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По гла вље 1
УМЕ СТО УВО ДА: СТАН КО ВИ ЋЕ ВА 
ПРО ЗА О ЈУ НА ЦИ МА И СВЕ ТУ 
И КА КО ЈЕ ДО ЖИ ВЕ ТИ ДА НАС

Пи са ње ове књи ге под стак ну то је па ра док сал-
но шћу фик ци је Бо ри са ва Стан ко ви ћа, нео бич ном 
за да на шње фраг мен тар но по и ма ње све та, а у исти 
мах ство ре ном као нај пу ни ји из раз мо дер не те ско бе 
те исте фраг мен тар но сти. Ње го во де ло  при ка зу је 
свет ко ји ни ко од ње го вих ју на ка, у то ку свог људ-
ског ве ка, па ни сам при по ве дач, не мо же да са гле да 
као це ли ну, ни ти да раз у ме то ко ве ње го вог раз во ја. 
Стан ко вић не осу ђу је свет и не кри ви га за су ро вост, 
јер је та су ро вост не пре ци зна и не пред ви ди ва. Ту 
су ро вост ства ра ју си ле исто ри је и по је дин ци – а не 
уи сти ну ја сан и са гле див ко лек тив.

Ја сно је за што је та кав до жи вљај ре ал но сти 
бол но са вре мен. У нео-ли бе рал ном по рет ку да на-
шњи це по је ди нац има бес крај пу те ва пред со бом, и 
ни јед ног во ди ча. Пу те ви су опа сни, и бе сми сле ни. 
По је ди нац мо же ве ро ва ти да су ње го ва де ло ва ња 
ствар из бо ра, за сно ва на на ис ку ству и ра ци о нал-
ном по и ма њу, мо же ве ро ва ти да су ствар при род-
ног ста ња ства ри, пред о дре ђе но сти, при ро де или 
кул ту ре. Ис ку ство нам, ме ђу тим, го во ри да та кво 
ве ро ва ње са мо по ма же чо ве ку да пре бро ди тра у му 
ха о тич ног су да ра са не појм љи во шћу и не пред ви ди-
во шћу све та. Пер цеп ци је људ ског би ћа о оно ме што 
му се де ша ва су огра ни че не, све де не на кон фу зне 
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ком би на ци је чул них до жи вља ја и ког ни тив них пар-
чи ћа, а оно све што се чо ве ку ука зу је као кул тур ни 
оквир и ми ље на чи јем пла ну се сва ки по је ди на чан 
жи вот од ви ја, по ка за ће се као жи ва, ди на мич на и 
не до ку чи ва аре на су ко ба ра зних ути ца ја и људ ске 
не ра ци о нал но сти.

У том сми слу, Стан ко ви ће ва про за по ја вљу је се 
као ви со ко ау то ре флек сив но шти во. Стан ко вић ау-
тор, ка ко ће се раз ма тра ти у овој књи зи, не све до чи 
о ко хе рент но сти све та ко ји по сма тра. То ни је свет 
тра ди ци о нал не ста бил но сти: то је свет збу њу ју ћих 
пре о кре та, не си гур но сти и по тму ле те ско бе, у ко-
ме се при вид на ста бил ност и ја сност по пра ви лу 
де кла ри ше, пре или ка сни је, као об ма на и при вид, 
и бу ји ца на су мич них зби ва ња. 

Те шко је се ти ти се ау то ра тог вре ме на, би ло на 
Бал ка ну, би ло у ши рем, европ ском контк сту, ко ји 
о род ним ак ту а ли за ци ја ма ју на ка, пи ше та ко сва-
ко днев но, а та ко та на но, не ким бол ним гла сом, а 
исто вре ме но ли ше ним са жа ље ња над све том ко ји 
се при ка зу је. У кон тек сту свет ске књи жев но сти, ау-
тор ка ове књи ге би Стан ко ви ћа нај пре упо ре ди ла са 
Пру стом1, не по сти лу и књи жев ној ком по зи ци ји, 
већ нај пре по струк ту ри и прин ци пу од но са из ме-
ђу ју на ка и све та, то јест на чи на на ко ји ју нак упо-
зна је и свет, и на чи на на ко ји чи та лац би ва уве ден 
у фик ци о нал ни свет. Пру сто ви ју на ци слу те свет 
око се бе ана лог но оно ме ка ко Стан ко ви ће ви ју на-
ци слу те свој соп стве ни уну тра шњи свет. Пру сто ви 

1 До са да је већ уо чи ла сми са о ност по ре ђе ња Пру сто вог 
и Стан ко ви ће вог књи жев ног опу са Бран ка Ми ло је вић-Ра то у 
свом тек сту „У по тра зи за Стан ко ви ће вим и Пру сто вим из гу-
бље ним вре ме ном“(ви де ти: Ми ло је вић-Ра то 1985).
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про та го ни сти у ин тер ак ци ји су са све том пре ко чул-
них сен за ци ја и де ло ва са зна ња о дру ги ма, а Стан-
ко ви ће ви, пре ко тих истих крат ких чул них и ког-
ни тив них епи зо да, до ла зе у кон такт са соп стве ним 
иден ти те том. И у јед ном и у дру гом слу ча ју, чи та-
лац је тај ко ји се мо ра по за ба ви ти ин тер пре та ци јом, 
од но сно, чи та лац је тај за ко га се овим пу тем ства ра 
са зна ње и схва та ње све та ко је про из во ди естет ско 
за до вољ ство. 

Кад би смо тај до жи вљај пре ве ли на до мет са вре-
ме не ки не ма то гра фи је, Стан ко ви ће ви ро ма ни би се 
мо гли до жи ве ти као фил мо ви по зна тог ау стриј ског 
и не мач ког ре ди те ља Ми ха е ла Ха не кеа (Mic hael Ha-
ne ke), на ро чи то фил мо ви Бе ла тра ка (Das we is se 
Band) и Љу бав (Amo ur). Пре ци зна и од ме ре на тех-
ни ка при ка зи ва ња шо кант но сти све та, уса мље но сти 
и тра ги ке по је дин ца, а ипак ли ше на па те ти ке, шкр та 
у сво јим опи си ма и де та љи ма, и бес крај но ја сна и 
не у мо љи ва у де та љи ма и сце на ма ко је се при ка зу ју. 
Оно са чим се Соф ка и Мла ден су че ља ва ју и у че му 
жи ве сво је жи во те ни је са мо тра ги ка од ре ђе ног ло-
кал ног си сте ма, пле мен ског ло ка ли те та, не ке гру пе 
или за јед ни це; то је тра ги ка вре ме на, ди ја хро ниј ски 
уко ре ње них тра гич ких по гре шки, чи ји ис ход са да 
гле да мо, и ко нач но спо зна је мо, уз ли ко ве чи ја су 
про жи вља ва ња у тој ме ри мо дер на, да у њи хо вој 
осе ћај но сти чи та лац на ла зи оте ло вље ње ко ма да 
сво јих не при зна тих су о ча ва ња са осе ћа њи ма сра-
ма, стра ха, уте хе, оту пе ло сти и дру гих до жи вља ја 
соп стве не ег зи стен ци је.

Чи ни се да је до бар део ми шље ња и на чи на на 
ко ји су се ту ма чи ли ли ко ви Соф ке, Га зда Мла де на и 
оста лих ли ко ва, фор ми ран под чвр стим ути ском да 
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Стан ко ви ће ва про за пре све га сли ка је дан свет ко ји, 
у не ком сми слу, ви ше не по сто ји, струк ту ру ло ци ра-
ну у прет ход на вре ме на, вре ме на ка сне до ми на ци је 
ото ман ског кул тур ног кру га, и за о стат ка за дру жног 
жи во та, у ко ме је вла да ла иде ја по слу шно сти ко-
лек ти ву и оно ме ко њи ме упра вља, а да та ква иде-
о ло ги ја ко лек ти ва и за дру ге, из ове пер спек ти ве, 
при па да књи жев но и сто риј ском кон тек сту по чет ка 
два де се тог ве ка.2 Су шти на је, ме ђу тим, у то ме, да 
се Стан ко ви ће вом при сту пу људ ском чул ном и ког-
ни тив ном скло пу те шко мо же на ћи пан дан у срп ској 
ли те ра ту ри све до да на шњих да на. Но ви ца Пет ко-
вић у свом есе ју „Соф кин си ла зак“ та ко ђе из но си 
став да Стан ко ви ће ви ју на ци ни су ми сле на би ћа, 
већ би ћа ко ја чул но ре а гу ју, иа ко за ко ни ду жно сти 
упра вља ју њи ма.3 Пет ко вић су ге ри ше да у ро ма ну 
Не чи ста крв, Соф ка ин тер и о ри зу је очев ау то ри тет, 
ко ји осу је ћу је ње ну ин тим ност, на сли чан на чин на 
ко ји Мла ден, по ве зи ва њем са ба би ном ау то ри те-
том, осу је ћу је сво ју (ви де ти: Пет ко вић 81). Ипак, 
пред мет ове књи ге је сте ду бљи и сло је ви ти ји увид 
у чул не и ког ни тив не на сла ге мо ти ва ци је ли ко ва. 
Увек се мо же по ста ви ти пи та ње: ако се Соф ки на ин-
тим ност та ко сна жно об ли ку је под оче вим ути ца јем, 

2 Тај се ути сак за и ста сти че на осно ву ко мен та ра  Стан ко-
ви ће вог опу са у Де ре ти ће вој Исто ри ји срп ске књи жев но сти, 
као и у дру гим ра до ви ма, при ме ри це књи зи Пре дра га Ко сти ћа 
о де лу Бо ри са ва Стан ко ви ћа (Ко стић 1956). 

3 Ви де ти ви ше о то ме у зна ме ни том есе ју Но ви це Пет ко-
ви ћа „Соф кин си ла зак“, об ја вљен у скло пу књи ге Два срп ска 
ро ма на (1988). На пла ну мо ти ва и мо ти ва ци о них скло по ва, 
Пет ко вић та ко ђе по ре ди лик га зда Мла де на и Соф ке, и ус по-
ста вља па ра ле ле из ме ђу Соф ки ног од но са са оцем, и Мла де но-
вог од но са са ба бом. 
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ка ко он да тре ба схва ти ти оно Соф ки но „удва ја ње“ 
и ин тим не ерот ске игре, то јест да ли је Соф ки но 
ерот ско „ја“ ипак сме ште но не где из ван до ма ша ја 
дру гих, не где у до ме ну ко ји са мо она, Соф ка, по-
зна је, те за то и за ми шља се бе као удво је ну (ви де ти: 
Гру јић 2013)?

Тај свет на фи зич кој раз ме ђи две ве ли ке им пе ри-
је, на вре мен ском пре ло му из ме ђу ка сно фе у дал ног 
и та ко ђе, за ка сне лог, ин ду стриј ског до ба, пред ста-
вља па ра диг ма тич ну си ту а ци ју сва ког људ ског са-
зре ва ња, и бол ног пре ла ска из обе ћа ва ју ћег све та 
де тињ ства у свет зре ло сти ли ше не илу зи ја. Стан-
ко ви ћев свет је па ра диг ма сва ке тран зи ци је у људ-
ском жи во ту, сва ког су о ча ва ња са про то ком вре ме-
на и про па дљи во шћу људ ске на де и те ле сне сна ге. 
Не тре ба пре не бре ћи да „та из ве сна ‘оспо ље ност’ 
Соф ки ног и Мла де но вог ли ка, као и та при вид на 
‘ого ље ност’ њи хо вих уну тра шњих мо ти ва ци ја, не 
до но се и ко нач ну јед но став ност, кон зи стент ност, 
ни ти па сив ност ових ли ко ва“ (Гру јић 2013). Ми мо 
оно га што се че сто пи са ло о Стан ко ви ће вим ро ма-
ни ма, ова књи га го во ри о то ме да дру штве ни ми ље 
и кул тур на ма три ца ње го вих ро ма на ни су при бли-
жно чвр сте и ко хе рент не кон струк ци је, већ ха о тич-
ни све то ви убр за ва ју ће ег зи стен ци јал не кри зе, у ко-
ме се исто та ко рас цеп ка ни су бјек ти ви те ти род но и 
ме та фи зич ки из гра ђу ју у рас ко ра ку из ме ђу не ја сних 
људ ских слут њи и дез ин те гри са них, не пре по зна-
тих же ља, с јед не, и све га оно га што ма те ри јал ност, 
про па дљи вост и про ла зност људ ског жи во та но си, 
са дру ге стра не.

Сју арт Хол у свом есе ју о про бле му кул тур-
ног иден ти ет та ис ти че да иден ти те ти „ни кад ни су 
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ује ди ње ни“, и да, „у ка сно-мо дер ним вре ме ни ма“ 
по ста ју све ви ше и ви ше „фраг мен ти ра ни“ и „раз-
би је ни“ и да се кон стру и шу пре ко „ра зи чи тих, че сто 
укр шта ју ћих и су пр от ста вље них, дис кур са, прак са 
и по зи ци ја“(Hall 1996: 4)4. Иа ко је пе ри о ди за ци ја 
мо дер ни те та че сто пред мет мно гих рас пра ва и не-
сла га ња, ако има мо у ви ду европ ске исто риј ске про-
це се, има раз ло га да се пе ри од ко јим се Стан ко вић 
ба ви по сма тра у не ку ру ку као за вр ше так ра не фа зе 
мо дер ни за ци је, и по че так тог „ка сни јег мо дер ног 
пе ри о да“, по че так два де се тог ве ка, у бал кан ском 
кон тек сту. У сва ком слу ча ју, ка рак те ри за ци ја Стан-
ко ви ће вих ју на ка је на не ки на чин ис пред ња чи ла у 
од но су на исто риј ски кул ту ро ло шки кон текст са ме 
рад ње, те се у сва ком слу ча ју мо же по сма тра ти и 
у кон тек сту дру штве не и умет нич ке про бле ма ти ке 
мо дер ни зма5. Ди на ми ка род ног раз во ја лич но сти, у 
овом слу ча ју, кључ на је те ма. Тем по рал ност и про-
па дљи вост људ ског би ћа у те ле сном и ме та фи зич-
ком сми слу нај ком плек сни је се очи ту је кроз род-
но са зре ва ње и тран сфор ма ци ју ин ди ви дуе. Бо ра 
Стан ко вић је по ка зао свест да је нај та на ни ји увид у 
огра ни че ност људ ске ег зи стен ци је онај ко ји се про-
ма тра на те ми раз во ја сек су ал но сти, осе ћај но сти, и 
род не ин ди ви ду ал но сти у слу ча ју јед ног људ ског 
жи во та. Ње гов фик ци о нал ни свет је, сто га, да ле-
ко, уни вер зал ни ји, и пре пле те ни ји са са вре ме ним 

4 Пре во де свих ци та та са ен гле ског у књи зи ура ди ла је М. 
Гру јић.

5 Кад је реч о овој те ми, тре ба обра ти ти па жњу и на књи гу 
Стан ка Ко ра ћа ко ја упра во  раз ма тра ам би ва лен тан по ло жај ро-
ма на Не чи ста крв на гра ни ци сти ло ва ре а ли зма и мо дер ни зма 
( Ко раћ 1986). 
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сен зи би ли те том, и не по сред ним те мат ским кру го-
ви ма да на шњег чо ве ка, не го што се обич но го во-
ри. Страх од си ро ма штва, као нај сна жни ја ма ни-
фе ста ци ја стра ха од смрт но сти, и страх од рас па да 
за јед ни це, ко ја је, опет, исто та ко, са мо илу зор на 
вред ност, по ја вљу ју се као при мар ни ослон ци ли те-
рар не мо ти ва ци је. На чин на ко ји се ве ли ка уве ре ња, 
пред ви ђа ња и пла ни ра ња бу дућ но сти ма ни фе сту ју 
у Стан ко ви ће вој про зи, и ка ко се сва она вре ме ном 
по ка зу ју као не из во дљи ва, ба нал на, не по треб на, и 
нео бја шњи во не бит на, на по кон, та ко ђе под се ћа на 
ван вре мен ски Пру стов опус.

Схва та ње кул ту ре на ко је ће мо се осла ња ти у 
овом тек сту ускла ђе но је са оним ко је из но си Реј-
монд Ви ли јамс у сво јим ра до ви ма, и су ге ри ше да 
је кул ту ра све оно што об у хва та и вр хун ске про у и-
зво де ду ха, али и сва ко днев ну ма те ри јал ну кул ту ру 
и жи вот не сти ло ве (ви де ти: Wil li ams 1976). Та ква 
кон цеп ци ја кул ту ре под ра зу ме ва да оно с чи ме се 
је дин ка су сре ће са све том око се бе, ни је ви ше ну-
жно по сре до ва но кроз ели ти стич ке ме ха ни зме обра-
зо ва њам по ре кла и дру гих дис кур са мо ћи, већ да 
се на од ре ђе ни на чин, сва ка је дин ка, би ло за се бе 
би ло у гру пи, су сре ће  са сво јим ми кро све том кул-
ту ре. Ка ко Вен ди Гри зволд ука зу је, схва та ње да се 
под кул ту ром под ра зу ме ва „чи тав људ ски жи вот“, 
омо гу ћа ва да се из бег не „ет но цен три зам и ели ти-
зам“, од ко га че сто па те де фи ни ци је ба зи ра не на 
ху ма ни стич ким ди сци пли на ма, али сла бост овог 
схва та ња је не до ста так из ве сне „пре ци зно сти“ ко ја 
је по треб на дру штве ним на у ка ма (Gri swold 2004: 9). 
Ка ко ми још увек оста је мо у до ме ну ху ма ни сти ке, 
и естет ског до жи вља ја све та, по сто је, као што ће се 
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ви де ти, мно го раз ло зи да се за др жи мо на „све о бу-
хват ном“ при сту пу пој му кул ту ре, уз ко је при а ња и 
Вилијамсовa кон цеп ци ја. 

На не ки на чин, у сре ди шту Стан ко ви ће вог опу-
са, на ла зе се два ли ка, ко ји сто је на овој по ме ну тој 
раз ме ђи епо ха и им пе ри ја, а ко ји ма се пре но си ау-
то ров ду бок до жи вљај ба нал но сти ве ро ва ња у ис-
прав ност од лу ка, и ве ли чи не људ ског жр тво ва ња. 
То су ли ко ви Соф ке у Не чи стој кр ви и Мла де на 
у Га зда Мла де ну. Ови ли ко ви су до сад рет ко по-
сма тра ни као ха о тич ни су бјек ти ко ји се ак ту а ли зу ју 
као ре зул тат су да ра сво јих не му штих ин тер ак ци ја 
са све том, и сле пе кон тра дик тор но сти и фраг мен-
ти ра не ре ал но сти тог истог све та. Из тог раз ло га, 
што су рет ко ту ма че ни као аген ти зби ва ња и из ра за 
ха о тич но сти као књи жев ног мо ти ва, они ће би ти 
глав ни пред мет раз ма тра ња у овој књи зи. Ти ме се 
же ли ука за ти да род ни иден ти те ти, као на ро чи ти 
но си о ци тра ги ке људ ског раз во ја, не на ста ју са мо 
кроз је дан па си ван, пот пу но под ре ђен од нос је дин ке 
пре ма не у мо љи вом и мо но лит ном ко лек ти ву. Овим 
се же ли ука за ти на ком плек сни ју мре жу зна че ња, 
из не дре ном из ви ше пер спек ти ва ко је осве тља ва ју 
ове ли ко ве, као жи ве и ди на мич не но си о це ак тив ног 
ми шље ња и осе ћа ња.

У те о риј ском сми слу ова ана ли за ком би но ва ће 
при сту пе књи жев но те о риј ских уви да са по став ка ма и 
мо де ли ма кул тур них и ан тро по ло шких сту ди ја. Ана-
ли за је ин спи ри са на те о риј ским мо де ли ма ко ји до ла-
зе из сфе ре ана ли зе дру штва, по пут те о риј ског мо-
де ла ау тор ки Гал и Клиг ман (Gal and Clig man 2000), 
ко је кон сти ту шу те о риј ски мо дел при ват но/јав но, 
ди ску ту ју о то ме ка ко су те две сфе ре ме ђу соб но 
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по ве за не и ди на мич но пре пле те не, и ка ко се сва ка од 
тих сфе ра фрак тал но усло жња ва гра де ћи про гре сив-
но да љу ди стинк ци ју сва ке но ве сфе ре. Осим то га, у 
по гле ду раз ма тра ња род не по зи ци о ни ра ност ли ко ва, 
осла ња ће мо се на по став ке ау то ра ко ји ка жу да по је-
дин ци и гру пе „не по се ду ју“ род ни иден ти тет, већ се 
иден ти те ти не пре ста но из но ва про из во де у кон стат-
ној ин тер ак ци ји из ме ђу же ља ин ди ви дуе и дру штве-
них оче ки ва ња (West and Zimmerman 1991). Кон цепт 
кул ту ре са ко јим ће би ти са гла сна глав на ар гу мен та-
ци ја о од но су ин ди ви дуе и кул тур не фраг мен ти ра-
но сти је онај ко ји је де фи ни сао Реј монд Ви ли јамс 
на гла сив ши да кул ту ра јед ног дру штва об у хва та ка ко 
вр хун ске про из во де умет но сти и ин те лек ту ал но сти, 
та ко и сва ко днев ни на чи ни жи во та и про из во ди ма-
те ри јал не ствар но сти (Wil li ams 1976).

Стан ко ви ћев књи жев ни ју нак 
Ју нак је јак, из др жљив, упо ран, и свој. Чак и кад 

ни је ни шта од то га, он је по се бан, јер све гле да-
мо у од но су на ње га; у од но су на ње га фор ми ра се 
ствар ност, те за то сма тра мо да је је дин ствен и да је 
уни ка тан ег зем плар ка ко све та, та ко и ло кал не кул-
ту ре. Ју нак се обра ћа и сва ком по је ди ном чи та о цу 
а и за ми шље ним сви ма. Да би се кре тао сву да, да 
би опа жао све, да би био до вољ но озби љан и до-
вољ но не ви дљив, до вољ но по се бан и до вољ но ти-
пи чан, ју нак је обич но му шка рац, са по ре клом ко је 
је ма ње ва жно, са сво јим же ља ма, по ку ша ји ма или 
ми ро ва њи ма ко ји су мно го ва жни ји, и сво јом иде-
јом све та. Ка кав год да је, ми тај свет за ми шља мо 
као ор га ни зам на су прот ко ме ју нак сто ји и ко ме се 
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чу ди, не за ви сно од вр сте по ступ ка или на ра тив ног 
екс пе ри мен та. 

Све ово ре че но, на рав но, од но си се на оне кон-
цеп ци је књи жев ног ства ра ња ко је се осла ња ју на 
иде ју о кул тур ном кон тек сту, као струк тур но од ре-
ђу ју ћој књи жев ној те ми. Те о риј ски гле да но, по јам 
кул тур ног кон тек ста оста вља мо гућ но сти ана ли зе 
ра зних ди на мич них аспе ка та кул тур них тен ден ци ја, 
стре мље ња, исто риј ског раз во ја, и слич но. Ипак, у 
из ве сном сми слу, кул тур ни кон текст пред ста вља не-
ку вр сту кул тур ног обра сца, окви ра, ра ма у окви ру 
ког по сто ји сплет оче ки ва них вред но сних мо ме на та 
и мо гу ћих ин тер пре та ци ја са др жа ја и фор ме умет-
нич ког ли те рар ног де ла. 

У мо дер ном ро ма ну те шко је за ми сли ти на ра-
ци ју без упу ћи ва ња на кул тур ни кон текст. Чак и у 
оним де ли ма у ко ји ма је од ре ђе ни кул тур ни кон-
текст не у хва тљив, не ко хе рен тан, не у пу ћен би ло ком 
по је ди нач ном од ре ђе ном иден ти те ту, већ је ар ти фи-
ци је лан и по ли ре фе рен тан, са еле мен ти ма мит ског 
или фан та стич ног, чи та лац ће увек ине тр пре та ци-
јом, учи та ва њем, кул ту ро ло шком ре кон струк ци јом 
по ку ша ва ти да ре кре и ра кул тур ни кон текст, ра ди 
про ду бљи ва ња и об ли ко ва ња зна че ња. Вр ло је те-
шко ис кљу чи ти зна чај кул тур ног кон тек ста у књи-
жев ној ана ли зи. Кул ту ра као склоп на ви ка, на чи на 
жи во та, и пло до ва ду хов ног ра да (ви де ти: Wil li ams 
1976) го то во ће нам увек да ва ти обра зац по ко ме 
ће мо раз у ме ва ти и вред но ва ти са др жа је о ко ји ма 
чи та мо. Пи та ње за на шу те му је, ме ђу тим, дру ге вр-
сте: на шта се у кон крет ним де ли ма, и књи жев ним 
тра ди ци ја ма, осла ња струк ту ра кул тур ног обра сца 
књи жев ног де ла. 
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У тра ди ци ји европ ског пи ка реск ног ро ма на де-
вет на е стог ве ка ју нак је млад чо век, скром ног по ре-
кла, од ре ђе них та ле на та за дру штве но на пре до ва ње, 
ко ји се кре ће кроз дру штве не сло је ве, упо зна ва ју ћи 
жи вот и тр пе ћи ње го ве уда р це и по не кад са го ре ва ју-
ћи и тра гич но не ста ју ћи у тој бор би. Два де се ти век и 
мо дер ни зам до не ли су ју на ка ко ји има не ку пред ста-
ву о су шти ни али не ма од ре ђе ну пред ста ву о пу те ви-
ма ка ко се до ње до ла зи. Сре ди ном два де се тог ве ка 
европ ска ли те ра ту ра ће има ти ју на ке ко ји у све ту 
ег зи стен ци јал них сум њи ви ше не тра же су шти ну, 
али су ипак на не ки на чин усме ре ни – и то сна гом 
соп стве ног от по ра пре ма тра же њу су шти не, док је 
о тен ден ци ја ма кра ја два де се тог ве ка и по чет ка два-
де сет и пр вог, још увек, чи ни се, ра но за кљу чи ва ти.

Кон текст ли те ра ту ре пр ве по ло ви не два де се тог 
ве ка још увек се осла ња на иде ју о ју на ку ко ји се 
тру ди да раз у ме свет, да де ла она ко ка ко би тре ба ло 
у ње му де ло ва ти, би ло да је то де ло ва ње успе шно 
и кон струк тив но или не. Сти вен Де да лус и Франц 
Ка сторп је су про из во ди и про из во ди те љи сво јих 
ро ма неск них кул ту ра. Те кул ту ре не пре сли ка ва ју 
ре ал не кул тур не кон тек сте ових књи жев но сти: оне 
су ро ма неск не фик ци је ко је се са мо про жи ма ју са 
оним што би тре ба ло да бу де исто риј ска ствар ност. 
Ипак, мо же се уо чи ти да су се мо ти ва ци о не мре же 
ових кул тур них кон тек ста ства ра ле и та да око иде је 
о ју на ку као но си о цу тог обра сца и кон тек ста. Тај 
ју нак се за пи тан пред све том, он се у ње му не сна ла-
зи, али се и да ље пи та. Слич но је и у оно ме што би 
се сма тра ло ка пи тал ном про зом бал кан ског кул тур-
ног под не бља овог до ба. Вук Иса ко вич, Џем-сул тан, 
кмет Си ман, Да вид Штр бац, сви су они тра гич не 
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фи гу ре ју на ка ко ји ре пре зен ту ју сво је бру тал но до-
ба, али су му на не ки на чин и све сно су прот ста вље-
ни као са мо свој не, за о кру же не пла не те.

У том сми слу, као из ве сни ку ри о зи тет, овај осврт 
тре ба ло би да се по за ба ви од но сом пре ма кул тур-
ном кон тек сту де ла Бо ри са ва Стан ко ви ћа, ко јег пр-
ва вер зи ја Исто ри је срп ске књи жев но сти Јо ва на 
Де ре ти ћа, осла ња ју ћи се на Скер ли ће ву ти по ло ги-
за ци ју, свр ста ва у та ко зва не лир ске ре а ли сте. Већ 
са ма та ам би ва лент на од ред ни ца, лир ски ре а ли зам, 
ука зу је на то да су исто ри ча ри тра ди ци о нал ни јег 
при сту па мо ра ли увек би ти до не кле збу ње ни ка рак-
те ри шу ћи ова кву про зу, али ипак ни су при бе га ва-
ли не ком ино ва тив ни јем те о риј ском про ду бљи ва њу, 
већ су се ипак др жа ли и да ље у до ме ну кон вен ци о-
нал ног кри тич ког при сту па.

