
228

СВЕТ КОМ СЕ И ОПИ РЕ МО И ПРЕ ДА ЈЕ МО
(Ка та ри на Ми тро вић: Не ма ју све ку ће дво ри ште, ППМ Ен кла ва, Бе о град, 2020)

Из да вач ка ку ћа Ен кла ва се то ком 2020. го ди не пред ста ви ла са не ко ли ко из да ња, 
кри тич ки и ме диј ски из у зет но ис пра ће на (Рад ми ла Пе тро вић, Ма ша Жив ко вић, Не-
ма ња Ста ни шић), чи ме се про фи ли са ла на са вре ме ној срп ској књи жев ној сце ни као 
из да вач ко ји оку пља мла де пе сни ки ње и пе сни ке мо дер ног и бес ком про ми сног сен-
зи би ли те та. Јед на од књи га ко ја се по ја ви ла у но вој еди ци ји „Па да Ава ла“ (а чи ји сâм 
на зив су ге ри ше кључ чи та ња) је сте Не ма ју све ку ће дво ри ште пе сни ки ње и сце на рист-
ки ње Ка та ри не Ми тро вић (1991), ко ја је књи жев ној јав но сти по зна та од ра ни је по 
збир ка ма Утро ба (Ма ти ца срп ска, еди ци ја Пр ва књи га, 2017) и Док че кам да про ђе 
(Град ска би бли о те ка „Кар ло Би је лиц ки“, 2018). Ова књи га ка рак те ри стич на је по сво јој 
фор ми и жан ров ском опре де ље њу, а то је „ро ман у сти ху“, ка ко сто ји у под на сло ву. 
За ни мљи во је да се Ми тро ви ће ва од лу чи ла баш за ову фор му, ина че пре по зна тљи ву 
за ро ман ти чар ску књи жев ност 19. ве ка, а у са вре ме ној срп ској књи жев но сти не ра
бље ну (с из у зет ком по след ње две књи ге по е ма Ане Ма ри је Гр бић), прем да је жан ров-
ска хи брид ност не што че му је скло на, чи ни се, на ро чи то ак ту ел на срп ска про за (при-
се ти мо се са мо ро ма на из прет ход них го ди на ко ји су за па же ни, на гра ђи ва ни, или 
ко ји су ула зи ли у за вр шни цу тр ке по зна те као до де ла НИН-ове на гра де за нај бо љи 
ро ман: Ухва ти зе ца Ла не Ба ста шић, За блу да Све тог Се ба сти ја на Вла ди ми ра Та ба ше-
ви ћа, Де се ти жи вот Са ше Са ва но вић, Од у ста ја ње Је ле не Лен голд, От ка ко сам ку пи
ла ла бу да Та ње Сту пар Три фу но вић, и та ко да ље). Жан ров ска не ста бил ност ових, до-
ду ше про зних фор ми, огле да се у фраг мен тар но сти тек ста и у ње му пре до че ног ис-
ку ства, скре та њу чи та о че ве па жње са са др жа ја на фор му, не по ве ре њу у је зик ко ји, 
уме сто да су зи зна че ње тек ста, са да га раш чи ња ва, те ис по вед не ди мен зи је ко ја је 
нај пре свој стве на по е зи ји. 

 Књи жев ност мла дих у Ср би ји, али и у ре ги о ну, ис по ста вља се као при лич но 
па ра док сал на, тач ни је, као вр ло дис пер зив на, ра зно ли ка, уз при мет ну те жњу ка бес-
по го вор ној ин ди ви ду ал но сти из ра за ко ја се по не где и по сти же, али исто вре ме но као 
до не кле уни фи ци ра на, слич на у те мат ско-мо тив ском оп се гу и оп штој ат мос фе ри и 
то ну, за шта је за слу жно из ве сно ко лек тив но ис ку ство и пре по зна тљи ва ми ле ни јал ска 
ико но гра фи ја: ур ба на сва ко дне ви ца, ег зи стен ци јал на не из ве сност, емо тив на не стал-
ност, про бле ма тич на ге о по ли тич ка или ло кал на си ту а ци ја, де пре сив на или ма нич на 
ста ња, кон зу ми ра ње раз ли чи тих та бле та или нар ко ти ка, не ха јан и ре зиг ни ран, или 
бар ме лан хо ли чан од нос пре ма ствар но сти. Де лу је да ова гра нич на ста ња свој од раз 
че сто мо ра ју на ћи и у гра нич ним књи жев ним фор ма ма ка ко би рас по лу ће ност би ла 
ком плет на и при сут на на сва ком фо ну.
