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Лаура Барна

ГДЕ ЋЕ БИ ТИ СУ ТРА
Ми лу тин Уско ко вић, сто го ди шњи ца 

(јун 1884 – ок то бар 1915)

Шта се де ша ва кад ми сао из гу би рав но те жу? Мо гу ће је и ово: тад гр че ви то на ме-
ра ва да до вр ше не или не до вр ше не це ли не кон цен три ше у дис пер зив ну фор му не би 
ли се оса ми ла и стврд ну ла у при чу. Мо жда је на овај на чин и Ста ни слав Ви на вер до-
пу штао ми сли да га во ди, са би ра ју ћи При че ко је су из гу би ле рав но те жу. На шта би 
ми сле на Иси до ра Се ку лић оћу та ла под ме ћу ћи Са пут ни ке у освит но вог до ба, ко је је 
у остат ку Евро пе из гу би ло гип кост и по ста ло вре ме шно, оли че но већ у – мо дер ну. Ко 
зна за што је до бро то ве чи то инат но ка ска ње Ср би је?, пи та ла би се по ма ло сет но Да-
ни ца Мар ко вић раз ме шта ју ћи пе си ми стич ке сти хо ве у зби р ку Тре ну ци.

Али, шта он да? Где ће би ти су тра?
Екс пе ри мент су Уско ко ви ће ве лир ске цр ти це Vi tae frag men ta (Књи га за умо р не љу де) 

или Под жи во том. Умо р не љу де од на ме та ног жи во та. И кад ни су скрај ну ти, са ми се 
по вла че пред на до ла зе ћим им пул са ци ја ма уз ду ва ва ним олу јом са За па да. Али и Ис-
то ка. И ту се де сио бунт гру пе срп ских умет ни ка на спрам апа ти је умо р них љу ди. Де сио 
се пре сек над Ср би јом.

Та ко, уо ста лом, по чи ње и XXI век. Да кле, un der gro und екс пе ри мен том. 
А спо чет ка XX ве ка за хук та ва се мла да срп ска аван гар да. Са Ми лу ти ном Уско ко-

ви ћем и лич но сним пе сма ма у про зи фа та ли стич ке ре цеп ци је свег све та и жи вот них 
фраг ме на та од ко јег је тај исти свет скло пљен као за бри ња ва ју ћи пазл над ко јим се 
над но се ње го ви, за на но се сва ко дне ви це мор бид но пре о се тљи ви ју на ци: сен ти мен-
тал ни до шља ци, иде а ли сти, нео ро ман тич ни са ња ри, ђа ци и сту ден ти, пе сни ци не у ка-
ља ног сен зи би ли те та или тра ги ча ри Но вог до ба. 

И без ус те за ња, рас кри ли ће срп ска књи жев на пред стра жа аси ми ло ва ним иде ја ма 
евро пеј ски дах и дух ме ђу око ре ле тра ди ци о на ли сте, у на сто ја њу да по рав на ју свет 
у јед но – Ве ли ки Свет или Ве ли ку Евро пу, без гра ни ца или та ра ба. Или је бар по сто ја-
ла до бра на ме ра кон цен три са них ми сли ко је су при вид но и при вре ме но ус по ста ви ле 
рав но те жу. 

Да кле, екс пе ри мент или ин ту и ци ја? 
У освит бал кан ских и Пр вог свет ског ра та, ис по ста ви ла се ра ци о нал на по тре ба за 

гра ђе њем но вог све та, ко ји је из и ски ва ло но во до ба. По ја вљу је се но ви круг књи жев них 
ар хи те ка та спрем них и охра бре них све жом ари јом уз ду ва ном но вим умет нич ким прав-
ци ма: им пре си о ни змом, фу ту ри змом, фо ви змом, екс пре си о ни змом, Но вом Евро пом без 
гра ни ца бар кад је умет ност по сре ди, књи жев них ар хи те ка та не на мер них да иг но ри шу 
прет ход но ис ку ство, већ га узи ма ју као по моћ но гра ди во. А гра ди ло се про о се ћај ним 
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ар ти стич ким сред стви ма, екс пе ри мен ти са ло и по бу њи ва ло око шта ле мо зго ве, бун тов-
ним на ле том ожи вље ног је зи ка идеј но и есте тич ки хе те ро ге не гру пе мла дих ли те ра та: 
Ми лу ти на Уско ко ви ћа, Ми ла на Ву ка со ви ћа, Вељ ка Ми ли ће ви ћа, Си ме Пан ду ро ви ћа, 
Ди са, Да ни це Мар ко вић, Ста ни сла ва Ви на ве ра, Вељ ка Пе тро ви ћа, Иси до ре Се ку лић...

Да кле, би ла је то сти дљи во-по бу ње на на ја ва срп ске мо дер не. 
И Ми лу тин Уско ко вић по ста је ко ри феј и про фе та мо дер ни стич ког при по ве да ња. 
Ро ђен у по ро ди ци с је да на е сто ро де це, у ко јој се због бе де и оску ди це јед на др ве-

на олов ка де ли ла на је да на ест пар чи ћа, с пар че том пре о ста лог гра фит ног шпи ца, 
Уско ко вић ће се, на кон шест раз ре да ужич ке гим на зи је, го њен жуд њом за зна њи ма 
као за жи вот ном све тло шћу, под гур ки ван же љом за за до во ље њем ра до зна ло сти, 
за пу ти ти пе шке у Бе о град.

