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Ма ри ја на Је ли сав чић

НО ВО САД СКА ФР ТУТ МА
(Ми лан Трип ко вић: Клуб истин ских ства ра ла ца, Фа бри ка књи га, Бе о град, 2022)

Но ви ро ман Ми ла на Трип ко ви ћа ин тер ак ти ван је и игрив исе чак из ур ба не сре ди-
не уве ли ко уро ње не у мо дер не трен до ве ко ји, исти на, по тре са ју, али нео спор но об ли-
ку ју са вре ме но до ба. Клуб истин ских ства ра ла ца ро ман је су прот но сти ко је се осли-
ка ва ју мно го стру ко, где су нај ин три гант ни је оне на го ве ште не, на ко је пи сац ра чу на 
ка да чи та о ца по зи ва да се за јед но с њим и пле ја дом дру гих не мих уче сни ка оти сне у 
сво је вр сну аван ту ру по ве зи ва ња на о ко ха о тич них ни ти при че.

Пер спек ти ва ко ју за јед но с при по ве да чем и не и ме но ва ним мно штвом за у зи ма 
чи та лац по ма ло је во а јер ска, бу ду ћи да је у пи та њу по зи ци ја све ви де ћег по сма тра ча 
с уви дом у све фрон то ве ко ји обра зу ју при чу. На ра тор по вре ме но ра чу на на ко ми ку 
ко ју обез бе ђу је са у че снич ки при ступ де лу, за пит ку ју ћи чи та о ца да ли при ме ћу је не-
при јат не ми ри се или по ступ ке ко ји ма се ју на ци, на по кон до спе ли у бла жен ство ин ти ме, 
осло ба ђа ју сте га уљуд ног по на ша ња. На ме сти ма где при ча до би ја обри се озбиљ не 
кри ти ке и где се прст упи ре у нај го ре људ ске на го не, при по ве дач се бре ца на сво је 
са пут ни ке ко ји су не пред у зи мљи ви и не ми пред не по чин стви ма ак те ра. Сва ко ко од-
лу чи да за ви ри у жи во пи сни свет Клу ба истин ских ства ра ла ца мо ра би ти спре ман на 
чи ње ни цу да ни је са мо чи та лац, већ уче сник у ви ше стру ким дра ма ма ко је ће се му-
ње ви том бр зи ном од и гра ти пред ње го вим очи ма.

