
ПУТОВАЊЕ, ПРЕЉУБА, ДЕТЕ, АГРЕСИВНОСТ
(Јелена Ленголд: У три код Кандинског, Архипелаг, Београд, 2013)

Не ма сум ње да збир ка при ча Је ле не Лен голд оста вља ути сак је дин стве не це ли не. 
Ме ђу тим, све оно што низ при по ве да ка нај че шће по ве зу је у књи гу или ци клус (је дин-
стве ни про стор, дру штве ни ми ље, при по ве дач, при по вед ни по сту пак итд.) у овом 
слу ча ју не до ста је. Го то во по свим кри те ри ју ми ма реч је о вр ло хе те ро ге ној књи зи. 
Исто вре ме но, док у ве ћи ни збир ки при по ве да ка ко је се чи та ју као це ли на по сто ји 
мно штво раз ли чи тих суд би на чи ни се да, упр кос мно штву раз ли чи тих при по вед них 
окви ра, то ни је слу чај са овом. Тач ни је, док је уоби ча је но да у збир ци при по ве да ка 
пи сац ис пи та ви ше од јед не суд би не, Је ле на Лен голд ис пи ту је ма ње од јед не. Раз ли-
чи ти при по ве да чи и кон тек сти у ко ји ма се де ша ва ју при че слу же са мо као сред ство 
да се са ви ше стра на раз мо три не ко ли ко аутор ки них оп се сив них те ма. Као да је у 
пи та њу јед на иста при ча ко ја се де ша ва раз ли чи тим љу ди ма и са мим тим дру га чи је 
се и раз ре ша ва. 

Ма да ли ко ви при ча Је ле не Лен голд во де са свим раз ли чи те жи во те, то ни је од кључ-
ног зна ча ја због то га што ни јед на при ча не го во ри о њи хо вим сва ко днев ним жи во ти-
ма. Оне се ба ве по вла шће ним тре ну ци ма, ка да чо век ис трг нут из сво је уоби ча је не 
сре ди не и ру ти не са гле да ва свет и се бе на дру га чи ји на чин. Сва ка од ових при ча го-
во ри о жи во ту уну тар жи во та. Тај по вла шће ни пе ри од у нај ве ћем бро ју при ча је пу-
то ва ње. Нај че шће је у пи та њу пу то ва ње на мо ре. Већ се на овом мо ти ву мо же ви де ти 
ка ко аутор ка ва ри ра исти мо тив у за ви сно сти од ли ко ва. У при чи „Ви ла пре љуб ни ка“ 
два па ра љу бав ни ка од лу чу ју да на мо ру про ве ду це ло ле то (по све му су де ћи у На пу-
љу). Бо ра ве у ви ли са ба зе ном, ауто мо би лом од ла зе у по тра гу за уса мље ним пла жа ма 
где би да не про ве ли уче тво ро. На су прот то ме у при чи „Ка ме но лом“ дат је опис две 
са мо хра на мај ке ко је по сле мно го го ди на од ла зе на мо ре, на рав но во зом. Ме ђу тим, 
у оба слу ча ја, од ла зак на мо ре има сли чан ефе кат. У пр вој при чи љу бав ник при по ве-
да чи це по бег не са љу бав ни цом ње ног при ја те ља и они оста ју са ми. По што има ју ви-
лу на рас по ла га њу, при по вет ка се за вр ша ва ја сним на го ве шта ји ма да ће пре ва ре ни 
пар уско ро по ста ти љу бав ни пар, ба рем док се ле то ва ње не до вр ши. У дру гој при по-
