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ху је мо од ста ро сти? Да ли тре ба да жа ли мо за мла до шћу? Да ли ста рост 
тре ба до жи вља ва ти као ра дост или као ту го ва ње? Ка ко се од у пи ре ти 
ста ро сти? Му шкар ци и же не Ми ла на То до ро ва су опи са ни као жр тве 
ста ре ња, ко је, пре би ру ћи по успо ме на ма, тра га ју за нај бо љим го ди на ма 
сво јих жи во та. Та се ћа ња су сва ка ко вред на при че и ау тор их вр ло су ге
стив но при по ве да.

Те ле фон ски име ник мр твих прет плат ни ка Ми ла на То до ро ва је 
ко хе рент на збир ка при ча ујед на че ног естет ског до ме та, без и нај ма њих 
је зич ких ис кли зну ћа; те мат ски, мо тив ски и стил ски до бро из бру ше них 
еле ме на та, ко ји су чвр сто уве за ни у за о кру жен на ра тив. Јед на од вр ли на 
ове књи ге је сте и то што се ла ко и бр зо чи та, јер је ис пи са на кон вен цио
нал ним, ре а ли стич ким књи жев ним по ступ ком, уо би ча је ним за но вин ску 
при чу, те ће сто га си гур но на ћи пут до по што ва ла ца крат ких про зних 
фор ми.

Ср ђан В. ТЕ ШИН

КАР ДИ О ГРАМ ЉУ БА ВИ И БО ЛА

Та ња Сту пар Три фу но вић, От ка ко сам ку пи ла ла бу да, Ар хи пе лаг, Бе о град 
2019

На гра да Злат ни сун цо крет, ко ја је ове го ди не до де ље на два де сет 
и тре ћи пут, у срп ској књи жев но сти по след њих го ди на пред ста вља ре ле
вант ну га ран ци ју ква ли те та на гра ђе ног де ла. Ком пе тен тан жи ри, књи
жев ни ква ли те ти као основ на вред но сна ка те го ри ја при из бо ру ла у ре а та, 
те раз у ме ва ње за укус ка ко стру ке, та ко и књи жев не пу бли ке, ство ри ли 
су од овог при зна ња пра ви пе чат про ве ре не вред но сти. Ка да је ова ква 
на гра да јед ној књи зи до де ље на јед но гла сном од лу ком жи ри ја, ко ји су 
чи ни ли Дра ган Јо ва но вић Да ни лов, Дра ган Ба бић и Вла ди мир Гво зден 
као пред сед ник, ја сно је да та књи га по све му за слу жу је па жњу јав но сти 
и ре цеп ци ју ши ру од уско струч не.

Књи жев но де ло ко је је про гла ше но нај бо љим на срп ском го вор ном 
под руч ју у 2019. го ди ни, ро ман От ка ко сам ку пи ла ла бу да ба ња луч ке 
књи жев ни це Та ње Сту пар Три фу но вић (За дар, 1977), пре ма обра зло же њу 
жи ри ја, ,,осва ја из у зет ним сти лом у ко јем се ме ша ју ис по вест, ток све сти 
и фор ма пи сма, при ча ју ћи при чу о љу ба ви, бо лу и по тра зи за исти ном, 
чи ме по твр ђу је моћ књи жев но сти да све ка же, и да то ка же та ко да из ми
сли свој је зик и сво је чи та о це”. 

