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ПО РЕ ДАК СТЕ ПЕ НА ОТУ ЂЕ НО СТИ: 
НО ВИ САД У ПРО ЗИ ВЛА ДИ МИ РА ТА СИ ЋА

Но ви Сад Вла ди ми ра Та си ћа је град дво стру ко сти: ства ран град ко ји функ ци о ни ше 
као уто чи ше у се ћа ње и за ми шље ни про стор ко ји се чи ни да ни ка да ни је по сто јао или 
је за у век иш че зао, те се у окви ру при по вед ног ма те ри ја ла по но во ства ра и упи су је у 
да ту ге о гра фи ју. Кре ћу ћи се од пр вог до тре ћег сте пе на оту ђе но сти, на ра то ри у Та си-
ће вој про зи иду ли ни јом де во лу ци је, од ви шег ка ни жем сте пе ну су бјек тив не при вр-
же но сти гра ду, од пре ци зно ре кон стру и са ног гра да у се ћа њу, гра да су бјек тив но сти 
и ли ри зма у при чи „Уве че уз ру ски чај“, пре ко сре ди шње про зе у Та си ће вом но во сад-
ском опу су, ро ма на Ки ша и хар ти ја (2004) у ко јем је град из гу бље на плат фор ма над 
ко јом се вр ши пер фор манс, до се ман тич ки ту ђег про сто ра у ро ма ну Ста кле ни зид 
(2009), ко ји ви ше не при па да при по ве да чи ма већ при по ве да ни ма и сто га зах те ва пре-
во ђе ње сво је ег зо тич не струк ту ре. Као град де ча штва, Но ви Сад је по при ште ме лан-
хо лич них се ћа ња ли ри зма у при чи „Уве че уз ру ски чај“ (1995), да би већ у ро ма ну Ки ша 
и хар ти ја (2004) из гу био име и по стао пра зан про стор ко ји мо ра из но ва да се ис пу ни 
сми слом. По след њи сте пен оту ђе но сти од гра да на ла зи мо у ро ма ну Ста кле ни зид где 
до ла зи до го то во пот пу ног од су ства је зич ке тран спа рент но сти објек тив не ге о гра фи је 
гра да. Из пер спек ти ве на ра то ра, Но ви Сад по ступ но пре ста је да бу де по вла шће но ме сто 
ег зи стен ци је и по ста је про стор уну тра шњег су ко ба ју на ка и сми сла, књи жев но сти и 
ствар но сти гра да. Ово су про зе у ко ји ма се од нос на ра то ра и ју на ка пре ма гра ду кре-
ће од не жне фа ми ли јар но сти до пот пу не оту ђе но сти, од опи са ре ал не ге о гра фи је 
гра да до про из вољ не ге о ме три је, од име но ва не до не и ме но ва не то по гра фи је, од 
објек тив ног гра да лич ног се ћа ња до су бјек тив ног гра да у про це су ре и ма ги на ци је. 