У по ме ну тој Исто ри ји срп ске књи жев но сти, 
ау тор ка же: „Код Стан ко ви ћа се за вр ша ва про цес 
ко ји је за по чет у Ла за ре ви ће вим при по вет ка ма и на-
ста вио се у ро ма ни ма С. Ран ко ви ћа, про цес у ко ме 
се срп ска ре а ли стич ка про за окре ће од спо ља шњег 
ка уну тра шњем, од објек тив ног к су бјек тив ном 
при ка зи ва њу“(Де ре тић 472). Чи ни се да се у кри-
тич ко-те о риј ском сми слу, на пр о сто, сма тра ло да је 
до вољ но тај пре врат нич ки Стан ко ви ћев по сту пак, 
јед но став но и од сеч но, ока рак те ри са ти као „за о крет 
од спо ља шњем ка уну тра шњем“, од „објек тив ног“ 
ка „су бјек тив ном“, а не ка ко се узи ма ло са мо по 
се би, ја сно, да све то „не што“, што се раз ли ку је, 
и одва ја од про зе Ми ло ва на Гли ши ћа или Ја ко ва 
Иг ња то ви ћа, на зва ти, уну тра шњим, су бјек тив ним, 
или, дру гим ре чи ма, не чим осе тљи вим. Да кле, то 
је осе тљи во ме сто, осе тљи ви пи сац, те у том ду ху, 
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ни ту ма чи не за ла зе пре ви ше у ту ма че ње, оста ју ћи 
пре те жно на оно ме да је ње го ва про за сли ка ње де-
тињ ства, род ног кра ја, по ро дич них од но са, па за то 
и је сте осе тљи ва, и не ка ко не-еп ска, па је при род но, 
ка рак те ри ше мо као „лир ску“. 

Док је овај на чин пи са ња о Стан ко ви ћу, не ка ко и 
ра зу мљив, са ста но ви шта до ба у ко јем пи ше Ске р-
лић, да нас ипак мо ра мо да по диг не мо ту рам пу кри-
тич ко-исто риј ске те зге у књи жев ном ду ћа ну, за ђе мо 
ду бље у са му рад њу, не би ли ви де ли шта се све у 
ду би ни тог огром ног про сто ра на ла зи успа ва но већ 
сто ти ну го ди на. Ске р лић је имао не за хва лан за да так: 
пи шу ћи у вре ме ка да је сва ка до бра или, чак, сјај на 
ли те ра ту ра „мо ра ла“ би ти про гла ше на па три от ском, 
дру штве но-зна чај ном, на ци о нал ном, и то ме слич-
но, он је из на шао ре ше ње да Стан ко ви ће ву те мат-
ску нео бич ност под ве де под не што што се, као и у 
мо рал ној по тки Ње го ше вог Гор ског Ви јен ца, мо гло 
још укло пи ти по из ве сном прин ци пу у на ци о нал ну 
те ма ти ку, а то је епи тет лир ско. Стан ко вић је, да кле, 
пре ма том уви ду, све оно што зах те ва на ци о нал на 
књи жев ност тог до ба, а ње го ва спе ци фич ност оква-
ли фи ко ва на је као „ре ги о на ли зам“, и још, углав ном, 
као, лир ско пи са ње, сли ка ње уну тра шњих ста ња, су-
бјек ти ви зма, и та ко да ље6. Али ми да нас, сто го ди на 
ка сни је, не мо же мо на про сто, не кри тич ки усво ји ти 
од ред ни це и ква ли фи ка ци је ње го вог де ла, ста ре то-
ли ко де це ни ја, већ на про сто мо ра мо Стан ко ви ће вој 
про зи при ћи и са не ким дру га чи јим пи та њи ма, ука-
за ти на аспек те ко ји ни кад ни су сло же но и сло је ви то 
про чи та ни у Стан ко ви ће вој про зи, и отво ри ти очи 

6 О лир ским ком по нен та ма у де лу Бо ре Стан ко ви ћа ви де ти  
ви ше у ана ли тич ном тек сту М. Не ди ћа о овој те ми (Не дић 1983).  
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за зна че ња ко ја су не ка да дав но оста ја ла нео па же на 
или не за бе ле же на на хар ти ји. 

У овом по гла вљу не ће мо да ва ти пре глед ни за ли те-
ра тур них је ди ни ца ау то ра ко ји су се, на кон Скер ли ћа, 
ба ви ли Стан ко ви ће вим де лом, већ ће мо узе ти у об зир 
по је ди не те зе та мо где су њи хо ве по став ке ре ле вант не 
за ар гу мен та ци ју. Оно што се углав ном при ме њу је у 
опи су Стан ко ви ће вог де ла  су, у не ку ру ку, од ред ни це 
ре а ли стич ког ро ма на, ко је су ши ро ко рас про стра ње не, 
би ло да је у пи та њу бал кан ска, ен гле ска, фран цу ска, 
аме рич ка или не мач ка тра ди ци ја. Пи та ње је, ме ђу тим, 
да ли нам та ква од ре ђе ња ви ше ка зу ју о де лу, или нам, 
пак, ви ше оте жа ва ју раз би ја ње сте ре о ти па од ре ђе них 
усво је них зна че ња ко је се при пи су ју про зи ка сног де-
вет на е стог и ра ног два де се тог ве ка

Ов де се ука зу је на пло до твор ни ји на чин раз у ме-
ва ња оно га што је у про шло сти на зи ва но пред ста-
вља њем пси хо ло шких, уну тра шњих ста ња ли ко ва, 
и то ме слич но. До са да је об ја вљен низ тек сто ва и 
не ко ли ко сту ди ја на ову те му7. Ме ђу тим, ов де ће-
мо ипак ука за ти на још не ке аспек те чи та ња. Ра ди 
бо љег сна ла же ња, на ве шће мо од мах цен трал ну по-
став ку овог освр та: је дан од на чи на да се ко мен та-
ри ше кул тур ни обра зац књи жев ног де ла је сте раз-
ма тра ње на чи на на ко ји се глав ни ју нак, или ју на ци 
у про зи кон сти ту и шу као кул тур ни про та го ни сти, 

7 По ме ни но са мо рад Ја сми не Ах ме та гић, о ко ме пак тре ба 
ви де ти мој текст: „Ме  ђу ди ја ло зи де ла: По во дом огле да Но ви це 
Пет ко ви ћа о Не чи стој кр ви и Ја сми не Ах ме та гић о Га зда Мла-
де ну (Гру јић 2013)“. Од дру гих зна чај ни јих тек сто ва тре ба има-
ти у ви ду рад Зо ра на Глу шче ви ћа  о пси хо а на ли тич ким аспек-
ти ма ра да Еро са у Стан ко ви ће вом де лу (Глу шче вић 1985), као 
и књи гу Бо ја на Чо ла ка о ро ма ну Га зда Мла ден (Чо лак 2009). 
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при че му кул ту ру не схва та мо као пу ки од раз кул-
тур ног жи во та јед не за јед ни це, већ као умет нич ку 
ви зи ју са од ре ђе ним аспи ра ци ја ма пре ма уни вер-
зал но сти. У Стан ко ви ће вом де лу, до ла зи пак до 
раз град ње овог фе но ме на кул тур ног про та го ни сте, 
а ов де се освр ће мо на  на чин на ко ји Стан ко вић 
„раш чи ња ва’’ кон структ кул тур ног кон тек ста са оп-
ште ног пре ко ме ди ју ма глав ног ју на ка.

Те жи ште на шег раз ма тра ња ста вља мо на два 
Стан ко ви ће ва нај по зна ти ја про зна де ла, Не чи сту 
крв и Га зда Мла де на, ко ја се нај ви ше и по сма тра-
ју као ро ма ни, ма да су их, због не ве ли ког оби ма, 
кат кад по сма тра ли и као при по вет ке. Ипак, ре ци мо 
да за по тре бе ове на ше ана ли зе, про ме на вре мен-
ских пла но ва, пред и сто ри је, пра ће ња од ра ста ња 
ју на ка, на ра тив но при бли жа ва ње по је ди них де та-
ља о до га ђа ји ма ко ји у од но су на глав ни ток рад ње 
пред ста вља ју про шлост – по зи ва ју на по сма тра ње 
ових де ла као ро ма на, иа ко је њи хо ва струк ту ра, у 
ве ли кој ме ри, не са вр ше на и ис ки да на, упр кос не-
ка квој пред ви ђе ној ли не ар но сти, а у слу ча ју Га зда 
Мла де на, услед не за вр ше но сти ро ма на, чак и не у-
хва тљли ва на по је ди ним де о ни ца ма.

Ова два де ла су у свом не ве ли ком оби му ипак 
ја сно ба зи ра на на те ми по ро дич не и дру штве не са-
ге, по пут Бал за ко вог Чи ча Го ри оа или Ма но вих Бу-
ден бро ко вих. Ме ђу тим, пре до ча ва ње дру штве ног 
или по ро дич ног ми љеа у про зи Бо ре Стан ко ви ћа 
је углав ном са мо на зна че ни, уз бу дљи ви ша пат, ба-
зи ран на гла си на ма и чар шиј ским ми то ви ма. Стан-
ко ви ћев при по ве дач као да не зна шта је од то га 
тач но, а шта ни је, али ја сно је да је фак то граф ска ве-
ро до стој ност по да та ка ре ал на у сво јој флу ид но сти 
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оно ли ко ко ли ко у пре до че ном све ту би ло шта мо-
же би ти до жи вље но као ре ал но. С јед не стра не, не 
зна мо по у зда но о Соф ки ним пре ци ма ни шта осим 
оно га што се при ча по ду ћа ни ма и дво ри шти ма, или 
што се не ка ко уре за ло по не ким ак те ри ма као чул-
на, сла сна сли ка. С дру ге стра не, зна мо све што је 
Соф ка у сво јим ми сли ма и осе ћа њи ма „спо соб на“ 
да пре ве де на ра зум ни је зик, на сли ку ко ја се мо же 
про ту ма чи ти, и слич но. То би, да кле, био тај по-
сту пак „окре та ња од спо ља шњег као уну тра шњем 
у при по ве да њу“, као што је већ би ло по ме ну то 8.  
За што би, ме ђу тим – и то се мо же мо упи та ти - та-
кав при по ве дач ки по сту пак био на про сто на зи ван 
„лир ским“? Шта је, у су шти ни, лир ско у то ме што 
се опи су је ка ко Соф ку об у зи ма „оно ње но“? Док 
би лир ски је зик, по тра ди ци ји, тре ба ло да бу де је-
зик јед ног со фи сти ци ра ног и та на ног су бјек та, на-
су прот то ме, је зик ко ји чул ност опи су је као „оно 
ње но“, ни је је зик лир ског су бјек та, бо гат из ра зи ма 
и асо ци ја ци ја ма. Мно го ја сни је, то је је зик са ме ју-
на ки ње и ње ног сва ко днев ног чул ног ис ку ства, пре-
ве де ног на до мен ње ног раз у ме ва ња, пре во ђе ња и 
не му штог до жи вља ва ња. 

Стан ко вић сво јим ли ко ви ма, за пра во, не при-
ба вља спа со но сни оквир раз гра ни че ња зна че ња, 
ства ра ња ко хе рент ног сми сла од њи хо вих осе ћа ја и 
ми сли. Те су ми сли ус пут не, фраг ме тар не, че сто не 
об ја шња ва ју јед на дру гу, и вр ло че сто, зву че упра во 
она ко исто као кад ју нак/ју на ки ња опи су је не ку пси-
хо фи зич ку те го бу, као кад би се у ин тим но сти не ког 

8 Ви де ти о то ме у на прет ход ним стра ни ца ма где се го во ри 
о ка рак те ри за ци ји Стан ко ви ће вог опу са у Де ре ти ће вој Исто ри-
ји срп ске књи жев но сти (Де ре тић 1983). 
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ус пут ног раз го во ра Соф ка сво јим обич ним, сва ко-
днев ним је зи ком по жа ли ла да је че сто спо па да не што 
што ни са ма не уме да рас ту ма чи, што је при ти ска и 
пре зно ја ва, а чи ји пра ви узрок не уме да име ну је. Не-
што ана лог но се де ша ва и са ли ком Мла де на у Га зда 
Мла де ну. При по ве дач не при по ве да о Мла де но вим 
ми сли ма, он су штин ски не ми сли, он до жи вља ва не-
и ме но ван мир и спо кој ство у кон крет ним си ту а ци ја-
ма, кад му се ком ши ја обра ти при ја тељ ски, кад ба ба 
мир но се ди не где не при мет но уз ње га у ду ћа ну, кад 
на и ђе пу тем до рад ње а љу ди ко је срет не га ср дач но 
осло ве. Та ко он зна да је по зи ци о ни ран у све ту на не-
ки на чин за ко ји он ви ше сво јим би ћем, не го гла вом, 
слу ти да је пра ви, и ко јим је ди но иде. 

Но, та кав по сту пак сам по се би не би био рет-
кост да је Стан ко ви ћев при по ве дач ина че „бр бљив“, 
да се на не ки на чин дис тан ци ра од гла со ва ко лек-
тив ног, чар шиј ског, да се упу шта у ма кар и иро нич-
но ту ма че ње оно га што ју на ци уме ју са ми се би да 
пре ве ду као соп стве не до жи вља је. Али та кав увид 
из о ста је. Ка да Мла ден, и це ла ње го ва по ро ди ца до-
ђу до са зна ња да је Јо ван ка по бе гла од му жа због 
ње га, Мла ден јет ко, с бе сом усме ре ним пре ма ба-
би, у се би, за и на ће но по ми сли ка ко ба ба ве ро ват-
но ми сли ка ко ће је он са да пред ви дљи во, узе ти за 
љу бав ни цу, ка ко ће „па сти“, ка ко ће , као што му 
је и отац био слаб на пи ће, и он са да би ти слаб, 
на Јо ван ку, на ба би но за до вољ ство, „...те би и ње-
га због те ма не има ла у сво јим ру ка ма..(Стан ко вић 
1985б: 56) Ни ка да са свим ни смо за си гур но ни екс-
пли цит но до кра ја са зна ли шта је Мла де на ствар но 
спре чи ло да се Јо ван ком оже ни кад је био млад, да 
би смо са да, на пра сно са мо пој ми ли да Мла ден осим 
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осе ћа ња ду жно сти но си у се би и мут на, не из ре че на 
осе ћа ња бе са, ина та, сле пог по но са, чи је ко ре не и 
ин те зи тет не по зна је мо за си гур но. Док нам с јед не 
стра не пи сац до ча ра ва на из глед чврст, ко хе рен тан 
свет „мо ра ња“ и „тре ба ња“9 тра ди ци о нал не за јед-
ни це, с дру ге стра не на ла зи се про та го ни ста или 
про та го нист ки ња чи ји лич ни кул тур ни ви до круг 
оста је пот пу но не ја сан, сме штен из ван до ме та чи-
та о че вог по и ма ња. 

Стан ко ви ће ви ју на ци се не бо ре кон фликт но да 
се по зи ци о ни ра ју у све ту у ко јем жи ве, али с дру ге 
стра не, ни су ни део тог не ког за ми шље ног кул тур-
ног ви до кру га за ко ји би смо оче ки ва ли да се на ла зи 
око њих. Пи шу ћи о ли ку га зда Мла де на, Ја сми на 
Ах ме та гић сма тра да је лик Мла де на при ка зан као 
ин ди ви дуа ко ја је ин тер и о ри зо ва ла тра у му, то јест 
на си ље ко је је над њим из вр шио ко лек тив, оли чен 
у Мла де но вој ба би, те упра во због та кве ин тер и о-
ри за ци је та ин ди ви дуа ни је у ста њу да раз ли ку је 
сво је же ље од же ља и по тре ба ко лек ти ва. С јед не 
стра не, ова кво чи та ње Мла де но вог ли ка мо же се 
ве о ма сна жно ар гу мен то ва ти по чет ним при ка зи ма 
за јед нич ког жи во та у по ро ди ци, у Мла де но вом де-
тињ ству и мла до сти. С дру ге стра не, при сут ни су и 
по ка за те љи да Мла ден, као ни дру ги Стан ко ви ће ви 
ју на ци, ни је у пра вом сми слу чо век кул тур ног окви-
ра ко ји га окру жу је. Та кул ту ра, оли че на у же ља-
ма ко лек ти ва, по мно го че му пра зна је хи ме ра, или 
љу шту ра, за ко ју се по нај ви ше сам чи та лац на да 
да ни је са мо љу шту ра. На сли чан на чин мо же се 
го во ри ти и о Соф ки, у чи јем слу ча ју је то од сту па ње 

9 Ви де ти о гла го лу „тре ба“ у већ по ме ну том тек сту Ја сми-
не Ах ме та гић. 
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од кул тур ног окви ра ко ји чи та лац оче ку је, још дра-
стич ни је. Да ли ми за и ста, у су шти ни, зна мо шта 
на во ди Соф ку да, без при си ле, при ста не на не при-
лич ну уда ју, осим јед ног сле пог и мут ног осе ћа ја 
да она то ра ди, по што, ио на ко, свет око се бе и све 
те љу де, пре зи ре као кон текст, и сма тра да је та не-
ка „љу бав на сре ћа“, ио на ко не што што ни је за њу? 

Че сто се до сад, у ли те ра ту ри, пре не бре га ва ла 
по тре ба да се на лик Соф ке у Не чи стој кр ви гле да 
као на мул ти ди мен зи о нал ни су бјект, а не углав ном 
као на играч ку, или обје кат на си ља јед ног или ви ше 
раз ли чи тих па три јар хал них си сте ма. Сва ка ко се не 
сме за не ма ри ти да је Соф ка жр тва су ро вих род них и 
еко ном ских хи је рар хи ја, ко је не ука зу ју са мо на тра-
ге ди ју жен ског по ло жа ја уоп ште, већ и на тра ге ди ју 
же не дру штве ног ста ту са за да тог ро ђе њем , и же не 
од ре ђе не жи вот не до би. Ипак, по сто ја ла је скло ност 
да се мно ги еле мен ти при ка за ног у слу ча ју Соф ки ног 
ли ка за не ма ре. Је дан од мо гу ћих раз ло га за то пре-
не бре га ва ње би ла је упра во чи ње ни ца да би се ти ме 
под ри ла по став ка о чвр сти ни па три јар хал но ло кал-
ног или ре ги о нал ног кул тур ног си сте ма или обра сца.

Чи ни се да је, за пра во би ло по гре шно по ста-
вља ти ис кљу чи во пи та ње: да ли је Соф ка мо гла да 
од би је не ча сну, на сил ну и оскр на вљу ју ћу уда ју, јер 
од го вор би увек не дво сми сле но ука зи вао да је она 
у том си сте му мо гла би ти са мо обје кат, па би се 
ин тер пре та ци је опет вра ћа ле да по ла ри за ци ју од-
но са па три јар хал ни свет/жр тва. Но, де лу је, та ко ђе 
и да Стан ко вић ни је за ми слио сво ју ју на ки њу са мо 
у том кљу чу. Јер, ко мен та ри шу ћи сце не из ха ма ма, 
при по ве дач нам је ипак, из пер спек ти ве на рав но по-
нов но ули це, до шап нуо да се у вре ме ка да се рад ња 
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до га ђа, ни јед на де вој ка из пре до че ног ми љеа ни је 
уда ва ла из љу ба ви, и то не то ли ко због тра ди ци је, 
ко ли ко због мут них и ло ших вре ме на. Соф ки на суд-
би на ни је би ла уса мље на: али Соф ка је би ла по себ-
на, јер је о тој сво јој по себ но сти и не у кло пи во сти 
у свет ко ји јој је био до сту пан ра но раз ви ла не ку 
вр сту по тму ле све сти.

Осим то га, Соф ка је као не ка кво не му што, мит-
ско би ће, ори јен ти са на на свет пре ко сво јих чул них 
до жи вља ја, пре ко осе ћа ња при јат но сти и не при јат-
но сти. Соф ка углав ном не пој ми, ни ти же ли да ког-
ни тив но пој ми шта ће јој се де си ти. Да кле, ју на ки-
ња ко ја би тре ба ло да ја сно по зна је свет и кул тур ни 
обра зац у ко ме жи ви, за пра во тај обра зац ког ни тив-
но не пред ви ђа уоп ште, већ га по сте пе но сво јим чу-
ли ма и емо ци ја ма от кри ва. Не ма оп штих са зна ња о 
све ту ко ји нас окру жу је, не ма чвр стих су до ва, не ма 
по зна ва ња не у мит но сти оно га што се спре ма, ето 
шта нам по ру чу је Стан ко ви ћев при по ве дач. Иза оно-
га што се Соф ки де ша ва сто ји но вац, ин ди ви ду ал на 
во ља, ин ди ви ду ал на не моћ, рас цеп ка ни свет и хо-
ри зонт вред но сти, сле па си ла фи зич ка или ду хов на 
ко ја про жди ре суд би не. Иа ко је ја сно да у Соф ки ном 
слу ча ју она не ма та кву вр сту по зи ци је ко јом би мо-
гла да спре чи сво ју уда ју, ја сно је и да ње не ре ак ци је 
ни су ре а ки је про тив си сте ма: ис пред Соф ке не сто ји 
ни је дан до вољ но ко хе рен тан и ја сан кул тур ни обра-
зац ко ме би се мо гла су прот ста ви ти. 

У слу ча ју ро ма на Га зда Мла ден још је лак ше 
уо чи ти пи шче ву де кон струк ци ју оно га што би пред-
ста вља ло чи та лач ки хо ри зонт оче ки ва ња о је дин-
стве ном кул тур ном си сте му. На ро чи то, на по че ци ма 
овог де ла, ау тор се по тру дио да очи глед ни је осли ка 
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фраг мен тар ност и про из вољ ност мо ти ва ци о них ма-
три ца, ко је би оку ко је то по сма тра спо ља, мо гле де-
ло ва ти као не у мит но деј ство тра ди ци о нал не кул ту-
ре. Стан ко вић, ја сно, на зна ча ва од са мих по че та ка, 
да оно што де лу је као во ља сим бо лич ког му шкар ца 
у ку ћи је сте сплет сле пих, дра ма тич них еко ном ских 
при ли ка, за сно ва них на тре нут ним од но си ма мо ћи. 
Да не би би ло за бу не, ова кво за па жа ње ни по што не 
ука зу је на мо гућ ност би ло ка кве де мо кра тич но сти 
ова квог си сте ма. Си стем је, не у мит но, ау то ри та-
ран: но та ау то ри та р ност не про ис ти че пре те жно 
из чвр стих кул тур них пре ми са. Она не про ис ти че из 
кон цеп ци је ди хо то ми је по прин ци пу на си ља не ког 
де фи ни са ног ко лек ти ва у од но су пре ма је дин ки. Та 
ау то ри тар ност је ре зул тат на си ља ко је фраг мен ти-
ра на, кон тра дик тир на и не у са гла ше на кон цеп ци ја 
мо ћи, ко ја не пре ста но ме ња сво је се ди ште вр ши над 
исто та ко кон тра дик тор ним су бјек том. 

Ми сте ри ја Мла де но ве (не)же нид бе ука зу је упра-
во на тај би за ран од нос фраг мен ти ра не и не кон тро-
ли са не сле пе мо ћи, и овог „осе тљи вог“ су бјек та, 
под ло жног за у зи ма њу дис кур зив не по зи ци је жр тве. 
По сто је ту ма че ња да сам Стан ко вић ни је имао у 
пла ну да тај мо ме нат оста ви та ко не ра све тљен, али 
је ро ман си лом при ли ка, остао не за вр шен.10 Оглу-
ши ће мо се ипак на ово ста но ви ште, и усу ди ти да у 
ро ма ну, у ви ду ко ји је пред на ма, ипак уо чи мо из-
ве сну уну тра шњу ло ги ку. Да кле, ус твр ди ће мо да 
је по е тич ки мо гу ће за кљу чи ти да ни је са свим ја сно 
из ког раз ло га се Мла ден не же ни же ном ко ја му је 

10 О свим по је ди но сти ма на стан ка, ту ма че ња и кон тро вер-
зи око ро ма на Га зда Мла ден тре ба по гле да ти сту ди ју Бо ја на Чо-
ла ка под на зи вом Ро ман па три јар хал не кул ту ре (Чо лак 2009).
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дра га, и ко јој је он драг. И да ље је на рав но, мо гу ће, 
осла ња ти се на већ по ми ња ну тврд њу о ин тер и о ри-
зо ва њу на си ља ко лек ти ва, и спро во ђе њу же ље дру-
гих. У по гла вљи ма ко ја сле де по ку ша ће мо да, ипак, 
по ну ди мо и не ке сло же ни је од го во ре на ова пи та ња. 
Ипак, у слу ча ју Мла де но ве же нид бе ни је са свим 
ја сно ко ре пре зен ту је ко лек тив, и ка ква кул ту ра 
вр ши на ње га при ти сак да се Јо ван ком не оже ни. 
Од лу ка на ста је као ре зул тан та сле пих не из ре че них 
ег зи стен ци ја ли стич ких си ла, и соп стве ног на сла-
ђи ва ња су бјек та у ње го вој не по пу стљи во сти, ко ји 
је исто вре ме но и бес крај но слаб, јер је под ло жан и 
не при пре мљен за фраг мен тар не си ле спо ља шњег 
све та, и бес крај но јак, јер не же ли да об зна ни де ва-
сти ра ју ћи ути цај ба нал но сти спо ља шњег све та. Јер, 
на кра ју, не до ку чив је са свим и сле пи јад и бес ко ји 
Мла ден, пред крај по чи ње да осе ћа пре ма сва кој 
ра до сти и сре ћи око ње га. Уме сто да од бра ни се бе, 
Мла ден се пре пу шта не ка квој мр зо во љи, ко ја та ко-
ђе, ни је усме ре на ка кон крет ном ци љу и не спрем на 
је да об зна ни ба нал ност свог соп стве ног ши ре ња.

У про зи Бо ри са ва Стан ко ви ћа кон цепт кул ту ре 
ко ја угње та ва по је дин ца ни је ја сан и ко хе рен тан, 
већ је, углав ном, ве о ма фраг мен та ран и рас то чен. 
Та дез ин те гри са ност је уоч љи ва нај ви ше за хва љу-
ју ћи фе но ме ну ју на ка ко ји су са ми фраг мен ти ра ни 
су бјек ти при ка за ни као је дин ке ко је углав ном не са-
зна ју ког ни тив но, већ пу тем сен за ци ја. По је ди нац 
је сам рас цеп ка ни су бјект ко ји се ру ко во ди не до-
вољ но до ку чи вим иде ја ма и по тре ба ма. Стан ко вић 
ни је са гле да вао иде ју си сте ма у све тлу не ке по жељ-
не или не по жељ не кул ту ре, већ је ви део су коб си-
ла исто ри је и не ја сних, чул них че жњи по је дин ца. 
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Тра ге ди ја Соф ке и Мла де на по ја ча ла се у мо мен ту 
ка да су обо је по ве ро ва ли да је си стем мо гућ у њи-
хо вим жи во ти ма. Стан ко ви ће ви ју на ци ни су су о че-
ни са кул тур ним обра сци ма за ко је се оче ку је да ће 
се по ја ви ти као ку ли се, или ми ље ко ји об ја шња ва 
ства ри. Стан ко ви ће ви ју на ци до жи вља ва ју свет на 
је дин ствен на чин: као свој соп стве ни ми кро свет 
(не)при јат но сти, (не)спо кој но сти и ре ак ци ја на сен-
за ци је. Оста так еп ске при че о не ка да шњем ста ром 
до бу ко је об ли ку је суд би ну пи сца и то ме слич но, 
чи ни се, упи су ју чи та о ци са ми, на вик ну ти на ло-
гич ку шкољ ку ре а ли стич ког ро ма на. 

Кључ но је пи та ње да ли ју на ци де лу ју на од ре ђе-
ни на чин, без ви дљи ве при си ле, за то што су ин тер и-
о ри зо ва ли, ду бо ко, зах те ве све та око се бе, или за то, 
што у тре ну ци ма кри зе, и они ре а гу ју ви ше чул но 
не го ког ни тив но, сле де ћи ин стикт са мо по ни ште ња, 
не де лу ју ћи по на у че ним обра сци ма жи во та, већ по 
ин ди ви ду ал но-чул ној, сле пој си ли ко ја фраг мен тар-
но љу де усме ра ва и ко јој се не му што пре пу шта ју, 
на ла зе ћи у то ме је ди ну ко хе рен ци ју сво јих жи во та. 
У тре ну ци ма Јо ван ки не уда је, Мла ден јед но став но, 
„до пу шта“ да се све то за вр ши, и да Јо ван ка по ста не 
не до ступ на, да кле, да се тај чуд ни дик тат кул ту ре 
за вр ши, да би се он вра тио и да ље свом ин стик тив-
но-па сив ном, фраг мен ти ра ном на чи ну жи во та. 

