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цве ћа, ко је пред ста вља ју нео че ки ва но по е ти чан еле мент ро ма на. Пр ва 
из да ја цве ћа до го ди ла се у ра ту де ве де се тих, ка да је Ва хид са по ро ди цом 
на пу стио стан и оста вио иза се бе фи ку се, фи лан ден дро не и как ту се, ко је 
је уз га јао од од ла ска у пен зи ју. Дру га из да ја цве ћа би ла је на пу шта ње 
по сла ба што ва на у Ло за ни због по тре бе за исто ри јом и по врат ка у Сре
бре ни цу. Тре ћа из да ја цве ћа пак би ла је гу би так во ље за ње го вим уз га
ја њем услед те шког ду шев ног ста ња и муч не ат мос фе ре у гра ду у ко ме је 
жи вео. Ја сно је да цве ће ов де пред ста вља ин вен тив ни на чин да се пред
ста ви део Ва хи до вог жи вот ног пу та, од но сно да се умет нич ки осе тљи во 
по ве жу три ње го ве епи зо де. 

Узме мо ли све ово у об зир, са си гур но шћу мо же мо за кљу чи ти да 
је Игор Ма ро је вић из не дрио ја ко уме шно на пи сан ро ман, ко ји ће, не
сум њи во, би ти за ни мљив за да ља на ра то ло шка ис тра жи ва ња. Ме ђу тим, 
са ма ре цеп ци ја ро ма на пре ви ше је обо је на мар ке тин шким фор си ра њем 
ети ке те „пр вог срп ског ро ма на о Ја се нов цу”, те се ви ше сво ди на по хва ле 
са мог из бо ра те ме уме сто да се по хва ле те ме ље на ствар ним ква ли те ти ма 
ро ма на, по пут при по вед не стра те ги је или из у зет ног не га тив ног ју на ка. 
Пи са ње о жи во ту на кон тра у ма, о оста ци ма све та, де фак то је сте до бар 
при ступ иза бра ним исто риј ским до га ђа ји ма, али би све би ло знат но успе
ли је да се Ма ро је вић ви ше осло нио на су ге стив ност књи жев но сти, не го 
на но ви нар ско на че ло if it ble eds, it le ads.

Јо ва на ТО ДО РО ВИЋ

КА ЛЕ И ДО СКОП СКО ПРИ ЧА ЊЕ СВЕ ТА

Фра ња Пе три но вић, Ко нач ни из ве шта ји о рав но те жи, Ака дем ска књи га 
2020

Уко ли ко би смо же ле ли да име ну је мо ну кле ус ро ма неск ног трип ти
ха Фра ње Пе три но ви ћа ко ји чи не Ал ма шки кру жо ци ле че них ме се ча ра 
(2011), По пра вљач огле да ла (2017), као и Ко нач ни из ве шта ји о рав но те
жи (2020), то би са свим си гур но био гу би так рав но те же. По бу ње ни ци 
и њи хов труд да се од у пру по тре си ма дру штве нопо ли тич ких ано ма ли ја 
у го ди на ма за вр шет ка ХХ ве ка, као и у они ма ко је су усле ди ле, и да се 
из бо ре за иде а ле и про на ла зак прав де у обе сми шље ним, но во на ста лим 
ку ли са ма Но вог Са да, те ма ти зо ва ни су у „не у рав но те же ним хро ни ка ма” 
Ал ма шких кру жо ка ле че них ме се ча ра. Осе ћај од ба че но сти у По пра вља чу 
огле да ла пре у зи ма Сер геј Ву ке лић, ка мен слан ски по врат ник, тра гич но 
за пе тљан у мре жу са да шњег и про шлог, лич ног и суд би не јед на ко не по
доб них, пе сни ка Сте ва на Па вло ви ћа и пи сца Ја ко ва Иг ња то ви ћа. Ју наци 



632

тог ро ма на по ку ша ва ју да ис пра ве сли ку све та и упра во у том по ку ша ју 
се кри је сми сао чи та вог Пе три но ви ће вог књи жев ног по ду хва та за о кру
же ног у Ко нач ним из ве шта ји ма о рав но те жи, ро ма ну ко ји је, ка ко Вла
ди сла ва Гор дић Пет ко вић ис ти че, „но во по гла вље ста рог без на ђа”. Има 
ли књи жев ност моћ да нас из ве де из ла ви рин та? – пи та ње је ко јим мо
же мо от кљу ча ти срж овог де ла.