Та си ће ва зби р ка Псе у до ло ги ја фан та сти ке (1995) са др жи углав ном лир ске при че. 
Јед на од та квих лир ских ви ње та је и пр ва при ча у зби р ци „Уве че уз ру ски чај“, ко ја нас 
уво ди у пр ви сте пен оту ђе но сти од Но вог Са да, што зна чи да је на ра тор при че нај бли жи 
ре ка пи ту ла ци ји ствар но сти гра да и по ве за но сти су бјек тив них осе ћа ња са објек тив-
ном ге о гра фи јом. У при чи на ра тор под се ћа из ве сну адре сат ки њу, мо гу ће сво ју же ну, 
на њи хо ве бли ске, при ја тељ ске су сре те у адо ле сцен том до бу ка да су жи ве ли у род ном 
гра ду. Иа ко то ниг де не ис ти че, мо же мо прет по ста ви ти да се, као и дру где код Та си ћа, 
ов де ра ди о дво је љу ди ко ји су го ди на ма ра ни је на пу сти ли сво ју зе мљу и на сто је да 
ожи ве се ћа ње на град кроз раз го вор. Овај псуедоаутoбиографизовани на ра тор (но си 
исто пре зи ме као и пи сац) пре тре са срећ на и ту жна, али не ви на се ћа ња из де чач ког 
до ба, ко ри сте ћи ре ал не ме ри ди ја не Но вог Са да. Осо бу ко јој се обра ћа пр во под се ћа 
на њи хо ве су сре те по ред ре ке: „Да ли се се ћаш, са да има то ме већ ви ше од де сет го-
ди на, али ипак, да ли пам тиш оне шет ње по под не, ка да смо се на ла зи ли на ке ју, код 
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ста рог мо ста, а он да кре та ли уз вод но, пре ма Ли ма ну, др же ћи се у ми сли ма за ру ке?“;1 
да би он да пра тио ли ни ју њи хо вих уо би ча је них шет њи: „У зим ске ве че ри по пе ли би-
смо се на дру ги спрат оне згра де у Бал за ко вој ули ци, код Ави са, где сам ста но вао као 
сред њо шко лац. Мо ји ро ди те љи би, се ћаш се, се де ли уто ну ли у ма сив не ко жне фо те ље 
у днев ној со би из ко је се и да нас ши ри го рак ми рис ду ва на.“2 У по чет ку он не спо ми ње 
име гра да, ја сно је да се ра ди о ро ман ти зо ва ним кли ше то по ни ми ма ко је сва ки реч ни 
град има. То су пе ри о ди не ви ног за до вољ ства. По мен име на кон крет ног гра да до ла-
зи ка да на ра тор по ку ша ва да до пре до не же ље них го ди на ра ног де ча штва ка да је био 
од ба чен, не при хва ћен и не за до во љан и ка да је уто чи ште на ла зио не то ли ко у свом 
по ро дич ном окри љу ко ли ко у ква р ту у ко јем је од ра стао. Као де чак ста но вао је у Ули-
ци Ан то на Че хо ва. Ули ца Ан то на Че хо ва ко ја пред ста вља цен трал ни то по ним ове 
при че на ла зи се у ста ром де лу гра да. То је ули ца ко ју од Фу то шког пар ка раз два ја 
Фу то шка ули ца и на не ки на чин је оде љу је од де ла гра да у ко ји Киш сме шта при чу 
„Ули ца ди вљих ке сте но ва“, у Ули цу Ли ли ке Бе ма. Обе при че су ис пре ки да на се ћа ња 
на де тињ ство. „Уве че, уз ру ски чај“ мо же се чи та ти кроз Ки шо ву при чу као се ћа ње на 
иш че зли свет и у исто вре ме као ин тен зив на че жња за из ми шља њем са вр ше ног све-
та. Бла го из ви је на Че хо вље ва ули ца је ме лан хо лич ни lo cus при че „Уве че, уз ру ски чај“. 
Пре сву че на кал др мом, она под се ћа на је дан усну ли и па сив ни свет гра ђан ске по ро-
ди це у на из глед без бри жном со ци ја ли стич ком дру штву, баш као што при ча из зби р ке 
Ра ни ја ди по тре сно све до чи та ко ђе о иш че злом гра ђан ском све ту пре на си ља, пре 
Дру гог свет ског ра та и оку па ци је гра да. Вра ћа ју ћи се још да ље у се ћа њи ма на де тињ-
ство, на ра тор Та си ће ве при че от кри ва и при ро ду оча ја услед од ба че но сти у шко ли. У 
тре ну ци ма уса мље но сти уто чи ште ви ше ни је на ла зио у ку ћи, већ у обли жњем ква р ту: 
„Уве че кад сам се вра ћао из шко ле, ишао сам кроз Ка то лич ко гро бље са бла сном, је два 
ута ба ном ста зом да се ни ко не би усу дио да ме пра ти и за дир ку је; сео сам на клу пу 
ис пред гро ба Иштва на Не ме та, не ка да шњег фуд ба ле ра Вој во ди не (се ћам се да је на 
ње му, ис пред пло че са име ном ста ја ла ка ме на фуд бал ска лоп та) и та мо остао до по сле 
‘ТВ Днев ни ка’ по ку ша ва ју ћи да схва тим шта се то де си ло.“3 

Из по зи ци је не ког ко је на пу стио си гур но, ушу шка но окри ље Че хо вље ве ули це, из 
не ста бил не по зи ци је ис ко ре ње ног су бјек та у ту ђем све ту, Та си ћев при по ве дач се се-
ћа на ив них деч јих му ка. Он их про вла чи кроз ре ал не град ске то по ни ме, Ка то лич ко 
гро бље, Са ра јев ску ули цу, ко је функ ци о ни шу као ко ор ди на те по зна тог про сто ра. Се-
ћа њем на ствар ни град он по ку ша ва да из ми сли се би си гур но уто чи ште. Ка да га са-
вла да пот пу на оту ђе ност и од ба че ност од школ ских дру го ва и нео пи си ва са мо ћа, он 
од ла зи на Ка то лич ко гро бље и се ди уз гроб фуд ба ле ра Иштва на Не ме та. На том ме сту 
од ба цу је бе ле ру ка ви це, од ба цу ју ћи на ив ност де чач ког до ба, илу зи ју чи сто те све та у 
ко ју су га сме сти ли ро ди те љи. Но ви Сад у овој при чи је град не ви но сти, град ко ји је 
још увек свеж у се ћа њи ма.

