
ОД БИ ЈА ЊЕ ПО СЛУ ШНО СТИ РО МА НУ
(Ана Вуч ко вић: Yugo slav, Пар ти зан ска књи га, Ки кин да, 2019)

Смрт. Смрт је кад не ког ду го ни си ви део. И то је то. Овим ре че ни ца ма, из ко јих се 
ујед но са сто ји и чи та во ње но пр во по гла вље, отва ра се књи га Yugo slav ау тор ке Ане 
Вуч ко вић, ко ја се не дав но на шла у нај у жем из бо ру за НИН-ову на гра ду кри ти ке за 
ро ман 2019. го ди не. У пи та њу је са же та ин ти ми стич ка при по вест упра во о жи во ту 
(по сле) смр ти: лич ним стра те ги ја ма у су о ча ва њу са смр ћу не ко га и не че га бли ског, али 
и на чи ни ма на ко је то бли ско успе ва да пре жи ви соп стве ну смрт у оно ме ко ји и оно ме 
што за њим оста је. По чет ни им пулс и око сни ца при по ве да ња је сте смрт на ра тор ки ног 
оца, док се око ње не пре кид но и пот пу но асо ци ја тив но пле ту им пре си је и ме ди та ци је 
о смр ти уоп ште, као и о дру гим кон крет ним смр ти ма, а по себ но упа дљи во и ис трај но, 
ка ко је и су ге ри са но са мим на сло вом, оне о смр ти СФРЈ, др жа ве ко ја је чи ни ла ва жан 
део оче вих све то на зо ра и – у знат но из ра же ни јој ме ри – сва ко дне ви це. Из сти хиј ског 
ра чва ња и су сти ца ња ових то ко ва на зи ре се на ме ра ау тор ке да, пр вен стве но до ча ра-
ва ју ћи из сво је ин тим не пост ју го сло вен ске пер спек ти ве но стал ги ју за оним (не)про-
жи вље ним са соп стве ним оцем, до не кле за хва ти и у ши ри дру штве ни кон текст, тј. да 
у тра го ви ма пи ше о тра го ви ма Ју го сла ви је у се ћа њи ма и сва ко дне ви ци сво јих са вре-
ме ни ка и са вре ме ни ца.

Ипак, ово пре пли та ње лич ног и по ли тич ког, иа ко по тен ци јал но за ни мљи во и ни-
ма ло спор но на ни воу за ми сли, по ста је за и ста су ге стив но и по ет ски уоб ли че но са мо 
у по је ди ним, и то не од већ уче ста лим, тре ну ци ма из вед бе. У том по гле ду, ис ти чу се, 
на при мер, суп тил на удва ја ња и ра сло ја ва ња при по вед ног гла са: је два при мет на ис-
кли зну ћа из пр вог у дру го или тре ће ли це, ко ји ма на ра тор ка исто вре ме но про го ва ра 
(о) се би, (о) оцу и са оцем, по ста ју ћи та тин при ја тељ у про шло сти, онај ко ји с њим 
пу ту је и при су ству је, а ко ја ујед но до при но се и на чел ној и до след ној флу ид но сти 
син так се, до бро при ла го ђе ној те мат ским и жан ров ским те жња ма. За хва љу ју ћи, из ме-
ђу оста лог, упра во уне ко ли ко ко хе рент ни јем са деј ству ових аспе ка та и из о штре ни јем 
при по ве дач ком фо ку су, Yugo slav се до и ма нај бо љим и нај зре ли јим књи жев ним тек стом 
Ане Вуч ко вић, ко ја је пре то га об ја ви ла три ро ма на – Епо ха лип са ју че (2003), Lust ’n’ dust 
(2004) и Sur fing Ser bia (2012), као и зби р ку при ча Пли ша ни со ли тер (2007). По себ но упе-
ча тљив ква ли тет, успех и озбиљ ност ње не пе те књи ге по ти чу и из увер љи вих пре до-
ча ва ња по ступ ног су о ча ва ња са гу бит ком бли ске осо бе, ко ји ма се текст исто та ко 
по ступ но отва ра, обе ћа ва ју ћи ду би ну на ра тор ки ног лир ског до жи вља ја и пу но ћу 
те ма ти зо ва ња опи са ног жи во та (по сле) смр ти и у свом на став ку.

