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С РУ ПОМ У СТО МА КУ И КА ТА СТАР СКИМ  
ТРА У МА МА
(Сла ђа на Ни на Пер ко вић: У јар ку, Им при ма тур, Ба ња Лу ка, 2020)

Пр ва књи га Сла ђа не Ни не Пер ко вић, збир ка од два на ест при ча на сло вље на Ку ха ње, 
пре по зна тљив је си ла зак у ру до коп од но са ме ђу по ло ви ма, ма кар чи та о ци ма са овог 
под не бља. Чи ни се чак, на тре ну так, да смо истом том вр лет ном пу та њом ишли за 
ју на ци ма и за пле ти ма ко је су, сва ка у свом по е тич ком ко ду, об ра ди ле Ади са Ба шић у 
збир ци А ти за кљу чај и Ру ме на Бу жа ров ска у књи га ма при ча Мој муж и Ни куд не идем. 
По ме ну ти Је ле ну Лен голд као евен ту ал ну ро до на чел ни цу при ча о Ње му и Њој, у ко-
ји ма се сва ко дне ви ца опа сно ус та ла са кад на хру пе иза зо ви про шло сти или ре ме ће ње 
рав но те же по ка квом дру гом осно ву, не би би ло до вољ но пра вед но пре ма ре ги о нал-
ној про зи јед не ге не ра ци је ау тор ки, већ и због то га што Је ле на Лен голд за ла зи у сан, 
фан та зи ју, ци тат ност и еро ти ку не у по ре ди во од луч ни је не го што то чи не спи са те љи-
це ко је су да нас у три де се тим и че тр де се тим. Ре ћи да про зе Сла ђа не Ни не Пер ко вић, 
Ади се Ба шић и Ру ме не Бу жа ров ске мо жда од ви ше ро не у сва ко дне ви цу зна чи ло би 
би ти по ма ло по вр шан и при лич но не пра ве дан: јер, сва ко дне ви ца њи хо вих ју на ки ња 
на про сто је не за це љи во раз де ше на и ап сурд на, су ви ше ра зор на да би до зво ли ла 
ика кво ме ша ње по ли ти ке у упро па шћа ва ње жи во та оних ко ји су не над ма шни у са бо-
ти ра њу се бе са мих. Раз де ше не су и пер спек ти ве бу дућ но сти: прем да Ади са и Ру ме на 
опи су ју жи во те ши ро ког ге не ра циј ског ра спо на, њи хо во за ни ма ње за ру ти ном око-
ва не же не ни је тек ста ти стич ко, као што ни њи хо во при по ве да ње ни је по ау то ма ти зму 
род но ко рект но: су ро вост и раш чи шћа ва ње ра чу на по ста ју око сни ца њи хо вих при ча, 
јер се ма ле ноћ не га до сти и го ле ми днев ни бо ло ви не мо гу окон ча ти хе пи ен дом пра-
вед нич ког гне ва; пре ће би ти да им је за га ран то ва но фи на ле у нео д ре ђе ном кли мак-
су за вр шет ка је ди не про зне фор ме ко ја је раз де ше на и не пред ви дљи ва као жи вот сам 
– крат ке при че. 

Ба ве ћи се исеч ци ма из на ра ти ва или ин тим ног без из ла за, или ко шмар них се ћа ња 
на ра то ве и кри зе с јед не, и ана ли за ма ка та ло га пре ћу та них ства ри у бра ко ви ма не-
ко ли ко ге не ра ци ја са дру ге, Ку ха ње је отво ри ло пут ро ма неск ном пр вен цу Сла ђа не 
Ни не Пер ко вић на не ко ли ко на чи на: при пре ми ло је кон текст тран зи ци о ног ла ви рин та 
и ге не ра циј ски пер пе ту и ра ног кон флик та са оба ве за ма и од го вор но сти ма. Украт ко, 
раз не вр сте ла га ног уми ра ња до ве ле су до те ме по ро дич не са хра не као нај пре ци зни-
јег огле да ла у ком ен тро пи ја об у хва та свој лик и де ло на кон апо ка лип се.

