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Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет –  
Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор
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НА РА ТИВ НЕ СТРА ТЕ ГИ ЈЕ 
ПРИ КА ЗИ ВА ЊА  

ХЕН ДИ КЕ ПИ РА НО СТИ  
КАО ДРУ ГО СТИ У СРП СКОМ 

РО МА НУ НА ПО ЧЕТ КУ  
ХХI ВЕ КА

Сажетак: У овом раду посматране су наративне стратегије и
начинимоделовањајунакасизвеснимпоремећајимакаодругогу
српском роману на почеткуХХI века у контексту постпостмо
дернистичке поетике и постструктуралистичке (фукоовско
деконструктивистичке) интерпретативне парадигме. Иако на
првипогледизгледадаовоинтересовањеделујекаопотврдакризе
нарације,којасеисцрпљујеуинтересовањузабизарно,тоипак
нијетако.Резултатипоказујудасеразличитосттеврстеупо
сматранимроманимаприказује не као стигматизација, већ као
борбазаправонаособниидентитет,којисенеуклапаустандар
денормативногидентитета.

Кључнеречи:постпостмодернизам,роман,болест,идентитет,
другост,друштвенаулога

Промена поетичке парадигме на почетку новог миленију
ма,неминовно,померилаје,најпрестваралачке,апотоми
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интерпретативнеоквиреодбинарнерелацијетзв.стварно
снапроза–постмодернапроза,доминантненасрпскојпро
знојсцениудругојполовинипоследњедеценијеХХвека.
Не само да је романескни нелинеарни израз павићевског
типаприхваћениформираоодређенетокове,негојеиње
говлексикографскипоступак,дословномприменом,постао
носећаструктуразанекеновенаративе(„азбучниромани”
Мира Вуксановића Семољ гора, Семољ земља и Семољ
људи).ИакојеПавићевпостмодернипроседе(одобјављи
вања романаХазарски речник)1 обележио значајан отклон
одтрадиционалногфабулирања(полифониимозаичкиро
мани,остваренипроменомрефлектора,наизменичнимсме
њивањемразличитихвременскихперспектива,модусапри
поведања,приповедача,ликоваисл),оно,уистину,никада
нијеупотпуностинапуштено.Штавише–моглобисерећи
дајесамозначајноунапређено,причемујелабилностжан
ровских оквира традиционалнихформи романа, тј. појава
протејских,хибриднихроманескнихформи,удруженасне
кимновимплатформамакомуникације (Д.ВулетаЂавољи
потпис, С. ВладушићForward), томе додатно допринела.
Када јеолитерарномпоступкуреч,постмодернинаратив,
собиљеминтертекстовних(в.нпр.М.НоваковићСтрахи
његовслуга,2000),метатекстовних(metafiction)иауторефе
ренцијалнихместа сменили су „профани” авантпоповски
поступак2–српскапрозапарсонсовскохорнбијевскогтипа,
писанаизженскероднеперспективе (БобићМојсиловић),
увођење алтернативне стварности (М. Новаковић Јohan’s
501,2005),ескапизамитрагањезасопственимидентитетом
усупкултурномилипросториматехнолошкиицивилизациј
скисупериорнијимзавичају(Албахари,Тасић),лирскиобо
јенабајколикаисторијскафикција(Г.Петровић),узјачање

1 Превратничкизначајпојавеовогромана,упоетичкомсмислу,већјеуо
чен: „Датумомпризнања победе постмодернистичке поетикеможе се
условносматрати1984,кадајеДанилоКишдобиоАндрићевунаграду
заЕнциклопедијумртвих (1983),аМилорадПавићНиновунаградуза
најбољироману1984.”;Татаренко,А.(2013)Поетикаформеупрози
српскогпостмодернизма,Београд:Службенигласник,стр.25.

2 „Посезањупостмодерниста,каопредставникаелитногдискурса,задис
курсоммасовнекултуре,упрозиXXIвекаодговараогледалнипроцес
у тривијалној (жанровској) литератури, који прибегава позајмљивању
литерарнихсредставаизфондова’високекњижевности’.Традиционал
не’жанровске’сижејнесхемеијунациспајајусесаспољашњимцртама
’озбиљности’и ’литерарности’преузетимодпостмодернистичкогмо
дела.КаопримернавешћемомегахитовеЉиљанеХабјановићЂуровић
(нпр.романсирано’житије’СветеПетке,Петкана,2002),МирјанеБо
бићМојсиловић(љубавнироманСрцемоје,2007,стилизованулитера
туроцентричномманиру),МаријеЈовановић(љубавниромансумеци
мафилозофскогдискурсаСплеткарењесасопственомдушом,2001)”;
Исто,стр.266.
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фантастике(З.Живковић,Б.Кнежевић,У.Петровић),каои
најразличитијаекспериментисањасаформом.

