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О НЕ ПРИ ПА ДА ЊУ И ДРУ ГИМ КО ШМА РИ МА
(Не ма ња Јо ва но вић: Ру ди, Пар ти зан ска књи га, Ки кин да, 2019)

Свет у ко јем се од и гра ва рад ња ро ма на Ру ди, пре ма ре чи ма Ср ђа на Ср ди ћа на ве-
де ним у крат ком по го во ру, ап со лут но је исти као свет прет ход ног (пр вог) де ла Не ма ње 
Јо ва но ви ћа Мил ка, збо гом, ви ди мо се су тра (2016). Но ви ро ман, уко ли ко ни је на ста вак, 
мо же би ти схва ћен као ва ри јан та за па же ног пр вен ца, а ва ри јант ност, ко ја се по ве зу је 
са са свим дру га чи јим исто риј ским и умет нич ким кон тек стом, као што је усме на тра ди-
ци ја, мо же иза зва ти за зор и упи та ност: че му би слу жи ла „ис тост“? Да ли ре пе ти ци ја 
има обра зло же ње, мо жда као ре-кре а ци ја, вра ћа ње јед ном ство ре ном све ту да би се 
он по но во са гле дао, схва тио, опи сао, де ши фро вао, и ко нач но – са вла дао? 

Ру ди пред ста вља хро но ло ги ју јед ног пе ри о да у жи во ту при по ве да ча и ње го вог, у 
не до стат ку бо љег из ра за – при ја те ља – Ру ди ја, пе ри о да ко ји је на пр ви по глед из ву чен 
на су ми це из мут ног, не ја сног, али на слу ће но си вог кон тек ста, осве тљен и ис пра ћен, 
пре по нов ног ута па ња у не ви дљи вост. Па жљи ви је по сма тра ње до пу шта да се на зре 
раз лог за из бор упра во тог сег мен та, ко ји об у хва та тре ну так од Ру ди је вих ре ла тив но 
успе шних по слов них „ком би на ци ја“, пре про да је ле ко ва, до ма те ри јал ног уру ша ва ња 
и фи нан сиј ске про па сти, не спор но ви дљи ве кроз про ме ну жи вот ног про сто ра и сме-
штај у ску че ну со бу са мач ког хо те ла. Ру ди је, на и ме, са мо ме ди јум, фи зич ка ма ни фе-
ста ци ја при по ве да че вих лич них, уну тар њих по то ну ћа. Пра ви ју нак овог ро ма на је 
не и ме но ва ни мла дић, ко ји у ве ли ком гра ду иде од не ми ла под ста нар ских со ба до 
не дра га не при јат них ста но да ва ца, са ча сним из у зе ци ма, осу ђен на пре жи вља ва ње и 
си ро ма штво. По сао раз но са ча пи це му по ма же да др жи гла ву из над во де не ста ја ња, 
а ма ли ау то мо бил, сво је вр сна па ро ди ја „слу жбе ног во зи ла“, сим бо лич ки му да је илу-
зи ју кре та ња, без че га би га жи ви пе сак без на ђа по ступ но по кло пио. Ове основ не 
ко ор ди на те при ка за ног све та го то во да су иден тич не у од но су на ро ман Мил ка, збо гом, 
ви ди мо се су тра, а га ле ри ја ли ко ва ко је по сма тра ју нак и са ко ји ма до ла зи у ка кав-та кав 
до дир до дат но је обо га ће на. По сто ји, ме ђу тим, јед на зна чај на, али не та ко ла ко са гле-
ди ва раз ли ка: у Ру ди ју су пот пу но ре ду ко ва не со ци јал не ве зе, а оскуд не ре фе рен це 
Мил ке, ко је би ука за ле на по ре кло, дру штве ни ста тус, при ро ду кон та ка та, из бри са не 
су. Ју нак Ру ди ја ви ше не по ми ње ро ди те ље, не ја сно је у ка квој је ве зи са по је ди ним 
жен ским ли ко ви ма, ода кле по зна је не ког ко се зо ве Со ња (да ли тај жен ски лик има 
ика кве ве зе са исто и ме ном ју на ки њом из Мил ке) и сл. 

