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РАЗМЕНА ДАРОВА

Вла дан Бај че та

ТРЕ ЋА СРЕ ЋА
(Је ле на Лен голд: Ла ко но ги дан, Ар хи пе лаг, Бео град, 2022)

Осво јив ши у по след ње дви је де це ни је си гур но мје сто на срп ској књи жев ној сце ни, 
Је ле на Лен голд се еми нент но афир ми са ла као ства ра лац у до ме ну при по ви јет ке. Ту 
су књи ге: По ки сли ла во ви (1994), Лифт (1999), Ва шар ски ма ђи о ни чар (2008), У три код 
Кан дин ског (2013), Раш ча ра ни свет (2016). Об ја вљу ју ћи ти хо по сле пр ве дви је зби р ке 
де би тант ски ро ман Бал ти мор (2003), а за тим, на кон три књи ге при ча, и дру ги на сло-
вљен као Од у ста ја ње (2018), ау тор ка се стр пљи во, ста ро вре мен ски, кре та ла од при че 
ка еп ској при по вјед ној фор ми. (Ње них пет зби р ки по е зи је пу бли ко ва них то ком осам-
де се тих го ди на до пу њу ју сли ку тог – у нај љеп шем сми слу ри је чи – ста ро мод ног књи-
жев ног раз во ја.) С нај но ви јом књи гом Ла ко но ги дан (2022) Је ле на Лен голд об зна њу је 
упа дљив за о крет у свом ства ра ла штву, пи шу ћи по пр ви пут је дан ро ман за дру гим. 
Ако је Бал ти мор био не ка вр ста пре ла зног ро ма неск ног екс пе ри мен та, у ко јем су се 
још осје ћа ли тра го ви су же ни јег на ра тив ног фо ку са у но ве ли стич ки фраг мен ти ра ним 
по гла вљи ма, а Од у ста ја ње из раз по ма ло рас пли ну тог иа ко при лич но успје лог спо ја 
ау тор ки ног из вор ног лир ског сен зи би ли те та с при по вје дач ким уми је ћем, Ла ко но ги 
дан је дје ло пу не спи са тељ ске зре ло сти у при па да ју ћој жан ров ској ка те го ри ји. Оно 
је пра ва ли те рар на ма ту ра, ка ко се то не ка да, са стра хо по што ва њем на сли је ђе ним 
из прет ход них стoљећа, за ро ман го во ри ло.

Упра во не што од кла сич не епо хе ро ма на осје ћа се и у фа бу ли и у ком по зи ци ји Ла-
ко но гог да на. Бри жљи во и стро го ор га ни зу ју ћи си же у два на ра тив на то ка, са да шњи и 
ре тро спек тив ни, ау тор ка је по сти гла ба лан си ран при по вје дач ки ри там, на ко ји се 
да нас све че шће од ма ху је ру ком у бла зи ра ној пост-пост мо дер ни стич кој вје ри у ефе-
кат спон та но сти књи жев не ег зе ку ци је. С тим у ве зи је и дру ги симп том хро нич ног 
умо ра са вре ме не ли те ра ту ре, не бри га за при чу, ко ја је го то во све пи са ње про зе све ла 
на ау то фик циј ску дак ти ло гра фи ју и ко ја у Ла ко но гом да ну има од луч ног про тив ни ка. 
Из ван ред на фа бу ла на вје чи ту ро ма неск ну те му, по тра га глав ног ју на ка за соп стве ним 
иден ти те том крoз пу то ва ње ка из гу бље ној же ни и не по зна том си ну, уко ри је њу је се у 
ла ко пре по зна тљи вој, из во ри шној тра ди ци ји за пад но е вроп ске ли те ра ту ре. Оди сеј ска 
ма три ца, ме ђу тим, је два се на зи ре ис под вје што ис пре де не при че на ше са вре ме но сти 
и ли ше на је ис тро ше них псе у до џој сов ских ам би ци ја. Не ма сум ње да је ри јеч о ар хе-
тип ски про ду бље ној има ги на ци ји ко ја је уте ме ље на у хо мер ској па ра диг ми, мо гу ће 
и с пу ном ау тор ском сви је шћу о то ме; али исто та ко не ма сум ње да не тре ба на сва ком 
ћо шку овог дје ла тра га ти за Ле стри гон ци ма и Ки кло пи ма у ре бу ској кри ти чар ској 
стра сти по так ту пи сца ениг ма те.
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Ма да књи га у сво јој осно ви но си древ ну на ра тив ну ше му си на ко ји про на ла зи оца 
и оца ко ји се уз ње го ву по моћ вра ћа сво јој (ов де не су ђе ној) су пру зи, сре ћу ћи на том 
пу ту раз ли чи те же не као ње не су ро га те, ова при по ви јест усред сре ђе на је при је све-
га на свој ау то ном ни раз вој, за тим на по ступ ност во ђе ња рад ње, на скла дан од нос 
епи зо да, на жи во пи сност и ау тен тич ност ли ко ва, на ја сност опи са и ље по ту је зи ка, 
ри јеч ју, на све што јед но књи жев но дје ло чи ни успје лим. Сва ко на мјер но и не хо тич но 
осла ња ње на мит, сва ка свје сна или не свје сна але го ри за ци ја би ло ко је при че, гу би на 
умјет нич кој успје ло сти уко ли ко пр ви и основ ни ни во на ра ци је ни је у буд ном ства ра-
лач ком фо ку су, од но сно уко ли ко чи та лац без спу шта ња у ње но под зе мље има осје ћај 
да је на пра вом мје сту. Овај ро ман сре ћан је при мјер те за ко ни то сти. 