Уосталом, разноликост у погледу форме, per se, не може
битипресуднообележјесавременихпоетичкихтокова,ка
ко сматрају неки савремени истраживачи, будући да је,
роман, као врста, „протејскаформа која сеиз дјела у дје
ломијењаикојасвојеразноврснесадржајеизлажеуисто
такоразноврснимоблицима”3.Жанровскаполиморфности
коришћењеразличитихексперименатаупогледуформе(од
[неуспелих]травестирањанекихтрадиционалнихкњижев
нихврста,4прекоауторскихжанровадохипертекстуалних
и трансжанровских експеримената), билабипреиманент
наособинароманакаоврсте,која,усрпскомпостмодерном
(ипостпостмодерном)роману,постајесвезапаженија,него
његоваdifferentiaspecifica.Упоетичкожанровскомсмислу,
„за постмодернисте с почетка XXI века карактеристични
сузаовупарадигмутрадиционалнифрагментарни’ентро
пијски’ романи, (Басара), трансжанровски експерименти
(Павић), стварање метатекста на интержанровској основи
(Дамјанов),играсажанровимакојасадпредвиђаповратак
ка традиционалној жанровској номенклатури и њено ко
ришћењекао средствадуплогкодирања (Павић,Продано
вић),“5односноразличитивидовидеконструкцијетрадици
оналнихнаративнихстратегија.Међутим,оноштосечини
значајнијим у контексту овог истраживања јесте тематска
равандела,тачније–ширењетематскогрегистра,честопо
везанострагањемзаидентитетом,уконтекстунове(лака
новскодеридијанскофукоовске)филозофскематрице.

Уколикосеприхватитезадајесвакајединка„културноин
терпелирана” (Алтисер), односнодруштвенопрепозната с
обзиромна позицију коју заузима у заједници и одређена
датом јој улогом, онда је слобода избора и одлучивања –
илузија, јер су поступци појединаца, самим тим, унапред
дефинисани центрима моћи и дискурзивним праксама
које они пласирају.6 Откривање сопственог идентитета, у
том случају, није ништа друго до – фантазма, „погрешно

3 Лешић, З. (2010)Теорија књижевности – 2. изд., Београд:Службени
гласник,стр.397–398.

4 Упоредити нпр. псеудохронике Милоша Петковића (трилогија Перу
нов хроничар), реализоване, добрим делом, у жанровском хоризонту
очекивања епске фантастике, с извесним утемељењем у националној
историји.

5 Татаренко,А.нав.дело,стр.35.
6 Kaler, В. Dž. (2009) Teorija književnosti: sasvim kratak uvod, Beograd:

Službeniglasnik,str.136–137.
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препознавањесебеуодразу”7,улакановскомсмислуречи,
односноуслицикојудругистварајуонама,уразличитим
социјалниминтерпретацијама.Стога,писањеоРазличито
сти8 у српским наративима на почетку новог миленијума
могло би се схватити као још једна потрага за идентите
том,овајпут–насупротдоминантнихнаративнихстрате
гијаиинтерпретативних,односнохерменеутичкихпракси.
Да ли су особе, стигматизоване болешћу/физичкомобеле
женошћу/деформитетом, довољно литерарно убедљиве да
буду носиоци те различитости, чак и када су приказане у
некимтипичнимживотнимситуацијама,каоштојепотра
газаљубављуиприхватањем,илијеречонастојањудасе
неизрабљеном (девијантном?) тематиком освоји оно ма
лослободногпростора,коликојеосталосрпскимписцима
којизаоригиналношћутрагајуусферитематике?!Будући
дасусвидруштвени (аваљдаилитерарни)табуидосада
већ прекршени, таква тематскокарактеролошка оријента
цијамоглабиизгледатисамокаоизразнемоћиутрагању
зановим,а,посредно,осведочитиокризинарације,којасе
срозавадо jедне reality show емисијеизпрограмске схеме
TLCа.9Далијетоодистатако,тј.далисавременапроза,и
поредкокетовањастемамакојесунагранициприхватљивог
иетичкидопуштеног,можедадосегнетуфантазмагоричну
оригиналност,адапритомнезападнеутривијалностовог
ТВформатабићепоказанонапримеримароманаПољубац
ГорданеЋирјанић (2007),МиразличитиВеселинаМарко
вића(2011)иКрвавозеленоИванаБачића(2015).

ПољубацГорданеЋирјанић10
илибуђењетелесног

ОвајроманГорданеЋирјанићпратиживотшездесетогоди
шњегЛуке,инвалида,чијејетело,оддесетегодине,дефор
мисанонекимобликомдечјепарализетакодајеостаоне
покретан,везанзаинвалидскаколица.Самимтим,ињегов
духовниифизичкиразвојбио јеполовичан–церебралан,
остваренсимболичкомлинијомдуховневертикале,односно

7 Исто,стр.134.
8 Једанодроманакојићеовомприликомбитиузетуразматрање(уједно,

инајбољиодпосматраних),МиразличитиВеселинаМарковића,управо
туразличитостстављаупрвиплан,већунасловнојсинтагми.

9 Реч је о емисијиTheUndateables (емитује се од 2012), која приказује
особесаразличитимфизичкимилипсихичкимнедостацима.Називове
документарне серије тешко јепреводив, а унекаквомнезграпномбу
квалномпреводу,могаоби се схватити као–они са којима јетешко
изаћинасастанак,партнерисхендикепомисл.

