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ПО СТИ ЛЕ УЗ ЉУ БАВ НУ ПЕ СМУ
(Ср ђан Ср дић: Љу бав на пе сма, Пар ти зан ска књи га, Ки кин да, 2020)

И пре Љу бав не пе сме, че твр тог по ре ду Ср ди ће вог ро ма на, ње го ва про зна де ла пред-
ста вља ла су по е тич ки про во ка ти ван и са мо сво јан опус. Њи ма је има нент на из ван ред на 
је зич ка има ги на ци ја у ра спо ну од ло ги ке је зич ке ко му ни ка тив но сти ко ја од го ва ра на 
ре фе рен ци јал не зах те ве до је зич ких дис тор зи ја и кон вул зи ја ка ко на ме та на ра тив ном 
та ко и на мор фо ло шко-син так сич ком пла ну. По е тич ка ра сло је ност об ли ко твор них 
на че ла и на ра тив них по сту па ка, те жан ров ска укр шта ња и оне о би ча ва ња кон стан та 
су из ро ма на у ро ман. За чу дан, ко шма ран, за зо ран свет, на ро чи та дис то пич ност ко ја 
из би ја из свих по ра сва ко дне ви це, пре по зна тљи ве су кон ту ре све та при ка за не пред-
мет но сти Ср ди ће вих де ла. Ње го ви ро ма неск ни на ра ти ви не цр пе сво ју по ли тич ност 
из епи сте мо ло шке кон фи гу ра ци је ре а ли стич ке ми ме тич но сти, ни ти их ау тор ве зу је 
за по ли тич ки ко рект не (при хва тљи ве) и ко мо ди фи ко ва не те ме (над)на ци о нал не књи-
жев но сти. Па ра диг мат ска оса ро ма на, би ло да се же до лич них, ка мер них или до ци-
ви ли за циј ских тра у ма тич них ис ку ста ва, не под ле же ане сте зи ра њу, ни естет ском ни 
етич ком. Ау тор их из ла же у њи хо вој ого ље ној не под но шљи во сти од ко је пу ца ју ро-
ма неск ни ша во ви, би ло да их на ра ци јом хер ме тич ки за го не та или пак из ла же у ми ни-
ма ли стич ком ре ги стру.

Љу бав на пе сма овом по е тич ком кро ки ју ни шта не од у зи ма. Ро ман се прет ход ним 
ау то ро вим де ли ма при бли жа ва и, на при мер, са унд тре ко ви ма, ин тер тек сту ал ном 
раз и гра но шћу и ау то ци тат но шћу (и ау то фик ци о нал ним ли ком пи сца). Ме ђу тим, Љу
бав на пе сма, на ле жу ћи на ро ма неск не то по се, тран сфор ми ше их и пре о бли ку је у 
но вим по е тич ким ре ги стри ма. То пре све га чи ни две ма боч ним ли ни ја ма ау то ро ве 
про зе, љу бав ним дис кур сом и ко мич ким фор ма ма, ко ји у овом ро ма ну би ва ју по е тич ки 
по вла шће ни. Иа ко се, да кле, мо же го во ри ти о спе ци фич ним ср ди ћев ским ро ма неск-
ним по ступ ци ма, они су увек по е тич ка кон ту ра, док њи хо ва тек сту ал на ре а ли за ци ја 
из ми че би ло ка квој ре пе ти тив но сти. Је дан од оми ље них ау то ро вих хро но то па, хро-
но топ пу та, мо же се по сма тра ти и као сво је вр сни кон цепт ње го ве ства ра лач ке прак-
се у ко јој се нај пре су сти чу про це су ал но сти и тран сфор ма тив но сти, као и сво је вр сни 
аван ту ри зам. У кон тек сту пу та као ме та фо рич ког мар ки ра ња Ср ди ће вог ау тор ског 
про фи ла, ва жно ми је ис та ћи да оно не укљу чу је и раз вој и на пре до ва ње – ти ме би се 
да ла вред но сна пред ност јед ном ро ма ну у од но су на дру ги, а то ни ка ко не ка ним, 
ни ти о ње го вим ро ма ни ма ми слим у ка те го ри ја ма про гре сив не или те ле о ло шке 
ли не ар но сти. О Ср ди ће вој ро ма неск ној по е ти ци пре раз ми шљам као о но мад ској 
кон фи гу ра ци ји, про сто ру по е тич ких ви ше стру ко сти, као ау тор ски све сном из бо ру 
про теј ске по зи ци је као (је ди не) по е тич ке до след но сти, те не ста бил но сти по е тич ких 
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уо кви ра ва ња и ми ро ва ња. У то ме, уо ста лом, и ле жи драж чи та ња и иш че ки ва ња ње-
го вих но вих ро ма на.