Из ве шта ји о рав но те жи, ко ји ма је при до дат атри бут ко нач но сти у 
на сло ву, не су ге ри ше на фор мал не до ка зе, ди јаг но зу о ста би ли за ци ји 
ста ња све оп ште не у рав но те же но сти, већ иро ниј ски обо је ну мо гућ ност 
ус по ста вља ња ко нач не, ап со лут не исти не, као и дав но из гу бље не ве шти
не рав но те же. Бу ду ћи да у прет ход ном ро ма ну пи сац рас пра вља о про
бле му мно штва пер спек ти ва са гле да ва ња истог, по ла га ње пра ва на соп
стве ну сли ку и ње ну ва лид ност, ово га пу та Фра ња Пе три но вић ре ша ва да 
укр сти мно штво огле да ла, као што то чи ни ка ле и до скоп. Ка да се вра ти 
у Но ви Сад на кон два де сет го ди на, Сер геј Ву ке лић раз ми шља упра во 
о овој на пра ви чи ји се при ступ опи ре ли не ар но сти, те „да би мо гао мно
го то га ви ше да от кри је” и да то је сте „пре ступ ко ји би исто вре ме но био и 
за шти та”. Огле дал ца ка ле и до ско па при ка зу ју дру га чи ји по ре дак ства ри 
и раз ли чи те бо је при сва ком по ме ра њу, сто га сли ке на ста ле на тај на чин 
оства ру ју сим бо лич ку по ве за ност са фор мом ро ма на. 

Из ме ђу увод ног и за вр шног де ла књи ге, на ла зе се три по гла вља 
ко ји ма од је ку је мно штво гла со ва, али и гла си на, по ста вље них пи та ња 
се би и дру ги ма, од ко јих су нај че шћа она за по че та са ка да и за што, по ку
ша ва ју ћи да осве тле при ро ду узро ка гу бље ња сми сла. За тим, по ја вљу ју 
се фраг мен ти со ци о ло шких, ме ди цин ских, ан тро по ло шких сту ди ја, књи
жев ни ци та ти, днев нич ке бе ле шке и при че о су ро вим људ ским суд би на ма. 
Сто га, из ме ђу про ло га и епи ло га овог де ла, од но сно тач ке а и б не ма сло
же них узроч нопо след нич них чи ни ла ца, већ не ко ли ко та ча ка „по тре са” 
ко ји ни жу сли ке у раз ли чи тим хро но ло шким прав ци ма.

Сер ге јев по вра так је про пра ћен бе гом од ре ал но сти, па од лу чу је 
да се са кри је од по гле да дру гих од ла ском у по зо ри ште. Ме ђу тим, он би ва 
уба чен у каф ки јан ски шти мунг – од во де га на сце ну ра ди за ме не глум ца, 
те се по ти сну ти ха ос ми сли и осе ћа ња тран сфор ми ше у апо ка лип тич ну 
ин сце на ци ју. Не га ци ја не у рав но те же не ре ал но сти пре ра ста у кри ви цу 
ко ја еска ли ра ре пли ка ма глу ми це у ли ку На та ли је, чи је име де тек ту је 
спо ну са Ан ђе ли јом, бу ду ћи да је На та ли ја име про фе сор ке со ци о ло ги је, 
ју на ки ње из Ал ма шких кру жо ка. Ка да је реч о ова квим пре пли та њи ма, 
нео п ход но је на гла си ти мо гућ ност за бу не, од но сно је дан по тен ци јал ни 
код чи та ња ко ји би чи та о це мо гао од ве сти у сме ру из на ла же ња ло гич ких 
ве за ко је кро је ком плек сну мре жну три Пе три но ви ће ва ро ма на. Име на 
ли ко ва ал тер ни ра ју, ме ња ју ма ске, али њи хо во деј ство је у би ти исто вет
но. Пи сац на овај на чин пра ви ја сну по ла ри за ци ју два ти па ли ко ва иде ја 
– апа тич ни иде о ло шки моћ ни ци (Ми лу тин По по вић), и они ко ји се на лазе 
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на по след њим хи је рар хиј ским ле стви ца ма и ко ји се бо ре за пра вед но 
устро јен дру штве ни по ре дак. Он пи ше и о „до ста вља чи ма”, дру штве но 
од го вор ним по је дин ци ма ко ји су по ста ли са рад ни ци слу жбе, па су сво је 
уто пи стич ке те жње тра гич но пре о кре ну ли. Ко ли ко год из ра жа вао ци
ни зам пре ма моћ ни ци ма, а ме лан хо лич ним то но ви ма бо јио по тла че не, 
или иро ниј ски кро јио при чу о оним из гу бље ни ма ко ји су ме ња ли сво ја 
иде о ло шка на че ла, пи сац на осо бен на чин ис пи ту је све. Пе три но вић, 
да кле, оста је до сле дан раз ли чи тим угло ви ма по и ма ња ствар но сти, као и 
на пла ну струк ту ре ро ма на и лу цид ног по и гра ва ња на ра тив ним си сте мом. 

