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Сажетак:Радсебавитематскимиидентитетскимаспектима
савременедомаћепрозеивидовимањеногвезивањазаЈугославију
каоискуствениикултурнифеномен.Упостјугословенскомнара
тивупојамЈугославијаможедапослужикаоокидачносталгије,
покретачмотивацијеикарактеризацијејунака,кључзаулазаку
репозиторијумсећања,алидобримделомикаометафораодра
стањаисазревања:светојестеиможедабудепредметанали
зеусавременомпрозномтренуткукњижевностикојасепишена
српскомјезикуиобјављујеуСрбији.Уфокусуанализебићеромани
ТањеСтупарТрифуновићиИванчицеЂерићкаојединственипри
мериразмишљањаоЈугославијиупостјугословенскимоквирима,
алиипрознаделаМирјанеНоваковићиМиланаТрипковићакоја
сувишеусредсређенанарефлексиједруштвениханомалијакојесе
испољавајуупериодутранзиције.

Кључне речи: српска проза, постјугословенска проза, сећање,
нарација

У„Песмиокћериизастави”1написаној1992.године,песни
кињаМирјанаСтефановићниједномнепомињеимедржаве
којојопеваназаставаприпада,алијечитаоцимаипаккри
стално јасно о ком времену и простору се ради: у једном
однајпотреснијихстихованихсведочанставаоизгубљеном

1 Стефановић,М.(2011)Промаја:изабранеиновепесме,Београд:Заду
жбинаДесанкаМаксимовићиНароднабиблиотекаСрбије,стр.154.
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културномзалеђу,„паметнаилепакћер“неименованоглир
ског субјекта „среће у војном блоку новобеоградском /из
гаженуублатнекрастеобраслу / заставуземљеукојојсе
родила”.Кћерћесепобринутиза„барјакистицанзавелике
празнике”којије„лепршао(...)крозсвењенечитанке”:она
„пере ране умирућој застави”, те је потомчисту савија, и
одлажемеђусвилуисвечарскестолњаке.Наконтога,купује
„црнукартузабелисвет”,иодлази:„ненапуштамјасвоју
земљу/мојајеземљанапустиламене/говоринашамлада
кћер”.

Пунихдвадесетдвегодинекасније,актерироманаИванчи
цеЂерићНесрећаистварнепотребе,којејењиховаземља
такођенапустила, осећају снажанпоривдабез симболаи
шифри,одрешитоиотворено,пачакисурово,проговорео
осећањимапремаЈугославији.ЈунакињапоименуТутулуц
такокаже:„Данасмибалавурдијакојасетаднијенироди
лапричадасамживјелаутамницинародаибилаупропа
штаваназлимконцептимабратстваијединства.Кунусеу
демократију,иухуманостиуцивилизацију,аполањихби
миисадпререзалогркљанјерсам,замислизлочинаутинеј
џерке,вољелаЈугославију.Каодајесрамотавољетиземљу
укојојсирођен.Битиунесрећенњенимнестанком.”2

Читаоцу „Песме о кћери и застави” јасно је да се ради о
умирућој Југославији, о држави коју су њене инсигније
надживеле,идадевојкаизпесмеједномсимболусвогде
тињстваиодрастањапомажедапређепутододбаченоги
презреногдорестаурираногисачуваног;иакокћернакрају
ипакодлазиудалекисвет,ипритом„храброгутанерођене
сузе”,изасебеостављачистоћуикакавтакавред.Читаоци
романаИванчицеЂерићсуочавају се самногоотвореније
исказаним емоцијама везаним за Југославију, али њихо
ви одбрамбенимеханизми су једнако на трагу оног поку
шајарестаурације симболаисећањакојивидимоупесми
МирјанеСтефановић.

Загонетна је, и истовремено транспарентна, релевантност
Југославијекаофеноменаусавременојсрпскојкњижевно
сти;непомињесеувекњеноиме,невидисеувекњеноли
це:призориспрљанеиизгаженезаставеиз„Песмеокћерии
застави”указујенаискривљавањесећања,наманипулације
идифамације,наблаћењесликеоЈугославији,једнакокао
ипобунајунакињеизроманаИванчицеЂерићпротивуве
рењадајесрамотаволетиземљуукојојсморођени;уовим
књижевнимсведочанствимаауторкиразличитихгенерација

2 Ђерић,И.(2012)Несрећаистварнепотребе,Београд:Ренде,стр.274.
Свидаљинаводисуизистогиздања.
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препознају се и одбаченост и носталгија, и преобраћено
памћењеукоме се, каоу води, увекчинида супредмети
ивећииближинегоштоуистину јесу.БившаЈугославија
посталајезамногеромансијеревиртуелнисветпрошлости,
којиживиусећањуитрауми,алисеонавраћауемпириј
скуреалностондакадтопротагонистинајмањеочекују,ма
карзбогтогаштојејугословенствоважандеоформативног
искуствајунакаијунакиња.