1 Вла ди мир Та сић, Псе у до ло ги ја фан та сти ке, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1995, стр. 7.
2 Исто.
3 Исто, стр. 11



Сл. 1 – Ка то лич ко гро бље као уто чи ште. (фо то: Миа Ћук)

Ова ква се ћа ња уста ље них пу та ња кроз град, ко ја су уте ме ље на у ствар ним то по-
ни ми ма Но вог Са да, на ста вље на су да се тка ју и у Ки ши и хар ти ји на дру гом сте пе ну 
оту ђе но сти. Ка да се на ра тор ка ро ма на Та ња се ћа де тињ ства (ко јег се нај ра ди је не би 
се ћа ла) она ви ше не по ми ње ствар не ко о р ди на те гра да, већ он по ста је сли чан ку ли си 
бај ке, за ми шље ном про сто ру ко ји се ипак мо же ствар но ре кон стру и са ти иа ко га она 
на мер но не име ну је: „Про це нио је ко ли ко ће ми тре ба ти да стиг нем из ра дио-ста ни це, 
прет по ста вио је да ћу ићи окол ним пу тем, по ред по зо ри шта за де цу и не ке ру ше ви не 
ко ја ће та мо оста ти го ди на ма, де це ни ја ма, пре ма ули ци са па пир ни ца ма и по сла сти-
чар ни ца ма на чи јем је по чет ку био дво рац бо је бре скве, да ћу про ћи кроз пе шач ку 
зо ну, свра ти ти у про дав ни цу пло ча на тр гу, пре ћи на су прот ну стра ну и за ста ти пред 
би о ско пом ко ји ће доц ни је би ти пре тво рен у тр жни цен тар (Апо ло цен тар).“4

 Основ на рад ња ро ма на Ки ша и хар ти ја пра ти хро ни ку мар ги нал не гру пи це са мо-
и зо ло ва них град ских аве ти, тро је по врат ни ка у град и дво је љу ди ко ји су га са мо сим-
бо лич ки на пу сти ли. Та ња, Со ња, Не стор, Жорж и Ђу ра Ирац при пре ма ју и ре а ли зу ју 
пер фор манс „Клио и Терп си хо ра“ као ан га жо ва ни умет нич ки про је кат. У пи та њу је 
при ча о мла дим љу ди ма, три де се то го ди шња ци ма, ко ји су на пу сти ли свој град ка да се 
он већ про ме нио то ли ко да је је дан од мо гу ћих све то ва пот пу но иш че зао, а дру ги још 
ни је на стао.5 Ово је те жња јед не не за ви сне гру пе да стек не моћ да об ли ку је ур ба ни 

4 Вла ди мир Та сић, Ки ша и хар ти ја, Све то ви, Но ви Сад, 2004, стр. 13; го ди не 1911. док тор Сте ван 
Ада мо вић у згра ди на пра вље ној упра во за ту на ме ну, отва ра пр ви стал ни би о скоп „Апо ло“.
5 Вла ди мир Гво зден, „Но во сад ски ро ман и ур ба на не ла год ност (се дам на по ме на и јед на опо ме на)“, 
Ле то пис ма ти це срп ске, књ. 491, све ска 1–2, ја ну ар –фе бру ар 2013, стр. 107.
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про стор6 у вре ме ну тран зи ци је. Го ди не ка да се од ви ја основ на на ра тив на ли ни ја об-
у хва та ју вре ме на кон 5. ок то бра, не где из ме ђу 2000. и 2004. Ро ман је та ко мон ти ран 
да кре ће од да на ка да је умет нич ки пер фор манс већ за вр шен и уна зад од ви ја ко ра ке 
до ње го ве апли ка ци је. У ме ђу вре ме ну, ли ко ви у то по граф ском ди ја ло гу или мо но ло-
гу кроз рас пра ве или до га ђа је им пли ци ра ју сре ди шње про бле ме ро ма на, као што су 
из гу бље на ге о гра фи ја, не и ме но ва ни град и оту ђе ност од про сто ра. Но ви Сад је за-
бра њен град, не и ме но ва ни про стор7 ко ји ви ше не при па да но си о ци ма рад ње, јер 
они гле да ју на ње га из пер спек ти ве гу бит ка. Он је пра зан про стор ко ји мо ра да се 
ис пу ни мит ским пер фор ман сом. Осим што га Та ња по ми ње уз New Del hi, New York и 
New Sad као нат пи се на пр ља вој шо љи, име Но ви Сад се не при мет но про вла чи у по-
гла вљу о Жор жу у јед ном тре нут ку ка да пу тем уну тра шње на ра тив не пер спек ти ве 
тре ћег ли ца овај њен при ја тељ до жи вља ва уо би ча је не на па де но стал ги је: „...био је 
же љан но вог по чет ка, по чет ка ко ји би био крај свих по че та ка, же љан но вог про сто ра, 
но вог гра да, не ког но вог са да [курзив М. Б.] у ко јем би се, па ра док сал но, мо гао сми ри-
ти, скра си ти.“8 Но ви Сад је име ном дис крет но по ло жен у ап стракт ну син таг му. Но ви 
Сад је не мо гу ће име но ва ти, већ је по треб но по но во га из ми сли ти. То је из ве сна ре-
ми ни сцен ци ја на при чу „За бра ње ни град“ Ла сла Бла шко ви ћа у ко јој овај но во сад ски 
ау тор отво ре но при зна је (ода ју ћи не ком не по зна том са го вор ни ку крај њу ду хов ну 
бе ду сво је ег зи стен ци је) не мо гућ ност име но ва ња гра да: „Чи та ва мо ја му ка, не ко ти хо 
га ђе ње, огле да ли су се у то ме што ни у јед ној при чи ни сам по ми њао ње го во име.“9 

