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ИЗ МЕ ЂУ КЊИ ЖЕВ НО СТИ И СТВАР НОГ  
ЖИ ВО ТА

(Та ња Сту пар Три фу но вић: От ка ко сам ку пи ла ла бу да, Ар хи пе лаг, Бе о град, 
2019)

Прем да се по но си мо ти ме да жи ви мо у до бу ко је је еман ци по ва но, то ле рант но и 
пу но раз у ме ва ња, та осе ћа ња у од ре ђе ним слу ча је ви ма ни су аде кват но ре флек то ва на 
у мно гим сфе ра ма на шег сва ко днев ног жи во та, као ни у на шој са вре ме ној књи жев но сти. 
Та ко до ла зи мо до чи ње ни це да се од ре ђе ни дру штве но мар ги на ли зо ва ни ју на ци ма-
хом не а де кват но пред ста вља ју у нај но ви јој про дук ци ји, би ло да се ра ди о ли ко ви ма са 
фи зич ким не до ста ци ма или мен тал ним обо ље њи ма, или пак о љу ди ма ко ји ужи ва ју 
у исто пол ној љу ба ви или сту па ју у ве зу са осо ба ма дру ге ге не ра ци је. Упра во о тим те ма ма 
на уз бу дљив и ино ва ти ван на чин го во ри Та ња Сту пар Три фу но вић у ро ма ну От ка ко 
сам ку пи ла ла бу да, за ко ји је ове го ди не до би ла Ви та ло ву на гра ду.

