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РАЗМЕНА ДАРОВА

Вла ди мир Ар се нић

АН ТИ ХЕ РОЈ СКИ НА РА ТИВ
(Или ја Ђу ро вић: Сам пас, Тре ћи трг / Сре бр но др во, Бе о град, 2021)

Или ја Ђу ро вић по ста је не за о би ла зно име пост ју го сло вен ске књи жев не сце не и то 
му се де ша ва ап со лут но спон та но. С об зи ром на то да је на ста њен у Бер ли ну, пот пу но 
је из ван сва ког кон тек ста ко ји би се мо гао на зва ти пост ју го сло вен ска књи жев на ка-
ри је ра. Не ви ђа се по књи жев ним ку ло а ри ма и фе сти ва ли ма, не уче ству је ни нај ма ње 
у овом при ви ду сце не ни ти при па да би ло ка квом кла ну или гру па ци ји. Сто га је ње го во 
пи са ње пот пу но рас те ре ће но, пи ше она ко ка ко ми сли и осе ћа да тре ба, осла ња ју ћи се 
на лек ти ру ко ја га у да том тре нут ку за ни ма/ин спи ри ше, а не ону ко ја се сма тра „оба-
ве зном“ и „срам-те-би ло-ак о-то -ни си-про чи тао“. 

На кон из вр сне пе снич ке збир ке Брид, про шле је го ди не об ја вио сја јан ро ма неск ни 
пр ве нац Сам пас, оста ју ћи ве ран из да вач кој ку ћи „Тре ћи трг / Сре бр но др во“. То је не што 
што та ко ђе им по ну је, с об зи ром на то да се ра ди о за и ста ма лом, не за ви сном из да ва чу. 
Не спо ми њем ове кон тек сту ал не ин фор ма ци је тек та ко. На и ме, тен ден ци ја ко ја се 
ја вља ме ђу мла дим ау то ри ма и ау тор ка ма је сте бр зи пре ла зак из јед не у дру гу из да-
вач ку ку ћу, све у на ди да ће се про да ја ду пли ра ти, да ће ње но/ње го во име по ста ти 
не за о би ла зни хе штег на по сто ви ма нај по пу лар ни јих бук ста гра мер ки и бук ста гра ме ра. 
Као да је то естет ско ме ри ло. Ко зна, мо жда и је сте, али ме не ра ду је чи ње ни ца да Или ја 
Ђу ро вић то не ми сли. Јер да ми сли, не би на пи сао де ло по пут ак ту ел ног ро ма на.

Нај пре би мо гло да се ка же да је Сам пас road-ро ман, или ка ко сто ји у под на сло ву 
по е ма пу та. Про та го ни сти (пар) кре ћу од Аде Бо ја не, с јед ног пар ти ја на пла жи, пут Бу две 
и Ко то ра, да би пре ко Це ти ња сти гли до Под го ри це, ода кле да ље ле те ка не и ме но ва ном 
За па ду, оно ме што би тре ба ло да бу де обе ћа на зе мља. Ме ђу тим, с јед на ком убе дљи во-
шћу би смо мо гли ре ћи да се ра ди и о по ли тич ком ро ма ну бу ду ћи да је сли ка са вре ме не 
Цр не Го ре вр ло увер љи ва и про ми шље на. Тим пре што се рад ња ро ма на од ви ја то ком 
из бор ног ви кен да – они с Аде Бо ја не по ла зе у су бо ту пред из бо ре, а сти жу у Под го ри цу 
у не де љу на дан из бо ра, не из о став но се у сва ком тре ну су о ча ва ју ћи с пи та њем за ко га 
ћеш гла са ти, као да то не што у не че му ме ња, као да све на ше по ли ти ке на Бал ка ну ни су 
већ уна пред кре и ра не, као да ов де по сто је не за ви сна, од ве ли ких си ла сло бод на дру штва. 
Је дан ба нал ни апа рат чик и ве ли ки зло чи нац би ре као Ма ло мор ген. Ко нач но, Сам пас 
је и љу бав ни ро ман јер при по ве дач/про та ги ни ста не пре кид но ана ли зи ра соп стве ни 
од нос пре ма сво јој парт нер ки, са мим тим и иде ју ве зе из ме ђу дво је љу ди. 

