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СНЕ ЖА НА И СЕ ДАМ ПРА ЗНИ НА

Све ти слав Ба са ра, Кон тра ен дор фин, Ла гу на, Бе о град 2020

У Ан дри ће вој ле стви ци ужа са (2016) и Кон тра ен дор фи ну (2020) 
Све ти слав Ба са ра ће два пу та по ку ша ти да де кон стру и ше ва жан аспект 
срп ске кул ту ре – мит о пи сцу, оли чен у ко лек тив ном до жи вља ју ли ка и 
де ла Иве Ан дри ћа. Ба са ри ни „ан дри ћев ски” ро ма ни ни су де ло ви дип
ти ха, Кон тра ен дор фин на ра тив но или те мат ски не на до гра ђу је свог 
прет ход ни ка, а чи та њем се сти че ути сак да је пред на ма јед на иста књи га 
по но во на пи са на на не што дру га чи ји на чин са не ко ли ко но вих епи зо да. 
Исти су нај ва жни ји ли ко ви, стил пи са ња, те ме, мо ти ви, из не се ни ста во ви, 
по на вља ју се ло ка ци је, на во де чак и ско ро исто вет не ре че ни це. Ути ску 
ре пе тив но сти до при но си и слич ност са Се ро то ни ном (2019) Ми ше ла 
Уел бе ка. Ба са рин нај но ви ји ро ман, на гра ђен Ниновом на гра дом за 2020. 
го ди ну, са де лом фран цу ског ау то ра де ли ка ко слич ног ци нич номе лан
хо лич ног на ра то ра ко ји при по ве да са обо да за јед ни це та ко и цен трал ни, 
ен до кри но ло шки, мо тив. 

Жи вот сли ка ра, ре зо не ра (ан ти)ју на ка Де си ми ра Стој ко ви ћа у Фран
цу ској, ње го во при ја тељ ство са Ан дри ћем и пи шчев пла стич ни ји пор трет, 
ста во ви о књи жев но сти на ра то ра Ка ло пе ро ви ћа и дру ги еле мен ти су 
оја ча ва ли тек сту ал ну ко хе рент ност Ан дри ће ве ле стви це ужа са. Та ме ста 
се у Кон тра ен дор фи ну под ра зу ме ва ју – из о ста је мо ти ва ци ја ме ђу соб ног 
од но са ли ко ва и њи хо ва пред и сто ри ја, а са мим тим њи хо во по на ша ње 
по ста је не у вер љи во. У на ра тив ном тки ву по сто ји пра зни на ко ју чи та о ци 
мо ра ју са ми да до пу не. 

Ап со лут но осла ња ње на ван тек сту ал ни кон текст у Кон тра ен дор
фи ну је нај о чи глед ни је при ко мен та ри са њу по ја ва по пу лар не кул ту ре, 
фил мо ва или по ми ња ња ма ње по зна тих исто риј ских лич но сти, без до дат
них об ја шње ња. Не ка ме ста, по пут оног о Стој ко ви ће вој же љи да оства ри 
сек су ал ни од нос са кон цеп ту ал ном умет ни цом, без пред зна ња да је у 
пи та њу алу зи ја на Ма ри ну Абра мо вић, пре тва ра ју се у не до ре че не, су
ви шне анег до те. Та кве епи зо де не успе ва ју да шо ки ра ју чи та о це (јер изо
ста је ре ак ци ја на на ра тив ни сиг нал), а не ма ју ни до вољ ну сна гу за се бе, 
јер ни су обо га ће не кла сич ним књи жев ним по ступ ци ма. 