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 Не ма ју све ку ће дво ри ште је сте екс пе ри мен тал ни ро ман у сти хо ви ма, или 
сво је вр сна про гре сив на по е ма по де ље на у два на ест де ло ва, по гла вља или пе ва ња с 
на сло вом, да тим по узо ру на ка рак те ри стич ну син таг му или лајт мо тив „ис трг нут“ из 
сти хо ва по гла вља. Све пе сме по ве за не су у хро но ло шком ни зу упр кос ре тро спек тив-
ним екс кур си ма и мо но ло шким ди гре си ја ма два де сет тро го ди шње ју на ки ње Ми ли це 
ко ја од ла зи на пси хо те ра пи ју, што је до га ђај ко јим ро ман и по чи ње. Од ре ђе на на ра-
тив на ли не ар ност и при ча не по сто је у тра ди ци о нал ном сми слу ре чи – по сто ји тек 
крх ка узроч но-по сле дич на при по ве дач ка нит ко ја ро ман „ву че“ ка кра ју. Пре мо же 
би ти го во ра о не ка квим фраг мен ти ма из ствар но сти ко ји ма је са о бра же но по вре ме-
но стил ско ме ан дри ра ње, а ко је је, без об зи ра на гра фич ко опре де ље ње за стих, не кад 
на тра гу лир ског и ме та фо рич ног, а не кад до слов ног, ре а ли стич ног, на ра тив ног. Крат-
ки увод ни део ро ма на је сте ујед но и је ди на про зна пар ти ја овог де ла и је ди ни део 
ис при по ве дан у тре ћем ли цу, а слу жи као на по ме на у ма ни ру ди да ска ли ја ко ја чи та-
о ца ин фор ми ше о би о граф ским по да ци ма ре ле вант ним за ју на ки њу ко ја сту па на 
сце ну, што је на ро чи то симп то ма ти чан гест ако на уму има мо и ау тор ки но фор мал но 
обра зо ва ње (сту ди је дра ма тур ги је на Фа кул те ту драм ских умет но сти). Ре ла тив но се 
бр зо от кри ва да је Ми ли ца тог ле та из гу би ла оца, да са мај ком и бра том (ко ји ина че 
из др жа ва за твор ску ка зну) одр жа ва шкрт, емо ци о нал но стег нут од нос, да се бо ри са 
де пре си јом, анк си о зно шћу и су и ци дал ним ми сли ма: „Ми сли да не што ни је у ре ду са 
њом. Осе ћа то чи тав жи вот. Ре ал ност јој је на пор на, те шко под но си што сва ки дан 
мо ра да се ку па, је де и обла чи. [...] Има не ко ли ко вер зи ја бу дућ но сти у ко ји ма про во-
ди вре ме. Ка да се упла ши ни су до бре, бо ље су ако је пи ја на“ (7).

 Из по гла вља у по гла вље пра ти се ње но кре та ње (пси хо те ра пи ја, гро бље, за-
твор, жур ке у ста но ви ма раз ли чи тих по зна тих и не по зна тих љу ди, стрип тиз клуб, 
про сто лу та ње Бе о гра дом) и ха о ти чан ток ми сли, при че му се као сто жер ни lo cus на-
ме ће ор ди на ци ја ње не пси хо те ра пе ут ки ње и раз го во ри с њом, пре ма ко ји ма Ми ли ца 
има ам би ва лен тан и им пул си ван, не кад и те а тра лан од нос („Не же лим ви ше ни кад / 
да бу дем део те пре ва ре / ко ја се зо ве пси хо те ра пи ја“, 68). Па ипак, Ми ли чин жи вот ни 
стил и бор ба са сва ко дне ви цом пред ста вља ми ле ни јал ско оп ште ме сто: ра зо ре на 
по ро ди ца и про бле ма тич ни, кон фликт ни или тра гич ни од но си уну тар ње, бун то ван 
од нос пре ма ау то ри те ту, идо ло по кло нич ки од нос пре ма књи жев ни ци ма ко ји су из-
вр ши ли са мо у би ство („Сил ви ја Плат вас мр зи“), од ла га ње жи вот них пре крет ни ца и 
ула ска у свет од ра слих, не до ста так ау тен тич ног жи вот ног фо ку са и ори јен ти ра ко ји 
из ви до кру га би ва ју ис ти сну ти кон ти ну и ра ним од ла сци ма на жур ке, кон зу ми ра њем 
се да ти ва, анк си о ли ти ка не у ме ре но и „на сво ју ру ку“, као и ал ко хо ла и дро ге ко ји обез-
бе ђу ју де зин хи би ра но и ин фан тил но по на ша ње („Ср це од лу бе ни це“), за тим упу шта-
њем у не про ми шље не, че сто и ри зич не сек су ал не („И ја пи шем пе сме“) и оста ле од-
но се („Хе ле на“) и дру ге аван ту ре. Са ма при ча пак на ди ла зи по је ди нач не суд би не, јер 
је ис при ча на у окви ру епо хе ко ја је обе ле же на ха о тич но шћу по сто ја ња ви ше не го икад 
ра ни је, што под ра зу ме ва пси хич ку ра њи вост и ег зи стен ци јал ну уне зве ре ност по је-
ди на ца, ди ги та ли за ци ју ствар но сти, за мах фар ма ко ло шке ин ду стри је, пре на гла ше ну 
сек су ал ност, по ли тич ке не ми ре, кри ми нал, по роч ност и слич но. 
