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МО ГУЋ НОСТ КЊИ ЖЕВ НО СТИ У СВЕ ТУ  
КУ ПОВ НИХ МО ГУЋ НО СТИ

(Ма ша Ко ла но вић: По што ва ни кук ци и дру ге је зи ве при че, Bo o ka, Бе о град, 2020)

Го ди ну да на на кон из ла ска из штам пе (За греб, Про фил, 2019) По што ва ни кук ци и 
дру ге је зи ве при че Ма ше Ко ла но вић до пу то ва ли су и до на шег чи та лач ког про сто ра 
(Бе о град, Bo o ka, 2020). У нај кра ћим цр та ма, реч је о збир ци са чи ње ној од два на ест 
при по ве да ка кроз ко је се про вла чи нит ан ти у то пиј ске, каф ки јан ске те ме чо ве ко ве 
ре гре сив не ме та мор фо зе у бес по моћ ног ин сек та, си ту и ра не у кон текст ин фор ма тич ке 
ере и са вре ме ног по тро шач ког дру штва.

Ко су кук ци, ко су но си о ци на слов не ме та фо ре у књи зи Ма ше Ко ла но вић? При бли-
жна де фи ни ци ја гла си ла би: од ба че не, не моћ не и по тро ше не ин ди ви дуе ко је су, ре-
че но у ду ху ау тор ки ног при по ве дач ког је зи ка, по ста ле ро ба с гре шком, про из во ди 
ко ји ма је ис те као рок тра ја ња. Јед ни од њих, ре ци мо, сво је по след ње да не про во де 
у ста рач ком до му или у кућ ном ам би јен ту са чу ва них, по ха ба них ре ли кви ја по то ну лог 
све та, а дру ги у дру штву на ру че них одев них пред ме та или у су жи во ту са тех но ло шким 
и ин фор ма тич ким но во та ри ја ма на ме ње ним уби ја њу вре ме на и оста та ка пам ће ња. 
Њи хо ву суд би ну обич но бе ле же мла ђи про та го ни сти, тач ни је про та го нист ки ње, ма хом 
на след ни це ко ји ма је до де ље на при ви ле ги ја над ре ђе не, на ра тор ске по зи ци је у тек сту.

Но, у на слов ној при чи, ис при по ве да ној у пр вом ли цу, ме та фо ра бу бе угра ђе на је у 
ди на мич ки мо тив бр зог, до ду ше ду го при пре ма ног пре о бра жа ја, ко ји да је по се бан тон 
ау тор ки ној кри ти ци по тро шач ког дру штва и пра те ћег мен та ли те та и на чи на (не)раз ми-
шља ња. На и ме, у обр ту пот по мог ну том али те ра циј ском ве зом, тј. звуч ном срод но шћу 
из ме ђу ре чи, у оној ме та мор фо зи по што ва ног куп ца у по што ва ног кук ца ко ја се од и-
гра ва на по зор ни ци ста кле ног ра ја тр жног цен тра и ко ја ов де по га ђа, за раз ли ку од 
прет ход них слу ча је ва, мла ду осо бу, тач ни је де ча ка ко ји ха ла пљи во жу ди за но вим 
играч ка ма, Ма ша Ко ла но вић по ве зу је дра му на го ми ла ног ја да иза бра не, дис функ цио-
нал не по ро ди це са кон зу ме ри стич ким фе но ме ни ма ла жних по тре ба и за до вољ ста ва.

Иа ко усред сре ђе не на те ме вла да ви не ре клам не ин ду стри је, им пе ра ти ва тро ше ња 
и ку по ви не ро бе и све при сут но сти мар ке тин га у да на шњој Хр ват ској, ове раз и гра не 
и ду хо ви те при че за хва та ју ши ри дру штве ни план, те у свој са др жај укљу чу ју и по дат ке 
о дру гим – по ли тич ким, еко ном ским и кул ту ро ло шким – по тре си ма ко ји су ме ња ли 
из глед на шег све та прет ход них де це ни ја. У па жљи во раз ра ђе ним опи си ма оси ро ма-
ше ња и не ста ја ња сред ње кла се, у до бро по го ђе ним ди гре си ја ма о но вом по рет ку 
за по че том, ка ко то на овим про сто ри ма че сто би ва, от ка зи ма не по доб ни ма, у ве што 
ис так ну тим и до бро осми шље ним лајт мо ти ви ма фо то шо пи ра них ре пор та жа и улич них 
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гра фи та и у уме шно ски ци ра ним ли ко ви ма слу чај них про ла зни ка и њи хо вим спон та ним 
ре ак ци ја ма ко је не рет ко вр ве од ксе но фо би је и шо ви ни зма, сли ка пост тран зи циј ске 
ствар но сти се обо га ћу је и до би ја ши ру не са мо дру штве ну, већ и исто риј ску пер спек-
ти ву. Но, сви опи сни, ис тра жи вач ки и ана ли тич ки за хва ти ко ји обо га ћу ју при по ве дач ки 
го вор оста ју по пра ви лу под ре ђе ни при ка зу ра су ла и уну тра шње дра ме по је дин ца и 
ње го ве по ро ди це, тач ни је оста та ка по ро ди це. 