Фик ци о на ли за ци ја исто ри је обе ле жа ва це лу књи гу, на ро чи то по гла
вља „Ми кро фо ни ја” и „Кон тра и ни ци ја ци је”. У њи ма су ра зно вр сне лич
но сти срп ске и ју го сло вен ске исто ри је 20. ве ка, пре свих, Иво Ан дрић 
(али и Ми ло ван Ђи лас, Де сан ка Мак си мо вић, Но ви ца Та дић, Иван В. 
Ла лић и дру ги), ли ше не ду бље ка рак те ри за ци је и пред ста вље не као од раз 
ста во ва раз ли чи тих на ра тив них ма ски. Та кав по сту пак се не мо же прав
да ти ти пич но пост мо дер ни стич ком де су бјек ти ви за ци јом на ра ти ва, јер 
ро ман упра во афир ми ше лич но сти као нај ва жни је уче сни ке исто ри је, 
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а ни есе ји за ци јом сти ла – јер из но ва из о ста је ар гу мен та ци ја, раз вој иска
за и њи хо во при бли жа ва ње чи та о ци ма. 

Ан дрић је увек при ка зан на исти на чин (би ло да о ње му су де Стој
ко вић, Ми ро Гла вур тић, Ка ло пе ро вић или док тор ка Сан да В.), кроз ду ге 
мо но ло ге у ко ји ма ва ри ра ју слич ни ис ка зи о ње го вом ли це мер ју, кон вер
тит ству, кон фор ми зму, не над ма ши вој бе смрт но сти или сек су ал ном апе
ти ту. Су до ви о Ан дри ћу (пи шче вом ка рак те ру и ре цеп ци ји ње го вог де ла) 
пу ни су ап стракт них ис ка за, де фи ни ци ја ли ше них кон крет ног са др жа ја: 

Ан дрић је ипак нај ве ћи [...] са мо за то што је ус пео не мо гу ће – да пот
кра да ју ћи ре че ни це од на ро да, ре а ли стич ким по ступ ком на род при ка же 
она квим ка кав је сте, као ру ља по ква ре ња ка и кре те на, да по том на ро ду 
де це ни ја ма дис крет но се ре на гла ву, а да га исти тај на род, ста вљен пред 
свр шен чин, ува жа ва као нај ве ћег пи сца и при де му ли же ду пе. 

Ни је ва жно ко ја од на ра тив них ма ски го во ри, Но бе ло вац и дру ги 
исто риј ски ли ко ви оста ју на ни воу не у спе лих ка ри ка ту ра – не у спе лих 
за то што ка ри ка ту ра мо ра да пред ста ви и на гла си пла сти чан де таљ. 

Те ле снома те ри јал ни мо ти ви Кон тра ен дор фи на уда ље ни су од 
Ра бле о вих про то ти по ва, соч них опи са, раз ви је них ка та ло га и бо га тих 
је зич ких ка лам бу ра. У ши рој јав но сти нај ви ше па жње је при ву кла анег
до та о пе сни ку Ми ла ну Не на ди ћу и Де сан ки Мак си мо вић. Стој ко вић 
при по ве да ка ко је мла ди пи сац на јед ном књи жев ном фе сти ва лу пи тао 
ста ри ју пе сни ки њу да ли би при ста ла на анал ни секс, а она му је од го
во ри ла: 

вид но по ла ска на, све се за го нет но и дво сми сле но осме ху ју ћи, као 
из пу шке [...] ју, ју, Ми ла не, за бо га не – и ти ме сте кла при ви ле ги ју да јој у 
Ва ље ву за жи во та, под ње ним по кро ви тељ ством бу де по диг нут спо ме ник 
у при род ној ве ли чи ни. 

Текст нам сце ну не пре пу шта „чи сту” већ обе ле же ну Стој ко ви ће вим 
за кључ ци ма и су ге стив ним епи те ти ма. Виц са ко мен та ром ни је виц, као 
што и до бра анег до та (што ова о Де сан ки Мак си мо вић сва ка ко ни је) гу би 
на дра ма тич но сти, при јем чи во сти и сми слу ако је тен ден ци о зно ис при
ча на. Осло бо ди лач ки по тен ци јал сме ха се по вла чи пред упли вом сли
ка ре ве ци нич не мо рал не су пер и ор но сти. При каз сек су ал но сти у Кон
тра ен дор фи ну (по себ но ко мен та ра о Ан дри ће вом сек су ал ном жи во ту) 
че сто је ба на лан и па ра док сал но па те ти чан – због не сра зме ре не га тив
них емо ци ја ко је пра те ис ка зе и њи хо ве сте рил не ли те рар не фор ме.

