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РЕЛИКВИЈЕ УКРАДЕНОГ ДЕТИЊСТВА  
И АНТИЈУНАЦИ СА ГОЈИНИХ СЛИКА
(Бојан Бабић: Девојчице, будите добре и Илегални парнас,  

Лево крило, Београд, 2013)

Уметност нашег времена је на свом месту кад се 
обраћа елити. Уметност није ствар популарна, још 
мање је луксузни артикал. Уметност је потребна 
храна само за елиту која има да се прибере да би 
могла водити. Уметност је у суштини горда.

(Илегални Парнас)

„Прво правило борилачког клуба гласи – никад не го-
вори о борилачком клубу.“

(Чак Палахњук, Борилачки клуб)

Не ула зе ћи у тем по ства ра ла штва на ших про за и ста, из да вач ку по ли ти ку и се лек-
ци ју, про сеч ни чи та лац мо же по ста ви ти пи та ње: за што у срп ској ро ма но цен трич ној 
књи жев но сти, са знат но ви ше од сто на сло ва го ди шње, од ре ђе ни ауто ри нај ви шег 
ран га ни су при сут ни већ го ди на ма? Из не на ђу ју ће је, али ве ро ват но план ски осми-
шље но и по е тич ки усло вље но, што не ки од нај при зна ти јих ро ма но пи са ца пра ве ско-
ро де це ниј ске па у зе из ме ђу но вих де ла, но, са дру ге стра не, јед на ко ве ли ко из не на-
ђе ње иза зи ва ју ства ра о ци чи ји се ро ма ни штам па ју из го ди не у го ди ну, док је вр ло 
ре дак слу чај да је дан аутор из да два ро ма на у ис тој ка лен дар ској го ди ни што је ус пе-
ло Бо ја ну Ба би ћу са на сло ви ма Де вој чи це, бу ди те до бре и Иле гал ни пар нас.

Ка ко је пр ви ро ман на гра ђен јед ном од (за са да) по след њих сти пен ди ја „Бо ри слав 
Пе кић“ 2011, не мо же се го во ри ти о но вом де лу јер је оно при ли ком апли ци ра ња већ 
би ло у фор ми си ноп си са и ба рем до не кле оформ ље не струк ту ре. Дру ги ро ман ни је 
имао та кву суд би ну, па је чи ње ни ца да су оба штам па на у та ко крат ком ро ку по ка за тељ 
до брог од но са из да ва ча/уред ни ка и ауто ра, и ве ре у ње га и ру ко пи се. Прем да ни је 
на и шао на кри тич ку ре цеп ци ју као пи сци ње му слич них по е ти ка, Ба бић је за бе ле жио 
зна ча јан успех при вред но ва њу за пре сти жне на гра де, па је та ко Иле гал ни пар нас увр-
штен у ужe из бо ре за НИН-ову на гра ду (Де вој чи це, бу ди те до бре је био у нај ши рем 
из бо ру), На гра ду „Би ља на Јо ва но вић“ и ре ги о нал ну На гра ду „Ме ша Се ли мо вић“, а та ква 
при сут ност се не мо же сма тра ти слу чај ном. Иако ни је по стао ла у ре ат, са мо укљу чи ва-
ње у из бо ре је сте по зи ти ван ко рак и пре по ру ка за пи сца и из да ва ча у раз во ју.