На са мом по чет ку Љу бав не пе сме су сре ће мо се са па ра тек сто ви ма, ко ји у Ср ди ће-
вим ро ма ни ма ни су са мо при год не кри ла ти це, већ су по ста вље ни у свр хе (ау то)по е-
тич ке, од но сно ме ста су хер ме не у тич ких ми го ва. Епи гра фи ро ма на су сти хо ви ну ме ре 
Me di ca tion швед ског хе ви ме тал бендa Psyco re и на слов ком по зи ци је аван гард ног 
ау то ра Ха рол да Ба да As Long As I Can Hold My Bre ath (By Night). У слу ча ју му зич ких ци-
та та у Ср ди ће вим при по вед ним и ро ма неск ним тек сто ви ма, реч је о ин тер ме ди јал ним 
кон сте ла ци ја ма, од но сно са унд тре ко ви су кон сти ту тив ни еле мен ти тек сто ва. На звук 
пр вог ци та та смо на ви кли у Ср ди ће вим ро ма ни ма и он при па да при ви ле го ва ном му-
зич ком кор пу су ње го вог при по вед ног ре пер то а ра. Ме ди та тив на ме лан хо ли ја дру гог, 
ње го ва све де ност и ин ти ми стич ка при гу ше ност зап ти ва ју бу ку прет ход ног у под зем-
ни ро ма неск ни ток, мар ки ра ју ћи јед ну од ро ма неск них ма ги стра ла Љу бав не пе сме. 
„Лир ски“ кон текст из ког је из ме штен пр ви ци тат пак пот пу но од го ва ра ег зи стен ци-
јал ној си ту а ци ји глав ног ју на ка и ње го вом пси хо гра му, иа ко је ова ци тат на ве за тек 
оп ци о но по ну ђе на чи та о ци ма. У дру ге ци тат не ве зе чи та лац ће екс пли цит но би ти 
уву чен. Ме ђу тим, оно што нас по зи ва да за ми сли мо пе снич ку сли ку пр вог епи гра ма, 
ре а ли зо ва ће се у спек та клу по след ње сце не ро ма на, сли ва ју ћи се у ње ну се ман тич ку 
пу но ћу и про ду бљу ју ћи њен сим бо лич ки по тен ци јал. Та ко ђе, два ци та та (зву ка, рит ма, 
зна че ња) ни су са мо кон тра пункт ски по ста вље на, већ су у од но су ком пле мен тар но сти, 
ко ји се огле да и у на ра тив ној ар хи тек то ни ци ро ма на. На до ве зу ју ћи се, они та ко ђе 
тво ре и се ман тич ку це ли ну на чи јем фо ну се од и гра ва ро ма неск на на ра ци ја. 

