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ЈЕ ЛЕ НА МА РИ ЋЕ ВИЋ БА ЛАЋ

СПРУДОВИСРПСКОГГРАЂАНСКОГ 
ДРУШТВА

Ро ман Там на пу чи на Дра га на Сто ја но ви ћа ор га ни зо ван је у 
три де сет и два по гла вља, ко ја су обе ле же на рим ским бро је ви ма. 
Сме на крат ких по гла вља и до бро осми шље них ре че ни ца до при
но си на ра тив ној ди на ми ци, те је ро ман мо гућ но про чи та ти у јед
ном да ху. Стил ска бру ше ност и па жљив ода бир не са мо упе ча
тљи вих лајт мо ти ва већ и кур зи вом ис так ну тих ре чи, иза зи ва ју 
хер ме не у тич ку по зор ност па жљи вог чи та о ца. У књи зи не ма су
ви шних ме ста, већ је сва ки слој ро ма на устро јен та ко да тво ри 
склад ну це ли ну. Са мим тим, мо гу се утвр ди ти из ве сни естет ски 
ква ли те ти, ко ји, по ред оста лог, по ста ју дра го це ни по ка за тељ из
два ја ња Там не пу чи не као књи жев но ус пе лог де ла. 

На ста вља ју ћи се на збир ку но ве ла Ћер ка шпан ског бор ца 
(2018), ко ја је на гра ђе на Ан дри ће вом на гра дом, ро ман Там на пу
чи на овен чан је при зна њем „Бес крај ни пла ви круг”. Ма да на гра де 
нај че шће ни су пре суд не за раз у ме ва ње де ла, по сто ји не за не мар
љив ком па ра ти стич ки по тен ци јал, ко ји но ве ле и ро ман Дра га на 
Сто ја но ви ћа до во ди у ве зу са Ан дри ће вим при по ве дач ким и ро
ма неск ним опу сом Ми ло ша Цр њан ског. Чи ни се да ду ша Сто ја на 
Ла за ре ви ћа, ју на ка Там не пу чи не, умно го ме на ли ку је на Ву ка и 
Па вла Иса ко ви ча. Сто ја но ви сно ви, при ви ђе ња, оп скур на пред ви
ђа ња, вал цер ко ји се од и гра ва у ње го вој гла ви и од нос пре ма же
на ма ко ре спон ди ра ју са су ма тра и стич ким ви зи ја ма, рат ним зби
ва њи ма и не да ћа ма, те уса мље нич ким фи гу ра ма ју на ка Се о ба и 
Дру ге књи ге Се о ба. 

Шта ви ше, мо жда се у по дат ку да се отац Ву ка Иса ко ви ча звао 
Ла зар, мо же са гле да ти евен ту ал но опре де ље ње пи сца да ју нак 
по не се баш пре зи ме Ла за ре вић. Раз у ме се, пре зи ме но си ја ку 
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сим бо лич ку ау ру, ко ја нај ви ше асо ци ра на ца ра (кне за) Ла за ра, 
„про паст цар ства срп ско га” и опре де ље ње за цар ство не бе ско. 
Ње гов син, де спот Сте фан Ла за ре вић, на шао се у ни ма ло за вид ном 
по ло жа ју на кон оче ве смр ти, но шен не да ћа ма и исто риј ским сти
хи ји ма, баш као и Сто јан Ла за ре вић, чи ји жи вот пра ти мо од тре
нут ка ка да по чи ње Пр ви свет ски рат, до бом бар до ва ња Бе о гра да 
6. апри ла 1941. го ди не. Са ју на ком Дра га на Сто ја но ви ћа, пра ти мо, 
да кле, не про паст „срп ског цар ства”, већ срп ског гра ђан ског дру
штва. Оту да Сто јан, по пут де спо та Сте фа на, не ма по том ство, јер 
су Ко сов ски бој, као и чин бом бар до ва ња, и сим бо лич ки и бу квал
но, из бри са ли ка ко цар ски, та ко и гра ђан ски по ре дак.

