као), 
По ља, бр. 503, го ди на LXII, ја ну ар –фе бру ар 2017, до ступ но на: http://po lja.rs /
wp con tent/uplo ads/2017/03/Po lja503kraj234237.pdf.

7 Је ле на Ми лин ко вић, „Фраг мен ти све сти – мо гућ но сти иден ти те та”, 
до ступ но на: http://agon ca so pis.com/ar hi va/sta ri_sajt/broj_21/pri ka zi/8_vla di mir_ 
ta ba se vic.html.
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на ра тив ност, де кон стру и сан из раз, кон цеп ту ал ност, је зич ки лу
ди зам, де цен три ра ност тек ста, асо ци ја тив ност, ек пе ри мен тал ност. 
Је ле на Ми лин ко вић се с пра вом пи та да ли је ко ри шће ње ова квих 
тер ми но ло шких из ра за и син таг ми до вољ но да се опи ше по е ти ка 
ових ау то ра и да се ство ри по ље ди стинк тив них обе леж ја не чи је 
по е зи је (кад се већ сви ови из ра зи при ме њу ју за све до тич не ау то ре), 
при ме ћу ју ћи да „њи хо во ко ри шће ње по ста је не до вољ но или ма
ни ри стич ко”. Ово се ре ша ва, бар у Та ба ше ви ће вом слу ча ју, та ко 
што се „усва ја ју и пре по зна ју по чет ни и оп шти ји уви ди овог ти па, 
али и ну жном над град њом ко ја до ла зи као по сле ди ца ин ди ви ду
а ли за ци је по е тич ке па ра диг ме, ко ју Та ба ше вић кре и ра и уну тар 
ко је де лу је”. 

За и ста, Та ба ше вић од пр ве ре че ни це ро ма на ин си сти ра на је
зич ком опи па ва њу са др жа ја ко ји је у фо ку су ње го вог тек ста, ко ји 
је сав у ка лам бу ри ма, нео ло ги зми ма, ин вер зи ја ма, кал ко ви ма, па
ро но ма зи ја ма, по дра жа ва ју ћи, на из ве стан на чин, пре аван гар ди
стич ке по е ти ке, ка кве су би ле фу ту ри зам, да да и зам и на ро чи то 
над ре а ли зам, не го пост мо дер ни зам. Мо жда је у раз у ме ва њу или 
пу ком при хва та њу Та ба ше ви ће вог пи сма пре пре су дан „на вик ну ти” 
и „нена вик ну ти” чи та лац, ка ко је при ме тио је дан мој сту дент 
књижев но сти то ком ча са у ра зо во ру о Та ба ше ви ћу. Он, пре све га, 
ну ди је зич ку игру, лу ди зам, ко ји, сва ка ко, че сто ис ку ша ва гра ни це 
ба нал ног и бе сми сле ног (као што је био слу чај, ру ку на ср це, са мно
гим над ре а ли стич ким тек сто ви ма), али исто та ко про из во ди за чуд
на а не ве ро ват но сна жна и ори ги нал на ре ше ња. Чи ни се да је у ко
ре ну овог лу ди зма и оп се сив не по све ће но сти је зи ку ру га ње је зи ку 
кроз пре и спи ти ва ње све та, од но сно, ка ко је то за бе ле жи ла Вла
ди сла ва Гор дић Пет ко вић, „ма му за се је зик до крај њих гра ни ца 
из др жљи во сти и оси о но сти”.8 Ре кло би се да је Та ба ше вић у свом 
по след њем ро ма ну из ма му зао је зик ви ше но икад, јер, ту је Је ле на 
Ла ла то вић у пра ву, оби лу је пло шним и не у бе дљи вим ме та фо ра ма 
ви ше не го у пр ва два ро ма на, и осет на је ме сти мич на уси ље ност и 
труд да се чи та лац са бла зни, или да се, јед но став но, по сва ку це ну 
осми сли шо кант но по ре ђе ње, на при мер:

За бо ра вио сам ту во жњу као у си вој, бе тон ској ку ћи ко ја се 
кре ће спо ро као ко ка ко ја је по шла на па зар, за бо ра вио сам да се у 
утро би кра ве кри је ко лев ка у ко јој мо гу би ти ја, бе ли све тац. Не 
пи тај ме ка ко знам да сам не што за бо ра вио. Не пи тај чак и ако не 

8 Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић, „’Па као’ Вла ди ми ра Та ба ше ви ћа: Не са
ни це ко је има ју ко сти”, до ступ но на: https://www.la gu na.rs /la gu nabuk mar ker
pakao vla di mi rata ba se vi cane sa ni ceko jeima juko stiunos6900.html.
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ми слиш да пи таш. Тим пи та њем кре ће је дан мо гу ћи ха ос ко ји личи 
на др жа ње у ша ци се дам, иде ал но сле пих ма чи ћа.