Оквир на при ча ом ни бус ро ма на Де вој чи це, бу ди те до бре – убе дљи ви је из ве де ног 
де ла од два – пра ти нул ту се ри ју деч јих игра ча ка у об ли ку ле му ра, је ди не про дук те 
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про па ле не мач ко-ју го сло вен ске ком па ни је ко ја по чет ком 1990-их не по кре ће про из-
вод њу услед рас па да СФРЈ, санк ци ја и дру штве но-по ли тич ких окол но сти. Ле му ри ипак 
сти жу до два де сет де вој чи ца и по ста ју по сма тра чи и, ре ђе, ак те ри њи хо вих жи во та, 
про бле ма, пат њи, од ра ста ња, са зре ва ња, про ме на и пре суд них жи вот них до га ђа ја. 
Вр ло бр зо се схва та да је играч ка ма да та лајт мо тив ска функ ци ја и да су оне ве зив на 
нит ко ја спа ја по је ди нач не на ра ти ве ју на ки ња у је дан ши ри оквир и за о кру же но де ло. 
При сут ни су у сва ком сег мен ту, али њи хо ва по зи ци ја ни је увек пре суд на ни за ка рак-
те ри за ци ју ју на ка, ни за раз вој рад ње, ни ти за раз ре ше ње кључ них про бле ма сва ке 
це ли не. Они су ја сно од ре ђе ни де та љи ко је чи та лац тре ба да при ме ти и за па зи њи хо-
ву ре пе ти тив ну при ро ду и си сте ма тич ност да би му усме ри ли па жњу на тзв. ши ру 
сли ку: тих два де сет ле му ра је (не)на мер но до шло до де вој чи ца ко је по ста ју Ба би ће ве 
про та го нист ки ње са мо/упра во за то што су они у њи хо вим жи во ти ма. Оне по ста ју 
ре пре зен та тив ни при мер ци не га тив ног оп хо ђе ња чо ве чан ства пре ма тим обес пра-
вље ним, ве ро ват но нај сла би јим и нај ма ње за шти ће ним по је дин ци ма; на си ље и зло 
ко је људ ски род ма ни фе сту је се про јек ту је на њих и при ме ри си ло ва ња, ин це ста, 
те ро ри зма и пси хо фи зич ког му че ња та ко по ста ју истин ски нај по тре сни ји. Сва ка жр тва 
по се ду је ге не ра ли је: ме сто ста но ва ња, име, уз раст и ред ни број играч ке из се ри је – 
ова ко се об ли ку је струк ту ра де ла ко је је по де ље но у два де сет и јед ну це ли ну (пр ви и 
по след њи ле мур при па да ју ис тој ју на ки њи у де тињ ству и од ра слом до бу) на кон про-
ло шке, епи сто лар не, ко ја уво ди у при чу о про па лој ком па ни ји и играч ка ма и пред ста-
вља мо тив Зла и Ђа во љег по сла (ле му ри ма вла да „си ла ве ћа од сва ког ме на џе ра, од 
сва ке ком па ни је и од сва ке др жа ве [а] њи хо ва ми си ја пре ва зи ла зи ла је овај свет“) 
ко јим се ро ман и окон ча ва. Све це ли не про ду бљу ју ову иде ју, и ско ро све су из ве де не 
пре ци зно, ве што и ква ли тет но: крат ке ре че ни це, бр зе се квен це сце на, ми сти фи ка ци-
ја и из не над на епи фа ниј ско-ка тар зич на от кри ћа гра де Ба би ћев кон зи стен тан стил. 
По и гра ва ње фо ка ли за ци јом и по ли фо нич ност на ра ци је до во де до раз ли чи тих из ра за, 
али, би ло да се ра ди о (уну тра шњем) ис по вед ном мо но ло гу, ди ја ло гу, (не)по у зда ном 
при по ве да њу из тре ћег ли ца или „оку ка ме ре“, чи та лац ла ко пра ти ро ман и ем па тиј ски 
се ве же за ма ле про та го нист ки ње од у зе тог гла са и пра ва.

Што се ти че жан ра де ла, аутор у под на сло ву ис ти че да је у пи та њу ом ни бус ро ман, 
из да вач да је реч о ро ма ну, а по је ди на кри ти ка на ста вља оце ну жи ри ја сти пен ди је 
„Бо ри слав Пе кић“ ко ји твр ди да се „лу цид но по ве за ни низ фраг ме на та“ мо же чи та ти и 
као збир ка крат ких при ча. На по слет ку, ју на ки ња за вр шне це ли не је, ин ди ка тив но, спи-
са те љи ца ко ја „по ку ша ва да за вр ши но ву књи гу при ча у ко јој све до чи о ма лим, али 
кључ ним ка дро ви ма из жи во та де це, де вој чи ца ши ром Евро пе и Ме ди те ра на“.1 Ова ква 
дис кре пан ци ја ни је рет ка у на шој нај но ви јој про дук ци ји и мо гу се на ћи на сло ви ко је 