Пр во по гла вље, „Ге о ме триј ска но стал ги ја слу ча ја”, са сто ји се из 
ше сна ест пот по гла вља ко ја су по ве за на та ко што се по след ње ре чи јед
не це ли не пре ли ва ју у сле де ћу, без об зи ра на сме њи ва ње при по вед не 
ин стан це. Тре ну так у ко ме се пре ки да ју спој ни це из ме ђу це ли на је сте 
ка да Сер геј Ву ке лић по ку ша да пре су ди Ми лу ти ну По по ви ћу, Ан ђе ли
ји ном оцу за слу жном за ње го во из гнан ство. Ме ђу тим, за вр ша ва на зе мљи 
по ми рив ши се са не мо гућ но шћу пре вла да ва ња трај но по љу ља ног ста ња. 
Ан ђи но са мо у би ство ко је ини ци ра Сер ге јев ра ни ји по вра так и ње му упу
ће но сим бо лич ко за ве шта ње „бар то, да оста ви мо из ве шта је о се би ка ко 
смо би ли не у рав но те же ни у сва ком по гле ду, до ср жи на ив ни”, по кре ће 
ка зи ва ње о све ту за ко ји су ми сли ли да су „ње го ви ју на ци и ње го ви хе
ро ји”. Ка те го ри је ју на штва и хе рој ства су са свим ре ла ти ви зо ва не, те ли
ко ви ро ма на по ку ша ва ју да од го нет ну шта је сте суд би на, да тост на ко ју 
се не мо же ути ца ти, а шта је мо гло би ти дру га чи је. При ро ду слу чај но сти 
об ја шња ва не зна нац са ко јим се Сер геј су да ри на ули ци: „не ма слу чај но
сти, маљч кик, не ма. [...] Ова ко: све је то већ за пи са но, све је то, па и овај 
су срет, дав но од ре ђе но. Уо ста лом, они ста ри му дри Гр ци, па и нај стари
ји и пра ста ри, зва ли су то суд би ном”. Су срет са чо ве ком у ко ме уо ча ва 
сво га оца про пра ћен је по ја вом дуг ме та, мо ти вом при сут ним још у Ал
ма шким кру жо ци ма, као из ве сном тач ком ослон ца и на дом. Сим бо ли ка 
дуг ме та упу ћу је нас на при су ство мит ског, оли че ног у Ан ђел ки, не у мор
ној Ари јад ни и Сер ге ју, као не у рав но те же ном Те зе ју но во сад ских ули ца 
на лик ла ви рин ту, чи ји Ми но та ур ме ња об лич ја („зем ни бо го ви”, по лу бо
го ви кућ них са ве та и ме сних за јед ни ца, „но ви хе ро ји”, од но сно „зја пе ћа 
пра зни на ко ја бри ше све, без пла на и рас по ре да”).