На том тра гу, ро ман Там на пу чи на мо же се кон тек сту а ли зо
ва ти са тра ди ци јом срп ске књи жев но сти, ко ја те ма ти зу је про па да
ње и не ста нак срп ског гра ђан ског дру штва на кон Дру гог свет ског 
ра та. Ра ди се, углав ном, о ро ма ни ма Бо ри сла ва Пе ки ћа, Сло бо да
на Се ле ни ћа, Све тла не Вел марЈан ко вић. Мо жда би вре де ло, на 
ли ни ји прет ход не ком па ра ци је, спо ме ну ти Се ле ни ћев ро ман Очеви 
и оци (1985), бу ду ћи да ло за Сте ва на Ме да ко ви ћа би ва пре ки ну та 
смр ћу ње го вог си на Ми хај ла, 13. апри ла 1945. го ди не. Да тум смр ти 
Ми хај ла Ме да ко ви ћа у ро ма ну исто ве тан је да ту му ро ђе ња пи сца 
Дра га на Сто ја но ви ћа. Сте ван је ва ри јан та име на Сте фан, ди на
стич ког име на свих Не ма њи ћа, та ко да је и он иро ниј ски по ве зан 
са кра љев скоцар ском све то род ном ло зом, као што и ње го ва су
пру га Ели за бе та но си име ен гле ске кра љи це. На тој ли ни ји би ла 
би и име на ју на ка ро ма на Ла гум (1990) Све тла не Вел марЈан ко вић 
– Ми ли ца и Ду шан Па вло вић, ко ји но се име срп ске ца ри це (кне
ги ње) и је ди ног на шег све тов ног ца ра. Ко ди ра ни фа ту мом срп ске 
исто ри је, и Се ле ни ће ви, и Јан ко вић ки ни и Сто ја но ви ће ви ју на ци 
чи ни се да по на вља ју, и у лич ној и у ко лек тив ној суд би ни, не ми
нов ност там не пу чи не као ис хо ди шта ко ји је не мо гу ће из бе ћи.

Дра ган Сто ја но вић до дат но сен чи исто риј ски вр тлог у ко ји 
се об ру ша ва срп ско гра ђан ско дру штво дис крет ним алу зи ја ма на 
ро ман Не чи ста крв Бо ри са ва Стан ко ви ћа. Про блем де ка ден ци је 
и де ге не ра ци је код Стан ко ви ћа есте ти зо ван је ана ло ги јом, по ко
јој се Соф ка по и сто ве ћу је са ку ћом. Ка ко је Но ви ца Пет ко вић у 
сту ди ји Два срп ска ро ма на по ступ но ана ли зи рао и за кљу чио, про
па да ње гра ђан ства и по ро ди це пра ти Соф ки но коп ње ње, осли ка
ва ма сна и по це па на ефен ди Ми ти на ко шу ља ис под ску по це ног 
оде ла и сим бо лич ко и фи гу ра тив но об ру ша ва ње ју на ки њи не по
ро дич не ку ће. У Сто ја но ви ће вом ро ма ну, Сто ја нов отац Ва си ли је 
имао је чак че ти ри ку ће и био је гла ва че тво ро чла не по ро ди це, 
ко ју су осим ње га и си на чи ни ли же на Ме ла ни ја и кћер Сто јан ка. 
Ни су ови по да ци тек про из вољ но да ти у ро ма ну. 
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Ва си ли је Ла за ре вић пре Пр вог свет ског ра та био је чвр сто 
уте ме љен у про сто ру и вре ме ну, али рат, Сто ја но во ра ња ва ње у 
гла ву и Сто јан ки на коб, зна чај но су уз др ма ли ста ме ност ње го вог 
до ма. Име на Сто јан и Сто јан ка, ко је је на де нуо де ци, има ју ма гиј
ско зна че ње у тра ди ци о нал ној кул ту ри Ср ба. Брат и се стра слич них 
име на (Сто јан и Сто ја, Стан ко и Ста на, Сто ја и Осто ја) угра ђи ва ли 
би се у зи ди не гра ђе ви не, не би ли се она одр жа ла, или су не рет
ко би ли во де ћи уче сни ци об ред них по вор ки, у слу ча је ви ма ка да 
за јед ни цу за де си за ра зна бо лест или не ка дру га по шаст. Сто јан и 
Сто јан ка су сим бо лич ки те ме љи по ро ди це Ла за ре вић (али им пли
цит но и Ср би је), ко ја је ипак не ка ко оп ста ла, иа ко су че ти ри ку ће 
сру ше не или про да те. Пре шли су у ве ћи стан, али је на кон бом бардо
ва ња ова њи хо ва ку ћа „по ви си ни би ла рас це пље на ско ро на по ла”. 

