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РАЗМЕНА ДАРОВА

Ива на М. Кр сма но вић

РА ЊИ ВОСТ, ОТ ПОР И СМИ САО – RЕWIND!
(Вла дан Ма ти је вић: Ван кон тро ле, Ла гу на, Бе о град, 2021)

Мо жда се мо же по сма тра ти као ку ри о зи тет или књи жев на три ви ја, али на ра тив ни 
по сту пак Ма ти је ви ће вог ро ма на Ван кон тро ле у пот пу но сти ко ин ци ди ра са ства ра њем 
са мог ро ма на ко ји је по след њи пу бли ко ван Ма ти је ви ћев ро ман, а ко ји је, за ни мљи во, 
на пи сан пр ви. На и ме, ово Ма ти је ви ће во пр во про зно де ло нај пре је об ја вље но 1995. 
го ди не, да би се пи сац ро ма ну вра ћао и у ви ше на вра та по пра вљао ру ко пис. Пр ва вер-
зи ја ро ма на об ја вље на је и 2005. го ди не, да би осве жен и до те ран, ру ко пис опет био 
пу бли ко ван 2013. го ди не. Иа ко ово де ло у свим вер зи ја ма по чи ње на сло вом ДИ ЕНД, 
тек у „Ла гу ни ном“ из да њу из 2021. го ди не ау тор обе ћа ва да из да ва њем ко нач не верзи-
је пре ста је ва же ње прет ход них. Ма ти је ви ћев пр ви на пи са ни и по след њи об ја вље ни 
ро ман но си исти онај су ге стив ни је зик и при по ве дач ки шарм дру гих ње го вих оства-
ре ња. Као пр ви, он успе шно на ја вљу је не сум њив књи жев ни та ле нат, а као по след њи, 
оправ да ва сва књи жев на при зна ња ко ји ма је Ма ти је вић овен чан и с пра вом га свр ста-
ва у гру пу нај зна чај ни јих срп ских пи са ца да на шњи це.

На ра тив ни по сту пак овог ро ма на ба зи ра се на ре тро спек тив ном при по ве да њу 
глав ног ју на ка ко ји сво ју за ни мљи ву при чу ис пи су је од по сле ди ца ка узро ци ма, на ла-
зе ћи за то оправ да ње у то ме што му је очух у де тињ ству стал но обла чио ма ји це пре-
вр ну те. Прин цип по сма тра ња ства ри УНА ЗАД је за пра во „ква ка 22“ овог ро ма на ко ји 
им пли ци ра да па ра док сал на си ту а ци ја у ко јој се на ла зи глав ни ју нак је сте са мо без-
из ла зно, бе сми сле но жи вље ње из ког на ста је, или ко јем прет хо ди не ки но ви бе сми сао. 
Обра зац „све уна зад“ пе дант но је при ме њен и у дру гим сег мен ти ма овог де ла, па је 
чак и спи сак при де ва ко јим глав ни ју нак опи су је по тен ци јал ну же ну свог дру га ис пи сан 
азбуч ним ре до сле дом УНА ЗАД (од шиц ка ста до ам би ци о зна). Ова кав на ра тив ни по сту-
пак отва ра при чу у ци клич ним кру го ви ма, оста вља ју ћи чи та о цу го рак ути сак да се 
све мо ра ло та ко од и гра ти, те та ко „на о пак“ на ра тив ни ток ак ту е ли зу је лич ну ин тро-
спек ци ју про та го ни сте у јед ном из гу бље ном ми кро све ту ко јем он, не сво јом во љом, 
у пот пу но сти при па да. 

