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РАЗМЕНА ДАРОВА

Бо јан Мар ко вић

РО МАН ОД РА СТА ЊА У ВРЕ МЕ  
ТЕР МИ НАЛ НО СТИ КА ПИ ТА ЛИ ЗМА
(Вик тор Ра до њић: На ђин ка ру сел, ЛОМ, Бе о град, 2021)

Пре не го што се ишта по ку ша ка за ти о ро ма ну ко ји имам у ви ду, не из бе жном се 
чи ни од ре ђе на и на су мич на кон тек сту ал ност у ко јој је он са мо је дан од ро ма на ко ји 
про ми чу (па жњи). Из ве сно је да се по сле књи жев них пра знич них фе ри ја ко је се увек 
свр ша ва ју на гра ђи ва њем, ко је увек па да ју по сле не про бир љи вих ме со је ђа, ко је ина че 
не па да ју са мо у ово до ба срп ске књи жев не го ди не, али се ина че ви ше крат но из но ва 
ре про ду ку ју у сва ком ге сту ми шље ња, оста ју од ре ђе ни опа жа ји. По ле мич ки тон око 
ро ма на не по су ста је. Ви дљи вост је нај ва жни ја ме ра при зна ва ња књи жев не вред но сти. 
Ис под ра да ра књи жев но кри тич ког про ми шља ња оста ју ро ма ни ко ји ни су ушли у нај-
у же из бо ре, те се ужим из бо ри ма нај ва жни јих на гра да по ве ра ва функ ци ја фил те ра 
књи жев не вред но сти. То је ну жно до бро за на гра де, али не и за по сао ко ји тре ба да 
оба ви књи жев но кри тич ки рад, те след стве но то ме ни је до бро ни за са вре ме ну књи-
жев ност. Јед но став но, ов да шња кри ти ка сво јим ствар ним кван ти та тив ним и ква ли та-
тив ним ре сур си ма ни је у ста њу да ис пра ти ро ма неск ну књи жев ну про дук ци ју и да за 
ве ћи ну књи га ство ри ка у зал ност у раз ме на ма из ме ђу чи та ла ца, тек ста и ау то ра.

Ро ман На ђин ка ру сел Вик то ра Ра до њи ћа за слу жу је па жњу нај пре су ве ре но шћу 
свог је зич ког из ра за те због те ма ти ке ко ја се ти че пре по зна тих ак ту ел них дру штве них 
и ин тим них окви ра ко ји ма се ба ви. Нај пре би се мо гао од ре ди ти као ро ман од ра ста ња, 
али та кав да је у ње му из бег ну та уо би ча је на и из да шна те ма сен ти мен тал ног де тињ ства. 
Де тињ ство ју на ки њу за др жа ва у тра у ма тич ним ре ла ци ја ма пре ма оцу и мај ци, те као 
та кво за њу ни је про шлост већ де лат ни ме ха ни зам у ње ним од но си ма у ко ји ма се бе 
тре ба да од ре ди и уте ме љи. У свом до не кле убр за ном при по ве да њу, ро ман се ре а ли-
зу је кроз до ми нан тан стил ски мо дус ко ји је до след но спро ве ден. Од ли ку је се у пре-
овла ђу ју ћим об ли ци ма пре зен та, ко ји и кад је при по ве дач ки, за др жа ва илу зи ју трај не 
са да шњо сти и си мул та но сти. Ре че ни це су бре ме ни те гдег де су ви шним ре чи ма, као 
да се ин тен ци о нал но же ли оте жа ти са оп шта ва ње; уме сто јед ном реч ју за ис ка за но се 
про на ла зи син таг мат ски склоп ко ји еу фе ми зу је, до дат но де скрип ти зу је, та ко ре ћи 
око ли ша, ески ви ра ју ћи еко но мич ност и не по сред ност. Опи са ни по сту пак би смо мо-
гли на зва ти „тех ни ци стич ки“ и пре по зна ти по ку шај фор мал ног уоб ли ча ва ња та квом 
сти лу пра те ћу „ка ба сту ми сао“, ка ко се до слов но она на зи ва у Ра до њи ће вој књи зи. 
Сва ка ко да „ка ба ста ми сао“ и ре че ни це ко ји ма је ис пи сан овај текст од го ва ра ју иде ји 
да се „ло ми“ пре о вла ђу ју ћа по тре ба чи та ла ца да ис каз бу де са свим ја сан и сти ли зо ван. 
Текст отва ра ак ту ел на пи та ња о при ро ди бор бе и не мо гућ но сти ње не ре а ли за ци је. 
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O раз ло зи ма с ко ји ма се сту па у иде ју по бу не, до во де ћи у пи та ње искре ност та квих за-
го ва ра ња и ње них го вор ни ка. С дру ге стра не, ода бра на дис кур зив ност ро ма на на ла-
зи се у не скла ду с глав ним те мат ским пре о ку па ци ја ма око глав не ју на ки ње по ко ји ма 
ро ман у це ли ни ли чи на „пре ко гра нич ни“ (cros so ver), на ме њен омла дин ској књи жев ној 
пу бли ци (young adult). Из овог не скла да дис кур зив но сти и глав не те ме мо же се из ве сти 
упи та ност о не до кра ја осве шће ној ау то ро вој ин тен ци ји да озна чи кон крет ну дру-
штве ну кла су, ко ју уо ста лом нај бо ље и по зна је и ко јој мо жда при па да. У том слу ча ју 
не све сно по ле мич ко де кла ри са ње ре флек ту је се из ак ту ел но сти те ма и дру штве ног 
флук ту и ра ња (при пад ни ка кла се) ко ји се мо гу „по ку пи ти“ по дор ћол ским ка фи ћи ма 
и рас кр сни ца ма, не „из сто ма ка“.