Ми са о но и емо ци о нал но те жи ште при ча у књи зи По што ва ни кук ци... по чи ва на 
кон тра сту из ме ђу на пад но обе ћа ва ју ћих и слат ко ре чи во три ви јал них об ја ва ре кла ма, 
бро шу ра, ка та ло га, ту ри стич ких по ну да и на ру че них ре пор та жа, кре дит них по ну да и 
по ли са оси гу ра ња, с јед не стра не, и ску че них про сто ра из ко јих чо век-ку кац, че сто у 
дру штву сво јих, до ма ћих жо ха ра, тј. бу ба шва ба, па сив но ре ги стру је про ме не ко је до-
но си вр ли но ви свет, при ну ђен да кат кад у ње му по тра жи ре ше ње или бар уте ху за 
по ни же ња ко ја му жи вот сва ко днев но при ре ђу је, с дру ге стра не. У том сми слу, за пле-
ти, кон стру и са ни по вре ме но по обра сци ма хо рор три ле ра, под ре ђе ни су по пра ви лу 
цр но ху мор ним до сет ка ма и гро теск ним, алан фор дов ским де та љи ма са сим бо лич ком 
те жи ном, што је ина че пре не то и на гра фич ки план, у ау тор ки ним пра те ћим илу стра-
ци ја ма. При че се углав ном гра де по ступ ци ма аку му ла ци је чи ње ни ца ко ја се на кра ју 
не раз ре ша ва кла сич ним епи ло гом и рас пле том. За вр ше так је нај че шће обе ле жен 
ан ти кли мак сом, тј. од су ством пра ве по ен те: на пе тост због тзв. лут ке из Чер но би ља 
не ста је не због зре ло сти де те та већ због по тро шач ког по ри ва да се су тра дан, јед но-
став но, ку пи не што но во; же на ко ја сво ју по ро диљ ску аго ни ју же ли ко нач но да пре ки не 
из ла зи на пут по ко ме се пи ја на те ту ра, за гле да на у ши ри ну ко ја се отва ра пред њом; 
по тро шач, тач ни је кћи по тро ша ча, пи ше пи смо опе ра те ру и пре ти но вом ре во лу ци јом 
у ко јој ће, уме сто не ка да шње рад нич ке кла се ре ше не да пре у зме сред ства про из вод-
ње у сво је ру ке, уче ство ва ти ма са пре ва ре них ко ри сни ка мо бил не мре же ко ји ма се 
кра де но вац на ки ло бај ти ма и ме га бај ти ма у ро мин гу. Ху мор ним от кло ном од па то са 
по бу не ко ји на овом ме сту чи та о цу, очи глед но, не до зво ља ва да до слов но схва ти 
иде ју дру штве ног пре вра та ни ти да у ње му про на ђе не ка кав из вор ни ре во лу ци о нар-
ни елан, при ча Ма ше Ко ла но вић ин те ли гент но се дис тан ци ра од по мод ног ак ти ви зма, 
ди ле тант ске пре тен ци о зно сти и хип стер ске по вр шно сти и ла ко ми сле но сти ко ја сре-
ди шњу те му ове књи ге у мно гим „епо хал ним“ оства ре њи ма са вре ме не кул ту ре та ко 
че сто пра ти и ком про ми ту је.