ве ци две при ја те љи це већ у во зу упо зна ју два му шкар ца. Ка ко при ја те љи ца при по ве-
да чи це пр ва иза бе ре свог љу бав ни ка, ова је при ну ђе на да бу де са дру гим (ма да јој се 
он ви ше и до па дао, осим што је био зри кав). У оба слу ча ја, по себ на си ту а ци ја, од су ство 
из сва ко днев ног жи во та при мо ра ва ју на ки ње да бу ду са је ди ним му шкар цем ко ји им 
се у том тре нут ку на ђе на рас по ла га њу. Ле то ва ње је вре ме ко је тре ба ис ко ри сти ти за 
за до вољ ство и од мор од сва ко днев ног жи во та, а свест о то ме да оно крат ко тра је 
ства ра им пе ра тив да се за до вољ ство мо ра по сти ћи што пре. То је мо тив Car pe di em, 
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али све ден на жи вот у жи во ту, као да уна пред по сто ји уве ре ње да се онај пра ви, це-
ло ви ти жи вот ни ка ко не мо же оства ри ти. Док се пр ва при по вет ка за вр ша ва са мо 
на го ве шта јем, у дру гој до ла зи до не при јат ног до га ђа ја због ког при ја те љи це од лу чу-
ју да не на ста ве пут на мо ре већ да се вра те ку ћи. Бр зо пле тост са ко јом су ушле у 
од но се са не по зна тим му шкар ци ма го во ри о њи хо вој же ђи за жи во том. На не ки на чин 
ова при ча је на ста вак прет ход не. Ста вља ју ћи ју на ки ње у по зу у ко јој ма ње мо гу да 
оче ку ју, Је ле на их при си ља ва да ви ше гра бе. Ме ђу тим, исти мо тив се на не ки на чин 
на ла зи и у пр вој при чи јер ју на ци ко ји се на ђу у Ви ли пре љуб ни ка већ су је дан пут по-
чи ни ли пре љу бу. Бр зи на да се осо ба са ко јом се ушло у аван ту ру оста ви због пр ве 
сле де ће осо бе су прот ног по ла ко ја се на ђе у бли зи ни све до чи о то ме да пре љу ба 
ни је би ла по сле ди ца же ље за том дру гом осо бом ко ли ко же ља да се по бег не из сва-
ко дне ви це. Бек ство љу бав ни ка у овој при чи слич но је по врат ку при ја те љи ца у дру гој. 
У оба слу ча ја реч је о од у ста ја њу од пр во бит не на ме ре. Раз ли чи ти ис ход (од ла зак 
да ље и по вра так) узро ко ва ни су раз ли чи тим кон тек сти ма у ко ји ма се на ла зе ли ко ви 
у пр вој и дру гој при чи. Са мо хра не мај ке из дру ге при че се вра ћа ју ку ћи јер се мо ра ју 
вра ти ти де ци. Пре ва ре на пре љуб ни ца из дру ге се не мо же вра ти ти ниг де. У тре нут ку 
у ком је оти шла од ку ће ми сли ла је са мо ка ко ће це ло ле то про ве сти у Ви ли пре љуб-
ни ка. Ту се ње ни пла но ви за вр ша ва ју. Но ви љу бав ник је је ди но што мо же иза бра ти 
као не ко ре ше ње, не би ли што је ви ше мо гу ће од го ди ла крај ле та. 