Пи сац Иси дор Кра ус, ау тор по зна тог ро ма на Ла ко но ги дан, жи ви жи вот сре до вјеч-
ног књи жев ни ка, по вре ме но се су сре ћу ћи са ста ром при ја те љи цом Ол гом и мла дом 
љу бав ни цом, ТВ-во ди тељ ком Ма јом, све док не сту пи у пре пи ску с та јан стве ним чи-
та о цем Мар ком. Он је син ње го ве бив ше ве ли ке љу ба ви Ир ме, ко ја му је пре суд но 
оби ље жи ла мла дост, пру жа ју ћи му по др шку у тре нут ку на кон из не над не мај чи не 
смр ти. Не на ја вље ни и та јан стве ни Ир мин не ста нак из Иси до ро вог жи во та по кре ну ће 
ње го ву оди се ју од Ве не ци је, пре ко Бе ча, Ве ро не до Ра не у Но вре шкој, гдје ће сре сти 
Бе не де ту и Три не, не сва ки да шње же не о чи је ће се до бре ду ше огри ја ти ње го ва не-
срећ на суд би на у тип ски про ма ше ном про стор ном би је гу од тра ге ди је од ко је се не 
мо же фи зич ки по бје ћи. Све ове ње го ве На у си ка је, Кир ке и Ка лип се оче ки ва но не 
успи је ва ју да му за ми је не не до сти жну Пе не ло пу, ко ју му је спи са те љи ца, при та је ном 
фрој дов ском сми ца ли цом, од ре ди ла за жи вот ну са пут ни цу у тре нут ку од ла ска ње го-
ве мај ке с овог сви је та. Ме ђу тим, у то ме не ма ни ка кве јеф ти не ли те рар не ко ке те ри је 
с плит ком, упро шћу ју ћом при мје ном пси хо а на ли тич ких зна ња из дру ге ру ке. Овај 
ро ман крај ње про ду бље но при по ви је да о од но су ро ди те ља и дје це – о по ро дич ној 
ди на ми ци ко ја ути че на са мо спо зна ју и јед них и дру гих. Ма да свом ју на ку углав ном 
(му дро) ус кра ћу је оп шир не ре флек си је о ства ри ма ко је му се до га ђа ју и пре пу шта 
при чи да са ма го во ри што има да се ка же, ау тор ка му ипак до пу шта да по вре ме но 
са гле да ва и ко мен та ри ше до га ђа је у вла сти том жи во ту, по у зда но во де ћи чи та о ца кроз 
укр ште не ни вое сми сла овог ро ма на („У јед ном та квом про ла ску кроз соп стве ну про-
шлост схва тио сам – и то је у ме не уне ло ве ли ки мир – да свој жи вот и не мо же мо 
са гле да ти на пра ви на чин све док су они, на ши ро ди те љи, жи ви. И тек кад оду, оста-
је мо са сво јим жи во том, она квим ка кав за и ста је сте“). То је осо ви на око ко је се обр ће 
глав ни зуп ча ник ове ро ма неск не кон струк ци је. 