Под текст о Све том Се ба сти ја ну, бив шем во ђи пре то ри јан ске 
гар де ко ја је про го ни ла хри шћа не, а ко ји се доц ни је у тај но сти за 
то исто хри шћан ство жр тво вао и охра бри вао дру ге да то чи не, у 
овом ро ма ну чак ни ни је у пот пу но сти оправ дан. На ро чи то не у 
ме ри да сам ро ман но си та кав на зив, чи ме се ци ља на (ме та)чи та ње 
ро ма на у кљу чу па ра бо ле. Ми шље ња сам да је пи сац у свом пр вом, 
од лич ном лир ском ро ма ну Ти хо те че Ми си си пи (2015) ипак имао 
нај ви ше ме ре баш кад су је зич ке пе ри пе ти је у пи та њу, јер је син
так са те кла спон та но, на ив но у деч јем, по зи тив ном сми слу те ре чи 
(јер при по ве дач и је сте де чак), без за мо ра, оп струк ци ја и агре сив
них ка лам бур ских са пли та ња, а очу ван је ефе кат за чуд но сти. За
блу да Све тог Се ба сти ја на, с дру ге стра не, ис ку ша ва чи та о че во 
стр пље ње и во љу; то је је дан екс тре ман ро ман без ро ма на, без 
кон вен ци о нал не фа бу ле. На рав но, ро ман не мо ра да по се ду је кон
вен ци о нал ну фа бу лу, да ле ко од то га: мно ги ће под се ти ти да је 
ро ман у тра ди ци о нал ном сми слу ре чи одав но пре ва зи ђен; али до 
ових гра ни ца кон ден зо ван, хер ме ти чан лир ски текст, ова кав до сле
дан је зич ки екс пе ри мент, функ ци о ни ше у пе сми, про за и ди евен
ту ал но, али на го то во две ста стра ни ца ро ма на – из у зет но те шко. 
За мор но је и зах тев но за чи та ње, ако ни шта дру го. По ми њу се име
на ли ко ва (Кар ло, Ли ди ја, Ди но, Вин ко) за ко је не мо же мо ре ћи да 
су ју на ци, с јед не стра не јер о њи ма са зна је мо ма ло то га, а с дру ге 
јер се то бо жње ин фор ма ци је от кри ве не на јед ном ме сту на сле де ћем 
опо вр га ва ју и из не ве ра ва ју. Оп се си ја је зи ком, је зич ком ети мо ло ги
јом, пре о сми шља ва њем и пре и спи ти ва њем је зи ка, уче њем је зи ка 
ма тер њег, из но ва (лајт мо тив свих Та ба ше ви ће вих ро ма на), те го
то во ин фан тил на фа сци на ци ја асо ци ја тив ним улан ча ва њем ре чи 
на осно ву њи хо вог зву ча ња, што је по сту пак ви ђен и у пр ва два 
де ла, за сту пљен је и ов де, и то на ро чи то у ве зи са ре чи ма у ко ји ма је 
до ми нан тан глас ш, као што су оба шка, ма ша ла, му шту лук, а које, 
још је ва жни је ре ћи, по се ду ју ло кал ни пред знак (у овом слу ча ју 
Мо ста ра), што је за „при чу” о рат ним де ве де се тим го ди на ма од кључ
ног сми сла.

Као што је на по ме ну то, при ча о ра ту око сни ца је још јед ног 
ро ма на ко ји је при ву као ве ро ват но нај ве ћу па жњу кри ти ке, а то је 
ро манпр ве нац Ла не Ба ста шић Ухва ти зе ца. До са да се нај ви ше 
струч них књи жев них при ка за по ја ви ло о овом ро ма ну; с дру ге стра
не, о За блу ди Све тог Се ба сти ја на, за ни мљи во, ни је пи са но у нај
зна чај ни јим књи жев ним ча со пи си ма, као што су По ља и Ле то пис 
Ма ти це срп ске. Ла на Ба ста шић при чу о ра ту при по ве да на са свим 
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дру га чи ји на чин, из дру га чи је при по ве дач ке оп ти ке и за пи та на је 
о са свим раз ли чи тим ства ри ма у од но су на Та ба ше ви ћа: о иден
ти те ту у свим ње го вим ма ни фе ста ци ја ма – род ном, на ци о нал ном, 
је зич ком, мо рал ном. Оно што је ов де, ме ђу тим, на ро чи то зна чај но, 
и за и ста мај сто р ски из ве де но, је сте чи ње ни ца да се рат ниг де у 
ро ма ну не при ка зу је, ни ти ди рект но и екс пли цит но спо ми ње, већ 
пред ста вља јед ну нат кри љу ју ћу све при сут ну ме та фо ру, ат мос фе
ру, оно не из ре че но, тек на слу ће но и алу ди ра но. Рат, иа ко за вр шен, 
опи сан је као мрак ко ји од у зи ма спо соб ност хо да ња и ди са ња због 
сво је те жи не и опи пљи во сти. Ју на ки ња и при по ве да чи ца Са ра, го
ди на ма огре зла у но вом, за пад њач ком жи во ту у Ир ској, ко ја бри ше 
сва се ћа ња на до мо ви ну Бо сну, би ва по но во уву че на у (бал кан ски) 
мрак на кон са мо јед ног те ле фон ског по зи ва сво је бив ше нај бо ље 
при ја те љи це Леј ле Бе гић, од но сно са да Ле ле Бе рић, ко ја је оба ве
шта ва да је са зна ла где се на ла зи њен, Ле лин брат Ар мин, за ко га се 
сум ња ло да је на стра дао у на ци о на ли стич ким об ра чу ни ма срп ског 
и му сли ман ског жи вља. 

Рат не ме та фо ре асо ци ја тив но при зи ва ју у свест и пи та ња 
по пут на ци о нал ног иден ти те та, али и је зич ке при пад но сти. Са ра 
за др жа ва от пор, чак и гну ша ње пре ма је зи ку ко ји час ни је њен а 
ко ји је и њен, а ко ји би се мо гао ока рак те ри са ти са мо као наш, с 
об зи ром на то да је ро ман на пи сан/ис при по ве дан на је зи ку ко ји је 
ме ша ви на срп ског, хр ват ског и бо сан ског ди ја лек та: 

На кон ци је ле де це ни је вра ћам се свом је зи ку, ње ном је зи ку и 
свим оста лим је зи ци ма ко је сам сво је вољ но на пу сти ла, као на сил ног 
му жа, јед ног по по дне ва у Да бли ну. По сли је то ли ко го ди на, ни сам 
си гур на ко ји би то је зик тач но био (8). 

И: 

Чи тав је дан је зик са хра њен ду бо ко у ме ни, је зик ко ји је стр пљи
во че као ту ма лу ри јеч да про тег не сво је око шта ле екс тре ми те те 
и уста не као да ни ка да ни је ни спа вао (9).

