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АЛЕК САН ДАР ЈО ВА НО ВИЋ

ПРИПОВЕДАЊЕОНЕСРЕЋИ, 
ДОБРОТИИКУЛТУРИ

Обра зло же ње На гра де „Бес крај ни пла ви круг”  
за 2020. го ди ну

До де љу ју ћи ово го ди шње при зна ње ро ма ну Там на пу чи на 
Дра га на Сто ја но ви ћа, Жи ри је дао крат ко обра зло же ње, у ко јем 
је ис та као не ке од глав них раз ло га за сво ју од лу ку:

У на гра ђе ном ро ма ну пра ти се суд би на глав ног ју на ка Сто
ја на В. Ла за ре ви ћа и ње го ве по ро ди це од је се ни 1913. до по чет ка 
ра та 1941. го ди не. У при по вед ном то ку, кроз не ку вр сту уну тар њег 
мо но ло га, укр шта ју се сли ке дру штве ног и по ли тич ког жи во та 
срп ске пре сто ни це, ли ко ви и суд би не же на, ис пи ти ва ње де ло ва ња 
зла и до бра у ме те жном вре ме ну, а све је сна жно осен че но отво ре ном 
или при кри ве ном књи жев ном и кул тур ном под ло гом. Сто ја но ви
ће ва књи га има сло же ну струк ту ру, че му до при но се и лајт мо ти ви 
ко ји ма се отва ра ју пи та ња о исто ри ји и су ге ри ше ве ра у умет ност.

У обра зло же њу се, ко ли ко је то би ло мо гу ће у три ре че ни це, 
же ле ло да се ис так ну не ка од бит них свој ста ва Сто ја но ви ће вог 
ро ма на: по што ва ње при че, ње не за во дљи во сти, али и за там ње но
сти, при по ве да ње у ко јем су вре ме, про стор и де ша ва ња угра ђе ни 
у на шу исто риј ску и на ци о нал ну суд би ну, сли ка све та про же та 
број ним сми са о ним ли ни ја ма. 

Дра ган Сто ја но вић, је дан од нај зна чај ни јих ства ра ла ца у са
вре ме ној срп ској књи жев но сти, ши ро ког на уч ног и ства ра лач ког 
ра спо на (про фе сор уни вер зи те та, те о ре ти чар и ту мач књи жев но сти, 
есе ји ста, пе сник, при по ве дач и ро ман си јер), ни је сво јом уче но шћу 
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и те о риј ским ис ку ством оп те ре тио ро ман, али је то суп тил но угра
дио у при по вед ну тач ку гле ди шта у ко јој бо ра ви сми ре ни, а осе
тљи ви зна лац ко ји сво ја раз ми шља ња о раз ли чи тим аспек ти ма 
чо ве ко вог жи во та: о на слу ћи ва њу бу ду ћих ра зор них исто риј ских 
до га ђа ја, о мо ћи и не мо ћи кул ту ре и умет но сти, и, по себ но, о ау
то ру бли ским раз ма тра њи ма ан тро по ло ги је до бро те, зла и не сре
ће са гле да ва та мо где је ди но и има свр хе: у лом ним и дра го це ним 
људ ским уз ле та њи ма и па до ви ма. У згу сну том и ви ше слој ном 
тек сту Там не пу чи не, у јед ном па су су или чак јед ној ре че ни ци, 
укр ште ни су и ис пре пле та ни пси хо ло шки, етич ки, по ли циј ски и 
љу бав ни мо ти ви, осен че ни на из глед спо ред ним и бе зна чај ним 
де та љем, оства ру ју ћи из у зет но ди на мич но и ви ше слој но при по
ве да ње. То је учи ни ло да га са ужи ва њем чи та ју чи та о ци раз ли
чи тог обра зо ва ња и хо ри зон та оче ки ва ња, јер ни јед ном од њих 
ни је ус кра тио оно што (мо гу да) оче ку ју од до брог ро ма на.