Апо ка лип са се ви ди и до жи вља ва увек дру га чи је, не са мо ге не ра циј ски, не го и кроз 
фа зе од ра ста ња и са зре ва ња о ко ји ма ће по не кад не по сред ни је по све до чи ти ин тер вју 
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или пси хо а на ли тич ка се ан са не го ли те рар на ти пи за ци ја ис ку ства. На сво је два де се те 
гле дам с ме ша ви ном но стал ги је и ужа са, та ко је то де фи ни са ла кан та у тор ка из бен да 
Flo ren ce and the Mac hi ne Фло ренс Велч у јед ном ин тер вјуу, го во ре ћи о са мо пре зи ру, о 
осе ћа њу не до стат но сти и не са вр ше но сти, о љут њи на се бе са му ко ја ју је те ра ла у 
екс трем ну ау то де струк ци ју. Мно го то га слич ног, иа ко су окол но сти дру га чи је, на ла-
зи мо у про зи ко ју пи шу ау то ри и ау тор ке на пра гу че тр де се те го ди не, јер су стал но у 
ло ву на по сло вич но сла ба шан сиг нал ве зе са све том ко ји им по ста вља усло ве, исме ва 
их и од би ја да их по др жи. Да ни је Фло ренс Велч по ме ну ла те ле фон по ком пре би ра 
кад се за тво ри у ку па ти ло на кон до бр ог кон цер та (па се су о чи са јет ко шћу ко мен та ра 
на ин тер не ту и па ко шћу па па ра ца), не би се у ро ма ну Сла ђа не Пер ко вић на о ко тип ска 
сли ка ухо ђе ња бив шег деч ка на дру штве ним мре жа ма мо гла та ко ла ко по ве за ти са 
ло мље њем екра на те ле фо на ко је је убр зо усле ди ло. Тај лом је сми шље но осла бље на 
ме та фо ра за слом вред но сти.

Пр ви ро ман Сла ђа не Ни не Пер ко вић мо же да се чи та као си ту а ци о на ко ли ко и ка-
рак те ро ло шка гро те ска: у мно го че му ме је под се ти ла на ро ман Ми хај ла Спа со је ви ћа 
Чо век ко ји ни је имао пој ма јер у обе књи ге не моћ ни и оне мо гу ће ни уса мље ник мо ра 
да се из бо ри са си сте мом, али на сва ки на пад и на сва ки дик тат ре а гу је па сив но и по-
слу шно, као по не ка квом ау то ма ти зму, кри ве ћи се бе што не ма све оне осо би не са 
гра ни це кри ми но ге ног ја ва шлу ка ко је дру штве ни си стем та ко сим па ти ше. И не би 
по ре ђе ње ни за зву ча ло нео бич но да се не ра ди о уда ље ним све то ви ма: о шко ли у 
Бру кли ну код Спа со је ви ћа, и Бо сни у ро ма ну У јар ку. „Да сам ко јим слу ча јем ро ђе на у 
Аме ри ци, по ка за ла бих сред њи прст сви ма, сје ла на мо тор и од ја ха ла ка за ла ску сун-
ца, пу тем ко ји се пру жа у бес ко нач ној пра вој ли ни ји“, ка же ју на ки ња Сла ђа не Ни не 
Пер ко вић. Али она не жи ви ни у Аме ри ци, ни у Ја па ну, ни у скан ди нав ским зе мља ма: 
„Ако зна те ка кве су при ли ке у Бо сни, он да вам је ја сно да сла бо шта ври је ди по ка зи ва ти 
сред њи прст и окре та ти се на пе та ма.“ 

На ра тор ка Сла ђа не Ни не Пер ко вић је ју на ки ња без свој ста ва, ако то ни је не е тич но 
ре ћи кад се под се ти мо ис ку ства жи вље ња у дру штву ко је је мла де успе шно ане сте-
ти зи ра ло; да кле, ако ни је баш са свим без осо би на ко је је од ре ђу ју, она је сте осо ба 
чи је су до ми нант не ка рак те ри сти ке сва ка ко за кр жља ле у го ди на ма стаг на ци је, ег зи-
стен ци јал не и еко ном ске кри зе, не до стат ка „раз вој них шан си“ свих об ли ка и фор ма-
та. Нај ра ди је би гле да ла кри ми на ли стич ке се ри је из свог кре ве та – би ло ин спек то ра 
Бар на би ја, би ло де тек ти ва Фро ста – ка ко чи ни пу не три го ди не, уто ну ла у без вољ ност 
на кон што је њен ду го го ди шњи мо мак оти шао у Ау стра ли ју, али не са мо за то: „На пи сао 
је ’ово је зе мља ве ли ких мо гућ но сти’ и он да се из гу био у свим тим мо гућ но сти ма. 
За бо ра вио ми се ви ше ја вља ти.“ Иш че зла љу бав као да ју на ки њу и не мо же до дир ну-
ти кроз ме хур без вољ но сти у ко ји се за тво ри ла: без лич ног име на, без ди пло ме, без 
по сла, без же ља и ам би ци ја, мла да же на мо же са мо да не вољ ко при ста је на зах те ве 
сво је мај ке, чи је су се енер ги ја и ам би ци ја све ле на бор бу про тив не пра вед не суд би не 
и ло пов ске род би не. 