Епи гра фи ма пак прет хо ди стра ни ца са ис пи са ном јед ном реч ју – Мор фи ја. И ова 
стра ни ца, од но сно на тук ни ца по твр ђу је да је па ра тек сту ал на схе ма ро ма на бри жљи-
во осми шље на, те да се у њој раз лу чу ју ва жна ро ма неск на те жи шта. Два аспек та ко ја 
са др жи име, они рич ки и анал ге тич ки, ва жне су ком по нен те на ра тив них по сту па ка и 
пси хо ло шког има ги ни ра ња глав ног ли ка. По пут Ка сто ра, име на глав ног ли ка, и Мор-
фи ја у сво је окруж је при зи ва мит ске сло је ве, али и ро ман ти чар ску тра ди ци ју ро ма-
неск них же на. Упра во је то ва жан књи жев но-кул ту ро ло шки фун дус на ко ји се осла ња 
има ги на ци ја Љу бав не пе сме. Та ко ђе, име на у ро ма ну при зи ва ју и име но ва ње ју на ка у 
прет ход ним Ср ди ће вим књи га ма. По че сто је реч о на дим ци ма или псе у до ни ми ма 
сим бо лич ког ка пи та ла ко ји су ва жан гест ка рак те ри за ци је, али и ни јан си ра ња те мат-
ских ме ан да ра ро ма на (ано ним ност, обез ли че ност, оту ђе ност). У слу ча ју Љу бав не 
пе сме, име на су сиг нал ми то ло шке про ве ни јен ци је ли ко ва, али и кон цеп ци је ли ко ва 
ко ја се за сни ва на флу ид но сти и тран сгре сив но сти, па су та ко Ка стор и Мор фи ја и 
фи гу ре ин тер сек ци је раз ли чи тих ро ма неск них пер со на.

Глав ни ју нак од ла зи у Еги пат на ле то ва ње ван се зо не и, оче ку ју ћи до ла зак сво је 
ве ре ни це, по чи ње да при пре ма про сла ву њи хо вог вен ча ња. На ра тив ни сег мен ти који 
пре до ча ва ју Ка сто ро ве сва ко днев не ак тив но сти у еги пат ском ле то ва ли шту сме њу ју 
се са они рич ким и ха лу ци нант ним се квен ца ма. Иа ко се рад ња за сни ва на прин ци пу 
ви ше стру ке ствар но сти, фе но ме но ло ги ја и епи сте мо ло ги ја они рич ког ис ку ства по е-
тич ко је те жи ште. Ко ре о гра фи ја они рич ког ко ја ле ви ти ра око (пре ко)гра нич них фе-
но ме на и ис ку ста ва, ка кви су же ља, не све сно и лу ди ло, сво ју по е тич ку по вла шће ност 
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ус по ста вља ју и пре ко зна ча ја ко ји је сан имао у озбиљ но-сме шним кар не вал ским 
об ли ци ма и ме ни пе ји, где се он уво ди (сле дим Бах ти на) као мо гућ ност са свим дру го-
га жи во та, ор га ни зо ва ног по за ко ни ма дру га чи јим не го што је оби чан жи вот. Глав ни 
ју нак је упра во и кон ци пи ран у са гла сју са екс пе ри мен тал ним при сту пом ли ко ви ма у 
ме ни пе ји (и да ље Бах тин): пре ко ни за иден ти фи ка циј ских чи но ва ис ку ша ва мо гућ ност 
би ва ња дру гим чо ве ком, он ни је јед но зна чан и за вр шен (ово је на ро чи то ва жно у 
кон тек сту љу бав но-ерот ске те ма ти ке), те пре ста је да се по кла па са са мим со бом, те-
же ћи ка свом бе смрт ном двој ни ку. Кар не вал ско-ме ни пеј ски по е тич ки и ан тро по ло шки 
кôд из у зет но је ин вен тив на по е тич ка ин тер вен ци ја у ро ма ну Љу бав на пе сма, те за хва-
љу ју ћи ин тер тек сту ал ним на до ве зи ва њем на ту тра ди ци ју (на пла ну ли ко ва, је зи ка, 
те ма итд.) ње го ва струк ту ра укљу чу је ма три цу по ли фо ниј ског ро ма на.