По се бан ква ли тет зби р ци да је при каз тех нич ких по ма га ла, ин фор ма тич ких но ви на 
и са вре ме ног на чи на ко му ни ка ци је. Ма ло је пи са ца ко ји успе ва ју да све ове по ја ве 
ко је су одав но из ме ни ле наш до жи вљај све та пре не су у сво ју при чу и да их учи не функ-
ци о нал ним у фа бу ли, да у њи ма про на ђу сим бо лич ко зна че ње, јед ном реч ју – да их 
учи не ли те ра бил ним. Ве ћи на их про сто по ме не, ми сле ћи да је тим чи ном ис пу ни ла и 
за до во љи ла кри те ри ју ме са вре ме но сти и ак ту ел но сти и учи ни ла сво ју при по ве дач ку 
сли ку ино ва тив ном. По се бан ути сак у ве зи с тим оста вља ве шти на у при ка зу на ру чи-
ва ња и ку по ви не одев них пред ме та на да љи ну – у при по ве ци „Шкри ња“ – ко ји чо ве ку-
-ин сек ту на жа лост не са мо да не до но се же ље ну про ме ну, већ му на кра ју још оштри је 
и бол ни је от кри ва ју сву ону бе ду и пра зни ну од ко је је по ку шао да се осло бо ди.
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Пи та ње вред но сти Ку ка ца та ко се са ни воа са др жа ја, ка ко то увек би ва код ус пе ле 
и до бро по го ђе не књи жев не сли ке, пре но си на план фор ме и на чи на на ко ји умет нич-
ки по сту пак ис про ба ва и про на ла зи сво је мо гућ но сти. Не ра ди се, дру гим ре чи ма, 
ви ше о пи та њу да ли су и ко ли ко су тех нич ке на пра ве и дру штве не мре же ко је пре-
мо шћу ју фи зич ку ба ри је ру из ме ђу љу ди, ко ји се ов де нај че шће сво де на куп це/кук це 
и про дав це, на ру чи те ље и по ши ља о це, не што бит но про ме ни ле, већ пре све га у ко јој 
ме ри оне мо гу би ти ис ко ри шће не као зна ци, сим бо ли ко ји по ка зу ју све оно што чо век 
чи ни, осе ћа, за ми шља или про пу шта у свом жи во ту.

И ка да се сви ти па мет ни те ле фо ни, И-беј ку по про да је и па ра зит ске апли ка ци је са 
још па ра зит ски јим ажу ри ра њи ма пу сте да про го во ре и ка да се њи хов је зик, у тек сту 
ина че ис так нут кур зи вом, по ме ша са фа бу лар ним то ком и ис по вед ним се квен ца ма у 
ди гре сив ним при то ка ма при че, он да се ни вои ствар но сти умно жа ва ју, а зна че ња про-
ду бљу ју и под у пи ру. Та ко се, на при мер, свет пр ве при че, у ко јој глав на ју на ки ња го во ри 
о ис пу ње њу те ти не те ста мен тар не же ље да бу де са хра ње на са мо бил ним те ле фо ном 
на ко ји ће је по зва ти не ко од род би не дан на кон по гре ба не би ли се от кло ни ла сва ка 
сум ња да је жи ва за ко па на, гра ди и из описâ град ског жи во та под ре ђе ног ту ри стич кој 
ре кла ми и за ра ди, ко ји ис пр ва де лу ју као укра сни до да ци или, про сто, као де та љи 
ко ји успо ра ва ју рад њу. При том, опи се вре лог ду бро вач ког по по дне ва и улич не вре ве 
све вре ме обо га ћу ју и до пу њу ју де та љи са нат пи са на па но и ма и са др жа ји по ру ка са 
апли ка ци ја на ан дро и ду ко ји се, сва ким на ред ним ажу ри ра њем, све ви ше на го ми ла-
ва ју (осим што пра зне ба те ри ју). Крај при че, тре ну так ка да на ра тор ка тре ћи, по след њи 
пут по зи ва по кој ни цу и ка да из не на да за чу је дру ги те ле фон – ис по ста вља се го спо ђу 
ко ја ка же свом са го вор ни ку ка ко је мо гла оста ти жи ва за ко па на у гра ду док се про би-
ја ла ка гро бљу – до би ја сво ју по твр ду и на пла ну ин фор ма циј ско-ки бер не тич ког ма-
кро ко смо са, тач ни је ње го вог упли ва у фи зич ки про стор на ше сва ко днев ни це. Да кле, 
те та ни је жи ва за ко па на, као ни, фи гу ра тив но, го спо ђа ко ја је ус пе ла да се про би је 
кроз гу жву у исто риј ском де лу гра да. Но, ако укљу чи мо, бо ље ре че но ак ти ви ра мо 
онај до дат ни са др жај, ако се се ти мо свих оних по лу де лих апли ка ци ја и на пад них ре кла-
ма, са ве та, упит ни ка ко ји су пра ти ли ју на ки њу, да кле свих оних по ру ка ко је су за тр пава-
ле ње не бе ле шке, он да је ме та фо ра (над)ствар на и де лат на. Ак ту ел ност и при јем чи вост 
те ме По што ва них ку ка ца... и ње них дис то пиј ских по ру ка оста ју, та ко, у чи та о че вом 
до жи вља ју овог вред ног шти ва под ре ђе ни ква ли те ти ма умет нич ког је зи ка и ла ко ћи, 
нон ша лант но сти при по ве дач ке игре са ви шко ви ма са др жа ја и мањ ко ви ма жи во та.