По след ње две це ли не „Ме та фи зи ка евро ди зе ла” и „Sam sung ga laxy 
J5” су убе дљи ви је. По сле Стој ко ви ће ве „дру ге” смр ти пи сац je при ну ђен 
да се су срет не са све том и про ми сли соп стве ну смрт ност. Стра ни це ко је 
дра ма ти зу ју ап сурд ну и на мо мен те вр ло ду хо ви то над ме та ње из ме ђу 
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Ка ло пе ро ви ћа и ње го вог ау то мо би ла (го то во са свим ан тро по мор фи зо ва
не Астре Г), ко ја тро ши пре ви ше го ри ва, нај вред ни је су у књи зи. От кри
ва ње ме та фи зи ке у сва ко дне ви ци, у ожи вље ном пред ме ту, дра ма ти зу је 
ју на ко ву уса мље ност и огор че ност, омо гу ћа ва па жљи во са мо по сма тра
ње, до во ди до че жње за пра вим от кро ве њем. Ка ло пе ро ви ће ва ју ро ди ва, 
апо ка лип тич на ре ли ги о зност је на гла ше на у овим по гла вљи ма и по др
жа на ко ри шће њем би блиј ских ци та та (нај че шће из пса ла ма). Ње гов уну
тра шњи го вор из ра зи то је ме ла но хо ли чан у лир ском од лом ку по све ће ном 
не мо гу ћо сти да на пи ше по го вор, не кро лог де ли ма цр но гор ског пи сца 
Ми о дра га Ву ко ви ћа – за ко га Ка ло пе ро вић за кљу чу је да ни је умро не го 
је „про шао кроз сен смрт ну”. 

Ква ли тет по сто ји и у есе ји стич ким раз ми шља њи ма о сли кар ству, 
есе ма ма ко је се раз ви ја ју по во дом Да ли је вих ра до ва по све ће них Хри сту, 
нај по зна ти је Стој ко ви ће ве сли ке „Сне жа на и се дам па ту ља ка” или при
ро де кон цеп ту ал не умет но сти. Фо то гра фи је Сан де В. и Стој ко ви ћа (као 
Ба ба Ван ге) про во ци ра ју и по кре ћу пи та ња о раз би је но сти иден ти те та и 
во а јер ској уло зи по сма тра ча (чи та о ца), ужи ва о ца умет нич ког арте фак та. 
Ова кви при ме ри ука зу ју на по тен ци јал тек ста ко ји се на тре ну так осло
бо ди од „стој ко ви ћев ских” оп штих ме ста. 

Та оп шта ме ста ипак пре о вла да ва ју, пре че сто се по на вља ју слич ни, 
су штин ски ди дак тич ни, не ка да и мо ра ли за тор ски за кључ ци о срп ској 
исто ри ји и ње ним про та го ни сти ма. Та ди дак тич на цр та је по сле ди ца 
пре ве ли ке за ви сно сти Кон тра ен дор фи на од све та ван тек ста, од ути ска, 
шо ка ко ји на чи та о це оста вља екс пли цит но ко мен та ри са ње жи во та исто
риј ских лич но сти, ко је но ви жи вот у Ба са ри ном тек сту не ме ња, не по
ме ра из утвр ђе не дру штве не по зи ци је, већ оста вља у стаг на ци ји. „Херој
ска” фи гу ра Иве Ан дри ћа по сле Кон тра ен дор фи на па ра док сал но је још 
ви ше ми сти фи ко ва на, као на ису ви ше до ра ђи ва ном цр те жу. Ро ман не 
мо же да де кон стру и ше или под врг не са ти ри оно што ни је ни на зна чио. 
Цен трал ни мо тив кон тра ен дор фи на – хор мо на не сре ће ко ји лу че на ро ди 
Ју го и сточ не Евро пе је не раз ви јен, су штин ски не до ти че ли ко ве ро ма на 
и не пре ва зи ла зи ни во до ми шља те, вер бал не игре. 