На зна че на дис кур зив ност ове про зе ни је ути ца ла на ди на ми зам до га ђа ја ко ји се 
убр за но сме њу ју и по кре ћу фа бу лу да ље. С тим у ве зи, ли ко ви се не раз ме ћу емо цио-
нал но шћу, те ефе кат уо се ћа ва ња текст не те жи да по стиг не. Сме на до га ђа ја и ли ко ва 
у пре по зна тљи вом кон тек сту за чи та о ца пак пред ста вља спо ну и гра ди чи та лач ко 
са у че сни штво, али др же ћи га на ре ла тив но објек тив ној дис тан ци. 

У ис тој стил ској рав ни ро ма на сме њу ју се лир ско, драм ско и еп ско, и то та ко да је 
сва ко од њих фор мал но ре а ли зо ва но уну тар се бе, али и по ли фо нич но ис пре пле та но. 
Та ква ја сна на гла ше ност лир ског, драм ског и еп ског у књи жев ним по ступ ци ма, те њи-
хо ва ујед на ис пре пле та ност, од но сно сме на, ства ра чи та лач ки ути сак су ве ре ног и 
убр за ног пи са ња тек ста на ста лог (и чи та ног) из за ле та. 

Око ју на ки ње На ђе се кре ће те шки, шкри пе ћи ка ру сел до га ђа ја, ка ко из са да шњо-
сти та ко и из про шло сти, а за ти че мо је у по тра зи за соп стве ним иден ти те том и шта је 
то што она же ли. Опи ру ћи се све ви ше убр за ва ју ћем кре та њу вре ме на, би ло да је то 
вре ме ње не са да шњо сти, жи ве про шло сти или не мо гу ће про јек ци је соп стве не бу дућ-
но сти, осе ћа ју ћи инер ци ју гра да пе ка ра и бан ки, она би ва по не та у срж од но са с ли ко-
ви ма ко ји су ди на мич но во ђе ни соп стве ним зуп ча ни ци ма на го на. Ли ко ви ро ма на се 
као на по крет ним спра ва ма сме њу ју и по на вља ју, огра ни че ни ка пи та ли ма и во ља ма 
за по се до ва њем. Је зич ки ка ру сел Ра до њи ће вог ро ма на не мо же се за у ста ви ти, па чак 
и ка да ју на ки ња На ђа схва ти да она ни је у сре ди шту дру штве ног и по ро дич ног ме ха-
ни зма, већ да је и са ма тај ка ру сел. Ода тле се по ста вља пи та ње на ко је је те шко да ти 
од го вор: ко ли ко осе ћа ња и ствар ни про бле ми ове ју на ки ње, ко ји се очи глед но ти чу 
ње ног ин тим ног пси хо ло шког жи во та, за и ста при па да ју ње ној од го вор но сти за на чин 
од но ше ња пре ма се би – или је пак њен од нос пре ма се би у све ту од раз не по ре ци ве 
дру штве не и по ро дич не усло вље но сти где се по је ди нац не пи та мно го и спре чен је 
да од лу чу је о се би чак и ка да то хо ће. Ро ман Вик то ра Ра до њи ћа те жи да од го во ри на 
пи та ње шта је у жи во ту вред но да би се на ди шла при влач ност са мо ра за ра ња упр кос 
ли це мер ју и не ра зу ме ва њи ма у по ро дич ним, ко ле ги јал ним, љу бав ним и дру штве ним 
од но си ма. Али и: ка ко се по ста је од ра стао чо век у пре сто ни ци пе ри фе ри је гло бал ног 
ка пи та ли зма, ка ко рас ки ну ти са фи гу ром уну тра шњег оца, ума ћи ми ми кри ји, ма ло-
гра ђан ском мо рал ном по рет ку и кул ту успе шно сти, ка ко (не)ин стру мен та ли зо ва ти 
соп стве но те ло и сло бо ду у свр ху го лог оп стан ка.