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 Од ове де мо нич не (јер је при влач на, а исто вре ме но и бес по врат но ра за ра ју-
ћа) ствар но сти Ми ли ца по ку ша ва да по бег не нај ви ше у сво јим ми сли ма, у ко ји ма 
не за у ста вљи во и не кон тро ли са но ру ми ни ра о про шлим до га ђа ји ма или они ма ко ји 
тек тре ба да усле де („За ме не не по сто ји са да шњи тре ну так / ја имам по тре бу за стал-
ним / ис цр пљи ва њем све га што се де си ло / бит не и не бит не ства ри / јед на ко ва жне 
мом уму / пра вље ње дру га чи јих сце на ри ја / ко ји се ни кад ни су до го ди ли / ко ји се 
ни кад не ће до го ди ти“, 62–63), уз мно го број не де та ље чи је опа жа ње под сти че асо ци-
ја тив не сла по ве не кад лир ских, а не кад и про то ко лар них, би ро крат ских опи са. По-
сре ди је, нај че шће, са свим не е ла сти чан ве ри зам ко ји тре ба да бу де ау тен ти чан и што 
си ро ви ји, не пре ра ђен при каз ствар но сти: „Ис пред са ле је би ла бен зин ска пум па / 
мла дом чо ве ку ко ји је ту ра дио / тре ба ло је дру штво / се де ли смо на иви ци тро то а ра 
/ и пи ли пи во“ (32), или: „Му зи ка је из но ва по че ла / не ки мо мак ме по ну дио / ко ка и ном 
/ ни сам хте ла да се отре зним / али ње му се још тро је љу ди на ка чи ло / сви су се вра-
ти ли ма ло рас по ло же ни ји“ (33), али ко ји че сто ре зул ти ра пу ким го ми ла њем ба нал них 
ути са ка. Баш због сти хов не фор ме ови пре ви ди и „пра зан ход“ ви дљи ви су и сме та ју 
још ви ше не го што би да су уве за ни у про зну ре че ни цу. Чи ни се да би овај ро ман у 
сти ху функ ци о ни сао бо ље да је на пи сан у про зном об ли ку, тач ни је: да па да баш на 
ис пи ту за ко ји се нај ви ше спре мао – књи жев ни екс пе ри мент, убе дљи во из ве де на ли-
те рар на жан ров ска нео бич ност. 

 Не ма сум ње да је у овом жан ров ском хи бри ду реч о сво је вр сном пор тре ту 
мо дер ног по је дин ца ко ји по ку ша ва да се ис ко бе ља из па кле ног гро тла по ро ка ко ји 
на ме ће са вре ме ни, ми ле ни јал ски жи вот, а чи је пси хо ло шко устрој ство функ ци о ни ше 
на ли ни ји де пре си ја-сла ба во ља-инерт ност-раз ма же ност-де пре си ја, при че му нај ве-
ће му ке за да је из ра же на, али го то во не у по тре бљи ва са мо свест („Нај те же под но сим 
ово ста ње / ка да не мо гу ни шта“, 55). Ово ста ње тран спо но ва но је на чи тав ка та лог 
ју на ка ко ји се по ја вљу ју у ро ма ну, укљу чу ју ћи и ње ну пси хо те ра пе ут ки њу ко ју Ми ли-
ца јед но ве че за ти че у ста ну са фла шом ви ски ја и та блом бен се ди на, не у ред ну и раш-
чу па ну (сце на на кра ју ро ма на ко ја је тре ба ло да про из ве де обрт и ефе кат из не на ђе
ња), а ова ко кон ци пи ран лик нам по ру чу је да то ста ње ни ког не за о би ла зи – чак ни 
оне ко ји су об у че ни да му се опи ру. Ју на ки ња Ка та ри не Ми тро вић нај че шће се огла-
ша ва из мар ги нал ног, са мо де струк тив ног угла упр кос то бо жњем спољ њем ужи ва њу 
у чул ној пре за си ће но сти, при че му је то гле ди ште јед на вр ста пе снич ког при по ве да-
ња ко је за крај њи ис ход има сво је вр сну ме лан хо лич ну по ен ту, или, пре ци зни је, ан ти-
по ен ту, иза ко је се на зи ре сен ка без на ђа, утр ну ло сти сва ко дне ви це и стал не емо тив-
не ус кра ће но сти. Ка да за нос под стак нут опи ја ти ма про ђе, људ ски од но си, на ро чи то 
парт нер ски, у пот пу но сти су раз мон ти ра ни, де ро ман ти зо ва ни и ис пра жње ни од би ло 
ка квог зна че ња или осе ћа ња. Им пе ра тив је утр ну ти, не (са)осе ћа ти и не ин ве сти ра ти 
се, а од су ство ау тен тич них емо ци ја ком пен зо ва ти вер бал ним и пер фор ма тив ним, 
од но сно агре сив ним, пом пе зним и про во ка тив ним из ја ва ма и из гред ним по на ша њем, 
оли че ним у Ми ли чи ном су сре ту са бив шом љу бав ни цом Н. или у њи хо вој пре пи сци 
у ко јој Н. пре ти са мо у би ством. 