Ју на ци ро ма на че сто, кроз уну тра шње то по граф ске мо но ло ге, тек сту ал но ма пи-
ра ју из ме ње ни град. Та ко Жорж, у на ме ри да при ку пи до вољ но сна ге да за ку ца на 
вра та бив шој де вој ци ко ју је оста вио при од ла ску у ино стран ство, по ку ша ва да на ђе 
осло нац у гра ду ко ји за ми шља као исти онај ко ји је оста вио за со бом. То је је дан од 
нај ду жих то по граф ских мо но ло га о Но вом Са ду у Та си ће вој про зи. Иа ко се не по ми ње 
ни јед но ме сто по име ну (ба рем не пре ма по сто је ћем или не ка да по сто је ћем) мо же мо 
да иде мо тра гом ли ка у ро ма ну. Ме ђу тим, он се, не на во де ћи име на град ских то по ни-
ма (осим Мо р нар ске ули це), по и гра ва са ствар ним и за ми шље ним гра дом, гра дом 
ко ји мо же да бу де би ло ко ји. Пи сац на том ме сту до след но спро во ди већ по ми ња ну 
не мо гућ ност име но ва ња гра да, као да же ли да по ру чи да сва ки траг ствар ног гра да 
ни је ви ше мо гу ће про на ћи: „Тра жио је ме ста на ко ји ма би ра ни је, док је још по зна вао 
свој град, мо гао да срет не са ња ре, ду ва че, сви ра че, при по ве да че, стрип-цр та че, лу-
да ке ко ји још увек во ле ту ва ро ши цу [курзив М. Б.] на сте ро и ди ма, во ле је до вољ но 

6 Сло бо дан Вла ду шић, „Ур ба но као иза зов“, По ља, го ди на 53, бр. 453, (сеп тем ба р–ок то бар 2008), 
стр. 57.
7 Име но ван је је ди но у фик ци о на ли зо ва ном исто риј ском до ку мен ту ко ји је уткан у текст као део 
исто ри је гра да у ко јој су се ње го ви гра ђа ни, пар ти зан ски иле гал ци, от при ли ке вр шња ци Та ње и 
ње не гру пе, хра бро бо ри ли про тив ма ђар ског оку па то ра. Док се град но ми нал но ле ги ти ми ше у 
слу ча ју оку па ци је спо ља у то ку Дру гог свет ског ра та, оку па ци ја из ну тра чи ни да ње го во име иш-
че зне. Име но ван је и у Не сто ро вој ка фан ској по ве сти о но во сад ском му зи ча ру Ми тру Су бо ти ћу 
Су би ко ји је умро у Сао Па о лу 1999. а екс пе ри мен ти сао је на по љу елек тро ни ке у ме ша ви ни са 
рит мо ви ма бо са но ве, сам бе, поп му зи ке итд.
8 Ки ша и хар ти ја, стр. 50.
9 Ла сло Бла шко вић, „За бра ње ни град“, Књи жев не но ви не, бр 50, 1998, стр. 57.
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да о њој рас пре да ју по ве сти и ле ген де, да по ње ним зи до ви ма ис пи су ју не ра зу мљи ве 
по ру ке, да ди жу уста нак на по мен пар кинг га ра же у ста ром цен тру, ула зе у ка та ком бе 
и тра же ту нел ис под ре ке, да ше та ју чи та ве но ћи, јер ви ше не ма ју куд да оду. Где сте 
аве ти? ми слио је. Ни су мо гли не ста ти. Ни су мо гли. Мно га од ста рих ме ста ви ше ни су 
по сто ја ла. Књи жа ра ’Ги Де бор’, у Мор нар ској, би ла је сру ше на. На ње ном ме сту уз ди-
за ле су се стам бе не згра де у па стел ним бо ја на чи јим те ра са ма, као за ста ве ко је по-
твр ђу ју без у слов ну пре да ју, ви јо ри ле џо кеј ке по ра же них Ти та на. Ви де о те ка ’Бер нард 
Па на со ник’ – та мо је пр ви и је ди ни пут ви део крат ки филм из се ри ја ла Ка фа и ци га ре-
те – пре тво ре на је у клуб Удру же ња мо де ла и ма не кен ки. Про ду жио је бу ле ва ром, 
про шао крај ста ци о ни ра ног трам ва ја из ко јег је тре шта ла до ма ћа денс му зи ка. Пред 
ка фе ом Пе ла ги ја у ком су се не кад оку пља ли глум ци, пе сни ци, му зи ча ри, угле дао је 
ред цр них ли му зи на са че тво ро ци фре ним ре ги стра ци ја ма. Кре нуо је пре ма ку ћи. Бу-
ле ва ром, по ред драг сто ра, по ред рад ње са веш-ма ши на ма из све ми ра, или из Сло ве-
ни је, по ред си на го ге, пи ја це, гим на зи је; про шао је по ред апо те ке, по сла сти чар ни це 
по зна те по су тли ја шу по су том са вр ше но од ме ре ном ко ли чи ном ци ме та, бен зин ске 
пум пе и не ка да шњег, са да за тво ре ног, Џез клу ба. На ста вио је да хо да пре ма ку ћи, 
пре шао је нео зна че ну гра ни цу где све тло сти ве ле гра да по ла ко бле де и сме њу ју их 
ми ри си јо да, ба ње, пар ка, гро бља, оро ну лих зи до ва де чи је бол ни це, и на шао се крај 
згра де бив шег при ја те ља ко ји је се бе про звао ’Ма цан’ за то што је ве ро вао да има са-
вр ше но те ло. Ма ца но ва згра да де ли ла је дво ри ште са ку ћом у ко јој се на ла зи ло се ди-
ште ки но-клу ба Па но ни ја. [Te r ra филм А. Д. – прим. аут.] Ро лет не су та мо, се ћао се, 
увек би ле спу ште не. Ни је знао за што и то га је у оно до ба коп ка ло. Ве ро ват но не ке 
про јек ци је, не ко је та да ре као, и та се реч, про јек ци је, у да ле ким ку то ви ма Жор жо ве 
ма ште, пре тво ри ла у сим бол опа ке тај не. Ро лет не ви ше ни су би ле спу ште не. Про зор 
је био отво рен и Жорж је, по кре нут им пул си ма из мла до сти, ра до зна ло шћу ко ју је 
га јио пре ма том ме сту и у ме ђу вре ме ну је по ти снуо, по гле дао уну тра.“10

