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ХИ СТО РИЧ НИ РЕ ХАБ
(Ива на Бу ла то вић: Пра ћер ка, Пар ти зан ска књи га, Ки кин да, 2021)

Од мах да бу де ка за но, Пра ћер ка или ка ко сам на у чи ла срп ски и пре ста ла да се пла-
шим је сја јан ро ман. Раз га љу јућ, пун лу до сти и чу де са, за ви тлан ци ја и би зар но сти, 
пр штав од сме ха ко ји не по су ста је, не при гу шу је се у за др шка ма, не так ти зи ра с од-
ступ ни ца ма. Рет ко кад се не ки про зни текст та ко гро мо гла сно на сме јао и раз и грао у 
срп ској књи жев но сти. Је ди ни ко ји ми се у овом тре нут ку чи ни пу но прав ним по е тич ким 
прет ход ни ком учи нио је то пре тач но јед ног ве ка. У еп ској кул ту ри све ча ног па то са и 
ко ме мо ра тив не озбиљ но сти сва ка ко да ни је по жељ но на ци о нал ни је зик, исто ри ју/
исто ри о гра фи ју и мит кар не вал ски обр ну ти на о пач ке као што је то учи ни ла Ива на 
Бу ла то вић у сво јој бур ле ски, и пре ње Раст ко Пе тро вић у сво јој. Ау тор ка је и сам је зик 
рас по ја са ла кар не вал ски, без че га уо ста лом и не би би ло бур ле ске, лу цид но шћу, ве-
шти ном, вр ца во шћу и сме ло шћу не спе ци фич ном за ро ма неск не урат ке у срп ској 
књи жев но сти. И опет ми се на ме ће са мо је дан пу но прав ни је зич ко-екс пе ри мен тал ни 
про зни прет ход ник Пра ћер ке. Је зич ко ис ку ство Пра ћер ке при зи ва у сво је окруж је 
пре вод Гар ган туе и Пан та гру е ла Ста ни сла ва Ви на ве ра, ту екс це сну је зич ку пер фор-
ма тив ност, по ме ра ње је зич ко-ег зи стен ци јал них гра ни ца ра ди отва ра ња за све оно 
што је санк ци о ни са но, мар ги на ли зо ва но и по ти сну то у кул тур ној све сти и ње ној ри гид-
ној је зич кој нор ми. И омр си ла ју је и за би бе ри ла баш по пут Ви на ве ра. Већ су ова два 
по ву че на лу ка, ко ја упу ћу ју на по е тич ка фор ма ти ра ња ро ма на Ива не Бу ла то вић, до-
вољ на да чи та њу Пра ћер ке при сту пи мо с ве ли ким по ве ре њем (или сум њи ча во, ка ко 
ко). Ме ђу тим, ро ман отва ра и пер спек ти ву на чи ју суб вер зив ност на ци о нал ни је зик, 
исто ри ја и мит, те стра те ги је њи хо ве ко мо ди фи ка ци је још увек ни су от пор ни.

У мно го че му нео бич на ју на ки ња, на ра тор ка Да на Јо ва но вић, де вој ка на кон цу 
два де се тих го ди на, до ла зи из Чи ка га у Бе о град на ре ха би ли та ци ју. Про цес бе о град-
ског из ле че ња од хе ро ин ске за ви сно сти про јек то ван је као ис це љу ју ћа по тра га за 
„срп ском ду хов но шћу“. На вод ни ке ва ља ста ви ти бу ду ћи да су то ре чи Да не Јо ва но вић, 
али се на ве де на син таг ма, од но сно њен ет но фи ле ти стич ки са др жај, уо кви ре на ин тер-
пунк циј ским зна ци ма сме шта баш та мо где јој је ме сто, у ред на вод них и псе у до ка те-
го ри ја. Упу шта ју ћи се у по тра гу за „срп ском ду хов но шћу“, са ма Да на пак не ма скеп си 
пре ма на ци о на ли стич кој спи ри ту ал но сти и ње ној па ра док сал но сти (и не су ви сло сти), 
већ јој при сту па с по зи ци ја, опет ок си мо рон ски, те мељ но ин док три ни ра не на ив но сти 
чи ја се зло ћуд ност ми ми криј ски за о де ва у бе за зле ност. Ко мич ни ефек ти ко ји про ис ти чу 
из су да ра ње не при вид не бе за зле но сти, во ђе не ра до зна лом упор но шћу, и кон фликт-
ног исто риј ског на сле ђа не па ци фи ку ју Да ни ну на ив ност, па ни ње ну ау тен тич ну до-
бро на мер ност. Они су штин ски ого ља ва ју ре ви зи о ни стич ки дис курс ко ји мо де лу је 
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са вре ме ну срп ску кул ту ру, као и иде о ло шку па ра ли зу у ко јој је згр че на ко лек тив на 
свест.