Сли ке с пу то ва ња, да па ра фра зи рам Да ни ла Ки ша, ко је се ну де чи та о цу на увид су 
бла го ре че но од врат не. Оне де фи ни тив но не при па да ју жан ру ар ка диј ских или бу ко-
лич ких сце на у ко ји ма се на по за ди ни са чи ње ној од при род них ле по та, мла де де вој ке 
и мом ци нат пе ва ва ју, док чу ва ју ста да бе лих ова ца. Шта ви ше, те ле сне из лу че ви не, 
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зву ци пра жње ња те ла и ње го вог не у мит ног рас па да ња, сли ке ко ло на ко је ми ле Ја дран-
ском ма ги стра лом, сли ке се о ских цр ка ва и њи хо вих по лу лу дих чу вар ки и чу ва ра, ус пут-
не ка фа не у ко ји ма ни је мо гу ће ни по је сти ни по пи ти ни шта што би ли чи ло на оброк, 
ка мо ли уку сан, Бу два као град гро тло, као град кло а ка, оба ла крај До бро те ко ја је лепа 
ис кљу чи во ка сно но ћу ка да се љу ди не чу ју, за тим Це ти ње у ко јем се у ва зду ху осе ћа 
на си ље, по себ но пред- и по сти збор но, Под го ри ца и ње ни со ли те ри – све ово су при-
ка за ња Цр не Го ре ко ја од се бе од би ја сво ју де цу, а ко ја за пра во слу же као оправ да ње, 
као по твр да они ма ко ји су из/од ње по бе гли да не ма ју где да се вра те, да ће ства ри 
за у век оста ти та кве ка кве је су. Ме ђу тим, Или ја Ђу ро вић не би био ве ли ки пи сац да не 
по ка зу је ли це мер је дру ге стра не. Ни оно што че ка та мо не где, ла жни мо рал ко ји га ди 
сва ко бла го ста ње, ар ти фи ци јел ност при па да ња ко ја је су штин ско не при па да ње, ја сно 
ука зу ју на чи ње ни цу да ни је мо гу ће би ти ни ов де ни та мо, да за де цу и осе тљи ве ме ста 
на овој пла не ти не ма, ни је га би ло, ни ти ће га би ти. 

На ра то ра и ње го ву дра гу мо же мо по сма тра ти као тра ве сти ра не ју на ке по ве сти о 
Бо ни и Клај ду или, што би би ло мо жда бли же са вре ме но сти, као на лич је При род но 
ро ђе них уби ца Оли ве ра Сто у на. Њи хов пут ни је пут лу дих и хра брих, већ ку ка вич лу ка, 
пут оних ко ји не де ла ју, пут оних ко ји су упла ше ни и не ма ју сна ге за на си ље, чак ни у 
тре ну ци ма ка да би то на си ље би ло оправ да но од стра не чи та ла ца, ка да је оно по жељ-
но. Кључ ни до га ђај ро ма на пред ста вља сце на на ау то бу ској ста ни ци у Бу дви ка да се 
је дан од во за ча, онај ко ји мо же нај да ље да пљу не, шам пи он, су ро во об ра чу на с ба ком 
и уну ком та ко што не срећ ну ста ри цу су ро во из ба ци из во зи ла без ика квог раз ло га, 
са мо за то што му се мо же, што је то пра во осво јио про сто јер је ја чи. Све то не би било 
ни шта стра шно да ре ак ци ја на ова кво по на ша ње из о ста је. Ни ко од при сут них на ста-
ни ци, а бу дван ска ау то бу ска ста ни ца у се зо ни, оче ки ва но, пред ста вља гро тло у гро тлу, 
ни ко, да кле, од свих ко ји су на си љу све до чи ли ни је учи нио ама баш ни шта да то на си-
ље спре чи, или да га ка зни. Во зач си ле џи ја у свом по крет ном бун ке ру од ла зи не так нут. 
Су срет с њим се по на вља и у ба ру на пла жи где при по ве дач и ње го ва дра га чак до пу-
сте да им он пла ти пи ће, мо жда не све сно, мо жда све сно, али тај чин их сво ди на вољ не 
са у че сни ке на си ља са ста ни це. По след њи су срет из ме ђу при по ве да ча и во за ча од вија 
се у ста нич ном то а ле ту на ау то бу ској ста ни ци у Ко то ру и ка да се ко нач но од при пове-
да ча оче ку је да не што ура ди, он са мо сед не на исту шкољ ку с ко је је на сил ник упра во 
устао и на тај на чин, ме та фо рич ки, бу де на ста вљач (не)де ла.