Иа ко рад ња Там не пу чи не тра је (са мо) два де сет и се дам го
ди на, са ма ло сло бо де мо же се ре ћи да је она ро ман о XX ве ку и 
чак је не ка вр ста ње го вог са же тог при по ве дач ког ре зи меа. Глав ног 
ју на ка пра ти мо од ње го вог бо рав ка на сту ди ја ма у Хе ге ло вој и 
Ши ле ро вој Је ни, у са мо пред ве чер је Ве ли ког ра та ко ји је озна чио 
смрт јед ног све та за ко ји се мо жда ве ро ва ло да је нај бо љи и тра јан, 
а оста вља мо га на кон ше сто а прил ског бом бар до ва ња Бе о гра да, 
ви ше не го сим бо лич ког и тра гич ног да ту ма 10. апри ла (тач ни је, 
у од но су на ње го ву сим бо ли ку, 10. трав ња).

У ро ма неск ну при чу ста ло је мно го од сли ке про шлог ве ка: 
од (пред)рат не не мач ке ат мос фе ре, крат ког Сто ја но вог ра то ва ња 
и ра ња ва ња, бе о град ског жи во та под пр вом оку па ци јом, за вр шет
ка сту ди ра ња, пре ко уза вре лог ме ђу рат ног Бе о гра да, пре мре же ног 
ра зно ли ким ам би ци ја ма, под ми тљи вим и без све сти о сво јој уло зи 
на шим по ли ти ча ри ма и ди пло ма та ма, ра зно ли ким оба ве штај ним 
слу жба ма, до по чет ка но вог свет ског ужа са. Већ би и то мо жда 
би ло до вољ но за прет ход ни суд. Сво јом ор га ни за ци јом, про зор
љи во шћу и пре ког ни циј ским свој стви ма ли ко ва, вре мен ским кре
та њем на предна зад, упо тре бом лајт мо ти ва, сна жном уну тар њом 
ве зом с при по вет ка ма Ћер ке шпан ског бор ца (2018), на глим и отво
ре ним кра јем, Там на пу чи на до се же знат но да ље од свог за вр шет
ка: ни шта се до кра ја ве ка ни је де си ло што ње ни ју на ци ни су већ 
до жи ве ли или ви де ли да убр за но сти же из бу дућ но сти.

Де вет на е сти век је у Пр вом свет ском ра ту не стао са сво јим 
вред но сти ма, по зла та ма, вал це ром и ли це мер јем:

Де вет на е сти век је мр тав, мно го екс пло зи ва је утро ше но да 
се то срећ но до ба уби је. [...] Мр тав је, соп стве ним гра на та ма и ми
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тра ље зи ма уби је ни век, то ли ко чу вен по ба ло ви ма, ма зур ка ма, 
по ло не за ма и вал це ри ма, уби јен за јед но са двор ци ма са гра ђе ним 
(уз гред ре че но) у зно ју без број них и гла ђу до смр ти из ну ри ва них 
те жа ка, ко ји да ли су и са ми за и гра ли не ка да сво ју игру или ни су; 
бу де свад ба или до ђе је се њи не ки пра зник, ка да су пло до ви већ 
по ку пље ни (18–19).