Та да упо зна је Со њу Спил берг (она је по ста по ка лип тич ни пред став ник не ка да број-
не је вреј ске за јед ни це у Но вом Са ду). Има ју ћи у ви ду по да так да ни ка да ни је на пу сти-
ла град, она ма ни пу ли ше ле ги ти ми те том по ве сти о дру га чи јем гра ду. Го во ри о дру гој 
стра ни оба ле и ме сту ко ја је не кад био ма га цин апо те ке. Ка фић, ко ји се та да пр ви пут 
уво ди у при чу, по ста ће је дан од нај ва жни јих шта бо ва па лих ан ђе ла исто ри је гра да, 
аве ти и сен ки ко ји лу та ју у окр ње ном ур ба ном пре двор ју па кла. С об зи ром на то да 
се као рен ти јер про сто ра на во ди име Ђу ра Ирац са свим је мо гу ће да је као пред ло жак 
по слу жио по сто је ћи град ски ка фе Да блин11 ко ји за и ста фи гу ри ра као ур ба но пе ри-
фер но сте ци ште. У ње га се си ла зи као у ла гу ме ис под Твр ђа ве.

10 Ки ша и хар ти ја, стр. 73–76.
11 Же лео бих на овом ме сту да скре нем па жњу на ро ман Опро штај ни дар (2001), ко ји сам на мер но 
из о ста вио у овом есеј. На ра тор ро ма на, ко ји при по ве да о мла до сти у Но вом Са ду, на мно гим ме-
сти ма дис крет но опо ми ње чи та о це и ви нов ни ке на злат ни пе ри од ур ба не кул ту ре пр ве по ло ви-
не 80-их го ди на у Но вом Са ду, ко ја је под ра зу ме ва ла му зич ке по сто ја ње пра ва ца као што су њу вејв 
и пост панк. Је дан од нај леп ших ам бле ма тог вре ме на при ме ње них у ро ма ну је опис раз ме не 
му зич ких ин стру ме на та на ра то ро вог бра та, Фир чи ја, бу ду ћег ли де ра ЛСВ-а и дру гих ствар них 
љу ди, као и по мен бен до ва Бо је, Град, Обо је ни про грам и Лу на. По ред не ко ли ко јед но став них и 
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То по граф ски мо но лог на том ме сту у ро ма ну по ста је то по граф ски ди ја лог. На ста-
вља ју шет њу у обли жњем кра ју, пре ла зе (Фу то шки) пут и ула зе на гро бље: „Оти шли 
су за тим на гро бље, ше та ли кроз але је, крај сло мље них пло ча, до ста ре ка пе ле и да ље, 
у мрак. По ду ва ли су крај ка ме не фуд бал ске лоп те. Се де ли су за јед но, до зо ре, на на-
пу ште ном гро бу.“12 Ка то лич ко гро бље још јед ном по ста је уто чи ште, lo cus си гур но сти 
Та си ће вим ју на ци ма. Со ња и Жорж се у окри љу но ћи по вла че на гро бље и сме шта ју 
се баш по ред спо ме ни ка Иштва на Не ме та, као у при чи „Уве че, уз ру ски чај“. Са мо са да 
се ку ју пла но ви за пер фор манс ко ји ће да раз ги ба град и ње го ве ста нов ни ке. У на ве-
де ној при чи тај део гра да око гро бља имао је зна чај ну функ ци ју као си гур ни про стор 
мла дог ау то би о гра фи зо ва ног на ра то ра Та си ћа. Град се по сте пе но осва ја. То је још увек 
град не ви но сти (без пот пу не за шти те). По врат ни ци и из гу бље ни ста нов ни ци у Ки ши 
и хар ти ји град об у хва та ју ши ре мар ги не, иден ти фи ку ју се са це лим град ским те лом 
иа ко по је ди на ме ста пре у зи ма ју уло гу ур ба не до ми нан те.