1 Слич на си ту а ци ја се, по ред ве ли ког бро ја ка нон ских при ме ра, сре ће и у при чи “Tun nel”, за вр шној 
збир ке Cross Chan nel (1996) Џу ли ја на Барн са: про та го ни ста (ма ска ауто ра) раз ми шља о мо ти ви ма и те ма-
ма прет ход них при ча и фи ни ши ра ре чи ма: „А ста ри ји Ен глез је, ка да се вра тио ку ћи, по чео да пи ше при-
че ко је сте упра во про чи та ли.“ Барнс се мо же по ме ну ти и у ди ску си ји из ме ђу де фи ни са ња на сло ва као 
ро ма на или збир ке крат ких при ча јер је ње го во де ло Исто ри ја све та у 10½ по гла вља (1989) на и ла зи ло на 
опреч на од ре ђе ња, те се он огла сио ста вом да је оно за ми шље но и из ве де но као ро ман и да би се тре ба-
ло чи та ти као та кво.
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кри ти ча ри, из да ва чи и ауто ри опи су ју и као ро ма не и као збир ке крат ких при ча, што 
исто вре ме но до во ди до симп то ма тич ног про бле ма у де фи ни са њу и до при хва та ња 
по ли жан ров ских де ла ко ја бе же од са мо јед ног од ре ђе ња. У из бо ру из ме ђу озна ке 
збир ке при ча или ро ма на се ско ро апри ор но те жи по то њем, што из но си и Вла ди мир 
Гво зден у по го во ру књи ге Гра ма ти ка по ре ме ћа ја Фра ње Пе три но ви ћа јер „да нас је 
уоста лом, под при ти ском фе ти ша тр жи шта, без ма ло све озна че но као ро ман“. Чак је и 
чи та о ци ма ко ји се не ми ре са овим тен ден ци ја ма ја сно да се за себ ни фраг мен ти из 
Де вој чи це, бу ди те до бре не мо гу пот пу но раз у ме ти из ву че ни из остат ка гра ђе: иако је 
не ко ли ко де ло ва ро ма на у на ста ја њу об ја вље но у при по вед ном об ли ку у пе ри о ди ци 
и ан то ло ги ја ма, ком плет на фа бу ла тив на схе ма о ле му ри ма, злу и ко лек тив ној тра у ми 
се не мо же иш чи та ти са мо у ауто ном ним це ли на ма. На тај на чин је јед но став но не мо-
гу ће до кра ја схва ти ти Ба би ће ву иде ју и де ло се, да кле, бо ље упо зна је као ом ни бус 
ро ман спе ци фич ног (а)хро но ло шког кон цеп та не го у кљу чу крат ке про зе.