На ње го ву там ну стра ну не ука зу ју са мо при по ве да че ве на
по ме не о зно ју и гла ди мно го број них ано ним них те жа ка, не го се 
ли це мер је, удру же но са без ду шно шћу, от кри ло Сто ја ну при кра ју 
ње го вог јен ског пе ри о да (га зда ри чи но по на ша ње на кон про на ла
же ња мр тве пти це и по пла ве, по се та јен ском па сто ру, по ру ке из 
сна, на кон ко јег се он на гло вра ћа у Бе о град). Оно што је у прет
ход ном ве ку би ло ко ли кото ли ко при гу ше но и стег ну то дру штве
ном и кул тур ном по зла том, као да се у XX ве ку раз о бру чи ло и 
зло ви ше ни је хте ло да се при кри ва. То ви де мно ги Сто ја но ви ће ви 
ли ко ви, снаб де ве ни већ по ме ну тим спо соб но сти ма или, про сто, 
здра вим ра зу мом: од ста рог и ци нич ног јен ског про фе со ра, шпиц
ло ва Фор га ча Га бо ра, оца Ва си ли ја, пре ко Зи на и де и Ми лан ке, до 
Авра ма Ко на и Ни ки фо ра Те о до ро ви ћа: „И тек ће те ви де ти... Све 
ово још ни је ни шта... Оно нај бо ље тек до ла зи” (69), од но сно, „Они 
ће по но во до ћи, ни шта не бри ни, пи та ње је тре нут ка... да до ћи, то 
је из ве сно, за пам ти: до ла зе, мо жда уско ро... ве ро ват но су већ ту... 
не ка прет ход ни ца...” (82–83), или „Да ли он зна, пи тао је Сто ја на, 
шта се спре ма” (133). 

А у сре ди шту свих ових стра хо ва ни је, јед но став но ре че но, 
тек там на сен ка на до ла зе ћег оп штег ра та, не го све оп шти ужас 
ко ји он со бом но си: „Ка та кли зма, ни шта дру го не го ка та кли зма” 
(145), ка ко се из ра зио је дан од ли ко ва. Онај ужас чи ја је пре ци зна 
при пре ма омо гу ћи ла да мо гу да по сто је и та кви ис ка зи, као што 
је онај ко ји опи су је ге ста пов ског ма јо ра Хан са Хел ма, по ли циј ског 
иза сла ни ка за Бал кан: „Дре си ран је на Ср бе, још одав но, та мо где 
су га шко ло ва ли. Ра чу на се на ње га” (169) или раз ма тра ње кон
цен тра ци о них ло го ра, пре вас ход но као тех но ло шког пи та ња по
ве ћа ња ефи ка сно сти уби ја ња. Не мо же би ти бит ног ро ма на о XX 
ве ку ко ји се не би су о чио са те мом ге но ци да и Дра ган Сто ја но вић 
је то учи нио у за вр шним по гла вљи ма Там не пу чи не, у јед ној на
из глед слу чај ној на по ме ни („Ни је сти гла да ис при ча све шта је 
чу ла. Ло го ри... Уби ства...”) и кроз са мо у би ство Авра ма Ко на и 
го то во из ве сну суд би ну ње го ве кће ри Са ре. 

Шта пре о ста је глав ном ју на ку и ње го вом при по ве да чу у су
о ча ва њу са злом на по чет ку пе те де це ни је ово га ква р ног ве ка? Из 
Ћер ке шпан ског бор ца зна мо да свет не би мо гао да по сто ји ако 
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би зло би ло ап со лут но. А Сто ја но ви ће ве књи ге, да се на гла си још 
јед ном, ве ли ка су по хва ла по сто ја њу и тра ја њу, ко је не од у ста је од 
до бра, љу ба ви и умет но сти. У Там ној пу чи ни, ова по хва ла је осна
же на и три ма лајт мо тив ским сли ка ма – јед ним сном, јед ним цве
ти ћем и јед ним вал це ром – ко је до глав ног ју на ка (мо жда сим бо
лич ког име на, да за не ма ри мо за во дљи ву асо ци ја ци ју на ау то ро во 
пре зи ме) сти жу из раз ли чи тих про сто ра да би му, го во ре ћи о 
истом, све до чи ле пу но ћу ње го вог би ћа. 