Ро ман те ма ти зу је ег зи стен ци јал ну и ду хов ну пре кар ност јед ног дру штва, кон стру-
и шу ћи со ци јал не му шко-жен ске од но се са гле да не кроз при зму мла дог Ар нол да Кри-
ге ра, сту ден та, пи сца, су пру га и ро ди те ља. Овај дис то пиј ски ро ман сли ка пер вер ти-
ра ност јед ног дру штве ног си сте ма ко ји не по ка зу је же љу да се про ме ни, ни ти ко ту 
про ме ну има да по не се; мла ди се бе со муч но опи ја ју и пре пу шта ју сек су ал ним од но-
си ма ли ше ним сва ке ин тим но сти. Њи хо ва стал на по тра га за ал ко хо лом и сек сом не 
за вр ша ва као при зор иде а ли за ци је мла де нач ке раз у зда но сти ни ти про на ла зи же ље-
но уто чи ште. На про тив, њи хо ва опи је ност до во ди до по вра ћа ња, а не про ми шље но 
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ин ти ми зи ра ње до са мо у би лач ких чи но ва. Дру штве не и лич не нор ме су из гу бље не, а 
на сил на ствар ност се дој ми као је ди на мо гу ћа. На ка рад ност си сте ма очи глед на је на 
сва ком ко ра ку: ма ло гра ђан ска ра до зна лост очи та ва се у по ве ћа њу по се та фуд бал ским 
утак ми ца ма на ко ји ма игра си ло ва на фуд ба лер ка Ева, а глав ни ју нак по ста је по пу ла ран 
у за тво ру због по гре шне ка та ло ги за ци је ње го вог „слу ча ја“, стал но на ла зе ћи оправ да-
ње за дру штве не и лич не не нор мал но сти („Сви смо ми по ма ло чуд ни, из о па че ни, 
пер верз ни“). Та бло и ди за ци ја дру штва је ну жност, а ал тер на ти ва ха о тич ним и бе сми-
сле ним од но си ма уну тар овог со ци ју ма је нео ства ри ва. 

Ба на ли за ци ја љу бав них од но са огле да се у шкр тим, по вр шним ди ја ло зи ма мла дих 
љу ди („Хај де пол но да оп шти мо. Хај де“, или: „То је би ло бо ље не го да је тра жи ла да наш 
од нос пре ра сте у озбиљ ну ве зу“), а вр ху нац удва ра ња дат је у на ја ва ма де струк тив ног 
по на ша ња ко је у очи ма мла дих му шка ра ца из гле да као вр хун ски љу бав ни за вет: „Кажи 
ми не што ле по – због те бе бих убио мај ку и оца.“ Кри ти ка дру штве них од но са при сут-
на је и кроз Ар нол до во ру га ње при ја те љу ко ји же ли да на ђе де вој ку ко ја ће га по др-
жа ва ти, с ко јом ће раз го ва ра ти и ко јој мо же да ве ру је – „Та кву де вој ку ни сам по зна вао, 
ни ти чуо да по сто ји.“ Не са мо да је пре ва зи ђе на брач на за јед ни ца, већ и љу бав на.

Ро ман Ван кон тро ле отво ре но кри ти ку је ми зо ги но по сма тра ње же на из пер спек-
ти ве ма ску ли ни те та. Од но си у ко ји ма је на си ље пре ма же на ма оправ да но због њи хо вих 
ста во ва или бо је ко се сли ка ју на зад но дру штво у ко јем се ле ги ти ми зу је на си ље над 
парт не ром. Пи сац се успе шно по и гра ва са род ним кли ше и ма („Гер тру да ни је би ла као 
дру ге. Би ла је го ра“) и под се ћа чи та о ца на сте ре о ти пе по ко ји ма же не тра же но вац за 
хра ну и шмин ку, и же ле да „про ме не“ му шкар ца ко ји, из ме ђу оста лог, мо ра по че ти да 
се ку па и пре ста ти да пљу је по ули ци. Ро ман те ма ти зу је не са мо под ре ђе ност же не у 
окви ру му шког дис кур са, већ пру жа и ге не ра циј ску кри ти ку очин ства и оп ште са мо-
жи во сти мла дих љу ди. Глав ни ју нак, по ред сва ко днев ног пер ци пи ра ња же на као ис кљу-
чи во ма ње или ви ше по жељ них сек су ал них обје ка та, пра ви от клон од очин ства и, де-
мон стри ра ју ћи сво ју ба ха тост, „схва та да је отац“ тек кад ви ди су пру гу са де те том у 
на руч ју. У окви ру та квог на ка рад ног од но са не у ми тан је би о ло шки де тер ми ни зам – из-
ве сно је да ће Ар нол до ва ге не ра ци ја по ди ћи но во по ко ље ње гу бит ни ка, уз пре дик цију 
да ће де ца на сле ди ти за те че ни вред но сни си стем ко ји ће ка сни је при гр ли ти као свој. 