Ба са ра је не ке де ло ве ро ма на об ја вљи вао у сво јим но вин ским ко лум
на ма ко ји ма се Кон тра ен дор фин не дво сми сле но при бли жа ва ко ри шће
њем тип ских ми сли срп ског по ли тич ког дис кур са, стал ним ва ри ра њем 
слич них ре че ни ца и мо ти ва и ко му ни ци ра њем са то по си ма по пу лар не 
кул ту ре. Са ко лум ном се ро ман иден ти фи ку је и че стом упо тре бом ни жег 
је зич ког ре ги стра, мо но ло ги за ци јом, из ри ца њем нео д ме ре них су до ва о 
исто риј ским лич но сти ма (на ро чи то Ан дри ћу и Де сан ки Мак си мо вић) 
ме сти мич но бли ских про стој ин век ти ви, као и из о стан ком ар гу мен та
ци је и ва ља ног ли те рар ног уоб ли ча ва ња из не се них ста во ва. Све то удаља
ва текст од ква ли тет не есе ји зо ва не про зе и про ми шље не са ти ре. Ру ше ћи 
кон цеп те кла сич не ми ме тич не про зе, Кон тра ен дор фин ни је успе шно 
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ко ри стио мно го број не тех ни ке ап сурд нопа ро дич ног при по ве да ња о 
Исто ри ји ко је је дав но на зна чио Три страм Шен ди Ло рен са Стер на, а уса
вр ши ли пост мо дер ни сти. 

Ли шен књи жев не „ар ма ту ре”, Кон тра ен дор фин по ста је про стор 
за не по сред но ис ти ца ње по ли тич коиде о ло шких ста во ва. Да ли су то 
пи шче ви лич ни ста во ви, то ни је ва жно – ва жно је при ме ти ти да ро ман 
не упу ћу је на ди ја лог, јер оцр та ва је дан упро шћен по глед на свет ко ји 
не по зи ва на ем па ти ју, јер не сво ди ву Дру гост у ми шље њу ба на ли зу је 
сте ре о ти пи ма и оп штим ме сти ма, а до ти че се озбиљ них те ма, као што 
су узро ци гра ђан ског ра та у бив шој Ју го сла ви ји. 

Пре ви ше мо но ло ги зо ва ња, по на вља ња већ ре че ног, пред ви ди ви 
за кључ ци, тен ден ци о зне анег до те, бле да кон струк ци ја „ан дри ћев ске” 
ми то ло ги је и број ни, на пр ви по глед, шо кант ни, а су штин ски не у бе дљи ви 
ис ка зи о од но су књи жев но сти и исто ри је Кон тра ен дор фин при бли жа
ва ју ма ни ри зму, па чак и ау то па сти шу мно го ус пе ли јих де ла Све ти сла ва 
Ба са ре са ко ји ма де ли ме та и сто риј ске пре о ку па ци је, што је по сле ди ца 
по сте пе ног по вла че ња фик ци је пред фак ци јом у пи шче вом опу су, по вла
че ња „ме са” пред ко лум ни стич ки кон стру и са ним су до ви ма ко ји од чи тала
ца и чи та тељ ки зах те ва ју да мно го број не пра зни не у тек сту по пу не са ми. 

Ми лош ЖИВ КО ВИЋ
Ис тра жи вач са рад ник

Ин сти тут за књи жев ност и умет ност,
Бе о град 

mi loscc.mz@gmail.com