Свет у ком је за ро бље на не и ме но ва на на ра тор ка из гле да бес пер спек тив но и про-
ма ше но, али том раз де ше ном све ту не не до ста је енер гич но сти, ма кар слу жи ла ис кљу-
чи во у свр ху убр за ва ња па да у про ва ли ју. На пр вој ли ни ји кућ ног фрон та на зи ру се 
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агре сив на и кон фликт на мај ка, обез во љен и при ми рен отац, а све да ље од то га је сте 
свет у ком се уми ре „од ра ка, ује да пче ла, ти гра стих ко ма ра ца, кр пе ља, од ри јет ких 
ау то и му них бо ле сти, ср ча них за сто ја, мо жда них уда ра, миш је гро зни це, ал ко хо ли зма, 
али и у са о бра ћај ним не сре ћа ма, ра то ви ма, а де ша ва ло се не ка да и од ста ро сти“. 
Стри на Ста на не спа да ни у јед ну од на ве де них угро же них гру па јер се то ком је ла уда-
ви ла ко ма ди ћем пи ле ти не, а жи во пи сни скуп род би не – то ком ког се на ив ност су да ра 
с лу кав ством, а пре вр тљи вост с прин ци пи јел но шћу – по ста је оки дач зло коб но ко мич не 
и ко мич но зло коб не укоп не оди се је у ко јој је глав на ју на ки ња мо кра, глад на, из у би ја на 
и пот пу но дез о ри јен ти са на. На су прот при по ве да ној ре ал но сти у ко јој ки ша стал но 
по чи ње да па да и где су ку ће и има ња уто ну ли у бла то, а сиг на ла мо бил не те ле фо ни је 
ви ше не ма не го што има, сто је све то ви ла жног оства ри ва ња жи вот них мо гућ но сти: 
сва ки да шњи иза зо ви бив шег деч ка на Феј сбу ку („Он ка ко др жи кро ко ди ла за реп. Он 
ка ко се сун ча на пла жи. Он ка ко јо гур том ку пље ним у не кој бу гар ској про дав ни ци 
ли је чи опе ко ти не. Он ка ко је де смо ки и ли је чи но стал ги ју. Он ка ко у не ком на шем 
клу бу пје ваљ ки гу ра нов ча ни це у ње дра.“), естрад на фа са да ро ђа ке Ми ми (во ди тељ-
ке кви за на ло кал ној те ле ви зи ји чи је ли це ис ка че „на бил бор ди ма на ко ји ма се ре кла-
ми ра ло пи во, ху ла хоп ке или по вољ ни стам бе ни кре ди ти, али и на отва ра њи ма дјеч јих 
би бли о те ка и при ват них вр ти ћа“), за и на ће на енер гич ност ју на ки њи не мај ке, ко ја 
по су ђу је но вац за ре но ви ра ње ку па ти ла од тзв. ми кро кре дит не ор га ни за ци је, на да-
ју ћи се от пла ти ду га кад се про да по ро дич на ку ћа.

Про та го нист ки ња ро ма на У јар ку мо же ма кар до не кле да бу де лик из пред ви дљи-
вог асор ти ма на ре ги о нал не про зе: ње но брат ство би ло би оно у се бе од у век не си гур но, 
на сил но ин фан ти ли зо ва но по том ство ро ди те ља ко ји су у ери со ци ја ли зма гра ди ли 
ма ли гра ђан ски рај, а по том у ери гра ђан ског ра та и ми ров них спо ра зу ма из гу би ли 
ко рак са на ва лом ко руп ци је, не до след но сти и не мо ра ла пре ма ко ји ма се ни су уме ли 
ни мо гли од ре ди ти. Те так Пух, тет ка Ми ле ва, ро ђак Сто јан, ро ђа ка Ми ми, Поп и По па-
ди ја де фи ни са ни су по лу жи во ти ма ко је та ко по но сно но се: не ма ју ка ри је ру ни обра-
зо ва ње, не ма ју мо ти ва ци ју да бу ду бо љи јер су сви за вр ши ли у тран зи ци о ном јар ку 
еко ном ске кри зе, швер ца и бес пер спек тив но сти и је ди но им оста је да на са хра на ма 
игра ју па те тич не уло ге ко је су па ра ван по хле пе за по ро дич ним на сле ђем. Ни кад се 
ни јед на ку ћа не мо же по де ли ти на оно ли ко де ло ва ко ли ко има ро ђа ка, и ко ли ко има 
апе ти та да се ту ђе има ње пре тво ри у свој ка пи тал и сво је бо ље су тра, ни у ствар но сти 
ни у але го ри ји; но упра во из те не мо гућ но сти на ста је књи жев ност ка та стар ске тра
у ме – књи жев ност ко ја се ба ви кри за ма при пад но сти и кри за ма по де ла. 