По тра гу за срп ском ду хов но шћу, по на ци о нал но про ве ре ном ма ску ли ни стич ком 
ре цеп ту, Да на Јо ва но вић, во ђе на по тре бом да се по ве же са сво јим ко ре ни ма, от по чи ње 
же љом да са зна исти ну о свом ђе ду Пе ру, на вод ној го ло о точ кој жр тви ко му ни стич ког 
те ро ра и ње го вој уло зи у исто ри ји. Да ни но пу то ва ње, по тра га за све тил ни ци ма срп ске 
ду хов но сти, пре ра ста у оn the road по ли тич ку тра ве сти ју. Пра ћер ка је убе дљив од го вор 
на (ре то рич ко) пи та ње Ду брав ке Угре шић: шта је са же на ма у кон тек сту књи жев них 
пу то ва ња јер, ка ко је на пи са ла, у књи жев но сти увек пу ту ју му шкар ци, до ла зе и од ла зе 
и про ли ва ју сво је су зе раз мет не по свим књи жев ним епо ха ма. (Пра)ћер ка раз мет на, 
од но сно, пре ци зни је ка за но, ње на ау тор ка, на сме ја ла се и за се кла та мо где су зе иску-
пљу ју. Да на се не сме је – она се шо ки ра, па ти, скан да ли зу је, тра у ма ти зу је от кри ћи ма 
до ко јих до ла зи, а ко ја опо ни ра ју ње ним те мељ ним прет по став ка ма. На по слет ку, 
пу то ва ње ко јим је на сто ја ла да се ле ги ти ми ше у срп ској ду хов но сти Да на окон ча ва с 
ис пи сни цом. И тек та да осмех ну та.

У срп ску ду хов ност на ра тор ка по ку ша ва да про дре уче ћи или на но во са вла да ва-
ју ћи срп ски је зик. Јер, по свој при ли ци, срп ски је сте Да нин ма тер њи је зик, за бо ра вљен 
у еми гра ци ји, ко ји по но во учи на кон по врат ка. Уче ње срп ског је зи ка и ко му ни ка ци ја 
по ста вља ју низ пре пре ка за на ра тор ку. По зи ци ја дру го сти, од но сно стра но сти у ко јој 
се Да на на ла зи у про це су усва ја ња је зи ка, ефект на је пер спек ти ва за осве тља ва ње 
је зич ког ра да и ње го вих иде о ло шких учи на ка (и/ли обр ну то). Оно што Да ни не успе ва, 
што јој упор но из ми че је сте пре во ђе ње ис ку ства и сте че ног зна ња на срп ски, тај не-
мо гу ћи је зик, ка ко је за пре па шће но уз вик ну ла у јед ном тре нут ку. Јер, она не же ли да 
стек не ис ку ство уче ћи срп ски, оно јој је апри ор но на мет ну то, упи са но у иден ти тет ске 
окви ре у ко је на сто ји да се ушу шка. Њен ини ци јал ни на ум је ис кљу чи во по твр ђи ва ње 
се бе у том иден ти те ту, сим би о за с њим. Же ља да се уко ре ни, про на ђе сво је ме сто, 
по ста не ђед Пе ро и да он по ста не она, „као у не ки ри ту ал“, су о ча ва ће Да ну с пре во-
ђе њем кључ них на ра ти ва срп ске ду хов но сти – оп се си ја му шким ге не а ло ги ја ма све-
то род них ро до сло ва, не кро фил ни па три о ти зам, на ци о на ли зам, Све ти Са ва, по сло-
вич на му дрост срп ског се ља ка, ми ти за ци ја вре ме на, „му шко без cir cum si zed“ – што ће 
ре зул ти ра ти спо знај ним ужа си ма (ре ци мо, „сва ки мо же по ста ти Ср бин, ако та ко оће“). 
Отаџ бин ска вред но сна вер ти ка ла и ње на ико но гра фи ја и сим бо ли ка (о ко ју се Да на 
сме хо тре сно са пли ће) тре ба ло је да обез бе де упо ри ште по ср ну лој Да ни, чвр сто ћа и 
чи сто ћа ње не кон струк ци је да јој омо гу ће и те ле сну и ду хов ну ре ха би ли та ци ју. Хе ро-
ин ће се пак за ме ни ти не чи сто ћа ма и за зор но сти ма дру ге вр сте, и у ду хов ном и те-
ле сном сми слу.