Рад ња ро ма на Иле гал ни пар нас је кон цен три са на на јед ног ју на ка, ар хи тек ту Кур-
ва зи јеа ко ји то ли ко очај нич ки же ли да из гра ди ду пли кат гра ђе ви на свог узо ра, Ле 
Кор би зјеа, да то не у по но ре по мра че ног ума, бор бе са ко рум пи ра ним си сте мом и 
лич ним де мо ни ма, што ре зул ти ра хап ше њем и за твор ском ка зном. Ње гов план (план 
глав ног ар хи тек те, фи нан си је ра и град ских оче ва ко ји на сле ђу је) је у прин ци пу пле-
ме нит, ма да са вр ше но уто пиј ски, не функ ци о на лан, ап со лут но не из во дљив и по ма ло 
лу дач ки: на бр ду Пар на су из над гра ди ћа М. гра ди умет нич ко-бањ ски (!?) ком плекс 
(ло кал ни Ди зни ленд или Лас Ве гас ко ји је, су штин ски, апро при ја ци ја и ко пи ја Ле Кор-
би зје о вих нај слав ни јих де ла) на ко јем ће умет ни ци про во ди ти вре ме, ства ра ти, уна-
пре ђи ва ти кул тур ни жи вот ре ги о на и фор ми ра ти но ви ту ри стич ки цен тар ба зи ран 
на умет но сти. Ка да овај си му ла крум про пад не и ка да се ис по ста ви да ни ка да ни је ни 
по сто ја ла ствар на шан са да се он оства ри, Кур ва зи је се се ли на бр до, од лу чан да са-
мо стал но до вр ши из град њу. За ми шља ју ћи ова квог про та го ни сту/на ра то ра ко ји се 
слав ном ар хи тек ти обра ћа епи сто лар но из за тво ра, аутор ства ра про то тип умет ни ка 
ко ји не мо же да се ми ри са не га тив ним ар ши ни ма око ли не: то ли ко је по све ћен сво јој 
па си ји да не при ме ћу је ко руп ци ју, тран зи циј ске мал вер за ци је, обе ћа не уго во ре и не-
ис пу ње не оба ве зе – украт ко, це ло срп ско дру штво да нас. Он је не сре ћан и збу њен, 
по јед но ста вљен и упро па шћен у ру рал ној сре ди ни ко ја га ни по да шта ва (од по грд ног 
име на до јав ног исме ва ња) иако ни је ни шта бо ља од ње га: ста нов ни ци гра ди ћа су 
„ан ти ју на ци са Го ји них сли ка“, али се са мо и ни ци ја тив но по ста вља ју из над ње га. Име 
бр да и ком плек са ни је слу чај но иза бра но, те је ја сно да је овај дом му за грч ке ми то-
ло ги је јед на ко да лек од са вре ме них му за ко ли ко и Кур ва зи је од Ле Кор би зјеа, или 
„умет ни ци“ ко је Ба бић опи су је – ар хи тек та-пла ги ја тор, пе сник Бор дел, фи ло зоф-ама-
тер, му зи чар-на став ник ко ји слу ша Ваг не ра на мо бил ном те ле фо ну, итд. – од ар хе тип-
ских пред ста ва умет ни ка. Док је на мо мен те сми рен и ре а лан („Мо жда ће овај мој 
Пар нас ипак да при ми сво је умет ни ке. Ка кав-та кав Пар нас, ка кве-та кве умет ни ке. Умет-
ни ци су ствар ни“), про та го ни сти но по на ша ње вре ме ном еска ли ра, и ње гов бег од 
ствар но сти у они рич ке ма шта ри је се пре тва ра у сце не екс пли цит ног на си ља, уби ства 
(ома мљу је умет ни ке, це мен ти ра их и про по ве да им о Умет но сти и Бе смрт но сти), из-
о па че но сти и де ка ден ци је ко је је су отре жњу ју ћи вр хун ци ро ма на Иле гал ни пар нас, 
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али кат кад ква ре чи та лач ки ути сак. Иза овог се, на рав но, кри је отво ре на кри ти ка 
дру штве ног по рет ка, си сте ма и кре а тив но сти да нас, у че му се пре по зна је па ра ле ла 
са ро ма ном Бу вар и Пе ки ше Ги ста ва Фло бе ра на фо ну кри тич ког по гле да на бур жо а ско 
и тран зи ци о но дру штво по мо ћу ју на ка за ро бље них из ме ђу оп чи ње но сти књи жев но-
шћу и соп стве не глу по сти. На кра ју је нео п ход но по ме ну ти и доплган гер ски од нос 
па ра лел ног све та у са мом Кур ва зи јеу и ње го вој ко ре спон ден ци ји са Ле Кор би зи је ом; 
мо тив двој ни ка ова ко до би ја но ву вред ност у са вре ме ној срп ској про зи и на ста вља 
се на тра ди ци ју ко ја се же од Поа и Сти вен со на до Цр њан ског, Па ви ћа и Ал ба ха ри ја. 
Но, Ба бић не скри ва про блем – и не су ге ри ше ју на ку да оста не „нем“, по пут Ча ка Па-
лах њу ка – већ, баш су прот но, гра ди при чу око ње га, осла ња ју ћи се на драм ску иро-
ни ју: чи та о ци су све сни да ће про је кат про па сти, а ју нак ни је, па по сте пе ним от кри-
ва њем исти не раз ви ја и сво ју свест и суд би ну. Су коб двој ни ка се окон ча ва смр ћу,2 а 
ка ко у ро ма ну чи та о ци пра те не са мо уну тра шњу по де лу про та го ни сте, већ се и сам 
Ле Кор би зи је у јед ном тре нут ку по ја вљу је, Кур ва зи је и ње го ве схи зо фре не фрак ци је 
мо ра ју стра да ти.