У глав ном то ку ро ма на пра ти мо мла ду же ну На ђу и ње ну ве зу с имућ ни јим Јо ва ном 
с ко јим де ли ње гов стан („жи вим код деч ка и не уче ству јем у пла ћа њу ра чу на за стан... 
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ње гов отац ми сре ђу је по сао у бан ци...“). Она ра ди у пе ка ри ноћ не сме не, упр кос про-
ти вље њу свог деч ка („Нер ви ра ме та тво ја пе ка ра“, ре ћи ће Јо ван) и ње го вог оца. 
Удо во ља ва ју ћи дру ги ма, ка сни је ће се за по сли ти и у бан ци као кор по ра тив ном сте-
ци шту ја пи-рад ни ка с це ло куп ном пра те ћом иде о ло ги јом у од но су на ко ју ће има ти 
ре ак ци ју од би ја ња и не сла га ња, али и по ку ша је из ми ре ња или бар оп стан ка у њој. 
На ђи на бор ба се за вр ша ва у ми ре њу с Јо ва ном ко ји ју је нај пре на пу стио иза зван ње-
ном не у кло пљи во шћу. Они су из ми ре ни но вом ну жно шћу – си ту а ци јом у ко јој че ка ју 
до ла зак бе бе. Ра до њи ће ва ан га жо ва на про ве ни јен ци ја ни је спро ве де на по сред ством 
глав не про та го нист ки ње ко ја би би ла ве ли ког тра гич ког фор ма та, на при мер, да су 
ње ни про бле ми ти пич но со ци јал не при ро де и да је ег зи стен ци јал но и кул тур но руб но 
сме ште на. На ђа се не за по шља ва у пе ка ри за то што је ег зи стен ци јал но угро же на, већ 
је пре реч о ње ном бун тов ном от кло ну од сре ди не, по тре ба да про на ђе не ка кву не за-
ви сност с ко јом рас по ла же и да шак сло бо де у ноћ ним сме на ма за ста ју ћи над сти хо-
ви ма Фер нан да Пе сое, пи та ју ћи се мо же ли људ ска жи во ти ња оди ста ис тра ја ва ти као 
Пе соа у хе те ро ни му Ал бер то Ка еј ро ко ји не ве ру је ни у шта. Сто га се реч „бор ба“, по сле 
ко је иде по след ња тач ка ро ма на, не од но си на си стем ску си ту а ци ју и дру штве не пре-
о ку па ци је, не го ис кљу чи во ин ди ви ду ал ну при ро ду про бле ма и то ка ко ће се у њој 
сна ћи бу ду ћа ипак до бро сто је ћа ма ма бе о град ског кру га двој ке, бив ша ти неј џер ка 
са ствар ним тра у ма ма, али она ко ја за вр ша ва у ну жно сти „ли ни ја ма њег от по ра“, ком-
про ми са и оп ти мал ног кон фор ми зма. „Же лу дац се ка му фли ра пред ута ја ма кон фор ми-
зма ви ше сред ње кла се на ве че ри код Јо ва но вих ро ди те ља“ – ре че ни ца је с по чет ка 
ро ма на ко ја има сво ју по твр ду у по ступ ци ма ју на ки ње с кра ја ро ма на – „Са стру га но 
бун тов ни штво, спо ља, гла ча кон фор ми зам из ну тра.“ На ђи на мај ка је би ла ам би ва лент-
ни та лац јер је чин на пу шта ња му жа па си ви зо ва ла при са мој по ми сли на ре а ли за ци ју, 
по твр ђу ју ћи још јед ном ге не зу „ток сич ног бра ка и око шта лог устрој ства дру штве но-
сти“, ко ја се из но ва де ша ва и На ђи. 

Ипак, На ђин ка ру сел пру жа до вољ но ме ста ко ја ар гу мен ту ју да је, осим еви ден ти-
ра ња ка пи та ли стич ког ста ња са свим ре флек си ја ма на лич ност, кри тич ки на стро јен 
пре ма за јед ни ци ни кад до кра ја спрем ној да се за ло жи за иде је од ри чу ћи се соп стве-
не на де да се про на ђе при ви ле ги ја за се бе или по сед(ова ње), би ло оно сим бо лич ко 
или ствар но, ма те ри јал но или емо ци о нал но. 