10Свидаљинаводиутекстубићедатипрема:Ћирјанић,Г.(2007)Пољубац
–3.изд.,Београд:Народнакњига–Алфа.
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(само)горњомполовиномтела,теонописујесебеуједној
ауторефлексијикаонекогко је„многовишеживеоглавом
неготелом”11.Јошзавремесвојемладостиобележенкаоин
валид,утренуткукада,деломнепромишљено,деломнамер
но,његовтадашњидругдевојцикојамуседопадала(икојој
се,посвемусудећи,ионсамдопао)откриваЛукинхенди
кеп, он прихвата дату му друштвену улогу као сопствени
поразисаживљавасесањом,одричућисеправаналичну
срећуиживећи, гордиунесрећен,„садечјомчедношћуу
телузрелогмушкарца,сосетљивошћуживеранеучовеку
несвакидашњехрабромиразборитом”.12

Лукинпривидноушушканиживотдестабилизујесеуправо
приликомконтактасаженама–неочекиваномерекцијомдок
сесестраКларастаралаоњемукаопетнаестогодишњембо
гаљууболници;несретнимкрајеммладалачкељубависДо
ром,наглимраздвајањемсДрином;стриптизомкомшинице
Данијеле;самозањеговеочи;провокативнимуринирањем,
њему наочиглед, рођаке Наталије... Однос с братовљевом
супругом,Булком,приказанјекаокомплексан,динамички,
пачаки–контрадикторан.Крупна,једраиснажна(иупси
хичком, и уфизичком смислу речи) Булка јежена коју је
Лука,какосамисповеда,најбољеупознаои„најдужеинај
искренијеволео.”13Испрвањенсавезник,особаодповере
њаирамезаплакање,Лука,свременом,постајењентерет.
Блискостуодносу,постепено,Лукаизједначавасфизичком
блискошћусањомкаосаженом.Навалуеротскогон,ипак,
савладава,затомљујућидубокоусебинедозвољенужељуза
снахом.Булка,опет,њиховодноспоједностављујеисводи
намеруповршногидруштвеноприхватљивог–надужност

11Исто,стр.8.Прихватајућиставоведругихосеби,овајЋирјанићкинлик
интелектуалнунадоградњувидикаојединилегитимниимогућипутраз
воја:„Телеснозакинутиограничен,требалоједаразвијамоноштоми
јеосталонетакнуто–дух.Требалоједапоставимсебивишециљеве–
дасеобразујем.Дасамувеликомсветусинуодухом,дасамразвијао
својинтелектуместоштосамсезадовољаваотимедасеускученојсре
динииздвајамздравимразумом,свебибилодругачије.”;Исто,стр.56.
Паипак,даљитокњеговихмислипоказаћедајеинтелектуалниразвој
неопходансамодабибиостављенуфункцијудосезањаличнесреће–у
љубави:„Мождабихтадаимаонекаквеизгледекодздравихжена,лише
нихпредрасуда.Самобихмеђупаметнимиосетљивимженамамогаода
очекујем,овакавкакавсам,чудољубави–даменекаодњихзаволизбог
могкарактераиумнихпостигнућа,адајојнебудепресудномојетело.”;
Исто.Самотако,сматраон,могућеједосегнутисвојуцеловитостби
ћа,упркосфизичкомхендикепу(отудаипозивањенаХокинговпример,
наистојстраниодаклесуицитиранаместа–мождаикаофингирање
несвеснепројекцијесебеуовомславномнаучнику).

12Исто,стр.125.
13Исто,стр.73.
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и обавезу.14Потиснутажеља ињено осујећење, кодЛуке,
довешћедодистанцирањаодБулке,агубитакпоштовањас
њенестранеизазваћењеговузаједљивостиотворенибунт.15
Преломни моменат њиховог односа, или, у њеној интер
претацији, тренутак када је Луку „протресао закаснели
пубертет”,представљањеговпољубацсКатарином.

Тај пољубац16 током нестанка струје, на новогодишњем
дочеку 1. 1. 1996, током „петнаестакминута јутарњег су
мрачја”17 је,уједно,ицентралноместоромана,најеротич
нија сцена, али и тренутак када пред читаоцем васкрсава
стари (средњовековни) спор између духовног и телесног
– conflictus corporis et animae.Неочекиван а ипак тражен,
доживљенпо„првипутуживоту,спедесетгодина”18,овај
пољубацдоводидобуђењабића,изазивауњему„чудесно
осећање”19прихватањаиблискостииоткриваму„смисао
живота”20.ИдокгласкојиприпадаКатарининојнаративној
перспективиоткривадајетобиластвартренутка,адање
гов„доживљајнемамногозаједничкогсдогађајемкојигаје
подстакао”21,заЛукујетобиотренутакоткровења,догађај
којигајепросветлио,lucidaintervallaкојујевределочекати
претходнихпедесетгодина.Њојјетајпољубацозначиотре
нутакблискостисдругим,тј.сњимкаоособом,безбреме
насажаљењаилидругихемоцијатеврстепремањемукао
инвалиду: „Мени се наметнула твоја прича, каометафора
усамљености–дубоковерујемдаеротикунеисцрпљујени
полностнидругобиће.Алитребадосегнутидругогдаби
сеспозналазапреминасамоће”.22Исамаусамљеник,каои
онштоје,она,натренутак,уочавасличностиприхватага,
лишавајућигапритом,котрљања„посветууформичистог
бића”23.Он,доживевшинатренутакцеловитостбића,упот
пуњенњенимтелом,вишенијеинвалид,већостваренаје
динка.Доживевши,натајначин,максимумсебе,Лукавише

14„Ако сам је икада и занимао као непоновљивољудско биће, занимао
самјеповршно:каоразуманчовекикаоинвалидсасвојимпотребама”;
Исто,стр.75.

15БулкиизгледакаодајеЛукаискористиоњеноповеравање–дабика
сније могао да је повреди, у тренуцима раздражљивости и болесне
осетљивости;Исто,стр.92.