Ови ме је Ба ста ши ће ва бли ска Та ба ше ви ћу, ко ји та ко ђе у сво
је пи смо, прем да пре вас ход но на пи са но на срп ском је зи ку, по не где 
ин кор по ри ра хр ват ске ре чи и из ра зе, као и ије ка ви цу као та кву, 
ко ја је у ње го вом слу ча ју ви ше про дукт (не)све сног де ло ва ња је зич
ке за о став шти не из род не Хер це го ви не.

Ако оста ви мо рат ну те му по стра ни (а ко ја се на свим про
мо ци ја ма и у го то во свим тек сто ви ма на ро чи то на гла ша ва и на 
ко јој и са ма ау тор ка ин си сти ра), Ухва ти зе ца је за ни мљив ро ман 
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јер се на убе дљив на чин ба ви раз ли чи тим те ма ма. Јед на од њих је 
жен ско при ја тељ ство, те ма ко ја је, за чу до, до са да рет ко би ла пред
мет ро ма неск них де ша ва ња, а ко ја је од ско ро уве зе на из са вре ме не 
ита ли јан ске књи жев но сти, тач ни је од спи са те љи це Еле не Фе ран те 
и ње не На пуљ ске те тра ло ги је, с ко јом, ина че, ро ман Ба ста ши ће ве 
нај че шће и по ре де. При ја тељ ство, или, мо жда чак, ан ти при ја тељ
ство при по ве да чи це Са ре и Леј ле Бе гић ам би ва лент но је, сло же но, 
муч но и че сто не ја сно, а о ње му са зна је мо ис кљу чи во од при стра
сне (не по у зда не?) и сен зи бил не на ра тор ке. Два на по ред на на ра тив
на то ка ро ма на, је дан у са да шњем тре нут ку а дру ги у ре тро спек
тив ном вре ме ну (од ра жа ва ју ћи, по пут огле да ла, по гла вља ро ма на 
Али са у зе мљи чу да, ко ји је ва жна ин тер тек сту ал на коп ча за разу
ме ва ње овог де ла), пру жа ју чи та о ци ма увид у исто ри ју њи хо вог 
при ја тељ ства, ко је се же од ра ног де тињ ства. Са ра и Леј ла су де ли ле 
и за јед но до жи ве ле све: пр ву мен стру а ци ју, пр во сек су ал но ис ку
ство, чак и љу бав пре ма Ар ми ну, Леј ли ном бра ту а Са ри ној сим па
ти ји. Сим пто ма тич ни ја је, ме ђу тим, Са ри на „љу бав” пре ма Леј ли. 
У пи та њу је сво је вр сна хо мо е рот ска, ла тент но са до ма зо хи стич ка 
оп се си ја Леј ли ним би ћем и сва ким де ли ћем ње ног те ла, на чи ном 
го во ра и слич но, при че му је Леј ла ам би ва лен ти обје кат и љу ба ви 
и мр жње; и кре а тив ни и де струк тив ни прин цип. На ви ше ме ста 
се спо ми ње да је ју на ки ња по бе гла из до мо ви не да ле ко од ње ног 
суп тил ног на си ља – на си ља ко је је, на рав но, пси хо ло шко и емо тив
но, или ко је при по ве да чи ца бар та ко до жи вља ва. Са ра на ма хо ве 
пре зи ре Леј лу, али је од ње за ви сна и њој пот чи ње на; те жи иден
ти фи ка ци ји и ус по ред би с њом иа ко је че сто њо ме згро же на. Ово 
је осна же но по ја вом да сва ко ре тро спек тив но по гла вље оби лу је 
при по ве да њем у дру гом ли цу јед ни не, од но сно, ка ко то Жар ка 
Свир чев у свом при ка зу овог ро ма на „Пу то ва ње на по че так но ћи”9 
де фи ни ше, „ти ро ма на је за во дљи во и за стра шу ју ће у сво јој се ман
тич кој рас тре си то сти, али, са ста но ви шта ро да ре ци мо, жу ђе но 
ме сто чи та о че вог/чи та тељ ки ног (са мо)огле да ња”. 

Оно не из ре ци во, не до вр ше но, на слу ће но де фи лу је це лим на
ра ти вом: он је са чи њен од мно штва сло је ва и по тре сних при ча ко је 
се, ка ко при по вед но вре ме од ми че, рас пли ћу, али од ко јих су мно ге 
ве што скри ве не и ко је је чи та лац пре пу штен да ло ви, хва та, као 
што то ју на ки ње по ку ша ва ју да ура де са зе цом, и у до слов ном и у 
сим бо лич ком сми слу. Крај овог ро ма на је дан је од нај у спе шни јих 
у по след њих не ко ли ко го ди на про зне про дук ци је: пр ва ре че ни ца 

9 Жар ка Свир чев, „Пу то ва ње на по че так но ћи” (при каз ро ма на Ухва ти 
зе ца), По ља, бр. 515, го ди на LXIV, ја ну ар –фе бру ар 2019, до ступ но на: http://
po lja.rs /wp con tent/uplo ads/2019/03/Po lja515sajt184186.pdf.
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ро ма на, за по че та ма лим сло вом: „да поч не мо ис по чет ка”, сли ва 
се, за пра во, у по след њу ре че ни цу ро ма на: „Ре кле су ми: са мо сам 
хтје ла.” Овим се, па ра док сал но, оста вља отво ре ном то бо жња фор
мал на за о кру же ност при че, чи ме се упу ћу је на не мо гућ ност истин
ског за тва ра ња кру га, про на ла же ња (це ли не) дру гог, по се до ва ња 
дру гог.

И За блу да Све тог Се ба сти ја на и Ухва ти зе ца би се мо гли под
ве сти под по јам, из ме ђу оста лог, лир ског ро ма на, што је, чи ни се, 
по след њих го ди на по ста ла јед на од про зних књи жев них ак ту ел
но сти. Лир ски ро ма ни, или бар ро ма ни жан ров ски хе те ро ге ни и 
хи брид ни, сва ка ко су и Де се ти жи вот Са ше Са ва но вић, Од у ста
ја ње Је ле не Лен голд, али и Пре ка сно Бран ке Кри ло вић. Да кле, о 
ре ха би ли то ва њу лир ског ро ма на као плод ног и под сти цај ног про
зног жан ра све до чи по ја ва да се у ово го ди шњем нај у жем из бо ру 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 ову књи жев но те о риј ску од ред ни цу. 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 ра чу на са учин ком опи са ног 
ин ту и тив ног пи са ња је сте ро манпр ве нац Са ше Са ва но вић Де се ти 
жи вот.10 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. 