СрпскуурбанупрозуувремеСФРЈугославијекарактериса
лесутемесазревањаиодрастањаупарадигмибунта,сукоба
генерацијаиодбијањасоцијалнеинтеграцијеумалограђан
скимоделпотрошачкекултуре.Тећетемебитисачуванеу
постјугословенскојкњижевностиделомкаореинтерпрета
цијаусамљеностикојаобележавасвакинапорсазревањаи
уклапањаузадатеилисамозадатеоквире,аделомикаопод
сећањенанемогућностдасепоновиосећањезаједништва,
благостања,перспективностииидеализацијекојесе,некад
у добром некад у неповољном контексту, везује за Југо
славијуикаодржавнузаједницу,икаокултурнифеномен.

Одрастањејепроцесграђењаиразграђивањаемотивниход
носа, а симболику грађења идентитета најбоље одсликава
једанцитатизроманаСатовиумајчинојсобиТањеСтупар
Трифуновић:„Удјетињствусеутисциутискујудубокоучо
вјека,каостопалоујошнестврдлибетон.(...)Јасамодавно
поплочантрг,довршеношеталиштеузобалу,изливентро
тоаркрајцестеисвејеочврслоумени.”3Бетон,шеталиште
итраговиутиснутиучврстумасууказујунанапетостина
сталеуследформирањаидентитетакојиморабитизгуснут
имонолитанипореднепрегледногморафлуиднихосећања
иутисакакојинепрестанопокушавајудагаразмекшају,па
мождаирасточе.Истотако,овереченицесасамогпочетка
романа сведоче о потреби да се ти дубоки утисциимену
ју.Бетонсимболизујеиурбаносткаоважанелементсрпске
књижевностидругеполовинедвадесетогвека,укојојјепо
стојала потреба разграђивања окошталих дефиниција, као
ипотребада сепобегнеодблатакомерцијалеируралних
оквиракојејенеретконаметалатрадицијапрозногизраза.

Не само због артикулисања тема одрастања и зрелости у
времену турбулентних историјских промена и наконњих,
песникиња Тања Ступар Трифуновић својим првим ро
маном успоставља континуитет са оном српском књи
жевном традицијом која негује бунт интиме и огољену,

3 СтупарТрифуновић,Т.(2014)Сатовиумајчинојсоби,ИсточноСараје
во:Заводзауџбеникеинаставнасредства,стр.10.Свидаљинаводису
изистогиздања.
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бескомпромисну исповест као контемплативни оквир за
вишезначнуигру разноликимпоетикама, утицајимаижи
вотнимопредељењима.НаТањуСтупарутицала је,макар
посредно,БиљанаЈовановићсвојимнајважнијимроманом
ПадаАвала(1978),укомсетемаодрастањаизрелостиис
казујекаотихиалиодлучнипротестпротивинфантилизо
вања жена и њихове друштвене маргинализације у наоко
идиличном социјалистичком окружењу. Јелена Беловук,
јунакињаБиљанеЈовановић,сазреваувременупривидног
реда и сигурности, бивајући типичан представник летар
гичнеисамозапитанегенерацијекојаодизазоваодрастања
бежиуинфантилниавантуризамчијијеекстремнипример
ЈеленинмужВладица,којипокушавадасвојеидентитетске
кризерешипутовањемуИндијукаоконвенционалнимви
домпотраге заприоритетима. Јунацикоји супопутпоме
нутих безидејни, нефокусирани и отуђени могу деловати
као конвенционалан детаљ са слике седамдесетих година
двадесетогвека,алиипакпоседујуенергијупобуне;уделу
БиљанеЈовановићдраматизацијаиндивидуалнихконфлика
та је пренаглашена, емфатичнаи типичномодернистичка,
подразумевајући широк распон наративних перспектива.
ОживотустуденткињефлаутеЈеленеБеловукиспредајусе
сведочанствањеногнепоузданогбиографа,закоганезнамо
укаквојјетачновезисањом,ањеговисказдопуњујудруги
сведоци,документаиписма.Смењивањепрвогитрећегли
цаприповедања,каоиварирањедистанцеизмеђуприпове
дачаиприповеданеграђе,самоћедодатнорелативизовати
како јунакињу,такоисвеоноштосеоњојможесазнати.
Такоћезагонетнофинале,укоменијејаснодалијеЈелена
идаљенегдеуБеоградуили је заувекотишлауЕнглеску
(мождасама,илисљубавником),релативизоватиисамере
алистичкепоставкеромана.