 Кар не вал ско-ме ни пеј ски ком плекс те мељ но об ли ку је на ра тив не фраг мен те 
еги пат ске „ствар но сти“ глав ног ју на ка. Мо же мо га пре по зна ти већ у са мом хро но то пу 
(то по ним ро ма на у ко ји је сме ште на и дис функ ци о нал на по ро дич на при ча су сре ли 
смо већ у ро ма ну Сре бр на ма гла па да): ван се зон ско вре ме је у лич ној пер спек ти ви 
из гло бље но вре ме, а ка лен дар ски је рад ња ро ма на сме ште на у пра знич но вре ме са 
фо ку сом на про сла ву, од но сно ко лек тив ну свет ко ви ну ко ја ће кул ми ни ра ти ме нип-
ском ва ри јан том кар не вал ске ри ту ал не екс цен трич но сти; лајт мо тив вен ча ни це ево-
ци ра ро ман ти чар ски мо тив мр тве дра ге, али и кар не вал ско ко сти ми ра ња као про ме-
ну или фу зи ју иден ти те та (у ро ма ну из у зет ног ерот ског на бо ја). Та ко ђе, глав ни ју нак 
са др жи ва жне аспек те кар не вал ских ли ко ва. Ка стор је „не ки дру ги Ка стор из не ког 
дру гог цир ку са“, „ухо да са њач“, „ка та стр о фал ни гим на сти чар“, „ма ни ја кал ни, ло го ре-
јич ни ко стур“, „играч на за тег ну тој жи ци су бли ма ци је“. Сам ће за се бе ре ћи да је „по-
след њи ро ман ти чар ски де чак“ стар две ста го ди на, и он нам се у по је ди ним сво јим 
аспек ти ма и по ка зу је као онај уз ви ше ни ју нак ко ји је у спо ру са про за ич ним све том и 
по љем сва ко днев ног ис ку ства, те же ћи или иди лич ним и уто пиј ским про сто ри ма ко-
ји су из над тог сва ко днев ног ис ку ства, или де мон ским и нок ту рал ним про сто ри ма 
оно га што је ис под ње га, ка ко је ро ман тич ног ју на ка пре до чио Нор троп Фрај. Упра во 
то ис ку ство кон флик та ће Ка сто ра и во ди ти ка по љу они рич ког као јед ном од хе те ро-
то пиј ских ме ста, ме ста на ком ће мо жи ве ти кад од жи ви мо ово што сад жи ви мо, да га 
па ра фра зи рам. 

Ка сто ро во ис ку ство вре ме на је под јед на ко тра у ма тич но, и вре ме је сте „ве ли ка“ 
те ма овог ро ма на: су коб „шту рог вре ме на“ „без ни ша на“, за не мо ћа лог и ја ло вог вре-
ме на и оног иза јер „иза су не што и не ки, тек иза се на ла зе оства ре но сти, или по ку-
ша не оства ре но сти, бук те упи ја ња, иза, ов де не ма ни че га“. Још је је дан од на ра то ра 
Сре бр не ма гле… кон ста то вао, би блиј ском не по ко ле бљи во шћу, да по сто ји вре ме за 
све. Ек ста за вре ме на љу бав не пе сме су прот ста вље на је вре ме ну ко је и не по сто ји ван 
љу бав не пе сме, а ин тен зив но ис ку ство вре ме на се оте ло тво ру је, ње го ва есен ци ја је 
те ле сна по пут есен ци је еро ти ке. Та ко ће и вре ме пре ва зи ла же ња и вре ме кра ја, ко јим 
се окон ча ва ро ман, би ти обе ле же ни те ле сним уки да њем, тран сфор ма ци јом и ста па-
њем, али не и по ни шта ва њем. 

Кар не вал ско-ме ни пеј ски им пулс огле да се и ро ма неск ној ди ја ло гич но сти, пре ци-
зни је ка за но си му ла ци ји ди ја ло гич но сти, иро ниј ском ра кур су, не ста бил ној гра ни ци 



(или ње ном уру ша ва њу) из ме ђу фик ци је и ствар но сти, те спе ци фич ном од но су пре ма 
је зи ку. Је зич ко-стил ски кор пус ро ма на по ље је ин тен зив них жан ров ских укр шта ња, 
и то упра во оних ко ји у исто ри ји европ ског (ан ти)ро ма на би ва ју про же ти кар не ва ли-
за ци јом. Окре та ње они рич ком и ерот ском аспек ту ег зи стен ци је, им пе ра тив оства ре-
ња же ље и ура ња ње у људ ско не све сно при бли жа ва Љу бав ну пе сму жан ру ро ман се, 
а на ис тој по е тич кој ли ни ји у ро ма ну се ак ту е ли зу је на сле ђе ба рок но-ма ни ри стич ке 
есте ти ке. Па тос, па ра бо лич ност, ку му ла ци је, ка та ло зи, ре ка пи ту ла ци је, ан ти те тич ке 
кон струк ци је (на ро чи то уз ви ше но и при зем но, сме шно и озбиљ но) из ра зи та су обе-
леж ја Ка сто ровг го во ра, го во ра ре то рич ке пре за си ће но сти, ви шка, рас пли ну то сти, 
го во ра ко ји упор но на сто ји да над гла са пра зни ну из ко је се Ка стор на сто ји отрг ну ти. 
На да све, ро ма ном од је ку је ам би ва лен тан кар не вал ски смех (и ње го ва се ман тич ко-
сим бо лич ка ис хо ди шта), а на ро чи то раз га љу је ду хо ви тост ко ју ни сам ра ни је при ме-
ћи ва ла у Ср ди ће вим ро ма ни ма.

