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РАЗМЕНА ДАРОВА

Не ве на Сте фа но вић 

ГРО МО БРАН ВРЕ МЕ НА
(Ста ша Арас: Hor ror va cui, Тре ћи Трг / Сре бр но др во, Бе о град, 2020)

...за то мо рам да се за у ста вим и по гле дам 
вре ме, али те шко га је опа зи ти ако ни си пот
пу но усред сре ђен, про ме на је ви дљи ва у ни
јан са ма ко је све тлост по при ма...

Со ле дад Пу ер то лас, Го спо ђа Берг 

Док гле да у ри бу ко ју пе че у та ви, ју на ки ња ро ма на Hor ror va cui раз ми шља: „Сли ка 
ко ју бих сли ка ла ци је ло га жи во та зва ла би се Же на ко ја пе че ри бу, а при ка зи ва ла би 
же ну из про фи ла ко ја гле да у ри бу ко ја се пе че на ва три. Та ко би на слов био дво сми-
слен, као да же на по гле дом пе че ри бу.“

Ако би смо по же ле ли да сли ком пред ста ви мо свет ју на ки ње Ста ше Арас, на њој би 
мо ра ло би ти мно го не ба и мо ра. На плат ну би се мо гле на ћи ви ју га ве ка ли не и ка ме не 
ку ће, клу па на ри ви, са мо стан у да љи ни. Тре ба ло би, мо жда, на ћи ме ста и за ужур ба-
не ту ри сте, за ста ве и на ви јач ку гро зни цу. За без из ра жај на ли ца про ла зни ка и ста ри цу 
ко ја, уто ну ла у ћу та ње, се ди пред ку ћом. При вр ху сли ке, са кри ве на у све тло сти, мо гла 
би би ти оти сну та ма ла ре про дук ци ја Анун ци ја те Ан то не ла да Ме си не, та ко да се от кри-
ва са мо усред сре ђе ном оку, срећ ном окол но шћу за ста лом на том ме сту. Ка ко би смо 
пред ста ви ли ју на ки њу? Ме ђу та ла си ма, док пре пли ва ва мор ску ува лу, да љи ном сма-
ње на ско ро до тач ке. Или, као кон ту ру же не ко ја, са ви је на до во де, уди ше ми рис мо ра 
и чи сти у ње му свог ци пла. Нај те же би би ло, ипак, на сли ка ти вре ме – пре ба че но пре-
ко штри ка, док га ве тар љу љу шка на пред-на зад. А ју на ки ња, ко ја је и та мо и ов де, 
се ди крај ње га, иш че ку ју ћи тре ну так да се, ми ло ва на ве тром, за љу ља у истом рит му.

Осе ћа ње ју на ки ње пред при ро дом, по себ но пред мо рем, мо гло би се упо ре ди ти 
с осе ћа њи ма ко ја у по сма тра чу по бу ђу ју сли ке Кло да Ло ре на, о че му је пи сао Дра ган 
Сто ја но вић (О иди ли и сре ћи, Фе дон, Бе о град, 2013): „Сре ћа ње го вих сли ка је при зе-
мље ње све тло сти ве ли ког не ба.“ Ле по та оба сја ног све та иза зи ва ,,за ди вље ност у 
ути хло сти“, јер је по сма трач про бу ђен упра во за ме ру ко јом чу ва при бра ност и из бе-
га ва са мо за бо рав. На ско ро свим сли ка ма Кло да Ло ре на, при ме ћу је Сто ја но вић, би-
ћи ма је, да би сва ко би ло у свом ми ру, нео п ход но да има ју до вољ но не ба за се бе: 
„Све тлост с ви си не ’пре тва ра’ сво јим од ра зи ма ту ви си ну у да љи ну у ко ју се не по сред-
но мо же мо упу сти ти оком, као у при сту пач но, не до глед но про стран ство, по ко ме је 
кре та ње не спу та но, сло бод но и ла ко.“ Ју на ки њи Ста ше Арас по треб но је до вољ но 
мо ра, оба сја ног „при зе мље ном“ све тло шћу не ба. Ис ку сив ши по гле дом раз ми ца ње 
гра ни ца, до жи вља ва је дин ство не ба и зе мље, од но сно пре по зна је пу ни ну зе маљ ских 
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ства ри, бу ду ћи да су оне, оку па не мор ско-не бе ском све тло шћу, ли ше не те жи не, па и 
са ме мо гу да се про ду же у да љи ну. По глед што по ни ре у да љи ну сна жи ју на ки њин 
ерос и чи ни да ве ли ко ду шно (ве ли ком ду шом) при гр ли свет и сје ди ни се с њим: „Вру-
ћи на ви ри кроз про зор да ви ди ко је то до шао... Сун це ми је по ло жи ло дла но ве на 
ле ђа и ње жно ме гу ра на при јед.“ 