Овај ан ти хе рој ски на ра тив је на ве ли ка вра та у мла ђу цр но гор ску књи жев ност 
увео Сте фан Бо шко вић. У при ча ма у збир ци Тран спа рент не жи во ти ње, те у ро ма ну 
Ми ни стар иде ја сла бог му шкар ца се ја вља као суб вер зи ја па три јар ха та, као си ла која 
инер ци јом и тр пље њем ме ња ства ри. Мо же се ре ћи да то исто ра ди и Или ја Ђу ро вић 
у Сам па су. Не са мо кроз по вест о во за чу ау то бу са, већ и кроз од нос ко ји вла да из ме ђу 
ње га и ње го ве дра ге, али и кроз при чу о чу ва ри ма цр кве, сце не у ус пут ној ка фа ни и 
мо жда нај ви ше у при чи о геј па ру, па ра о лим пиј цу и ње го вом парт не ру. Од јед ном се 
она па три јар хал на, си ро ва Цр на Го ра при ка зу је ужа сном и јад ном, на сил ном и ја ло вом, 
а ова дру га, под зем на, суб вер зив на, ма њин ска по ста је упо ри ште но ве на де, же ље и 
жуд ње за жи во том, пу на еро са и љу ба ви. Као у Ле по ти по ро ка Жив ка Ни ко ли ћа у ко јем 
се па три јар хат пр ви пут де ста би ли зу је на тај на чин. 
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Упра во у тој де ста би ли за ци ји ле жи пре врат нич ки, ре во лу ци о нар ни, ако хо ће те, а 
сва ка ко иде о ло шко/по ли тич ки по тен ци јал ро ма на. Он ни је на и ван у свом ре во лу цио-
нар ном за ма ху. Он не ве ру је у по бе ду оних ко ји до ла зе, мла дих, срет них, дро ги ра них, 
отво ре них. То је очи глед но и у сце ни на Це ти њу. Ипак, мо гућ ност дру гог и дру га чи јег 
по сто ји, она је отво ре на и оства ре на већ кроз са мо по сто ја ње раз ли чи тих мо де ла 
љу ба ви. Те шко ће она по бе ди ти, али све док по сто ји и док се ис ка зу је ма кар и но ћу, 
ма кар и тај но, она ја ча, по ста је сна жни ја, увла чи у се бе оне ко ји су јој бли ски. Та ко ње ни 
са у че сни ци по ста ју жу та мај ка и цр ве ни отац, они ко ји спрем но че ка ју, до че ку ју и ис пра-
ћа ју сво је нај ми ли је. Овај ро ди тељ ски пар је за пра во онај ко ји омо гу ћа ва по сто ја ње 
па ра пре врат нич ких мла дих љу бав ни ка, њи хо вог пре врат нич ког ду ха. Крај ро ма на у 
ко јем се про го ва ра о же ља ма и жуд ња ма, прем да иро ни чан, оста је за пра во скри ве ни 
хе пи енд. Ства ри ни су иде ал не, ва ља по бе ћи од све га, али то се ипак не чи ни. Ве ра да 
ће се ства ри про ме ни ти, да ће мо су тра дан ипак би ти бо љи и не ће мо по пу сти ти пред 
соп стве ним ку ка вич лу ком и сла бо шћу по сто ји ту не где, по сто ји у ве се лој по ро дич ној 
сце ни у ау то мо би лу на пу ту ка ае ро дро му.