 Ако оче ку је мо, ме ђу тим, да ис под скра ме очи глед не по вр шно сти и ис пра зно-
сти от кри је мо (да се на мер но по слу жи мо овом кли ше ти зи ра ном фра зом) бо гат ду-
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хов ни свет про та го ни ста, или би ло ка кву пси хо ло шку из ни јан си ра ност ју на ки ње, 
ко ја би се огле да ла бар у тре ну ци ма лу цид но сти, са мо о све шће но сти, са мо пре ко ра, 
ау то и ро нич ног од но са, по ка ја ња и гри же са ве сти, раз о ча ра ће мо се. Па ра док сал но, 
ово је ујед но и ве ли ки не до ста так и ве ли ки успех ро ма на: то што је ау тор ка ус пе ла да 
пре не се ау тен тич но утр ну ће жи во та и би ћа ми ле ни ја ла ца, њи хо ву су штин ску не мост, 
не за ин те ре со ва ност, оту пе лост, осе ћај им по тент не сва ко дне ви це, по на вља ња, за луд-
но сти, а то бо жње жи вот не ан га жо ва но сти и „де ша ва ња“. Објек тив но при по ве да ње у 
ком се сва ки пред мет уо ча ва она ко ка кав он је сте не рет ко из и ску је и чул не сли ке у 
сми слу на гла ше ног так тил ног мо мен та, али истин ска чул ност, страст и афек ти из о ста-
ју. Чи ни се да је пре реч о не ка квом оку ка ме ре ко је се по ме ра с пред ме та на пред мет 
и хлад но и пре ци зно бе ле жи ствар ност: „Би ло је сме шно што се пре тва ра мо / као да 
се то ни је де си ло / ни је ми се до пао / отре жњен по глед / на ње га, ме не и со бу / све је 
по ста ло ма те ри јал но / не стао је за нос / смех / за дир ки ва ње / и за во ђе ње / са да смо 
би ли / два те ла ко ја пу ше јед ну ци га ре ту / ни је би ло ни чег чу де сног / са мо оста ци 
хра не / пра зна фла ша / мр ве од мо та ња џо ин та / та бла бен се ди на / јед на згу жва на 
ри зла / ро зе ча ра па ко ја је па ла на по ли цу / окру гле фле ке од фла ше / то су кон крет не 
ства ри / и ме не су уз не ми ри ле“ (81). Ода тле у овом ро ма ну не ма при по ве да ња из 
утро бе, не ма ко смич ке рас це пље но сти су бјек та, бур них ин те лек ту ал них и ег зи стен-
ци јал них пре ви ра ња. Има не у спе лих по ку ша ја ужи вља ва ња и из бе га ва ња су о ча ва ња 
и ства ра ња бли ско сти. Из у зе так је је ди но она ве за ко ја је од де тињ ства оства ре на с 
оцем, не том пре ми ну лим од кан це ра, и ко ја пред ста вља не жне, бол не и увер љи ве 
лир ске до ме те ро ма на (по гла вље „Те би бе ли цвет“). Та ко пре до чен од нос оста вља 
ма ли про зор у не ки леп ши, сми сле ни ји од нос, у љу бав, и по твр ђу је да не ке ку ће ипак 
има ју дво ри ште.


