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ИМА ЛИ КРАЈА ТРУДОВИМА?
(Крста Поповски: Трудови, Културни центар Новог Сада, Нови Сад, 2014)

По се за ње за те мом ју на ка-умет ни ка, у овом ро ма ну гра фич ког ди зај не ра и по кло-
ни ка књи жев не ре чи, ко ји да не про во ди на оде ље њу за га стро ен те ро ло ги ју, прет по-
ста вља ло је при лич ну пи шче ву од ва жност бу ду ћи да ова ко стро го утвр ђен про стор 
тво ре ви не де лу је огра ни ча ва ју ће у по гле ду кре та ња ли ко ва и кре и ра ња при по вед них 
си ту а ци ја, те је ла ко скли зну ти у сим пли фи ко ва ње, мо но то ни ју и по на вља ње. Та квим 
опа сно сти ма По пов ски успе шно одо ле ва при сту па ју ћи ода бра ном књи жев ном ма те-
ри ја лу на озби љан и ин те ли ген тан на чин, осла ња ју ћи се на они рич ке еле мен те као 
по кре та че рад ње, на кон тем пли ра ње ју на ка оства ре но кроз ре тро спек тив на и асо-
ци ја тив на при по вед на ра чва ња, али, пре све га, ба зи ра ју ћи се на сво јој има ги на ци ји 
и спо соб но сти за па жа ња по тен ци ја ла чуд но ва то сти у на из глед ја сним, про фа ним 
жи вот ним са др жа ји ма. Од ва жност по ста је још ис так ну ти ји пи шчев ква ли тет уко ли ко 
се има у ви ду чи ње ни ца да је пре ње га те му умет ни ка чи је је тра ја ње оме ђе но зи до-
ви ма бол нич ке со бе об ли ко вао, у срп ској књи жев но сти, на из ван ре дан, не над ма шан 
на чин Вла дан Де сни ца у Про ље ћи ма Ива на Га ле ба. 

Ро ман се за сни ва нај пре на лу цид но уоче ном, а он да и из вр сно ис ко ри шће ном 
се ман тич ком по тен ци ја лу ре чи тру до ви, чи је се зна чењ ске ва ри јан те мо гу пра ти ти на 
не ко ли ко рав ни. С јед не стра не, на слов, на свом нај о снов ни јем и нај ек спли ци ти ни јем 
ни воу, упу ћу је на тру до ве, не во ље и аго ни је глав ног ју на ка обо ле лог од ту мо ра ко ји, 
крај ње еска пи стич ки и ку ка вич ки, да би сво ју му ку лак ше под нео, уобра жа ва да је 
тру дан те же ћи да у то уве ри сво ју по ро ди цу, али и ле ка ре и оста ле бо ле сни ке. Ова кав 
си му ла крум гра вид ног ста ња, осна жен чи ње ни цом да је об лик кан це ра ли чио на фе-
тус, те да је услед бо ле сти, ју на ков тр бух не пре кид но ра стао, не са мо да функ ци о ни ше 
као од брам бе ни ме ха ни зам глав ног ли ка ро ма на пред си лом што му ра за ра те ло, 
не го пред ста вља и ре зул тат ње го ве до оча ја ин тен зив не жуд ње за де те том и до мом 
ко ји ће би ти то пли ји, бри жљи ви ји, у по гле ду на чи на оп хо ђе ња од ме ре ни ји и от ме ни-
ји од оног из ко јег је по те као. Исто вре ме но, ју на ко ва уобра зи ља о труд но ћи су ге ри ше 
оп те ре ће ност ње го вог ума оче ки ва њи ма око ли не, пре све га оца ко ји, прем да ста ло-
же но при хва та си но вље во хо мо сек су ал но опре де ље ње, не успе ва да по ти сне жа лост 
због из о стан ка по то ма ка у бу дућ но сти. Ти ме се, ујед но, ак ти ви ра на ред ни мо гу ћи 
ле јер хер ме не у тич ког од го не та ња на сло ва ро ма на: тру до ви би у овом кон тек сту се-
ман ти зо ва ли те жак и пре пре ка ма бре ме нит дру штве ни по ло жај по је ди на ца хо мо сек-
су ал не ори јен та ци је, њи хо ву мар ги на ли зо ва ност, стра хо ве и уну тра шња пре ви ра ња. 