Ме ђу тим, ка ко текст од ми че, по ступ но иш че за ва ју и чи та лач ке на де да ће до то га 
до ћи. Из не ве ра ва ње ини ци јал них оче ки ва ња нај пре је оли че но у пре о би љу ре ми ни-
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сцен ци ја, асо ци ја ци ја и ре фе рен ци, у ко ји ма се текст го то во и ис цр пљу је, што не би 
би ло про бле ма тич но да оне та ко че сто ни су до крај ње, па чак и гро теск не ме ре, по-
вр шне и про из вољ не. За то, на из глед, мо гу по сто ја ти ба рем два оправ да ња. На и ме, 
ау тор ка већ на увод ним стра ни ца ма су ге ри ше у че му је срж ње ног по ступ ка: Поч ни 
од по чет ка, го во ри ла ми је ба ка, ре ци ка ко је би ло на пу то ва њу од тре нут ка ка да си 
иза шла из ку ће (...) Не мој од мах да пре ђеш на ан да лу зиј ске ша ре, при чај ми о то ме ка ко 
ти је би ло у пр вих сат вре ме на, до ае ро дро ма, шта си ра ди ла, ко је си но ви не ку пи ла и 
да ли си се ла да по пи јеш ка фу, да ли си, као и обич но, сен двич пред ви ђен за пут по је ла 
већ у так си ју (...) Сва ко ме го во рим да сви ма све ис при ча, имам но ву ма ни ју, да ис при чам 
не ко ме све што по ми слим, јер ма ко ли ко да је три ви јал но, осе ћам да не сме да оста не 
са мо у мо јој гла ви, по не ћеш са со бом у гроб пре де ле и осе ћа је, фил мо ве... И за и ста, апо-
ло ги ја три ви јал но сти и ма ни је при ча ња о сва кој мо гу ћој асо ци ја ци ји ин ди ви ду ал не 
све сти, ко је су ов де на го ве ште не, по ста ју кон стан та и за штит ни знак Yugo slav-а, про-
же тог још и ме ди та тив ним, уни вер за ли стич ким ау тор ским ко мен та ри ма. Уто ли ко у 
ње му мо гу ужи ва ти са мо они чи та о ци за ко је крај ње на су мич на хи пе рин ти ми стич ка 
ис кли зну ћа у ба нал ност ко ре спон ди ра ју са те жњом да се до ча ра не што што не мо же 
би ти ба нал но, и то не по се би, не го у хо ри зон ту ко ји је за дат са мим тек стом, а то је сте 
пре жи вља ва ње (на кон) тра у ма тич ног гу бит ка.

По ред то га, иа ко већ сам ода бир ова квог дис кур са ау тор ки до пу шта сло бо ду и 
за и гра ност у ра се ја ва њу им пре си ја, ми сли и ре фе рен ци, као и за ма гљи ва ње гра ни ца 
из ме ђу три ви јал ног и тра гич ног, ни он ипак не мо же би ти до вољ но до бро оправ да ње 
за по ме ну ту, не до вољ но осми шље ну и раз ра ђе ну, дис кре пан цу ко ја се фор ми ра у 
тек сту. Она је уто ли ко ту жни ја сто га што упо р но гу ши и су зби ја упра во оно нај бо ље 
у ње му, а то је су сет ни то но ви и сен за ци је, не са свим рет ки су ге стив ни ути сци, слу чај не 
си не сте зи је ко ји ма ау тор ка од ри че зна чај у по ме ну том ау то по е тич ком ко мен та ру, 
при ви ле гу ју ћи ма ни ју при ча ња о сен дви чи ма. То за по сле ди цу не рет ко има и нео бич на 
по ре ђе ња и јук ста по зи ци је, ко ја ви ше за чу ђу ју сво јом про из вољ но шћу не го што успе-
ва ју да про из ве ду по ет ски ефе кат: Као што је ње му ње го ва мај ка пра ви ла ур ма ши це, 
та ко је ме ни та та че сто пра вио ко лач с кек сом и пу дин гом. Пот пу но не прак тич но, 
ис ко ри стио би сва ку шер пу у ку ћи, и то као да је би ла игра, за ма за ти се, као кад по це паш 
ма ји цу на гра ну, или на ка кав ши љак од огра де, о ко ји би мо гао да рас цо паш и мо шни це 
на лик смо ква ма. А смо кве и мо шни це ли че. Чу ла сам да се то де си ло јед ном де ча ку. Сва ки 
пут кад не ко пра ви ко лач са смо ква ма се тим се то га. Та та ни је пра вио та кве ком плек-
сне ко ла че, по нај ма ње оне са смо ква ма. Нај ви ше је во лео кекс-ко лач, или кекс-тор ту са 
пу дин гом. Та те че шће пра ве сла но. То је сте ре о тип. Та те по не кад ку ва ју, и то је увек 
спе ци јал но, ро шти љи или не дељ ни руч ко ви за де цу. Увек не што што де ца во ле, јер та те 
не ће да раз о ча ра ју де цу, као што ма ме ра де сва ког да на. Та ти на јаг ње ти на је нај бо ља, 
та та се уно си у ње но пра вље ње јер је то ње му пра зник, та те пра ве по себ не ма ри на де. 
За то та та ма све ис па да бо ље не го ма ма ма, ма ма то го ди на ма ра ди ру тин ски, та та 
усо ља ва ме со као да ма си ра ло па ти це дру га ри ци у Трп њу 1980. (?!) Ни је из не на ђу ју ће 
што су, на про тив, не ки од нај су ге стив ни јих и нај функ ци о нал ни јих па са жа они пу то пи сни, 
ко ји се по сво јој при ро ди при ла го ђа ва ју основ ној за ми сли ау тор ке, или пак они у ко-
ји ма на ра тор ка нео сет но ура ња у се ћа ња на не ка да шњу сва ки да шњи цу, нео п те ре ће на 
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сво јим ин тер пре та ци ја ма и пре о сми шља ва њи ма ути са ка, им пе ра ти ви ним ис ка зи ма 
и по ста вља њи ма пи та ња: Уву ћи се, по кри ти пре ко гла ве, за мо та ти цео, та ко је и та та, 
не што је сти, мо жда и без уста ја ња, ис те за ти те ло, ми ле жи мо на сто ма ку, то је исти 
бе бе ћи по ло жај, од ба ци ва ње од го вор но сти, гу бље ње кон тро ле, од би ја ње по слу шно сти 
да ну…