Штранд и Мост сло бо де, уз ко је се пер фор манс окон ча ва и ко је у скла ду са по е ти-
ком ро ма на, на ра тор ка не име ну је, фи гу ри ра ју као кључ не то по ним ске од ред ни це у 
ро ма ну. Штранд је lo cus mor tis гра да Но вог Са да. Обе ле жен је исто ри јом као смр ћу и 
смр ћу као исто ри јом. Пр во се та мо од и гра ла кр во лоч на и је зи ва Но во сад ска ра ци ја 
ја ну а ра 1942. го ди не,13 а по том је Мост сло бо де ко ји пре ла зи пре ко Штран да био сру-
шен за вре ме тзв. НА ТО ин тер вен ци је, апри ла 1999. го ди не. За јед но чи не овај део 
оба ле Ду на ва код Но вог Са да зна ком уни шта ва ња. Упра во око тог де ла гра да ју на ци 
Ки ше и хар ти је ор га ни зу ју пер фор манс ко јим из но ва осми шља ва ју сво је жи во те уну-
тар про сто ра гра да ко ји оправ да но сма тра ју да су из гу би ли.

Мост сло бо де је ур ба на жи ла ку ца ви ца ко ја по ве зу је Бу ле вар осло бо ђе ња са из-
ла зом на ау то-пу т пре ма Бе о гра ду, ако на град гле да мо као на жив ор га ни зам, као што 
Та ња чи ни ка да же ли да га за ми сли са кр во то ком, плу ћи ма, ли цем. Вр ху нац ро ма на 
пред ста вља пост мо дер ни стич ки нео а ван гард ни пер фор манс са чи њен од му зи ке, 
пле са, рит ма ко ји се де ша ва на Ду на ву, а за вр ша ва на глав ном град ском ку па ли шту 
Штран ду. Ни је ни слу чај но ни пер фид но што се баш по ред тог „пре по ло вље ног мо ста“ 
од и гра ва овај пер фор манс као ди на мич ка кул ми на ци ја основ ног на ра тив ног то ка 
ро ма на, с об зи ром да је те ле о ло ги ја са мог умет нич ког чи на да, крат ком кли нич ком 
смр ћу гра да, за пра во ожи ви и по кре не ње не ста нов ни ке ко ји би се у да том тре нут ку 
на шли на ули ца ма гра да. Мост сло бо де је го то во осам го ди на на кон за вр шет ка НА ТО 
агре си је ста јао по гу рен и из ло мљен, ви дљив са свих стра на тог обал ског де ла Ду на ва, 
зра че ћи оп шту апа ти ју ста нов ни штва и по след њи чин њи хо вог тран зи ци о ног мр тви ла. 

дир љи вих па са жа о кли мак су да тог пе ри о да (пред по че так 90-их) гра фит „Џар муш Џим, сво је 
мај ке син“ ре пре зен ту је си нег до ху суп кул тур них скло но сти јед не за јед ни це.
12 Ки ша и хар ти ја, стр. 76.
13 Из вр сна при ча Алек сан дра Ти шме „Без кри ка“ па ра лел но при ка зу је Штранд као ку па ли ште, као 
ме сто за бо ра ва на ком гра ђа ни мир но из ле жа ва ју, ли жу сла до лед и игра ју лоп те и ме сто ужа сног 
зло чи на на ко јем су мно ги њи хо ви су гра ђа ни на тем пе ра ту ра ма ис под ну ле ски да ни до го ле ко же, 
по ни жа ва ни, му че ни, стре ља ни, а по том ба ца ни под лед упра во на том ме сту. Ова кво це ре брал-
но за до вољ ство слич но опи су је и Та сић, иро ни зу ју ћи ма ке те љу ди ко ји по ред грд не ру ше ви не 
пер фо ри ра ју бе за зле не об ли ке ужи ва ња.



Сто га је ово ро ман о из ли ву ки ше на опу сто ше ни град, а не о „ис ку ше њи ма од ли ва 
мо зго ва“, ка ко у при ка зу ро ма на14 тен ден ци о зно при ме ћу је Иван Не гри шо рац.

Но ви Сад, не и ме но ва ни и за бра ње ни град у Ки ши и хар ти ји је сте град исто ри је, 
град ру ше ви на, град сме ћа и град лу та ли ца. Опи си ми ри са уже глог сме ћа из кон теј-
не ра („ми ри са ло је на сме ће“, Жорж је во лео да из но си сме ће), мо ти ви ру ше ви на („не-
ка ру ше ви на ко ја ће та мо оста ти веч но“, згра да ко ја се спре ма ла за ру ше ње ис пред 
згра де у ко јој је ста но ва ла Та ња) и по вре ме но по ми ња ње Исто ри је Но вог Са да (1918) 
од Мел хи о ра Ер дуј хе љи ја пред ста вља ју три чво ри шне тач ке за основ ну хи по те зу на 
ко јој се вр ши ре и ма ги на ци ја гра да. Ка да го во ри мо о Но вом Са ду у Ки ши и хар ти ји 
ми сли мо на Но ви Сад по сле бом бар до ва ња, Но ви Сад у тран зи ци ји и Но ви Сад трен-
ди то ко ва из ког се веч но из гу би ла исто риј ска ге не ра ци ја ко ја је на сле ди ла нео а ван-
гар ди сте: му зи ча ри, умет ни ци, пи сци ко ји за јед но уз ви ку ју „Ово је био наш град!“ 
Ду жност је сте по ку ша ти спа си ти град од не план ског ру ше ња, што под ра зу ме ва ру-
ше ње се ћа ња, исто ри је и пре пу шта ње це ло куп ног ур ба ног ком плек са за бо ра ву ко ји 
се, ка ко би на ра тор ка ре кла, фа ло цен трич но уз ди же на те ко ви на ма по тро шач ке ар-
хи тек тон ске ло ги ке: бан ке и тр жни цен три сме њу ју би о ско пе и фа бри ке.

