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Е С Е  Ј И

ВЛА ДИ СЛА ВА ГОР ДИЋ ПЕТ КО ВИЋ

СТРАХ ОД ЗА БО РА ВА: РО МАН У 2019.

СА ЖЕ ТАК: С на ме ром да оцр та те мат ске, стил ске и идеј не ко
ор ди на те јед но го ди шње ро ма неск не про дук ци је на срп ском је зи ку, 
овај пре глед ни рад ис пи ту је и у ко јој је ме ри мо гу ће ује ди ња ва ње и 
ујед на ча ва ње не срод ног: да ли је у окви ри ма ро ма на као фор ме одр
жив спој аван ту ри стич ког и кри тич ког или пак жан ров ског и ин ти
ми стич ког. У стал но по на вља ним по ку ша ји ма да ар ти ку ли шу жал за 
про шло шћу, кри зе у са да шњем жи во ту и бес пер спек тив ност бу дућ
но сти, ро ма но пи сци ко ји ства ра ју на срп ском је зи ку не ма ју од ви ше 
ма не вар ског про сто ра за без бри жну игру мо ти ви ма и по ру ка ма.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ро ман, срп ска књи жев ност, по е ти ка, при
по ве да ње.

На ви ше на чи на и по ви ше осно ва, ро ма ни об ја вље ни у 2019. 
го ди ни на пи са ни су у по ку ша ју да се по ве де бит ка са за бо ра вом 
– би ло да је тај за бо рав ја сно ар ти ку ли сан по е тич ки от пор уте ме
ље ним ма ни ри зми ма се ћа ња, или је пак у пи та њу са мо стал на и 
при ват на кон струк ци ја иди ле и успо ме не. За бо рав мо же да бу де 
ме сто му ке и та ме, мо же да бу де до бро огра ђен про стор па ро ди је 
или чак и ша ле на те му не у год не зби ље, али ови по то њи при ме ри 
су, по ка за ће се, убе дљи во нај ре ђи. И то од су ство ху мо ра не тре ба 
да нас чу ди: у стал но по на вља ним по ку ша ји ма да ар ти ку ли шу жал 
за про шло шћу, кри зе у са да шњем жи во ту и бес пер спек тив ност 
бу дућ но сти, ро ма но пи сци ко ји ства ра ју на срп ском је зи ку без ма
ло ни не ма ју про сто ра по ну ђе ног за без бри жну игру мо ти ви ма и 
по ру ка ма. Она бри жна игра, ме ђу тим, до ка за но је при сут на, као 
што ће се ви де ти из де ла ау то ра ко ји се при по ве да њу и да ље по све
ћу ју као про сто ру ис ку ша ва ња тра ди ци о нал них фор ми и раз гра
ђи ва ња чи та лач ких оче ки ва ња.



63

Фор си ра њем за ле ђе не ре ке, ефект ним ка дри ра њем ма ни пу
ла ци је тра у ма ма и успо ме на ма те ре но ви ра њем мо ти ва ми гра ци је 
и ми грант ског ис ку ства на по те зу од Си ри је до Ита ли је, НИНовом 
на гра дом овен ча ни ро ман Са ше Или ћа Пас и кон тра бас (Ор фе лин 
из да ва штво) су о чио је чи тав низ кре а тив них и по е тич ких па ра ле
ли за ма ко ји але го риј ски оцр та ва ју и исто ри ју срп ског ро ма на, и 
исто ри ју ње го ве ре цеп ци је: ин те гри шу ћи те ма ти зо ва ње здрав
стве них ин сти ту ци ја у ви хо ру ра та, зна но из ро ма на Лу зи та ни ја 
(2017) Де ја на Ата нац ко ви ћа, али и из не у по ре ди во ма ње чи та ног 
ро ма на хр ват ског пи сца Сло бо да на Шнај де ра Mo ren do (2011), и на
ра тив ни под каст аран жи ран од умре же них му зич ких ма три ца по
ма ло на лик си не сте зиј ском ме ха ни зму у ро ма ну Ср ђа на Ср ди ћа 
Сре бр на ма гла па да (2017) са те ма ти за ци јом иден ти те та и мрач них 
за ве ра ва ри ра них у ни зу про зних де ла Ми ле те Про да но ви ћа – од 
Ко лек ци је (2006) до Ар ка ди је из 2013. го ди не – Илић нас фак тич ки 
во ди у на ра тив ну шет њу ста за ма књи жев них по е ти ка, по де ли ма, 
те ли ма и те ри то ри ја ма, де кон стру и шу ћи све оно што ви ди као 
ду гу тра у му исто ри је ма ште, исто ри је кри за и исто ри је бо ле сти.