На слов ро ма на је та ко ђе ме сто ви ше стру ких су сре та. Ре ак ту а ли за ци ја (ан ти)ро ма-
неск не жан ров ске тра ди ци је под ра зу ме ва и су сти ца ње са љу бав ним на ра ти ви ма 
ко ји су би ва ли пред ло жак оспо ра ва њу кон вен ци ја дру штве ног (гра ђан ског) мо ра ла. 
Да ље, у ро ма ну је ин тер тек сту ал но при сут но не ко ли ко пе са ма/ком по зи ци ја (а сва ка 
пе сма мо же да бу де љу бав на, као што ка же на ра тор Са то ри ја) из чи јег укр шта ња 
про из и ла зи низ спо ро ва, од но сно јед на од пер спек ти ва ро ма неск не по ли фо ни је. Пр ви 
Ка сто ров сан уво ди кон сти ту тив ну те му ро ма на, ин тим ни од нос из ме ђу дво је љу ди, 
че му ро ман та ко ђе мо же да за хва ли на слов. Кључ не фи гу ре у сну су ли ко ви Бер то лу-
чи је вог По след њег тан га у Па ри зу и, ло ги ком сна ре кон стру и са на и на до гра ђе на, јед на 
сце на из тог фил ма. 

На ра тив на кон фи гу ра ци ја овог сна ће се ак ту е ли зо ва ти на број ним ме сти ма у ро-
ма ну: бри са ње гра ни це из ме ђу сна и ја ве, од но сно фик ци је и ствар но сти (у ро ма неск ном 
и ван ро ма неск ном сми слу), он то ло шки ле ги ти ми тет сне ва ног, те хер ме не у тич ки при-
ступ глав ног ли ка тек сто ви ма кул ту ре. По то ње је, чи ни ми се, на ро чи то ва жно на гла си ти. 
Те жи шне тач ке ро ма на су на ра ти ви ко ји по ти чу из фик ци о нал них и не фик ци о нал них 
све то ва. Ме ђу тим, њи хов ин тер пре та тив ни по тен ци јал се не фор ми ра са мо укљу чи ва-
њем у ро ма неск ни кон текст као та кав, већ их и сам глав ни ју нак ту ма чи и об ја шња ва. 
По ли ти ка Ка сто ро вих ин тер пре та ци ја (у ви ду па ро ди је, ег зе ге зе, илу стра тив не ци тат-
но сти итд.) тво ри ва жан ме та фик ци о нал ни чвор Љу бав не пе сме.

Елем, при су ство По след њег тан га у Па ри зу се у ро ма ну мо же пра ти ти на ви ше пла-
но ва: у из град њи и пси хо ло ги ји глав ног ли ка, дра ма тур ги ји иден ти те та, на ра тив них 
по сту па ка до пи си ва ња, од но сно пре о зна ча ва ња ци тат них из во ра, као и у те ма ти ци 
еро ти ке и ерот ских фан та зи ја. Дис курс љу ба ви у ро ма ну ни је кон зи стен тан и пред-
ста вља ме сто пре се ка раз ли чи тих вер зи ја и ви зи ја љу бав ног за јед ни штва (илу стра-
ци је ра ди, По след њи тан го у Па ри зу ver sus „Леп ша си од не ба и мо ра“). Ипак, оно што 
их по ве зу је је сте њи хо ва ра ди кал ност и лу цид ност у су о ча ва њу са со бом кроз дру гог, 
те са ни зом ег зи стен ци јал них пи та ња ко ја про ис ти чу из ерот ског ис ку ства. Еро ти ка и 
те ле сност се ис по ста вља ју не са мо као по ље ира ци о нал но сти и ек ста тич ких за ум них 
ис ку ста ва, већ и као по ље из у зет них епи сте мо ло шких по тен ци ја ла. Оне о би ча ва ње 
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го во ра љу ба ви, те ње го ва суб вер зив ност, на ро чи то су ус пе ли с об зи ром на то да је 
пер спек ти ва ко ја је при ви ле го ва на ма ску ли ни стич ка. 