Ро ман Сла ђа не Ни не Пер ко вић је опор и гро те скан, оно ли ко сме шан ко ли ко то 
мо же би ти му ка и не зго да ан ти ју на ка, мар ги нал ца и бес пер спек тив ног при пад ни ка 
мла де ге не ра ци је. Опи са на си ту а ци ја пре ра ста у па ра бо лу ре ги о нал ног жи во та ко ји 
се не где пре по зна је у ма ка брич ком ро ма ну Ла не Ба ста шић и опо рим со ци јал ним хро-
ни ка ма Ене са Ха ли ло ви ћа. Фок нер би био пи сац ко ји би нам пр ви пао на па мет кад 
ана ли зи ра мо гро те ске ре ги о нал не, у се бе успе шно за тво ре не сре ди не, али ни шта 
ма ње ве зе са овим ро ма ном не ма ни ре ди тељ „Не во ља с Ха ри јем“ и „Про зо ра у дво-
ри ште“. Ро ман У јар ку пре пун је ху мор них се квен ци, ка дро ва цр ног ху мо ра и угод не 
стра ве, а сце не пре гле да ња ку ће у по тра зи за по тен ци јал ним оруж јем са мо у би ства 
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ко јим би се до крај чио стриц Ра до мир за вре ди ле би кра љев ски ула зак у не ку бу ду ћу 
ан то ло ги ју цр не про зе: од пред ло га да се су и цид ни удо вац за ку је у со бу, ка ко не би 
ис ко чио на по ље и обе сио се у дво ри шту, до кон фи ско ва ња ше ста ра, ку ти је за ши ве ње 
и ке се дуг ма стих ба те ри ја (од ко јих би са мо у би ца мо гао умре ти „са ру пом у сто ма ку“, 
по ре чи ма тет ке Ми ле ве), елек трич ног бри ја ча, ку ти је зар ђа лих уди ца за пе ца ње, све 
у стра ху да се „из чи сте па ко сти“ не обе си пред ку ћом, „да га сав ком ши лук ви ди“. 

Про сто ри у ро ма ну без ма ло за слу жу ју по се бан оде љак: ни је дан од про сто ра, од 
по ро дич ног ста на у згра ди ко ја је одо ле ла над зи ђи ва њу до се о ског гро бља, од уну-
тра шњо сти Сто ја но вог „гол фа двој ке“ до ам бу лан те, по ли циј ске ста ни це или по ште, 
ни је ни функ ци о на лан ни удо бан, из сва ког вре ба не ка опа сност или ма кар ком пли-
ка ци ја, а ни је дан не ну ди уте ху ни ти ће икад мо ћи да по слу жи као скро ви ште. Љу ди ма 
ко ји окру жу ју ју на ки њу тре ба вр ло ма ло сна, ал ко хо ла и мра ка да по ка жу де ви јант но, 
зло коб но ли це: со ли дар ност и при ја тељ ства не по сто је, а и ка ко би, кад је жи вот на 
ре ал ност у ви ше на вра та уки ну ла етич ки ин стинкт. Од нос на ра тор ке са ро ђа ком Мими 
мо гао би да де лу је као зло коб на па ро ди ја мо ти ва фе ран те ов ског жен ског при ја тељ-
ства ка да не би био оквир за ре флек си ју раз де ше ног све та ко ји не успе ва да ство ри 
ко хе рен тан ка рак тер ни кон текст за лич ну ам би ци ју или ко лек тив ни сан о сре ћи. 
Бла то је сто га ви ше од уо би ча је не ме та фо ре по ра за и по су ста ја ња, ре гре си је и обез-
во ље но сти; оно је ди мен зи ја за се бе у ко јој не ма по ма ка и из ко је не ма по врат ка. 

Сла ђа на Ни на Пер ко вић ба ци ла је чи та о ца у му ку бур ле ске и у бур ле ску му ке; само 
се на пр ви по глед чи ни да ро ма ни по пут ње ног не ма ју дру ги дом осим до ма у ср цу 
обез на ње ног ми ле ни јал ца ко ји се сва ка квих ја да на гле дао док је са мо по ку ша вао да 
ухва ти тер мин оми ље не се ри је. По тре сан и бри дак, ре шен да де ми то ло ги зу је по е тич ке 
и кул ту ро ло шке де ми то ло ги за ци је, ро ман У јар ку по ку ша ва да им про ви зу је ка кав-та кав 
од го вор на вр ло те шко и не при јат но пи та ње: шта ти ра ди род би на? 