16Исто,стр.120–121.
17Исто,стр.119.
18Исто,стр.104–105.
19Исто,стр.104.
20Исто,стр.129.
21Исто,стр.149.
22Исто,стр.124.
23Исто.
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непристајенинаштамањеодтога.КадасесликаркаКата
ринавраћасигурностибрачногживота,у(поновни)бракс
бившиммужем,затварајућинекетемеивратасвогинтим
ногсветазасобом,заувек,Луканестаје.Идоксенарација
уромануплетеутрагањезанесталимЛуком,Булка,насвој
ужас,откриванакрајуроманадајеЛука,когајекњижарка
једномвидела,„онакосамогусвојиминвалидскимколици
ма, на усамљеномместу и загледаног уморе” као „слику
иприликуљудскенемоћи”24извршиосамоубиство,непри
стајућининаштамањеодпуноћеживота,одбијајућидажи
висамокаодуховнобиће,спајајућисе,накрају,физички,
сплавомпучином–недостижнимдаљинамаипросторима
чежње.

МиразличитиВеселинаМарковића25–
Arscombinatoriae

Суптилност наративних стратегија Веселина Марковића
огледа сене толико у обликуприповедањаи оригинално
стифабуле,коликоупоступкуиндивидуализацијеликова.
Причу„воде”дванаратора,којисууједноиглавниликови
романа–Валентина(Вања)иВладимир.Обаоваликасу,у
извеснојмери,друштвенонеприлагођени:Вањинанеприла
гођеностогледасеуобележеностифизичкимизгледом,тач
није–бојомкоже(онаиманекуврстугенетскогпоремећаја,
односно,недостајејојгензадужензаразлагањебилирубина
из организма, услед чега,његовим депоновањем, кожа јој
постајежућкаста, аорганипостепеноодумируиживотни
век се скраћује); Владимирова самоизолација психичке је
природе–приликомклизањаполеду,несрећнимслучајем,
утопиласењеговасестраодујака,Ана,послечега,остатак
свогживотаонпроводиуиспитивањукаузалитетатеисхо
дишнетрауме,односноупокушајудасе,збрајањемфактора
који суутицалинањеноутапање,ослободи (имагинарног
алиснажног)баластакривице.Слични,неодређениосећај
кривицепонелајеиВања:

Zajednički imeniteljpričaVladimira iValentine,nesamou
odnosunaokolinu,negoimeđusobnorazličitihličnosti,po
vezuje slično osećanje krivice junaka i njihovo traganje za
uzrocimanaizgledbezizlaznogstanjaukojemsuse,nesvo
jom zaslugom i voljom, našli. Zahvaljujući tom traganju, u
oba slučaja zasnovanom na naučnom, logičkom principu,
aliinizuperipetija,Mirazličitipodsećajunakriminalistički

24Исто,стр.53.
25Свидаљинаводиизроманабићедатипрема:Marković,V.(2011)Miraz
ličiti–2.izd.Beograd:Stubovikulture.
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roman–Valentina,službenikupolicijskojarhivi,upokušaju
da saznada linjenabolest izazivaporemećajeu rasuđiva
nju,počinjedaistražujedavnašnjeubistvo,dokVladimir,u
potrazizaracionalnimobjašnjenjemsmrtisestre,otkriva,u
manirudetektiva,nizpodatakakojićegaosloboditiosećanja
krivice.26

Ова траума Владимира и професионално детерминише,
теон својеистраживање задокторскудисертацијурадиу
областистатистике,тј.теоријевероватноће,везанезаслуча
јеве/испитаникекојеинтервјуишеусвомкабинету(између
осталих,иВању),акојимаседогодилонеко„чудо“,тј.наиз
гледнеобјашњивистицајоколности.Но,овакворационали
зовањеисходишногслучајаипакнедоносиприжељкивано
олакшање:

Ubeskonačnomsvemiru,ukojemiznova i iznova,ubesko
načnombrojupokušaja,nastajunovisvetovi,sveštojenekad
moguće postaje stvarno. I najmanje verovatan slučajmora
sedogoditi.Mora[...]Tačnajetaideja,alizamenećeostati
upravoto–samoideja.TešimeizvesnostštoćenekaAna,ne
gde,izbećismrtuledenojvodi,iživetidugoisrećno,aliuteha
jeapstraktnakaoitajsvet.Jasamovde,suočensasobomi
sopstvenomkombinacijomdogađaja,adrugekombinacijeni
kadanećuiskusiti.27

Ононаступатеккадањеговодетективскотрагањезаактери
ма,сведоцима,узроцимаипоследицамадоведедосазнања
даје,уствари,„главникривац”заАниноутапањегеотер
малниизворкојиједовеодотогадаселеднајезеру–упра
вонаместугдејеАнапропала–делимичноотопиипостане
порозан.Симболичкоослобађањеодкривицедешава сеу
моментукадаонтосвојеоткрићеподелиспородицом,сако
јомјетатемабилазапечаћенадодаљњег,сведоовогмомен
та.Његоваживотнапотрагајетимеокончана,теоннапушта
несамопријављенудисертацију,већипосаонафакултету.
Овимнапуштањемпажљивограђенедруштвенеулоге(вун
деркинд–најбољистудент–асистентикабинетскифрик)
МарковићевВладимирнадраста себе самог изборивши се

26Dunđerin,A.EvropskinadrealizamVeselinaMarkovića,7.7.2011,15.10.
2015.http://www.pecat.co.rs/2011/07/evropskinadrealizamveselinamar
kovica/

27Marković, V. (2011) Mi različiti – 2. izd. Beograd: Stubovi kulture,
стр.170–171.