И у пре сто ни ци за по чи ње да гра ди мо дер ну при чу ко ри сте ћи соп стве но те ло за 
сце но гра фи ју у ко јој ње гов ју нак, ин те лек ту а лац, раз ви ја свој уну тар њи свет и еми ту-
је га као ду го ме тра жни филм, пре пун уну тар њих дра ма тич них ло мо ва и ди ле ма.

Те жи ште свег де ша ва ња, а што је и је дан од ино ва циј ских мо ме на та, Уско ко вић 
из ме шта из ру рал ног у ур ба ни аспект, уво де ћи на ве ли ка вра та у срп ску књи жев ност 
по јам и зна чењ ску од ред ни цу град ске при че или бе о град ски ро ман на све о бу хват ни ји 
и ау тен тич ни ји на чин не го што је то успе ва ло Си ми Ма та ву љу у Бе о град ским при ча ма 
на при мер, де ли мич но де кон стру и шу ћи до та да уста ље ну фа бу лу у сво јим кра ћим, 
али и оним ду жим при по вед ним фор ма ма, на чи ном ин тер по ла ци је ду гих и ем фа тич-
них па са жа с опи си ма су бјек тив них ста ња ли ко ва у од луч ном од би ја њу при ла год бе 
на сва ко дне ви цу па ла нач ке фи ло зо фи је. Овим сво је вр сним је зич ко-стил ским екс пе-
ри мен том, искре но шћу и не слу ће ним ди мен зи ја ма ду ха и ми сли, из ра жа ва ном скеп-
сом и стро го из бир љи вом ме лан хо ли јом ре чи, Уско ко вић све сно раз гра ђу је мо но то-
ни ју и ону оче ки ва ну од уо би ча је но сти хар мо нич ност у кон стру и са њу ком по зи ци је 
књи жев ног де ла: ро ма на, при по вет ке, цр ти це као сво је вр сног ку ри о зи те та, све јед но. 
Без ус те за ња, сме ло се по и гра ва се гмен ти ма при ча ња, рас по ре ђу ју ћи их у над ра цио-
нал не сфе ре опи пљи вог сим бо ли зма и на гла ше не екс пре сив но сти, чак на гра ни ци 
раз и гра но сти ум ног и за ум ног. 

Те мат ске од ред ни це Уско ко ви ће ве при по вед не про зе оме ђе не су дру штве но-по-
ли тич ким, све ег зи стен ци јал ним и со ци о ло шким кон тек стом, не из ве сним ста њем по-
ли тич ких при ли ка у Ср би ји на раз ме ђу ве ко ва у ко јем се ње го ви књи жев ни ју на ци 
ло ме и по вла че у ора хо ву љу ску по сле сва ког на ле та не ра зу ме ва ња пред по ку ша јем 
ус по ста ве вред но сног си сте ма, по ста мен та здра вог оп стан ка на ци је и је дин ке. 

Да кле, екс пе ри мент. 
Бал кан ски ра то ви и Пр ви свет ски рат сру ши ли су за нос и ен ту зи ја зам Ми лу ти на 

Уско ко ви ћа. Схва тив ши да се уру ша ва иде ја о бал кан ској кон фе де ра ци ји и ује ди ње њу 
ју жно сло вен ских на ро да, у тре ну ци ма ду шев ног ра строј ства и ма ло ду шно сти, 15. 
ок то бра сво је те ло као сце но граф ску по зор ни цу за при по ве сти пре ра но ута па у на-
бу ја лу ре ку То пли цу. Имао је та да три де сет и јед ну го ди ну и се бе угра дио у срп ски 
умет нич ки екс пе ри мент.

А, опет, спо чет ка XXI ве ка, у на шој књи жев но сти по ја вљу је се нео ре а ли зам, не рет ко 
окрут ног, твр дог екс пе ри мен ти са ња, ли ше ног свег сен зи би ли те та и здра вог су бјек-
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ти ви зма, као не по треб них, па те тич них или бес ко ри сних ре а ли ја ме ста и вре ме на, 
жу де ћи за из ди за њем над ствар но шћу де кон струк ци јом је зи ка, што би мо гло ли чи ти 
на бег од се бе. Град ска при ча ого ље ног но ви нар ског при ча ња без ек ста тич не на ра-
ци је с еле мен ти ма ан ти у мет нич ке из ра жај но сти. Пост мо дер на је одав но пре ва зи ђе на 
ну жно шћу но вог и но вог, фо то граф ског и фак то граф ског ис ка за. Не што као ди ги тал на 
при ча од ра за ме ста и вре ме на ко ја за ди ре у су шти ну син те ти са ног бо ла оту ђе не је-
дин ке, не ха ју ћи баш мно го за узро ке, а ни по сле ди це. Ва жно је ука чи ти тре ну так. 
Ла жи или исти не. 

Да кле, екс пе ри мент. 
И... где ће, ко нач но, би ти то су тра? 

Бе о град, ја ну ар 2015.