У оба слу ча ја, и Мла де но вом и Соф ки ном, оно 
што ју на ке др жи на том пу ту при кла ња ња па сив ном 
од но су пре ма фраг мен ти ма ре ал но сти и кул ту ре, 
чи ја се це ли на и сми сао не мо гу са гле да ти, и ко ји 
са мо крат ко роч но де лу ју као ра зум ни и оправ да ни 
по ступ ци, је са мо у бе ђе ње у соп стве ну из вр сност, 
из дво је ност од сла бо сти и по тре ба окол ног све та, 
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гор дост ко ја је ипак сла ђа и ја ча од ча мо ти ње и бо ла 
ко ју им тај окол ни свет до но си. Ни Мла ден ни Соф-
ка не за у зи ма ју ак ти ван, ан га жо ван од нос пре ма том 
све ту с ко јим су су о че ни. Они су ју на ци исто риј ског 
тре нут ка, пре пле та у ко је их ба ца укр шта ње њи хо ве 
род не у кул тур не кон сте ла ци је, ко ја је по кре тљи ва и 
збу њу ју ћа, ко ли ко и про мен љи ви и не си гур ни свет 
у ко ји су ба че ни.

По ред то га што ова књи га го во ри о Стан ко ви ћу 
као о „осе тљи вом пи сцу“, она исто вре ме но же ли и 
да га пред ста ви као пи сца про ме не и све сти о ди-
на мич но сти кул тур ног и род ног по рет ка. И ов де је, 
као што смо већ на зна чи ли, па ра док сал но упра во 
то, да је Стан ко вић био та ко че сто на зи ван пи сцем 
тра ди ци је, жа ла за про шло шћу. Мо жда би, као што 
ова књи га и же ли да ука же, Стан ко ви ћев по глед на 
свет тре ба ло пре фор му ли са ти не као „жал“ за за ми-
шље ним, ста бил ним по рет ком ко ји је не кад био на 
сна зи, већ као пи шче ву спо соб ност да, на при ме ру 
ди на ми ке укр шта ња кул тур них и род них од ре ђе ња, 
по сма тра тра ги ку људ ских за блу да у вре ме ну ко је 
ру ши сва ки сми сао. А нај ве ћа тра ги ка Стан ко ви-
ће вих ју на ка, као што ће мо ви де ти у овој књи зи је, 
њи хо во не му што и сле по ве ро ва ње, да ће њи хо ва 
по зи ци ја на род но-кул тур ној ма пи, та ква ка ква је, 
јед ном ус по ста вље на, би ти за у век та ква, да ће би ти 
оста вље ни на ми ру у свом ми кро ко смо су, са оним 
ку ли са ма ко је чи не њи хов јед ном ус по ста вље ни 
свет. Про ток вре ме на, у Стан ко ви ће вим ро ма ни ма, 
ме ђу тим ни је, ло гич ки ус по ста вљен пе ри о дич ни 
то ка до га ђа ја; пре је то јед на бу ји ца не пред ви ди-
вих, фраг мен ти ра них мо ме на та све сти и бе све сти 
по је ди на ца и гру па, слу ча ја и не ми нов но сти, у ко ме 
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се ју нак, уче ству ју ћи у то ме ви ше не све сно не го 
све сно, тек у јед ном мо мен ту, за у ста вља у јед ној, 
не по вољ ној тач ки тог то ка, јер да ље ви ше не ма ни-
ка квог пу та, и ту оста је до сво га кра ја, оту пео, без 
на де за ика квом про ме ном до са мог кра ја. 

Па ра док сал но, у слу ча ју обо је ју на ка, је сте то 
да су они у сво јим вр ло мла дим да ни ма, до шли до 
убе ђе ња да су већ са свим ста ри, зре ли и ис ку сни, 
док ме ђу тим, у су шти ни, они ни ка да ни су пре-
ва зи шли де ти њу на ив ност у се би, и ни ка да ни су 
по ста ли зре ле, од ра сле лич но сти. Соф ка у сво јим 
де во јач ким го ди на ма, пре сво је уда је и све га што 
ће се до го ди ти, већ уве ли ко се бе ви ди као му дру, 
ре зиг ни ра ну, из ван до ме та сва ке емо ци о нал но сти, 
иа ко је њен су штин ски кон такт са све том тек ње но 
осма тра ње све та ко ји про ла зи, док се она на ла зи на 
гор њем про зо ру њи хо ве ку ће. Соф ка има са му се бе, 
и у пси хо ло шком, и тај но сла до стра сном ма шта њу, 
она је са мој се би гра ни ца соп стве ног све та; по што 
не во ли ни ко га дру го га, Соф ка (по гре шно) ве ру је 
да из ван ње са ме и не ма ни че га вред но га за па жа ња, 
са зна ва ња, не ма ни ка квог пре ви ше опа сног зла ко је 
би је мо гло сна ћи, ни ти ко ри сног ис ку ства. Соф ка, 
као ју нак Ка ми је вог Стран ца, док се не су срет не са 
пра вом де гра да ци јом и ни ско шћу људ ске при ро де, 
ве ру је да је сва ко ис ку ство исто, и да њу, не до лич-
на уда ја, ипак на кра ју не мо же до та ћи ви ше не го 
што је до ти чу сва ко днев ни су сре ти са не ким ту ђим 
све том, ко ји не ким по слом до ла зи у њи хо ву ку ћу. 
По што не ма оно га што ствар но же ли, Соф ка ве ру је 
да не ма раз ли ке из ме ђу тог ње ног тре нут ног ста ња, 
у ко ме не ма ја сних же ља, и су сре та са не чим ја сно 
не же ље ним. Њен ка сни ји су срет са злом и на си љем 
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до ла зи пре ви ше ка сно да би де ло вао фор ма тив но 
на њу – тај су срет ви ше ни је ни шта дру го до сле-
па ка зна, од ма зда ко ја је сна ла зи због из вр сно сти и 
гор до сти у ко јој је од ра сла, ко ја, па ра док сал но, ни је 
уоп ште та из вр сност ко ју је она се би још као ма ла 
до де ли ла, већ не ка ква мут на, сле па, на сле ђе на и, 
њој, Соф ки, не по треб на.

Соф кин од нос са оцем, ко ји је у ње ном жи во ту 
пред ста вља јед но мит ско од су ство, че сто је на зна-
ча ван као од ре ђи вач ње них по сту па ка и же ља. Да ли 
Соф ка за и ста, на кра ју кра је ва, при ста је на не до лич-
ну уда ју да би спа си ла оца? Или је то, у су шти ни, 
упра во оно што она чи ни као са став ни део ве ро ва ња 
о се би са мој – пре пу шта се сво јој суд би ни, јер је она 
ио на ко, по соп стве ном ви ђе њу из над ње, она већ све 
то мо же за ми сли ти уна пред, зна ју ћи да дру ги љу ди 
њу ио на ко не мо гу усре ћи ти. И тек ту се, от при ли ке, 
Соф ки на лич ност по чи ње удва ја ти, на Соф ку ко ја 
и да ље ова ко раз ми шља, и Соф ку ко ја ипак не што 
не му што на слу ћу је, Соф ку ко јој је те шко, ма да и са-
ма не зна за што, и ко ја пла че у на руч ју ба ба-Сим ке, 
амам џи ке, ко ја опет, не зна ни са ма због че га Соф ка 
тач но пла че, већ не му што зна да мла да ко ја се уда је 
увек има због не че га да жа ли. 

Мла ден, ана лог но то ме, та ко ђе, у сво јим вр ло ра-
ним го ди на ма, жи ви као да је ње гов свет фор ми ран 
и ја сан, иа ко се он чи тав од ви ја дуж те пу та ње ко ју 
пре ла зи сва ко днев но од ку ће до рад ње, из ме ђу ро бе 
и књи го вод ства, и са не при мет ним ба би ним очи ма 
упр тим у ње га. Не пре по зна то, и не му што, у ње гов 
свет на из глед ула зи и де вој ка, док за пра во у ње му 
за њу, по инер ци ји, не ма ме ста. Ме ђу тим, Мла де-
нов свет, за ко ји он сам ми сли да је до вољ но чврст 
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да ис кљу чи де вој ку, а оста не не про ме њен, по ка зу је 
се као не ко хе рент на фраг ме та р на ствар ност, крх ка 
ска ла ме ри ја од кр пи ца ко ју сва ки дрх тај не ми нов но 
ме ња, и ба ца у не по зна то. Ни ка кав кул тур ни по ре-
дак би ло ка кве по ро ди це и по ро дич них ду жно сти 
Мла де на не ће за шти ти ти од по ре ме ћа ја емо ци о-
нал но сти. На по слет ку, ње го ва соп стве на по ро ди-
ца, чи јем се оп стан ку он, ка ко тре ба да ве ру је мо, 
сав по све тио, осли ка на је као не ка ква ску пи на ко ја 
с њим ви ше не ма мно го за јед нич ког, ко ја по ма ло 
и за зи ре од ње га, и ко јој је од ње га, чи сто, не ка ко 
не у год но. Сва та све тла ду жност, за ко ју је Мла ден 
ве ро вао да га је из гра ди ла као не до дир љи вог по ка-
зу је се као хи ме ра. Ње го ва чед ност, на кра ју оста је 
са мо ње го ва ствар, не пре по зна та од би ло ка кве кул-
ту ре, или ка квог ко лек ти ва; ње гов свет оста је са мо 
ње гов. Мла ден до жи вља ва да ви ди да тај ње гов свет 
ни је део ика квог си сте ма, јер је си стем не по сто је ћи. 
Оста ју са мо фраг мен ти кул ту ре, као та све ска у ко-
ју он упи су је оно што је из ну три ца ње го вог све та: 
„Умре ћу ра њав и же љан“. 

Да ли Мла ден, на кра ју свог жи во та, са зре ва ко-
нач но у од ра слог, му др ог чо ве ка? Стан ко ви ћев на ра-
тор не ми ло срд но од ри че та кву мо гућ ност. Ма ло је 
ро ма на европ ске књи жев но сти у ко ме се чи тав је дан 
људ ски век за тва ра у та ко без на де жан круг па ра ли-
шу ћих об ма на, од ко јих је нај ве ћа та, да кул ту ра ко ја 
нас окру жу је, има сво је за ко ни то сти и прин ци пе, 
и да ће на кра ју уте ши ти оно га ко жи ви у скла ду 
с њом. Стан ко ви ћев Мла ден је го рак и прек чо век: 
гор чи на је ње го ва ка рак тер на цр та, ко ја је сра сла 
с њим, јер се он ни кад ни је све сно су ко био с њом, 
ни кад се ни је од ре као свог не зре лог, де ти њег ја, 
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ко је је још дав но по ве ро ва ло у сми сао ко лек тив не 
ег зи стен ци је. Као да нам ро ман Га зда Мла ден го-
во ри: не по сто ји ред, пра ви ло, љу ди, ко лек тив, ма 
ко ли ко нас у де тињ ству учи ли та ко не чем. Чо век 
је, и про тив сво је во ље, увек за се бе, из ме ђу сво је 
сле пе чул но сти, свог огра ни че ног са зна ња и фраг-
мен ти ра них од ред би слу чај но сти сво је суд би не и 
око ли не. За то су Стан ко ви ћа, као пи сца и за ни ма ле 
по је ди нач не суд би не, а не ко лек ти ви и гру пе. Ко ли-
ко год би ли љу ди јед не сре ди не, и Соф ка и Мла ден 
мо гли су има ти и дру га чи ју суд би ну, али њи хо ва је, 
ето, би ла баш ова ква. А да је би ла та ква, са зна је мо 
на кнад но, на слу ћу је мо, за кљу чу је мо, ин тер пре ти-
ра мо, на осно ву та на ног ослу шки ва ња ве ро ва ња, 
ша па та, ого ва ра ња, при ча ња, по гле да, и на рав но, 
оно га што су ју на ци са ми о се би мо гли да за кљу че. 
Стан ко ви ћев на ра тор је па жљив, до ма ћи, ло кал ни, 
слу ша лац и раз от кри ва лац – он ме ђу тим, не ве ру је 
у сми сао и ко хе рен ци ју да тог кул тур ног кру га, и 
као да је по зван, да по сма тра ње но из об ли ча ва ње. 

Вра ти мо се, на кра ју овог по гла вља, на пи та ње 
ка ко би смо ока рак те ри са ли Стан ко ви ћев умет нич ки 
при ступ иде ји про та го ни сте и ње го вог су о че ња са 
све том. Да ли је Стан ко вић ви ше „пи сац осе ћа ја“ и 
уну тра шњег све та сво јих ли ко ва, или је, пак, не ко 
ко ства ра фик ци ју на осно ву „ослу шки ва ња“ и та-
на на ног, осе тљи вог опа жа ња оно га што је сва ко ме 
ви дљи во, али за чи је је раз у ме ва ње по тре бан је дан 
ви со ко осе тљив, не у мо ран су бје кат? Ако па жљи во 
по гле да мо, ви де ће мо да се у чи та вом свом опи су, 
пи сац ни ка да ни је „др знуо“ да са зна ња и осе ћа је 
сво јих ју на ка на зи ва и кла си фи ку је апа ра ту ром свог, 
соп стве ног вред но сног си сте ма, сво јих соп стве них 
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на уч них, обра зов них, мо рал них на сла га. Свет ју на-
ка ко ји нам при ка зу је увек нам је по сре до ван упра во 
њи хо вом па ме ћу, њи хо вим до жи вља јем и сте пе ном 
ра су ђи ва ња. Осе тљи вост Стан ко ви ће вог ау то ра је у 
то ме што се чи ни да, са мо он, и ни ко ви ше, осе тљи-
ви, та лен то ва ни чо век ко ји по зна је чар ши ју ко ли ко 
и ду бо ке по но ре осе ћа ња, ко ји и је сте и ни је из то га 
кра ја, и је сте и ни је део њи хо вог све та, мо же за па-
зи ти, са чу ва ти, пре не ти, с чуд ном љу ба вљу. Стан-
ко ви ће ва про за ни је про за „уну тра шњег“, ни „лир-
ског“, ни шта ви ше не го што је про за осе тљи вог и 
на да ре ног по сма тра ча и ана ли ти ча ра, а на чи та о цу 
је да на ста ви про цес да љег раз у ме ва ња.          

У пр вом по гла вљу украт ко је из ло жен про блем 
тра ди ци о нал не ква ли фи ка ци је Стан ко ви ће вог про-
зног ства ра ла штва као лир ског ре а ли зма, пи сца ко ји 
сли ка „уну тра шња ста ња“, „ло кал ни ко ло рит“, дру-
гим ре чи ма, ква ли фи ка ци ја Стан ко ви ћа као не ког 
вр сте „осе тљи вог ре а ли сте“. Овим се  до во ди у пи-
та ње чвр сто свр ста ва ње Стан ко ви ћа у исто риј ски 
оквир ка сног ре а ли зма, при че му се ста вља ак це нат 
Стан ко ви ћев спе ци фи чан, мо де ран од нос пре ма пи-
та њу кул тур ног кон тек ста, од но сно на чи на на ко ји 
фраг мен тар ност и не пред ви ди вост тог кон тек ста 
ути че на ју на ке и њи хо во са зна ва ње све та. Овим 
по гла вљем ини ци ра се и да ље раз ми шља ње о спе-
ци фич ним по ступ ци ма гра ђе ња Соф ки ног и Мла-
де но вог чул ног и ког ни тив ног од но са пре ма све ту 
и ха о тич ног кон стру и са ња су бјек та у том све ту, 
ли ше ном ко хе рент но сти и иде о ло шке ка у зал но сти. 

Ова књи га, у сво јој осно ви, не ма за циљ да ре-
ка пи ту ли ра до сад по зна ту ли те ра ту ру о ова два 
ро ма на; упр кос не ве ли ком бро ју обим них ра до ва 
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о Стан ко ви ће вом де лу, мо же се ипак ре ћи да је ње-
го во де ло ин спи ри са ло ау то ре нај ра зно вр сни јих 
про фи ла да, у кра ћим фор ма ма,  да ју сво је ви ђе ње 
исто риј ског, пси хо ло шког, ан тро по ло шког, лин гви-
стич ког и ра зних дру гих кон тек ста. Док се  ау то ри-
тет прет ход них, ста ри јих ту ма че ња че сто те ме љио 
на су ви слим тек сто ви ма Бо шка Но ва ко ви ћа, Јо ва на 
Скер ли ћа и Ве ли бо ра Гли го ри ћа, о но ви јим до сад 
за сту пље ним при сту пи ма Стан ко ви ће вим ро ма ни-
ма тре ба има ти у ви ду си сте ма тич не мо но гра фи је 
Бо ја на Чо ла ка (Чо лак 2009) и Дра го ми ра Ко сти ћа 
(Ко стић 2012), као и текст Пре дра га Пе тро ви ћа о 
те ми стра ха у Стан ко ви ће вој про зи (Пе тро вић 2005) 
по во дом ро ма на Га зда Мла ден,  за тим сту ди ју Но ви-
це Пет ко ви ћа (Пет ко вић 1988) и  тек сто ве Ра до ва-
на Вуч ко ви ћа (Вуч ко вић 2005) и Бо ја на Јо ва но ви ћа 
(Јо ва но вић 2012). Ова књи га по ку ша ва да ин тер пре-
ти ра по је ди не аспек те, мо ти ве и по ступ ке ова два 
ро ма на, ко ји зах те ва ју је дан оса вре ме ње ни и но вим 
сен зи би ли те том обо јен при ступ, на ро чи то у од но су 
на два глав на ли ка, Соф ку и Га зда Мла де на. Иа ко 
се књи га не упу шта у екс тен зи ван пре глед те о риј-
ских по став ки, већ их на зна ча ва у крат ким и нај не-
оп ход ни јим цр та ма, ана ли за ко ја се спро во ди је сте 
уте ме ље на на са вре ме ним раз у ме ва њи ма кон цеп та 
род них и кул тур них иден ти те та у ис тра жи ва њи ма 
на по љу ху ма ни сти ке и дру штве них на у ка11.  

11 У до не кле из ме ње ној вер зи ји, је дан део По гла вља 1 об-
ја вљен је у окви ру тек ста „Про ле го ме на за осе тљи вог пи сца: 
Ка ко је Бо ри сав Стан ко вић рас чи нио кул тур ни про та го ни зам“ 
у збор ни ку Срп ски кул тур ни обра зац у све тлу срп ске књи жев-
не кри ти ке, уред ник Ми лан Ра ду ло вић, Бе о град Ин сти тут за 
књи жев ност и умет ност, 2015 (Гру јић 2015).
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По гла вље 2
ПР КО СНО НАД ВЛА ДА ВА ЊЕ 
ЧАР ШИ ЈЕ: ФРАГ МЕН ТИ РА НО 

КУЛ ТУР НО СА ЗНА ЊЕ О 
СТАН КО ВИ ЋЕ ВИМ ЈУ НА ЦИ МА

По гла вље пред на ма по све ће но је де таљ ни јој 
ана ли зи кон стру и са ња за јед ни це и дру штве ног и 
кул тур ног кон тек ста у ро ма ни ма Не чи ста крв и 
Га зда Мла ден. Ово по гла вље уво ди и пи та ње иде о-
ло ги је за јед ни це, ње них ми то ва и илу зи ја, и на чи-
на на ко ји ли ко ви, али и чи та лац у књи жев но сти 
ус по ста вља ју ве зу са про бле мом за јед ни це и соп-
стве ног кул тур ног кон тек ста. Та ко ђе, по гла вље раз-
ма тра про блем од но са при ват ног и јав ног у ова два 
ро ма на, и ка ко се род ни иден ти тет ли ко ва раз ви ја у 
од но су са кон стру и са њем со ци јал не стра ти фи ка ци је 
у Не чи стој кр ви и Га зда Мла де ну. 

Кул тур ни кон текст се, да кле, у Стан ко ви ће вом 
све ту не по ја вљу је као ко хе рен тан си стем вред но-
сти; али ње го ви фраг мен ти, ипак, функ ци о ни шу као 
пре но си о ци по ру ка, ве сти. Оно што се о ју на ци ма 
зна, до ла зи пре ко гла си на и чар шиј ских ве ро ва ња. 
При по ве дач ко ји при по ве да о Соф ки по ста вља се 
као не ко ко је а) по зи ци о ни ран ве о ма бли зу ње, као 
да је по сма тра од не куд из до њих про сто ри ја, или 
из дво ри шта, али се ипак, са мо у рет ким тре ну ци-
ма, на ла зи и у про сто ри ји са њом, и пре но си нам 
по не што што му је, као не ком не ви дљи вом при су-
ству, Соф ка мо гла са ма ре ћи, по ве ри ти се, крат ко, 



38

крип тич но, ми сле ћи ве ро ват но да ни ког око ње не-
ма, и уз ону је зич ку и пој мов ну апа ра ту ру ко ју је 
она сам мо гла да има. О ово ме је пи сао и Но ви-
ца Пет ко вић у свом зна ме ни том есе ју „О скло пу 
и зна че њу Не чи сте кр ви“, ука зу ју ћи да је Стан ко-
ви ћев при по ве дач не ко ве о ма бли зак ју на ку, иа ко 
ју нак ни кад ни је исто вре ме но и при по ве дач (Пет-
ко вић 1988). Стан ко вић је иза брао тај до ми шља ти 
на чин при по ве да ња осе ћа ју ћи, да ка ко, да, то не ко 
чар шиј ско, и на слу ћу ју ће са зна ва ње при по ве да ча 
на нај бо љи на чин ода је сли ку тог жи во та, и го во-
ри не што о тим љу ди ма. Јер шта су љу ди, не го оно 
што се о њи ма мо же зна ти; а шта се о њи ма мо же 
зна ти, не го оно ка ко их је при по ве дач ви део сво јим 
очи ма, или оно што је о њи ма чуо. А Стан ко ви ћев 
при по ве дач, као не ко ко при ча о де ли кат ним и ин-
тим ним ства ри ма, у опа сним и мут ним вре ме ни ма, 
обич но оно што је чуо шти ти ау то ри те том ми љеа, 
чар ши је, ко лек ти ва. Ка ко, смо, ме ђу тим утвр ди ли 
да је у Стан ко ви ће вој про зи ко лек тив, у вред но сном 
сми слу, ви ше хи ме ра, не го чи ње ни ца, мо же мо већ и 
за кљу чи ти да је ста тус чар ши је и чар шиј ског зна ња 
о ли ко ви ма вар љив и под ло жан ин тер пре та ци ја ма.

У свом есе ју о Не чи стој кр ви, Пет ко вић се нај-
ви ше ба ви про стор ним од но си ма, као струк тур ним 
прин ци пом пре до ча ва ња све ко ли ких од но са, вред-
но сти и зна че ња у ро ма ну. Овај ау тор по себ но раз-
ма тра ро ма неск ни про стор, а и са мо ро ма неск но 
„Вра ње“ као јед ну кон струк ци ју пре до ча ва ња зна-
че ња дру штве них хи је рар хиј ских вред но сти, освр-
ћу ћи се на ро чи то на Соф кин по ло жај и ње но те ло 
као мо тив, ко ји чак и усме ра ва на ра ци ју а исто та ко 
и про стор не и вре мен ске ди хо то ми је као сред ства 
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на ра ци је и до ча ра ва ња уну тра шњих ста ња ју на ка 
(Пет ко вић 1988). Есеј је и на сло вљен реч ју „си ла-
зак“, јер раз ма тра Соф ки но „по ме ра ње“ са ви си не 
углед ног по ло жа ја на сво је вр сну пе ри фе ри ју, а ко је 
је, пре ма Пет ко ви ћу, на зна че но спле том струк тур-
но про стор них мо ти ва. Вред на и сту ди о зна ана ли-
за овог ау то ра пред ста вља не са мо до при нос већ 
и је дан од те ме ља на ко ји ма тре ба гра ди ти да ља 
ту ма че ња Не чи сте кр ви. 

На овом ме сту ука за ли би смо на по ре ђе ње по-
ме ну то већ ра ни је, а то је оно из ме ђу Стан ко ви ће ве 
про зе и два, вре мен ски и ме диј ски ве о ма уда ље на 
ства ра о ца: фран цу ског пи сца Мар се ла Пру ста и са-
вре ме ног ау стриј ског филм ског ства ра о ца Ми ха е ла 
Ха не кеа. Нео бич на ве за из ме ђу ова три про се деа, 
а ко ја се ау тор ки ове књи ге учи ни ла нео до љи вом, 
мо гла би за пра во, да ука же на оне тач ке у ства ра ла-
штву ових умет ни ка у ко ји ма се ре а ли зам, им пре-
си о ни зам и екс пре си о ни зам, у стил ском сми слу, на 
чу де сан на чин су сре ћу, и пот пу но пре ли ва ју јед ни 
у дру ге. Пру сто ви ју на ци – об ли ку ју нам се пре ма 
се ћа њи ма на не ка опа жа ња ко ја су се опет по ка зи-
ва ла у не ком дру гом мо мен ту вар љи ва, али су оста-
ја ла као се ћа ња. О ју на ци ма и њи хо вим род ним и 
кул тур ним од ре ђе њи ма са зна је мо пре ко на кнад них 
ту ма че ња опа же них при зо ра, на кнад но до де ље них 
раз ре ше ња, ко ја су опет не из ве сна и муч на, јер се не 
мо гу ви ше под врг ну ти про ве ри, али су, у мо мен ту 
кад их се при се ћа, све што ју нак и чи та лац има ју. 
Та пла стич ност и из ве сна шо кант ност „ви ђе них“ 
при зо ра, ко ји ма се тек на кнад но са зна је сми сао, је-
су упра во оно „из гу бље но“ у из гу бље ном вре ме ну 
у Пру сто вом де лу. Ти при зо ри су у пам ће њу, али 
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њи хов пот пу ни сми сао ће у сва кој но вој по ми сли на 
те при зо ре би ти дру га чи ји, и још ви ше ће му чи ти 
ју на ка. Шан са да се ика да не што без сум ње са зна о 
сва ко ме, за у век је из гу бље на. 

Слич но то ме пи сац и ре жи сер Ми ха ел Ха не ке, 
у сво ја два нај по зна ти ја фил ма, Бе ла Тра ка (2009) 
и Љу бав (2012) за сту па по сту пак на ра ци је у ко ји ма 
се гле да о цу низ сце на при ка зу је као рад ња, као след 
до га ђа ја, при че му не ви ди мо, го то во ни кад, ни крај 
ни по че так тих сце на. Пр ви од ова два на гра ђи ва-
на фил ма, Бе ла тра ка, ну ди и на ра то ра, ко ји ме ђу-
тим, сам при зна је на по чет ку да се пред ста вље ни 
до га ђа ји и ни су мо жда ова ко од и гра ли, ка ко их он 
при ка зу је, на осно ву оно га што је чуо, од ме шта на 
свог ме ста, или што је сам за кљу чио, али да он ипак 
же ли да их ис при по ве да, да би об ја снио оно што се 
ка сни је зби ва ло „у ње го вом на ро ду“ (тек ће мо, на 
кра ју фил ма, са зна ти, да је, оно што је до шло ка-
сни је, био, у ства ри, пр ви свет ски рат). Ова чуд на 
на ја ва пот пу но су бјек тив но ис при по ве да не при че, 
укр сти ће се од мах са хи пер ре а ли стич ким а опет 
сти ли зо ва ним при зо ри ма не ја сних и не по ве за них 
слу ча је ва на си ља, ко ји се гле да о цу отва ра ју са мо у 
сво јим сег мен ти ма. И док гле да лац оче ку је да ће се 
у јед ном мо мен ту, не ким ве зив ним мо ти вом, не ким 
при зо ром, ко нач но об ја сни ти исто та ко пре ци зно, 
сми сао и по чи ни лац тог ми сте ри о зног на си ља, ко је 
де лу је као је дан низ до га ђа ја ко ји мо ра ју има ти ја-
сну мо ти ва ци ју, на кра ју до би ја ју са мо не до ка за ну 
сум њу и ту жну шпе ку ла ци ју на ра то ра, ко ја ће оста-
ти за у век не по твр ђе на и не до ка за на. Сми сао тих 
до га ђа ја би ће про гу тан ве шћу о об ја ви ра та; нео б-
зна ње но на си ље би ва за ме ње но об зна ње ним. Та ко 
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на ја вље на са га о при чи, по све ће на де ци Не мач ке, 
(ка ко је на зна че но на по чет ку фил ма), и на кон свих 
тих хи пер ре а ли стич ких и екс пре си о ни стич ких мо-
ме на та, оста је по тен ци јал но раз ре ше на са мо на ни-
воу им пре си је, оно га што је на ра тор чуо, по ми слио, 
на го ве стио, али ипак, не и ус пео да до ка же.