184

ДРАГОЉУБ Ж. ПЕРИЋ

заправонапуноћусопства28иушавшиуотворенувезу с
Вањом(ауједноизлазећиизнаративногсветадела).29

Заразликуодњега,Валентининаимагинарнакривицадо
лази до изражаја приликомњеног константног повлачења
предсветом(осимудискотеци,чијаразнобојнасветлачи
недасвиизгледајуисто).Поштосеоваквојмимикријине
можеприбећиусвакодневномживоту,онавечитоодлучује
наосновутогахоћели јемањењихзапазитиуколикоиде
пешице,мањепрометнимуличицама(штодужетраје),или
аутобусом,окренуталеђима(штоје,уистину,краће,алије
изложенијапогледимарадозналаца).КакобиприказаоВа
њин доживљај себе саме, Марковић користи механизам
трансфера.Једномприликом,наишавшиначланакоалбино
људимауАфрици,којисусвојуразличитостплаћалижи
вотом(белопутосталбинодететасматранајезнакомпосе
довањамагијскеснагеимоћи,тесу,ритуалнимубиством,
канибализмомисл.његовисаплеменицинастојалидадођу
дотемагијскеснагеиблагостања,тј.даунесуусебедео
нуминозног)30онапочињедаразмишљаосеби:

Živimukulturnojsredini,paćeovdesamozuritiumene,do
šaptavatiseisklanjatidecu.Umestozujanjastrela,slušaću
glupekomentare ivešte izgovore zašto sam izgubilaposao.
Nijemalarazlika.Malograđanštinajeboljaoddivljaštva,zar
ne?31

28Овакавзавршетакроманапојединикритичарисагледавајукаокаракте
ролошку (и мотивацијску) недоследност, која одудара од консеквент
ности (свеукупног) Марковићевог грађења ликова и каузалности на
ративногследа:Marković jebaremdoepiloga,doslednopoštujući logiku
psihološkosocijalnemotivacije,uspešnogradioglavnelikove.Suptilnoni
jansirajućinjihovesličnostiirazlike,autorjejasnostilskojezičkirazdvojio
njihova pripovedanja (uzimajući u obzir njihove različite polove, različita
obrazovanja, profesije, životne situacije) u kojima infantilnu perspektivu,
kako junacinaratori sazrevaju, zamenjuje ugao gledanja odraslog čove
ka.Osimtoga,Markovićsedobrosnašaoukorišćenjurazličitihžanrovskih
obrazaca,nedozvoljavajućinijednomdaprevladaiugrozioriginalnostna
rativnestrukture.Дунђерин,А.нав.дело(http://www.pecat.co.rs/2011/07/
evropskinadrealizamveselinamarkovica/).

29„Kao da samnekoga izneverio, već pukom činjenicomda osećam radost,
dasedimićaskam,iakonaziremputevekojisespajajubašuovoj tački.”,
кажеМарковићевВладимир.Нијелитајнеко–управосамЧиталац,од
носноонањеговатежњакојуЕко[Есо]називаintentiolectoris–в.Еko,
U(2001)Granicetumačenja,Beograd:Paideia,2001.Притом,несамода
седеконструишелик(баремонајкојијечиталацмогаопратитисведо
самогкрајаромана),већиједнаинтерпретативнапракса,сходнокојој
овакавзавршетакроманаделујесентименталномелодрамски.

30Marković,V.нав.дело,стр.158.
31Исто.
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Чакниразумевањемалограђанскесрединенијемногопод
ношљивијеодтог:

Sećamsedvedevojčiceizmoješkole,kojesubilepunerazu
mevanjazasveštokažem,pamakartobilosuprotnoodono
ga što sam govorila prethodnog dana, kada su takođe bile
punerazumevanja.Tolikauslužnostbimisesmučila,jerme
uistojmerikaoinipodaštavanjepodsećanamojnedostatak,
pabihtražiladruštvoonihkojisumeodbacivali.Snjimasam
barznalakakodasenosim.32

Њенонеуклапањеунормативнеидентитете каквеиспису
је дискурс културе коме она припада, понајбоље се види
употребидабудеокруженаособамакоје јенеприхватају,
будући да су, у таквој подели улога,њене позиције јасне,
каоистратегија/типодноса.Ситуирањеовогликаупро
сторновременске оквире који би одговарали, рецимо, не
којскандинавскојземљи(намернанеодређеностуодсуству
именовањаназиваградакаодадоприносипојачањуфикци
оналноститог света)осамдесетих годинапрошлогвека је
послужилоза„temeljnurefleksijuostatususvih’drugih’,ana
ročitoonihkojikojidoživljavajurepresijuudruštvenomikul
turnomprostorusobziromnanjihovonepristajanjenanametnu
teobrasce–arbitrarnoutvrđene”33улоге.ИдоксеВладими
ровстаријибратопредељујезаантирелигиозну,самониклу
идеологију,односносвојеврснобогоборствоиповлачењеиз
света,ВладимириВалентинаприхватајусвојуразличитост,
али и једно друго.Притом, прихватајући сопствени пара
доксалниположај,ониприхватајуисветукомесујер„nema
dakle,kulturebezideologije,štotakođeznačidajesubjekat(a
nepojedinac)sputaniluzornomsvešćusopstveneslobode(‘ono
samštoželimdabudem’),a istovremeno je samozarobljenik
simboličkekultureukojojučestvuje”.34Слободасе,стога,кон
ституишекаопривид,атекприхватањетеилузијесасобом
доносиживотизмеђузадатостиииспитивањабогатогниза
комбинаторичкихмогућности,датихуЕпилогу:

Ništanijerekao.