На словре че ни ца, по зајм љен из Ва три Мар ге рит Јур се нар, на тра
гу је ра ни јих кре а тив них на сло ва књи га ове ау тор ке. Као што је не ке од 
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сво јих ра ни јих, на гра ђе них оства ре ња на сло ви ла нео бич ним име ни ма, 
по пут О че му ми сле вар ва ри док до руч ку ју (2008) или Глав ни ју нак је 
чо вјек ко ји се за љу бљу је у не сре ћу (2009) и Раз мно жа ва ње до ма ћих жи
во ти ња (2018), те иза бра не и но ве пе сме са бра ла у збир ци Мје ста гдје 
по чи ње све ис по чет ка (2019), Та ња Сту пар Три фу но вић ода бра ла је, са
свим ле ги тим но, да ро ман о љу ба ви име ну је ту ђим ци та том, по но вље ним 
и пре по чет ка рад ње ро ма на. Дру гу ве ли ку те му овог де ла, бол, та ко ђе 
на ла зи мо и пре не го што у сам фа бу лар ни ток кро чи мо, у ци ти ра ној ре
че ни ци ве ли ке да ме фран цу ске књи жев но сти Мар ге рит Ди рас: ,,А по том, 
ви ди те, мо же се ла га ти о мно гим ства ри ма, али не и о тој, о са мој су шти
ни бо ла.” Ује ди њу ју ћи оно о че му пи ше на на ред них сто ти нак стра ни ца 
већ у на сло ву де ла, мо гла је Та ња Сту пар Три фу но вић да као име овог свог 
ро ма на ис ко ри сти и не ку од сво јих ре че ни ца на пи са них у овом де лу, 
по пут „Тре ну ци ме ђу на ма ти тра ју из ме ђу ча ро ли је и ужа са” – ко ја је 
ме не на дах ну ла да кр стим овај свој текст – и не би зву ча ла ни шта ма ње 
убе дљи во не го са овим ода бра ним, ин три гант ним на сло вом.

Упра во тем пе ра мент јед не окон ча не љу ба ви и па ра фин ска ру ка ви ца 
бо ла, за бе ле же ни на стра ни ца ма ово га ро ма на у сво јој це ло сти, про жи
вље ни на кнад но и по но во, у дру гом ли цу, епи сто лар ној фор ми, у сме
на ма еп ског, лир ског и драм ског, у мо но ло зи ма и ди ја ло зи ма, са вр ше но 
ли че на за бе ле жен рад ср ца, ко је је, ипак и упр кос све му, на ста ви ло да 
ку ца. Књи жев но де ло, ко је је тен ден ци о зно ком по но ва но та ко да то ком 
пр вог чи та ња пру жа ути сак сму ше но сти и не по ве за но сти, по слу жи ло 
је да се је дан истин ски и ин тен зи ван емо ци о нал ни од нос пре не се из то ка 
све сти ме ђу ко ри це ро ма на. Рас тр за ност из ме ђу љу ба ви и стра сти, среће 
и бо ла, бе са и оча ја, окол но сти и та буа, тај ног и јав ног за ре зул тат да је 
је дан ин ти ман ка ле и до скоп у ко јем се мно штво сли ка пре ла ма пред 
очи ма чи та ла ца ко ји, кроз дра му про та го нист ки ња, и са ми до ла зе до 
спо зна је да ,,не тре ба пре ви ше ми сли ти о по ве за но сти при че. Она ће 
до ћи са ма од се бе” и да „по сли је уви јек не што про цвје та”.

Ро ман о љу ба ви ко ји љу бав не гло ри фи ку је не го је пред ста вља 
она квом ка ква за и ста и је сте – ,,Љу ба ви се раз ли ку ју. Као и гу зи це. Али 
на сва кој мо жеш сје ди ти. И на ма лој и на ве ли кој” – по ка зао је да се ин
тим на ве за два би ћа мо же по ка за ти у свим ње ним вр хун ци ма и по но ри ма, 
од по чет ка до кра ја. Сме не до ми на ци је и под ре ђе но сти са у че сни ка у 
љу ба ви ко ју сте ге дру штве них окол но сти до дат но оне мо гу ћа ва ју, у сва
ко днев ним рас пра ва ма ко је се до пу ња ва ју и по ти ру, не да ју ја сан од го вор 
на пи та ње да ли је овај од нос био ток си чан или ле ко вит, али сва ка ко све
до че про жи вљен бол, ње го ву исти ни тост и пот пу ну искре ност. 