Пу то ва ње та ко ђе мо же би ти и по вра так као у оквир ним при ча ма „So long, Ma ri an ne” 
и „Ма ња ја ва“. У пр вој при чи је реч о ро би ја шу ко ји се вра ћа по сле од слу же не ка зне и 
по се ћу је гроб же не ко ју је убио. Ме та фо рич ки, сва ко дне ви ца је за твор а про шлост 
ко јој се ро би јаш из ње га мо же вра ти ти је гро бље. Слич но то ме, у по след њој при чи 
збир ке, по ку шај по врат ка је у сну, али ју на ки ња би ва из гу бље на ка ко у вре ме ну та ко 
и у про сто ру. У сну је ме сто ко је тра жи осун ча но. У ствар но сти, ули ца ко ју ју на ки ња 
на ла зи је мрач на – по ана ло ги ји са пр вом при чом про шлост је мрач на. Ипак, за раз ли-
ку од пр ве, ова при ча се за вр ша ва оп ти ми стич ки ка да се ју на ки ња са су пру гом вра ћа 
ко ли ма и то ну ћи у сан по же ли да се про бу ди у оном осун ча ном гра ду. Ни је по вра так у 
про шлост тај ко ји во ди оп ти ми зму већ по вра так у са да шњост. Слич на, ма да знат но 
ма ња до за оп ти ми зма, мо же се осе ти ти и на кра ју при че „Ка ме но лом“ ка да се по сле 
не зго де на пу ту при ја те љи це се те де це и од лу че да се вра те ку ћи. Де те је та ко ђе је дан 
од бит них мо ти ва у овој књи зи. У при чи „Ма ња ја ва“ ју на ки ња о свом си ну ка же: „А 
ку ћа је одав но би ла пре пу на ње га. Ни је то би ло пи та ње про сто ра, има ли смо до вољ но 
про сто ра. Али наш син је, на не ки свој на чин, успе вао да бу де у свим про сто ри ја ма 
исто вре ме но. У јед ној со би је сви ра ла ње го ва му зи ка, у дру гој му се це ди ла фил тер-
ка фа и цвр ча ла ја ја на ти га њу, тр чао је од ку хи ње до ком пју те ра, ме ња ју ћи ка на ле на 
те ле ви зо ру, за у ста вља ју ћи се да се по но во ја ви на те ле фон ко ји је зво нио и зво нио и 
зво нио.“ Ова све при сут ност де те та кроз це лу збир ку сто ји упо ре до са ње го вим од су-
ством. За пра во, син се са мо спо ми ње, али ни је при су тан у са мој при чи. Он је ро ђен и 
од ла зи у Аме ри ку и то је све, у ме ђу вре ме ну тра је пе ри од ње го ве чуд не све при сут но-
сти. Ов де би де те би ло пе ри од ко ји раз два ја ју на ки њу од до га ђа ја из про шло сти. Ка да 
се оно из гу би са сце не ве за са њом мо же би ти об но вље на. Као у при чи „Ка ме но лом“, 
од су ство де те та ства ра мо гућ ност да се жи вот дру га чи је осми сли, ма кар на крат ко.



„Ко је ов де луд?“ је при по вет ка у ко јој је де те при сут но. Ова при ча од у да ра од 
остат ка књи ге по да ле ко ве дри јем то ну. При ча на из пер спек ти ве де ча ка, она из ве шта-
ва о не тр пе љи во сти из ме ђу де ча ко вог оца и мом ка ње го ве сва сти ке и по ку ша ју мај ке 
да их из ми ри што је узрок ду го трај не по ро дич не сва ђе. По сле јед ног ко мич ног ин ци-
ден та ства ри се ис ком пли ку ју то ли ко да де чак пре спа ва код дру га. Ме ђу тим, ка да се 
вра ти ку ћи на и ла зи на рас по ло же не ро ди те ље ко ји се спре ма ју за из лет: „Ви ди ка кав 
је ди ван дан, хва ла бо гу да је већ јед ном до шло про ле ће, ви ше ми се сму чи ла та зи ма.“ 
Де чак оста је збу њен. Деч ја пер спек ти ва не до зво ља ва чи та о цу да не по сред но схва ти 
шта је узрок ове про ме не. Да ли је до вољ но што је сва нуо леп дан? Чи ни се да је ипак 
бит ни је то што де чак ни је био ку ћи. У од су ству де те та, ро ди те љи су се на шли у не сва-
ки да шњој си ту а ци ји. Као у већ по ме ну те две при по вет ке од су ство де те та ства ра про-
стор да се жи вот по но во осми сли, да се до го ди је дан по вла шће ни тре ну так.