Dvadesetšestgodinajeizamene.Kolikoliihjeispred?Si
gurnonetoliko.Kadajošdvadesetšestgodinaprođe,jaću
bitimrtva,aonkoznagde.Ušla samupredgrađe smrti, i
ponekadse jakobojim.Tadakažemsebi–čitavegodinesu
još uvek nedodirnute. Jednog dana će mi otkazati neki od

32Исто.
33Bužinjska,A.iMarkovski,M.P.(2009)KnjiževneteorijeXXveka,Beograd:

Službeniglasnik,стр.502.
34Bužinjska,A.iMarkovski,M.P.нав.дело,стр.586.
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unutrašnjihorgana,alitajdanjedaleko.Sutrapopodnemo
raćudasevratimugrad,jerćepreksutrabitivremedaležim
uplavojsvetlosti,aliitidanisudaleko.Sedećemourestora
nu,razgovaraćemo,sumrakćepadati,ljudićedolazitiiod
laziti,narecepcijićudobitiključ,potomćusepopetiusobu,
istuširatise,opratizubeiuraditijošdesetinutakvihobičnih
stvari,naizglednebitnih,alizapravodragocenih, jerusebi
sadrževreme.

Ondaćedoćivremezaspavanje.Moždaćeonotićivećvečeras.
Moždaćeostatiuhotelu,alićemosamoležati,svakousvojoj
sobi,asutraotići,svakonasvojustranu.Amoždaćemovoditi
ljubav.35

Дијапазонмогућностиизбораостаје отворен–у складу с
постмодернистичким нелинеарним / хипертекстовним за
вршецима романа.36Стога, погрешна су сва она тумачења
којапредностдајуједномтумачењукрајадела(нпр.мело
драмскосентименталистичком)науштрбнекогдругог:

PričeVladimiraiValentineulićeseunekolikonavratauisti
narativnirukavac,poslednjiputuepiloguromana,kadaizne
nadauidiličnojatmosferidolazidojošjednogneočekivanog
obrta – emotivnog zbližavanja junaka koje ćemožda, kako
naslućujeValentina,završitivođenjemljubavi.Ovakavzavr
šetakromana,ukojemsemoguuočitiikontureljubavneme
lodrame,doneklemožedaoznačiizlazakjunakaizzačaranog
krugaslučajnostiinužnosti,tedapredstavinaznakuzametka
njihoveslobodnevolje,kojudotada,doknisurazmenili is
kustvao različitosti, prinuđenida žive saposledicamama
lo verovatnih događaja, nisu ispoljavali.Međutim, sam čin
seksualnogopštenjazajunakekojisupoputnjihovogtvorca
dosledniateisti,možedapredstavlja samokratkotrajni tre
nutaksrećeposlekojegćeponovo,užasnuti,okrenutiglavu
kapraznini.Utomsmislu,iznenadnioptimističkiobrt,usled
kojegegzistencijalističkibunt ikrikodjednomustupamesto
sentimentalističkojpatetici,nijebašnajsrećnijerešenje(De
useksmašina),madajeuskladusaprincipomverovatnoće
(jedanumilion).37

Саодноснотоме,„уобаслучајаинтерпретација[...]одсту
па од себе саме, јер да би се наметнула мора развијати
интерпретацију која јој се супротставља”38, односно саму

35Marković,V.нав.дело,стр.360–361,истакаоД.П.
36Упoредити:Татаренко,А.нав.дело,стр.301.
37Дунђерин,А.нав.дело.
38Луси,Н.Реторичкочитање,у:Књижевнареторика,приредиоРадовић,

М.(2008),Београд:Службенигласник,стр.173.
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себедеконструише,штоучитањунијеслучај.Аконепосто
јиброј„коначнихзавршетака”,тимпренебисмеопосто
јати ни само један (привилеговани) интерпретативни став
оњима,којије,нужно,конструисан.Уместотога,ованеја
сноћаупогледукрајадела,тј.сусретсдваиливишеједнако
вредна тумачења једино би се дала разрешити превазила
жењем „илиили” релације (између ова два лика, субјекта
иобјекта,читаоцаитекста,светаделаисветареалности).
Нејасноћа коју генерише Владимирово ћутање (Ništa nije
rekao) допушта реализацију било којег од Валентининих
„можда”,штоомогућавадемановско„узајамнопоништава
ње”(привидних)бинарнихопозиција,односноширењезна
чењскихмогућности откривањем „супротстављених снага
којеформирајузначењетекста”39.

КрвавозеленоИванаБачића40или
другачијипогледнасве(т)

Овајпрвенацмладогаутора,пажљивокомпонованиопре
знонаративновођен,далекојеодтогадабисемогаосма
тратипочетничкимроманом.Одабравшинаративнустрате
гијуаукторијалногприповедања41укомејеперсоналнипри
поведач(којипретендује,псеудодокументарнимпоступком,
даистиснеаутора,алиутоме,наравно,неуспева)естетски
литерарно мотивисан (он је бивши полицајац, инспектор,
записничаристражногсудије–гдејеиналетеона„досије
једногнеуобичајеногслучаја”)42,онзаузиматаквупозицију
којајенегденамеђисветаделаиреалности,чимеседеста
билизујеграницаизмеђутекстаистварностииуводисвоје
врснаозначитељсканапетост–нијелиприказанитуробни
светуправо–стварностукојојмиживимо?!