У пе сми „Бан дит или пе сник“ Ра де Дра и нац при ка зу је вре ме као мо то ци кли сту у 
си вој пе ле ри ни. У Дра ин че вој сли ци вре ме се убр за ва, ур ба ни зо ва но и за шти ће но од 
ве тра. И, не ми нов но, пре ти че чо ве ка. За ју на ки њу ро ма на Hor ror va cui вре ме је при-
род но, чак ху ма но, до год чо век про жи вља ва лич ну ди ја хро ни ју, ко јом се се же у ду бље 
пре де ле соп стве ног „ја“, а по том, још да ље, до не ка да шњег, древ ног соп ства: „Мо ја 
скло ност мит ском, ри ту а лу, древ ном и по све ће ном ја ка је и скри ве на је ка... Од кад 
сам по ста ла свје сна тог ду бо ког то на не гдје у се би уну тар њи про стор ши ри во лу мен.“ 
На ра тор ка до жи вља ва при ро ду при сном за то што је при род на, од но сно ствар на. Све 
што је за ју на ки њу при род но исто вре ме но је ствар но и бли ско. Ка да на по чет ку ро-
ма на по ми сли на не же ље ну труд но ћу, по ку ша ва да се сми ри у „соп стве ној со би“ окру-
же на дра гим, по зна тим ства ри ма: „Гле дам упор но у сво је ства ри че ка ју ћи да ме зна-
че ње све га ово га по го ди и сми ри.“ Док чи сти дво ри ште ста ре по ро дич не ку ће, оно се 
уви ја и уми ља ва под ње ним по кре ти ма. И хо да ње је, раз ми шља, оа за ствар ног жи во-
та. Се де ње на клу пи и по сма тра ње про ла зни ка. Ми ри са во мо ре, књи га Мар ге рит 
Ди рас. Ме сец над мо рем и, не ма ње ва жна, ме се чи на... Ра ди се нај че шће о не жи вом 
све ту или пак све ту без љу ди, о жи во ту ко ји ју на ки ња, лајт мо тив ски на зи ва „ствар ним“, 
да кле истин ским, не па тво ре ним. При то ме, она „ства ран жи вот“ по и сто ве ћу је са „сво-
јим“, оним од че га се ни је оту ђи ла. Та кав жи вот ра за бра ла је у де тињ ству – на при мер, 
у ка ме ном, успо ре ном ме ста шце ту, ле во од пла же са та ма ри си ма. Или у игри гу бље ња 
рав но те же, док се до гра ни це из др жљи во сти вр те ла око сту ба др же ћи се за ње га и 
пре пу шта ју ћи се по ре ме ће ној сли ци зву ка и вре ме на.