Да би се ство ри ла по себ на си ту а ци ја (на лик пу то ва њу или оста ја њу код ку ће без 
де те та) не ки ју на ци Је ле не Лен голд, они очај ни ји, спрем ни су да се по на ша ју и де-
струк тив но. При по вет ка „Мра ви њак“ по чи ње ре че ни цом: „Про бу диш се не кад и знаш, 
дан ће би ти до бар.“ По том сле ди при лич но му чан опис рад ног да на у ста рач ком до му 
док се ју нак не вра ти ку ћи и де мо ли ра про дав ни цу здра ве хра не у су сед ству. Ме ђу тим, 
при ча не по чи ње ре че ни цом: „Про бу диш се не кад и ми слиш, дан ће би ти до бар“ већ 
„Про бу диш се не кад и знаш, дан ће би ти до бар“ (под ву као Н. Ж.). При по ве дач очи глед-
но при ча из пер спек ти ве не ко га ко не зна ис ход тог да на. Он га, да кле, на зи ва до брим 
са пу ном све шћу о ње го вом ис хо ду. И то је мо жда оно што је су шти на свих ових при-
ча. Основ на фи ло зоф ска иде ја у по за ди ни. Сми сао се не на ла зи у не ком из у зет но ле пом 
до га ђа ју ко ји се де ша ва на пу то ва њи ма, у пре љу би и сл. Сми сао се на ла зи у са мом 
иска ка њу из сва ко дне ви це, бар за тре ну так. Да ли је тај ис ко рак по зи ти ван или не га-
ти ван, ни је од пре суд не ва жно сти. 

Је дан од ква ли те та при по ве дач ког све та Је ле не Лен голд је у то ме што се она сло-
бод но кре ће од ре а ли стич ког по ступ ка у не ким, до раз ли чи тих пост мо дер ни стич ких 
по сту па ка у дру гим при ча ма. Од по то њих мо жда нај че шће при бе га ва от кри ва њу по-
ступ ка, али чи ни се да је нај бо ља у тре ну ци ма ка да при чу ор га ни зу је као ме та фо ру. 
Та ква је при ча „Не при су тан“. Пи са на у тре ћем ли цу, ова при ча са оп шта ва исти до га ђај 
из две пер спек ти ве. Услов но би се мо гло ре ћи да је пр во пер спек ти ва же не, а дру го 
пер спек ти ва му шкар ца ко ји је оти шао из ње ног жи во та. У пр вој вер зи ји при че њих дво-
је про жи ве осам за јед нич ких го ди на, у дру гој са мо јед но ве че. Јед но ве че мо же би ти 
ве ли ко као осам го ди на за то што по сто је по вла шће ни тре ну ци. Као у при чи „Ко је ов де 
луд?“ за јед но ве че се де ша ва пре о бра жај ко ји не ко са стра не не мо же да раз у ме. За то 
сам и ре као да су пер спек ти ве са мо услов но жен ска и му шка. Раз ли ка из ме ђу две вер-
зи је се мо же схва ти ти и та ко што ће се узе ти да је дру га вер зи ја исти ни та на спо ља шњем 
пла ну, али да би се опи сао уну тра шњи свет ју на ки ње при ча би се мо ра ла ис при ча ти 
у пр вој вер зи ји. То су два кри те ри ју ма исти ни то сти. И не би би ло нео бич но да се ју-
на ки ња (ако се од ба ци прет по став ка да је лу да) све сно опре де ли за пр ву вер зи ју. 

При по вет ка „Че твр ти раз лог“ вр ти се око при че о де вој ци ко ја је до би ла име по 
јед ном од вр хо ва Хи ма ла ја ко ји је осво јио њен отац. Због бо ле сти ни је у ста њу да се 
пе ње на пла ни не. Упр кос то ме, за јед но са оцем кре не да осво ји тај врх и умре. При-
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по ве дач он да по ку ша ва да на ђе об ја шње ње због че га је по ку ша ла да ура ди та ко не што. 
Са свим слу чај но упо зна је ње ног бра та ко ји му ка же да по сто је че ти ри раз ло га. Са оп-
шти пр ва три ко ји не де лу ју ни уз бу дљи во ни убе дљи во и он да до ла зи до че твр тог и 
нај ва жни јег. У том тре нут ку ње го ва при ча би ва пре ки ну та не ким до га ђа јем и ју нак не 
са зна је ко ји је то че твр ти раз лог. По сле до ста вре ме на он ипак ко нач но успе ва да са-
зна ко ји је че твр ти раз лог, али га не са оп шта ва чи та о цу већ са мо ка же: „Не ке спо зна-
је, јед но став но, има сми сла че ка ти.“ Је ди на ствар ко ја се са зна је из ове по след ње 
епи зо де је за пра во да тај раз лог има сми сла и да оправ да ва овај нео би чан до га ђај. 