10 По гле да ти наш при каз овог ро ма на: Ка та ри на Пан то вић, „’У овом те лу 
у ко јем као да не уче ству јем’: ро ман о про пу ште ним при ли ка ма”, Ле то пис Ма
ти це срп ске, књи га 503, све ска 4, април 2019, до ступ но на: http://www.ma ti ca
srp ska.or g.rs /le to pis/le to pis_503_4/19%20Pan to vic.pdf .
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Оно што овај ро ман по ве зу је са, на при мер, ро ма ном Ла не 
Ба ста шић, али и са мно гим дру гим ро ма ни ма ко ји су се по ја ви ли 
то ком 2018. го ди не, је сте опи са но ге не ра циј ско, ми ле ни јал ско, 
су траће про ме ни тисве  ис ку ство ко је под ра зу ме ва ра не два де се
те до ра не три де се те го ди не, in по сао, до ступ ност про из во да сва ке 
вр сте на тр жи шту, од ла га ње ула ска у од ра слост, ви кен да шко ужи
ва ње у ал ко хо лу, дро га ма и про ми ску и те ту и од су ство ау тен тич не 
ори јен та ци је у жи во ту. 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 си по стао 
прич љив, ре чи су као ска кав ци на ви ра ле из тво јих уста (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 дро ве, а при
по ве дач ко ли це се че сто тран сфор ми ше из пр вог јед ни не 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 ди фил 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 
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”, као 
и ме ха ни зам ка пи та ли стич ког уре ђе ња ко ји по ти ре оно сен зи бил но, 
из ни јан си ра но, људ ско. 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 



810

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. Еви ден тан је на пор да се опи ше сав ви дљи ви 
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. Ово све сно спо ми њем јер је овом нео бич но 
сро дан, али, на рав но, и раз ли чит по ме ну ти ро ман Фи ли па Гр би ћа 
Пре лест, ко ји та ко ђе те ма ти зу је ми ле ни јал ску ге не ра ци ју. Ње гов 
про та го ни ста Мак сим Ту ма нов око ре ли је ал ко хо ли чар, ле чен од 
де пре си је, и би ва нео че ки ва но су о чен са нај зах тев ни јом уло гом у 
жи во ту: да бу де отац, у че му он, на рав но, под ба цу је. Иа ко то ком 
но ћи оби та ва у блу ду и раз вра ту пот по мог ну том опој ним суп стан
ца ма, Мак сим је пре ко да на про фе сор фи ло зо фи је ко ји ко ли кото
ли ко рев но сно оба вља свој по сао, али, још ва жни је: осе ћа не под
но шљи ву гри жу са ве сти и по ка ја ње због вла сти тих по сту па ка ко ји 
га на гри за ју до ру ба па ме ти. Он се сто га, па ра док сал но, окре ће 
све то о тач ким спи си ма и на сво јим ча со ви ма у сред њој шко ли 
пре да је о хри шћан ству у тре ну ци ма ка да му је са мом нај ви ше по
треб но ис це ље ње. Ју на ци Са ше Са ва но вић, с дру ге стра не, не ма ју 
ова кву вр сту ин те лек ту ал не за ле ђи не и емо тив не рас ко ши. Ро ман 
Де се ти жи вот био би још убе дљи ви ји у сво јој не му што сти и осе
ћа ју пра зни не (уко ли ко из у зме мо по вре ме ну пре тен ци о зну и пло
шну ли ри за ци ју тек сту ал ног тки ва) да ње го ва по след ња по гла вља 
не по чи њу да се кре ћу 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 про ви за ци је, с вр хун цем у сед мом 
по гла вљу. 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 то р ске књи ге, за тим „на ру кви це и огр ли це за ме ди та ци ју” и „про
гра ме ве жби за отва ра ње све сти”, и, нај зад, раз ли чи те ха лу ци но
ге не дро ге.

Ро ман ко ји је у ко мер ци јал ном сми слу је дан од нај у спе шни јих 
од свих из нај у жег из бо ра, и ко јем се пред ви ђа ло ви со ко ко ти ра ње 
за глав не књи жев не на гра де, сва ка ко је ро ман Од у ста ја ње Је ле не 
Лен голд.11 Овај ро ман, ина че дру ги по ре ду на кон Бал ти мо ра 

11 По гле да ти наш при каз овог ро ма на: Ка та ри на Пан то вић, „Се ћа ти се 
све га осим се бе”, По ља, бр. 516, го ди на LXIV, мар т–а прил 2019, до ступ но на: 
http://po lja.rs /wp con tent/uplo ads/2019/05/Po lja516in ter net197200.pd f.
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(2003, 2011), ис по ста вља се као је дан од нај за па же ни јих у про те клој 
го ди ни, о че му све до че, по ред НИНовог, нај у жи из бор за Ви та
ло ву на гра ду, али и ти ра жи (не ду го по об ја вљи ва њу штам па но је и 
дру го из да ње). Лен гол до вој су пак све те пре сти жне до ма ће књи
жев не на гра де ове го ди не не ка ко – из ма кле, што је за чу ђу ју ћа и, 
усу ди ћу се да ка жем, не фер по ја ва, јер се о овом де лу сва ка ко мо же 
го во ри ти као о јед ном од нај у спе ли јих лир ских ро ма на 2018. го ди не. 
Јед на од осо бе но сти лир ског ро ма на по Рал фу Фрид ма ну, „не по ве
ре ње у је зик”, је ди но би се у овом слу ча ју да ла ели ми ни са ти, јер 
се чи ни да је у овом ро ма ну у пр вом ли цу упра во је зик онај ко ји 
пра ви се ман тич ку, па и „ге не ра циј ску” раз ли ку из ме ђу по гла вља 
и вр ло ја сно и ау тен тич но ар ти ку ли ше ју на ки њи на три жи вот на 
до ба ко ја су у де лу пред ста вље на. 