Про те клих го ди на смо, исти на, би ли све до ци да до ма ћа про за те ма ти зу је хо мо сек-
су а ли зам на ра зно вр сне на чи не и то у де ли ма ау то ра раз ли чи тих ге не ра ци ја, од Да-
ви да Ал ба ха ри ја до Дра го сла ве Бар зут, Ла не Ба ста шић и Бо ја на Кри во ка пи ћа. Ме ђу тим, 
овај ро ман у стар ту од сту па од тих на сло ва, пре све га јер не опи су је ју нак(ињ )е исте 
до би, већ љу бав ну ве зу же на у че тр де се тим и два де се тим го ди на ма. Јаз из ме ђу њих 
слу жи као ко мен тар о при ро ди њи хо ве ве зе, а ау тор ки на иде ја да њи хо вом љу бав ном 
од но су до да још је дан слој зна че ња – тј. не ку вр сту еди пал ног ком плек са из жен ске 
ви зу ре, уз при ме се сап фиј ске љу ба ви – бу ди до дат но чи та лач ко ин те ре со ва ње. Две 
ју на ки ње оту да по ста ју епи то ми не ко ли ко вр ста љу ба ви, успе шно до ча ра ва ју ћи раз-
ли чи те од но се ко ји мо гу да се фор ми ра ју ме ђу да на шњим љу ди ма, док ау тор ка пред-
ста вља њи хо ва раз ми шља ња на ди рек тан, отво рен и не цен зу ри сан на чин. Од раз го-
во ра о осе ћа њи ма до сек су ал ног од но са, она опи су је све фа зе њи хо ве ве зе пре ци зно, 
де таљ но и са др жај но, то ли ко да чи та лац у јед ном тре нут ку пре ста је да обра ћа па жњу 
на пол ак тер ки, већ по сма тра њи хов од нос у окви ри ма са вре ме них ве за и свих ис ку-
ше ња ко ја оне са др же. Ти ме Та ња Сту пар Три фу но вић иде од оп штег ка ин ди ви ду ал ном 
и на зад, успе ва ју ћи да у исти мах до ча ра јед ну кон крет ну ве зу и све ве зе ко је се обра-
зу ју у да на шњем тре нут ку. Љу бав две ју на ки ње ни је ни иде ал на ни ти иде а ли зо ва на, 
а број и уче ста лост сце на у ко ји ма се те ма ти зу ју сва ђе, љут ња, те шке ре чи и увре де 
су са мо још је дан до каз њи хо ве људ ско сти, при род но сти и оп што сти. Уме сто јед не 
или чак обе про та го нист ки ње вр ло ла ко се мо гао на ћи и му шки ју нак/ју на ци, а де ло 
би и у том об ли ку би ло јед на ко по тре сно и увер љи во, на ро чи то ка да се не чи та као 
опис жен ске или ле збеј ске љу ба ви, већ као опис љу ба ви као та кве.
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Но, овај аспект ни је је ди ни би тан део жи во та ју на ки ња, ни ти са мог тек ста. Осим 
љу бав не при че, От ка ко сам ку пи ла ла бу да је и ро ман о исто ри ји две ге не ра ци је, њи-
хо вим раз ли ка ма и слич но сти, али и, што је још бит ни је, при ча о на чи ни ма ус по ста вља-
ња лич ног иден ти те та и упо зна ва ња соп стве ног жи во та. Иа ко при по ве да ње по чи ње 
in me di as res и до во ди чи та о це пра во у сре ди ште рад ње, ау тор ка се не пре ста но вра ћа 
у про шлост и при по ве да у цик цак ма ни ру, зах те ва ју ћи ви сок ни во чи та лач ке па жње 
и да ју ћи кон текст ко ји је нео п хо дан да се раз у ме од лу ка сва ке ју на ки ње по на о соб да 
сту пе у сек су ал ну и љу бав ну ве зу са осо бом истог по ла. Ста ри ја од њих, ујед но и на ра тор 
де ла, је сте би бли о те кар ка сред њих го ди на ко ја, ма да се на пр ви по глед чи ни као оства-
ре на осо ба и на при ват ном и на по слов ном пла ну, за пра во про жи вља ва по раз за по-
ра зом. На по слу је де гра ди ра на и по сла та из цен трал не би бли о те ке на пе ри фе ри ју, а 
уз то је и нео ства ре на као мај ка јер на кон не у спе шне труд но ће од у ста је од по ку ша ја 
да до би је де те. Она је, на ско ро сва ки мо гу ћи на чин, про сеч на и обич на осо ба, и сто га 
се ње на ве за са ду пло мла ђом де вој ком на ме ће као из не на ђе ње. Та сту дент ки ња је, 
са дру ге стра не, од ра сла у по ро ди ци ко ја на та кве од но се не гле да са одо бра ва њем, 
али је са да, до шав ши у ве ћи град, у при ли ци да ис ку си жи вот ка кав је од у век же ле ла. 
Она је нео б у зда на, сло бод на и сло бо до ум на, док је њен ода бир ста ри је же не као парт-
не ра то ли ко не у о би ча јен да су чак и ње ни при ја те љи за чу ђе ни та квим ис хо дом. Ипак, 
и упр кос то ме што се обе пр ви пут на ла зе у та квој си ту а ци ји, њи хо ва ве за је бег ко ји 
им је нео п хо дан: ста ри ја ју на ки ња же ли да се из ба ви из зам ке сре до веч но сти, а мла ђа 
да што ин тен зив ни је про жи ви мла дост. Сто га пре ла зе и пре ко очи глед них раз ми мо-
и ла же ња и не спо ра зу ма, ба зи ра ју ћи ве зу на сек су ал ној при влач но сти, че стим од но-
си ма и раз го во ри ма на гра ни ци сва ђе. Те сва ђе кри ју су штин ске раз ли ке из ме ђу њих, 
али и чи ње ни цу да за пра во и не же ле ни шта дру го до од но са ко ји су им не до ста ја ли 
пре но што су се сре ле, те јед на у дру гој тра же де те ко је је би бли о те кар ка из гу би ла, 
од но сно мај ку чи је одо бра ва ње сту дент ки ња ни ка да ни је има ла. Ова ква љу бав, за-
сно ва на на ми то ло шким и пси хо а на ли тич ким ка те го ри ја ма, ево ци ра је дан ши ри план 
ко јим ро ман по ку ша ва да укљу чи алу зи је на Еди па, Јо ка сту, Елек тру и Сап фу у да на шње 
вре ме и у бал кан ски про стор. Ју на ки ње, на рав но, ипак оста ју са мо де ли мич но кон кре-
ти зо ва не, оства рив ши до во љан ни во оп што сти да се мо же го во ри ти о мо де ли ма по на-
ша ња ко је сва ки чи та лац мо же, на овај или онај на чин, пре по зна ти у сво јој око ли ни.