РоманТањеСтупарТрифуновићговориоборбитригене
рацијеженадаприхватеизазовноитегобнонаслеђематри
линеарности,којеподразумеваразличитеврстеконфликата
иприсиле,палетуосећањамеланхолијеи засићености.То
наслеђе укључује исцрпљујуће битке са унутрашњим де
монимаколикоиспољашњимсоцијалнимимперативима,а
жанровскасубверзијанакојојпочиваувеликојмериподсе
ћанапоступакуромануПадаАвала:одрастањеисазревање
карактеристичниза„билдунгсроман”уобаделаседекон
струишуипреиспитујујернисуприроданпроцес,већпро
цессамопотврђивањаиисказивањаотпора.Ана, јунакиња
романаСатовиумајчинојсоби,усебиинтегришепотлаче
нуженуиослобођенууметницу,исимболизујеколикопо
раз закован у чврст загрљај психичкогпоремећаја, толико
иосвајањеинтегритета.Прилагођавањејунакињекрећесе



253

ВЛАДИСЛАВА ГОРДИЋ ПЕТКОВИЋ

ризичномпутањомпсихолошкедезинтеграцијеподстицане
мноштвом приповедних гласова, дисконтинуираном нара
цијомипродуженимефектомконтемплацијекојасепрео
бликујеудијалогсасродницама,наследницамаипретход
ницама.Обароманазаснованасунаимперативупотрагеза
идентитетомкојајеуромануПадаАвалапредстављенакао
генерацијскиосећајнесналажења,докјеуромануСатови
умајчинојсобипотрагаиндивидуалнаиинтимна,везаназа
кризусећањакојајеуниверзалнаалиникакоапстрактна.Ро
манБиљане Јовановић био јеможда прво дело уженској
књижевнојисторији југословенскогпросторау ком јемо
нолитностликаразбијенаасубјектраслојен,ипрвипутје
представљеналетаргичнагенерацијајугословенскеомлади
не која бежиод кризенеприпадања такоштоупорно тра
га за узбуђењимаи ексцесима.Монолитној слици света у
ком јежена осуђена на балансирање између подмуклости
ипослушностискојимјесуоченаЈеленаБеловук,уроману
ТањеСтупарсупротстављенајеавантураградњеиразград
њефлуидног,јошнеочврслогинеартикулисаногидентитета
којисебетражиуљубавииуметности,усудбинидуховно
сличних.