Ро ман Сло бо да на Ти шме Гро зо та или... (Ча роб на књи га) по
ста вља пи та ња по е ти ке и по ли ти ке, лич них од лу ка и ко лек тив них 
тра у ма ко ја су ушан че на не где из ме ђу ки шов ског ам би са нер во зног 
не спо ко ја и бер нхар дов ске бан ки не дру штве них за бра на и осу је ће
ња: нај бо љи ро ман овог умет ни ка ор ке стри ран је као низ ва ри ја
ци ја на те му па да у зре лост и леб де ња у ан ти гра ви та ци о ном по љу 
по ро дич не исто ри је. Је зик је Ти шмин са бла сни ре сурс, и ау тор му 
се ве дро под сме ва са ви ја ју ћи име на пи са ца, књи га и гра до ва у 
за мр ше не ви о лин ске кљу че ве за пар ти ту ру кар не ва ла за бав них 
спи са тељ ских су је та и мр тво о збиљ не те го бе са зна ва ња не сре ће. 
Ма то ри се нил ни скри во ман Стив На ив нај дра го це ни ји је ре ме ти
лач ки фак тор соп стве не би о гра фи је и ка при ци о зни за ко но да вац 
но ве мо дер ни стич ке при по вед не игре ко ја из ча са у час ме ња ри
там хо да и тра се: од ска ку та ња до су но вра та, од за пу ште них ба шти 
до ма ги стра ла. Ро ман пр ве нац исто ри ча ра умет но сти и пе сни ка 
Не бој ше Ми лен ко ви ћа Не што што стра шно под се ћа на жи вот 
(Ака дем ска књи га) уво ди нас опет у из ве стан по глед на би о гра
фи ју, у свет Су бо ти це и се ћа ње на јед ног од ње них па лих ан ђе ла, 
не за бо ра вље ног укле тог умет ни ка пер фор ман са Слав ка Мат ко
ви ћа. Као и Са ша Илић и Сло бо дан Ти шма, Ми лен ко вић је на тра
гу фор му ли са ња од го во ра на не ка пи та ња о сми слу умет нич ке 
ин тер вен ци је у ствар но сти. Оно што је у ро ма ни ма Сре те на Угри
чи ћа по е ти ка по е ти зо ва ња исто ри је, код Не бој ше Ми лен ко ви ћа 
је по е ти зо ва ње исто ри је но ви је ју го сло вен ске и срп ске умет но сти, 
али и по е ти зо ва ње исто ри је пам ће ња. Дво ји цу ау то ра по ве зу је 
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ма гич на ин фан ти ли за ци ја дис кур са: про зи ран и би стар стил, ре
че ни це ого ље не син так сич ки и се ман тич ки до са ме сво је тран спа
рент не су шти не. Као ку стос, исто ри чар умет но сти и ха и ку пе сник 
са ви ше об ја вље них збир ки чи ји је про зни пр ве нац ова пло тио 
Хар мса у окви ри ма при по вед не дак ти ло ско пи је, Ми лен ко вић по
нај ви ше го во ри о по ра зу ко ји умет ник до жи ви кад по ку ша да над
вла да не схва ће ност. Не што што стра шно под се ћа на жи вот ни је 
слу чај но де ло опи сног на сло ва, на сло ва ко ји тек на го ве шта ва да 
ће пи са ње има ги нар не ау то би о гра фи је би ти уза луд но. Те ма ти зо
ва ње иде је о са мо у би ству во ди ин вен тив ном по е ти зо ва њу мо ти ва 
не схва ће но сти, али и до след ним стра те ги ја ма ко је по ма жу да не
схва ће ност ипак не пре вла да: о ле те њу у смрт, о су бо тич ким пи
ста ма, згра да ма ле та ча с ко јих се са мо у би це сур ва ва ју, овај ро ман 
го во ри као и о оску ди ци де ве де се тих – не по сред ним, екс пли цит
ним је зи ком ко ји по ру чу је да је све што је не ми нов но стра шно, и 
да је стра шно све што је не ми нов но. 

Иа ко се на пр во чи та ње не би ре кло да је те ма још јед ног ро
ма на ин три гант но де скрип тив ног на сло ва, ро ма на Та ње Сту пар 
Три фу но вић От ка ко сам ку пи ла ла бу да (Ар хи пе лаг), од нос стра сти 
и лек ти ре, упра во се тај кон сти ту тив ни, кон трол ни мо тив по ма ља 
из сва ке ре че ни це. Страст не по зна та на ра тор ки, би бли о те кар ки у 
зре лим го ди на ма, у лек ти ри пом но тра жи не са мо об ја шње ња већ 
и од је ке; на ра тор ки на мла да парт нер ка, умет ни ца, у де ли ма од 
ан ти ке до дра ме ап сур да на сто ји да пре по зна од зив сво јих не ми ра 
и не си гур но сти. Па ра ле ле са књи жев ним ли ко ви ма и де ли ма ко ји 
су за о ку пље ни исто пол ном љу ба вљу ко ин ци ди ра ју са од би ја њем 
да те па ра ле ле ас фал ти ра ју жи вот при по ве да чи це. Ипак, од би ја ни 
од је ци про би ја ју ка нал до под све сти, се ћа ња и тра у ма: спон та ни 
по ба чај, отац и мај ка ко ји по сте пе но пре ста ју да се во ле и раз у ме
ју, гу ше ње у ску че ним про сто ри ја ма и од већ ла ба вом бра ку во де 
до тач ке на ко јој се жи во ти две ју же на ује ди не у стра сти и слич но
сти. Прет ход ни ро ман Та ње Сту пар Три фу но вић го во рио је о ениг ми 
мај чин ства, а од нос мај ке и кће ри пред ста вио као пр ву жи вот ну 
лек ци ју о љу ба ви ко ја се са вла да ва тек у зре лом до бу. Ро ман Са то
ви у мај чи ној со би (2014) мо гао је да се чи та као днев ник де пре си је, 
као зна мен бор бе про тив па три јар хал ног ко дек са и уки да ња ин ди
ви ду ал не сло бо де. Но тај је ро ман тек на чео ва ри ја ци је жен скожен
ских од но са та ко што је ука зао да про ла же ње кроз иден тич не му ке 
са зре ва ња ме ђу же на ма ства ра дис тан цу и оту ђе ње: От ка ко сам 
ку пи ла ла бу да чи ни хра бар ко рак на пред у от кри ва њу не на сле ђе
них слич но сти.