...И ро ма ну. По врх све га, овај текст до след но од би ја по слу шност ро ма ну, и то је 
ње гов те мељ ни про блем, нео дво јив од из не ве ра ва ња соп стве не уну тра шње ло ги ке 
о ко јем је до са да би ло ре чи. Да је у пи та њу про зно де ло ја сног ре ги стра, де ло осми-
шље но у епи сто лар ној или фор ми днев ни ка, или ба рем де ло ко је се сва ки час не ко пр ца 
у зам ка ма хи пе рин ти ми стич ког дис кур са на ко ме и по чи ва, ње го ва жан ров ска при пад-
ност би ла би од се кун дар ног зна ча ја. Ме ђу тим, бу ду ћи да ни је та ко, је ди но што би му 
мо гло обез бе ди ти ре ла тив ну ко хе зив ност упра во је на ра тив на струк ту ра, а она је ов де 
та ко ђе вр ло по љу ља на. Текст ко ји по чи ње као обе ћа ње ро ма на, за сно ва ног на јед ном 
до га ђа ју и на ра тор ки ном су о ча ва њу са њим, убр зо се, без ика квог оправ да ња, пре тва-
ра у низ вр ло ла ба во по ве за них крат ких про зних фор ми. Ни оне, са сво је стра не, не ма-
ју чвр ста на ра тив на је згра, већ су пре те жно за ми шље не као лир ски па са жи у ко ји ма се 
асо ци ја тив но су сти чу по је ди не те ме и сим бо ли. При том се че сто за бо ра вља на основ ни 
мо ти ва циј ски ток, о ко јем се и мо же го во ри ти са мо вр ло услов но, и за вр ша ва у не функ-
ци о нал ним ди гре си ја ма, да би се он да тај ток из но ва, али без ја сне при по ве дач ке 
иде је ко ја би то под у пи ра ла, вра ћао и не ста јао. Услед све га то га, кре ћу ћи се кроз текст, 
ре ци пи јент не пре ста но мо ра да на пре же чи та лач ки вид не би ли угле дао не ке, ма кар 
и уда ље не, обри се ро ма неск ног жан ра, у че му му, ме ђу тим, не по ма жу ни нај бо ље 
кри ти чар ске на ме ре. Та ко се, на жа лост, по ти ру про плам са ји по е тич ке ар ти ку ли са но сти 
и књи жев ног та лен та у Yugo slav-у, ко јих ипак има у до вољ ној ме ри да се од Ане Вуч-
ко вић мо же оче ки ва ти да у бу дућ но сти на пи ше мно го бо љу, по тен ци јал но и од лич ну 
књи гу, али са мо уко ли ко се то ме бу де по све ти ла па жљи ви је и про ми шље ни је.