Још је дан ва жан ни во ро ма на је сте ње го во чи та ње у кљу чу ин тер тек сту ал них веза 
ко је фор ми ра са од ре ђе ним бро јем ка нон ских на сло ва свет ске књи жев но сти. Ау тор ка 
у ви ше на вра та ци ти ра ста ро грч ке тра ге ди је ко је ње на мла ђа ју на ки ња об ра ђу је на 
фа кул те ту и по ста вља на сце ну, не рет ко ко ри сте ћи ре пли ке из тих дра ма у сва ко днев-
ном раз го во ру. Ка сни је она са Еу ри пи да пре ла зи на Брех та, Јо не ска и Бе ке та, и да ље 
из го ва ра ју ћи њи хо ве ре чи да би из ра зи ла шта осе ћа, а ње но на ги ња ње ка дра ми 
ап сур да до ка зу је и про ме ну ко ја се од ви ја у њој на кон што ве за са би бли о те кар ком 
из гу би драж и ин тен зи тет с по чет ка. Та ко ђе, од но си из ме ђу ју на ки ња опи су ју се од но-
си ма из сфе ре књи жев но сти, и то пре све га од но сом ју на ка ро ма на Ло ли та. Пре но 
што је по ста ла сре до веч на би бли о те кар ка, на ра тор ка је сту ди ра ла књи жев ност и за-
по че ла ве зу са сво јим про фе со ром ко ји је оста вио су пру гу и на кон ње не смр ти оже нио 
се њо ме. Сто га је ње на парт нер ка у са да шњо сти опи су је као Ло ли ту ко ја је за ве ла 
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оста ре лог Хам бер та, ма да се и њи хо ва ве за мо же та ко ђе опи са ти на тај на чин, те се та ко 
ра ди о два па ра ко ји се по на ша ју на сли чан на чин. Нај зад, по ми ње се и тро у гао ко ји 
Вир џи ни ја Вулф фор ми ра са сво јим су пру гом Ле нар дом и Ви том Са квил-Вест, и ја сно 
је да су од но си у том тро у глу по слу жи ли ау тор ки да офор ми сво је ју на ки ње и ста во ве 
ко је има ју јед на о дру гој. Уз све те асо ци ја ци је, Та ња Сту пар Три фу но вић се пре ћут но 
по нај ви ше осла ња на На пуљ ску те тра ло ги ју Еле не Фе ран те, али по ми ње и дру ге ауто-
ре и де ла пре ма ко ји ма се ма хом од но си са от кло ном и иро ни јом, по ку ша ва ју ћи да 
напра ви раз ли ку из ме ђу књи жев но сти и ствар ног жи во та. Нај зад, ње на на ра тор ка и 
го во ри сво јој парт нер ки о нео п ход но сти те раз ли ке – „Пре ста ни. Не бр кај жи вот и 
књи жев ност. То су раз ли чи те ства ри“ – не би ли јој до ча ра ла по тре бу за уте ме ље њем 
у ствар но сти у ко јој су од но си ме ђу љу ди ма про бле ма тич ни ји, те жи, тра у ма тич ни ји и 
ком пли ко ва ни ји но што су у књи жев но сти.

На по слет ку, ве за две ју на ки ње ро ма на От ка ко сам ку пи ла ла бу да про па да, али не 
за то што на и ла зе на осу ду око ли не, по ро ди це или дру штва, или пак за то што схва та ју 
да је раз ли ка у њи хо вим го ди на ма пре ве ли ка, већ сто га што су оне су штин ски раз ли-
чи те осо бе ко је те же раз ли чи тим ства ри ма. Отуд не из не на ђу је да фи нал ни сег мен ти 
ро ма на от кри ва ју спо кој ни је ве зе до ко јих ка сни је до ла зе – би бли о те кар ка се раз во ди 
од су пру га и за по чи ње ве зу са же ном сво јих го ди на, а сту дент ки ња од ла зи у ино стран-
ство и та мо упо зна је мом ка – али не и раз ре ше ње њи хо вих по ро дич них тра у ма. Сви 
про бле ми ко ји их на го не да по тра же уте ху јед на у дру гој (гу би так де те та, те шко де тињ-
ство, не раз ја шње ни од но си у по ро ди ци, фи зич ко, мен тал но и сек су ал но на си ље, итд.) 
и да ље су део њи хо вих лич но сти, и још увек их чи не не спо кој ни ма. Ипак, пот пу но раз-
ре ше ње њи хо вих суд би на ни је ни нео п ход но, на ро чи то у ро ма ну ова квог ти па: шта ви ше, 
де ли мич но отво рен крај увек је бо ља ал тер на ти ва од не у бе дљи вог за вр шет ка. Та ња 
Сту пар Три фу но вић успе ва да по тре сним и сим бо лич ки на би је ним епи ло гом ро ма на 
одр жи ви сок ни во стил ске, тех нич ке и при по ве дач ке уме шно сти ко ја ква ли та тив но 
од го ва ра ин три гант ном те мат ском окви ру, а са же тост де ла и ње гов обим иду у при лог 
ње го вој упе ча тљи во сти и кон крет ној из вед би. На по слет ку, овај ро ман је у ран гу не ких 
од нај бо љих де ла из ка те го ри је тзв. крат ких ро ма на но ви је про дук ци је – ме ђу њи ма су, 
пре свих, ро ма ни Да ви да Ал ба ха ри ја, али и ро ма ни Са бо је стао Ота Хор ва та и Са свим 
скром ни да ро ви Угље ше Шај тин ца, те про шло го ди шњи ро ма ни Yugo slav Ане Вуч ко вић 
и Пи о ни ри ма ле ни, ми смо мор ска тра ва Ан дрее По пов Ми ле тић – ко ји ис ти чу по зи-
ци ју ове фор ме ко ја има бо га ту тра ди ци ју у срп ској књи жев но сти и чи ја је вред ност 
огром на упр кос про стор но огра ни че ном оби му. 