Ин вер зи је ду хов ног и те ле сног, те уз ви ше ног и ни ског, као те мељ ни по е тич ки по-
сту пак, нај ду бље су упи са не у је зик ко јим Да на оп шти, у том не мо гу ћем срп ском. 
Је зик ро ма на, мо ти ви сан Да ни ним не по зна ва њем срп ског ко ји је осло ба ђа зло на мер-
но сти (ван ред но ду хо ви то из ве де ни ка лам бу ри, па ра но ма зи је, се ман тич ка ис кли зну ћа 
и пер му та ци је, до слов на упо тре ба фра зе о ло ги за ма, упо тре ба исто ри ци за ма, лап су си, 
из бор си но ни ма у по гре шном кон тек сту), про стор је ра ди кал не ау тор ске ин тер вен-
ци је ко ју мо же мо раз у ме ти и као те мељ ну је зич ку де ток си ка ци ју и ре ха би ли та ци ју. 
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По ти ра њем пра во ли ниј ске ве зе из ме ђу озна че ног и озна чи те ља, Да на би ва уву че на 
у мре жу ви ше сми сле них, си мул та но мо гу ћих и ал тер на тив них зна че ња. Њен је зик је 
за зо ран и не мо гућ јер је хи брид, но мад ски је зик, ме сто ви ше стру ких иден ти фи ка ци ја 
ко је је не за ми сли во и не ми сли во у је зич кој фи зи о но ми ји срп ске ду хов но сти. 

Је зик Пра ћер ке и ме ха ни зми ње го ве ин стру мен та ли за ци је нај до след ни је од ра жа-
ва ју оно што Да ну до че ку је на пу ту ка исто риј ској исти ни – пре и на че ња, под ме та ње, 
кри во тво ре ње, ми сти фи ка ци је, ко ла бо ра ци је, кон вер тит ство, ко лек тив не ам не зи је и 
анам не зе. Пра ва и не пра ва исто ри ја пре ла ма ју се кроз пра ви и не пра ви је зик, ре ле-
вант не и не ре ле вант не из во ре (и ко ре не). Апро по Да ни них из во ра, вр ло је су ге стив-
на алу зи ја на Un der gro und, јед ну од Да ни них ре фе рент них тач ки зна ња о Ју го сла ви ји. 
Алу зи ја на филм мо же се ви ше стру ко по е тич ки ло ка ли зо ва ти у Пра ћер ки и по сма тра-
ти као есте тич ки „ко рен“ ко јем ро ман Ива не Бу ла то вић опо ни ра. Ма ни пу ла тив на и 
ми сти фи ка тор ска по ли ти ка ре пре зен та ци је ју го сло вен ског со ци ја ли стич ког ре жи ма 
у фил му (у скла ду с им пе ра ти ви ма срп ске ду хов но сти) пред мет је са ти рич ког ого љава-
ња у Пра ћер ки, а ро ман се ре ак ци о нар ном зло ра бље њу пост мо дер ни стич ких ства ра-
лач ких прак си на исто риј ске те ме су прот ста вља сво јим еман ци па тор ским фор мал но-
-је зич ким лу ди змом. 