До ка за но мај стор ство Је ле не Лен голд у пи са њу ди ја ло га очи ту је се на сва кој стра-
ни ци књи ге, али је у њи ма глав на но ви на до са вр шен ства до ве де но уну тра шње при-
по ви је да ње. Ве ћи на ју на ка ко је Иси дор сре ће на свом пу ту при ча ју му ше хе ре за дин-
ски за во дљи во сво је при че, углав ном о на пу ште но сти и углав ном ве ћој од ње го ве, 
при во де ћи га на тај на чин спо зна ји да је сво ју оста вље ност не у мје ре но пре у ве ли чао 
јер ју је не свје сно те ме љио на тра у ми про у зро ко ва ној смр ћу мај ке. У тим при ча ма 
ко је јед ни дру ги ма при ча ју, ју на ци ро ма на се ме ђу соб но огле да ју и освје тља ва ју, што 
да је по себ ну драж овој про зи план ски све де не де скрип ци је и хо ти мич но ре ду ко ва них 
на ра тор ских ко мен та ра.
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Са свим нов од нос пре ма књи жев ној тра ди ци ји, то јест пре ма ко ри шће њу ли те рар-
не ба шти не у умјет нич ке свр хе, де фи ни сан већ го ди на ма уна зад у бо љем ди је лу срп-
ске про зе кроз от клон од за стар је лих пост мо дер ни стич ких стра те ги ја (ко је ни су ло ше 
по се би, већ су са мо су ви ше екс пло а ти са не) еви ден тан је и у но вом ро ма ну Је ле не 
Лен голд. Оми ље но Ир ми но дје ло Смрт у Ве не ци ји То ма са Ма на пр ви је сиг нал ко јим 
ће прав цем кре ну ти Иси до ро во стран ство ва ње; Ку ћом лу та ка Хен ри ка Иб зе на ау тор-
ка се вје што по слу жи ла да опи ше суд би ну Иси до ро вог по ноћ ног са го вор ни ка у нор-
ве шком хо те лу „Хел ге ланд“, не срећ но оста вље ног су пру га Кје ти ла; до чим Уте ха стра-
на ца Ија на Ма кју а на на суп ти лан на чин упу ћу је на по е тич ки би ланс Ла ко но гог да на. 
Не мо ра чи та лац да до че ка сам крај и са зна не што о нај ве ћој фа сци на ци ји та да мла дог 
пи сца Иси до ра Кра у са, а да већ по сле све га не ко ли ко по гла вља ни је осје тио не што 
ма кју а нов ско у ро ма ну ко ји чи та. Ам би ва лен ци ја ство ре на у од но си ма из ме ђу из ра-
зи то ра њи вих ју на ка, емо ци о нал но скло них јед них дру ги ма, а опет не ком не ви дљи вом 
си лом ме ђу соб но од би ја них, чи је ма гло ви те ре ла ци је но се цје ло куп ну на ра тив ну 
тен зи ју, је сте на сли је ђе ен гле ског пи сца на ко је ау тор ка не скри ве но ука зу је. На ша 
спи са те љи ца је у ви ше на вра та ис та кла су срет с Ма кју а но вом књи гом као пре лом ни 
мо ме нат у свом умјет нич ком са зри је ва њу. Нај но ви јим дје лом она се при ма кла још 
бли же свом узо ру: Ла ко но ги дан је не сум њи во нај бо љи ро ман Је ле не Лен голд. 