Нај ве ћу ју на ко ву по др шку и ујед но нај у пе ча тљи ви је об ли ко ван лик у ро ма ну пред-
ста вља упра во фи гу ра оца, пен зи о ни са ног ге не рал-ма јо ра, бив шег за по вед ни ка ар-
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ти ље ри је, сна жног и кр шног чо ве ка ко ји се, иако не др жи мно го до угла ђе ног из гле да 
и ма ни ра, те је склон те ле сним пре ко мер но сти ма, пре те ри ва њи ма у ра бле ов ски ин-
то ни ра ним сли ка ма је ла и пи ћа, од ли ку је по жр тво ва но шћу и при вр же но шћу пре ма 
си ну, све шћу о зна ча ју по ро ди це, као и спо соб но шћу ем па ти је и спрем но шћу да пре-
у зме од го вор ност за сво је евен ту ал не гре шке и про пу сте. Упра во чи ње ни цу да су 
де ло ви ро ма на име но ва ни пе ва њи ма, а не по гла вљи ма ка ко би то би ло оче ки ва но, 
тре ба раз у ме ва ти у до слу ху са ка рак тер ном кон сти ту ци јом ли ка оца: он, има ју ћи у 
ви ду ње го ву про фе си ју и од нос пре ма је дин цу, умно го ме асо ци ра на еп ске ју на ке 
ка кве сре ће мо код Хо ме ра, див-рат ни ке кат кад не за си те и мах ни те, али увек не жне, 
ода не и за штит нич ки на стро је не пре ма во ље ним би ћи ма. Ти ме што су це ли не ро ма на 
озна че не име ни ма свој стве ним за де ло ве епа, су ге ри ше се ми сао да је пи сац фи гу ру 
оца и ње го ве „тру до ве“ узро ко ва не бор бом за си но вљев жи вот и же љом за на став ком 
ло зе, по ста вио не са мо као уга о ни ка мен у жи во ту про та го ни сте, не го и као око сни цу 
чи та вог де ла.

Ка ко се ју на ко во ста ње по гор ша ва ло, а жуд ња за осни ва њем по ро ди це ја ча ла, та-
ко је он ула гао све сна жни је на по ре ка по врат ку сво јој искон ској, му шкој при ро ди (још 
јед на зна чењ ска ни јан са на сло ва ро ма на!), истин ски пло до твор ној је ди но ка да сто ји 
уз жен ско би ће. Опе ра ци ја на ко ју на по слет ку при ста је, уве рен да ће се та ко ко нач но 
пре се ли ти у оно стра ност где би до се гао по ро дич ни жи вот са Са шом, де вој ком на-
стра да лом у са о бра ћај ној не сре ћи ко ју је не ка да дав но во лео, ипак до но си дру га чи је 
раз ре ше ње. Уме сто оства ри ва ња иди лич ног сна у про сто ри ма веч но сти, ју нак, пре-
жи вев ши опе ра ци о ни за хват, до ла зи до спо зна је да је „вас крсô, али у по гре шно гне здо“, 
вра тио се ово зе маљ ском све ту у ко јем је за ње га утих ну ла сва ка мо гућ ност осни ва ња 
по ро дич ног кру га. За раз ли ку од Суд би на, прет ход ног пи шче вог де ла, у ко јем се по-
ро ди ца, те ма-кон стан та ње го вог ства ра ла штва, кроз мо тив по ди за ња хра ма ме та фо-
рич ки схва ће ног као град ња но вог би ћа, за и ста за сни ва, у овом ро ма ну се пак на 
сна жан и емо ти ван на чин, апо стро фи ра че жња за по ро дич ним уте ме ље њем, али и 
не мо гућ ност ре а ли зо ва ња те че жње.

Ро ма неск на сли ка бол ни це от кри ва но ви се ман тич ки пре лив на сло ва де ла: тру до-
ви, у све тлу ове тврд ње, од но се се на бор бу па ци је на та да ко ли ко год је мо гу ће рав-
но прав но уче ству ју у соп стве ном ле че њу, да се ле ка ри са ви ше па жње и по што ва ња 
пре ма њи ма од но се по ка зу ју ћи ис тан ча ни ји слух за бо ле сни ко ве прет по став ке и ди-
ле ме. Чи та ва ле кар ска про фе си ја под врг ну та је кри тич ком про ми шља њу: док то ри се 
у му ке сво јих бо ле сни ка уду бљу ју „као ђу бре тар ка да по ве тру при ку пља по ули ци 
от пат ке“, по ста вља ју пот пу но раз ли чи те, че сто по гре шне ди јаг но зе, пре гле де оба вља-
ју, уз хла дан и над мен став, ру тин ски, кон ста ту ју ћи смрт не ис хо де ин ди фе рент но, као 
нај ре дов ни ју по ја ву. Ипак, по сто је и су прот ни при ме ри, ка кве у ро ма ну ре пре зен ту је 
лик ле ка ра Кра си ћа, ко ји са по све ће но шћу и са о се ћај но шћу при сту па ју па ци јен ти ма 
и по зи ву чи ји је циљ, упр кос на бро ја ним не га тив ним цр та ма, крај ње ча стан и пле ме нит.