Писанунеореалистичкомманиру,романИванаБачићаипак
сепостављакаосупериорануодносунадругероманетог
проседеа (рецимо, Канџе М. Видојковића). Чак, извесна
језичка незграпност43 која се дâ уочити токомчитавог ро
мана као да је литерарно мотивисана и условљена ликом
главногприповедача:

39Kaler,Dž.нав.дело,стр.144.
40Свидаљинаводиутекстубићедатипрема:Bačić,I.(2015)Krvavozele
no,Beograd:Novapoetika–Argusbooks&Magazines.

41Терминологијакојасеодносинаформеприповедањаинаративнеситуа
цијепреузетајеоднемачкогнаратологаФранцаШтанцла[Stanzel]–ви
дети:Штанцл,Ф.(1987)Типичнеформеромана,НовиСад:Књижевна
заједницаНовогСада.

42Bačić,I.нав.дело,стр.9.
43Романуизвеснојмериоптерећујемноштволекторскихпропуста,који,

опет,указујунаодсуствопрофесионализмаурадуидавачаовогромана.
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Roman jeste ispisangotovozapisničarski,hladno,namerno
šturo,bezpreteranihulaženjaudubineosećanja, jergapi
še,kako je inaznačenounastavkuoneprverečenice,bivši
policajac,zapisničarsasuđenja,objektivniposmatrač,rekla
bihstravičnihdogađajaiisprepletanihsudbinakojesamoži
votmožedaukrsti,apisacmudrodaiskombinujeipovežeu
celinu.44

Стога, такво литерарно транспоновање животних реалија
постајемоделативноуодносуначитаву(несамолитерар
ну)стварност,каоипојединцауњој:„Мисмоувекунутар/
извантекстуалности,јертекстуалностомогућавадакажемо
свеоиндивидуи,укључујућиитодајеиндивидуанеизре
цива,штојенајубедљивијастваркојуможемодакажемоо
индивидуама”.45

ГлавниликБачићевогроманајемладисликардалтониста,
Страхиња.Чудооддетета,којејевећушестојгодинимае
стралносавладалофигуралностиосећајпростора,савсвет
видиунијансамаплавеижуте,нераспознајућипритомзе
лениицрвенидеоспектра,иуједносетрудећидатајсвој
недостатакнадоместиучењем.Својуразличитосттешкому
јебило,већодраногдетињства,даобјаснидруговима:

Milanajetojošvišezbunilojerkakojemogućedanekone
razlikuje samodve boje, i zašto ne pije lekove kada je bo
lestan? Strahinjamu je potom objasnio da za tu bolest ne
postoji lek,da jednostavnomoradanauči koji supredmeti
crveni,akojizeleniitakomoradaslika.Međutim,Milanje
idaljeverovaodamorapostojatinekavakcinakojomseto
možeizlečiti.46

Овонеразумевањеисходиштејенастојањадасесвакараз
личитостизлечи,вакцином,илидругимрепресивниммера
ма, нпр. ликовнокритичком нормом (која ће одбацити све
штонијеускладуспоетичкимканономкојијеонакодифи
ковала–патакоичитавСтрахињинопус)илибилокојим
другиммерамакојеимајузациљдасеиндивидуасаобрази
стандардиманормативногидентитета.

Међутим, у привредном, економском, образовном, етич
ком,каоисваколикомдругомпогледуграђанскимратовима
иинфлацијамадевастираномдруштву (каквим, сеурома
ну,приказујеАПВојводина–одлета1990.домајамесеца
2012.–наративномвременуромана)укомемалоштајош

44Volk,M.RekvijemIvanaBačića,predgovoru:Bačić,I.(2015)Krvavozele
no,Beograd:Novapoetika–Argusbooks&Magazines,str.5.

45Луси,Н.нав.дело,стр.180.
46Bačić,I.нав.дело,стр.32.
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функционише, наметање било какве норме постаје израз
лицемерја заједницеуодносунасвеоне (младе)људеко
јимаонанијепружилапр(а)вушансу.Главнилик,зато,по
стајесимболичкафигура–парадигмасвихониходбачених
талентованихмладихљуди.Приликом организације пост
хумне изложбе његових радова, у Кули (његовом родном
граду),Наташаобјашњавареторикуназиваизложбе–Кр
ваво зелено – реквијем једнојмладости (уједно и наслова
романа):

„Strahinjaje,kaoštovamjevećmoždapoznato,biodaltoni
sta.Nijerazlikovaocrvenuizelenuboju,”govorilajeNataša.
„Zbogtoghendikepanijeprimljenusrednjugrafičkuškolu,
kaoninaumetničkuakademiju.Strahinjajeumromlad,otud
zeleno.Međutim,zelenonepredstavlja samonjega,većči
tavu jednugeneracijumladih,koji sustradaliuovomsulu
dom,naopakomvremenu.Strahinjinživotbiojetežak,stra
šan,mukotrpan,jednomrečju–krvav;otudakrvavounazivu.
Ipak,verujemdaćesvakonaćivećnekusvojusimbolikuu
nazivu.”47

Ово редуковање симболике наслова припада перспективи
главног женског лика, Наташи, Страхињиној девојци, и,
посвемусудећи,будућојмајцињиховогдететаинеби је
требало изједначавати нити с intentio lectorisни с intentio
auctoris.48Овајлик,сведеннастрпљивуитолерантнуСтра
хињинупратиљу,младумузичаркуи јединукојаимавере
уСтрахињинталенатниједобиомогућностпунеиндиви
дуализације, односно само је уобличенна нивоуперсона
лизацијеиуизвеснојмерисхематизован.