Ан ђе ли ја, „она ко ја ни је же ле ла да при ста не на по сто ја ње Ми но
та у ра”, пред ста вља је дан од нај до ми нант ни јих гла со ва ро ма на ко ји по
кре ће мо за ик при ча, гла сни јих од исто риј ске чи ње ни це. Ни ма ло слу чај но 
„цр вен ко са” Ан ђе ли ја, би ла је цен тар ал ма шког кру жо ка ле ви ча ра, бо
ра ца за јед на кост, прав ду и сло бо ду. На кон из дај ства пле ме ни тих те жњи 
и уто пи стич ких иде а ла, уса мље на и по ву че на, Ан ђе ли ја „ску пља ра зно
бој не кон це, с дуг ме том и ка на пом у џе пу” и ти ме по пу ња ва ули це гра да 
при ча ма, ко је су на ме ње не љу ди ма по тре се ним уда ри ма гор ке и ап сурд
не ре ал но сти, сма тра ју ћи то сво јом ду жно шћу. Ти ра зно бој ни кон ци је су 
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и по вест о њој и Сер ге ју. По гла вље „Нај по сле” чи не суп тил но, је згро ви то 
име но ва не це ли не, ве што и ефект но кон стру и са не, чи ме пи сац тво ри 
ау тен тич не (ра зно бој не) при че си ме трич ног ста ња те ско бе и не до стој ног 
жи во та. По том у по гла вљу „Пе шач ка зо на”, ко је отва ра ре фе рен ца на Ели
о то ву Пу сту зе мљу („Не ствар ни гра де”), про стор до би ја ју бол не при че 
„не ка да шњих за не се ња ка веч но глад них сно ва”. Та ко ђе, пост мо дер ни 
ефек ти кул ми ни ра ју у овом по гла вљу у ко ме се по тре сна све до чан ства 
пре пли ћу са члан ци ма, сту ди ја ма, књи жев ним ре фе рен ца ма, Ан ђе ли ји
ним „Днев ни ком при вре ме не ре гре си је”, ко ји илу стру је по ср ну ћа чи та вог 
дру штва итд. На сло ви днев нич ких бе ле жа ка сва ког да на афек тив но су 
ве за ни за ат мос фе ру ко ју до ча ра ва ју, па тво ре ми кро струк ту ре ко је се 
ни жу у над ре ал ном ма ни ру („ки ла ва не де ља”, „бе жи сре да”, „бљу та ва 
су бо та”...). Бит но је ис та ћи рит мич ност ко ја се, осим на струк ту ру, од но
си и на ре че ни це кроз ко је про ве ја ва ју број на по на вља ња и игре ре чи ма, 
као и ефект ни обр ти ко ји пре се ца ју по је ди не ис црп но раз ви је не кон тем
пла ци је.

„Ево, све у све му, пар чад рас пад ну тог Ари јад ни ног кон ца” – ре чи 
су ко ји ма по чи ње епи лог Ко нач них из ве шта ја о рав но те жи и ко је упу
ћу ју на нит Пе три но ви ће ве но во сад ске три ло ги је, на иде ју не у мор ног 
на сто ја ња да се по вра ти рав но те жа упр кос не у кро ти вим си ла ма ко је је 
на ру ша ва ју. „Сви смо, на кра ју кра је ва, не ка при ча. И ја сам по пут вас, 
са мо јед на при ча. Уо ста лом, ми по сто ји мо са мо у при ча ма, при ча ма, 
при ча ма” – не чи ји глас го во ри на по след њим стра ни ца ма ове књи ге. Тра
га ње за сми слом, осе ћа јем рав но те же, чи ни се, Пе три но вић на сто ји да 
по ен ти ра упра во кроз ис ти ца ње при че. Он оста је до сле дан из о ста вља њу 
сво је би о гра фи је на кра ју и ове књи ге и ти ме би ва ми сте ри о зно уклоп
њен у огле да ла ка ле и до ско па.

Ни на В. СТО КИЋ

О МИ ЛУ ТИ НУ И МИ ЛАН КО ВИ ЋИ МА

Ср ђан Ор сић, Ули ца Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, Кул тур ни и на уч ни цен тар 
„Ми лу тин Ми лан ко вић”, Даљ 2019

Из ме ђу по што ва ла ца и про у ча ва ла ца дру штве них и при род них 
на у ка од у век је по сто ја ла од ре ђе на дис кре пан ци ја: те ме ко је су у фо ку су 
јед них че сто су не про ход не дру ги ма. Нај ве ћи ху ма ни сти успе ва ли су да 
у свом ра ду по ми ре ове (на из глед) уда ље не сфе ре и да њи хо ве пред став
ни ке за ин те ре су ју и обра зу ју у оно ме што им је не по зна то пре ко са др
жа ја у ко је се раз у ме ју. Наш у све ту нај ци ти ра ни ји на уч ник Ми лу тин 