Роман Тање Ступар Трифуновић, дакако, није у дијалогу
самосаженскомкњижевномтрадицијом,премдаостварује
сагласјасапоетичкисамосвеснимауторкамаодДорисЛе
сингдоСилвијеПлат,одЉубицеАрсићдоЈеленеЛенголд.
Сатовиумајчинојсобиудослухујеисајошједнимроман
сијерскимпрвенцемпесника–сароманомСабојестаоОта
Хорвата.ИСатовиумајчинојсобииСабојестаоговоре
о сличној теми која их болно раздваја: оба романа говоре
оспознајикаооврстибола,иоболукаоначинуспознаје.
Обапрознаделасаснажнимпоетскимнабојемнапотпуно
различитеначинеуспевајудаизбегнукичипатетикутамо
гдесечинидасуонинеминовни–те замкеТањаСтупар
избегаваупитањимакакоживетиусвомживоту,аОтоХор
ватупитањимакакоживетиутуђојсмрти.Хорватовроман
лирским катехизисом пажљиво и нежно раздваја жаљење
за мртвом драгом од меланхолије као стања недефиниса
ненемоћипреднеумитностимасвета.Обароманаразгра
ђују идеју „билдунгсромана” јер много више инсистирају
на разради мотива рањивости него што конвенционално
приступају темиодрастања, и оба се баве двојномприро
домемоцијекојанасистовременооснажујеиразапиње.И
ОтовапричаосмртисупругеиТањинапричаоуланчаним
женскимживотимауспостављајуидентитетејунакадалеко
одЈугославијеукојојсупоникли,уизбеглиштвуиизгнан
ству,урасељеностиидезоријентисаности.РоманИванчи
цеЂерићНесрећаистварнепотребедраматизујепокушај
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реконструкцијесопственебиографијеумирној,идиличној
Канади,далекооддомовинеињенеисторије,пунепатњеи
апсурда.Овајроманистовременоћеначинитикоракдаље
премасимболичкомпредстављањупрошлогискустватако
штоће употребитипоетику стрипа: стриповски јунацииз
временаСФРЈприсутнисуодпочеткакаонекаврстаетич
когводичазапородицуизбосанскогградаТромукакојаје
изгубиладомовину,алиуромануфигурираиједанјунакза
снованнаамеричкојсерији„Корени“,популарнојуЈугосла
вијикрајемседамдесетих.Или,тачнијеречено,позајмљен
изње.

КаонајважнијисимболуНесрећиистварнимпотребама,
афроамеричкиробКунтаКинтеосванућеубосанскојваро
шициТромукипостатидеоњеногсветанатабламастри
пакојецртаиобјављујемладаТромучанкаУначијаћесе
судбина драматично променити оног тренутка када овог,
већпозајмљеног, јунакапозајми својој  антиратној кампа
њи.КунтаКинтећеосванутинапостерусапривидноста
римидентитетомалисановом,виртуелномегзистенцијом:
онсе,саосмехомналицуиподигнутимпалцем,залажеза
мирнуБосну,итоусамиосвитграђанскограта,ујекуна
ционалнихтензија.Овупотреснусликуилузијеоуметно
стикојамењасветретроспективно,Унаоживљавадвадесет
годинанаконтрауматичногдогађаја,хиљадамакилометара
далекоодродног града.Имеглавне јунакињеготовода је
ироничноинтонирано, јернијени једна,ни јединакоја је
пропатилаурату;онајеифизичкуиметафизичкупатњупо
кушаладасублимира,даживисањомстрпљивоиаскетски,
безнадеиочајања.Јединисимболичкиеквивалентимерна
јединицатугејестеЈугославија,којасенепрестанопомиње
како уУниномканадскомдому,међучлановимањенепо
родице, тако и уњеномширем окружењу. Када Чомском,
чудном просјаку који лови и надзире а који је у претход
номживотубиопсихотерапеут,дођедасезапита„заштоје
вамабитнатаЈугославија”,УнинасестраТутулуцмуодго
варасимболикомпреузетомизтематикеиестетикестрипа:
„ЗамислидајетонашКриптон.”(292).Чомскиразумеову
културнуреференцуисхватадајеЈугославијапланета„не
побитноперспективна”алии„неповратноуништена”(292),
даодњеостаје,какокажеједандругијунак,јединоСупер
мен„којипокушавапомоћиљудскојраси”(293).Начинна
који две сестре говоре о Југославији као свом приватном
светуиинтимномискуствупоказуједа,говорећиоистом,
могумислитинапотпуноразличитествари:инабежањеод
реалности,инанеупешносуочавањесањом.„Историјанам
седогађалаукућиаменетонијезанимало,хтјеласамда
будемтинејџерка”,кажеТутулуцупокушајудадефинише
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својодноспреманестанкуЈугославије(273),докУнасвоју
животнунесрећусумиракрајњеједноставно:„Мојгријехсе
састојаоуреченициКунтаКинтенећеурат.”(272)