Да би ства ран жи вот био мо гућ, ју на ки ња тре ба да бу де ре зо нант на ку ти ја ко ја се 
пу ни и пра зни од је ци ма вре ме на што кроз њу про ла зе. Пу но ћа је мо гу ћа у тре ну ци ма 
– за то, раз ми шља она, тре ба, пр вен стве но, осе ћа ти, а не пам ти ти, јер пам ће ње је зам-
ка за про пу шта ње при ли ке, бу ду ћи да труд пам ће ња бри ше свест о од ви ја ју ћем тре-
нут ку: „Не, жи ви се сва ког тре нут ка из но ва. Про жи вља ва гу би так пам ће ња. Пам ће ње 
има мо због стра ха од пра зни не. Стра ха од вје ро до стој но сти, си мул та но сти, ау тен тич-
но сти.“ Ако уну тра шњи свет по ста не со ба од је ка, ко ји се огла ша ва ју и иш че за ва ју, 
чо век се, бар по вре ме но, осло ба ђа стра ха од пра зни не. То, ипак, ни је све. Тре ну ци 
пу но ће су, чи ни се, не рет ко из раз жи вот не „ми ло сти“. У књи зи Уну тра шње мо ре Да-
ни це Ву ки ће вић (Фу ту ра пу бли ка ци је, Но ви Сад, 2022) по сто је две го то во исте при че 
под на сло вом „Ку па ње у ми ло сти“ – раз ли ку ју се тек у по не ком из ра зу, ре ду ре чи, 
из о ста вље ном или до да том де та љу. За хва љу ју ћи спи са те љи чи ном уме ћу, а на чи та о-
че во за до вољ ство, ис по ста вља се да се при че те мељ но раз ли ку ју. У пр вој, је дан пар 
од ла зи на из лет и ка сни је се вра ћа у град, до жи вев ши, чи ни се, пр ви пут за јед но, ми-
ло стив жи вот ни тре ну так, из не на дан, за јед нич ки дар. Пар у дру гој при чи од ла зи, тако-
ђе, на из лет, али се не вра ћа у град, већ у истом ме сту из најм љу је со бу. Њи хов до ла зак 
је, чи ни се, по но вљен, мо жда ри ту а лан, сва ка ко на дах нут же љом да из но ва ис ку се 
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ма гич ни тре ну так или ствар ни жи вот, ка ко би ка за ла Ста ша Арас, док би Ани Ер но у 
Јед но став ној стра сти (Про све та, Бе о град, 1995) по вла шће ни жи вот ни ин тер ме цо 
на зва ла лук су зом ко ји у исти мах ра за ра и за хва та ду би ну ег зи стен ци је.

Ју на ки ња романa Hor ror va cui нај пре уме да пре по зна ча со ве ми ло сти, а он да, по-
пут про та го ни ста дру ге ва ри јан те при че Да ни це Ву ки ће вић, по ку ша ва да их при зо ве 
вра ћа ју ћи се „си гур ним“ ме сти ма, при зо ри ма, си ту а ци ја ма. Ње на осо бе ност, ме ђу тим, 
са др жа на је у из ра зи тој чул но сти ко ја јој го то во на сва ком ко ра ку пру жа за до вољ ство, 
као и у са чу ва ном осе ћа ју да је у при род но сти нај ма ње ег зи стен ци јал ног тре ња, а да 
је ау тен тич ност нај за сно ва ни је обе ћа ње сре ће. 

Као кон тра пункт све ту при ро де, по ста вљен је свет мр тве при ро де – свет љу ди. 
Мно го шта у ње му ни је ствар но. Не ствар но је, на при мер, по под не ка да ју на ки њу су пруг 
Пе тар по зи ва на ку па ње иа ко се уда ља ва ње из ме ђу њих дво је, пре ћут но, уве ли ко од-
ви ја. Не при род но је ,,до бро ју тро“ што под се ћа на не ко ли ко ка пи са су ше ног ли му на. 
Не ствар ни жи вот про из во ди, та ко ђе, шкри па ње гу ма на ви јач ких ау то мо би ла и пе са ма 
ко је се по на вља ју уне до глед. И „ср це хр ват ско“ ује ди ње но и раз и гра но Европ ским 
пр вен ством у но го ме ту. И ужас пре ву чен ту пи лом на ли ци ма љу ди. Не љу ба зни техни-
чар хит не по мо ћи ко ји ин си сти ра на фор мал но сти ма, за не ма ру ју ћи угро же ну ста ри цу. 
По све ће ност опа ти ца, на жа лост, ба нал но људ ска, ли ше на ши ро ког ми ло ср ђа и ма ште... 
Ка ко се сти гло до тле, пи та се ју на ки ња и, вра ћа ју ћи се том пи та њу, слу ти од го во ре.