На слов на од ред ни ца ро ма на под јед на ко им пли ци ра те шко ће са ко јим се су о ча ва 
са вре ме ни по је ди нац: све ко ро зив не си ле ко је де лу ју на ми кро пла ну, у ро ма неск ним 
бол нич ким про сто ри ја ма или у окви ри ма јед не по ро ди це (его и зам, рав но ду шност, 
али је на ци ја, из да ја, раз о ча ра ње, освет нич ки по ри ви, ли це мер је, не срећ на љу бав, 
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пре љуб ни штво), опе ра тив не су и ак тив не на ма кро пла ну, на рав ни це ло куп не са вре-
ме не ци ви ли за ци је. Ју на ко ва ре флек сив на по ни ра ња у до ко но сти бол нич ке сва ко-
дне ви це под јед на ко су обе ле же на отво ре ним, кри тич ким са гле да ва њем дру штве ног 
устрој ства мо дер ног све та у ко јем ве ли ке фир ме, не за до вољ не учин ком за по сле них, 
рад ни ке ша љу у по себ не со бе да се у њи ма, ви ком и уни шта ва њем пред ме та иона ко 
спрем ним за от пис, осло бо де бе са и осе ћа ја по ни же но сти ка ко би би ли спрем ни да 
по но во, уз бр до и низ бр до, ко тр ља ју ка ме ну гро ма ду ре пе ти ра ју ћи су шти ну чу ве не 
мит ске сце не.

 Нај зад, сми сао име ни це „тру до ви“ очи та ва се на ауто ре фе рен ци јал ном ни воу, не 
са мо у ми сли о на по ри ма пи сца да ство ри књи жев но де ло, не го и у од ре ђе ним ро ма-
неск ним ис ка зи ма ко ји ма По пов ски ука зу је на сво је основ не ства ра лач ке прин ци пе. 
Баш као што ју нак ро ма на, ка да цр та, те жи тан ким ли ни ја ма, све де ним об ли ци ма без 
су ви шних сен че ња, та ко и пи сац по се же за јед но став ним, ко му ни ка тив ним ре че ни-
ца ма, ли ше ним су ви шних ре тор ских укра са и пом пе зних обр та. Кроз ју на ко ву кон ста-
та ци ју да „убе дљи вост и ду хо ви тост по сти же из о па ча ва њем ко је, опет, не од у да ра 
пре те ра но од ствар но сти: мо гло би мо жда и та ко би ти, мо жда не где ства ри та ко из-
гле да ју, што да не, али свет их не при хва та за ствар не“, на зи ре се си мул та но ми са о но 
ме ан дри ра ње пи сца о на че ли ма ства ра ња. Убе дљи вост у ро ма ну не са мо да се по сти-
же из о па ча ва њем и гро теск ним пре на гла ша ва њем, не го и ве ри стич ким па са жи ма и 
број ним, крај ње ефект ним по ре ђе њи ма ко ја, као и у прет ход ној књи зи По пов ског, 
пред ста вља ју јед ну од нај и зра зи ти јих вред но сти ње го вог сти ла. Та ко се оче ва не у ви-
ђав ност у по гле ду олак ша ва ња сто мач них га сних те го ба опи су је по сред ством вој ног 
реч нич ког асор ти ма на (из ба ци ва ње пло ту на, пу ње ње/пра жње ње це ви...); бол нич ке 
со бе на лик су му зе ји ма тр кач ких ко ла у ко ји ма кре ве ти по ста ју слич ни во зи ли ма, а 
ура мље ни пор тре ти бо ле сни ка сли ка ма во за ча ко ји су њи ма по след њи упра вља ли. 
Раз го вор про та го ни сте и ле ка ра-на чел ни ка бол ни це об ли ко ван је као ево ка ци ја чу-
ве ног окр ша ја Ха ни ба ла и Сци пи о на – оту да ју на ко ва при мо ра ност на по вла че ње и 
сми ри ва ње по бу ње них па ци је на та по ста је екви ва лент на по ра зу кар та гин ског во ђе. 
При по вед ни ток под јед на ко је им прег ни ран ко мич ним им пул си ма ко ји из ви ру (сма-
тра мо су ви ше че сто, по не кад у уси ље ним, гр че ви тим на по ри ма) упра во из по ме ну тих, 
у на ту ра ли стич ком ду ху мо де ло ва них сег ме на та де ла, али и из си ту а ци ја ко је апо-
стро фи ра ју бес по моћ ност бо ле сни ка, од но сно угро же ност и фра гил ност по је дин ца 
у ато ми зо ва ном и де ху ма ни зо ва ном све ту (тзв. смех кроз су зе). Ис так ну ти ци тат, ко-
нач но – ука зу ју ћи на спе ци фи чан од нос из ме ђу ствар но сти и ауто ро вог ли те рар ног 
по ступ ка (из о па ча ва ња) ко јим се ен ти те ти спо ља шњег све та не под вр га ва ју по дра жа-
ва њу, не го се при ка зу ју на чу дан и ма што вит, до та да не у о чен, in po ten tia на чин – об-
ја шња ва оп се сив ну по тре бу По пов ског да у обич ним пред ме ти ма, си ту а ци ја ма и ре-
чи ма от кри ва искру нео бич ног, дру га чи јег, по ли се мич ног да би, за тим, ства ри, у та ко 
ис ко ше ној, али су штин ски мо гу ћој ви зу ри, тран спо но вао у књи жев но де ло. Упра во 
ова кав по е тич ки зах тев ам пли фи ци ра ка ко вред ност и за во дљи вост при по вед ног 
тка ња, та ко и чи та лач ко за до вољ ство ре до ви ма пи шче вог ли те рар ног оства ре ња.