У Ру ди ју се до го ди ла сво је вр сна им пло зи ја: ју нак овог ро ма на је по ки дао сла бе 
ни ти ко је су га по ве зи ва ле са дру ги ма, да би се по за ба вио па у чи ном ко ја се на ку пи ла 
у ње му са мом. Број љу ди са ко ји ма сту па у до дир сма њу је се, али се уме сто то га по ја-
вљу ју не ко ли ке сла ба шне, бле де асо ци ја ци је на де тињ ство и дав но за ко па не стра хо ве. 
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Пут у сре ди ште се бе по ста је упли та ње у не раз мр си во клуп ко, ко је је под јед на ко за мр-
ше но као и низ ин тер ак ци ја са дру гим љу ди ма. Не у спех ко му ни ка ци је, уза јам но не ра-
зу ме ва ње, ми мо и ла же ње и ин тер пер со нал ни про ма ша ји у Мил ки су би ли екс пли цит-
ни ји, за хва љу ју ћи ве ћој кон цен тра ци ји су сре та. Сто га је у том ро ма ну мо гла лак ше да 
се уо чи дис крет на ау тор ска ин тер вен ци ја при ли ком опи си ва ња су сре та ју на ка са љу-
ди ма. Реч је о не че му што би ли чи ло на раз го вор кроз ста кло или, још при бли жни је, 
кроз про зир ни плек си глас, ко ји, ако већ не мо же да се укло ни, не мо же чак ни да се 
раз би је. Ју нак Мил ке опи су је из глед и ге сти ку ла ци ју, пре но си де ло ве ре че ни ца сво јих 
са го во р ни ка, не рет ко по јед но ста вљу ју ћи њи хо ву по ја ву, ме то ни миј ски за ме њу ју ћи 
укуп ност њи хо ве лич но сти јед ним, не жи вим, де лом. Овај по сту пак не ма са мо стил ску, 
већ и сми са о ну ди мен зи ју пост ва ре ња и дез ин те гра ци је. По сте пе но, ју нак Мил ке по-
ста је озбиљ но на гри зен кон ти ну и ра ним, не по пра вљи вим а не же ље ним ста ту сом 
не при па да ња, ко ји по ку ша ва да са ни ра, у дру гој по ло ви ни ро ма на, ле ко ви ма, као 
де ли мич ним суп сти ту ти ма ве штач ког ра ја. У Ру ди ју сти му лан си до би ја ју ста тус не при-
ко сно ве ног из во ра си гур но сти. Шта ви ше, чи та ва при ча и за по чи ње окре ћу ћи се око 
сфе рич но сти та бле та, ко је на свој тра па ви на чин обез бе ђу је Ру ди. За вр шни део лу ка 
ро ма на у исто вре ме озна ча ва и по тро ше ни кон тин гент ових хе миј ских по ма га ла, и 
на го ве штај не чег дру гог.

То дру го мо же би ти са мо ду би на, сло же ност и не ис тра же ност ју на ко ве лич но сти, 
че му је у ро ма ну Мил ка би ло по све ће но знат но ма ње па жње. Ју нак Ру ди ја је, у сво јој 
уса мље но сти и дру штве ној мар ги на ли за ци ји, осу ђен на ослу шки ва ње соп стве ног, 
си ро ма штвом из му че ног би ћа. За ње га је, ме ђу тим, упра во то би ће нај ве ћа не по зна-
ни ца, а про зир ни зид, ра ни је усме рен пре ма дру ги ма, по ста је пре гра да уну тар њег 
про сто ра. По вре ме ни из ли ви бе са или ис по ве сти из би ја ју из ње га го то во не кон тро-
ли са но, као и оскуд не и не ја сне сли ке из дав не про шло сти, али и јед но и дру го оста је 
из ван до ма ша ја пу не са мо све сти и кон се квент но то ме над вла да ва ња лич ног мра ка. 
И по ред са мо пер цеп ци је, не по сто ји са мо ра зу ме ва ње. Ако је свет за ју на ка Мил ке 
ко ло плет по ма ло ко мич них спо до ба, дро ња вих лу та ка на ис кр за ним кон ци ма, при-
по ве дач Ру ди ја нај го ру спо до бу, не ви ше ко мич ну, ви ди ка да се по гле да у има ги нар но 
огле да ло. 