Ро ман Љу би це Ар сић Че ти ри ки ше (Ла гу на) еле мен те ре ал ног 
жи во та (од ра ста ња и де тињ ства, са ња ре ња и зло ста вља ња) про
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пу шта кроз ви зу ре тро је „ве ли ке де це” и њи хо ве има ги нар не са
бе сед ни це Лен ке Дун ђер ски, чи ји днев ник от кри ва ју и чи та ју. Љу
би ца Ар сић увек је не на ме тљи во упо тре бља ва ла еле мен те исто ри је 
у кон тек сту фик ци је а у овај ро ман ушу ња ла се вир ту ел на и до ма
шта на Лен ка, опи је на ар хи тек ту ром Ве не ци је и шар мом ми стич ног 
гон до ли је ра; пред ста вље на је као по бу ње ни ца про тив бе сми сле
них пра ви ла, чи ји је днев ник слу чај но от кри вен на та ва ну по ро
дич не ку ће и та ко об зна њен они ма ко ји би да са чу ва ју иди лич ну 
про шлост од бу дућ но сти ко ју пред о дре ђу ју не из го во ре не ис по ве
сти о по ро дич ним тра у ма ма. Та ко се Љу би ца Ар сић и не хо ти це 
упу шта у по и гра ва ње ам би ва лен ци ја ма чи ње нич ног и из ма шта
ног, ро ман тич ног и иро нич ног, ре тро спек тив ног и кон тем пла тив ног. 
Ре кон стру и шу ћи би о гра фи ју ре ал не осо бе и соп стве ну по е ти ку 
исто вре ме но, ау тор ка пи са ње об ли ку је као про цес ко ји је Хе мин
гвеј про гла сио тран сплан та ци јом, од но сно пре са ђи ва њем из јед ног 
све та у дру ги: ово не ће би ти је ди ни ро ман о ле ко ви то сти Ме ди
те ра на и ис це љи ва њу се ћа ња у бла го сти мор ског про стран ства. 
Ан дреа По пов Ми ле тић у по ет ском ро ма ну Пи о ни ри ма ле ни, ми 
смо мор ска тра ва (Тре ћи трг / Сре бр но др во) пу шта сво ју на ра тор
ку да про го во ри у дру гом ли цу ка ко би ефект ни је пре до чи ла лир
ску ка та ло ги за ци ју све та де тињ ства и од ра ста ња, али и све то ва 
ро бе и по тро шње: сор ти ра ње успо ме на и уа збу ча ва ње пој мо ва са мо 
су део се ћа ња којa у но стал гич ном то ну де ли са ју на ци ма Љу би це 
Ар сић; Ан дреа По пов Ми ле тић не во ди нас са мо у свет ужи ва ња 
где су „пе шки ри др жа ве, сун цо бра ни за ста ве” већ мо за ич ки пре
до ча ва и ма три ли не ар ну исто ри ју по ро ди це, се ћа ње на ба ке ко је 
се „сма њу ју док пот пу но не не ста ну” и на њи хо ве те гоб не жи вот не 
при че ко је оп ста ју ми мо за бо ра ва и не ха ја. 

А ко ли ко су ин ди ви ду ал не жи вот не при че увек у стра ху и 
не спо ко ју пред „ве ли ким при ча ма ве ка” от кри ва и ју нак Дра га на 
Ве ли ки ћа Вла дан То до ро вић, до ку мен та ри ста у Му зе ју по ште. 
До се ља ва се у ули цу на до мак Та шмај дан ског пар ка, у пе то спрат
ни цу на бро ју два де сет и три. Ту жи ви не ко ко га зна че тврт ве ка: 
Мар ги та Шо шкић, пен зи о нер ка Глав не по ште, пред сед ни ца кућ
ног са ве та, ар хи вар ка зда ња и ње гов твр до гла ви ан ђео чу вар. Адре са 
(Ла гу на) је де лом и њен ро ман, о ње ној бор би с ур ба ни стич ком 
анар хи јом; на ши рој рав ни зна че ња, ово је ро ман о лич ном про
сто ру ко ли ко и о Та шмај да ну као „исто ри ји не кро по ла осва ја ча и 
бра ни ла ца”, о од го вор но сти за „па сја гро бља” и „књи ге стре ља них”, 
за мр тве ко ји су „узи да ни у то по ни ме Бе о гра да”, ко ји су стра да ли 
у „па кле ном ту не лу оку па ци је” (Мар ко Ри стић), у ре јо ну бив шег 
стра ти шта на ком жи ви Вла дан То до ро вић, гор ко све стан на сла га 
исто ри је, и ни зо ва не по чин ста ва за ко је не ма адре се. По ка зу је се, 
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и пи сцу и ли ку, да исто ри ја и по ли ти ка пре ма шу ју сва оче ки ва ња: 
са ста вља ју све те же те сто ве има ги на ци је и из др жљи во сти. Адре са 
је ро ман бол не оче вид но сти ру ше ња и са ка ће ња гра да, али и ро ман 
при ват них за го нет ки ко ји, упр кос дру штве ном ан га жма ну, по ста
вља и ин тим но пи та ње: ка ко жи ве ти у ку ћи свог би ћа а не зна ти 
да си већ имао не где дом, и да је по глед на тај дом за ма гљен ро
ди тељ ским ћу та њем?