Заразликуодње,Страхињадобијапунуиндивидуализаци
ју,остварену,пресвега,посредствомсвојеразличитости,не
уклапања,апотомипротивречностикарактеракојиизтога
проистиче(ондубокоусебижелидабудеприхваћен,аујед
нопостепеносамодбацујесвесебиблискељуде,немарећи
зањиховежеље и потребе).Монструозна освета над вла
диком,кога(унаративномтокукојипрерастаутрагањеза
непознатимпочиниоцемсексуалног злостављањанаддва
наестогодишњимСтрахињом)накрају,наосновутетоваже,
препознаје као свог силоватеља, изискујеприступкоји би
измириопсихоаналитичкепремисе,склонедауовомчину
видеизбојСтрахињинеправеприроде,гдесеон,коначно,
поистовећујесагресором,допустившидазлокојеприпада
опресивномсвету,накрају,постанедеоњегове сопствене
природеимогућих социокултурнихчитања, склонихда у

47Исто,стр.215.
48Еko,В.нав.дело.
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Страхињивидежртвудруштва.Стогабииовомсегменту
текста требало приступити деконструктивистички и бити
изнад ових (привидно) противречних читања, деридијан
скимукидањембилопозитивног,билонегативногквалифи
ковањаовогчина,чијебиправозначењетребалотражити
текурелацијипремадругимчиновима.

Страхиња укида зло из свог непосредног окружења тиме
штоубијавладику,апотом(знајућидајеалергичаннари
бу), симболичкомпричестирибом,наВеликипетак, у за
твору,извршавасамоубиство,симболичкисеискупљујући
овимчиномиостављајућисветусвојенајбоље–слике(зло
употребљене у материјалистичкој култури као и он сам –
каосредствозаприкривањетранспортакокаина).Постхум
наизложбаСтрахињинихсликапредставља,уједно,симбо
личкичин (научнотехнолошког) обесвећења тајнењегове
уметности:

„Slideshow,naovommonitoru,prikazujesveizloženeslike
provučene krozChromatic Visual Simulator, koji je razvio
japanskinaučnik,KazunoriAsada.Simulatorjedostupanza
androidiiphoneuređaje,možetegabesplatnouzetiipogle
datislikedirektnovašomkamerom.Naime,zavaskojiniste
upoznati, Strahinja je bio daltonista. Preciznije, njegov vid
patiojeoddeuteranopiaoblikadaltonizma,ionemogućavao
mu jedavidi crvenu i zelenuboju [...]To se,naravnonije
odrazilonanjegovoslikanje,alijeste–nanjegovoškolova
nje.Zbogsvoghendikepa,Strahinjanijeprimljennalikovnu
akademijuinikadnijepostaoakademskislikar,iakosvojim
delimazaslužujemestomeđunjima. Ipak,simulatorkoji je
razviogospodinAsada,omogućavanama,koji imamonor
malanvid,dasvetpogledamoočimaonihkojividedrugačije.
Stoga,dabismoupotpunostirazumeliStrahinjineslike,mo
ramoihpogledatinjegovimočima.”49

Но,читалацнеморапристатинатодаприхватиvirtualtour
којијепонуђенпосетиоцимаовеизложбе.Међутим,онне
може а да на препозна референце из реалности – распад
СФРЈ,злочиненаКосову,преживљавањеодшверцагорива
ицигарета,сведотракторскихблокадапоВојводини.Изла
зећиизпричебившегполицајца,посветомкоја,привидно,
неприпадароману,ауторсе,усвојеврснојпансемиози,по
игравастратегијамаозначитељскихпракси,такодасесам
роман,накрају,уобличавауинтерпретацијунашегдруштва
ивремена,тачније–његовуоштрукритику.50

49Исто,стр.217.
50Посветазавршавареченицом:„Uznaksećanjanasvogujaka,ZoltanaPrel

la,dasenjegovoimenikadanezaboravi,aujednouznaksvihčijisuživoti
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Различитихуметничкихизразаи домета, поетичкихпара
дигминакојимасууобличени,овиромани,осимочигледне
тематскесличности(која,самонаповршночитање,изгледа
каооријентацијакабизарном),имајујошједну,свимаима
нентнуособину.Сватрироманаприказануболесткористе
као полазиште за разматрање Различитости у контексту
премисакојесе зањувезујуу грађанскомдруштвускра
јаХХ,односнопочеткаХХIвека,сходнокојима„други”и
другачији постају не више заробљеници те различитости,
већкултуресамеиулогакојеимонадодељује,тимеихсим
боличкиподјармљујући.51Натајначин,разматраниромани
постајукритикакултуресаме,односноњенихконвенцијао
„другима”идругачијима.
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Abstract

This paper considers different narrative strategies and manners of
modelling characters with various disorders as the “other” in the
Serbiannovel at thebeginningof21st century, in the contextof the
postpostmodernist poetics and the poststructural (Foucauldian
deconstructionist)interpretativeparadigm.Eventhoughatfirstglance
it seems that such interest of novelists provides proof for a crisis of
narrationexhausted inan interest in thebizarre, thecase isquite the
opposite.Theresultsshowthatthedifferencesofthiskindinthenovels
inquestionaredepictednotasstigmatization,butasastruggleforthe
rightofhavingone’sownidentity,regardlessofthefactitdoesnotmeet

thenormativeidentitystandards.
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