Нај сло же ни је сли ке му сти жу из дру гог од ње го ва два ве ли
ка и за струк ту ру ро ма на из у зет но зна чај на сна:

У Ве ли ком до го во ру је пред ви ђе но да по сто ји мо, у сва ком 
слу ча ју да он, Сто јан, по сто ји; да та ко и тре ба да бу де. То што види 
пра ће но је осе ћа њем да је до бро што је то све та ко. Нај ве ће ду би не 
то по твр ђу ју и га ран ту ју. Нај ве ће ви си не то га ран ту ју, осве тља
ва ју и пот по ма жу. Тре ба са че ка ти сви та ње. Ча мац. Мрак. Сви та ње 
(117).

Ве ли ки до го вор по сто ји, он то зна; ве сло му је под ру ком. Не 
зна тач но шта тре ба да ура ди са њим. Зна да не ће до пу сти ти да он 
сам бу де уни штен. На сто ја ће да спа се оног ко тре ба да бу де спа сен. 
Ако бу де мо гао. Ону ко ју, сва ка ко, тре ба да спа се, за у век (186).

Мо тив чам ца на там ној пу чи ни и ду бин скови син ско до шап
та ва ње Сто јан је раз у мео, уз све што је сан мо гао да зна чи, и као 
по ру ку о ду жно сти по је дин ца пре ма се би, али и пре ма дру ги ма у 
там ним вре ме ни ма. Сли ке ко је му ша ље ње го во не све сно, слао му 
је, не по сред ни је и у са свим дру гим бо ја ма, је дан скрај ну ти цвет: 

Ни шта но во ни је са ђе но. Са мо је уз огра ду и где је би ло до
вољ но вла ге, сам од се бе, ра стао љу тић. [...] Тих, нем, не при зван у 
ре чи, сна жи чо ве ка сво јим при су ством, сво јом по ја вом, под сти че 
га да одо ли и ка да га ви ше не ви ди. Не што бла го и не жно, сјај но и 
ве дро, ши ри ло се у Сто ја ну за хва љу ју ћи ње му. Не тра жи ни шта, 
ни за ли ва ње, ни ђу бре ње, ни ка кву бри гу – на про сто, од не куд је 
ту. Не сме та ју му ни ки ша ни су ша (65).

За пра во, чи та во XII по гла вље, го то во пе сма у про зи, ве ли ка 
је по хва ла љу ти ћу, ње го вом по сто ја њу и от пор но сти, упр кос све
му што га окру жу је. Би ло је уте шно гле да ти га, ту у сво јој ба шти, 
учи ти од ње га („Не ја ди куј, по сма трај око се бе. Раз да ни ће се, само 
тре ба би ти спо со бан за сви та ње”). Ње го ва моћ да об на вља на ду и 
по ме ра у стра ну не до у ми це и бо ло ве хра бри ла је глав ног ју на ка:
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Шта би зна чи ло би ти као он? Ка ко то по сти ћи? Ви де ти га, 
се ти ти га се, до но си ло је дру га чи је охра бре ње од оног ко је је до
но сио још не на пи са ни вал цер ко ји је од гур нуо прет ход но сто ле ће 
да ле ко и од Сто ја на и од сва ко га (66).

Вал цер ко ји ра ње ни ка уз но си и спа са ва од бо ла тек тре ба да 
бу де ком по но ван, он га игра, иа ко га ниг де ни на јед ној нот ној хар
ти ји не ма. Би ће по треб не чи та ве де це ни је да не ко, не ли бе ћи се да, 
ако тре ба, упо тре би и зву ке фа брич ких си ре на, на пи ше по ред пет
на ест сим фо ни ја и исто то ли ко квар те та, све са мих мрач них му
зич ких ко ма да, и то што са да зво ни у Сто ја но вој гла ви, бук ти као 
нео до љи ви све тао пла мен, упр кос све му. Вал цер јак као по кре тач 
сун ча ног не ба. Не ма ту си ре на. То се ср це сме је сва ко ме до ко га 
до пи ру ти зву ци (17–18). 