Та ко је, на при мер, пр ви део ис при по ве дан из ин фан тил не 
при по ве дач ке пер спек ти ве де вој чи це ко ја (још) ни је све сна дис функ
ци о нал но сти про вин циј ске по ро ди це у ко јој жи ви, те ју на ки ња у 
том до бу не до но си су до ве, већ са мо по сма тра и за па жа, што ре зул
ту је јед но став но шћу, по тре сно шћу и чи сто том емо ци је: 

Он ка же да су мо је тре па ви це гу сте као чет ка за фла ше. И да 
имам зу бе као ма ли да бар. Ка же дај да ви дим опет ка ко да бар је де 
ку ку руз. И ја поч нем да вр тим клип у круг, бр зо, бр зо, бр зо. Он се 
сме је. И ма ма се сме је. Он да смо обо је срећ ни јер се ма ма сме је (9).

Што се фор мал них осо бе но сти ти че, ро ман је са свим не ве лик 
оби мом те се мо же го во ри ти и о сво је вр сној тро дел ној при по ве ци. 
Ње га, по пут трип ти ха, чи не три у ду жи ни сра змер на де ла, од ко
јих је сва ки по де љен на крат ке епи зо де. Ова ква про пор ци о нал на 
ар хи тек то ни ка ро ма на, од но сно ње го ва фор мал на ор га ни за ци ја, 
све до чи о про ми шље ном пи са њу о три жи вот не ета пе не и ме но
ва не глав не ју на ки ње: из пе ри о да де тињ ства, де во ја штва и же не 
у зре лим го ди на ма. На из глед кон вен ци о нал на при ча о де вој чи ци 
ко ја од ра ста у ма лом гра ду у по ро ди ци у ко јој је отац ал ко хо ли чар, 
мај ка тер ми нал но бо ле сна а до ста ста ри ји брат у ве чи том су ко бу 
са оцем (што се ин тен зи ви ра на кон мај чи не смр ти) по при ма сво је
вр сну три лер и ми стич ну ди мен зи ју до га ђа јем ко ји је са свим елип
тич но и тек у на зна ка ма при ка зан при кра ју пр вог по гла вља: ка да 
брат не хо тич но уби ја оца.

Ка ко се о це лом ро ма ну мо же го во ри ти као о при по ве ци, тако 
се за сва ки од ње го вих де ло ва мо же твр ди ти да би ма ње или ви ше 
успе шно функ ци о ни сао за себ но као при по вет ка, на ро чи то пр ви 
део, ко ји је по све му ан то ло гиј ски. Ау тор ка је по сти гла да о тра гич
ном, ду бо ко по тре сном и дир љи вом при по ве да не на ме тљи во, без 
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при ме са ни ске па те ти ке или ви ђе не сен ти мен тал но сти, већ осло
ба ђа ју ће, раз о ру жа ва ју ће, ка тар зич но. Пр ви део је, та ко, по сво јој 
хро но ло ги ји тра гич них до га ђа ја нај за си ће ни ји (мај чи на бо лест и 
смрт, оче ва пи јан ства и не вер ства, бра то вљев бес и уби ство оца 
из не ха та), а ујед но, са свим из не на ђу ју ће, нај ма ње ба на лан. Пр во 
по гла вље, мај стор ско по сво јој за о кру же но сти и мо ти ви са но сти, 
из два ја се у од но су на оста так де ла, на ро чи то у од но су на дру го 
по гла вље, у ком при по ве дач ка и емо ци о нал на на пе тост не што опа
да ју, у ве зи с чим се кри ти ка већ сло жи ла (Т. Пан чић, Ј. Вр ба вац). 
Де ли мич но је то због пор тре та ју на ки ње ко ји се гра ни чи са сте
ре о тип ним пред ста ва ма fem me fa ta le с „те шком про шло шћу”, де
ли мич но због на пра сног од но са пу ног мр жње и не тр пе љи во сти 
пре ма бра ту, а де ли мич но због уво ђе ња (псе у до)фан та стич них 
еле ме на та у про зно тки во, а то је по ма ло на ив ни мо тив „чо ве ка у 
си вом ман ти лу”. Са ма ау тор ка из ја ви ла је да јој је нај зах тев ни је 
би ло да на пи ше упра во дру ги део (Са јам књи га, 2018). 

За ни мљив је од нос мај ка –ћер ка у овом ро ма ну, и за ни мљи во 
је да се и Је ле на Лен голд, и Ла на Ба ста шић, и Са ша Са ва но вић, на 
раз ли чи те на чи не, до ти чу ове те ме. Из гле да да са да већ то пос, да 
не ка жем сте ре о тип на ше и свет ске књи жев но сти из но ва про во
ци ра спи са те љи це – и за и ста, у пи та њу је про блем то ли ко пси хо
ло шки и, у пре не се ном сми слу, ес ха то ло шки сло жен, да та по ја ва 
ни не чу ди. У за вр шном де лу Од у ста ја ња из не ве ра ва се иде а ли
зо ва на пред ста ва те ве зе: док је на ра тор кин од нос с мај ком био пун 
љу ба ви, са о се ћа ња и не жно сти, уто ли ко се њен од нос са ћер ком 
тран сфор ми сао у оту ђен, хла дан и уси љен. Ћер ка Ире на ин ту и тив
но осе ћа по сто ја ње мај чи не тра гич не лич не исто ри је и од но се под 
сен ком оно га што се де си ло у ње ном де тињ ству. Ју на ки њу пре
пла вљу је ре зиг ни ра ност, ту по осе ћа ње жи во та и трај на, не из ре
ци ва ту га: 

Оти ћи ћу од те бе, од вас дво је. Не ма ви ше ни чег што мо гу да 
вам дам. Не знам ка ко то дру га чи је да об ја сним. Јед но став но, оти ћи 
ћу (109).