У фил му Бе ла тра ка, на ра тор је и је дан од ју-
на ка, а у јед ном мо мен ту по ми сли ће се, чак, да ће 
би ти и кључ ни лик за раз ре ше ње при че. Ње гов глас, 
на по чет ку већ, су ге ри ше да он до га ђа је при по ве да 
из уда ље не вре мен ске пер спек ти ве, то јест, као већ 
вр ло стар чо век, док се у вре ме до га ђа ња из фил ма, 
он по ја вљу је као млад чо век, се о ски учи тељ. Као 
про све ћен, обра зо ван и ен ту зи ја сти чан чо век, он је-
ди ни има до вољ но ма ште да по ве же не схва тљи ве 
и не ве ро ват не до га ђа је на па да и на сил них смр ти у 
јед ну мо гу ћу ин тер пре та ци ју, ко ја, опет, због сво је 
би зар но сти, и не мо ти ви са но сти са ра ци о нал не тач-
ке гле ди шта, зву чи нео др жи во, иа ко је и гле да о цу, у 
тре ну ци ма док о њој слу ша, ја сно да је учи тељ по 
све му су де ћи у пра ву. Но са на ја вом ра та, као јед ног 
оп ште зва нич ног, дру штве но уте ме ље ног и по др жа-
ног на си ља, ово би зар но, дру штве но не мо ти ви са но 
на си ље, и дру га на си ља ко ја су прет хо ди ла или про-
ис хо ди ла из ње га, па да ју у за се нак, као не ви дљи ва 
исто ри ја ко ја се ни кад не ће на ћи у књи га ма, на у ци 
или умет но сти.

И Стан ко ви ће во де ло се, на сли чан на чин, ба ви 
исто ри јом на си ља, пси хич ког и фи зич ког, ко је оста-
је не ви дљи во за ток исто ри је, и то не за то што га 
за јед ни ца не до жи вља ва као на си ље, већ за то што, 
у скло пу зва нич но об зна ње ног на си ља, ово оста је 
за ту ре но, не при ме ће но оком хро ни ча ра. Оно се не 
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гу би и не амор ти зу је ни у ка квом чвр стом кон цеп-
ту кул ту ре, већ јед но став но, би ва за бо ра вље но и 
по ме те но, а жр тве су бе сми сле не и уза луд не. О тој 
бе сми сле но сти и уза луд но сти при ну де и на си ља, 
го во ри и Ха не ке ов филм, ко ји има и је дан до да тан 
сте пен уви да у иро ни ју ег зи стен ци је. Гле да лац, 
крат ки и брит ким ре зо ви ма и сце на ма, има при ли-
ку да уви ди да су де ца у фил му, за ко ју учи тељ на 
кра ју фил ма твр ди да су по чи ни ла не ке стра шне 
об ли ке на си ља, пер ма нент но зло ста вља на од стра-
не сво јих нај бли жих, би ло у име ви ших прин ци па, 
би ло у име ни ских по бу да. На кра ју, ка да учи тељ об-
ја вљу је све ште ни ку ко ји пред ња чи у не ми ло срд ном 
ка жња ва њу сво је де це због сит ни ца, сво ју сум њу да 
су де ца за пра во по чи ни ла мно ге истин ске смрт не 
гре хо ве, све ште ник за пре па шће но од ба цу је та кву 
мо гућ ност, од ба цив ши сва ки стро ги прин цип, по-
став ши од јед ном са мо упла ше ни чо век пред ко јим 
се ру ши свет, и ко ме оста је са мо ру жна зло у по тре ба 
свог по ло жа ја и прет ња оно ме ко же ли да му отво ри 
очи. У фил му, да кле, и ви дљи во, јав но, и она не-
ви дљи ва, по је ди нач на на си ља, оста ју за то мље на, 
не раз ја шње на и не при зна та, пред још ве ћим и још 
бе сми сле ни јим на си љем ко је је до ла зи ло. Крат ке, 
оштре сце не и при зо ри, ко је под се ћа ју на Стан ко-
ви ће ве, до при но се ефект ни јем раз два ја њу шо кант-
но сти при зо ра од њи хо вог крај њег сми сла. 

Ро ма ни Не чи ста крв и Га зда Мла ден по чи њу 
сво јим уво ди ма у по ро дич не са ге ли ко ва. За ни мљи-
во је да се у оба ро ма на по ро дич ни исто ри јат из но си 
до те ме ре упе ча тљи во и пом но, да ће чи та лац би-
ти убе ђен да је оно што се од ви ја у ро ма ну са свим 
од ре ђе но по ро дич ним исто ри ја том, и да су, пак, 
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до га ђа ји из ро ма на, од не из мер ног зна ча ја за сам тај 
исто ри јат. Да ље ће се, ме ђу тим, по ка за ти по је ди нач-
ност, и је дин стве ност суд би на њи хо вих ју на ка, ко је 
са исто ри јом би ло че га, до кра ја не ће би ти истин ски 
ка у зал но по ве за не. Стан ко ви ће во де ло, као и Ха не-
ке о ви фил мо ви, ни су све до ци исто ри је, а ни од ре ђе-
ног вре ме на, Они су уни вер зал не сту ди је о људ ским 
суд би на ма, о ко ји ма се на кра ју ипак не мо же све 
зна ти, ни ти по твр ди ти. Ни оно што ју на ци са ми о 
се би по и ма ју, ни ти оно што на ра тор су ге ри ше, не ће 
би ти до вољ но да се пој ми по ло жај Соф ки ног, или 
Мла де но вог ли ка. Пру стов ски, о ли ко ви ма се мо же 
зна ти тек не што спе ку ла тив но. Ре тро ак тив но, мо же-
мо за кљу чи ва ти шта се све у тим „ви со ким“ ку ћа ма 
де ша ва ло, одво је но од по гле да љу ди. Не ке ства ри 
ни ка да не ће мо са зна ти, као што ни у Бе лој тра ци 
ни ка да не са зна је мо ку да вол шеб но не ста ју не ки ли-
ко ви. Ма да, у Стан ко ви ће вој про зи, оста ју гла си не, 
ве ро ва ња и пре при ча ва ња из чар ши је као по сту пак 
уоб ли че ња и „дру штве ног“ по а сто ја ња ли ка.

Оштри вре мен ски ре зо ви ко је Стан ко вић по ста-
вља у сво ја два ро ма на слич ни су вре мен ским ре зо-
ви ма у Ха не ке о вом дру гом фил му, Љу бав. У овом 
фил му вла да пот пу но од су ство на ра то ра, да кле, 
чи ни се као да се овај ме диј пот пу но „ота ра сио“ 
не по треб ног при су ства ко је ио на ко не га ран ту је 
ни ка кво са зна ње, и пу стио гле да о ца да на крат ко 
до би је увид у сва ки би тан сег мент по след њих да на 
јед ног брач ног па ра на за ла ску жи во та, и тра гич не 
бо ле сти јед ног од су пру жни ка. У јед ном драм ском 
ова пло ће њу по сма тра ња по је ди них при зо ра, ко ји су 
дра ма тич ни по јед ној вр ло су же ној ко ре ла ци ји нај-
не оп ход ни јих ре чи, и нај ре пре зен та тив ни је сли ке, 
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ми по сма тра мо раз вој ста ња, оно што мо мен тал но 
ли ко ви же ле да по де ле, оно што баш у том тре нут-
ку ка жу или учи не. Ха не ке о ва филм ска на ра ци ја је 
пик то реск ни низ до ку мен то ва ња тре ну та ка. Стан-
ко ви ћев по сту пак је бли зак ово ме та ко ђе по ни за њу 
тре ну та ка у ко ји ма се пре ла ма ју сли ка и опис осе ћа-
ња и по ми сли, она ко ка ко их ју на ци или не ко дру ги 
ау тен тич но раз у ме ју: она ко ка ко их не ки не му шти 
глас тих љу ди мо же фор му ли са ти. Не ме ша ње мо-
рал ног ста ва ау то ра, као и из бе га ва ње ин те лек ту-
а ли зо ва ња, свр ста ва Cтан ко ви ћа у ред ства ра о ца, 
ко ји, ето, има сво је пред став ни ке и у нај са врем ни јој 
фор ми европ ског фил ма. 

Оно што је код Ха не кеа око гле да о ца, од ко га се 
оче ку је, на рав но, да по се ду је од ре ђе ни сен зи би ли-
тет да од го нет не при зор, то је код Стан ко ви ћа око 
чар ши је, и ухо на ра то ра ко ји је сме штен не где у њој, 
у фи зич кој бли зи ни ку ћа са мих ли ко ва, а опет, го-
то во ни кад у са мим тим ку ћа ма. Све што се го во ри 
о Соф ки ним пре ци ма, а нај ви ше о ефен ди-Ми ти, 
ствар је град ских ле ген ди. Оне ни су ни ка ко не и-
сти ни ти те, јер се од бле сци оно га што се у њи ма 
твр ди мо гу ви де ти, по кат кад као њи хов жи ви до каз 
– ефен ди Ми та је до ла зио и од ла зио, ку ћа је си ро-
ма ши ла, кри шом су мо ра ли да тр гу ју и са не до лич-
ним све том, већ су се осла ња ли на по моћ слу гу, итд. 
Но, оне су ипак са мо де ло ви по сре до ва них са зна ња, 
пр о пу ште них кроз мно го очи ју и уши ју. Чар ши ја 
и чар шиј ске гла си не ко је се по ја вљу ју код Стан ко-
ви ћа не тре ба ни ка ко про сто из јед на чи ти са кул-
тур ним ми ље ом. Ди вер гент ност и фраг мен тар ност 
ми сли и ве ро ва ња ко ја про ла зе кроз уши и уста мно-
гих уче сни ка по се ду ју жи вот за се бе – тај ве ли ки 
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ор га ни зам ни ка ко не укљу чу је би ло ка кав ко хе рен-
тан си стем вред но сти. Он пред ста вља збир са зна ња 
и ми шље ња оно што се о по је ди нач ним суд би на ма 
мо гло по ми сли ти и ре ћи, оно што се мо гло по и-
ма ти о род ној по зи ци ји ју на ка. А то по и ма ње ни је 
ни ка ко мо гло би ти ни ко лек тив но ни исто риј ски де-
тер ми ни са но, оно је ви ше збир фраг мен ти ра них и 
не ја сних за кљу ча ка по је ди на ца или гру па, ко је су 
се пре не ле и до пр ле до уха слу ша о ца.

У по ме ну том фил му Бе ла тра ка на ра тор зна оно 
што се при ча ло, ве ро ва ло, а и по не што што је сам 
ви део, и бу ду ћи се о ски учи тељ, са знао од де це. Ка-
ме ра у по је ди ним слу ча је ви ма ула зи у до мо ве пр-
о та го ни ста, али углав ном то је пер спек ти ва оно га 
што су де ца или не ке дру ге, та ко ђе осо бе са мар ги-
не (слу ге, и дру ги на јам ни ци, на при мер), мо гли да 
зна ју. Че сто се при зор при ка зу је са не ке тач ке, не ке 
од ре ђе не дис тан це, ко ја га ја сно при ка зу је, али ипак 
пру жа са мо огра ни че но раз у ме ва ње оно га што се 
де ша ва (као при зор док то ро ве не сре ће на по чет ку 
фил ма, при па ду са ко ња, ко ји гле да лац мо же да 
ви ди са мо са из ве сне да љи не, као да и сам то по-
сма тра кри ју ћи се иза не ког др ве та). Стан ко ви ће ви 
при зо ри се мо гу упо ре ди ти са овом оштри ном и на-
ту ра ли змом при ка за. Ноћ уо чи Соф ки не свад бе, на 
ве се љу у ефен ди-Ми ти ној ку ћи, на ра тор се на ла зи 
углав ном не где у дво ри шту, са сви ра чи ма, он углав-
ном од о здо, са дис тан це по сма тра по лу-при зо ре у 
отво ре ним со ба ма ку ће. Као да све оно што се де-
ша ва у пси ха ма са мих уче сни ка мо ра би ти пре ви ше 
стра шно да би се до кра ја ре кло и уо чи ло.

Стан ко вић, је ме ђу тим, као што је ве ће по ми ња-
но, ипак углав ном пре по знат као ау тор ко ји опи су је 
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уну тра шња ста ња, и у тој оце ни не по сто ји ни шта 
спо р но: Стан ко вић за и ста опи су је ка ко Соф ку об у-
зи ма „оно ње но“, и Мла де нов уну тра шњи мо но лог 
ко јим пр ко сно, у се би од би ја, да се, он да кад сви 
оче ку ју, на кон смр ти Јо ван ки ног му жа, оже ни њом. 
Ипак, чи ни се да по је ди ни аспек ти поступaка ко јом 
се опи су ју та ста ња, ни су до вољ но, у ли те ра ту ри, 
про ко мен та ри са ни, и про ту ма че ни. Је дан од раз ло-
га за до пу ну тих ту ма че ња је и то што се, чи ни се, 
до са да, не до вољ но обра ћа ла па жња на ди хо то ми-
ју при ват ног и јав ног у Стан ко ви ће вом по ступ ку, 
при ме ње ну као је дан ви тал ни де ли кат ни прин цип 
пре но ше ња са зна ња. Дру гим ре чи ма, ни је се до-
вољ но обра ћа ла па жња на то ка ко се ини ци јал на 
ди хо то ми ја из ме ђу про сто ра ку ћа/чар ши ја, по ро ди-
ца/дру штво, пси ха/те ло, за јед ни ца/по је ди нац, итд 
пре ла ма у но ве усло жње не, осе тљи ве ди хо то ми је, 
и ва ри ја ци је, а ко јих је при по ве дач све стан, и оба-
зри во их ко ри сти као од ред ни це свог при по ве да-
ња. Ов де до не кле упу ћу је мо на кон цепт ди хо то ми је 
при ват но/јав но ко ји се по ја вљу је код ау тор ки Су зан 
Гал и Гејл Клиг ман, ко је ба ве ћи се ана ли зом род них 
од но са го во ре и ме ђу соб ном дис кур зив ном од но су 
до ме на јав но/при ват но, то јест, о то ме ка ко је ова 
ди хо то ми ја увек у јед ном ди на мич ком од но су ме ђу-
соб ног усло вља ва ња и увек у про це си ма ре кон тек-
сту а ли за ци је, и да љег фрак тал ног усло жња ва ња у 
сва ког ње ног де ла у да ље ди хо то ми је (ви де ти: Гал и 
Клиг ман 2000). Дру гим ре чи ма, пре ма овим ау тор-
ка ма, оно што се у јед ном кон тек сту до жи вља ва ло 
као до мен јав ног, у дру гом се већ усло жња ва по но во 
по прин ци пу јав но/при ват но, итд. Пре ко овог ди на-
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мич ког мо де ла мо гу се са гле да ти ра зни ди на мич ки 
раз во ји род них од но са мо ћи, иде о ло шки, кул тур ни 
и по ли тич ки раз во ји у да том исто риј ском кон тек-
сту (ви де ти: Гру јић 2008а). Фрак тал на ди стинк-
ци ја, ка ко то ис ти чу ове ау тор ке, про гре сив но се 
про јек ту је та ко да је сва ки од де ло ва ди стинк ци је 
јав но/при ват но да ље под ло жан раз ли ко ва њу на јав-
но и при ват но. Ка ко ове ау тор ке су ге ри шу, на су прот 
кон вен ци о нал ном схва та њу у ко ме су по ли ти ка, за-
јед ни ца и др жа ва увек у до ме ну јав ног, а ку ћа, по-
ро ди ца, сек су ал ност, итд увек у до ме ну при ват ног, 
раз ли чи та кон тек сту а ли за ци ја ових до ме на мо же 
до ве сти до усло жња ва ња ове сли ке и кон стру и са-
ти сва ки од ових до ме на по је ди нач но, та ко ђе пре-
ко ме ђу соб но усло вље них, ди стинк ци ја на јав но 
и при ват но. 

Од нос Соф ки ног жи во та, оно га ка ко она са му 
се бе кон стру и ше у очи ма при по ве да ча, и оно га што 
се о њој зна као са зна ње о ње ној по ро ди ци, мо гао 
би се та ко ђе ви де ти као од нос јав но/при ват но у очи-
ма при по ве да ча, па и чи та о ца. Чи ни ло се да је Соф-
ка, у ро ма ну, исто као и ефен ди Ми та, за ми шље на 
као не ко ко пре зи ре јав ност, свет, чар ши ју, не ко ко 
сма тра да је из над све га то га, и ко се сло бод но по-
ка зу је на про зо ру, док се дру ге де вој ке, од сра ма, 
скри ва ју пред том јав но шћу. Ефен ди Ми та је, пак, 
не ко ко на ту јав ност – чар ши ју, тр го ви ну са се ља-
ци ма, ме ша ње са свим тим све том ко ји ви ше ни су 
по све ће ни ма ли кру го ви тур ских бе го ва, веч не ки 
но ви про дор „се љач ког“ све та, до та да мар ги нал ног, 
гле да са не ким га ђе њем, и из бе га ва све то у нај ве ћој 
ме ри, као но ва вре ме на ко ја су до шла, а ко ји ма се он 
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не мо же при кло ни ти (Гру јић 2008а). Ипак тај свет, и 
пер спек ти ва тог све та не у мит но на гр ће и у ње го ву 
ку ћу, са ули це, из чар ши је, ње го ва ку ћа том све ту 
не по бит но мо ра да отво ри вра та. Чи ни се да све до 
мо мен та про сид бе, и тих сце на све та ко ји до ла зи у 
ку ћу, при по ве дач ће о Соф ки при по ве да ти са мо као 
не ко ко слу ша о њој у чар шиј ским при ли ка ма, и тек 
рет ко, као што је већ би ло по ми ња но, као да се на ђе 
у уло зи не ко га ко игром слу ча ја, као не ко не ви дљи-
во при су ство, до зна и за ње не сек су ал не скло но сти 
и же ље. Али од мо мен та по чет ка од ви ја ња до га ђа ја, 
па то ком ње не про сид бе, ку па ња у ама му, ве че ри у 
ефен ди Ми ти ној ку ћи, свад би, пр вој ве че ри у га зда 
Мар ко вој ку ћи, та јав ност, тај свет, и чар ши ја ко јој 
при по ве дач углав ном при па да, као да до би ја при-
ступ у Соф кин ин тим ни ји свет, те ће се та ко, пре ма 
то ме, об ли ко ва ти и при ро да и тон при по ве да ња.

Кад ефен ди Ми та раз гр не свој мин тан пред Соф-
ком, от крив ши по це па ност али и пр љав шти ну, као 
ме та фо ру не са мо свог си ро ма штва не го и свог но-
вог истин ског по ло жа ја у дру штву, Соф ка не мо же 
да за бо ра ви ту сли ку.

Са да ни ка ко ни је мо гла да се отре се ње га, оца, 
ње го вих оних по це па них по ста ва на ха љи на ма, ње-
го вог зно ја од нео пра ног оде ла и оног ње го вог ли ца; 
оног стра шног, мр твач ког гла са ко ји ни је мо лио, не го 
се гу био и мро у ње го вим уне зве ре ним усти ма, због 
сра мо те и сти да што мо ра пред њом, сво јим че дом, 
Соф ки цом, да се са да от кри ва, и да оно што не би ка-
зао ни са мој смр ти – њој мо ра да се ис по ве ди и ка же, 
а то је: да се не ма ни хле ба, а ка мо ли што дру го и о 
чем дру гом да се ми сли, дру го што же ли... (Стан ко-
вић 1985а: 77).
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Упр кос при по ве да чу, ко ји се, на из глед не у мор-
но упе тља ва у раз ми шља ња и Соф ки на и ефен ди 
Ми ти на, очи то је да су све те ми сли и при ми сли 
кон фу зне и кон тра дик тор не, док се не до го ди, у Ха-
не ке о вом сти лу, та ви зу ел на, крат ка, чи та о цу нео-
бја шње на сце на, али са свим су ге стив на за Соф ку: 
сце на ко ја ме ња све. Док ефен ди Ми та и го во ри, пре 
то га, о то ме ка ко ће, без Соф ки не уда је, он мо ра ти 
да про си но вац од сво јих не ка да шњих бо га тих дру-
го ва да би пре хра нио по ро ди цу, све те ре чи де лу ју 
као пр о ла зан и не ства ран оквир, док се не де си та 
сли ка ко ју чи та лац не раз у ме од мах, али ко ју Соф ку 
по ре ме ти из осно ва. Ка да се ка сни је ка је због свог 
от по ра, схва тив ши ње го ву бе сми сле ност, Соф ка се 
са мо под се ћа да је она од у век сма тра ла да је уда ја 
не ће до та ћи, јер се ио на ко не ће уда ти за не ког во-
ље ног; за то се ка је што у су сре ту са ре ал но шћу и 
те жи ном жи во та, бе ше за бо ра ви ла на тај свој став. 
Но, то ће би ти са мо јед на у ни зу Соф ки них са мо-
спо зна ја о бе сми слу и не пре по зна тљи во сти жи во та, 
у тре ну ци ма чул них са мо по зна ја. 

Тек у том су да ру при ват ног (ин ди ви дуе) и јав ног 
(чар ши је), Соф ка ће се упо зна ва ти са сво јим соп-
стве ним чу ли ма и сво јим гра ни ца ма. Ми сле ћи да је 
та чар ши ја да ле ко ис под ње, Соф ка ни је ни слу ти ла 
да је об ли ко ва ње ње не лич но сти, ње на суд би на, и 
оно што би смо да нас на зва ли, род на уло га, по ве за-
но и пре пле те но са ди на ми ком упра во тог све та и 
ње го вих ха о тич них кре та ња. Док она, жи ве ћи у тој 
ку ћи, на гор њем спра ту, сма тра да је ње на уло га, 
њен иден ти тет, фик си ран и из дво јен од те чар ши је, 
очи то је да и не слу ти, ко ли ко је са ма ње на ег зи стен-
ци ја у вре ме ну, и пр о сто ру, та ко ђе кон стру и са на и 
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ути ца јем и ди на ми ком оно га што се, у том све ту, о 
њој ми сли, и го во ри.  При том се мо же мо под се ти-
ти да Вест и Ци мер ман на гла ша ва ју да по је дин ци 
и гру пе „не по се ду ју“ свој род ни иден ти тет, већ га 
пр о из во де у кон стант ном про це су ин тер ак ци је из-
ме ђу соп стве них же ља од но сно хте ња и и дру штве-
них оче ки ва ња (West and Zimmermann 1991). Иа ко 
за ми шља да је пот пу но све сна се бе до мо мен та уда-
је, чи ни се да Соф ка тек са уда јом по ста је све сна 
оно га што је за њу од у век и ва жи ло: она ни је оно 
што би же ле ла да бу де, са мом со бом, већ не што што 
се ства ра у про це су ње не ин тер ак ци је са све том, и 
оно га ка ко тај свет њу ви ди. 

Ипак, ме ђу тим, Соф ка ће још јед ном, пре фи на-
ли зо ва ња сво је ро ма неск не суд би не, по ве ро ва ти да 
је мо гу ће гра ђе ње род не уло ге не за ви сно од тих оче-
ки ва ња, и тог фраг мен ти ра ног, ха о тич ног све та ми-
шље ња, ве ро ва ња, и сле пих ира ци о нал них те жњи. 
На кон не ко ли ко го ди на брач ног жи во та, Соф ка ће, 
ипак јед но вре ме, жи ве ти за до вољ но, са сво јим мла-
ђим, али по лет ним му жем, ко ји ће је у том мо мен ту 
обо жа ва ти и чи ни ти јој све по во љи, и за ко га ће она 
по ве ро ва ти у јед ном мо мен ту, да би он мо гао би ти 
упра во би ће, по ње ној, а не чар шиј ској во љи, да би 
га она са ма мо гла об ли ко ва ти као му шкар ца „истин-
ски до бр ог, ви ђе ног и чу ве ног“ (Стан ко вић 1985а: 
150). Већ ту, Соф ка по но во ис по ља ва не пре по зна ва-
ње оно га што ин ди ви дуа у до ди ру са све том мо ра да 
под не се. Шта би то био „истин ски“ ви ђен и чу вен 
му шка рац, ко ји чвр сто и ко хе рент но сто ји на спрам 
јед ног не пред ви ди вог и про мен љи вог све та? И ка-
ко би га то ње гов при ват ни жи вот, пре по ру чио том 
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све ту? Али, за мо ме нат, Соф ка ће ве ро ва ти да њен 
муж мо же би ти „њен Том ча“, не ко ко не ће би ти ни 
по ро дич ни, га зда Мар ков, ни чар шиј ски, већ њен. 

А ка ко је нео пре зно, Соф ка за ми шља ла мо гућ-
ност ис кљу че ња чар ши је и ње них гла си на, а он да 
пак, у тре ну ци ма кри зе, и са ма схва та ла свој по ло-
жај та ко што би се до се ти ла оно га што се при ча, 
ви де ло би се баш та да, у мо мен ти ма ка да се оно 
кључ но де ша ва, а што је и за са мог на ра то ра не-
по зна то и не из ре ци во, не го се мо же са мо не ким 
пре ци зним му ње ви тим Соф ки ним при се ћа њем, 
иза зва ним му ње ви тим, при зо ром, до ча ра ти. Су-
срет два при по вед на по ступ ка, му ње ви тог при зо ра 
и при се ћа ња о гла си на ма, чи ни осно ву Соф ки ног 
са зна ња, и су ге сти је чи та о цу. При зор су рас по ја-
са ни се ља ци и се љан ке у га зда Мар ко вој ку ћи, што 
у Соф ки ра ђа се ћа ње на не што дав но по ти сну то, 
гла си не из чар ши је:

И он да оно, у шта Соф ка до та да ни је мо гла да ве-
ру је, она при ча о њи хо вом чу ве ном чив чи ји де да-Ве љи, 
за ко га се при ча ло да је са сви ма сна ја ма жи вео. Та да 
Соф ки би ја сно оно сил но ра ђа ње де це, ма да му же ви 
ве ћи део жи во та про ве ду про ве ду на пе чал ба ма, и она 
оно ли ка слич ност ме ђу њи ма. Сви, из це ло га се ла, као 
да су од јед но га оца, ма те ре, од јед не ку ће, а не из чи-
та во га кра ја. И он да оне је зо ви те при че, за ко је се у 
ва ро ши зна ло, ве ро ва ло, али се о њи ма не во ди ло ра чу-
на: ка ко сви они, се ља ци, да би што ви ше рад не сна ге 
има ли, же ни ли сво је си но ве још као де цу, узи ма ли за 
њих од ра сле де вој ке, већ до ста у го ди на ма, спо соб не 
за сва ки рад. И то се ра ди од у век, с ко ле на на ко ле но. 
Ни ко то не сма тра за увре ду, грех; ни доц ни је, ка да си-
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но ви по ра сту. Ни шта то ни је. Има ће и они, си но ви, кад, 
има ће и они сво јих сна ја...

И Соф ка, та да, на ужас свој, ви де да је – не че ка, не 
да ће мо жда то и с њом би ти, не го да је то свр ше но, то 
се већ зна, јер ето по че ше, као че сти та ју ћи Мар ку, на 
Соф ку, па да ти ма сне здра ви це, за дир ки ва ња и смех...
(Стан ко вић 1985а: 134).  

Да кле, кључ ни мо ти ва ци о ни тре ну так ро ма на, 
оно у шта се сви прет ход ни до га ђа ји ули ва ју, и оно 
из че га ће све на кнад но про и за ћи, не са оп шта ва нам 
ни ка кав на ра тор ко ји об ја шња ва, већ са ма Соф ки на, 
му ње ви та асо ци ја ци ја, иза зва на опет су ге стив ним 
при зо ри ма, а ко ја ево ци ра не што, чар шиј ско, на шта 
са ма Соф ка ни ка да до та да ни је обра ћа ла па жњу, 
а што ће се са да на ћи у цен тру ње не суд би не. Не-
мо гућ ност ра ци о нал не кон тро ле свог од но са пре-
ма све ту, упо шља ва ња сво јих са зна ња, по се до ва ња 
кон тр о ле над са зна њем, ако се већ над сво јим жи-
во том и те лом не мо же има ти кон тро ла, оно је што 
про из ла зи из ова квог Стан ко ви ће вог по ступ ка, као 
ви тал но зна чењ ско ме сто ро ма на. 