РоманНесрећа и стварне потребе бави се интеракцијом
историје и идентитета појединца,што га приближаваАл
бахаријевимроманимаоКанадикаоштосуСнежничовек
иМамац, алиодњихиудаљава.Унаније самоисељеник
утопљен у сећању и опхрван депресијом имеланхолијом,
већжртварата,ратниинвалидибуквалноиметафорично:
уполицијскојстанициродногТромукаодсеченјојједесни
палац,аислеђивањеимучењекојемјебилаизложенасни
мљено је на траке које је сачувала, и којеЕрос,младићу
КанадупристигаоизТромука, покушавадаукрадепона
логуоцапокојногУниногмомка.Унаотвореноисталоже
но говори о парадоксима свогживота, о немогућности да
реконструишеидилукојајепостојалаунекомвременупре
трауме. Покушавајући да осмисли егзистенцију у Кана
дикојаје,каоупрозиДашеДрндићиДавидаАлбахарија,
углавномсамолепопрограмиранаутопија,чијанилепота
нипрограмираностнисунималоугодне(управосупротно:
изазивају тескобу и неспокој),Уна покушава да пре свега
окуписвојупородицу.Расутапосвету(једнасестраибрат
уКанади,другасестрауШвајцарској,отацуАустралијиа
мајкауАустрији),тадисфункционалнаалиснажнимемо
цијамаповезанапородицаналикујераспалојдржавичијаје
интеграцијанемогућа.Поновноокупљањеродитељаидеце
је готовонеизводљиво,исамаидејаоњемуделује аконе
одбојно,оногротескно,изистихразлогаизкојихјенемо
гуће саставити стару Југославију: сваки покушај интегра
цијеродиобиновеподеле.Итако,братЗоранодбијадасе
раздвоји од Уне, опсесивно бдијући над њом у покушају
компензацијекривицезбогтогаштојенијезаштитиокадсу
паравојнеформациједошледајехапсезбогучешћаусамо
организованојмировнојкампањи;сестраТутулуцнапушта
мужаШвајцарца,фрутаријанцакомтопонимиБоснаиЈуго
славијанезначеништа,идоводиуКанадусинаићеркуко
ји,одбијајућидабудудеомајчинограсутогјугословенског
идентитета, све време помажу оцу да их киднапује;Унин
отацзасноваојеновупородицууАустралијииприсутанје
самокаоповременигласизтелефонскеслушалице;мајкаје,
међутим, заветовананаћутање,штосеуокриљуаустриј
скогманастираукомнамеравадапроведеостатакживота
одњеочекује,ињеноодсуство је јасансимболичкипока
затељнемогућностирепарацијеемоција.Унасененадада
ћеикадвишеиматидомовинуиспокојанживот:пригрлив
шиоваквураспарчануиразуларенупородицу,онасеодриче
иКанадекаоновеегзистенцијалнешансе.„Одрасласамуз
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многородитељскељубави”, кажеУна, за коју је све лоше
дошлокасније,„деведесетихгодина.”(32).Грубошћусене
кријуболиосетљивост; груберечиподсећајуда јеидила
немогућа,дасвулепотуљубавипотискујенечист.Заразли
куодпесмеМирјанеСтефановић,нечистсенеможеукло
нити,ничистотаилепотаобновити,затоштосевезујуза
протицањевремена.ЗаУнинукатарзупотребнајенемогућа
ситуација:двадесетгодинанаконраскидасдомовиномкоја
је,каоићеркуупесмиМирјанеСтефановић,напустилању,
појавићесеподсећањенатуистудомовину,увидумладића
изУниногродногградаТромука.ОнсезовеЕрос,ЕроС,
каконаглашавањеговотац,анеЕросБез.Младићјеопре
зан,одликујегатешкоразумљивоаливеомаупечатљивои
наивнокористољубље.Син јеоцакојисеувихоруратаи
послератној оскудицинајтежеодрицао својихкњига, и то
класиканекадашњејугословенскекњижевности:Борислава
Пекића,МирославаКрлежеиМешеСелимовића.Еросод
противречностиживотауБосниградисопственаправила:
„научиојеодавнодајенајбољећутатикадсенежелирећи
истина,изгледативажнокадазнашдасинико,итврдитида
сивојсковођакадтијепиштољпразан.”(75).

РоманНесрећаистварнепотребемождапокушаванемо
гуће,алијесаманемогућностњеговкохезиониимператив:
немогућејевратитинесталусрећу,немогућејесаживетисе
сатрагедијомличномиколективном,немогућејеживетиу
илузијибољепрошлости,алијеистотаконемогућеусред
средити се самона садашњи тренутакињегове објектив
не датости. Једина реална и истовремено немогуће идеа
листична јесамаУна,чије јеимеблагоироничнапосвета
ишчезлојуникатностиЈугославије.Онасеборидазаборави
идилупрошлостиидаодсадашњостиузмеоноштојојну
ди:невишепородицу,већједнуексцентричнузаједницуу
којојокупљањенемаснагукохезијевећснагудезинтеграци
је,алитадезинтеграцијазаправоразарасвештојелошеи
неодрживо,патакоиилузијеопрошлости.