Го ре на ве де на ми сао о фрон то ви ма ко ји обра зу ју при чу ро ма на ни је ни ма ло про-
из вољ на. На и ме, то ком крат ког вре мен ског пе ри о да у Но вом Са ду фор ми ра се низ 
по при шта на ко ји ма се од и гра ва ју нај не за ми сли ви је бор бе од кључ ног зна ча ја за 
жи во те ин вол ви ра них по је ди на ца. Ини ци јал ни су коб и по кре тач при че је сте га же ње 
пе ша ка на пре ла зу и фр тут ма на ста ла од ни за слу чај но сти и по гре шно ин тер пре ти-
ра них до га ђа ја. Стра дал ник је чи нов ник ва жних др жав них струк ту ра и исто вре ме но 
рат ни зло чи нац ко ји, за хва љу ју ћи пре ка сно при ти сну тој па пу чи ци за ко че ње, до би ја 
ми лост ам не зи је и ис тра гу слу ча ја на нај ви шем ни воу. За во ла ном је пре стра вље на 
ак ти вист ки ња ко ја је чо ве ка од го вор ног за смрт не ко ли ко де се ти на љу ди са мо же ле ла 
да за пла ши, па са ма сту пи ла у ко ло плет си ту а ци ја из ван сва ке гра ни це ми ро љу би ве 
по бу не. Spi ri tus mo vens тре ћег ни воа при че је сте Во ји слав По чу ча, истин ски ства ра лац 
ко ји се игром слу ча ја за те као на до мак пре га же ног Пе шу та. Не во ља, или ба рем ње на 
но ва до та да не слу ће на ди мен зи ја, по чи ње оног тре нут ка кад По чу ча у ли ку во за ча 
пре по зна же ну ко јој се за ме рио на дру штве ним мре жа ма. Ни је по треб но мно го да се 
осе тљи ви ства ра лац с нер вом из о штре ним за опа сне си ту а ци је ко ји под гре ва ју број-
не те о ри је за ве ре по и сто ве ти с Ка ли ме ром и хит но са зо ве ску пи ну ко ја је да ла на слов 
Трип ко ви ће вом ро ма ну.
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Сам на ста нак удру же ња ре зул тат је не пра вед но до жи вље не по де ле уло га у кул тур-
ном жи во ту гра да, „јер у том за гу ље ном све ту са мо до па дљи вих ли те ра та и из ра же них 
људ ских су је та те шко је би ти пр ви, би ти лу чо но ша, тво рац но вих све то ва, има ги на ри-
ју ма ка кви у срп ској књи жев но сти по сто је мо жда са мо још код Па ви ћа“ (11). Иза зва на 
та квим при ли ка ма, не ко ли ци на но во сад ских умет ни ка осни ва кру жок као „од го вор 
на по ли тич ке ко рект но сти, све при сут не осред њо сти и до ми нант не мо рал не бе де у 
кул ту ри овог дру штва“ (19). Са сај том у из ра ди, ма ло број ним сли ка ма са Феј сбу ка, ве-
чи то су ко бље ним чла но ви ма и акро ни мом ко ји не дво сми сле но упу ћу је на јед но про-
во ка тив но но во сад ско сте ци ште, Клуб истин ских ства ра ла ца сво је вр сна је ску пи на 
жи во пи сних умет ни ка с нај ра зли чи ти јим ла мен ти ма спрем ним на го товс. Оно што им 
ни ка ко не иде од ру ке је сте ме ђу соб на ко му ни ка ци ја без упа ди ца, пре ко ре ва ња, ди-
рект них про зив ки и над ме та ња у на бра ја њу до би је них књи жев них на гра да. Ми лан 
Трип ко вић сли ка јед ну осо би ту гру пу љу ди „на чи јем ства ра ла штву по чи ва књи жев-
ност овог гра да“ (66) и ко ји ма „ни је ме сто у за тво ру не го у чи тан ка ма“ (143), ко ри сте ћи 
ху мор ка ко би се до бро ћуд но под смех нуо иде а ли стич ки на стро је ним спи са те љи ма 
ко ји, за раз ли ку од оста лих ју на ка ко ји ма су не по зна ти, у свом ра ду пре по зна ју ка нон 
за по че так об ли ко ва ња бу ду ћих ге не ра ци ја. Они се у јед ном тре нут ку гу ше у бу ји ца ма 
угод них ре чи ка ко би ис та кли зна чај сво јих са бо ра ца, док у сле де ћем пред мет свог 
обо жа ва ња и на ки ће них хва ло спе ва због сит ни це хва та ју за гу шу. Ис про во ци ра ни 
ак тив но сти ма „чу ве них ко ме са ра за ан га жо ва ну умет ност“, „про но си те ља европ ских 
вред но сти и ми си о на ра ис пра зне европ ске кул ту ре“ (89), чла но ви Клу ба од лу чу ју се 
за ак ци ју – от ми цу, ко ја ће ин тен зи ви ра ти де ша ва ња с по чет ка ро ма на и убр за ти по
ср ну ће истин ских ства ра ла ца.