Чуд но је, пак, ка ко Соф ка, чак и у мо мен ти ма 
ег зи стен ци јал ног стра ха, раз ми шља о тој ис тој чар-
ши ји – шта би чар ши ја по ми сли ла, ако би она, сад, 
по бе гла од све кра ко га већ ви ди као на па сни ка. „Је-
два ће се то до че ка ти, да јој се си те“(1985а: 135). 
Она, ко ја је до тог мо мен та те уда је ми сли ла да она 
са чар ши јом ни шта и не ма, сад осе ћа не при ја тељ-
ство, и су коб са њом. Али Соф ки не ми сли по не кад 
су не по у зда не; као да тај уну тра шњи мо но лог, ни је 
увек за пра во из раз ње них нај ду бљих осе ћа ња, већ 



53

баш оно, о че му је и у ње ном ра ни јем пе ри о ду би-
ло ре чи, оно у че му би се она по ве ри ла не ком не-
ви дљи вом при су ству, ка ко би об ја сни ла се бе, ма да 
опет то мо жда не би био та чан опис ње них пра вих 
уну тра шњих ста ња. 

И те дра ма тич не сце не, пред Соф ки ну пр ву брач-
ну ноћ, и пи ја но оча ја ва ње и лу до ва ње га зда Мар ка 
ко је сви по сма тра ју и о че му за кљу чу ју (а нај ви ше 
Соф ка), све је то да то као низ пре ци зних, успо ре-
них при зо ра, про пра ће них Соф ки ним асо ци ја ци-
ја ма. Шта се за и ста де ша ва ло у Мар ко вој пси хи, 
чи та лац не ће са свим са зна ти, али ће све то ви де ти 
и до жи ве ти, Соф ки ним очи ма, и до ма шта ти ње ном 
ма штом. Јер у по је ди ним тре ну ци ма при по ве да ње 
се од ви ја одво је но и од гле да ња и од за кљу чи ва-
ња,ве ћ пре ла зи у до мен ма ште: Соф ка за ми шља, 
ка ко га зда Мар ко, у сва ђи са же ном, вр ши ис пи ти-
ва ње о ње ним од но си ма са ње ним све кром, ње го-
вим оцем, тра же ћи муч но оправ да ње за се бе и сво ју 
жуд њу за сна јом, Соф ком:

Са мо је Соф ка ова мо, по Мар ко вом ис кри вље-
ном гла су, ши шта вом, шу пљем, за пе ну ше ном од бе-
са, ваљ да и пе не ко ја му је би ла из уста, би ла си гур на 
у то: да он са да сво ју же ну му чи, ис пи ту је да му она 
при зна ка ко је за и ста жи ве ла са сво јим све кром, ње-
го вим оцем, док је он био ма ли, деч ко. И Соф ка је 
осе ћа ла да од тог ње ног при зна ња – и то не да она 
ка же, по твр ди, не го да он то са мо осе ти у ње ном гла-
су, за бу ни, у ка квом ус кли ку – за ви си све. То му са да 
тре ба, да би му то био из го вор, да би он да и он, као у 
инат, као све те ћи се њој, же ни, и сво ме по кој ном оцу, 
од мах ова мо код ње, Соф ке...(1985а: 138). 
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Слич но то ме, Соф ка и да ље не ви ди до га ђа је, 
али их за ми шља, за кљу чу је по шу мо ви ма шта се 
мо гло де си ти: све кар ко ји је по шао њој, али ни је 
спро вео свој на ум:

И за и ста, он је он! И то не што је слу чај но по-
шао, па се спо та као по ред ње не со бе, не го се на мер но 
ова мо упу тио, али осе ћа ју ћи шта чи ни, си гур но од 
ужа са сам ни је мо гао да ље. Ви ше ни је имао сна ге да 
пре ђе праг и уђе ова мо, код ње, већ ту пао. (1985а: 
139).

Украт ко, кључ на мо ти ва ци ја до га ђа ја оста вље на 
је Соф ки ном за кљу чи ва њу и за ми шља њу. А са мо 
Соф ки но раз ми шља ње, за ми шља ње и за кљу чи ва ње, 
и про тив ње не во ље, ба зи ра но је на оно ме што се у 
чар ши ји ве ру је, при ча, пре но си. Све је то она усво-
ји ла, са мо је пре од ре ђе них при зо ра ко ји је на во де 
да се при се ти, та ве ро ва ња и при ча ња, по ти ски ва ла, 
за ми шља ју ћи да са њи ма не ма ве зе.

Но чи ни се да оно што се са Соф ком на кра ју 
де ша ва, ни је ка у зал но по ве за но са чар ши јом или 
ми ље ом. Док та чар ши ја и тај ми ље оста ју ду бо ко 
из ван дво ри шта и ку ће у ко ме се од ви ја, за и ње ну 
но ву ку ћу, тра гич на сце на ефен ди Ми ти не по се те, 
тај крај њи ко лапс Соф ки не суд би не, као пр о па да-
ње у жи ви пе сак, ни је ре зул тат од ре ђе не кул тур не 
ма три це, ко ја ће је са мле ти. То је ви ше тра ги ка људ-
ског по сто ја ња као та ква – фраг мен ти ра ност оно га 
што се љу ди ма и же на ма до га ђа, и тра гич на не ко-
хе ре хент ност, не са гле ди вост род не уло ге у ко јој се 
ју на ки ња на ла зи. Соф ка се, кад се, по по след њи пут, 
сру ши ње но уве ре ње да је не што у ње ном жи во ту 
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мо гу ће кон тро ли са ти, пр ко сно при хва та пут са мо у-
ни ште ња, ко је ће тра ја ти го ди на ма, де це ни ја ма. Иа ко 
је ни шта не спре ча ва, она не на пу шта га зда Мар ко ву 
ку ћу, не вра ћа се у оче ву ку ћу. Не по сто је ни ка кви 
кул тур ни, оби чај ни за ко ни, ко ји је у то ме спре ча ва ју 
– на пр о тив, сва ко јој, па и са ма све кр ва, да је за пра во 
да свог мла дог по мах ни та лог му жа оста ви. Соф ки-
на, ме ђу тим, од лу ка да оста не, и пре пу сти се по-
сте пе ном са мо у ни ште њу, прин ци пи јел но је бли ска 
од лу ци Ане Ка ре њи не, ко ја је од во ди у са мо у би ство. 
Ка ре њи на се, на по слет ку, не уби ја због из не ве ре не 
љу ба ви, ни због свог те шког дру штве ног по ло жа ја, 
па ни због гу бит ка ста ра тељ ства над си ном; она се 
уби ја, јер са свим ја сно, спо зна је, да у овом све ту, 
не ма ве ли ких, веч них осе ћа ња, и да ни јед но ње но 
осе ћа ње ни је до вољ но ве ли ко да би јој за и ста да ва ло 
сми сла за жи вот. Соф ка би ра да оста не на том пу ту 
муч ног, те шког брач ног жи во та са на сил ни ком, не 
због сра ма, не због сти да, не због при си ле, а сва ка ко 
не због љу ба ви и же ље. Она оста је у не кад Мар ко-
вој, а сад Том чи ној ку ћи, јер је, она, Соф ка, са ефен-
ди Ми ти ном по се том, и по чет ком Том чи ног бе са, 
за у век из гу би ла се бе ка кву је во ле ла и по што ва ла. 
Ње на род на кон струк ци ја са ме се бе, оста ла је без 
ика квог сми сла – ви ше ни је би ла ак ти ван су бје кат, 
не ко ко се бе са мо и згра ђу је би ло кроз од ри ца ње или 
при ста ја ње на не што. На ра тор нам ов де, по оби ча ју, 
по ку ша ва да су ге ри ше је дан део ра ци о нал ног об ја-
шње ња – она ко ка ко он то ви ди, по пут учи те ља у 
Бе лој тра ци – а то је, да Том ча, ка да ефен ди Ми та 
до ла зи да тра же па ре, схва та да је Соф ка ку пље на, 
а да Соф ка, он да, по сра мље на ти ме, оста је да тр пи 
све што се тр пе ти мо же. Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду 
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ка ко је Соф ка до та да пред ста вља на, као ми сле ћи и 
до жи вља ва ју ћи су бје кат, као не ко ко же ли да жи ви, 
и ко ужи ва у па жњи и свом ве ли ком зна ча ју у тој не-
кој прет по ста вље ној за јед ни ци, те шко је по ве ро ва ти 
да би са мо Том чи на пер спек ти ва окре ну ла Соф ку 
ка са мо мр жњи; њен лич ни ау то ре флек сив ни на пор 
мо рао би би ти са др жај ни ји од Том чи ног по вре ђе ног 
по но са, и стра шног на си ља. 

Соф ка, еви дент но, гу би се бе, и то је од во ди у ла-
га но са мо по ни ште ње. Она, ка ко на ра тор опи су је, у 
го ди на ма ко је до ла зе, ви ше и не ли чи на Соф ку ко ју 
смо упо зна ли у ро ма ну: то је не ка ква Соф ка ко ја пи-
је од ра ног ју тра ка фу и ра ки ју, се ди по ред ог њи шта 
бес циљ но, хо да ја ко спо ро, са пр ље вом ко шу љом, 
по ве за не гла ве, гр ба ва, и, што је на ро чи то за чуд но, 
стал но је у кон так ту са том истом чар ши јом, ко ју 
не ка да ни је ни при ме ћи ва ла, ула зе ћи у све ку ће, док 
не „из ре ди це лу ма ха лу“. Од све га, оста ју са мо „на-
век ру ме не и вла жне усне“ (Стан ко вић 1985а: 165). 
Овај за вр ше так, у ко ме се су ге ри ше да је Соф ки, од 
це лог ње ног пат нич ког жи во та, у ства ри, нај те же 
би ло, што је оста ла жељ на, на чуд но ват на чин је по-
ве зу је са глав ним ли ком Га зда Мла де на. На про сто 
се на ме ће пи та ње, шта нам то пи сац по ру чу је, тим, 
по ма ло из не на ђу ју ћим об ја вљи ва њем о жељ но сти 
ова два ли ка? Да ли мо жда то, да ни шта у људ ском 
жи во ту, ни ка ква пат ња, ни је тра гич ни ја од од су-
ства иде је дру ге осо бе ко ја нам бу ди же љу, и ко ја 
ту же љу мо же да за до во љи? Да ли то, да је нај го ре 
у суд би ни ова два ли ка што ни ка да, ни су, уи сти ну, 
зре ло во ле ли, ни до би ли шан су за спа ја њем сво је 
пси хич ке и фи зич ке че жње у јед ној осо би?
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Ако се вра ти мо пи та њу, ка ко је то Соф ка из гу-
би ла се бе, и до шла до ка ре њин ске од лу ке о по ни-
ште њу, чи ја ег зе ку ци ја тра је нео д ре ђе но, го ди на ма, 
до смр ти, а пре не ће се и на сле де ћа по ко ље ња, су о-
чи ће мо се са ана лог ним про бле мом, чи је би раз ре-
ше ње тре ба ло тра жи ти у крип тич ним мо мен ти ма 
Стан ко ви ће вог пи са ња. У оном крат ком пе ри о ду 
Соф ки ног жи во та у му же вље вој ку ћи, ко ји је по чео 
да ли чи на сре ћан жи вот, ни је ни до шло до пра вог 
оства ре ња тог жи во та, већ са мо до Соф ки ног осе-
ћа ња, да ће, Том ча, уско ро, мо жда би ти, тај, пре ма 
ко ме ће она осе ћа ти љу бав. Ме ђу тим, због ка сни јих 
до га ђа ја, Соф ка ипак ни кад не ће за и ста и са зна ти 
да ли би се то и оства ри ло – Соф ка ни ка да не ће са-
зна ти да ли би би ла спо соб на за истин ску, ерот ску 
љу бав, ни ти да ли би би ла пред мет та кве, срећ не 
љу ба ви. Соф ка се окре ће са мо по ни ште њу у су сре ту 
са соп стве ним бе сми слом – уме сто ба ца ња под воз, 
она оста је у тој ку ћи, од рек нув ши се и соп стве них 
ми сли, осим оне јед не, цен трал не, о про кле то сти и 
про па да њу њи хо ве ку ће и по ро ди це, а за тим и по-
чет ку про па да ња ове дру ге, га зда Мар ко ве, у ко ме 
се и она на шла, без сво је во ље и од лу чи ва ња, као 
део по чет ка те не сре ће 

Исто као што од оног њи хо вог Ха џи-Три фу на 
ње ни по че ли да про па да ју, та ко ево, и ов де по чи ње, 
од све кра јој, Мар ка, му жа Том че, и са ме ње. А бар 
да се њо ме за вр ши, не го се, ето про ду жа ва ње ном 
де цом, уну ци ма, пра у ну ци ма. И ко зна, не ка ње на 
чу кун-уну ка, ко ја ће се мо жда зва ти и Соф ком, би ће 
си гур но она ко ле па, буј на, као што она бе ше, а ова ко 
ће и свр ши ти, ова ко ће за све њих пла ти ти гла вом и 
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њу, Соф ку, бабѕ сво ју, пр ко ли ња ти и ко сти јој у гро бу 
на ми ру не оста вља ти.(Стан ко вић 1985а: 162). 

Та осу је ће ност у во ђе њу жи во та ка кав је дин ка 
при жељ ку је, и ка кав сма тра вред ним, то пра во да се 
во ли и да се спо је чул но и ду шев но, је сте оно што 
во ди Соф ку са мо по ни ште њу и ти хој спо рој смр ти. 
Ни ба ти не, ни пре зир, ни мр жња, ни по ни же ње, ни 
увре да, не мо гу се ме ри ти са не у до во ље ном не ја-
сном же љом за пу ним, еро ти зо ва ним жи во том. 

У ана лог ном кор пу су зна че ња, и Мла ден, у Га-
зда Мла де ну, у јед ном мо мен ту свог жи во та, сту па, 
не при зна то и не из ре че но, у про цес свог са мо по ни-
ште ња, то јест, жи во та без жи во та. Ма ло је те же 
за кљу чи ти ка да тај мо ме нат, за и ста, на сту па, због 
фраг мен ти ра но сти са мог тек ста. Чи ни се да на ра-
тор, на не ка кав чу дан, пре ћу тан на чин, ин си ну и ра 
да те по ла га на смрт за по чи ње ба би ном смр ћу. Као 
да је ба ба би ла не ка кав ап сурд ни ал тер его ко ји је, 
за ње на жи во та, за у ста вљао и по ти ски вао бу ји цу 
пи та ња, не за до вољ ства и нео ства ре но сти ко ју је 
Мла ден но сио у се би; као да је све оно чи ме се по-
но сио, по сти зао са мо уз ту сле пу, ба би ну си лу, ко ја 
му је да ва ла ве тар у ле ђа, и су штин ски, спро во ди-
ла сле пу и ин ди рект ну во љу. Чак и до ба нај ве ћих 
ње го вих успо на као мла дог до ма ћи на, ње гов зна чај 
био је ви ше ап страк тан, но ми на лан, уз ви шен; ба бин 
пак ма те ри ја лан, су штин ски, гру бо зе маљ ски: 

Све што је тре ба ло да се учи ни, ко ме но вац да 
под за јам, чи ја ку ћа, ви но град, њи ва ку пи, то је све 
вр ше но пре ко ба бе. На ро чи то из род би не, ком ши лу ка 
или по зна ни ка, кад би ко ме тре ба ло но ва ца, ни је дан 
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се ни је обра ћао ње му лич но, као стид их је би ло а и 
бо ја ли се да их не од би је, бећ би увек пр во мо ли ли ба-
бу, с њом уго ва ра ли о це ни, о ин те ре су и као увек, из 
стра ха да не бу ду од би је ни, да не би мо ра ли од дру гог 
не по зна тог да узи ма ју но вац или ње му про да ју има ња 
и та ко се чу ла, ви де ла њи хо ва си ро ти ња, ка ко с го ди не 
у го ди ну по јед но пар че зе мље про да је се, гу би; а ова-
ко то се не би при ме ти ло, и кад би ко слу чај но спа зио 
Мла де но ве рад ни ке на тој њи ви, овај би од го ва рао: 
„Па наш Мла ден ове го ди не узео и ра бо ти“. Да их не 
би од био, увек су до бро вољ но, са мо као да га одо-
бро во ље, да га као уве ре ка ко они што од ње га тра же 
но ва ца, не тра же за то да ње га оста ве без но ва ца, он 
да из гу би, за то су да ва ли и ве ћи ин те рес, при ста ја ли 
на го ре усло ве не го што би код дру гих на шли.

А све је то ба ба, грам зи во, ти хо свр ша ва ла и са мо 
би Мла де ну по сле ка за ла да то ме и то ме тре ба то ли ко 
но ва ца да да или му по шље. А Мла ден је знао да је 
уна пред све она свр ши ла и о ин те ре су, от пла ти, ку-
по ви ни.(Стан ко вић 1985б: 51).

Овај од ло мак по ка зу је па ра док сал ну ап стракт ну 
ди мен зи ју оно га, на из глед, глав ног, у Мла де но вом 
жи во ту: при вид на кон тро ла над жи во том дру гих, 
док у ср жи, пра зни на, од су ство кон тро ле чак и над 
сво јим соп стве ним же ља ма и ми сли ма. Оно што је, 
на из глед, основ но у ње го вој ег зи стен ци ји, сти ца ње 
ку ће и имет ка, је сте, у ства ри, не што са чи ме он су-
штин ски, не ма од нос. Ње го ва по зи ци ја је нео п ход на, 
као љу шту ра за је дан са др жај у ко ме су ак те ри ба ба, 
ро ђа ци, дру ги тр гов ци, и раз не дру ге сле пе си ле тр-
го ви не, до га ђа ња, обр та дру гих суд би на. Ипак, чи ни 
се да сви ти дру ги љу ди, ко ји гре ше, па да ју, по ни жа-
ва ју се, по ни зно му се пре ко ба бе обра ћа ју, уче ству ју 



60

ви ше у жи во ту, жи вљи су, не го он, сам, Мла ден. Он 
као да жи ви кроз те ап стракт не ак тив но сти чи ји је 
нај ве ћи сми сао да иза зо ву ти хо при зна ње код ба-
бе, род би не, као да је то не ки ре флек тор и по твр да 
сми сла на овом све ту, а да он то га ни је ни све стан. 
Ње гов је жи вот из ме ђу упи си ва ња ро бе у теф тер, 
као упи си ва ња не ког сми сла, и ње го вих ре ла ци ја са 
ба би ним ти хим, оп штим при су ством, као по твр дом 
зна че ња по сто ја ња у овом све ту. 

Ме ђу тим, Мла де нов до жи вљај оно га што ба ба 
пред ста вља, чуд но ват је и не до ку чив. Ни љу бав, ни 
мр жња, ни страх, ни раз у ме ва ње, ни по слу шност, 
ни пр кос; ни је дан од ових пој мо ва не опи су ју у 
пра вој ме ри оно што Мла ден осе ћа пре ма ба ба-Ста-
ни. Чи ни се да је ба би но при су ство у Мла де но вом 
жи во ту упра во не ко са мо ра зу мљи во не му што ова-
пло ће ње пак та ко ји је Мла ден у јед ном мо мен ту 
скло пио са са мим со бом, и са не ка квом не ви дљи вом 
си лом. У не ку ру ку, ба ба је при сут на као не ка кав 
„ђа во љи“ по ма гач, као не ви дљи ва не појм љи ва си ла, 
ко ја му обез бе ђу је ве тар у ле ђа за тај пут ко јим је 
од де тињ ства Мла ден кре нуо. По не ки ма, Мла ден 
је ин тер и о ри зо вао во љу дру гих као сво ју соп стве-
ну, и та ко из вр шио, и не све сно, на си ље над са мим 
со бом (Ах ме та гић 2011). Ба бу је, углав ном, у скла-
ду са ова квим ту ма че њем, мо гу ће пред ста ви ти као 
не ко га ко ова пло ћу је те зах те ве за Мла де но во под-
вр га ва ње зах те ви ма дру штва, одр жа ња по ро ди це, 
а нај ви ше, сти ца ња ма те ри јал ног и обез бе ђи ва ња 
за јед ни це. То ме уо ста лом, ку му је и сам на ра тор, ко-
ји на по чет ку на гла ша ва, за по чи њу ћи при чу о Мла-
де ну: „Це лог жи во та, увек, са мо је ра дио оно што 
је дан чо век тре ба да ра ди.“(Стан ко вић 1985б : 7). 
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Ба би но усме ра ва ње на од го во ран и сло жен по сао, 
на кон оче ве смр ти, пот пу но пре о кре та ње ње го вог 
де тињ ства на жи вот не про сеч ног, већ нат про сеч ног 
чо ве ка, мо гао би се усво ји ти као мо ме нат ко ји пре-
о кре ће Мла де нов жи вот ка ду жно сти, и на ла же њу 
за до вољ ства за до бро бит за јед ни це. 

Ипак, у овој пр вој тол сто јев ској, про роч кој по-
чет ној ре че ни ци на ра то ра (још јед на слич ност са ро-
ма ном Ана Ка ре њи на!), а чи та ју ћи па жљи во и пр ве 
стра ни це ро ма на, чи та лац ће уви де ти и да је Мла де-
нов сен зи би ли тет за ис по снич ки жи вот у ду жно сти, 
за по чео и пре оче ве смр ти, још у ра ном де тињ ству, 
по сма тра ју ћи оца, ко ји је био „на дру гом ме сту“ у 
ку ћи, по сле ба бе, ко ја је би ла и жен ско и му шко. 
Ба ба Ста на је опи са на на ма ло стра на у књи зи, али 
до вољ но ре чи то: она је та ко ја је спа си ла по ро ди-
цу од пот пу не про па сти, и то та ко што је, у од суд-
ном мо мен ту, об у че на као му шко, пре шла гра ни цу, 
про да ла сва има ња, са кри ла нео п ход ни но вац, и, 
ком пен зу ју ћи гре шке нео д го вор ног и сла бог му жа, 
очу ва ла по ро ди цу. Ка сни је, Мла ден је у де тињ ству 
по сма трао ка ко је ба ба Ста на, већ са свим отво ре но, 
би ла „на пр вом ме сту“ у фа ми ли ји, ис пред ње го вог 
оца, скло ног пи ћу, стро гог, али ипак сла бог и не спо-
соб ног у сти ца њу. Чи ни ло се као да је ба ба, смр ћу 
сво га си на, до че ка ла да сво је спо соб но сти пре да 
Мла де ну, уну ку. Чи ни ло се као да је и Мла ден те 
од го вор но сти обе руч ке при хва тио. 

Те ме љан и кон ци зан увод на по чет ку ро ма на, ве-
што нам по ста вља сце ну на ко јој су по ка за ни кључ-
ни род ни од но си у ро ма ну. Мла ден, ко ји од нај ра ни-
јег де тињ ства има скло ност ка ис прав но сти, ва ља-
но сти, од го вор но сти, има пак при ли ку да све до чи 
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исто ри ја ту о два сво ја му шка пре тка ко ји ма је та 
вр ли на и чвр сти на ка рак те ра не до ста ја ла. Чи ни се 
да Мла ден, не му што, и нео све шће но, али на да све 
убе дљи во, још у ра ном де тињ ству кон стру и ше сво-
ју род ност, свој род ни иден ти тет, сво ју ма ску ли ну 
вред ност, као вред ност чи сто те, без гре шно сти, чвр-
сти не, не по клек ну ћа пред чул ним и сва ким дру гим 
иза зо вом. Мла ден ни је по стао оту пео чо век, на су-
прот то ме, ка ко на ра тор ка же, „Мла ден је све ви део, 
осе ћао, знао.“ (1985б: 60). Но мо дел му жев но сти у 
вр ли ни, не по ко ле бљи во сти пред сла бо шћу, ко ју је 
јед ном усво јио, ни је тр пео ал те ра ци је у сво јој осно-
ви, чак ни у на до ла зе ћим кул тур ним про ме на ма, и 
исто риј ским зби ва њи ма. 

Мла де нов род ни иден ти тет у из ве сном сми слу, 
је сте на стао у пре се ку род них и кул тур них од ре ђе-
ња ње го ве по зи ци је, а си ту а ци ја стро ге по ро дич не 
струк ту ре, као за јед ни це ко ја ну жно до де љу је јед ну 
фик си ра ну уло гу по је дин цу, сва ка ко је сте ути ца ла 
на кон стру и са ње Мла де но вог по гле да и на се бе и 
на дру ге. Та ко ђе, у из ве сном сми слу, мо же се ре ћи 
да су сва Стан ко ви ће ва де ла, у ве ли кој ме ри, све-
до чан ства про па да ња по ро ди ца као хи је рар хи зо ва-
них за јед ни ца, услед про па да ња мо ра ла и све оп ште 
пси хич ке и фи зич ке де гра да ци је њи хо вих му шких 
члка но ва. Пи шу ћи о вре ме ну и кон тек сту на ко је 
се Га зда Мла ден од но си, Бо јан Чо лак ис ти че: „Као 
оно што до во ди у пи та ње род ну уло гу му шка ра ца у 
па три јар хал ном дру штву, ја вља се сла бост на же не, 
пи ће и коц ку“.(Чо лак 2009: 30). Пре ма Чо ла ко вом 
ми шље њу, Мла ден, пак, очи то же ли да се су прот-
ста ви та квом раз во ју, же ли да ул ти ма тив но ис пу ни 
ону род ну уло гу ко ја му је ро ђе њем на ме ње на, те 
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„иде ал ни обра зац“ за ис пу ње ње те уло ге, „про на-
ла зи у ба ба Ста ни (Чо лак 2009: 31). 

Ов де би смо до да ли да од нос Мла де на и ба ба-
Ста не у ро ма ну зах те ва још и ана ли зу, ко ја би, по-
ред уви да у род ну уло гу фор ми ра ну као од го вор на 
зах те ве па три јар ха та, ука за ла још и на не ке сим бо-
лич ке сло је ве по ве за но сти ова два ли ка. Чи ни се, 
на и ме, да се у ро ма ну, из ме ђу ова два ли ка, ус по ста-
вља ју и из ве сне ре ла ци је ина че не ка рак те ри стич не 
за Стан ко ви ћев ро ма неск ни свет – унук Мла ден се 
не по на ша као унук, а ни ба ба Ста на се не ода је 
уо би ча је ним из ли ва сла бо сти и не жно сти жен ских 
ли ко ва. Док Мла де но ва ма ти че сто под ле же из ли ви-
ма сре ће, или ту ге и оча ја, ба ба Ста на је при ка за на 
као лик чи ја емо тив ност оста је за кљу ча на пред уку-
ћа ни ма, па са мим тим и пред чи та о цем, као у оним 
да ни ма пред свад бу Мла де но вог мла ђег бра та, ко ја 
је и за мај ку и за ба бу исто вре ме но и сре ћан и ту жан 
до га ђај, а ка да Мла де но ва мај ка у тој сре ћи, ујед но 
и ту гу је за Мла де ном ко ји се, као ста ри ји брат и 
да ље не же ни, ми ипак уви ђа мо, да је ба би на уло га 
у све му то ме не из ре че но дру га чи ја, да у ње на пра-
ва осе ћа ња чи та лац ни кад не ће до би ти не по сред ни 
увид као у Ха не ке о вим фил мо ви ма:

И рас ту жу ју ћи се над њим, Мла де ном, што ме сто 
мла ђег бра та он се не же ни, од ње га сна ху да до би је, 
као опла ку ју ћи га, по че ла би да је ца, пла че.

Ба ба, дир ну та и са ма за Мла де ном што та ко, ме сто 
да се он же ни, а оно же ни бра та, оста вља ла би је и 
од ла зи ла го ре у ода је (Стан ко вић 1985б: 59). 