На и ме, Сто ја но ви ћев ју нак све вре ме чу је не на пи са ни чу де
сни Шо ста ко ви чев вал цер бр. 2, на стао тек не ко ли ко го ди на на кон 
за вр шет ка Дру гог свет ског ра та. Мо тив вал це ра из у зет но је зна
ча јан у струк ту ри ро ма на, јер ди на ми зу је и омо гу ћа ва по ме ну то 
пре та па ње вре мен ских пер спек ти ва, све до че ћи исто вре ме но и 
ни кад не у га слу чо ве ко ву по тре бу за умет но шћу и ве дри ном, упр кос 
окол но сти ма у ко ји ма се жи ви и де лу је. Као и љу тић, са мо ни као 
и при би јен уз та ра бу, и Шо ста ко ви чев вал цер, од ба цу ју ћи по зла
ту и (ла жни) сјај ме ло ди ја са ле пог пла вог Ду на ва, ов де по ста је 
сим бол мо гућ но сти да, и на кон тих, до овог ве ка не за ми сли вих 
ужа са, на ста не ле по та на све ту, ау тен тич на и син хро на, а не, ана
хро на и бли ска ки чу, ко пи ја оно га што је би ло. 

Исто вре ме но, у Сто ја но ви ће вом тек сту (мо жда је то нај о чи
глед ни је на при ме ру по след њег из во да) све је да то чи та о цу и он 
тре ба да се са мо па жљи во усред сре ди пра те ћи пи шче ве, и соп
стве не ру кав це сми сла. Не ка на кра ју овог обра зло же ња на гра де 
осно ва не у част Ми ло ша Цр њан ског, пи сца у ис тој ме ри мо дер ног 
и ода ног сво јој кул ту ри, бу де украт ко по ме ну то још јед но свој ство 
Сто ја но ви ће вог пи са ња, ко је би, у ши рем зна че њу, та ко ђе, мо гло 
да се на зо ве лајт мо тив ским. Не ма ње го ве про зе без жен ских ли
ко ва. У овом ро ма ну, Сто ја но ву суд би ну сен чи ло је пет же на: Фре
де ри ка, Зи на и да, Ми лан ка, Са ра и се стра Сто јан ка, ко је сво јим 
по сто ја њем и свој стви ма, по кри ва ју ши рок емо ци о нал ни, мо рал
ни и ин те лек ту ал ни ра спон. Ме ђу њи ма, по уло зи у ро ма неск ним 
зби ва њи ма и у жи во ту глав ног ју на ка, из два ја се Сто јан ка, да та 
оно ли ко ко ли ко Сто ја но вић да је по је ди ним, ако не и свим сво јим 
ли ко ви ма: са чу де сним ис це љи тељ ским мо ћи ма ко је до ла зе из 
ду би на на ше тра ди ци је и на род них ве ро ва ња, пре пла вље на се
стрин ском љу ба вљу и ода но шћу, у по не че му слич на љу ти ћу ко ји 



368

по сто ји да би дру ге ра до вао, без пу не све сти о се би и оно ме што 
се око ње зби ва. 

Њи хо вим ди ја ло гом ро ман се и за вр ша ва. Али у ње га, у на
из глед без раз ло жно Сто јан ки но оду ше вље ње због ње не пла ве 
ма ра ме на ђе не у ру ше ви на ма свог бом ба ма по го ђе ног ста на – по ред 
мо гу ћих дру гих књи жев них и кул тур них асо ци ја ци ја – угра ђе но 
је оно основ но што нам Там на пу чи на да ру је: по хва ла ис тра ја ва њу 
и ве дри на што по сто ји мо и што је смо, упр кос све му што нас ло ми 
и по ни шта ва. 

На гра ђе на Там на пу чи на Дра га на Сто ја но ви ћа упи са ла се у 
из у зет но зна чај ни низ срп ских крат ких ро ма на, син хро них са књи
жев ним и кул тур ним тре нут ком у ко ји ма су на ста ја ли. 

Др Алек сан дар Т. Јо ва но вић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Учи тељ ски фа кул тет
a.jo va no vic711@gmail.com