Љу ди, при ме ћу је на ра тор ка, скри ва ју пра во би ће, што се нај пре раз от кри ва у не-
у мор ном и не у ме ре ном го во ру о се би. И де ла ња је пре ви ше, а иза ње га се, па ра док сал-
но, на зи ре нео д луч ност и од су ство во ље за жи вот. Уло ге пре ра ста ју чо ве ка и по ни шта-
ва ју ње го во би ће, да би се, овим или оним чи ње њем, по пу ни ла пра зни на и жи вот но 
плат но ис пу ни ло де та љи ма, да би се по кри ла сва ка сло бод на по вр ши на, по себ но 
не бо, чи ја је за пре ми на за стра шу ју ћа у од но су на сит не зе маљ ске ства ри. Скри ва ње 
пра вог би ћа је об лик за блу де, али, на жа лост, и осу да: „Ка да би чо вјек ствар но про во-
дио сво је ствар но би ће у сви јет ство рио би се би то ли ко ком пли ка ци ја ве за ма с њим 
да се не би осло бо дио ни за сто сље де ћих жи во та.“ Иза шав ши да ба ци сме ће, ћа ска ју ћи 
крај кон теј не ра са ком ши ни цом Та тја ном, ју на ки ња спон та но за кљу чу је о још јед ном 
раз ло гу за чо ве ков ход по му ка ма стран пу ти це. На су сет ки ну опа ску о ур ба ним фру-
та ри јан ци ма ко ји ко па ју по сме ћу и са ку пља ју до тра ја ле на мир ни це, ју на ки ња по чи ње 
да раз ми шља о ду хов ном си ро ма штву, во а је ри зму, лу ди лу... и сле де ћи соп стве ну ми-
са о ну нит, у на из глед уз гред ној епи зо ди ро ма на отва ра те му мо дер не сек те. Гру пе 
за сно ва не на твр дом уве ре њу се умно жа ва ју и усит ња ва ју и, пре или ка сни је, ства ра-
ју крут и на ме тљив нор ма тив ни оквир. Где је мно го нор ми, ве ра нео сет но скли зне у 
не ве ру и из не ве ра ва сво ју су шти ну. Тру де ћи се да уве ри се бе у чвр сти ну лич не ве ре, 
чо век при ље жно по де ша ва по на ша ње пре ма из ли ве ном ка лу пу гру пе, чи ме про не-
ве ра ва се бе и кре ће се ис пра зним жи во том. 