Кон траст Ве ли ки ће вом па ра док сал но ур ба но ин тим ном и 
ин тим но ур ба ном на ра ти ву ус по ста вља опо ра сту ди ја пси хо па то
ло ги је у ро ма ну Ни шта лак ше од уми ра ња Ел ве ди на Не зи ро ви ћа 
(Ла гу на), ко ја на пр ви по глед де лу је као до ку мен та ри стич ка про
за о чо ве кузве ри хи брид ног ет нич ког иден ти те та. Не зи ро вић као 
да ре ха би ли ту је не ку вр сту Зо ли ног на ту ра ли зма у пре по зна тљи
вом со ци о и сто риј ском окру же њу ра та у Бо сни не би ли по ка зао 
да ро ман ти зо ва ни, ни от ку да до шав ши, маг нет ски при влач ни хит
кли фи у пост ју го сло вен ској про зи јед но став но не по сто је. Џо ни 
Акер, цр ни на ци ста и Шве ђа нин по ре клом из Ли бе ри је, рат ни 
зло чи нац и се риј ски уби ца, пси хо па та и агре си вац, ви ђен је из 
ви ше пер спек ти ва ко је обе ћа ва ју до ку мен тар ну по у зда ност али и 
игру са чи та о че вом пер цеп ци јом. 

Да рат мо же би ти је зо вит и до гра ни ца хи пер тро фи ра не гро
те ске по ка зу је онај је ди ни слу чај исто риј ске бур ле ске у про шло
го ди шњој ро ма неск ној про дук ци ји, ко ји ни је слу чај но на пи сан у 
че ти ри ру ке. Бун кер пат ка Мир ја не Ђур ђе вић и Бран ка Мла ђе
но ви ћа на ста је као на ста вак ро ма на Бун кер свинг из 2013. го ди не, 
где је ме ђу рат на ди ја спо ра пред ста вље на у свој ег зи стен ци јал ној 
кри зи, кри зи је зи ка и кри зи иден ти те та, али са ма те ри јал ним им
пе ра ти вом про на ла ска сре ће, по кре та ња би зни са ко ји до но си и 
оп ста нак и оду шак. По тра га за сре ћом пре ба цу је се у Бун кер пат ку 
из Чи ка га на про стор од Сре ма до Бо ра, исто ри ја по ста је оп шти 
не ред и ла кр ди ја, трај но не ре ше но ста ње пре ла ска и про ла ска у 
ка квом је жи вот нео бич не ин стант по ро ди це пре пу штен кар не вал ској 
им про ви за ци ји по тан кој ли ни ји: ли ни ји му зи ке и ху мо ра, ге га и 
до ско чи це, не мо гу ћег бе га од на до ла зе ће рат не ка та стро фе.   

По зи ци о ни ран ду бље у исто ри ју од ро ма на Ђур ђе вић ке и 
Мла ђе но ви ћа, дру ги ро ман ан гли сте Мла де на Ја ко вље ви ћа Из бле
де ле ду ше (Ака дем ска књи га) чи та о ца во ди у за пад ну Ср би ју с 
по чет ка 19. ве ка, и ба ви се те мом при вре ме ног за то че ни штва у за
гроб ном све ту. И па ра док сал но и уте шно мо же зву ча ти те за да је 
смрт у Из бле де лим ду ша ма у исти мах и про блем, и ре ше ње про
бле ма: смрт вре ба да от ме и од не се, али исто вре ме но да је и на чин 
да се из др же при ти сци ко ји до ла зе спо ља. Ју на ци у ро ма ну би ра
ју до сто јан ство из над свих ин те ре са жи во та и ко ри сти, но оно што 
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се чи ни не до ку чи вим је сте сле де ће: због че га чак и са оне стра не 
свих зе маљ ских ам би ци ја и по тре ба и да ље по сто ји же ља да се 
осво ји моћ? Оно стра ни свет је, и по ред му ке и та јан ства, ме сто 
ис по ве да ња, ако не при ја тељ ства; со ли дар но сти, ако не ло јал но
сти; здра вог за јед нич ког ин те ре са, ако не ал тру и зма.

По шу ма ма и го ра ма (Ор фе лин из да ва штво), ро ман у шест 
хо да ња тра го ви ма осни ва ња пар ти зан ских од ре да и под епи граф
ским па тро на том Оска ра Да но на, пре до ча ва нам књи жев не ју на ке 
ко ји су ре а ли стич но пред ста вље ни по је дин ци са пре по зна тљи вим 
стра сти ма и уве ре њи ма, а у исти мах и сим бо лич ни озна чи те љи 
за бо ра вље них етич ких вред но сти; бес пре кор на ци клич на струк
ту ра при по ве да ња као уну тар ку ти је ко ја се „отва ра” и „за тва ра” 
исто вре ме но је и сплет ста за ко ји ма нас во де при ро да и исто ри ја 
– а обе су из ло же не си сте мат ском са ти ра њу. Чи та лац то не у угод
ну сум њу да су ве ли чан стве ни во дич Ра јић и при по ве дач ко ји га 
сле ди тек ду хо ви и сен ке ко ји жи ве књи гу ду бо ке ода но сти Оска
ру Да но ну и пар ти зан ском по кре ту. Ово је ре дак, го то во уни ка тан 
ро ман по то ме што ис ка зу је ја сан, си сте ма ти чан и у књи жев ни 
је зик увер љи во угра ђен про тест про тив уни шта ва ња и за га ђи ва
ња при ро де, про тив свих вр ста ру ше ња и тро ва ња ко ја чи ни чо век, 
ро ман ко ји упе ча тљи во опи су је по мор и ште ту ко ју лов ци и дру ги 
ба ха ти не сој оста вља иза се бе. С дру ге стра не, а опет из еко кри
тич ке пер спек ти ве, ово је ро ман моћ не ви зу а ли за ци је ко ја то ли ко 
че сто не до ста је срп ској про зи: ни су жи ви и упе ча тљи ви са мо опи си 
љу ди и пре де ла, те ле сне пат ње љу ди и жи во ти ња, не го и по ру ке 
људ ске обес ти, не нај ма ње уоч љи ве у сли ци де вој чи ца ко је ка ме
њем га ђа ју ла бу до ве на кон што им до са ди да у њи хо вим спо је ним 
кљу но ви ма пре по зна ју об лик ср ца. 