На го ве штај те суб вер зив но сти на ла зи мо већ у пр вом Ка сто ро вом сну, у ре ин тер-
пре та ци ји филм ског сек са као обо стра ног си ло ва ња. На тај на чин је су ге стив но пот-
цр та но у че му и да нас ле жи ра ди кал ност и суб вер зив ност Бер то лу чи је вог фил ма. Она 
се сва ка ко не огле да у сек су пот пу них стра на ца или у „сце ни са ма сла цем“, већ, пре-
вас ход но, у сце ни ко ја по чи ње ње го вим зах те вом да она под се че нок те. Ре фе рен ца 
на ту сце ну ни је укљу че на у ро ман, али је сте ње на сво је вр сна „мек ша вер зи ја“, пе сма 
Un der Wraps Ко ли на Вер нко ма (из ове ре фе рен це, као и из Бер то лу чи је вог фил ма 
„ис пи са но“ је име глав ног ју на ка). Та вр ста ра ди кал ног пре да ва ња, као и кон цеп ци ја 
љу ба ви као на си ља ко је под ра зу ме ва ди ја лек ти ку по зи ци ја мо ћи, љу ба ви у ко јем ја 
по ста је мно штво, али за у зи ма и по зи ци ју ап со лут не уса мље но сти, иза зо ван је љу бав-
ни/ерот ски на ра тив ро ма на – љу бав се пре и спи ту је, од ба цу је, при жељ ку је, од ње се 
стра да, ка њој се хр ли, а у кон крет ном слу ча ју сво ју суб вер зив ност цр пи из чи ње ни це 
да под ра зу ме ва уки да ње хе ге мо ног па три јар хал ног ма ску ли ни те та. У ко нач ни ци, љу-
бав ни дис курс ро ма на се и кон сти ту и ше ван ло ги ке свих би нар них опо зи ци ја, и рас-
кри љу је ре пре сив ност не ких дру гих ло ги ка.

На по слет ку, ва ља спо ме ну ти да ро ман пра ти и по го вор уред ни ка, Ива на Ра до са-
вље ви ћа. Ра до са вље ви ћев текст „Ка ко је љу бав не мо гу ћа“ ин струк ти ван је увод у 
чи та ње Ср ди ће вог ро ма на или пак по у здан осло нац у су ми ра њу или ра за би ра њу 
чи та лач ких ути са ка. По себ но из два јам сја јан епи граф ко ји је Ра до са вље вић иза брао, 
а ко јим ла пи дар но су ми ра кон цеп ци ју љу ба ви ро ма на ко ји ин тер пре та тив но от кљу-
ча ва. Са ње го вом оце ном Љу бав не пе сме, као и це ло куп ног пи шче вог ства ра ла штва 
у пот пу но сти се сла жем. Да кле, пре пи су јем и пот пи су јем да се овом књи гом Ср дић 
по твр ђу је као пи сац „ко ји из не на ђу је чи та о це“ и „да је још одав но за у зео ме сто у са-
мом вр ху на ше са вре ме не про зе“. До да ла бих са мо да је на ше крај ње усло ван по јам 
у слу ча ју ства ра ла штва Ср ђа на Ср ди ћа, јер књи жев на сце на ко јој при па да ни је од ре-
ђе на или све де на на је зик на ком је ро ман из вор но на пи сан, те да да ле ко, да ле ко пре-
ва зи ла зи на ци о нал не (и ре ги о нал не) гра ни це уну тар ко јих тај је зик ко му ни ци ра.