Основ на те жња ју на ка у ро ма ну Ки ша и хар ти ја је сте да из ве ду град за се бе на 
те ко ви на ма ста рих осе ћа ња пре ма по зна том про сто ру. За то је Но ви Сад у том ро ма ну 
пер фор ми ра ни град. Од но сно, то је не и ме но ва ни, али по сто је ћи про стор ко ји је при-

14 Иван Не гри шо рац, „Свет и ње го во са вр шен ство“, Ле то пис ма ти це срп ске, год. 181, књ. 475, св. 3 
(март 2003).
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Сл. 2 – Штранд као lo cus mor tis гра да Но вог Са да и Мост сло бо де, око ко јих се од и гра ва 
пер фор манс „Клио и Терп си хо ра“ као ди на мич ка кул ми на ци ја основ ног на ра тив ног то ка 

ро ма на. (фо то: Миа Ћук)



ре ђен на осно ву умет нич ког чи на. Град ко ји при до би ја сми сао са мо у то ку тра ја ња тог 
умет нич ког про це са. Ствар ни град је фраг мен ти зо ван, сме штен на дру гом сте пе ну 
оту ђе но сти ста нов ни ка од ње га, у овом слу ча ју од ју на ка у ро ма ну. При ме ти ли смо да 
се ју на ци ро ма на у раз ли чи тим си ту а ци ја ма и пе ри о ди ма жи во та кре ћу ствар ним 
гра дом као из гу бље ним про сто ром, ње го вим ули ца ма и по ред ре ал них гра ђе ви на, 
не же ле ћи ни у јед ном тре нут ку да их име ну ју и на тај на чин по ку ша ва ју да га по но во 
осми сле, да му да ју сми сао уну тар лич не хи ги је не по што ва ња жи вот ног про сто ра. 
Та кав про цес ре и ма ги на ци је под ра зу ме ва ми са о ни од гој се ћа ња на град, не као ре-
ал ни ге о граф ски про стор већ као сим бо лич ки про стор за у ста вљен у вре ме ну. Но ви 
Сад не ма име у Ки ши и хар ти ји, он је без и ме на шу пљи на у ко ју мо ра да се ули је ки ша 
сми сла, се ћа ња, исто ри је, љу ди, му зи ке, рит ма, гла са, сли ке, бо је, и уоп ште жи во та. 
По ку ша ва ју ћи да се од у пру сти хи ји но во та ри ја, ју на ци ро ма на пру жа ју от пор си сте-
му ко ји на сле ђе ну ге о ме три ју ур ба ног про сто ра те жи да на ру ши не ја сном ло ги ком 
ши ре ња, про фи та и мер кан ти ли зма. У том сми слу, ово је сте ро ман о сло му јед ног 
до ба, о сме ни ге не ра ци ја и одр жа ва њу у жи во ту из ве сних град ских то по ни ма ко ји 
има ју зна чај за за шти ту се ћа ња као сим бо лич ке сво ји не. Али ово је та ко ђе и при ча о 
про дук тив ној еко но ми ји илу зи ја ко је се га је на тој пре крет ни ци вре мен ских пе ри о да.

Про дук тив ност та квих илу зи ја иш че за ва у ро ма ну Ста кле ни зид (2009) где је град 
ар хи ви ран по пут бле де фо то гра фи је ко ју те ле гра фи са ни на ра тор ро ма на, ро ђен и 
од ра стао на тлу да ле ке Ка на де, ни је у мо гућ но сти да иден ти фи ку је. Кроз прет по ста-
вље ног при по ве да ча ко ји го во ри из по зи ци је „де ча ка ко ји је ка сно про го во рио“, си на 
дво је ка над ских еми гра на та из Но вог Са да, град се по ме ра на тре ћи сте пен оту ђе но-
сти. Он ви ше ни је град при по ве да ча, као у ра ни јим слу ча је ви ма, он је град при по ве-
да них: „У по ро ди ци, рас пра ва је по че ла на те ра си мај чи не ку ће, на мар ги ни исто риј ског 
до га ђа ја ко ји је на зван јо гурт ре во лу ци ја.“15 Ја сну на зна ку да се ра ди о Но вом Са ду 
илу стру је апо стро фи ра ње ре ал ног исто риј ског до га ђа ја, ме ђу тим, ви ше ни је мо гу ће 
пре ци зно ло ци ра ти да ти то по граф ски по ло жај ју на ка у ро ма ну: „За чу ли су жа мор и 
не раз го вет не по ви ке из окол них ули ца. Из и шли су у пред ње дво ри ште и кроз ме тал-
ну огра ду ви де ли љу де ко ји су се кре та ли ка згра ди по кра јин ског Из вр шног ве ћа. 
По сма тра ли су их ка ко про ла зе или сто је на углу и пу ше, ка ко не ки од њих пру жа ју 
ру ке пре ма ка пи ји, мо ле за ча шу во де, од ла зе ка бу ле ва ру.“16