Ро ман Hor ror va cui са ста вом умно го ме над ма шу је обим. Ра ди се о крат ком но оп-
се жном ро ма ну у ко јем при ча у пр вом пла ну не са мо да го во ри о крат ком пе ри о ду из 
жи во та ју на ки ње-на ра тор ке не го се ра сло ја ва у мно ге ми кро при че и про го ва ра о 
ра зним те ма ма: о гро теск ним ло кал ним и свет ским дру штве ним при ли ка ма, на ци о-
на ли зму, ак ти ви зму, по ло жа ју же не, ре ли ги ји, по сле ди ца ма ско ра шњих гра ђан ских 
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ра то ва, бра ку, де тињ ству, од но су чо ве ка и при ро де... У ро ма ну Ста ше Арас до жи вљај 
на ди ла зи до га ђај, те при по ве да ње под се ћа на ме ан дри ра ње во ђе но ми са о ним то ком 
на ра тор ке, од но сно стру јом ње них уну тра шњих зби ва ња. Ро ман са др жи ко стур за-
сно ван на при чи ко јом се ус по ста вља оквир и це ло ви тост, али се ве зе из ме ђу ње них 
де ло ва ства ра ју асо ци ја тив но – не ки при зор или де таљ под се ти на ра тор ку на не што 
из че га по чи ње да се из ви ја ње на ми сао, а он да ,,ма дле ни ца“ ра сте и по ста је пред мет 
при по ве да ња. Асо ци ја ци ја је че сто по кре ну та је зич ком игром. Ка да се ју на ки ња се ти 
„ка то лич ки на стро је не“ со ци јал не рад ни це, ми шљу се за гле да у реч „на стро јен“, ко ја 
упо зо ра ва на беш ћут ност ,,стро ја“: „Без ср ца, на ма ши ње на. Устро је на, на стро је на. 
Ума ши ње на, на ма ши ње на.“ Ми са о ни хо ри зонт се ши ри, па ће усле ди ти кри тич ка оп-
сер ва ци ја о на стро је ним ду ша ма и ка то ли чан ству ко је би хте ло да сви љу ди, у ду гој 
про це си ји, ,,су мор но про ђу овим пла не том, у смрт, у не ви дљи во“. Уну тра шња зби ва-
ња ју на ки ње про ши ве на су ни ти ма ње не сва ко дне ви це: по не ком сце ном из брач ног 
жи во та, од ла ском у бол ни цу, по шту, тр го ви ну, ста ру по ро дич ну ку ћу у при мор ском 
гра ди ћу, крат ким пу то ва њем са при ја те љи цом. У по ступ ку Ста ше Арас за па жа се јед-
на вр ста обр ну те про пор ци је: брач но оту ђе ње, у ћу та њу про ду же но ра ста ја ње је сте 
до га ђај с нај ве ћом ко ро зив ном сна гом у жи во ту на ра тор ке, али се о ње му тек по вре-
ме но, ско ро уз гред го во ри. Не на во де се раз ло зи за оту ђе ње, до га ђа ји ко ји су мо гли 
про из ве сти раз дор, не ис ко па ва ју се узро ци. Сти че се ути сак да се ра ди о од но су „што 
се мир но ме ња“, не у мит но, као ста ре ње и уми ра ње. О од но су су пру жни ка нај леп ше 
го во ри је дан при по ве дач ки по сту пак, јед на по ет ска сли ка и при ча о јед ном пред ме ту. 

Рад ња ро ма на Hor ror va cui од ви ја се у вре ме Европ ског пр вен ства у фуд ба лу. Ве-
ћи на по гла вља но си на слов по су че ље ним стра на ма – ре пре зен та ци ја ма ко је игра ју 
утак ми цу од ре ђе ног да на. Да ни обе ле же ни утак ми ца ма по ста ју ко ор ди на те брач не 
сва ко дне ви це, а пр вен ство по ка зу је шта је пре о ста ло од за јед нич ког жи во та – пи та ња 
„ко да нас игра“ и „за ко га ћеш на ви ја ти“. Пр вен ство је, у том сми слу, до бро до шло, за-
то што, у да ни ма ка да се ви ше не ма шта ре ћи, пред ста вља по след њу, тро шну брач ну 
ни шу и пру жа при ли ку су пру жни ци ма да се, ма кар ус пут, обра те јед но дру го ме. Осим 
то га, чи ни се да су и њих дво је на раз ли чи тим стра на ма те ре на, са мо што не игра ју 
утак ми цу, већ че ка ју да не ки зви ждук озна чи њен крај.

У јед ној сце ни ро ма на ју на ки ња сто ји бо са на пло чи ца ма ку хи ње, пи је во ду ко ју је 
упра во на то чи ла из сла ви не и по сма тра Пе тра ко ји ле жи на ка у чу, љу шти ки ки ри ки и 
гле да утак ми цу. Су пру жни ци су у овој сли ци за у зе ли од ре ђе на ме ста у про сто ру, а 
њи хов из глед, став, усме ре ност по гле да обез бе ђу ју ми мо и ла же ње ка да од лу че да се 
по кре ну.