По ср ну лост дру штва при сут на је и кроз муч не при зо ре не у ре ђе но сти сва ко днев-
ног жи во та у ко јем као гу бит ни ци или жр тве за вр ша ва ју Ар нол до ви при ја те љи. Та ко 
Рај нер, по све му из у зе тан сту дент, би ва од би јен за по сао у фа бри ци си ја ли ца јер је „ди-
рек тор при мио де вој ку са ве ли ким гру ди ма“. У та квом си сте му вред но сти не мо же се 
из бе ћи ни по ли ти кан ство пар тиј ских по сле ни ка чи је за блу де пла ћа ју и љу ди и при ро да; 
пла ка ти су из ле пље ни „по ста бли ма др ве ћа, са о бра ћај ним зна ци ма, чак и по ле ђи ма 
па са лу та ли ца и по сто ма ци ма реч них ри ба“. Сли ке ло ших рад них усло ва у фа бри ка ма, 
ко рум пи ра ног дру штве ног си сте ма и по ква ре ност ње них гра ђа на при зо ри су дру штва 
ко је сма тра да не тре ба да пре и спи та сво је на зо ре, иа ко ду бо ко ре гре си ра.

Ма ти је ви ће ве ро ма не од ли ку је спе ци фи чан ху мор. Он се и ов де по ја вљу је на нај-
ма ње оче ки ва ним ме сти ма и обо га ћу је ис ку ство чи та ња да ју ћи на ра ти ву гор ко-слат ку 
ме ко ћу. Ху мор ко ји иси ја ва из по сту па ка ју на ка или њи хо вих ди ја ло га пру жа чи та о цу 
осе ћај да по сто ји и зр но на де, по ред све оп штег мрач ња штва. Сам по че так ро ма на у 
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ко јем Ар нолд го во ри о свом де тињ ству под се ћа на нај ур не бе сни је од лом ке из ти нејџ 
бест се ле ра Адри јан Мол, а ат мос фе ра бе сми сла и мла де нач ких за блу да ре зо ни ра ути-
сци ма ко је про на ла зи мо у Лов цу у ра жи: „Ми ло ва ла ме је по ко си, ру ка јој је про сто 
кли зи ла. Ве ро ват но ми је ко са би ла ма сна.“ Ко нач но, вер бал но за не ма ри ва ње те ме 
дру штве них од но са ме ђу по ло ви ма и не ра зу ме ва ње њи хо ве уло ге че сто до би ја траги-
ко ми чан ка рак тер, што ро ма ну да је по себ ну све жи ну.

Ро ман Ван кон тро ле Вла да на Ма ти је ви ћа ка рак те ри ше сме шта ње те ме дру штве не 
из о па че но сти у кон текст ње не одр жи во сти и оправ да но сти у са вре ме ном дру штву. 
Глав ни ју нак не пре по зна је де ва сти ра ност за јед ни це у ко јој оби та ва, већ сво је по ступ ке 
до жи вља ва као лич ну пу сто ло ви ну, бо ем шти ну или хир, стал но фа во ри зу ју ћи сво је 
по гре шне од лу ке, слеп за лич ни до при нос ко ји да је уру ша ва њу јед ног со ци ју ма. Та кав 
свет је Ар нолд за те као, иа ко му је бо љи нео п хо дан. Он је жр тва оту ђе ња ко јој не до-
ста ју и ра њи вост и от пор да би ње гов жи вот до био не ка кав сми сао. Да би пре шао пут 
од ан ти хе ро ја до хе ро ја, по треб но је да „пре мо та“. Уна зад.