Од нос ба бе и Мла де на сло жен је по ви ше, нео бја-
шње них и не до ку чи вих осно ва. Мла ден је упла шен 
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од мо гућ но сти ба би не смр ти, али ка да се то ипак 
де си, у ку ћи сви ма, а ње му по себ но, лак не. Од нос 
пре ма ње ној смр ти као да за ње га не ма ау ру од но са 
пре ма смр ти срод ни ка. Ба ба је не ко ко је Мла де нов 
ко ре ла тив у ку ћи; с њом се је ди но не му што раз у-
ме, оста ли га се бо је. За то је ње на смрт, та на ним 
Стан ко ви ће вим опи сом, пред ста вље на ви ше као 
Мла де но во мир но при хва та ње уми ра ња ње го вог 
соп стве ног мла ђа ног ја, де тињ ства и мла до сти ко је 
ни је имао, од лу ке ко ју је не кад до нео, да кле, про-
сто, не као смрт не ког во ље ног бли ског, већ при-
ро дан ток ци клу са у ње го вом жи во ту, не што што 
је на про сто би ла по сле ди ца ње го вог соп стве ног 
успе ха и раз во ја. Смрт, је сен, по смрт на све ча ност, 
све је то у син хро ни за ци ји са ње го вим уну тра ш-
њим све том:

И опет се по ку ћи ра за стре и за па ри ми рис та мја-
на, све ћа, кан ди ла. Опет по че ше да се цр не ша ми је 
ма те ре му и оста лих же на, опет слу ге, слу шки њe у зе-
ше онај све чан, ми ран и за си ћен услед је ла и пи ћа, од 
го то вље ња и из но ше ња за ду шу, из глед.

Мла ден је то во лео. Чи сто му је го ди ла та кућ на 
ти ши на, уко че ност. Оно ве чи то пр о ве тра ва ње ба би ног 
соп че та, оне ис пред ку ће на уже ту по ре ђа не ис па ре-
не и вре ле ње не ха љи не, по сте ља, јор га ни и ду шек у 
ко ји ма је умр ла.

А та да је би ла баш и је сен. Је сен уве ли ко, пре-
жу те ла, обра на, и одав на по кри ве на жу тим опа лим 
ли шћем; на гу ра но и оте ра но сва ко у сво ју ру пу, из међ 
бра зда, уза зи до ве ис под ка ме на, гре да, све се то сле-
гло и че ка да до ђе зи ма и по кри је, за ле ди и уни шти 
са свим. Под но га ма осе ћа ло се ка ко је већ и зе мља 
твр да, су ха, кр та.
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Мла де ну је све то би ло угод но. Уго дан му је био 
и ко рак. Осе ћао је угод ност од те оштри не, зи ме ко ја 
се на го ве шта ва ла, мр зну ла и с да на на дан све би ло 
чи сти је, оштри је.

По сло ви су би ли у нај ве ћем је ку. (1985б: 67).

Као да је ба би на смрт још јед но окон ча ње Мла-
де но вог ци клу са, ко ји се раз ли ку је од ци клу са дру-
гих уку ћа на. Ме ђу тим, Мла де нов жи вот је исто вре-
ме но и не га ци ја оно га што би, оче ки ва но, до шло 
по сле ба би не смр ти, као бу ђе ње но вог жи во та – а то 
је евен ту ал на же нид ба, но ва мла да у ку ћи, но ви жи-
вот. Мла ден све то, уз прет њи мај ци, од би ја. Чи ни 
се да је то све јед на пер пе ту а ци ја оне род не уло ге, 
род не ди на ми ке ко ју је усво јио још у де тињ ству, 
у же љи да пре ва зи ђе на сле ђе по роч них и сла бих 
пре да ка. У Мла де но вом све ту, вр ло кон тра верз но, 
ис пу ња ва ње уо би ча је них по ро дич них кон вен ци ја, 
ко је би се укло пи ле у тра ди ци о нал не зах те ве за јед-
ни це ко ји се по ста вља ју пред сва ког до ма ћи на, а то 
је же нид ба, и умно жа ва ње би о ло шког по ро да, по ја-
вљу је се као по тен ци јал ни из вор ње го вог па да, сла-
бо сти, не ва ља ло сти. О то ме се Мла ден, у уну тра-
шњем ди ја ло гу, чак и сам, екс пли цит но из ја шња ва, 
у вре ме ка да се Јо ван ка од ме ће од му жа, и ка да сви, 
оно што Мла ден сма тра за јед ни цом, оче ку ју да он 
„по клек не“, поч не са њном да жи ви, та ко, гре шно, 
ко ри сте ћи свој по ло жај и ути цај.

Мла ден осе ти ка ко би ба ба чак ви ше во ле ла да 
он то учи ни, да пад не. Као его и зам с ње не стра не, да 
по сле и он, као отац му за пи ће, и он од ње не мо же 
да се отрг не, те би и ње га због те ма не има ла у сво јим 
ру ка ма...И он би не у год но дир нут не због то га што 
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ни је хте ла да је он ста ри ји, го спо дар, већ уоп ште што 
ни је хтео ни пред ким и ни за шта да цр ве ни, крив да 
је, об ве зан. Те шко му је би ло.

Кад чу да је ба ба већ све пре гле да ла, вра ти ла се, 
ле гла и већ мо ра ла да за спи, он се ди же: Да кле сви 
они као по вла че се, огра ђу ју се, не сме ју на се бе ни-
шта да при ме, да о не би по сле, ако му бу де рђа во, 
мо жда бу де те шко, осе тио се не сре ћан, да не би имао 
ко га за то да кри ви, и ти ме ма ње бу де осе ћао не сре ћу. 
Већ да му је пот пу на, це ла, јер: сам што је хтео, ка ко 
је хтео, та ко и ура дио...Сви  се, да кле, осе ћа ју као сла-
би, бо је се, по вла че. Он сам тре ба јак да је.

И та му је ноћ би ла нај те жа. Кад пр ви пут са зна де 
да му, ако хо ће да је као што тре ба, а не осла ња се ни 
на ко га, не оба ве зу је ни ком, да би то сво је, се бе, мо-
гао да но си, тре ба мно го сна ге, бо ла, и да је јак, јак...
Јак над со бом. Се бе да има у ру ка ма. Да је јак, кад 
што год за же ли, за и ште, ср це му за жу ди за не чим, да 
је јак да ср це стег не, не да му. Да кад му на вре бол. 
Ту га, че жња, су за, да је јак да спре чи, уну тра, у се би 
за др жи, за коп ча. Да је јак (1985б: 56).

Овај по ду жи оде љак све до чи о Мла де но вом 
осве шћи ва њу род не уло ге ко ју је, очи то, још као 
де те за ми слио да из вр ши. Та род на уло га, му шкар-
ца „као што тре ба да је“, чуд но је ус по ста вље на у 
од но су на про бле ма ти ку дру штве них оче ки ва ња. Да 
ли је кул тур на ма три ца, оби чај но пра во, оно што 
га на то на во ди? Ба би на ма ни пу ла ци ја, иде о ло ги-
ја? Да ли је то на мет ну то ми шље ње чар ши је, оно-
га по тму лог, ис цеп ка ног фраг мен тар ног гла са или 
гла со ва са бра них на го ми лу, ко ји не ви дљи во вр ше 
при ти сак на по је дин ца? Ка ко се чи ни, Мла ден же ли 
да бу де му шка рац, до ма ћин, као што тре ба, али, то 
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ње го во на сто ја ње ни је за сно ва но на пот чи ња ва њу 
зах те ви ма го ми ле, ве ћи не, па чак ни на оним не ким 
спе ци фич но кул тур ним, за ми шље ним обра сци ма. 
Мла ден, на и ме, ни је чо век ве ћин ског по на ша ња, 
он те жи из вр сно сти, од ли ко ва њу, раз ли ко ва њу од 
ве ћи не, из у зет но сти у вр ли ни. А све то, ни је пак 
мо ти ви са но не чим не у хва тљи вим, не ким ап стракт-
ним фи ло зоф ским прин ци пом мо ра ла, већ на про-
сто, из ра же но у вр ло ја сним, шту рим ре чи ма: да 
се не оба ве зу је ни ко ме, се бе да има у ру ка ма. Да 
ли је Мла ден чо век ко ји ра ди за ко лек тив, или тај 
ко лек тив пре зи ре? Да ли ве ру је у ко лек тив, или га 
се пла ши? Да ли је су ви ше јак, или су ви ше слаб? 
И на по кон, да ли је Мла ден чо век за ди вље ње или 
за жа ље ње?

За вр ше так ро ма на, у ко ме на ла зи мо бе ле шку на 
кра ју теф те ра у ко јој Мла ден ка же да ће умре ти „ра-
њав и же љан“, а и са ми за вр шни то но ви ро ма на, 
про ме на вла сти, гу би так де ла имо ви не, Мла де но ва 
су ва и не пре мо сти ва са мо ћа, и по врх све га, ти ха 
ту га ње го ве мај ке, ука зу ју да је Мла ден не сре ћан, 
и чи та лац ду бо ко жа ли за њим. Мла ден сам осе ћа 
за се бе да је стар, док дру ги око ње га цве та ју, бу ја-
ју, во ле и срећ ни су, и то ње го во осе ћа ње ве ро ват но 
јед но је од нај те жих ко је људ ско би ће мо же осе ћа ти. 
Но, те шко је ре ћи, да ли је у Мла де но вој суд би ни 
тра гич но оно што му је на мет ну то, или што је он 
се би, као не по ко ле бљи ви ин ди ви ду а лац, же ли да 
из гра ди као жи вот ни прин цип, као не ки вр хун ски 
до каз свог раз ли ко ва ња од тог ко лек ти ва. Чи ни се 
да Мла ден оно што се од ње га оче ку је до жи вља-
ва не као по же љан обра зац, већ, упра во су прот но, 
као не ко по клек ну ће, ис кли зну ће, не што не ча сно, 
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упра во као не ка кав до каз да по жељ ног ко лек тив-
ног обра сца и не ма. Ово вр ло ми ни ма ли стич ко до-
жи вља ва ње „по жељ ног“ оства ре ња му шког род ног 
иден ти те та као да је би ло већ уста но вље но дав но, 
дав но, као ан ти под спо ља гле да но, тра ди ци о нал-
но до ми нант не, а из ну тра муч не, не са мо стал не и 
не до сто јан стве не род не по зи ци је Мла де но вог оца, 
па и ра ни је, де де. Је ди но до сто јан ство за Мла де на, 
очи то, за сни ва ло се на не ка квом от по ру род но пред-
о дре ђе ној уло зи му шкар ца у по ро ди ци, ма ко ли ко 
се чи ни ло да је Мла ден чо век ко ји се при кло нио 
тра ди ци он лним зах те ви ма за јед ни це. 

Та пр ко сна ди мен зи ја Мла де но вог ли ка, ко ја га, 
са свим осве шће но, и му чи це лог ње го вог жи во та, 
у па ра док сал ном је су ко бу са оним што, по нај ши-
рим уве ре њи ма, чи ни као око сни цу па три јар хал ног, 
тра ди ци о нал ног на чи на жи во та, па та ко и уло ге ста-
ре ши не по ро ди це, а то је же нид ба, по род, би о ло шка 
ре про дук ци ја. За што Мла ден, не по ко ле бљи во, та-
кав раз вој свог жи во та до жи вља ва као не по во љан, 
не ча стан, као по клек ну ће, као за ви сност о не ко ме 
или не че му? Мно го је мо гу ћих те ма за оп сер ва ци ју 
по овом пи та њу. Као пр во, на ме ће нам се ту ма че ње 
да је Мла де но ва це ли бат ска ег зи стен ци ја кон цен-
три са на око не мо гућ но сти да се оже ни Јо ван ком, 
од лу ка ко ја оста је у ро ма ну об ја шње на оп штом си-
ту а ци јом у ко јој Јо ван ка ни је при ли ка за њи хо ву ку-
ћу, јер је си ро ма шна, али ко ја, ипак, чи ни се, ни кад 
до кра ја, услед фраг мен ти ра но сти и не до вр ше но сти 
ро ма на, не ће би ти до вољ но раз ја шње на ме ђу ту ма-
чи ма. Дру гим ре чи ма, су ге ри ше се да је Мла ден до-
нео од лу ку, да кад њу ни је мо гао да узме он да кад 
је би ло вре ме, не по сто ји про стор и на чин да се та 
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про пу ште на же нид ба за ме ни не ком дру гом. Ипак, 
чи ни се да је си ту а ци ја це ли ба та ипак ду бља и Мла-
де ну ин хе рент ни ја не го што де лу је са мо на осно ву 
ове епи зо де са Јо ван ком. Мо жда ко ре не ове Мла де-
но ве за ве шта но сти тре ба тра жи ти у вре ме ну мно го 
пре Јо ван ке, у пре ра ној смр ти ње го вог оца, ко ја се 
чи ни ла као је дан ту жан за вр ше так јед не и ина че не-
слав не му жев но сти, не слав ног и не са вр ше ног му-
шког прин ци па. Ње гов отац, са мо је пред све том 
био га зда ку ће; ина че је то би ла ба ба, а отац је пак, 
не спо со бан да се истин ски ба ви ку ћом и по ро ди цом, 
па тио и од по вре ме не сла бо сти пре ма пи ћу, ко ја, иа-
ко ни је би ла че ста, до вољ на је би ла да га пред Мла-
де но вом ба бом, а ње го вом мај ком, чи ни „ма лим“, 
де ти њим, не спо соб ним за бри гу о дру ги ма:

За бо ра вљао се. По кат кад, за пио би се. Исти на, и 
то рет ко, кри шом. Он да, не зна ју ћи од сти да, му ке, 
бо ла, шта ће, по три да на би ле жао. Тре ба ла је та да 
ба ба са мо да га пре ко ри, ма шта да му опо ро ка же, 
од мах би од ку ће оти шао и ни ка да не би се ви ше вра-
тио. Ова ко, са мо би бол но ле жао. Ба ба се увек чи ни ла 
не ве шта као да ни је зна ла за што је бо ле стан. Је ди но 
што би се при ме ћи ва ло да она зна, то је би ло за вре ме 
руч ка, ка да за со фру сви сед ну а отац ле жи. Од гор чи-
не, бо ла, њој би чи сто за ло га ји у гр лу за пи ра ли. Пр-
сти би јој, при но се ћи за ло га је усти ма, та ко ђе на бол 
ску пље ни, дрх та ли. И да то са кри је, оца не увре ди, 
сва ки би час у кри лу ску пља ла и чи сти ла мр ве од хле-
ба: И ни ко се ни је по ка зи вао да зна за то ње го во пи ће.

И за то је отац пред ба бом, увек ра до сно, од свег 
ср ца чи нио се ма ли, не он да је до ма ћин ку ће, га зда, 
да до но си. Сва ке су бо те, у ве че, до но се ћи па зар, још 
с ка пи је раз у зу ру ју ћи се, ски да ју ћи ко ли ју, у исти мах 
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ва дио би ке су и до да вао би би ло ма те ри, би ло ње му, 
Мла де ну, већ ко би се ту, у бли зи ни на шао, и да вао је 
да овај пра во та мо, код ба бе у соп че, од не се:

– На, од не си те та мо!
И по сле ве че ре, ка да би ма ти, Мла ден по ле га ли, 

уга си ли све ћу, отац би још та мо код ба бе оста јао бро-
је ћи па ре и да ју ћи јој ра чу на шта је, ко ли ко и од ко га 
па за рио, ку пио...(1985б: 15).

Овај опис, иа ко крип ти чан, а до ча ран пре ко 
крат ких, је згро ви тих сце на, Мла де но вим де ти њим 
очи ма, ипак ја сно до ча ра ва ко ли ко бол но то пр о ниц-
љи во, Мла де но во, де ти ње би ће, до жи вља ва то, што 
ње гов отац у ре ал но сти, ни је оно што би „тре ба ло 
да је“, до ма ћин, ка ко се при ка зу је ван ку ће, онај ко 
пре у зи ма од го вор ност над со бом и дру ги ма, као да 
га чи та ва за ве ра уку ћа на при ка зу је ван ку ће на је дан 
на чин, а у ку ћи он је ма ло де те, ко је ба би по ла же 
ра чу не. Оче ва пи јан ства и ма мур лу ци, иа ко вр ло 
рет ки, је су да ни сти да, ко ји су, чак и та ко рет ки, 
до вољ ни да ду го роч но ума њу ју очев зна чај и ве-
ли чи ну у по ро ди цу, и да ње га са мо га, др же увек у 
не ка квој оба ве зи, по кор но сти. Ако је Мла ден не што 
од све га то га ин тер и о ри зо вао као де те, он да је то 
упра во тај очев бо лан стид, и оче ва нео д ра слост – 
као да је Мла ден упио у се бе не до вр ше но оче во ја 
ко је би, да је са мо има ло шан су да от поч не из но ва, 
ис пра ви ло сву ту нео д ра слост и не са мо стал ност, и 
учи ни ло све да не мо ра ни пред ким да осе ћа стид 
за то што је од ра стао чо век, а за пра во је де те ко је 
и да ље ба би од го ва ра и у ба би но вођ ство се узда. 

По ред оче ве, за Мла де на по ма ло раз о ча ра ва ју ће 
уло ге у жи во ту, и Мај чи на уло га је, на чу дан на чин, 
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од у да ра ла од оне ко ју би Мла ден оче ки вао. Ка ко 
Стан ко вић ка же, она Мла де ну као да и ни је би ла 
мај ка, ста ри ја од ње га, ау то ри тет, већ као да га се, 
још као де те та, при бо ја ва ла,, из јед на ча ва ла га са 
му жем, тра же ћи од ње га до зво лу за раз не ства ри, 
ми шље ње и то ме слич но. Не са мо стал ност и по ни-
зност ње го ве мај ке ишла је и до тле да је од ба бе 
тра жи ла до зво лу чак и по во дом оде ће ко ју ће за ко-
ју при ли ку да но си, а о не че му ве за ном за ку ћу и 
до ма ћин ство, да и не го во ри мо. И ма ти, ка ко ка же 
пи сац, срећ на што се, иа ко нај мла ђа од сво јих се ста-
ра, та ко до бро удо ми ла, за хва љу ју ћи то ме што ју је 
ба ба-Ста на ода бра ла за свог си на, би ла је за хвал на 
и мир но је при ма ла тај под ре ђе ни по ло жај, де те та 
ко ме је ука за но не ко до бро, ко је се ни за шта не пи та, 
али ко је опет, та ко ђе ни ка кву озбиљ ну од го вор ност 
и не ма. И баш за то, због те нео д го вор но сти, и 
устру ча ва ња и по што ва ња пре ма Мла де ну, она је, 
ка ко пи сац ка же, сву љу бав и не жност ис ка зи ва ла 
пре ма мла ђем си ну. Та ко је Мла ден ра стао, у углед-
ној по ро ди ци, али на не ки на чин, у за јед ни ци у ко-
ји ма ни ма ти ни отац ни су би ли „као дру ги“, већ 
су, ма да спо ља пот пу но ис пу ња ва ју ћи дру штве на 
оче ки ва ња, у по ро ди ци, у од но су на ње га, Мла де на, 
би ли род но по зи ци о ни ра ни не као ро ди те љи, ста-
ри ји, већ као чла но ви по ро ди це чи ја се уло га че сто 
из јед на ча ва ла с ње го вом. 

Но, жи вот је и да ље функ ци о ни сао, чак и у тој 
дис функ ци ји у ко јој Мла ден ви ди сво га оца, па и 
мај ку, не у пре о би љу али у не ка квој ти хој си гур но-
сти, уз очи ту по де лу по ро дич них функ ци ја и уло га, 
док је отац био жив. Оче ва на пра сна смрт, по ре-
ме ти ће Мла де но во де ти ње схва та ње рав но те же, 
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та ко да он оца не ће че сти то ни опла ка ти, не ће ни 
ожа ли ти ту смрт, као што би сва ко де те, већ ће се 
пре да но при хва ти ти то га да „за сту пи“ оца у по ро-
дич ним по сло ви ма, то јест да на ње га пре ђе онај 
део функ ци је ко ја је на оцу ле жа ла, а ко ја је би ла 
са ба би ним вођ ством уса гла ше на: ду ћан и тр го ви на. 
Оче ва смрт је за Мла де на сво је вр сна тра у ма, ко ја 
не му што и ира ци о нал но по твр ђу је ње го ву не ја сну 
де ти њу не ла го ду, у ко јој је већ жи вео по сма тра ју-
ћи оче ву не са вр ше ност, и не у са гла ше ност са уло-
гом ко ју му је по ро ди ца на ме њи ва ла. Очев жи вот, у 
Мла де но вим очи ма, ни је био она кав жи вот ка квим 
би се он, Мла ден, по но сио. А пре ра на смрт та кве 
ег зи стен ци је, као да је за Мла де на би ла не у ми тан 
знак да је на ње му за да так да се то, на не ки на чин, 
ис пра ви, по бољ ша. 

Вра ти мо се на пи та ње Мла де но ве не-же нид бе 
Јо ван ком, до га ђа јем ко ји се чи ни цен трал ним за ту-
ма че ње Мла де но вог до жи вља ја сек су ал но сти, и (не)
ис пу ња ва ња род не уло ге, или кул тур них оче ки ва ња. 
Па жљи во иш чи та ва ју ћи опи се род них кон сте ла ци ја 
ли ко ва Мла де но вих ро ди те ља, чи та лац мо же за кљу-
чи ти да је Мла ден, опа жа ју ћи и осе ћа ју ћи све, осе-
ћао и из ве сну дру штве ну и ин тим ну не а у тен тич ност 
род них уло га сво јих ро ди те ља, ко ји су се при гу ше но, 
али кон стант но, због не чег сти де ли пред ба ба-Ста-
ном, и ко ји су за пра во, по мно го че му, би ли ори јен-
ти са ни пре ма њој, а не јед но пре ма дру гом. Мла ден, 
ко ји се при хва та да од ме ни оца, до ла зи не при мет но 
у си ту а ци ју да и у сво јој ку ћи, од ме ни тај очев ау-
то ри тет, ко ји је и за оче вог жи во та био са мо вар ка, 
Мла ден се, чи ни се у јед ном тре нут ку, при хва та не 
јед не, не го ви ше уло га на до ме сту ју ћи чак и оно што 
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је од у век не до ста ја ло. Ре кон стру и шу ћи ау то ри тет у 
сво јој по ро ди ци, у вре ме кад је Јо ван ка ста са ва ла за 
уда ју, у Мла де но вом све ту не ма ме ста за за по чи ња ње 
но ве по ро ди це – Мла ден је сим бо лич ки сво јим ау то-
ри те том пред о дре ђен да под у пре пр ву. Али ка сни је 
ће се по ка за ти да то и ни је би ла ствар са мо тог тре-
нут ка. Мла ден на про сто не же ли да пад не, по гре ши, 
по ста не не до сто јан и по ни зан, а жи вот оже ње ног чо-
ве ка, у ње го вом ис ку ству, упо знао је као ме сто па да и 
не са мо стал но сти.Јо ван ка би би ла исто, нео че ки ва на 
и, со ци јал но гле да но, не баш са свим по жељ на не ве-
ста као и ње го ва мај ка. Би ла би не ко ко ње га, Мла де-
на во ли, не ко ко ме тре ба па жња, не ко ко би си гур но 
чи нио мно го лу до сти и до нео у ње гов жи вот мно го 
не са вр ше но сти, не у ме ре но сти, мно го за бо ра вља ња, 
мно го сти да пред ба бом. Јо ван ка и он, у ње го вом 
ис ку ству, мо гли би са мо би ти још јед на ре пр о дук ци ја 
оно га што су би ли ње го ви ро ди те љи. Од то га Мла-
ден, та ко ђе, же ли да се са чу ва, да бу де јак. 

Јо ван ка је пу на жи во та, и хра брог, обе сног тем-
пе ра мент ног по на ша ња. Она сло бод но гле да у ње га, 
пе ва му, нај ви ше и нај о па сни је се љу ља на љу ља-
шци. А Мла ден је не ко у ко га окру же ње има по ве ре-
ња, не ко ко је за све њих стуб и осло нац, не ко озби-
љан ко се не за бо ра вља и ни у че му не пре те ру је. Он 
ма шта, ка ко ће све би ти див но, кад се узму – али ма-
шта се углав ном ба зи ра на ње го вој фан та зи ји ка ко ће 
и да ље сви – уклу чу ју ћи и ту и ње го ву и Јо ван ки ну 
фа ми ли ју – би ти срећ ни и за до вољ ни, и ка ко ће им 
ку ће по ста ти јед но. Но све вре ме, Мла ден зна и да 
не ће би ти та ко, да та фан та зи ја о хар мо ни ји не ће ићи 
за јед но уз ње го ву уло гу чо ве ка ко га сви у око ли ни, 
па и са ми Јо ван ки ни ро ди те љи, сма тра ју ста ри јим, 
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од го вор ни јим па и од њих са мих. Ње го ва уло га не ко-
га ко Јо ван ку тре ба очин ски да са ве ту је, пре тег ну ће 
над ње го вом же љом да је, као чо век смрт ник, узме за 
се бе. Ње го ва же ља да се „не из да“ о оно ме што сви 
већ зна ју па да се ус пр о ти ви ње ној уда ји за дру го га, 
же ља да бу де јак он да кад му је нај те же при ср цу, 
ру ко во ди ла га је да бу де баш она кав ка кав и „тре ба“, 
по ње го вом уве ре њу. Да ли је не че му до при но си ла 
и ба би но ти хо нео до бра ва ње Јо ван ке? Те шко је ре-
ћи. Али у Мла де но вом уму, већ окре ну том са мо ка 
до бро би ти ње го ве при мар не по ро ди це, не-же нид ба 
Јо ван ком је је ди на ис прав на од лу ка. 

Мла де но во од би ја ње Јо ван ке то ли ко је чу до ви-
шно, да и чи та лац, као и Јо ван ка са ма, ви ше жа ли 
ње га ко ји се по на ша као да је све у нај бо љем ре ду и 
зду шно по ма же око свад бе, не го са му Јо ван ку. Она 
ће се за њим рас пла ка ти, и ви ше не го за со бом, ви-
дев ши у ко јој ме ри он не ће да ти сво јим осе ћа њи ма 
ни ка квог оду шка. Мла ден се па, сме је у се би сви ма 
они ма ко ји ми сле да ће он по клек ну ти, за бо ра ви ти 
се. Чуд но ват опис љу бав не си ту а ци је је Стан ко вић 
дао у овом ро ма ну. Рет ка си ту а ци ја у ко јој дво је 
мла дих не са мо да се во ле, већ и зна ју да се уза јам-
но во ле, и у ко јој им ни ка ква за пре ка си ле не сто ји 
на пу ту, јер Мла де но ву реч би сви, па и ба ба, по слу-
ша ли, ипак се не узи ма ју, јер то ни је до бро за оно 
че му је Мла ден свој жи вот по све тио, а то су ку ћа, 
мај ка, ба ба, и брат. Чо век ко ји па ти се исто вре ме но 
у се би сме је, чак са не ким за до вољ ством они ма ко-
ји ми сле да ће он по ка за ти не што од те сво је пат ње 
пред љу ди ма. Те шко је отрг ну ти се ути ску да, том 
од лу ком, Мла ден не за до во ља ва то ли ко оче ки ва ња 
сво је по ро ди це (иа ко зна да они при жељ ку ју да се 
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Јо ван ком не оже ни), већ пре за до во ља ва сво ју же љу 
да ни ка да не што емо тив но, људ ско, сла бо, не што 
сво је лич но, не ста ви ис пред јед ног ра ци о нал ног 
ра зум ног ин те ре са, ко ји иде ка из ве сно сти и си гур-
но сти. Иде ал Мла де нов је да се ни ка да за ње га не 
мо же ре ћи да је био слаб на не што или на не ко га. 

И то жр тво ва ње љу ба ви пре ма Јо ван ки, ко га су 
сви у чар ши ји све сни, при ба ви ло му је још ви ше 
угле да у по слу, још ви ше по што ва ња код ста ри јих, и 
уве ре но сти да он ни ка да не ће по клек ну ти и за лу та-
ти са пра вог пу та. Мла ден ни је тај ко ји се чар ши ји 
при кла ња, он се из над ње из ди же, он не же ли да 
бу де је дан од њих, већ је дан из над њих:

Зар се ма ло пу та де ша ва ло да та ко чо век до бро, 
као што тре ба, иде, вла да се, па од јед ном се из гу би, 
про пи је, про ло ла, из гу би се. Али са да, овом Јо ван-
ки ном уда јом, као да је био по ло жио не ки ис пит. Јед-
ном за увек от кло нио сум њу да ће мо жда и он би ти 
као то ли ки дру ги, јед ном за сваг да утвр дио ми шље ње 
да не са мо не ће би ти већ да је он дру го не што, он, 
Мла ден...И оту да од јед ном, у чар ши ји, међ тр гов ци-
ма, при ма ње не као рав но га већ као ви шег од њих; 
кре ди та отво ре на, ја сна без ус те за ња, чак и ну ђе ње, 
као не ко ула ги ва ње, тра же ње при ли ке да му учи ни 
и ти ме не што га оба ве же, да би и он њих доц ни је, 
јер се већ ви ди ко ли ки ће и ка кав ве ли ки тр го вац он 
би ти (1985б: 47). 