По по врат ку из бол ни це, ју на ки њи не ми сли за о ку пља раз глед ни ца с ре про дук ци-
јом Анун ци ја те Ан то не ла да Ме си не, ку пље на у Па лер му, „на јед ном од на ших свад-
бе них пу то ва ња“. На ра тор ка за па жа бла гост и озбиљ ност на ли цу Де ви це Ма ри је, 
из раз пун са о се ћа ња, али и не до у ми ца: „По ред ње је књи га, а она са ма гле да не ка мо 
ли је во, до ље. Јед ном ру ком при др жа ва ма ра му ко јом је пре кри ла ко су, а дру ги длан, 
окре нут пре ма на ма, ма ло је по ди гла као да же ли не што за у ста ви ти.“ Анун ци ја та је 
Бо го ро ди ца Бла го ве сти и све до чи о тре нут ку ка да јој ан ђео до но си вест о без гре шном 
за че ћу, од но сно о то ме да ће по ста ти мај ка. Ју на ки ња се, ре кло би се, пре по зна је у 
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Анун ци ја ти. Труд но ћа ко ја ју је из не на ди ла го то во је „без гре шна“ – као да се де си ла 
слу чај но, у ус пут ном, бр зо за бо ра вље ном фи зич ком сје ди ње њу, го то во бес пол ном, 
ли ше ном љу бав не стра сти. Не спрем ност на мај чин ство, као и на све дру го што оба-
ве зу је на ра дост или не оста вља про стор за сум њу, из ла же чо ве ка не ми ло сти бла го-
ве сти. Анун ци ја та је по све ће на – кре по сна и укот вље на, а оно што је би ла пре до ла ска 
ан ђе ла по ти сну то је или за бо ра вље но: „Ко ја је то књи га би ла у ру ка ма Дје ви це Ма ри-
је кад ју је по хо дио ан ђео, то ни гдје не пи ше. То је онај дио по ви је сти ко ји мо же мо 
за ми шља ти.“

Ани Ер но је, пи шу ћи о лук су зу јед но став не стра сти, до да ла да су у де тињ ству за 
њу лук суз пред ста вља ле ви зон ске бун де и ду ге ве чер ње ха љи не, а ка сни је ин те лек-
ту ал ни жи вот за ко јим је жу де ла, ука зу ју ћи на про мен љи вост као при род ну људ ску 
од ли ку. (Ау то)пор трет ју на ки ње Ста ше Арас ра сте и ме ња се ка ко од ми че при ча ро-
ма на. Њен ка рак тер не по чи ва на чвр сто уте ме ље ним осо би на ма, не го, су прот но 
то ме, на крх ком зби ру рас по ло же ња, од ко јих, час јед но час дру го, ис пли ва ва на по-
вр ши ну „уну тра шњег мо ра“, ути че на од лу ке, по ступ ке и раз у ме ва ње ствар но сти, 
сен че ћи их из дру га чи јег угла. На ра тор ка је ин тро спек тив на, осе тљи ва, че сто са ма, 
али и со ци јал но уме шна, спон та на, што је лир ски убе дљи во по ка за но су сре том с ау-
ти стич ним мла ди ћем на пла жи: по што се за гр ле и раз ме не не ко ли ко ре че ни ца, она 
га бри жно ша ље ку ћи („Ај де, ма ли, по ла ко и др жи се хла да“), и баш ње му се пред ста-
вља, до вик нув ши да се зо ве Ве сна. Ла ка и оку па на све тло шћу, усред „пу не здје ле 
ље та“, на ра тор ка за пра во не са оп шта ва ко је, већ „иза брав ши“ име, от кри ва бар на 
трен ко би мо гла по ста ти.

На Ве сни ној сли ци, у очи ма же не за гле да не у ри бу ко ју пе че у та ви, за све тлу ца ле 
би, мо жда, и очи ње них прет ки ња. Док би оба вља ла тај јед но ста ван, сва ко днев ни 
по сао, ри ба би се пе кла на ти хој ва три раз го ре лој свим тим очи ма, а она би се, опа жа-
ју ћи вре ме, ла га но пу ни ла њи ме. 