Ни шта ви ше. Ме ђу тим, ако се у об зир узме све оно што је ре че но о по вла шће ним тре-
ну ци ма при ли ком ана ли за при по ве да ка из ове збир ке, као и чи ње ни ца да је је дан 
та кав по ду хват сва ка ко из у зет но по вла шћен тре ну так у жи во ту, че твр ти раз лог је 
ви ше не го ја сан чи та о цу. Је ди но што се он не мо же об ја сни ти јед ном ре че ни цом, па 
ни јед ном из дво је ном при по вет ком.

При че Је ле не Лен голд че сто се за сни ва ју на не ком сим бо лу и оби лу ју ме ди та тив-
но-есе ји стич ких де ло ва. Ма да са ма аутор ка, су де ћи по на сло ви ма при по ве да ка („Мра-
ви њак“, „Ка ме но лом“, „За тво ре ни кап ци“) др жи до сим бо ла, чи ни се да они ни су ни 
нај ва жни ји ни нај у спе ли ји еле мен ти при по ве да ка. Слич на сим бо ли ма је и упо тре ба 
по је ди них умет нич ких де ла (сли ка Кан дин ског из при че „У три код Кан дин ског“ и Ха-
не ке о вог фил ма „Скри ве но“ у при чи „Ви ла пре љуб ни ка“) као по во да за ме ди та ци ју. 
Упр кос стил ској до ра ђе но сти ових ме ста она успо ра ва ју ток при по ве да ња и чи не 
при по вет ке за мор ни јим. По го то ву због то га што су те ме ко је се по кре ћу при лич но 
уоби ча је не (љу бав, пре љу ба, пу то ва ње, про шлост и са да шњост итд.) и об ра ђе не из 
пер спек ти ве про сеч них ли ко ва. На и ме, из у зев при по вет ке „Ко је ов де луд?“, сви при-
по ве да чи при ча Је ле не Лен голд су нор мал ни, зре ли, ин те ли гент ни љу ди. Чак и ка да 
они то по опи су ни су (ре ци мо при по ве дач при че „Мра ви њак“), на чин њи хо вог раз-
ми шља ња ода је глас са мог ауто ра. При ча „Мра ви њак“ је у то ме при лич но ин ди ка тив-
на, по што ви ђе ње ста рач ког до ма пре од го ва ра осо би ко ја је два пу та оти шла не ко ме 
у по се ту не го не ко ме ко та мо од ла зи сва ко днев но. Оту да је ви ђе ње све та да то са 
до зом сен ти мен тал но сти и ди дак ти ке. То је на ро чи то ви дљи во та мо где аутор ка по-
ку ша ва да ква зи фи ло зоф ски фор му ли ше од го во ре на пи та ња ко ја је за о ку пљу ју, по-
не кад за па да ју ћи у оп шта ме ста, као ре ци мо у на слов ној при чи „У три код Кан дин ског“. 
Ево не ко ли ко при ме ра: „Не кад чо век по ђе на пут да про на ђе се бе, а не кад пак, да 
из гу би се бе“, или „Све се већ де си ло. Мо је да нас је са мо гро те ска свих мо јих да на“, или 
„Док се де ша ва, с по не што ужа са у се би схва та мо да упра во про жи вља ва мо нај дра-
го це ни је тре нут ке свог жи во та. И ка да про ђе, ка да ми не, кад оде за у век, зна мо да 
ће мо до кра ја са мо че ка ти да се оно осе ћа ње по но ви, али, на рав но, не ће се по но ви ти, 
ни ка да.“ За раз ли ку од то га, Је ле на Лен голд је ве о ма успе шна у оним при ча ма у ко ји-
ма је са мим при по ве да њем пре до чен од ре ђе ни став о жи во ту као што су „Ко је ов де 
луд?“, „Мра ви њак“, „Ка ме но лом“ или „Не при су тан“. 
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