Од у ста ја ње је, та ко, из ме ђу оста лог и сво је вр сни бил дунгс ро
ман, жен ски обра зов ни ро ман, при каз по ро дич не тра ге ди је и све га 
што за њом оста је, рас цеп из ме ђу ствар но сти и иде а ла, исто вре ме
на усред сре ђе ност ис кљу чи во на вла сти ту су бјек тив ност и лич ну 
исто ри ју, али и не мо гућ ност да се о њој до кра ја про ми сли. 

О јед ној дру га чи јој вр сти од у ста ја ња, од но сно љу ба ви ко ја 
сти же пре ка сно, пи ше Бран ка Кри ло вић у свом ро ма нупр вен цу 
Пре ка сно (Ге о по е ти ка, 2018). Овај ро ман је, бар по мо јим ис тра жи
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ва њи ма, не ка ко нај ви ше и остао скрај нут у ме ди ји ма и књи жев ној 
кри ти ци, без об зи ра на не ко ли ко про мо ци ја. Под на сло вљен као 
ста рин ски ро ман, оста је за ма гље но ка кву вр сту им пли ка ци је би 
тре ба ло да ова од ред ни ца са др жи: да ли је то тра ди ци о нал ни де
вет на е сто ве ков ни ро ман? Љу бав ни ро ман? Ро ман жен ско пи смо? 
Или са мо жен ски ро ман? Не што у сти лу Мир Јам, се ста ра Брон
те, Џејн Остин? Мо гу ће да је по сре ди са мо иро ниј ски от клон од 
ак ту ел них књи жев них жан ро ва ко ји се осла ња ју на (пост)мо дер
ни стич ко и аван га р ди стич ко на сле ђе и сво је вр стан пу то каз за 
чи та ње и раз у ме ва ње. Кри ло ви ће ва гра ди при чу око из не над ног 
те ле фон ског по зи ва, а за тим и су сре та, му шкар ца, про фе со ра ма
те ма ти ке у по зним го ди на ма, и ње го ве не ка да шње уче ни це, са да 
од ра сле же не, на кон че тр де сет и шест го ди на без ика квог кон так та. 
Ју на ки ња Је ле не Лен голд пла ни ра да оста ви свог му жа услед пот
пу ног ду хов ног мр тви ла и без на ђа и услед не до стат ка емо тив них 
ка па ци те та, док се ју на ки ња ро ма на Пре ка сно об ре ла усред при
че о дво је љу ди ко ји ипак не до би ја ју дру гу шан су за сре ћан жи вот 
удво је. Жан ров ски гле да но, у пи та њу је љу бав ни ро ман са ком плек
сним љу бав ним за пле том ко ји се ра чва на ви ше рав ни, а чи ји је 
кон тра пукт пре пла вљу ју ћи осе ћај са мо ће и лич не жи вот не про
ма ше но сти. 

Упр кос ерот ском за пле ту (прем да је љу бав на ве за про фе со ра 
и уче ни це не жна и емо тив на ви ше но стра стве на), до ми нан тан је 
пси хо ло шки пеј заж уса мље но сти, су о ча ва ња са гу би ци ма, не пре
кид но иш че ки ва ње смрт ног тре нут ка. Му шкар ца и же ну ов де је 
по ве зао гу би так вла сти тих брач них дру го ва, што сим бо ли чан што 
до сло ван. Те ме су сре та мла до сти и ста ро сти, про шло сти и са да
шњо сти, љу ба ви и гу бит ка во ље не осо бе, кон траст не по сво јој при
ро ди, осна же не су ау тор ки ним осе ћа јем за де та ље ко ји не рет ко 
пре тен ду је на пре ци зну пси хо ло ги за ци ју ли ко ва, или бар пом ну 
де скрип ци ју у ко јој се при ча фи ли гран ски раз гра на ва. По вла сти том 
ау тор ки ном при зна њу, ро ман са др жи ви ше ма њих „подро ма на”, 
лич них исто ри ја, све до чан ста ва, као што је, на при мер, Ми о ни на 
же ља да оста ви бе ле шку о бор би са под му клом бо ле шћу и сво јим 
ис цр пље ним те лом. Исто та ко, у пи та њу је и по ку шај по и гра ва ња 
на ра тив ним ни во и ма, те се та ко, не кад без упо зо ре ња, пре пли ћу 
ре ми ни сцен ци је о про шло сти и кон тем пла ци је о ак ту ел ном тре нут
ку, као и из ме на при по вед ног ре ги стра: не кад је при по ве да ње у 
тре ћем ли цу, не кад у пр вом, и то не кад у жен ском, а не кад у му шком 
ро ду. Упр кос је зи ку ин тро спек ци је, крат ким, јед но став ним ре
че ни ца ма и не пре тен ци о зним ди ја ло зи ма (Кри ло ви ће вој је, као 
ду го го ди шњој но ви на р ки, са же тост са свим си гур но има нент на), 
на ра ци ја је на ма хо ве за мор на, мо но то на, оби лу је пра зним хо дом. 
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По вре ме но се за па да у бла гу па те тич ност и де ли мич но ба нал не 
ис ка зе: 

Из гу бље на у сна жном за гр ља ју по че ла је да се тре се. Да ли 
је то оно о че му са ња? Да ти не ко из ја ви љу бав. Као до бар дан. Без 
уво да и ду гих па у за. Са ху мо ром. Ка ко ће те ћи да ље? Ако бу де да ље 
итд. (30).