Пр ви ро ман бе о град ске сли кар ке Ми ли це Вуч ко вић, Бол двин 
(Лом) уред нич ки пот пи су је ње гов по е тич ки прет ход ник Ср ђан Ва
ља ре вић, а го во ри о те ра пи ји, ле че њу и има ги нар ном не при ја те љу 
Бол дви ну: бол нич ки днев ник ал ко хо ли чар ке и ди ја бе ти чар ке Нађе 
је са ња на те ра пи ја и те ра пиј ски сан. Ова се лин џе ров ска ан ти хе ро
и на из ми че и де фи ни ци ја ма и ру ти на ма, пре ме ћу ћи по пра сли ка ма 
де тињ ства (ме ђу ко ји ма су све муч не не из ве сно сти де ве де се тих, 
из бе гли штво, не ма шти на, очев од ла зак у рат) у по тра зи за мо гу
ћим од го во ром на сва ки са да шњи бол. Бол у но га ма као не у ро ло
шки симп том и пси хо со мат ска опо ме на, као на вод на фи зи о ло шка 
по сле ди ца пре бр зог од ра ста ња, у исти мах је и по след ња гра ни ца 
от по ра са зре ва њу у не ра до на сле ђе ном све ту.

Лир ски ро ман Ане Вуч ко вић Yugo slav (Пар ти зан ска књи га) 
у два де се так фраг ме на та раз ли чи тог оп се га и об у хва та ис тра жу је 
гу би так и бол гу бит ка, те ма ти зу је оно што је, у го то во не пре во ди вом 
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на сло ву јед не сво је крат ке при че, по ста ви ла јед на са вре ме на аме
рич ка спи са те љи ца: le ar ning to fall – на ук па да ња, или на ук о па
да њу; у се ћа ње и фан та зи ју, али и у на пе то по сма тра ње тре нут ка 
са да шњег: „Та ти ни при ја те љи ме гр ле чвр шће от кад га не ма. Да 
ли ми сле да ми тре ба по др шка, или по но во хо ће да осе те ње га, 
као да сам ба бу шка и да ћу та мо не где, ако до вољ но при ти сну, 
на ћи и ње га, да ће мо ја ко жа на пу ћи, као кин дер ја је, и да је та мо 
не где он.” У мно го че му сли чан ма е страл ном по ет ском ро ма ну 
По е ма пре ко Со ње Ве се ли но вић из 2008, ро ман Ане Вуч ко вић 
пред ста вља по ку шај да лир ска про за ка мер ног го во ра про го во ри 
не са мо о жа ље њу за мр тви ма не го и о де та љи ма пам ће ња ко ји 
нас чи не жи ви ма у све сти оних ко јих ви ше не ма. Не, упра во на
пи са но ни је па ра докс, већ од раз кон ти ну и ра ног на по ра на ра тор ке 
да нас уве ри ка ко је се ћа ње дво смер на ули ца. 

Ро ман Ср ђа на Те ши на Мо је (Ар хи пе лаг) гру пи ше већ до бро 
по зна те мо ти ве овог пи сца (ло кал ни ам би јент по ро дич не исто ри
је, се ћа ње на де ве де се те, по е тич ке и по ли тич ке иза зо ве и ап сур де 
умет нич ке ег зи стен ци је) у на ра тив смр ти и се ћа ња. Ин тен зив но 
при су ство ли ка мај ке и ње не мо гу ће умет нич ке би о гра фи је, њен 
шо кан тан и пе дант но до ку мен то ван не ста нак из жи во та и све та, 
ни су до вољ ни да овај на ра тив „пре ве ду” на стра ну ау то би о граф
ског шти ва. Мо је је сте хи брид жан ро ва и дис кур са, но исто та ко 
и мо но ли тан ау то по е тич ки ро ман у ко ји су упи са не по све те мно
гим шо кант ним не стан ци ма, као што је то био не ста нак из све та 
пи сца Бо ри во ја Ада ше ви ћа по чет ком ја ну а ра 2019. го ди не.

На тра гу ау то по е тич ке ис по ве сти ко ја не раз ре шу је од гре ха 
али оба ве зу је на игру (под) ма ска ма је сте и ро ман Не на да Рац ко
ви ћа Би бли ја (Ла гу на), у ком се су о ча ва мо са ба ро у зов ском cut up 
тех ни ком, ва ри ра ном та ко да укљу чу је су че ља ва ње не ли не ар них 
тек сто ва већ асо ци ја тив них и про гре сив них мен тал них и те ле сних 
иза зо ва по ста вље них пред кон цеп ту ал ног умет ни ка спрем ног да 
се раз ра чу на ва са со бом и ка је пред дру ги ма. Про за, фраг мен ти
ра на у по гла вљади јаг но зе, за пра во во ди не ку вр сту ислед нич ког 
по ступ ка о жи во ту умет ни ка, ак ту е ли зу ју ћи бол и ра дост у бит но 
дру га чи јој фор ми не го што је то чи нио прет ход ни ро ман Пе то 
го ди шње до ба (2017). А да два ау то по е тич ка по ступ ка ни кад не 
мо гу би ти иден тич на по ка зу је и Ро ман Ру би ко ва коц ка (Со ла рис) 
Са ше Ра до њи ћа, па жљи во до зи ра ном раз ме ром фан та сти ке и ауто
фик ци је ко ја ни ма ло слу чај но вра ћа у вре ме ње го вог за па же ног 
ро ма на Трак тат о ше ши ри ма (1995) и не до вољ но чи та ног Прируч
никa за па у на (1993), али под се ћа и на књи гу микс про зе Ве чер њи 
до ру чак (2017) у ко јој се днев нич ке бе ле шке, ми кро про за кон ци
пи ра на као СМС по ру ка и фраг мен ти ра на свест о па ра ле ли зму 
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све то ва уо кви ру ју у про стор ис пре да ња при ча: Трак тат о ше ши
ри ма је као „тан ка сви ле на про шлост” ко ју ви ше фо кал ни при по
ве дач но си, „по што је бу дућ ност са мо на из врат об у че на и те сна 
ко шу ља са да шњо сти”. Та ко се за го нет на по шиљ ка и ве зе ње го
бле на, иден ти тет глав ног ју на ка Па вла и при по ве да че ва ма не вар ска 
ме ха ни ка за пра во сли ва ју у све текст. 