Је дан по је дан на ра тив срп ске ду хов но сти пре во ди се на ма те ри јал но-те ле сни план 
у ур не бе сном, ме ло драм ском по ро дич ном цир ку су ко ји вр ху ни у епи зо ди Да ни не ко-
нач не (са мо)спо зна је ре а ли зо ва не у нај по де сни јем ми кро жан ров ском из бо ру, „pa ro dia 
sac ra“, у ко јој из ра ња (и до слов но) апо криф на исти на. Ал тер на тив на исто ри ја/при ча 
ис кр са ва ла је у Да ни ним сно ви ма, епи фа ниј ским про зра ци ма и кон ту зним ста њи ма. 
Ме ђу тим, Да на не би ва до ве де на на по зи ци је еп си те мо ло шког ре ла ти ви зма, већ уви-
ђа да исто риј ска исти на мно го ду гу је на ра тив ним ве шти на ма и лу кав стви ма сво јих 
при по ве да ча (на јед ном ме сту ће Да на по ста ви ти тач ну ди јаг но зу – „Пре ви ше је по-
ве ро вао, ни је тре бо то ли ко. И оста ли, мно го су ве ро ва ли што је сте не што што ни је“). 
Есен ци ја те ва нум не, усме не, је ре тич ке исто ри је/при че би ва си бил ски ши фро ва на у 
са оп ште њу ба ба Сав ке, чи је се „украд не па ме ти“ де вој чи ца Да на пла ши ла. Ту при чу 
Да ни по сре ду је жен ска мре жа при по ве да чи ца, од ба ба Сав ке, пре ко ро ђа ке Ко виљ ке 
и тет ка Де се до Тро је ру чи це, а она је по ти сну та и у Да ни ном адре си ра њу мај ке, ко је с 
пе ри фе ри је тек ста из ра ња у са мо ње го во сре ди ште. Та при ча раз от кри ва тра у ме дру-
го ја чи јег ко ва, тра у ме ко је или ни су упи са не у чвор на ме ста срп ске ду хов но сти или 
их она прет по ста вља као сво је уте ме љу ју ће чи но ве. Ме ђу тим, жен ско ис ку ство (иску-
ство жа ри ср ца и жи во рот ке) у ро ма ну се пре до ча ва и у суб вер зив ној пер спек ти ви, без 
и на тру ха вик ти ми за ци је, на шта је срп ска књи жев ност ду го че ка ла.

Они рич ко са оп ште ње ба ба Сав ке, вер бал ни сек су ал ни ину ен до, раз от кри ва ме сто 
раз ли ке као ме сто кон струк ци је иден ти те та, упу ћу ју ћи на сек су ал не фан та зме па три-
јар ха та и упо ри шта бал кан ске му шко сти, те ње них анк си о зно сти и фру стра ци ја (с 
ко ји ма се ау тор ка по и гра ва то ком чи та вог ро ма на). Ис ку ство и зна ње ко је Да на сти че 
жен ском ли ни јом осве до ча ва пот пу ни не у спех кључ ног про јек та па три јар ха та – кон-
тро ле жен ске сек су ал но сти, од но сно ње не ре про дук тив но сти. Жен ско ис ку ство непо-
кор но сти, те ро до слов ног опле ме њи ва ња, ко је је мо гу ће са оп шти ти са мо на Да ни ном 
не мо гу ћем срп ском је зи ку, из ми че па три јар хал ној ло ги ци чи сто те, це ли ба штва и 
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ма чо и зма. Да ни не прет ки ње из не ве ра ва ју па три јар хал ну род ну иде о ло ги ју у ко јој су 
же не фи гу ре би о ло шке и кул тур не ре про дук ци је на ци је. Ту фик ци ју оне су из не ве ра-
ва ле пре ла зе ћи гра ни це, би ва ју ћи пут ни це по пут са ме Да не, и ужи ва ју ћи, под ри ва ју ћи 
ти ме још је дан сек су ал ни фан та зам бал кан ског па три јар ха та. Ба ба Сав кин ки кот, ко ји 
Да ни ту ма чи Цр на Тро је ру чи ца, по ри чу ћи без остат ка (крип то)ра си стич ки на бој ба-
би ног са оп ште ња, јед но је од нај сло бо дар ски јих ме ста срп ске књи жев но сти на те му 
жен ске еро ти ке.

Иа ко је у јед ном тре нут ку Да на прет по ста ви ла да је „slo bo da od hi sto rie kad ne ma 
vo da, ne ma stu ja, ne ma po tre ba za ka na li za ci ja, jer ne ma že na da se re, u smi slu da na re-
đu je či sto ću“, ис по ста ви ће се да ка сло бо ди од исто ри је и срп ске ду хов но сти во де и 
„сра ња“ ко је су ње не прет ки ње ге рил ском бор бом пра ви ле. На у чив ши њи хов је зик, 
ма тер њи је зик, Да на Јо ва но вић је пре ста ла да се пла ши. По себ но за до вољ ство при-
чи ња ва чи ње ни ца да је ро ман Ива не Бу ла то вић об ја вљен у го ди ни у ко јој се у ин сти-
ту ци о нал ним све тил ни ци ма ин тен зив но ла мен ти ра над угро же но шћу срп ског је зи ка, 
те да род на је зич ка иде о ло ги ја пре ти да cir cum si zed-ује  ко рен срп ске ду хов но сти и 
иден ти те та. Оста је нам још да ви ди мо ко се све пла ши Да не Јо ва но вић, чи ји нас је зик 
див но под се ћа не да у срп ском има ме ста и за пра ћер ке, већ да је то њи хов је зик, је зик 
пра ћер ки ко је у ње му и на ње му ужи ва ју.