Ин тр о спек ци ја, ме ђу тим, са мо овлаш по кри ва дис крет но, али не по бит но на зна че-
ни со ци јал но-кри тич ки аспект, ко ји се, до ду ше, др жи још увек на до вољ ној дис тан ци 
од екс пли цит не ана ли зе по ре кла и оп се га бе де. Ако се на тре ну так оста ви по стра ни 
до ми нант на по је ди нач на дра ма и у фо кус ста ви ка рак тер све та по ко јем се ју нак кре ће, 
из не на ђу ју ће ла ко се уо ча ва кро ки не ве се лог устрој ства у ко јем се си ро ма штво пре-
ли ва из јед ног об ли ка у дру ги, а љу ди гла ви ња ју за ро бље ни у за тво ри ма оску ди це и 
не мо ћи. На дру гој стра ни сто је не про дук тив ност, ми са о на и фи зич ка ја ло вост и бес при-
зор но тро ше ње оно га што ни је за ра ђе но, чи ји је глав ни пред став ник упра во Ру ди, или 
без об зир ност оних ма те ри јал но обез бе ђе них, уз пот пу ну дру штве ну изо ло ва ност, као 
што су по је ди не ју на ко ве му ште ри је (же на са ко јом је до шао у су коб, тај но ви те му ште-
ри је из обје ка та ван гра да). Оно че га се ро ман у пот пу но сти кло ни је сте би ло ка ква 
вре мен ска кон кре ти за ци ја, па оста је мо ус кра ће ни за од ре ђе ње ка да се ње го ва рад ња 
од ви ја, ма да нам је са свим ја сна про стор на ди мен зи ја, бу ду ћи да се од ви ја у глав ном 

233



гра ду. Ова кве ко ор ди на те ни су слу чај не, и мо гу би ти схва ће не као на мер но из бе га ва ње 
исто риј ских од ре ђе ња ка ко би пи та ња из овог до ме на оста ла отво ре на, а пре ба ци ва ње 
па жње на про стор ну ди мен зи ју као ин си сти ра ње на ва ни сто риј ском, сим бо лич ком, 
ста ту сном и ег зи стен ци јал ном ко је сво је ова пло ће ње има у фи зич ком окру же њу: од 
вре мен ских при ли ка (не сно сне вру ћи не на по чет ку и хлад но ће на кра ју), пре ко из гле да 
ули ца, до тро шно сти из најм ље них со ба. 

Дру штве ни кон текст је сте за да ти и ну жни оквир, али при по ве да ње све вре ме при-
па да ју на ку. По след њи су срет са Ру ди јем и из ла зак из згра де са со ци јал ним ста но ви ма 
у ле де ну ноћ, озна чи ли су и мо ме нат крат ког отре жње ња: „Страх ме је чу вао од то га. 
Он ме са чу вао и са да. Ни шта дру го. Још увек сам имао се бе (...) Још сам имао сна ге. Не 
пре ви ше. Тек ту и та мо.“ Бе ли на ко ја га окру жу је да је том тре нут ку ма лу, али дра го це ну 
све ча ност. Ју нак је на трен ра за знао ли ни ју ко ја га де ли од про па сти или Ру ди ја, и то 
је је ди ни по гон ко ји ће по кре ну ти ма лу ма ши ну, ма кар и низ бр до: до био је жи жак све сти 
ко ји се ис по ља ва кроз при та је ни опрез. 

Сла ба шан од скок о те шко до сег ну ту и кли ма ву тач ку ослон ца мо жда и је сте увод у 
но во осми шља ва ње ру ди јев ске оди се је. У од но су на пр ви ро ман, Ру ди мо же де ло ва ти 
ма ње атрак тив но, бу ду ћи да су ко мич ки еле мен ти го то во иш че зли. Ипак, по ни ра ње 
у та му лич но сти, ко ја се ба тр га са не спрет но сти ма, де мо ни ма и пат ња ма, пру жа ин тен-
зив ни ји до жи вљај, али са деј ством ко је је, по пут не ке ро бе ко ју Ру ди „ва ља“, од ло же но. 
Ро ман Ру ди ли чи на по вра так спа ва њу са на ме ром да се до са ња ко шмар, не би ли на 
тај на чин био нај зад раз ја шњен. Те шко је ре ћи има ли осно ва и раз ло га за но ви по ку-
шај, али ка ко год, тај чин зах те ва лич ну и ства ра лач ку од ва жност.
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