Сто јан ки на спо соб ност да по мог не ра ње ном бра ту, тј. да га, 
пре ма са ве ти ма ба ба Ста ни је, ис це ли ру ка ма, мо же се раз у ме ти 
у све тлу апо тро пеј ске мо ћи ко ју би тре ба ло да има ју брат и се стра 
слич них име на. Ју ро ди ва Сто јан ка је, по пут Соф ке, у не по сред ној 
ве зи са ку ћом. Ка да вла сник крч ме и ње гов брат до ђу да ку пе од 
гос’н Ва си ли ја ку ће ко је „ни су на про да ју”, на зва ће их „сман др
љо ти на ма”, али „Сто ја ну је сев ну ло кроз гла ву да та џу ке ла од 
чо ве ка ми сли на Сто јан ку, не на ку ћу. Или и на ку ћу и на Сто јан
ку.” Без об зи ра на све, Сто јан и Сто јан ка су пре жи ве ли по сле ди це 
1914. го ди не за хва љу ју ћи ба ба Ста ни ји, а 1941. за хва љу ју ћи Сто
ја ди ну, да кле, уз по моћ љу ди слич них име на. Њих че тво ро, кроз 
сна жну сим бо ли ку име на, су ге ри шу на су шну по тре бу да не да ће 
ко нач ну ста ну.

Сто јан не успе ва да осну је по ро ди цу, иа ко про ла зи кроз че
ти ри ку ће љу ба ви са: Фре де ри ком, Зи на и дом, Са ром и Ми лан ком 
Т. Фре де ри ку из про те стан ске по ро ди це је во лео на сту ди ја ма у 
Је ни, Зи на и ду ме шо ви тог по ре кла (ру скобу гар скогрч које вреј
скојер мен ског), Је вреј ку Са ру и уда ту Ми лан ку – у Бе о гра ду. 
Иа ко по сто је пре пре ке да се оства ри као муж и отац, пре вас ход но 
због раз ли ке у ве ри, на ци о нал но сти и брач ном ста ту су, Сто јан је 
во лео Са ру и та љу бав је ње го во де ла ње учи ни ла уз ви ше ним.

За раз ли ку од Сте ва на и Ели за бе те Ме да ко вић, чи је је ду ше 
Се ле нић ка рак те ри зо вао за тво ре ним про сто ри ма (там ном пе ћи
ном, твр ђа вом/ци та де лом), уну тра шњи свет Сто ја на Ла за ре ви ћа 
обе ле жен је при ро дом, про стран ством и пу чи ном. Ње го ви сно ви 
и ви зи је умно го ме на ли ку ју на умет нич ка де ла, би ло да се ра ди 
о му зи ци или сли кар ству: „На сли као бих ви о ли ну у пла ме ну. Го
ри, а чу је се и не ки умил ни звук, ко ји те во ди увис. Цр вен каст 
пла мен. Ето то.” Од нос пре ма Фре де ри ки ски ци ран је цве то ви ма 
ло бе ли ја из ње не ба ште, ко је је за бо ра вио, јер је ње го ву на кло ност 
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у Бе о гра ду за до би ло дру го цве ће – љу тић. Ово жу то пољ ско цве
ће и цве ће уоп ште до ве де но је у ве зу са Сто јан ком. Ску па узев, 
љу бав у ду ши Сто ја на Ла за ре ви ћа јед ним је де лом илу стро ва на 
цве ћем, би ло да се ра ди о за љу бље но сти или љу ба ви пре ма се стри. 
Зву ци ње го ве ду ше, сва жи вот на ис ку ства и уну тра шња дра ма 
ста ју у вал цер. Уни ште њем гра ђан ског дру штва, бри ше се и умет
ност; за то је ви о ли на у пла ме ну, „га зи се по цве ћу”, а ју нак не по
сред но пред Пр ви свет ски рат на свом пра гу про на ла зи мр тву 
пти цу. 

Исто риј ска пу чи на је сте там на, али иа ко се об ру ша ва срп ско 
гра ђан ско дру штво, тре ба са чу ва ти ње го ву ду шу, оли че ну упра во 
у умет но сти. Умет ност би мо гла да ре пре зен ту је ме та фо рич ки 
спруд, или ти оно нео че ки ва но и нео п ход но коп но, на ста ло та ло
же њем „по то ну лих” вред но сти, ко је, без об зи ра на све, вре ме ном 
мо ра ју по ста ти ви дљи ве. Вал цер, „јак као по кре тач сун ча ног не
ба”, пред ста вља „не ки до та да не по знат спруд ње го ве (Сто ја но ве, 
прим. Ј. М. Б.) ду ше”. Тај спруд, вал цер, ви о ли на, цве ће и пти це 
она су зве зда Сто ја но ве пу чи не у ко ју тре ба би ти за гле дан, као у 
зве зду „бес крај ног пла вог кру га” Ми ло ша Цр њан ског. 
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Од сек за срп ску књи жев ност
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