У Ста кле ном зи ду до ла зи до оне о би ча ва ња гра да кроз по сре до ва ње исто риј ских и 
ге о граф ских де та ља, он по ста је туђ про стор ко ји се мо ра пре ве сти. На ра тор ове при че 
не ну ди ла ка ре ше ња под ра зу ме ва ном чи та о цу. Он тра жи ак тив ног чи та о ца ко ји ће 
има ти раз у ме ва ња за на ра то ра кроз чи ју при зму се рад ња при по ве да. Као де те еми гра-
на та из др жа ве ко ја ви ше не по сто ји он, про го њен исто ри јом, има те жак за да так да 
ре кон стру и ше све по ро дич не де та ље уну тар спе ци фич ног дру штве ног и по ли тич ког 
иди о ма. Ње го ви ро ди те љи су се рас та ли због ве ли ког оп те ре ће ња де ша ва ња из до мо-
ви не (уби ства мај чи не се стре-но ви нар ке, чи ја је суд би на у ро ма ну де ли мич но уте ме-
ље на на жи во ту ју го сло вен ске но ви нар ке Да де Ву ја си но вић). По ку шај да се по ве жу све 
уда ље не тач ке ове зе мље пот цр та ва јед ну ег зо тич ну со ци о ге о гра фи ју. Но ви Сад у овом 

15 Вла ди мир Та сић, Ста кле ни зид, Адре са, Но ви Сад, 2009, стр. 38.
16 Исто, стр. 39.
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тран скрип ту игра ми ни мал ну уло гу, ви дљив је у на зна ка ма. Јо гурт ре во лу ци ја или ан-
ти би ро крат ски пуч ко ји се до го дио 1988. го ди не опи сан је јед ном сце ном у ко јој хор да 
љу ди пре пла вљу је ули це гра да због че га је до га ђај бла го оне о би чен и опи сан из ра кур-
са не по зна тог, што Но ви Сад у овом ро ма ну пре ру ша ва у по ли тич ки град. 

Ре пре зен та ци ја Но вог Са да у про зи Вла ди ми ра Та си ћа иде ли ни јом де во лу ци је, од 
ви шег ка ни жем сте пе ну при вр же но сти на ра то ра гра ду. Пр во је то град де ча штва и 
не ви но сти, да би на сле де ћем сте пе ну по стао не и ме но ва ни град ко ји мо ра да се пер-
фор ми ра и на кра ју је то по ли тич ки град о ком се при по ве да са не ка жње не дис тан це. 
Из пер спек ти ве на ра то ра тај град пре ста је да бу де по вла шће но ме сто ег зи стен ци је и 
по ста је про стор уну тра шњег су ко ба ју на ка и сми сла, књи жев но сти и ствар но сти гра-
да. Све оно што је би ло део ре ал не исто ри је гра да ни је са др жај књи жев не ин тер пре-
та ци је јер Та сић ко ри сти мо гућ ност да бу де ре ин тер пре та тор гра да, а не слу жбе ник 
да то сти. Пи сац не ма оба ве зу да ли же ра не гра ђан ства и њи хо вог гра да; на про тив, он 
има пра во да од го вор ном ре а ли за ци јом умет нич ке гра ђе и по ли ти ком пи са ња обе-
ле жи ствар ни град на има ги нар ној ма пи књи жев них гра до ва, а не има ги нар ни град 
на ствар ној ма пи свет ских гра до ва што је ре пу та ци ја о ко јој при та је но ма шта ју ака де-
ми зо ва ни при ви ле го ва ни на ци о нал ни ду ше бри жни ци.

So und track уз есеј:

1. ЛУ НА – По вра так 
2. ЕКВ – За јед но 
3. ЛУ НА – Ме тро по лис 
4. ЧИ СТА ПРО ЗА – У гр чу, на дам се, про ла зног рас по ло же ња 
5. ОБО ЈЕ НИ ПРО ГРАМ – Ау то бран 
6. COL DPLAY – Don’t Pa nic 
7. REX EX CLU SI VII (СУ БА) fe at. МАР ГИ ТА СТЕ ФА НО ВИЋ – Али са 
8. BOYE – Лу ди ло ма ши на 
9. МИ ЛАН МЛА ДЕ НО ВИЋ fe at. СУ БА – ЧА У РА 
10. ART BLA KEY – Slowly But Su rely 
11. СУ БА – Se re ia 
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