И за и ста, као што је Мла ден при жељ ки вао, за-
до вољ ство њи ме, и хар мо ни ја, па чак и она из ме ђу 
ње го ве и Јо ван ки не фа ми ли је, и фа ми ли је ње ног 
му жа, на ста ви се, ма да не за хва љу ју ћи ње го вој же-
нид би из љу ба ви, ка ко је не кад ми слио, не го упра во 
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од би ја њу те љу ба ви: „Мла ден сам осе ти и ви де ка ко 
је за и ста све то ле по. Осе ти но ву сна гу, за до вољ ство 
и сре ћу што је све та ко као што тре ба.“ (1985б: 47). 
Та иди ла, хар мо ни ја, са мо је ме ђу тим она при та је-
на при вре ме на иди ла као из Ха не ке о вих фил мо ва 
ко ја сва ког ча са пре ти не ка квим шо кант ним, ужа-
сним раз во јем. Али та се пат ња, и Јо ван ки на и ње-
го ва, не ће ни кад са свим ма те ри ја ли зо ва ти у не ки 
оспо ље ни ужас; она ће са мо пра ти ти Мла де на као 
ам бле ма тич на, фи зич ка сла бост, ка да уве че на кон 
по сла, из ду ћа на кре не ку ћи, осе ћа ју ћи се бо лан, 
кре ћу ћи се „раз ба ца но, мли та во“ (1985б: 51). Као 
и у Не чи стој кр ви, на из глед се ни шта дра ма тич но 
не де ша ва, ни ка ква фа тал на оче ки ва на тра ге ди ја не 
до ла зи, већ се са мо од ви ја ла га но, те шко при мет но 
уми ра ње, од у ми ра ње не ка да шњег жи во та и сна ге.

*  *  *

У слу ча ју оба ро ма на, и Не чи сте кр ви и Га зда 
Мла де на, на ра тор нам пред ста вља је дан фраг мен-
ти ра ни увид у глав не ли ко ве, об ли ко ван пер спек-
ти вом на ра то ра ко ји се по ја вљу је као ми сте ри о зна 
ин стан ца по зи ци о ни ра на не где вр ло бли зу са мог ју-
на ка, оба ве ште на о ми шље њи ма из чар ши је, а опет, 
скло на из ве шта ва њу ко је је уне ко ли ко огра ни че но 
на крат ке, фраг мен тар не при ка зе и, ре ђе, на уви де 
у уну тра шњи свет ју на ка, осе ћа ња и ми шље ња да-
та она ко, ка ко то ју на ци са ми, за се бе, у ди ја ло гу 
са со бом, уме ју је зич ки да фор му ли шу. По сту пак 
„ви ђе ња“ оно га што се де ша ва ју на ци ма, оно што 
је да то оком на ра то ра, и та ко при бли же но чи та о цу, 
пред ста вље но је оштро и бес ком пр о ми сно, на гра-
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ни ци ре а ли зма и екс пре си о ни зма, сти лом брит ким 
и фраг мен тар ним, као у фил мо ви ма овен ча ног ау-
то ра Ми ха и ла Ха не кеа, Бе ла тра ка (2009) и Љу бав 
(2012). С дру ге стра не, по сту пак ука зи ва ња на ми-
сли и осе ћа ња ју на ка, ко ји, на из глед, пре до ча ва оно 
нај ин тим ни је из жи во та ју на ка, у ства ри је по сре-
до ва но опет јед ним фраг мен тар ним и крип тич ним 
уви дом у уну тра шњи до жи вљај ју на ка, оме ђен оним 
што ју нак или ју на ки ња са ми се би мо гу да пред-
ста ве, про ту ма че, и ис при ча ју. У од ре ђе ном сми-
слу, и тај уну тра шњи до жи вљај ју на ка, оме ђен је, на 
пру стов ски на чин, од ре ђе ним ме ди ји ма, од ре ђе ном 
пер спек ти вом, оним што се о ју на ку мо же зна ти, то 
јест оним ка ко је не ка кав за ми шље ни на ра тор, чо век 
бли зак чар ши ји и све му што се у при чи де ша ва, то 
мо гао, на не ки за ми шље ни на чин, чу ти и са зна ти, 
као ди ја лог ко ји у гла ви са ми ли ко ви во де са со бом. 
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По гла вље 3
ПРИ ПО ВЕ ДА ЊЕ НЕ ЧИ СТЕ КР ВИ ИЛИ 
ШТА ЈЕ СОФ КА ЗНА ЛА И ОПА ЖА ЛА

У овом по гла вљу се раз ма тра, из но ва, вр ло 
сло же но пи та ње Соф ки ног ли ка, од но сно пи та ње 
ак тив ног од но са пре ма си сте ми ма мо ти ва ци је. Те-
ма за пле та, на фо ну раз от кри ва ња зна че ња пре ко 
Соф ки не пер цеп ци је и из гра ђи ва ња соп стве ног су-
бјек ти ви те та, че сто је би ла ту ма че на у струк ту ра-
ли стич ком кљу чу, а у ко ме сам Соф кин лик ни је 
за и ста био ту ма чен као ак ти ван по кре тач си сте ма 
мо ти ва ци је, ни ти је био кљу чан за раз у ме ва ња ак-
тив ног про жи ма ња из ме ђу све та и по је дин ца (ви де-
ти: Гру јић 2008б). Ово по гла вље, ту ма чи пер спек ти-
ву са зна ва ња рад ње пре ко Соф ки ног ли ка, и оно га 
ка ко Соф ка „са зна је“ са ма о сво јој сек су ал но сти и 
раз во ју сво је род не уло ге, а опет, у јед ном стал ном 
су да ру са ме ђу соб но кон тра дик то р ним, не у са гла-
ше ним об ли ци ма кул тур не фраг мен тар но сти. Осе-
тљи ва, сло же на и ам би ва лент на ди на ми ка, од но сно 
ба ланс сна га и по зи ци ја мо ћи у Стан ко ви ће вом ро-
ма ну зах те ва јед но пом но и не при стра сно уду бљи-
ва ње у Соф кин лик, она ко ка ко нам га са ма ње на 
пер спек ти ва пред ста вља. 

Бо ри сав Стан ко вић се, као што је већ на го ве ште-
но, са свим увре же но свр ста ва у пер ја ни це срп ског 
тра ди ци о нал ног ка но на, ње гов ро ман Не чи ста крв 
у је дан од два нај зна ме ни ти ја как но ни зо ва на срп-
ска ро ма на (по ред Цр њан ско вих Се о ба), а при том 
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се и да ље на ме ће ути сак да мно ги аспек ти ње го-
ве про зе зах те ва ју и да ље но во све стра но и мул-
ти ди мен зи о нал но ко мен та ри са ње и ис тра жи ва ње. 
При ово ме се нај ви ше ми сли на оне аспек те ко ји 
укљу чу ју до не кле та бу и зи ра на зна че ња и су ге сти је 
еро ти ке, ау то е ро ти ке, хо мо е ро ти ке, ин це ста, фе ти-
ши зма, и дру гог (Гру јић 2008б: 228). Ро ман Не чи-
ста крв, по ред без број них из да ња, и чи та вог ни за 
про прат них тек сто ва ко ји га ана ли зи ра ју, и да ље 
сто ји на фо ну срп ског књи жев ног хо ри зон та ра ног 
два де се тог ве ка као „укле то“, бо га то, ре чи то, уз не-
ми ру ју ће и уз бу ђу ју ће де ло, ко је још увек на го ни 
омла ди ну да збу ње но цр ве ни при ли ком чи та ња, и 
он да уо би ча је но, оста вља чи та о це без од го во ра на 
број не сна жне су ге сти је ро ма на, јер и мно го ста ри-
ји, обра зо ва ни ји чи та чи мо ра ју при зна ти да је не ке, 
вр ло ин ти ми стич ке де ло ве ове про зе, и да ље те шко 
про ту ма чи ти. 

Чо лак на бра ја ви ше аспе ка та са ко јих се мо же 
ту ма чи ти сам по јам „не чи сте кр ви“ као мо тив у ро-
ма ну: по ред на ту ра ли стич ког, мо же се још го во ри-
ти и о „ет нич ком, ре ли ги о зном, дру штве но-со ци-
јал ном, кул ту ро ло шком, ет но граф ском и етич ком 
аспек ту“ (Чо лак 2007 : 133). У јед ном бро ју ра до ва, 
цен тар ту ма че ња по чи ва на ли ко ви ма ефен ди Ми-
те и га зда Мар ка као на глав ним аген си ма са мог 
зби ва ња, ак ци је, мо рал ног па да и кри ви це, док се 
Соф ка по ја вљу је као сим бол род но од ре ђе не жр тве, 
тра гич не суд би не же не ко ја се за те кла у те шком, 
за јед ни ци под ре ђе ном по ло жа ју, у смут на и не си-
гур на вре ме на, кад се, ка ко Соф ка за кљу чу је на 
осно ву оче вог по на ша ња, „не ма ни хле ба, а ка мо 
ли што дру го и о чем дру гом да се ми сли, дру го што 
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же ли...“ (Стан ко вић 1985а: 77). У овом ду ху, по ме-
ни мо већ по зна ту сту ди ју Но ви це Пет ко ви ћа, ко ји 
у кљу чу струк ту ра ли стич ког ту ма че ња, пре ко Соф-
ки ног ли ка, по сма тра све аспек те ро ма на у ко ји ма 
је из ра жен јаз дру штве не стра ти фи ка ци је, па то и 
уо ча ва, као што је већ на гла ша ва но, пре ко спле та 
мо ти ва и опи са у ро ма ну, пр о стор но, као „Соф кин 
си ла зак“, та мо до ле, уни жа ва ње на хи је рар хиј ској 
ле стви ци (Пет ко вић 1988). Јед но дру го, лу цид но 
спро ве де но ту ма че ње ука зу је на род ну ди мен зи ју 
Соф ки ног по ло жа ја као сво је вр сног ка пи та ла ко ји 
му шкар ци ме ђу соб но раз ме њу ју да би оја ча ли сво је 
по зи ци је (Ро сић 2009). Има ју ћи у ви ду ва лид ност и 
до след ност ових ана ли за, ово по гла вље ће има ти за 
циљ да се на до ве же на њих, и по ста ви не ка но ва пи-
та ња о мо гућ но сти ма са гле да ва ња Соф ки ног ли ка, 
а на ро чи то о зна ча ју ње не пер спек ти ве за на ра ци ју, 
и са гле да ва ње суп тил них зна че ња ро ма на.  

Стан ко вић, као пи сац сво га до ба и кон тек ста, 
до за па њу ју ћих раз ме ра је био све стан род не сло-
же но сти и хи је рар хи зо ва но сти род них од но са у 
фик ци ји ко ју је пи сао. Та на но за ла же ње у род ну 
су шти ну, и сек су ал ност, и дру штве ну по за ди ну сва-
ке уда је и же нид бе у сво јим ро ма ни ма, при по вет-
ка ма и дра ма ма, ука зу је ко ли ка је ње го ва соп стве на 
осе тљи вост као по сма тра ча, хр о ни ча ра, умет ни ка, 
и на по кон ин те лек ту ал ца, у овим пи та њи ма, мо ра-
ла би ти. Са на ро чи тим уду бљи ва њем раз ма трао је 
од нос по је дин ца пре ма све ту пре ко ра зно вр сних 
ри ту ал но-те ле сних мо ти ва, пре пли ћу ћи еле мен те 
мо дер ног ви ђе ња све та са тра ди ци о нал ним мо ти-
ви ма и при сту пи ма (ви де ти ви ше о то ме у: Пе ши-
кан-Љу шта но вић 2005). Сам Стан ко вић, ау тор, као 
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да је осе ћао сва ки бол, сва ку осу је ће ност, сва ку ни-
јан су брач не сре ће и не сре ће, не из ре че не по ка за не 
или не по ка за не жуд ње сва ког од ли ко ва, па чак и 
оних ко је би са мо као део по ро дич ног исто ри ја та 
по ме нуо. При том, ау тор се по ста вио као да је до-
бро по зна вао и про жи вља вао и сва ку ро ди тељ ску 
ту гу и са о се ћа ње за љу бав ну или брач ну не сре ћу 
сво га де те та. И на по кон, као да је до бро раз у мео 
сва ки при гу ше ни ша пат ко лек ти ва, гру пе, оп штег 
ми шље ња чар ши је, оног све ви де ћег али не и све-
ра зу ме ва ју ћег ока за јед ни це ко ја би осма тра ла и 
има ла у ви ду сва ку по је дин ча ну си ту а ци ју удо ви-
це, удов ца, де вој ке ста са ле за же нид бу, сла ба шног 
и не до ра слог про сца, оста ре лог а жељ ног чо ве ка, 
итд. Ње гов ау тор ски по глед са ла ко ћом и на ма ло 
про сто ра по ста вља дру штве ну и кул тур ну си ту а-
ци ју оно га до ба као не си гур ну, не из ве сну, на из глед 
ја сну и де тер ми ни са ну дру штве ним оби ча ји ма, али 
ипак не пред ви ди ву, про мен љи ву, и за ви сну од чи та-
вог спле та окол но сти. Углав ном су де вој ке по ла зи ле 
за му же ве ко је би им по ро ди ца на ме ни ла, али то 
ни је ну жно и зна чи ло да су у сва кој по ро ди ци би ле 
при мо ра ва не на то, да је сва ки отац био без ду шни 
ти ра нин, а још ма ње је зна чи ло да ни јед на од њих 
ни је уда ва на за оно га ко јег је хте ла, или да ни јед на 
од њих ни је ка сни је му жем би ла,  ве о ма за до вољ на 
или ужи ва ла у брач ној сре ћи. Та сло же ност и ком-
пли ко ва ност и не пред ви ди вост жен ске суд би не, као 
и му шке, као да је сил но ин спи ри са ла Стан ко ви ћа 
да нам, вр ло по све ће но, при бли жа ва свет му шко-
жен ских удад бе но-же нид бе них од но са, ука зу ју ћи 
на не ке не слу ће не ни јан се осе ћај но сти, упра во у 
том, спо ља гле да но шту ром, на из глед ја сно и су ро во 
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од ре ђе ном кон тек сту дру штве них и кул тур них од-
но са. Стан ко ви ћев ау тор при ме ћу је и са о се ћа не-
сре ћу, ту гу ег зи стен ци је ко ја ни је до шла до пу ног 
оства ре ња сво јих емо тив них и ерот ских по тен ци-
ја ла. Ње гов ау тор не осу ђу је, не гну ша се, не мо-
ра ли ше. Као да је ње го вој ау тор ској пер спек ти ви 
ја сно, јед ном за сваг да, да је у вре ме ну и ми љеу где 
је го ли оп ста нак за јед ни це и по је ди нач ног жи во та 
ва жан, љу бав и сек су ал ност не мо гу од ре ђи ва ти жи-
вот све сне и од го вор не је дин ке: али мо гу за вре ди ти 
да се о њи ма пи ше, пе ва, ма шта, да им се за сва 
вре ме на у ср цу и кул ту ри по диг не спо ме ник. При-
зна ју ћи скру ше но не мо гућ ност и осу је ће ност људ-
ске при ро де да у те шким окол но сти уго ди сво јим 
нај ин тим ни јим же ља ма, Стан ко вић ипак же ли да се 
у сво јим де ли ма са мо тим нај ду бљим, нај тај ни јим 
же ља ма и ба ви, јер та не у та же на че жња је по ње му, 
очи то, она бо лест ко ја ви ше од свих дру гих од но си 
и уни шта ва љу де. У том сми слу је Стан ко вић, не 
са мо пи сац оног вре ме на, већ и пи сац све вре ме не 
људ ске при ро де, ве чи те сре ће и не сре ће, јер у свим 
вре ме ни ма и окол но сти ма људ ска ин ди ви дуа про-
ла зи кроз тра у ме, гу бит ке о осе ћа ња осу је ће но сти 
услед не ма ња, или гу бит ка свог соп стве ног емо ци-
о нал ног ја.

Лик Соф ке је, та ко, упр кос то ме што се о ње-
ном по ло жа ју че сто рас пра вља као о без из ла зном, 
и пот пу но бес по моћ ном, ипак цен тар та кве Стан ко-
ви ће ве пер спек ти ве, у ко јој ју на ки ња, без об зи ра на 
сав те жак по ло жај, си лу, агре си ју, стра да нај ви ше 
од тог не у та же ња баш тих та на них же ља и че жњи. 
Али пси хо ло шко емо тив ни раз вој ни пут Соф ке, сам 
по се би, мно го је сло же ни ји од оно га што би ов де 
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ста ло у јед ну или две ре че ни це об ја шње ња. Раз-
вој ни пут Соф ки не све сти и уну тра шњег, бо га тог 
до жи вља ја све та и се бе са ме да ле ко је сло же ни ји од 
са мог спо ља шњег, фор мал ног ви да ње не суд би не, те 
је по то ме Соф ка бли ска уни вер зал ном мо де лу јед не 
осе ћај не, про све ће не. про ниц љи ве а чул не жен ске 
при ро де ка кву би смо на шли у де ли ма Тол сто ја и 
До сто јев ског, или пак, чак гле да но и да ље у књи-
жев ну тра ди ци ју, у кул тур ном ви до кру гу ге те ов ских 
и ши ле ров ских до жи вља ја жен ске при ро де.

О фор мал ном обра зо ва њу Соф ки ном у са мом де-
лу ни шта нам се не го во ри, те не мо же мо за кљу чи ти 
да је и она, као и по ме ну те ју на ки ње ро ман ти зма и 
ре а ли зма чи та ла књи ге и из књи га учи ла о осе ћа ји-
ма и кул тур ним кли ше и ма. Су прот но то ме, стан ко-
вић на ду гач ко, и го то во бла го иро нич но-ху мор но, 
опи су је пре ког, стра шног Ха џи-Три ву на, Соф ки ног 
пра де де, од ко га и по чи ње чу ве ност и сил ност њи-
хо ве фа ми ли је, ма да, па ра док сал но, и њен пад, и 
по сте пе на де ка ден ци ја. А су шти на „жен ско сти“, 
по вла шће ни, го спод ски ста тус Соф ки не по ро ди це, 
на зна чен је јед ном, ни ма ло скри ве ном, ди мен зи јом 
еро ти зма и по жељ но сти же на, као по ро дич ним ста-
ту сним сим бо лом, оним, по че му се на ро чи то од ли-
ку ју од оног „ни жег“ све та:

Жен ске се има ле са мо да се што леп ше но се, ки-
те, и да зна ју што ви ше стра них је ла да го то ве, и што 
те же, за пле те ни је ве зо ве да ве зу. Али, опет, ипак да 
им је је ди но глав но да што ви ше сво ју ле по ту и сна гу 
не гу ју, да су што бе ље, што стра сни је. И циљ жи-
во та да им је тај: ко ја ће од њих, јед на ко не гу ју ћи 
се и улеп ша ва ју ћи, мо ћи сво јом сил ном ле по том све 
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оста ле жен ске иза се бе ба ци ти, а све му шке по ку ћи 
– не гле да ју ћи ни род, ни до ба – осво ји ти и за лу ди ти 
(Стан ко вић 1985а: 11).

При том, за раз ли ку од ју на ки ња ро ман ти зма и 
ре а ли зма ко је, ма хом, до ла зе из сред ње кла се, оне 
кла се ко ја же ли да уче ству је у жи во ту, да бу де део 
дру штва, Соф ки на по ро ди ца је од вај ка да не го ва ла 
од нос уда ље но сти, из дво је но сти од чар ши је, по све-
ће но сти не ким екс цен трич ним, екс тра ва гант ним за-
ба ва ма и прак са ма: „И баш у том упи ња њу да се од 
свих из дво је, из гле да да су на ла зи ли сву драж сво га 
жи во та“(1985а: 13). Гле да ли су да се раз ли ку ју по 
све му: обла че њу, го во ру, ши ша њу, спре ма њу је ла, 
али ипак су па зи ли да бу ду ви ђе ни на свет ко ви на ма, 
и да да ју бо га те при ло ге за цр кву и дру ге при ли ке, 
и да увек у то истом дру штву, има ју сво је пред став-
ни ке у не ка квим те ли ма ко ја су до но си ла од лу ке. 
Но, ипак, Стан ко вић на јед ном ме сту ити че и не што 
ве о ма бит но, што ука зу је да ве ћи на Соф ки на фа ми-
ли је ипак на кра ју ви ди тај по јам чар ши је и оста лог 
све та као не што „че га се тре ба бо ја ти“, то јест, над 
чим се чо век не сме уз ви си ти пре ви ше:

И ваљ да због тог спољ ног, не бла го дар ног све та, од 
ко га су се они то ли ко одва ја ли, бе жа ли, али ко је га су 
се то ли ко исто и бо ја ли, јер је, услед за ви сти, тај свет 
увек го тов да се под сме не, си ти и зло ра ду је – зна ло се: 
да они, од у век, што год би се де си ло у њи ној род би ни, 
све бри жљи во кри ју и та је. Нај ве ће сва ђе при ли ком 
де о бе има ња, нај го ре стра сти и на ви ке, као и бо ле сти, 
у тај но сти су се чу ва ле. Ни шта се ни је сме ло до зна-
ти, ни шта ви де ти. И зна ло се ка ко би та да сва ки од 
њих, не ве ру ју ћи са мом се би, кад баш мо ра да из ла зи 
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у чар ши ју, пре из ла ска пр во мо рао ићи на огле да ло, 
да се огле да и ви ди да му се слу чај но по ли цу и очи ма 
што не по зна је (1985а: 14). 

Уме сто Соф ке, њен отац, ефен ди Ми та, био је 
шко ло ван у Ца ри гра ду, учен,свет ски чо век. „Леп ше 
тур ки, грч ки и арап ски го во рио не го свој ма терњ ни 
је зик“ (1985а: 18). Ефен ди Ми та је, тек, био стран и 
туђ за све, па и за род би ну, а и да ље се, упр кос сма-
њи ва њу има ња, раз ме тао пред тур ским бе го ви ма и 
па ша ма с ко ји ма се дру жио. Са пр о па шћу тур ског 
ути ца ја у тим кра је ви ма, до ла ском но вих вла сти и 
при ме ном но вих за ко на и но вих од но са са слу га-
ма, на јам ни ци ма, и дру ги ма, ефен ди Ми та се, од-
би ја ју ћи да се при кла ња но вим оби ча ји ма због свог 
го спод ства, са свим одво јио од по ро ди це, оста вио 
Соф ку, сво ју ме зи ми цу, и же ну да се са мо сна ла зе 
и при кри ва ју сво је си ро ма штво од све та. 

Но, оно што је те ма овог по гла вља и што је 
кључ но за на ра ци ју ко ја по кри ва до га ђа је, при че 
и уве ре ња још од Соф ки ног де тињ ства је то што 
је Соф ка од ма ле на „от ка ко пам ти за се бе-зна ла 
све“(1985а: 27). При по ве дач је пред ста вља као не-
ка кав чуд но ва ти из вор свег зна ња у по ро ди ци. Ка ко 
је ефен ди Ми та, учен свет ски чо вел лич но учио да 
чи та и пи ше, ка ко је у де тињ ству би ла цен тар па-
жње по ро ди це, а у по је ди ним тре ну ци ма и је ди ни 
пред мет из ли ва ефен ди Ми ти не љу ба ви, Соф ка је 
од ма ле на зна ла све око се бе, и би ла са свим све сна 
и се бе и дру гих. Тај из вор зна ња нео бич но је ва жан 
за рас пра ву о на ра тив ном по ступ ку у овом ро ма ну, 
али и про су ђи ва ње, за кљу чи ва ње, и све ко ли ко ту ма-
че ње. Нај пре нам се са оп шта ва да су ма ти и оста ле 
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же не че сто при ча ле о озбиљ ним ства ри ма и о дру-
гим чла но ви ма по ро ди це пред Соф ком, не све сне да 
она, та ко ма ла, већ раз у ме и схва та о че му се го во ри. 
А он да, ис ти че се да је Соф ка, од ма ле на би ла све-
сна ди на ми ке од но са сво јих ро ди те ља, и зна ла је, 
као ка ква од ра сла осо ба, кад јој је ма ти срећ на због 
оче ве па жње, а кад уби је на. А нај ва жни је, би ла је 
све сна и про па да ња, те шког си ро ма штва, и оче вог 
бе га од по ро ди це, ко ли ко год се ње на мај ка тру ди ла 
да све то при кри је у нај ве ћој ме ри. Соф ка је, јед ном 
реч ју, би ла „стар ма ла“ – још као де вој чи ца пер ци-
пи ра ла је ства ри и до га ђа је око се бе као од ра стао, 
пр ми шљен чо век. Чи ни се да упра во за то на ра тор и 
при љу бљу је сво ју пер спек ти ву уз ње ну, јер су ње на 
са зна ња, и оно што је она чу ла, ви де ла и за кљу чи-
ла, мо гла ко мот но би ти узи ма на као са зна ња зре ле, 
ра зло жне ин ди ви дуе, све сне пот пу но се бе као ин-
ди ви ду ал не ег зи стен ци је:

Соф ка је од увек, от ка ко пам ти за се бе – зна ла за 
све. И као што је, ни кад ни за шта не пи та ју ћи, осе-
ћа ла и раз у ме ва ла све што се око ње до га ђа, та ко је 
исто зна ла и за се бе, шта ће с њо ме би ти. Још де те том 
је би ла си гур на у ка кву ће се ле по ту раз ви ти и ка ко 
ће та ње на ле по та с да на у дан све ви ше по ра жа ва ти 
и за ди вља ва ти свет. Јер зна се да са да са мо она, са мо 
из њи не ку ће, је ди но још „ефен ди- Ми ти на“ кћи што 
мо же би ти та ко ле па, и ни јед на дру га.(1985а: 27).  

Но, оно што ње ној спо соб но сти са зна ва ња да-
је још и до дат ну ва жност је ње на ин ту и тив ност, 
да кле спо соб ност да осе ћа се бе и до жи вља ва, чак 
и апри ор но не по сред ном ис ку ству. Соф ки не ког-
ни тив не мо ћи очи то су од де тињ ства би ле ви со-
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ко раз ви је не, упо ред но са ње ном ле по том. Али, 
као што ће се ви де ти, раз вој ње ног род ног иден-
ти те та ипак ће зах те ва ти ин тер ак ци ју са дру ги ма, 
а не са мо ње но за до вољ ство и ис пу ње ност са мом 
со бом.