У Унином телефонском разговору с оцем, у самом фина
лу романа, чујемо како онфилозофски констатује: „Дјеци
растузуби,аменистомак.Свисеразвијамопораспореду”
(318).Ипак,отацнесаветујеслепоприхватањетокаприро
деиисторије:ион,ипотоњагенерацијаочева,децисавету
јубегиздомовине,тетакоодУнедостамлађемЕросуњегов
отацкажедаТромуктребадапосматракаолунапарк,„ма
лодођеш,маловидиштеегзотичнеинекадавеличанствене
животиње,иовеновенеолибералнеусловењиховогживље
ња.(...)Даживишмеђуњима,сачувајбоже.Вишеникада.”
(286).Ерос јепорукуодличносхватиоипоредпогрешног
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поређења:Отацјемислионазоолошкиврт,аненалуна
парк.Алисвеједно.Уобаслучаја,тонијепожељнаадреса
(286).

Унаћеодоцачутиречидовољнезаједанновипочетак:„До
летинемакруха,мојаУна.Долесутисадасвиинико.Нико
могдјететавриједан”(319).Алиотацсматрадасеза„њих
доле”нетребабојати:„Онисунадобромпуту.(...)Искрено
семрзе.А свака искреност добар је почетак.” (319).Тако
сероманне завршаваниболомнимржњом,већснажном
веромуреконструкцију,макартавера, следећипарадоксе
романа,билаоноштоверапоправилуније:иронична.

УромануТитојеумроМирјанаНоваковићрадијебирагор
куициничнујугоносталгијуодбилокаквеилузијеобнове:
она програмски комбинује елементе детективског романа,
сатиреитрилеракакобинаписаласоцијалнироман,ика
кобипрвудеценијудвадесетогвекаефектноиготовопла
катскиконтрастираласатзв.златнимдобомјугословенске
историје,временомЈосипаБрозаТита.Свијунациобележе
нису,идеолошкииепистемолошки,прошлошћукојакрије
тајне,завереипараноичнисценариопревратаукојибези
менаглавнајунакиња,иначеновинаркаПолитике,покуша
вадапроникне,атичесевременаБрозовесмрти,односно
манипулацијасциљемпојачавањасимболичкенапетостии
реалнихреперкусијакојесевезујузафизичкинестанакоца
државе.ПаранојаизлочинсеуромануТитојеумронеумит
ногенеришуиопстају,интересисујачиодидеала,апост
југословенсковремепредстављенојеготовоискључивокао
доба грабљиве транзиције, скандала и бесрамља. Симбо
личкапорукароманајестедајеБрозовасмртпрекретница
уколективнојсвестииидентитетучијесепоследицедуго
осећајуијошдужепреиспитују.Нетипичнојетмурнаслика
светаукомједнановинаркасамосталнопредузимарешава
њеубиствамладогстраначкогпрвакаиутомпроцесунеса
модаумножавамистерије,већипостајенепосредникривац
запропастмалобројнихпозитивнихјунака.