Ефект но из ни јан си ра но хо мо е рот ско и ду хов но у овом де лу, са њега 
ски да ју би ло ка кав те рет сен за ци о на ли зма ко ји би ова ква те ма са со бом 
у на шем дру штву и окру же њу мо гла да но си. Кроз глас јед не при по ве
да чи це, ис при ча но је, не ма сум ње, ви ше суд би на и при ча. Не ма ре ћи за 
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пол и род, емо тив ни на бој и ин тро спек ци ја ко ју до но си овај ро ман ство
ри ли су јед ну уни вер зал ну при чу, у ко јој се пре пле ло чи та во мно штво 
ма лих све то ва и су ко ба.

Про та го ни сти ки ње овог ро ма на су раз ли чи ти ка рак те ри, у сва ком 
сми слу те ре чи. Раз ли чи тог со ци јал ног кон тек ста, уз ра ста, ис ку ства, де
таљ но су из ра ђе не и кроз при чу за о кру же не, те њи хов од нос ни је све ден 
на пу ки екс пе ри мент до ко јег су до ве ле окол но сти. Сту дент ки ња дра
ма тур ги је и ама тер ска глу ми ца у сво јим два де се тим, ,,су мрач на адо ле
сцент ки ња” ко ја во ли да и у свој жи вот на мер но уне се сце не из те а тра 
ап сур да, аван ту ра ма раз би ја мо но то ни ју сва ко дне ви це. Са њом у ве зи 
по ку ша ва да сто ји и оп сто ји би бли о те кар ка у че тр де се тим го ди на ма 
жи во та, до та да не у мит но усме ре на ка мо но то ни ји као крај њој жи вот ној 
де сти на ци ји. Уз бу ђе ња ко ја се у њи ма ја вља ју, не ми ри ко ји им прет хо де 
и сле де, ни су ла жни и ве штач ки, али њи хов не на да ни спој осу ђен је на про
паст, до ко је као да и са ме, на сво ју ште ту, тра же нај бол ни је пре чи це. 

Кон сте ла ци ја књи жев них на сло ва, ли ко ва, ау то ра и ре ми ни сцен ци
ја ра за пе та је из ме ђу мла де чи та тељ ке и, у књи жев но сти ба рем, ис ку сне 
би бли о те кар ке. На и ла зи мо, чи та ју ћи ову књи гу, на Брех та и Бе ке та, 
До сто јев ског и На бо ко ва, Рем боа и Је се њи на, Ло ли ту и Хам бер та. Упо
ри шна ме ста раз го во ра, ини ци јал не ка пи сле пр во кон так та, па за тим и 
сва ђа и су ко ба, на ла зе се ка ко у истин ском све ту око њих, та ко и у књи
жев ним оства ре њи ма, из ко јих сва ка, при ме ре но свом уз ра сту и по ло жа
ју, узи ма оно што сма тра на су шним. Мла да дра ма тур шки ња у на ста ја њу 
ко ри сти књи жев ност као му стру за ствар ност, по ко јој мо ра да се кро ји и 
сва ко дне ви ца, и у ко јој се од ра зних па би ра ка са чи ња ва ве чи то не за о кру
жен сво је вр стан фан том из би бли о те ке и са сце не, ко ји ни ко ме ни на се кунд 
не да ми ра и до дат но ком пли ку је већ пре оп те ре ћен свет око њих. Ње но 
ре ше ње је бек ство, не су о ча ва ње и на да да ће не где дру где би ти бо ље. С 
дру ге стра не сто ји ду го тра јан про цес спа ја ња фраг ме на та и пут ка жу
ђе ној це ли ни, ре а ли зо ван су о ча ва њем про чи та ног са до жи вље ним и на 
кра ју на пи са ним. Кроз лик би бли о те кар ке, као у де ли ма Еле не Фе ран те, 
при ка за но је су о ча ва ње же не са гру бим све том око ње, у ко јем страх и стид 
би ва ју на кра ју по бе ђе ни. Кроз све ово, њи хо ва љу бав, спу та ва на од свих 
и све га, тр чи ма ра тон ску тр ку са пре пре ка ма, фи зич ки не из др жи ву а 
мен тал но пре зах тев ну. У све му то ме, у по пла ви емо ци ја, кроз ви ше стру
ка си та про си ја ва ју ка ко сва ко дне ви ца, та ко и про шла свр ше на вре ме на. 
Не до вр ше не при че до би ја ју сво је нео че ки ва не за вр шет ке, а од љу ба ви 
пре о ста је са мо бол, и успо ме не, јер ,,је ди но за шта мо жеш ре ћи мо је, то 
су успо ме не. Ни шта дру го се не мо же има ти са свим”. Ро ди те љи и су пру
жник, при ја те љи и парт не ри, до ла сци, од ла сци и до ди ри, по ја вљу ју се 
и сме њу ју у при чи, по ни ру ћи ду бо ко и да ле ко у под свест, ко ја на по кон 
де лу је и од го ва ра и на нај круп ни ја пи та ња жи во та, не ма ју ћи при то ме 
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ни ма ло ми ло сти, оста вља ју ћи по тму ли бол и су зе да све до че о све ту као 
јед ном су штин ски не пра вед ном ме сту. 