Ре зи ми ра ју ћи, ка ко се ова два ро ма на мо гу по ве за ти? Као пр во, оба ис тра жу ју по-
е ти ку про ме не, из не ве ре них оче ки ва ња и не у спе лих пла но ва, би ло да се ра ди о фа-
бри ко ва њу игра ча ка или но вог кул тур ног кон цеп та јер ни јед на иде ја ни је у ста њу да 
се из бо ри са не га тив ним тен ден ци ја ма дру штва. Из ово га се уоча ва трет ман не сре ће 
на ма кро и ми кро пла ну, и зла ко је је исто вре ме но гло бал но/оп ште (Де вој чи це, бу ди те 
до бре) и ло кал но/по је ди нач но (Иле гал ни пар нас) јер у окру же њу ко је се рас па да ни је 
мо гу ће ус по ста ви ти кон тро лу. По је ди нац се бо ри и не успе ва да по бег не од фа ту ма и 
ко на ца ко ји ву ку ра зни моћ ни ци, и сто га про па да гу бе ћи бит ку про тив дру штва и ко-
рум пи ра ног по рет ка. Да ље, дру штве на ан га жо ва ност пи сца је при мет на у оба де ла, с 
тим што је у пр вом усред сре ђе на на ви ше ју на ки ња, а у дру гом се ја сни је окре ће по-
је дин цу ко ји та ко по ста је па ра диг ма умет ни ка у до ба ла жне мо дер но сти. Уз то, уто-
пиј ски свет ко ји је или по сто јао пре 1990-их или је пла ни ран да се из гра ди на Пар на-
су по ка зу је се не мо гу ћим и нео др жи вим, па се сти же до дис то пиј ске сли ке ко ја је 
по сле ди ца и све док ра то ва, тран зи ци о них про ме на и про бле ма у дру штву. На кра ју, 
што се ти че сти ла, крат ку и бр зу ре че ни цу пр вог ро ма на ме ња сна жни је по е тич ки 
на стро јен ис каз дру гог у ко јем се кри је тен ден ци ја ка про за и ди и/или пе сни штву, док 
се на ни воу ка рак те ри за ци је но ви ји ро ман пред ста вља ма ње успе шним, не ис кљу чи-
во због чи ње ни це да пр ви са др жи ви ше ква ли тет них ју нак(ињ)а, већ и за то што су 
про та го ни сти гра ди ћа М. на мер но кли ше и зи ра ни и па ро ди ра ни, све де ни на основ не 
кро ки цр те ко је ис ти чу њи хов по ло жај у дру штву и став пре ма умет но сти. Фи на ла оба 
ро ма на са др же ауто по е тич ке ис ка зе ауто ра ко ји про го ва ра из сво јих књи жев них пер-
со на, от кри ва ју ћи да „ства ра“ њи хо ва де ла или „но си“ њи хо ва име на, а оба ју на ка 
(де вој чи ца-де вој ка Та ња и ар хи тек та Кур ва зи је) се кри ју иза сво је уни ште не умет но сти 

2 Двој ник је „има ги нар ни лик ко ји, слич но ду ши, сен ци и ли ку у огле да лу про го ни су бјект као вла сти то 
дру го, услед че га је он исто вре ме но исти и ни кад не ли чи на са мог се бе, и ко ји га про го ни као не у хва-
тљи  ва и бе со муч на смрт. Ипак не увек: кад се двој ник ма те ри ја ли зу је, кад по ста не ви дљив, он да он зна чи 
не из бе жну смрт.“ Жан Бо дри јар, „Па као истог“ у Про зир ност зла: оглед о крај но сним фе но ме ни ма, пре вео 
Ми о драг Ра до вић. Но ви Сад: Све то ви, 1994, стр. 107.
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– зид од књи га и ру ше ви не гра ђе ви на – и оста ју уну тар њих да би се за шти ти ли од 
ствар но сти. Те жње Бо ја на Ба би ћа у ро ма ни ма Де вој чи це, бу ди те до бре и Иле гал ни 
пар нас су ја сне и очи глед не: не при хва та ње ак ту ел них то ко ва до ма ће про зе, ско ро 
un der gro und ал тер на тив но ства ра ла штво, по ди за ње све сти о мар ги на ли зо ва ним про-
бле ми ма, оштра кри ти ка свих сло је ва, суб вер зив ност и рат про тив си сте ма, до жи вљај 
све та и соп ства, те све о бу хват но ди јаг но сти ко ва ње дру штве них про бле ма.