На ђа се обра ћа Јо ва ну на сле де ћи на чин:

Јо ва не, ми ни смо за јед ни ца ко ја бра ни го ли жи вот. На хра ње ни, на пи је ни обу ве ни; али 
при стој ни ко мо ди тет је не за до во љан. У угре ја ном до му, ни ка да са свим уто пље ни, ни
ка да сми ре ни пред оним што ми сли мо да не ма мо. Же лим да сам тво ја у се би. Бо ли ме 
са мо ћа за ту ре на ме ђу играч ка ма ко је зо ве мо љу бав.

У том сми слу, Ра до њи ћев ро ман се ба ви мо жда ти пич ни јим и ви дљи ви јим кру гом 
не за до вољ них, оном ин те лек ту ал ном ка ри ком у лан цу ро бо вла сни штва у Ср би ји 
ко ји је не из бе жан у улан ча ва њу, увек спре ман да ма ње или ви ше све сно одр жи хи је рар-
хиј ски од нос. Ин ди ви ду а ли за ци ја по ро дич не и лич не исто ри је ју на ка па ри ра дру штве ној 
ди јаг но зи, ко ја се пот кре пљу је ди гре сив ним епи зо да ма ко је се ти чу за ди ра ња у рат не 
про шло сти, про фи тер ства у из ме ње ним по ли тич ким окол но сти ма, нео ства ре них 
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жи во та де це још за ви сне од сво јих ро ди те ља, те у ко мен та ри ма о еко но ми ји су прот-
ста вље ној ети ци или ја ло вом ака дем ском пре да ва њу као ме та фо ри за кул тур ну ин фе-
ри ор ност или су пер и ор ност. На су ге сти ју тек ста за кључ ци ту ма ча во де ка све о бу хват-
ни јој пред ста ви о дру штве ном кон тек сту ко ји је циљ овог ро ма на. 

Да је реч о де лу ко је у нај ве ћој ме ри оку пи ра те ма еко ном ског и дру штве ног ми љеа 
ко јем је ин хе рент на обез вла шће ност, де при ви ле го ва ност и при хва та ње хи је рар хи зо-
ва ног по рет ка као ле ги тим ног, су ге ри шу и епи зо де умет ну те у глав ни ток при по ве дања.

Док „бан чи но вре ме из ми че“, На ђа отва ра лич ни мејл ко ји јој пи ше ко ле ги ни ца 
Је ле на, а ко ја је уво ди у ре чи Бо ри сла ва Пе ки ћа о то ме ка ко је ка пи та ли зам за сно ванна 
при род ни јим на го ни ма од оних на ко је со ци ја ли зам ра чу на, те оста је је ди но пи та ње 
„шта ће пре би ти тер ми нал но – ка пи та ли зам или док три на о ње го вој ну жној тер ми нал-
но сти“. Уз овај ци тат из Го ди на ко је су по је ли ска кав ци при дру жен је линк из не ког до-
ку мен тар ца – до ку мен та ри ста и ис тра жи вач се де на пе шча ној оба ли и во де раз го вор 
на те му „ко има моћ да пра ви но вац“. 