Нај бит ни ја фор мал на од ли ка ро ма на Сам пас је сте чи ње ни ца да је на пи сан у јед ној 
ре че ни ци. То га фор мал но, али и те мат ски (пи та ње из бе гли штва, при па да ња и не при-
па да ња) при бли жа ва ро ма ну Ма ђар ска ре че ни ца Ан дре ја Ни ко ла и ди са. Ме ђу тим, од 
ње га се зна чај но раз ли ку је то ном, од но сно ли рич но шћу. Док је Ни ко ла и дис у свом из-
ра зу бли зак ци ни зму и са ти ри ко ји зах те ва ју ја сно ћу и чвр сти ну, брит кост ума и пе ра, 
до тле је Ђу ро вић ли ри чан, ма гло вит, ме лан хо ли чан. Ње гов од нос пре ма све ту ни је 
мо рал но га ђе ње ка кво се че сто и с пу ним пра вом сре ће код ул цињ ског ве ле мај сто ра. 
Под го рич ко-бер лин ски пи сац сум ња нај пре у се бе, а тек по том у свет. Ње гов на ра тор 
има мно го ма њи про блем са све том, а мно го ве ћи са со бом. Он не ма ни хра бро сти ни 
мо гућ но сти да ме ња свет, чак и кад му се она од јед ном пру жи, кад мо жда осе ти мо ње-
го ву же љу да се осве ти во за чу, ипак за то не ма сна ге, те се у ње му ра ђа пре зир пре ма 
се би. Иро ни ја је у то ме што он се бе во ли, во ли свој жи вот, во ли сво ју парт нер ку и на-
ста ви ће да ље. Свест о то ме мо жда де лу је као по раз, али лич но сма трам то по бе дом јер 
све док по сто ји шан са да се бу де де ла тан у све ту до тле свет мо же да се ме ња. Ка да 
она пре ста не, свет по ста је око шта ло ме сто ко нач ног ужа са.

Сто га је по зив, или же ља да се оде у/на сам пас (тре ну так ка да се сто ка у про ле ће 
пу шта да са ма па се на пла нин ским па шња ци ма), да се, дру гим ре чи ма, бу де сло бо дан 
и не спу тан, ви ше од лич не жуд ње на ра то ра. То је пре по зив упу ћен свим чи та тељ ка ма 
и чи та о ци ма – по зив на сло бо ду де ла ња и из ра жа ва ња, по зив на рас ки да ње сте га с 
дру штвом као та квим, ма у ком се ви ду оно по ја вљи ва ло – као по ро ди ца ко ја при ти ска 
на до но ше ње од лу ка, као оквир за па три јар хат ко ји во за ча пу шта да ра ди шта по же ли, 
као про ста ру жно ћа ко јом се хра не гра до ви-кло а ке. Сам пас је при род на же ља ко ја је 
увек већ не у та же на не са мо због не ма ња хра бро сти, већ због објек тив них не мо гућ-
но сти да се рас ки не са све том ка кав по сто ји да нас на овој пла не ти. Сва ко ко је ма кар и 
на нај кра ћи мо гу ћи пе ри од до дир нут ка пи та ли змом оста је ин фи ци ран, за га ђен и осује-
ћен у сло бод ном раз во ју. Ето још јед не слич но сти из ме ђу Ни ко ла и ди са и Ђу ро ви ћа.

На све га сто ти нак стра ни ца Ђу ро вић је ис пи сао за и ста из ван ре дан ро ман. Ус пео 
је да у јед ну ре че ни цу сме сти ве о ма ва жне те ме не са мо за се бе као пи сца, већ и за 
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чи та во дру штво, цр но гор ско, али и мно го ши ре. Ци тат на по чет ку из култ ног ро ма на 
Пе дро Па ра мо мек сич ког пи сца Ху а на Рул фа мо жда не ма ди рект не са го вор ни ке у ро-
ма ну, али ин во ци ра ње гра да ду хо ва, чи та ве фан та стич не ат мос фе ре Ко ма ле и ње них 
не у мр лих жи те ља за пра во го во ри о ствар но сти да нас и ов де, оној ко ја сво јом су ро во-
шћу, али и над ре ал но шћу на ди ла зи сва на ша оче ки ва ња. Упра во као и ро ман Сам пас.