Ро ман у 2019. го ди ни по ка зу је да је мо гу ће ује ди ња ва ње и 
ујед на ча ва ње не срод ног: да је мо гућ спој аван ту ри стич ког и кри
тич ког; жан ров ског и ин ти ми стич ког; по ду хва та се и не мо гу ћег 
за дат ка на ра ти ви зо ва ња раз ли чи то сти. Ме ђу тим, то ни је не што 
по све нео че ки ва но. Ак ту ел ност се при ка зу је као але го ри ја, але
го ри ја као ак ту ел ност (Лу ка Трип ко вић, Са ша Илић, Та ња Сту пар 
Три фу но вић). Мла ден Ја ко вље вић, Не бој ша Ми лен ко вић, Ни на 
Сав чић, Са ша Ра до њић и Ђор ђе Пи са рев др же, сва ко на свој на чин, 
фан та сти ку и при по вед ни екс пе ри мент у при прав но сти. Срп ском 
ро ма ну сад ви ше не не до ста ју, као што је био слу чај ра ни јих го ди
на, мар ги на ли зо ва ни, си ро ма шни и оне мо гу ће ни ју на ци; он ви ше 
ни је глув за по тре бе си ро ма шних и ег зи стен ци јал но угро же них, 
ни је слеп за со ци јал ну не во љу, за жр тве ра то ва и рас па да СФРЈ и 
гу бит ни ке тран зи ци је, бу ду ћи да о њи ма на свој на чин пи шу Гра
бо вац, Ти шма, Ве ли кић, Бо ди ро гић, Ми ли ца Вуч ко вић, Мар ко 
То маш и Дра шко Си ки мић. Из пре ђа шње ул ти ма тив не ур ба но сти, 
рад ња ро ма на пре се ља ва се и на по лу пе ри фе ри ју, у ру шев на пред
гра ђа, у за се о ке за бо ра вље не од све та и сми сла: при сут ни ја је сли
ка ра зо ре ног и раз ро ва ног ма лог ме ста као то по ни ма уза луд но сти 
и осу је ће но сти. Ста рост ви ше ни је то ли ко при сут на те ма као у 
прет ход ним го ди на ма, са да је про стор за у зе ла бес пер спек тив на 
мла дост, и од ње још мно го ма ње пер спек тив но зре ло до ба. Про
чи та ли смо ви ше упе ча тљи вих сту ди ја на си ља и зло ста вља ња 
(Ар сић, Не зи ро вић, Ти шма, Бо ди ро гић). Ро ма ни 2019. су бит но 
ус пе ли ји у сли ка њу и ак ту ел них, и уни вер зал них те ма: то је го ди
на зре лих де би та на та (Ми лен ко вић, Бо ди ро гић, Не ма ња Јо ва но вић) 
и ду го иш че ки ва не (и на дај мо се – до че ка не) ре цеп циј ске ре не
сан се пи са ца по пут Ви до са ва Сте ва но ви ћа и Иго ра Ма ро је ви ћа. 
Би ће сва ка ко по треб но још вре ме на и про сто ра да се об је ди не у 
ана ли зи ва жне књи ге и не до вољ но афир ми са них и већ ета бли ра
них ау тор ки као што су Та ња Сту пар Три фу но вић, Љу би ца Ар сић, 
Ми ли ца Вуч ко вић и Ан дреа По пов Ми ле тић, ко је ла ба во по ве зу
је ју го но стал ги ја као че жња за иди лом, а у том кон тек сту да се и 
ау то по е тич ки ро ман Ср ђа на Те ши на иш чи та као ма три фо кал ни 
текст. Ро ман Гор да не Сви лен га ћин Су ђе ње Је вре мо во (БКЦ / НБ 
Но ви Бе чеј), Рас кид На де Ду ша нић (Ал ба трос плус), као и ро ман 
Ма га ре ће уши Оли ве ре Ско ко (Град ска на род на би бли о те ка „Жар ко 