Па ра лел но с от ми цом „из по ет ских раз ло га“ – а по сто ји ли по е тич ни ји и ви ше под-
ло жан ди ску си ји од рас па да Ју го сла ви је – на дру гим фрон то ви ма од и гра ва ју се опе-
ра ци је чи ји ће се ре зул та ти сли ти у ве ли ко фи на ле ро ма на. У Бањ ску, род но ме сто 
нај ве ћег еп ског ју на ка, сти жу бе гун ци од за ко на – „бор ки ња“ за пра ва свих ма њи на, 
жи во ти ња и еко ло шка ак ти вист ки ња @na ca.za ca и њен за штит ник, ин спек тор Ми ло ња 
Шо шкић, не ка да бес ком про ми сни спро во ди тељ прав де. Сви ју на ци Ми ла на Трип ко-
ви ћа ста вље ни су под спе ци фич ну лу пу на осно ву чи јег ра да су у кру пан план из дво-
је ни за но си и пр ко си ко ји их чи не под јед на ко ра њи вим и ко мич ним. Код На та ше је то 
ис трај ност у бор ба ма за про ме не, код Ми ло ње не спрет ност, код ње го вог при ја те ља 
игу ма на ро кер ски жи вот ког се ни је у пот пу но сти од ре као чи ном за мо на ше ња. Чла-
но ви др жав ног апа ра та ко ји се ба ве ис тра гом ка ри ки ра ни су на пла ну по сло вич не 
по ли циј ске не сна ла жљи во сти у ре ша ва њу слу ча ја и не пре ста ном пре ба ци ва њу кри-
ви це на апа рат чи ке ни жег ран га. По пут ми зан сце на за не ки виц, је дан део ро ма на 
по све ћен је вр сним ко мен та то ри ма естет ске де ва ста ци је гра да и ре ле вант них са др-
жа ја Тви тер на ло га – раз го во ру ку сто са, глум ца, кри ти чар ке и спи са те љи це. Осо ба 
ко ју из ин те ре сант не ску пи не на ра тор од лу чу је да пра ти на пу ту до ку ће иста је она 
ко ју су истин ски ства ра о ци де тек то ва ли као „ис трај ну кри ти чар ку на ше дру штве не 
ствар но сти“ и на кон са че ку ше утам ни чи ли на Бан сто лу.

Иа ко ни је екс пли цит но на зна че но, вре ме у ком се по кре ћу и су сти чу ак ци ја шка 
де ло ва ња не ко ли ко ком про ми то ва них стра на је сте 2022. го ди на у ко јој је Но ви Сад 
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но сио ти ту лу Европ ске пре сто ни це кул ту ре, што је траг на ко ји нас усме ра ва но вин ски 
на вод с по чет ка ро ма на о се ри ји ми сте ри о зних смр ти и кон тро верз но пи та ње – да ли 
град по ста је „европ ска пре сто ни ца ужа са“? (39). Као је дан од увод ни ка у зло срећ на 
де ло ва ња и мо гу ћи траг за пра ће ње ка сни је опи са них кри ми нал них де ша ва ња, и овај 
чла нак на ла зи сво је ме сто у збир ној раз ја сни ци ко ја за тва ра ро ман. Филм ски ефект но, 
у до пи са ном об ја шње њу ко је је на сту пи ло на кон што се спу сти ла за ве са и по ја ви ла 
пи та ња „Да ли је мо гло да ис пад не дру га чи је? Је смо ли мо жда мо гли учи ни ти не што 
и спре чи ти ово?“ (160), ау тор је у епи ло гу из ло жио суд би не ју на ка с вре мен ске дис-
тан це ко ја им је би ла по треб на ка ко би пре у ре ди ли сво је жи во те и за тво ри ли пи та ња 
ко ја су от пе ча ти ли на по чет ку на шег пра ће ња.

Ми лан Трип ко вић је у ве што ис при по ве да ној при чи нео бич не струк ту ре чи та о це-
са у че сни ке по вео у не у о би ча је но упо зна ва ње гра да и љу ди ко ји му да ју пулс. На том 
пу ту са зна ли смо да нај бо љи до жи вљај про из во ди љу бо пи тљив и ху мо ру склон на-
ра тор, ко ји па жњу усме ра ва на на из глед не ва жне де та ље, сли ку до ча ра ва си сте мом 
жи вих асо ци ја ци ја (као ка да нај ве ћу ти ши ну по ре ди с оном у чи та о ни ци Ма ти це срп-
ске или ју на ка са Ђор ђем Да ви дом из вре ме на ко је је прет хо ди ло му зич кој сла ви), а 
за чи та о це успе шно улан ча ва на о ко уда ље не до га ђа је на кон што је сва ком од њих дао 
од ре ђе ну ау то но ми ју и про стор за раз ви ја ње. Клуб истин ских ства ра ла ца опи су је, 
кри ти ку је и под сме ху из ла же људ ске не са вр ше но сти, али нас исто вре ме но под се ћа 
на то да смо и са ми рав но прав ни уче сни ци у том све ту ко ји тр пи на ше гре шке и ком 
је по треб но осло ба ђа ње од на ших по ку ша ја да из и гра ва мо бо га, јер – на кра ју – мо же 
се де си ти да из и гра мо се бе.