У по гла вљу „Так си ме тар у ин фла ци ји“ док се про та го нист ки ња во зи так си јем чу је се 
упор ни и ис пра зни мо но лог еко но ми сте екс пер та с ра ди ја. Та кав го вор не ма на ме ру 
да за сту па од ре ђе ну иде ју већ кон цеп ту ал но ис пу ња ва про стор бе сми слом ко јим је 
на мет нут и ор га ни зо ван по ре дак. Мо но лог еко ном ског ана ли ти ча ра с ра ди ја пре ки да 
На ђи на илу зи ја ди ја ло га во ђе ног из ме ђу „Ма лог чо ве ка за во ла ном“ и „Углед ног чо ве ка 
у са коу од тви да“ ко ји ће по че ти над ме ним пи та њем углед ног: „Има ли по сла, дру же?“ 
Углед ни чо век у са коу од тви да се ба ви еко ном ским ис тра жи ва њем, пре да је на при ват-
ном фа кул те ту, ан га жо ван на ко је ка квим јав ним и при ват ним про јек ти ма, ве ру је да 
би био мно го бо ље пла ћен за исти по сао на За па ду. Ма ли чо век та кву агил ност увек 
ви ди као до бро ко је ка пље са свих стра на. Овај по слов ни тип пред ста вља оте ло тво-
ре ње гла са еко но ми сте с ра ди ја, ма да и да ље илу зор но те ло (у На ђи ном уми шља ју), те 
сто га на у че на и по зна та дру штве на кре а ци ја, тип чо ве ка ка квог зна мо. Ис ку ство ко је 
по се ду је ли ша ва га сва ког мо рал ног об зи ра, за ње га је то „мо рал но пре жи вља ва ње“, 
јер же ли да бу де/жи ви као они с ко ји ма се по ре ди, а за ко је ми сли да су „по лу пи сме ни 
лак та ши ко ји од но се го збу“. Ње го во по и ма ње људ ских од но са де ми сти фи ку је по сто-
ја ње ду шев ног од но са; „ме та фи зи ка је ин до лент на по кри ва ли ца за бу да ле“; уко ли ко се 
праг ма тич ност усво ји свим би ћем, људ ска при ро да по ста ће при хва тљи ва. Овај чо век-
-фан том ујед но за го ва ра „трај но на пу шта ње ових гу ду ра“ или илу зи ју же ље о та квој 
не/мо гућ но сти, што та ко ђе спа да у сет праг ма тич них ала та. „Ако сам већ уту рио у уста 
нај круп ни ју жа бу, оче ку јем да ми се ин ве сти ци је опло де она ко ка ко ја ми слим да тре-
ба“ – раз ми шља еко ном ски ана ли ти чар. Не тре ба мно го а да се у на ве де ним ре чи ма 
осве шће ног (?) бес кру пу ло зног „углед ног чо ве ка у са коу од тви да“ пре по зна ре пли ка 
у ви ду на до град ње и по сле ди це на афир ми са не и ре ал-кон зи стент не ре чи уби је ног 
пре ми је ра Ђин ђи ћа ко ји је сли ко ви том ме та фо ром о ре до сле ду гу та ња жа ба же лео 
да уте ме љи дру га чи ју иде о ло ги ју, овој ва же ћој на шег под не бља по све нео до љи во 
слич ну. „Праг ма тич ност ме је оспо со би ла да при ме њу јем обе сто ли це“, фан том ка же. 
Ве ру ју ћи у про мо ви са ни еко ном ски по ре дак, та ко ре ћи би ва ју ћи ње гов за го ва рач, 
ни кад ни је ме си јан ски пре дан ка ко би се мо гле про ме ни ти сто ли це. С дру ге стра не, 
ујед но је и осве шће ни по је ди нац ко ји је спо знао ка кав си стем до и ста је сте, али ко ји 
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не про ду ку је чак ни ин тим но про ти вље ње већ ис кљу чи во без ре зер вно при хва та ње 
си сте ма, чи ме је ње го во де ло ва ње ускла ђе но с „ко руп тив ним игра ри ја ма“. Ње го во 
обра ћа ње мо же мо раз у ме ти као обра ћа ње сва ком „ма лом чо ве ку“. По што се так си 
за у ста ви, при вид чо ве ка у са коу мо же да не ста не јер он пер ма нент но фан том ски 
дру штве но тра је. И то по ка зу је и сам так си ста обра ћа ју ћи се На ђи ко ја је ње го ва је ди-
на му ште ри ја у так си ју. „Ово је мој по сед, та ко ми се хте ло“ и „За гле дај се у так си ме тар“, 
тек да под се ти шта је ва жно и ка ко тре ба.

На сло ви сва ког по гла вља, осим функ ци о нал ног свој ства да цен три ра ју и ко хе рент-
ни јим чи не сва ко на ред но по гла вље, нео бич но успе ва ју да об је ди не по ет ски и кри-
тич ки по тен ци јал сен тен це, од ко јих је овај дру ги окре нут пре ма еко ном ском/со ци-
јал ном аспек ту сти ца ња и има ња. Не ки од на сло ва гла се: „Унов чим хлеб – кри шке су 
ди на ри, мр ви це па ре“, „Те о ри ја це на исе кла нас у шниц ле, оче“, „Ак си о ти ци за сав 
бак шиш ка фа не“, „Так си ме тар у ин фла ци ји“.

Мо же се за кљу чи ти да ово је сте ро ман ко ји се за ла же за де кон стру и са ње ов да шњег 
ка пи та ли стич ког дру штва и у ње му вла да ју ћих иде о ло ге ма упра во по ка зу ју ћи не мо-
гућ ност оства ре ња та квог ци ља. Уро њен у са вре ме но дру штво где се пре по зна ју обри-
си глав ног гра да, ау тор се на сло жен на чин су о чио са зах те ви ма ро ма неск ног уоб ли-
ча ва ња са да шњег тре нут ка и ов да шњег под не бља. 