70

Зре ња нин”) та ко ђе из и ску ју да ља чи та ња, ка ко би се упот пу нио 
кор пус жен ске књи жев не про дук ци је, не са мо због сна жног ути ска 
исто риј ских при зо ра брод ске не сре ће на Ти си (Сви лен га ћин), те
ма ти за ци је емо тив них ра ста на ка и њи хо вог ин тер тек сту ал ног 
упли та ња у пре ве де ну књи жев ност (Ду ша нић) и на ра ти ви за ци је 
од но са мај ке и кће ри (Ско ко). Ма кар бит но иска као из свих мо гу ћих 
„књи жен стве них” уо кви ри ва ња, тре ћи ро ман Да не То до ро вић Z 
(Ге о по е ти ка из да ва штво) ипак зах те ва да опус ове увек игри скло не 
ау тор ке са гле да мо као део срп ске при по вед не сце не: и ње на но ва 
про за обе ћа ва на ста вак на ра тив них по и гра ва ња са чуд ним уса
мље ни ци ма ка кве до бро зна мо из Тра гич не суд би не Мо ри ца То та 
(2008) и Пар ка Ло гов ској (2015). Као и у ау тор ки ном пр вен цу, и у 
Z нас до че ку је све зна ју ћи на ра тор, стер нов ски раш ће ре тан и ин ти
ми зи ран са чи та о цем, при пра ван на ба ра та ње тај на ма и ху мо ром, 
во љан да пу бли ци (ко ја пра ти и текст и по зо ри шно при ка за ње) 
пре пу сти ис тра жи ва ње гра ни ца ха лу ци на ци је и са мо спо зна је, 
игре као пу ке тех ни ке и игре као от кри ва ња.

У ро ма ну Му лат ал би но ко ма рац (Им при ма тур) Сте во Гра
бо вац на по не кад ре зиг ни ран, а по не кад бес крај но ту жан и (па ра
док сал но) уми љат на чин го во ри о из ну ди ци: о гу бит ку пер спек
ти ве, ег зи стен ци јал не али не и емо тив не. Он је ми ни ма ли стич ко 
че до Бер нар ди је ве со бе (2011), а мо жда до не кле и Ур ви де ка (2005), 
оних не срав њи вих ти шми јан ских ле ген ди о су ви шном чо ве ку. 
Ме ђу тим, Гра бов че вог су чо ве ка за де си ле и мрач не спо зна је и 
не под но шљи ви гу би ци: рат но де тињ ство про ве де но у изо ла ци ји 
па у ло го ру, пре да на бри га ро ди те ља и њи хов ти хи не ста нак. Но 
овај се ро ман као ви но ва ло за са вио око нео че ки ва ног мо ти ва, око 
дир љи вог слу ча ја звуч не дис лек си је. У дра ми Те не си ја Ви ли јам са 
Ста кле на ме на же ри ја је дан је ју нак име бо ле сти, ple u ro sis, чуо 
као blue ro ses; то је са мо је дан при мер фе но ме на још сре ди ном 
пе де се тих на зва ног mon de green, кад се, би ло због илу зи је хо мо фо
ни је или по ре ме ћа ја у пер цеп ци ји го во ра, ства ра ју но ви лек сич ки 
ни зо ви са но вим зна че њем. Овај ме ха ни зам и Гра бо вац ко ри сти 
да ука же на вар љи вост и не моћ пер цеп ци је: стих из пе сме ко ји се 
про мет нуо у ша ша во не ра зу мљи во и по ма ло зло коб но „аму ла до 
ама лај но ама ски да” је сте ман тра та јан ства иза ко је се по ма ља не 
не пре по зна ва њем из ме ње на, не го ви со ко ко ри го ва на по ру ка о ста
њу ду ше: при по ве дач је гла дан и сви ма су ви шан, али са сна жном 
енер ги јом да кре не да ље у Не што за шта још не зна ка ко ће зва ти, 
а ни ка ко раз у ме ти. 

Чвор на ом чи (Лом) Дра шка Си ки ми ћа мо же се, из ви ше пер
спек ти ва, чи та ти као де ли кат на по вест о фан том ском бо лу: глав
ног ју на ка гу би так де сне ша ке ко шта гу бит ка ане сте ти зо ва ног 
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по гле да на свет, али не и мир ног ху мо ра с ко јим при сту па се би и 
све ту. И упра во је тај мир ни ху мор, уз од би ја ње са мо са жа ље ња и 
(опет ти шми јан ско) са гла сје са при ро дом, по е тич ки пот чи нио 
чи та о ца, пре тво рив ши овај на ра тив у јед но од му ње ви тих из не
на ђе ња ро ман си јер ске про дук ци је 2019. Као и Гра бов чев ју нак, и 
Си ки ми ћев Вук кре ну ће у прав цу са бла сног Не чег ко је не ће би ти 
смрт, већ по е зи ја. 

Цр на књи га Лу ке Трип ко ви ћа (Bo o ka) уво ди нас у свет са ви
со ком ре зо лу ци јом ма ни пу ла ци је: у свет вир ту ел не ре ал но сти и 
ви со ког ин тен зи те та за ве ре, где по сао ис тра жи вач ког но ви нар ства 
би ва све ден на епи сте мо ло шки ћор со как у бла ту ре гре сив них по
ли тич ких стра те ги ја. Да ро вит и ам би ци о зан ау тор ко ји но ви ју 
исто ри ју и кул ту ру зна лач ки кон стру и ше у по ли гон за лан си ра ње 
иде о ло шких по ру ка и опо ме на, Трип ко вић де мон стри ра за чу ђу ју ће 
па ра ле ли зме са пи сци ма ко ји су му за пра во по е тич ки не срод ни, 
мо жда због уни вер зал но сти тра у ме у чи јем је сре ди шту те ку ћа 
по ли тич ка ствар ност: са Са шом Или ћем и Ни ном Сав чић, чи ји де
би тант ски ро ман Вла сник све га на шег (Ар хи пе лаг) на ми кро пла ну 
сли ка све оно о че му Цр на књи га го во ри у ма кро кон тек сту. Ни на 
Сав чић ефект но ко ри сти мо тив „за ве ре би бли о те ка ра” да пре до чи 
је зо ви ту анк си о зност по је дин ца чи ја се гр че ви та бор ба и за сми сао 
и за по сао у све ту ко ји отво ре но од би ја да бу де тран спа рен тан и 
про ту ма чив за вр ша ва у каф ки јан ској па ра док сал ној па ра бо ли. 