РоманМиланаТрипковићаУдалекомсветуобичнихљуди
грађен јекаоомнибусприповестнасоцијалнојикултуро
лошкојтопографијиНовогСада.Уњемусеукрштајусудби
нестановникаградакојисусвиодредажртветранзиције,
алиинајбољимделомживотавезанизафеноменЈугослави
је,односноустаљенипоредакинеузнемирениспокојкоји
је она оличавала. Јунаци су депресивни, усамљени, сваки
одњих развија зависност (од цигарета, секса или опијата
коликоиуспоменаисамозаваравања, алииисповедањау
широкомлукуодкомуникације санезнанцимадо скрибо
маније), ањиховалична,породичнаиколективнанесрећа
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везујесезасећањенабољупрошлостиидеализацијувре
менаодпрераспадаЈугославије.Наглашена,нереткоизве
штачена добродушност представља покушај мимикрије и
прикривањамана,недостаткасоцијализације,несналажења
икомпримираногбунта.Социјалнабеда,моралнаосакаће
ност,дисфункционалност,недостатакемпатије,свесетоу
овоммозаичномследуналикДекалогуКшиштофаКјешлов
скогпоказујекаонесрећнаикобназаоставштинапрошлих
временаспокојаисигурности,уљуљканостиуилузијуне
помућенеличнеиколективнесреће.Уроманусепојављује
пензионисаниизазаслугеодликованимилиционерРадомир
Јоровић,којипокушавада,упоследњемпокушајуслужења
држави,приведедилередрогерођене1993.године,незна
јућидасузаштићеникорупционашкимделовањемсистема,
иуместоуспешнеакцијехапшењазавршаванапсихијатриј
скомвештачењу.ДругасликабившегсветајеСтеваСибин
кићСтив,првиновосадскиобожавалацхевиметалмузике
идугогодишњимузичкиидуховнигуругенерацијакојесу
стасавалеуњеговомкварту,људскаолупинаинезрелиал
кохоличарнеспособандапреузмебилокаквуодговорносту
животу.Овудвојицуустопупратипензионисанипоручник
Дражета,којисвојуауторитарностреализујекрозфункцију
председникакућногсавета,дабиоткриодакампањупро
тивњегаводињеговрођенисин,вечитистудентправа.Ово
је само неколико из плејаде ликова гротескних губитника
транзицијекојинаразличитеначинепокушавајудакомпен
зирајутоштосуосталибезсветакакавжелеикакавимје
близак.МиланТрипковићодличноосликавасоцијалнети
повеновосадскекултурнесфере,одпензионисанихофици
раиљудичијијесавидентитетиживотникредобиозасно
ваннараднојиливојнојуниформиииспуњавањузахтева
социјалистичкогдруштвападомладихделинквенатаскло
нихвршњачкомнасиљу,актераиобјекатајавногсрамоћења
прекодруштвенихмрежа.

Емоционална дисфункционалност Трипковићевих јунака
условљенајесоциоекономскииисторијскополитички:они
сусвинапрслељуштуресамозадовољстваизачаранелепо
тицекојесенисупробудилеизсоцијалистичкогснаобрат
ствуијединству,општемблагостањуиједнакимшансамаза
све.Сличнобисемоглорећизавећинуактераовдепредста
вљенихромана,алиимсенеможеодрећионајнапоркојије
такоболноитачнопредоченупесмиМирјанеСтефановић
спочеткаовогтекста:неможеимсеодрећинастојањедаса
сликеЈугославијемакаробришупаучинукојајезамагљује.
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YUGOSLAVIAINPOSTYUGOSLAVFICTION:
LITERATUREANDREMEMBRANCE

Abstract

Thepaperexaminesartisticpracticesandeffectsof transposingboth
thesymbolicimageofYugoslaviaandtheaccumulatedexperienceof
livinginitintocontemporaryfictionwritteninSerbianandpublished
in Serbia during the second decade of the 21st century.The authors
whosenovelsarediscussedrepresentdivergingmemoriesandconcepts
connectedwiththecountrythat iseither irretrievablylostorwilfully
abandoned, but constantly longed for and therefore narrativized.
NovelistsIvančicaĐerić,MirjanaNovaković,TanjaStuparTrifunović
andMilanTripković employ diversemechanisms in their search for
meaningwithinaparadigmofYugoslavidentity,whichimpliedmany
different emotional responses and cultural concepts. Una, the main
characterinĐerić’snovel,ishauntedbymemoriesofaparadiselost,
as she saw the breakup ofYugoslavia firsthand and emerged from
it a cripple, both literally and metaphorically, because of her self
containedactofrebellionagainst it.Boldlydealingwith traumatized
protagonistswhosefeelingsandmoodswingsaredifficult toconvey,
ĐerićandStuparTrifunovićrefusetoabidetothestereotypicalliterary
characterizationandtheirnarrativesfindtheirownwaystoexpressthe
pain,anger,memoryandlonging,thesameasNovakovićandTripković
choosetofocusondepravitiesoflivinginthepostYugoslavtransition.
Displacement is toopainfulacondition tobesimplyshruggedoffas
a temporary crisis and the onlyway to rescueoneself is leaving the
turbulent history of both the family and the homeland behind, yet
returning to itwitharenewedpotentialofbothselfexaminationand

suffering.

Keywords:Serbianfiction,postYugoslavfiction,memory,narrative