Ро ман Та ње Сту пар Три фу но вић От ка ко сам ку пи ла ла бу да до но
си ван ред но ве што ис при ча ну све вре мен ску при чу и, по свим ме ри ли ма, 
вре дан је сва ке чи та лач ке и струч не па жње. Као дру ги по ре ду – пи сци 
ка жу, онај нај те жи за на пи са ти – об ја вље ни ро ман ове књи жев ни це, он 
је ета па на јед ном, за са да, и ви ше не го обе ћа ва ју ћем пу ту, чи ји до ме ти 
из ла зе ван окви ра срп ског го вор ног под руч ја, на ко јем је, не ма за то 
ме ста сум њи, ово био нај бо љи ро ман на пи сан у прет ход ној ка лен дар ској 
го ди ни. Узев ши у об зир по вољ ну ре цеп ци ју ко ју су по бра ла и до са да шња 
де ла ове ау тор ке ван гра ни ца на ше ли те ра ту ре и је зи ка, мо же мо са мо 
да са не стр пље њем че ка мо пре во де овог ро ма на, ње гов књи жев ни жи вот 
на дру гим ме ри ди ја ни ма и – за што да не! – ње го во, на дај мо се, што ско
ри је, по ста вља ње на зна чај не ве ли ке сце не, или екра ни за ци ју код нас и 
у ино стран ству. 

Др Ср ђан В. ОР СИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност

sr dja nor sic @gmail.co m

ПРЕД УПИ ТОМ СА ВЕ СТИ, У ДРА МИ КО ЈА ТРА ЈЕ

Ан ђел ко Ану шић, С Хо ме ром у олу ји – срп ска кра ји шка те тра ло ги ја II, 
III, IV, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Ис точ но Но во Са ра је во 2018

Европ ски крат ки 20. век по чео је 1914. го ди не по чет ком Ве ли ког 
ра та, а за вр шио се 1989. го ди не ру ше њем Бер лин ског зи да. Евро па је 
ушла у сво ју но ву епо ху на ге о стра те шком пла ну по ни шта ва ју ћи на мно
гим тач ка ма и у мно гим сфе ра ма ре зул та те два ве ли ка свет ска ра та, уз 
исто вре ме но пре и спи ти ва ње сво јих те мељ них вред но сти и исто риј ских 
ис ку ста ва соп стве не ци ви ли за ци је.

Срп ски 20. век по чео је бал кан ским ра то ви ма (1912–1913), а за вр
шио се но вим бал кан ским ра то ви ма (1991–1999), али за Ср бе, мо жда, тај 
фа тал ни, уз бу дљи ви и уз не ми ру ју ћи век и да нас тра је. (И да нас гу ши, 
са ви ја и сте же.)

Ка да се под вла чи ра чун исто ри је ко ји је то 20. сто ле ће ис по ру чи ло 
срп ском на ро ду, има мо сли ку три ве ли ке исто риј ске дра ме: дра му ју го
сло вен ства, дра му ко му ни зма и дра му бр зе и ра ди кал не мо дер ни за ци је 
срп ског на ро да.