Ђор ђе Пи са рев пу шта свог по е тич ког бли зан ца Ми ки ја Ше
пар да да у мо за ич ком ро ма ну Ста ни ца за лов на ки то ве (Слу жбе
ни гла сник) ис пи ше омаж исто ри ји књи жев но сти у ко јој су са др
жа не тај не, чу да и из не на ђе ња све та. Ше пард се игра жан ров ским 
ма три ца ма гот ске про зе, хо рор ро ма на и на уч не фан та сти ке, уде
љу ју ћи им нео п ход не до зе ху мо ра, ап сур да и па ро дич не ег зал та ци је. 
На тра гу ста ри је но во сад ске про зе ко ја је на гла ше но ан ти ре а ли
стич ка кре ће се и мул ти пер спек тив ни ро ман Стра хи ње Мла ђе но
ви ћа Lo cus amo e nus или при ча о деч ко њи и де вој чур ку (Пр ва књи га 
Ма ти це срп ске). Екс пе ри мен тал ном све ту при дру жу је се и „луфт
ро ман” Не ма оа зе Бо ја на Са ви ћа Осто ји ћа (Бе сна ко би ла), ро ман
шет ња у по тра зи за књи га ма и иде ја ма ко ји је јед но од нај при јат
ни јих из не на ђе ња про зне 2019. 

Но ви вид до ку мен та ри зма у ро ма ну Иго ра Ма ро је ви ћа Ро ман 
о пи јан ству (Ла гу на) отва ра пут у ре цеп циј ску об но ву ин те ре со
ва ња за плод ног пи сца ко ји се увек вра ћа оп се сив ним лич ним 
те ма ма, и из ин тим не ви зу ре пред ста вље ним кул тур ним кон флик
ти ма: овај пут се ти ће мо се ро ма на Пар тер (2009), бу ду ћи да Игор 
Ма ро је вић по но во пи ше о при пад ни ци ма оште ће них ге не ра ци ја, 
с њи хо вим пред ви дљи вим али и да ље бол ним мањ ком же ље и 
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енер ги је, ге не ра ци ја ко је се ипак бо ре с ва тра ма ам би ва лент них 
осе ћа ња, не ја сних же ља и не по бе ди вих раз ли ка; глав ни ју нак и 
мо рал ни цен тар по но во по ста је при вид но рав но ду шан му шка рац 
на чи јем ли цу се не очи та ва гр че вит, очај нич ки на пор да са чу ва 
мир ако већ не мо же ра зум; ма кар иро ни ја за слу же но и убе дљи во 
по бе ђу је па те ти ку, а му зи ка и еро ти ка по бе ђу ју бол и са мо у ни ште
ње. Тек вар љи во Ма ро је ви ћу сро дан ро ман Мар ка То ма ша Не мој ме 
бу ди ти (Лом) при вид но то не у без из ра жај но си ви ло ал ко хо ли зма 
јед ног бес крај ног да на, али му се до кра ја не пре пу шта, гра де ћи 
за плет у ком су ви шни чо век, чак и кад је ње го ва по зи ци ја те шко 
одр жи ва, мо же да у де ли ри ју му по но вљи ве сва ко дне ви це из др жи 
офан зи ву ре ал но сти ма кар оно ли ко ко ли ко је то успе вао кон зул 
у ро ма ну Под вул ка ном Мал кол ма Ла у ри ја.

* * *

Да би ан ги о грам срп ске пр о зе пру жио по у зда ни ји увид ма кар 
у мре же бр зих те мат ских то ко ва и тач ке мо гу ћих те мат ских за гу
ше ња, би ло би нео п ход но овом пре гле ду до да ти осврт на ро ма не 
Па у чи на Ви до са ва Сте ва но ви ћа (Слу жбе ни гла сник), Пи лот трам
ва ја (Ла гу на) Јо ви це Аћи на, Ис тан бул ски мо за ик Ан дри је Ма ти
ћа (Пар ти зан ска књи га), Мун до ли бре Мар ка Кр сти ћа (Ла гу на), 
Је гер мај стер Дар ка Ту ше вља ко ви ћа, Со ба 427 Ја дран ке Ми лен ко
вић (Аре те), Ру ди Не ма ње Јо ва но ви ћа (Пар ти зан ска књи га), Зе нон 
и За ра ту стра Вла да на До бри во је ви ћа (Чи го ја штам па), Ета пе 
но ћи Ми ло ша Ла ти но ви ћа (Вул кан) и Са мо уби ство Ма ри ја Ли гу
о ри ја (Ла гу на). Та ко би у сли ку оди ста бо га те, ди на мич не и хе те
ро ге не про зне про дук ци је на срп ском је зи ку у го ди ни 2019. би ла 
уцр та на још не ка но ва ме ста стра ха и та ме, за бо ра ва и ту ге, ре ми
ни сцен ци је и ме лан хо ли је. Ма па, ипак, не би ус пе ла да тра га чу 
по ну ди пред ви дљи ву те ри то ри ју: пу но шта још вре ба из спи са тељ
ских с те шком му ком по бе ђе них стра хо ва од за бо ра ва.

Др Вла ди сла ва С. Гор дић Пет ко вић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за ан гли сти ку
vla di sla va.gor dic.pet ko vic@ff.uns .ac.rs