Без об зи ра на по тре сне и за ни мљи ве те ме пре и спи ти ва ња 
вла сти тих жи вот них од лу ка, по вра так жу ђе ног објек та на кон го
то во по ла ве ка, чи ни се да ро ма ну не до ста је про дор но сти, бе га од 
ме ди о кри тет ског пи са ња и за па да ња у не по треб ну ана хро ност 
(ма да, ипак је на гла ше но да је то ста рин ски ро ман...). 

Нај ве ћи ко мер ци јал ни успех ве ро ват но је по сти гао ро ман на
шег про сла вље ног филм ског и по зо ри шног ре ди те ља, сце на ри сте 
и пи сца Го ра на Мар ко ви ћа, ко ји је за не што ма ње од два ме се ца 
по об ја вљи ва њу већ до жи вео три из да ња.12 За Бе о град ски трио та
ко ђе се мо же ре ћи да је пост мо дер ни стич ка „ска ла ме ри ја”, с об зи
ром на то да се не мо же јед но став но утвр ди ти ње го ва жан ров ска 
ко хе рент ност и јер се фа бу ла гра ди и пра ти ис кљу чи во кроз фраг
мен те у ви ду (у нај ве ћем бро ју слу ча је ва фик тив них) до ку ме на та 
по пут пи са ма, днев нич ких за пи са, из ве шта ја, во зних и брод ских 
ка ра та, ре фе ра та, раз го во ра сни мље них на маг не то фон ској тра ци, 
де ши фро ва них де пе ша, вен ча них и род них ли сто ва. Мар ко ви ће ва 
при ча је, ме ђу тим, уз бу дљи ва, не пре тен ци о зна, са др жај на и пит ка 
по пут не ка квог сце на ри ја (а су ви шно је под се ћа ти да ау тор у тој 
обла сти има спи са тељ ског ис ку ства). При ча се кон цен три ше око 
Ло рен са Да ре ла, ен гле ског пи сца, ау то ра Алек сан дриј ског квар
те та, ко ји је го ди не про вео у др жав ној слу жби и од 1948. до 1951. 
бо ра вио у Бе о гра ду, где је при бри тан ској ам ба са ди ра дио као ата
ше за штам пу. Као и сви бри тан ски пи сци у ди пло ма ти ји, и Да рел 
је био исто вре ме но и шпи јун ко ји је у Ср би ји по ку ша вао да ло ци ра 
остат ке кра љев ског по кре та. Да ре ло ва ве за ност за Бе о град до бро 
је по зна та, ако ни шта дру го, по шпи јун ском ро ма ну Бе ли ор ло ви 
над Ср би јом из 1957, чи ју је рад њу сме стио у Бе о град. 

Мар ко вић, та ко, под сти цај ну при чу о овом ен гле ском пи сцу 
сме шта у ју го сло вен ски кон текст че тр де се тих го ди на два де се тог 
ве ка, у по сле рат ни Бе о град, и у љу бав ни тро у гао (трио) са брач ним 
па ром Тан ко сић, Ве ром (ње го вом на став ни цом срп ско хр ват ског) 
и ње ним су пру гом Бо ром. За ни мљив је Да ре лов пор трет ко ји Мар

12 По гле да ти текст Па ви це Кне зо вић Бе лан о овом ро ма ну: https://www.
la gu na.rs /la gu nabuk mar kerro manbe o grad skitriore zi se rago ra namar ko vi ca
po staove lunos11890.html.
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ко вић сли ка: он је при ка зан као ћу дљив, ка при ци о зан, те шко при
ла го дљив дру гим љу ди ма, ци ни чан и ду хо вит (ти пи чан Бри та нац, 
мо гло би се ре ћи), а о ње го вим ста њи ма са зна је се што из ње го вих 
пи са ма, што из пи са ма, на при мер, ње го ве су пру ге Еве Ко ен. Бео
град ски трио уи сти ну оби лу је за ни мљи вим по је ди но сти ма из жи
во та мно гих свет ских ау то ра, као на при мер Хен ри ја Ми ле ра и 
Ана ис Нин, с ко ји ма се Да рел дру жио. При том, за ни мљи во је стал
но не по сред но и отво ре но ре фе ри са ње на ци та те из Алек сан дриј
ског квар те та, ко ји су у ро ма ну, у ди ја ло зи ма, пре о бра же ни у ре
пли ке Да ре ла ју на ка. Да је реч о ци та ти ма пи сац је сиг на ли зи рао 
у увод ној на по ме ни ро ма ну, али и кур зи вом, на при мер: 

Пред ко ми си јом, из не те оп ту жбе Да рел ни је опо вр гао већ је 
од го во рио ка ко је он пе сник, а пе сни ци, као што је по зна то, „тра
га ју за ра ци о нал ним раз ло зи ма за ве ро ва ње у ап сурд но” (14).

У цен тру па жње је, да кле, сво је вр сна ме ло дра ма, ко ја у дру
гом де лу по при ма обе леж ја дра ма тич ног и по тре сног све до че ња 
о ужа си ма са Го лог ото ка (јер је Да ре лов бо ра вак у Ср би ји ко ин ци
ди рао са Ре зо лу ци јом Ин фор мби роа, и јер Да ре ло ва љу бав ни ца 
Ве ра би ва от пре мље на на Го ли оток, за јед но са сво јим му жем). 
Мар ко вић је у ви ше сво јих ин тер вјуа по во дом овог ро ма на из ја вио 
да је исто риј ску и до ку мен тар ну гра ђу, као и лич на све до че ња жр та
ва о Го лом ото ку, при ку пљао го то во три де сет го ди на, с на ме ром 
да је јед ног да на са жме у гра ђу за ли те рар ни про је кат. Без об зи ра 
на то, или баш због то га, Бе о град ски трио не по чи ва на ау тен тич
ним ар те фак ти ма13 већ на из ми шље ним а на из глед вр ло убе дљи
вим до ку мен ти ма, чи ме се афир ми ше пост мо дер ни стич ки по сту
лат исто риј ске ме та фик ци је као основ ног ства ра лач ког на че ла. У 
том сми слу, овај ро ман пре ра ста у по тре сну при чу о уни ште њу 
по је дин ца, др жа ве, по ро ди це, при ја тељ ства, иден ти те та по се би. 
Чи та лац при су ству је ужа сним опи си ма му че ња, и пла стич ни при
зо ри убр зо вр ло жи во из ра ста ју пред на шим очи ма, као на фил му. 
По ред Да ре ла као сто жер ног ју на ка, у де лу се спо ми њу по зна те 
лич но сти на ше исто ри је, тач ни је, ви со ки ко му ни стич ки функ ци
о не ри по пут Ар се Јо ва но ви ћа, Јо ве Ка пи чи ћа, Алек сан дра Ран ко
ви ћа, Ко че По по ви ћа, ко ји фи гу ри ра ју и уну тар до ку мен тар ног и 
уну тар фик ци о нал ног сло ја. Гор да на Вла хо вић у свом при ка зу 
Бе о град ског три ја14 за па жа да су у ро ма ну пре о вла ђу ју ћа два ни воа 

13 http://rs.n1in fo.co m/Kul tu ra/a463119/Mar ko vicRo manBe o grad skitrio
nepo ci vana au ten tic nimdo ku men ti ma.html.

14 Гор да на Вла хо вић, „Љу бав ни тро у гао под сен ком”, Срп ски књи жев ни 
лист, број 29/124, ја ну ар –фе бру ар –мар т–а прил 2019, 8.
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ре ал но сти: је дан ко ји је бли зак ме та фи зич ком, ин те лек ту ал ном, 
ду хов ном, при ме ри це у тре ну ци ма ка да Да рел во ди раз го вор на 
фран цу ском са Ко чом По по ви ћем о умет но сти, књи жев но сти, фи
ло зо фи ји; и дру ги, ствар но сни, фи зич ки, су ро ви, ко ји се ти че уби
ста ва и са мо у би ста ва, му че ња, зло ста вља ња, фор ми ра ња жен ског 
ло го ра, по ку ша ји ма бек ства и слич но. У том сми слу, у пи та њу је и 
тра гич на и ду хо ви та при по вест, пит ка ро ма неск на при ча ко ја се 
тру ди да се уда љи од по тен ци јал не мо но то ни је до ку мен тар не про зе 
и ко ја, ако ни шта дру го, у чи та о ци ма бар по бу ђу је ин те ре со ва ње 
за евен ту ал на да ља ис тра жи ва ња. 

НИНовој на гра ди за 2018. го ди ну мо ра се ода ти јед но при зна
ње, а то је из у зет на де мо кра тич ност, по свој при ли ци, с об зи ром на 
по да так да је на кон курс при сти гло ви ше од две сто ти не ро ма на, 
што је нај ве ћи број за бе ле жен у по след њих ше зде сет и пет го ди на 
ко ли ко се на гра да до де љу је. Пре сек нај у жег из бо ра, кон крет но, 
мно ге је из не на дио из два раз ло га: пр ви је што су од ше сто ро так
ма ца че ти ри би ле же не, спи са те љи це, а дру ги што су чак по ло ви ну 
из бо ра чи ни ли ро ма нипр вен ци, па још од не ких ау то ра ко ји не 
до ла зе при мар но из све та књи жев но сти! На то би тре ба ло да смо 
се сви кли још от ка ко је сјај ни Вла ди мир Та сић до био НИНа за 
Ки шу и ха три ју 2004. го ди не, или Го ран Го цић за ро ман Таи 2013, 
па и ско ри је Ата нац ко вић за Лу зи та ни ју 2017. го ди не. Мно ги су 
пи са ли о не пра вич но сти, при стра сном оце њи ва њу ро ма на ко ји су 
се „про гу ра ли” у ужи, па чак и у ши ри круг. Да ли су по је ди ни ро
ма ни из ши рег из бо ра ква ли тет ни ји од не ких из нај у жег? Од го вор 
је ве ро ват но да. Не ки од тих ро ма на су сво је за до во ље ње прав де 
до би ли на не ком дру гом ме сту, као ре ци мо ро ман Ву ле та Жу ри ћа 
По мор и страх ко ји је до био Ви та ло ву на гра ду, или Пре лест Фи
ли па Гр би ћа ко ји је до био На гра ду „Бран ко Ћо пић”, или Ве ли ки 
ју риш Сло бо да на Вла ду ши ћа ко ји је ско ро овен чан На гра дом „Јан ко 
Ве се ли но вић” за исто риј ски ро ман. Не ко ма ли ци о зан ће ре ћи да 
је реч о уте шним на гра да ма, с об зи ром на то да је НИНова тра
ди ци о нал но „нај пре сти жни ја”, али из ког раз ло га? По ред ла ска ве 
пле ја де чу ве них пи са ца ко ји су би ли ње ни до бит ни ци, не ки и у 
ви ше на вра та (по пут Да ви ча), а уз чи ја име на ће ста ја ти и име ак ту
ел ног до бит ни ка, НИНова на гра да је пре сти жна јер је тр жи шно 
нај моћ ни ја: ро ма ну обез бе ђу је ста тус бест се ле ра (али, да ли је За
блу да Све тог Се ба сти ја на по ста ла бест се лер?), из да ва чу про фит, 
а са мом пи сцу ве ли ку фи нан сиј ску по моћ. Да ли су кри те ри ју ми 
за вред но ва ње сни же ни? Од го вор је ве ро ват но да. Опет, ко ли ко год 
да обес хра бру је та ци фра од пре ко две ста ро ма на (јер под ра зу ме
ва, са свим из ве сно, не ма ли број тре ће ра зред них ру ко пи са ко ји ма 
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је пру же но иден тич но пра во так ми че ња као и ква ли тет ни јим ро
ма ни ма), она исто вре ме но и охра бру је, јер то зна чи да се у Ср би ји 
– пи ше, а бо ље да се пи ше, и да се чи та, не го да се не пи ше и не 
чи та уоп ште.

Мср 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
kat pan to vic @gmail.com 