Ипак, Соф ки на чу ве на ле по та, свест о то ме, и 
то за до вољ ство са мом со бом.на  чуд но ват на чин 
ју је по зи ци о ни ра ло у мре жи род них од но са. Не 
оче ку ју ћи ни ког, и не на да ју ћи се да би мо гла да 
се за љу би, Соф ка је раз ви ла за ни мљив ду а ли зам 
сво је соп стве не сек су ал но сти: с јед не стра не би ла 
је чул на, уза вре ла при сва ком му шком по гле ду, а с 
дру ге стра не та се чул ност ни за ког од ре ђе ног му-
шкар ца ни је ве зи ва ла, би ла је из вор са мој се би, и 
са мој се би циљ. Та по дво је ност еро тич но сти о не ког 
из во ра или објек та ка ко ме би би ла усме ре на, да је 
Соф ки спе ци фич ну епр спек ти ву опа жа ња све га што 
се де ша ва, па на кра ју и опа жа ња се бе са ме, као да 
је она као про та го ни ста зби ва ња по дво је на од свог 
соп стве ног по гле да на зби ва ње:

За њу ни је би ло ни од ка квог му шкар ца опа сно-
сти и за то је мо гла да бу де са свим сло бод на. Мо гла је 
кад год хо ће да из ла зи на ка пи ју, и та мо сто ји. Сва ко га 
му шкар ца, мла ди ћа, гле да ла би пра во у очи. Чак са ма 
ули цом, и по ком ши лу ку, кад год је хте ла, ишла је. Ни 
но ћу не би стре пе ла. И због те сво је сло бо де, ни јед ној 
сво јој дру га ри ци ни је за ви де ла, што се, и мла ђа од ње, 
одав но уда ла, већ јој до ма ћин по чео да се бо га ти и она 
ула зи ла у ред имућ них же на, га зда ри ца. Ни шта и ни ко 
код ње ни је мо гао да иза зо ве зло бу и па кост. Јер ви ше 
од свих, и за то за до вољ на со бом, осо би то том сво јом 
је дин стве ном ле по том, она је радвно ду шно све то око 
се бе по сма тра ла (1985а: 29). 
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Соф ка је, да кле, и у по гле ду свог род ног иден-
ти те та, а и у по гле ду мо ћи опа жа ња, дру га чи ја од 
дру гих ли ко ва јер је сло бод на, не за ви сна од дру гих, 
она не же ли и не за ви ди. Усме ре на на се бе и то вр-
ло све сно за до вољ ство со бом, у ње ној при ро ди се 
на ла зе по за ма шне слич но сти са Мла де но вим ли ком, 
из Га зда Мла де на. Ипак, док Мла ден жу ди за дру-
гим од ре ђе ним људ ским би ћем, ба рем у де лу сво га 
жи во та, Соф ка чи ни се, не жу ди ни за чим, осим да 
са ма са со бом мо же би ти она ква ка ква же ли, да са-
ма има кон тро лу над сво јим соп стве ним ужи ва њем, 
ко је не мо ра ни ка да ну жно би ти љу бав пре ма дру гој 
осо би. И све то, при ка за ће нам се из Соф ки не пер-
спек ти ве, она ко ка ко је то „она зна ла“, ка ко је мо гла 
се би у ди ја ло гу са со бом да об ја сни. И ка сни је, ка да 
по ми сли да ће мо жда би ти срећ на са Том чом, то је 
ви ше за ми шље на сре ћа са сво јим соп стве ним ужи-
ва њем, ко је би она, мо жда мо гла, да уде си по сво ме, 
не за ви сно од тог истог све та, чар ши је и кул ту ре.

Сход но то ме, од мо мен та кад на ра тор по чи ње 
да при ка зу је Соф ку као од ра слу же ну, ма ње ви ше 
све што нам се на да ље ка зу је о ли ко ви ма, или о 
чар ши ји, и оста лом све ту, ка зу је нам се на осно ву 
оно га што је Соф ка зна ла и за кљу чи ва ла. Соф ка, 
та ко ђе, сма тра да је због те сво је по зи ци је зна ња, 
и осе ћа ња, ве ћег не го у дру гих же на, по вла шће на 
у од но су на њих. Она дру ге же не и де вој ке жа ли, 
гле да ју ћи са про зо ра сво је ку ће, зна ју ћи већ уна-
пред, ко ли ко су ла жне и вар љи ве њи хо ве на де у то 
да су не ко ме ва жне, да су ле пе, да су по жељ не. Све 
је то вар ка, сва ко је на да ње не чем бо љем у жи во ту 
уза луд и Соф ка све то зна и ви ди, опа жа и слу ти. И 
ту је та до дат на слич ност са суд би ном ка ре њин ског 
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ти па, са оном крај њом, ци нич ном, пред-са мо у би-
стве ном лу цид но шћу ко јом се Ана Ка ре њи на као 
лик од ли ку је то ком чи та ве рад ње, али ко ја пу ни свој 
зе нит и из о штре ност до сти же у оних не ко ли ко са ти 
пред сам чин ње ног са мо у би ства. И, по себ но, Соф-
ка увек по сма тра де вој ке, зна ју ћи у ду шу цео њи хов 
по ло жај, и све оно што је та ко про ла зно и вред но 
жа ље ња у њи хо вој мла до сти и ле по ти, те зна ју ћи 
уна пред чи та ву ту њи хо ву бу ду ћу пу та њу, ви де ћи 
је у свом уму, те сто га не за ви ди им ни ма ло, и не би 
се с њи ма ни ка да ни ме ња ла.

Но Соф кин мир и са мо за до вољ ност, ипак, ни-
су кон тем пла тив ног ти па, и чвр сто су по ве за ни са 
иде јом чул но сти и сек су ал не по жељ но сти. Је ди но 
што Соф ка не би под не ла, то је да се по ја ви не ка 
де вој ка за ко ју би мо ра ла да при зна да је по жељ ни-
ја, при влач ни ја од ње. Тај страх Соф кин све до чи о 
ве ли ком по ти ски ва њу сек су ал но сти ко ја је код ње, 
упра во та ко ду го по ти ски ва на, на ра сла до јед ног 
его цен трич ног по ри ва, ко ји по чи ње и за вр ша ва се 
сам у се би, ве ра да по сто ји не ки ап со лут ни род но 
од ре ђен пре стиж у ње ном жи во ту, ко ји ипак ње ној 
лич ној ег зи стен ци ји да је кључ ни сми сао. И са мо та-
да, ка да би то би ло угро же но, Соф ка би све учи ни ла 
и по кре ну ла се да то спре чи:

Да са мо до ка же ка ко је ипак та ни је над ма ши-
ла, у инат јав но, пред це лим све том би се от кри ла, 
па чак и по да ла, са мо да их уве ри ка ко ње ној ле по-
ти, раз блуд но сти ње не сна ге и вре ли ни и стра сно сти 
ни је мо гућ но да ико ја бу де рав на. Да, стра шно би то 
би ло; али она не би би ла Соф ка, ако то не би учи ни-
ла! (1985а: 33).
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Ов де се, пак, ја сно, не дво сми сле но, ка же, ко ли ко 
је род но од ре ђе ње бит но у раз во ју Соф ки не ин ди-
ви дуе, ње ног су бјек ти ви те та, и у ко јој ме ри се то 
род но од ре ђе ње фор ми ра у ин тер ак ци ји са дру ги-
ма, са све том. Али то ни је ин тер ак ци ја са не ка квом 
утвр ђе ном, не у мо љи вом кул тур ном ма три цом, не-
ком мо но лит ном кул ту ром ко ја за сту па не пи са на 
и не про мен љи ва пра ви ла. То је ди на ми чан, фраг-
мен ти ра ни скуп мо ме на та, под ло жних сва ка квим 
пр о ме на ма у ин тер ак ци ји са дру гим стру ја њи ма, 
та ко да и са ма Соф ка, као да у из ве сним мо мен ти-
ма, ак тив но уче ству је у фор ми ра њу тих кул тур них 
фраг ме на та у све ту ко ји пред ста вља чар ши ја, и при-
том и са ма би ва пот пу но све сна то га. 

Ов де, ме ђу тим, до ла зи мо и до кључ ног пи та ња 
овог по гла вља, а то је при ро да Соф ки ног уну тра-
шњег све та, са зна ва ња и осе ћа ња, јер је тај склоп 
кљу чан за ода бир оно га што се при по ве да. Соф ка 
је та ко ја ми сли, осе ћа, ана ли зи ра, има спо соб ност 
ре флек си је и ау то ре флек си је. Но, Соф ки на спе ци-
фич на спо соб ност да се бе ви ди „удво је но, о ко јој ће 
ка сни је ви ше би ти ре чи, као и да се бе по сма тра као 
очи ма му шкар ца, на ла зи се у крај ње ин три гант ној 
ве зи и са Стан ко ви ће вим спе ци фич ним по ступ ком 
у пред ста вља њу жен ског су бјек та, је дин стве ним у 
чи та вој књи жев ној пр о дук ци ји сво га вре ме на. Чи ни 
се да је сво јим за го нент ним одељ ци ма у ко ји ма се 
ба ви Соф ки ном ау то ре флек си јом по пи та њи ма соп-
стве не сек су ал но сти ука зао на из ве сну па ра диг му 
пред ста вља ња „жен ског“ у књи жев но сти, у кул ту ри, 
па и у је зи ку, оно га што Лиз Ири га рај оцр та ва као 
ре пре зен та ци ју раз ли чи то сти, не че га што се раз-
ли ку је од му шке су бјек тив но сти. Ка ко ова ау тор ка 
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су ге ри ше, по што су је зик и текст увек род но и сек су-
ал но устро је ни, же на је увек  пред ста вље на кроз је-
зик ко јим до ми ни ра му шки прин цип, да кле, као оно 
сво је вр сно не га тив но дру го (Iri ga ray 1985). Сти че се 
ути сак да Стан ко вић, свим тим опи си ма Соф ки не 
род не „удво је но сти“, има на уму да, услед свих ових 
род них ко ди фи ка ци ја кул ту ре, у овом све ту ко ји нас 
окру жу је, тек же на ко ја има ту удво је ну спо соб ност 
ау то ре флек си је, за и ста има и при ступ кул тур ној ре-
пре зен та ци ји ко ја јој до пу шта да бу де све сна се бе 
као (сек су ал ног) су бјек та. У ро ма ну се ка же ка ко и  
са ма Соф ка по не кад под лег не же љи да је као дру ге 
же не, да не ми сли, не осе ћа и не ана ли зи ра то ли ко. 
Ти ме у ства ри и пред ви ђа да ће све ко ли ки из вор ње-
не не сре ће до ћи упра во од то га што она „ми сли“ и 
„зна“ о све ту ви ше не го што би тре ба ло, што ви ди и 
слу ти, те па ти и па ти ће и да ље због то га:

Ка да ће и она већ јед ном ни шта да не ми сли, као 
оста ле де вој ке са мо да жи ви и због то га да је срећ на. 
Це лог да на, од ју тра до мра ка, и она да ра ди, да гле да 
ка ко ће и што ви ше до гра би ти да по је де, а да од уку ћа-
на ко не при ме ти; па он да до бро да ру ча, ве че ра, и то 
слат ко, обла пор но, да би по сле ве че ре је два до че ка ла, 
кад ће ле ћи у ме ку по сте љу, у ко ју ће се од умо ра го-
то во сру ши ти и од мах за спа ти. И он да та ко сва ки дан. 
Све суд би ни да оста ви, па да брек ћу ћи од здра вља и 
сна ге, са на сла дом че ка ка да ће је ко ји за про си ти, ка да 
ће јој би ти вен ча ње, ка да ће има ти му жа; ка да ће и она, 
као и ње не уда те дру га ри це, има ти сво ју ку ћу и у њој 
би ти до ма ћи ца, са му жем ићи по род би ни, по сла ва ма, 
ве че ра ма, као и по са бо ри ма, и сву да гле да ти ка ко ће 
се што бо ље про ве сти, што ви ше јед ти до бра је ла и 
но си ти што леп ше ха љи не“ (1985а: 33). 
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Из ово га од лом ка ја сно је у че му је Соф ка раз-
ли чи та од чар ши је, све та, оне про сеч но сти сво га 
окру же ња, и на ме ће се ми сао да глав на тра ги ка 
Соф ки на (као уо ста лом и Ане Ка ре њи не) до ла зи 
нај ви ше од ње не уну тра шње, мен тал не из вр сно сти, 
од ње ног пре зи ра пре ма ме ди о кри тет ству и осред-
њо сти гра ђан ског жи во та. За њу је та кав жи вот пра-
ва смрт, за то она и жи ви са мо док још има на ду 
да би од Том че мо гла, као да јој је на по ла муж а 
на по ла син, ство ри ти не што по сво јој во љи, истин-
ски вред но, а ка да то не ста не, за њу на сту па ла га-
на смрт. То Соф ки но „ми шље ње“ и „зна ње“, ни је 
зна ње свет ске же не ко ја је ис ку си ла жи вот, про шла 
кроз раз не не да ће и ви де ла све та, па са да, ту сво ју 
спо соб ност за кљу чи ва ња цр пе из лич ног ис ку ства. 
То је пре та ле нат и спо соб ност ин те лек та, ми шље-
ња и опа жа ња, за кљу чи ва ња и пред ви ђа ња, ко јим 
се од ли ку ју кре а тив не ин ди ви дуе, а нај ви ше при -
по ве да чи. 

Упра во због то га нам је при по ве дач, и ау тор ски 
глас, и на ме нио да Соф ки ним очи ма, ми сли ма, и за-
кљу чи ва њи ма и пра ти мо ве ћи део при че. За то и је су 
ра зно вр сни аспек ти ове при че, и они јав ни, спољ ни, 
чар шиј ски, као и лич ни, чул ни и емо тив ни, да ти 
упра во пре ко оно га што је Соф ка мо гла зна ти, чу-
ти, опа зи ти, и та ко, и вер бал но, у ди ја ло гу са ма са 
со бом, или са не ком за ми шље ном, не ви дљи вом ин-
стан цом. За то су ње на ста ња, и ста ња дру гих, углав-
ном, и пре до че ни „ње ним је зи ком“, она ко ка ко је то 
она мо гла за се бе и у раз го во ру са со бом да фор му-
ли ше. А тај уну тра шњи је зик Соф кин, ко ји се по-
кла па у ве ли кој ме ри са кон ци пи ра ним је зи ком при-
по ве да ча, од ре ђу је и чи тав стил и тон при по ве да ња, 
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пер спек ти ву и пер цеп ци ју про та го но сте, као и чи-
та о че ву фа сци на ци ју при чом.

Соф кин бо гат уну тра шњи свет раз ви ја се на је-
дин ствен на чин, пре ма се би и дру ги ма (по ро ди ци и 
чар ши ји) упра во због ње не ду хов не изо ло ва но сти, 
раз ли чи то сти од вр шња ки ња, од оста лих чла но ва 
по ро ди це, све та. Соф ка не де ли сво је ми сли и осе-
ћа ња са њи ма, и не при ма зна ња и вред но сти од 
њих, те се она уо би ча је на не пи са на со ли дар ност 
и со ци ја ли за ци ја ме ђу же на ма, ка ква се обич но 
при пи су је тра ди ци о на лим кул тур ним ми ље и ма, на 
Соф ку не од но си. То је је дан од раз ло га и за што у 
овом ро ма ну не мо же мо ни за ми сли ти не ки је дин-
ствен, ко хе рен тан кул тур ни обра зац ко ме се Соф-
ка (не)су прот ста вља, јер упра во Соф ка не ма та кву 
пред ста ву о све ту из ван ње у сво јој гла ви. Соф ка 
се не бо ри са све том ко ји је та мо не где, из ван ње. 
Соф ка се бо ри са све том у се би, ко ји, до ду ше, ни је 
пот пу но изо ло ван од спо ља шњно сти, и ко ји се та-
ко ђе фор ми ра у ин тер ак ци ји са спо ља шњо шћу, али 
ко ји, та ко ђе, у се би но си на сле ђе про шлих вре ме на 
и мут не ин ту и тив не при ка зе бу дућ но сти.

И та ко се тим спе ци фич ним Соф ки ним опа жа-
њем и „је зи ком“, она ко ка ко је она уме ла то се би 
да пред ста ви, го во ри и о оној са њар ској, и еро ти-
зо ва ној ком по нен ти ње них ви зи ја, ко ја и са чи ња ва 
до ми нан ту Соф ки не ин ту и тив но сти, спо соб но сти 
за кљу чи ва ња, че жњи и пред ви ђа ња. Соф ки се на-
из ме нич но ука зу ју ви зи је и про шлих жи во та, а и 
бу дућ но сти, еро ти зо ва не и жи во за ми шље не. Ње-
но ек ста тич но са ња ре ње, ње ним је зи ком на зна че но 
као „оно ‘ње но’“, као ар хе тип ска сли ка ма шта ња 
о жен ском чул ном ужи ва њу, до се за њу бла жен ства, 
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до пу ње на по сма тра њем и осма тра њем све та ко ји 
иде ми мо ње, ука зу је на ко ји на чин Соф ки на жи-
ва има ги на ци ја об ли ку је при по ве да ње, и на ко ји 
на чин је ње на суд би на ам бле ма тич на у Стан ко ви-
ће вом фик ци о нал ном све ту. Соф ка ни је са мо же на 
од ре ђе ног кон тек ста и мо мен та – она је пре сек про-
шлих и бу ду ћих ве ко ва у Стан ко ви ће вом опу су ко ји 
се, чи ни се нај ви ше ба ви упра во тим –исто ри јом и 
по све том људ ској че жњи за чул ним и емо тив ним 
бла жен ством. 

И то нео бич но упи си ва ње ове те ме у тај жен-
ски лик, чи ја се ма шта и че жња та ко сло бод но и 
та ко бо га то раз ви ла чул но и емо тив но, нео ме ђе на 
окол но сти ма, већ ду бо ко ин тер и о ри зо ва на, као да 
је об ли ко ва ло и вр сту го во ра на ра то ра, ње гов ри-
там, из бор ре чи, ја сно ћу и не у јед на че ност.  Че сто 
се чи ни да на ра тор, по не кад и сам збу њен оним што 
Соф ка, зна, осе ћа, ми сли, ма шта, што опет, де лу је 
и ње му нео бич но и не чу ве но, јер за те ње не ми-
сли и ма шта ња ни ко не зна, би ва и сам фа сци ни ран 
оним што пре но си, па су му упра во те, нај ва жни-
је, ре че ни це, не ка ко нај ду же, нај бо га ти је сли ка ма, 
и ма да не са вр ше не и че сто пре тр па не, чи ни се да 
од ра жа ва ју фа сци на ци ју тог не ког за ми шље ног 
ока и уха ко ји пра те Соф кин уну тра шњи свет. Сти-
че се го то во ути сак да је на ра тор, об у зет, на про-
сто за бри нут да не ће до кра ја, па жљи во и тач но, 
пре не ти тај Соф кин опа жај ни свет, да се бри не да 
ње го ва ин тер вен ци ја ни је до вољ но ре чи та ни ин-
ди ка тив на да пре до чи тај Соф кин уну тра шњи свет, 
па се тру ди да у сва ку ре че ни цу и опис сли ке уне-
се што ви ше де та ља ко ји опи су ју сва ки мо ме нат, и 
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при бли жа ва ју га, као чо век ко ји не вла да до кра ја и 
са си гур но шћу је зи ком ко јим го во ри, па из ве ли ке 
пре до стро жно сти да не што по гре шно не пред ста ви, 
ко ри сти мно го ви ше ре чи и фра за не го што би би-
ло по треб но не ко ме ко ме је тај је зик ма тер њи. Тај 
нео би чан ефе кат го ми ла ња ре чи, да се не ки де таљ 
опи са слу чај но не би ис пу стио, и да чи та лац не би 
ни нај ма њу сит ни цу схва тио не пот пу но, пре до че ни 
су та ко да нам ука зу ју да је то, упра во, Соф ки но 
опа жа ње та кво, оштро, све о бу хват но, а ипак стал-
но „уз не ми ра ва но“ уну тра шњим до жи вља ји ма и 
не ми ри ма. 

Ефе кат усме ра ва ња при по ве да ња кроз Соф ки ну 
пер спек ти ву про на ла зи мо у не ким од нај у збу дљи-
ви јих стра ни ца ро ма на, на ко ји ма се опи су је оче-
ки ва ње ефен ди Ми ти ног ми сте ри о зног по врат ка из 
Тур ске, до ла ска ку ћи по сле то ли ко го ди на, при че му 
Соф ка, прак тич но, по след ња са зна је да је раз лог 
Ми ти ног до ла ска ње на про ше ви на и, пред ви ђе на 
уда ја за га зда Мар ко вог си на. Све до по след њег мо-
мен та, до га зда Мар ко ве по се те, Соф ка, на осно ву 
сво је раз ви је не ин ту и ци је, ве ру је да ефен ди Ми та 
пла ни ра да про да ку ћу, или да ју је већ про дао, те да 
је га зда Мар ко у ства ри ку пац ку ће. Соф ка је то ли ко 
уве ре на у ту сво ју про це ну, да је да ни ма ела бо ри ра 
у сво јој гла ви, и чак до не кле одо бра ва тај по сту пак, 
а сам тај про цес ње ног раз ми шља ња пре до чен је 
као не у тра лан про по ве дач ки глас, та ко да чи та лац 
за и ста с раз ло гом за тре ну так сам би ва у за бу ни. 
Та за бу на у Соф ки ном раз ми шља њу, под цр та ва 
иро нич но су ро вост са ме од лу ке, и ци нич но на во-
ди чи та о ца да, ка сни је ре тро ак тив но, це лу за бу ну 
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око ку по ви не ку ће, са гле да као ту жну ме та фо ру за 
Соф ки ну не же ље ну суд би ну.12 

То, да је за и ста он про дао ку ћу, ви де ло се и по-
сле. Ви де ло се пр во по то ме што он ре као да ће по-
но во до ћи. Да кле, са да је са мо до шао да им ја ви да 
би она, ма ти, има ла ка да да се спре ми, да све ства ри, 
по ку ћан ство уре ди, те да, кад доц ни је са куп цем до-
ђе, мо же од мах ку ћу да му пре да, сав ре сто но вац 
да при ми, и они он да, са тим спре мље ним ства ри ма, 
на ме шта јем, са њи ме да от пу ту ју (1985а: 61).

И мно ги де та љи, на ро чи то сре ђи ва ње ку ће, по-
твр ђу ју Соф ки не сум ње да је отац си гур но про дао 
ку ћу, те је мај ка за то та ко тму р но рас по ло же на. 
Основ на ло гич ка по гре шка Соф ки на ни је у ње ном 
про це су опа жа ња и за кљу чи ва ња, већ, на про сто, у 
под све сној ис ку стве ној ли ми ти ра но сти ње ног ви-
до кру га – она у том мо мен ту не мо же да за ми сли 
ни шта стра шни је и коб ни је по рас по ло же ње ње не 
мај ке, до про да ју ку ће, њи хо вог по но са и је ди ног 
бла га, јер се бе у том мо мен ту, Соф ка ни по че му не 
за ми шља и не пој ми као не ка кво вла сни штво ко је 
мо же да се да за не ке нов це. Па же на у ку ћи и це лој 
фа ми ли ји, и увек у по ло жа ју ефен ди Ми ти не „Соф-
ки це“, њој јед но став но уда ја као иде ја, или кон цепт 
по на ша ња, пре ла зак у дру гу по ро ди цу, не до ла зи у 
ми сли. А осим то га, ду го од су ство ефен ди Ми те из 
њи хо вих жи во та, са ко јим су се сви по ми ри ли већ 
као са ко нач ним, до ве ло је и до то га да Соф ка свој 

12 О поступцима самообмањивања Софкиног лика, као пси-
хо лош ког процеса потискивања, видети у тексту Бојана Чолака 
“Функција лажи у роману Нечиста крв  Борисава Станковића” 
(Чолак 2004). 
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од нос са оцем и да ље ви ди са мо из пер спек ти ве 
де вој чи це, ко ја са стра хо по што ва њем при ла зи оцу, 
ма ла и си ћу шна, и те шко мо же се бе да за ми сли као 
би ло ка кав цен тар ње го вих по сло ва.

Због то га, ка да се га зда Мар ко по ја ви, Соф ка, 
про сто са за до вољ ством што јој је та ко већ све „уна-
пред ја сно“, све вре ме, за ње га ми сли да је ку пац 
ку ће, и све вре ме, слу ша ју ћи тр го вач ки тон њи хо вих 
раз го во ра, све се ви ше и ви ше уве ра ва да је реч о 
ку ћи. А све тач но она опа жа, и да га зда Мар ко ни је 
стар, и да су сви у ку ћи уз бу ђе ни и за грц ну ти, и да 
је гост фа сци ни ран сви ме што ви ди, је ди но јој не 
па да на па мет да би она мо гла би ти оно што је пред-
мет уго ва ра ња. На кон ми ну ци о зног опи са чи та ве 
сце не пр вог до ла ска Мар ко вог у ку ћу, и све га што 
је прет хо ди ло, при по ве да ње се пре ки да, и из јед не 
ста бил ни је уда ље ни је вре мен ске пер спек ти ве, али 
и да ље Соф ки не, ко мен та ри ше се то ње но „не до се-
ћа ње“ да је она пред мет до го ва ра ња. Зна ју ћи оби чај 
да се де вој ка скло ни код ро ђа ке кад је ис про ше на, 
Соф ка тек су тра дан схва та да је у пи та њу би ла про-
сид ба, и то је пре не ра зи, а пре не ра зи је пре све га то, 
ка ко она ни је то од мах и зна ла:

Ни је она као сва ка: ни је де те, ши па ри ца, да 
ни шта не зна и не сме да зна, па та ко у трен, ка ко 
они хо ће, са њом да чи не...Ал и по ред све га то га, нај-
го ре, нај те же јој је би ло: ка ко она да то не осе ти, ако 
не у по чет ку, а оно бар си ноћ – да тај гост ни је ку пац 
ку ће, већ, већ...(1985а: 71).

Соф ку, да кле, из ра зи то за па њу је ка ко она, ко ја 
је за се бе сма тра ла да све ви ди и зна, ба рем у ку ћи, 
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ни је мо гла зна ти, баш оно што је за њу би ло нај ва-
жни је. То је пр ви удар, у це лом ње ном жи во ту, ко ји 
ће јој от кри ти да ње на род на уло га ни је фик си ра на 
у вре ме ну и про сто ру, и да, по го то во, ни је под кон-
тро лом ње, Соф ке, као што је она ве ро ва ла, већ се 
фор ми ра у ин тер ак ци ји са дру штве ним хе ге мо ниј-
ским од но си ма мо ћи. А још ће је ви ше пре не ра зи-
ти та из не над на про ме на у ди на ми ци и пер цеп ци ји 
ње ног род ног иден ти те та од стра не дру гих, ње коja 
je од ра ста ла уз осе ћа ње да је це ла по ро ди ца во ли и 
обо жа ва, што ме ђу тим, ни је зна чи ло да је она из над 
не у мит но сти људ ске тра ге ди је и да је љу бав ње не 
око ли не до вољ на да је са чу ва од фраг мен тар них и 
не до ку чи вих ги ба ња чар шиј ских оче ки ва ња:

...И то је Соф ку нај ви ше по ра жа ва ло, уби ја ло. Што 
та ко са њо ме да чи не; и то са њо ме, са ко јом су се до ско-
ра с то ли ким по што ва њем и љу ба ви оп хо ди ли? А са да, 
као да она ни је ни шта, и ни ка да ни шта ни би ла. Не го, 
као да је увек би ла обич на, као не ка ствар. И то за ко га 
да је уда ју? Ко ји је то? Шта је? Ода кле је? (1985а: 72).

И, за тим, ка да до зна да је уда ју, за пра во, за де-
те, де ча ка од два на е стак го ди на, Соф ка (ко ја у том 
мо мен ту и не зна да би то мо гло да зна чи не ча стан 
жи вот са све кром), од са ме по ми сли да њу, ко ја је 
чу ве на, ви ша од свих, уда ју за де те, за Соф ку пред-
ста вља на пр вом ме сту сво је вр сну увре ду од стра не 
ње не по ро ди це, као под смех не ка кав, же љу да је 
не ко уни зи, пре не го оно што се уи сти ну ка сни је то 
ма ни фе сто ва ло као род но на си ље и не сре ћа. 

Али, ка да ефен ди Ми та ого ља ва сво је не срећ но 
си ро ма штво и то тал ну про паст пред њом, о че му је 
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би ло већ ре чи у прет ход ном по гла вљу, Соф ка мо-
мен тал но схва та да ње но по ни же ње, у це лом то ку 
до га ђа ја, ни је ни је ди но, а ка ко са ма по ми сли, ни 
нај ве ће. Јер на хи је рар хи ји др штве них по зи ци ја, 
ефен ди Ми тин пад, у од но су на оно што је не кад 
био, у Соф ки ним очи ма тог мо мен та, го ри је и ве ћи 
од ње ног па да ко ме је из ло же на ти ме што је уда ју 
за де те. При том, Соф ка до ла зи и на по ми сао ко ја јој 
да је и сна гу да све то при хва ти: то је иде ја да, ако 
она, Соф ка, око све га то га за у зме став и по на ша ње 
да је она то ли ко уз ви ше на и по себ на да јој уоп ште 
не сме та ни уда ја за де те, ни од ла зак у се љач ку ку-
ћу, већ да јој све то чак и ла ко па да, јер ти ме чи ни 
осо би ту част и ми лост све кро вој фа ми ли ји, сви ће 
је гле да ти још ви ше са ди вље њем и по што ва њем. И 
тај став, под у прт дир љи вим из ли ви ма обо жа ва ња од 
стра не сва ко га из га зда Мар ко ве по ро ди це на са мој 
свад би, за и ста ће и спро ве сти Соф ку до сто јан стве-
но кроз све то, све до мо мен та, док Соф ки не пад не 
на па мет, и не ја ве јој се у се ћа њу сви они де та љи, 
о са гре ше њу се ља ка са сна ја ма док су им си но ви 
још пре ви ше мла ди. То је ин ту ци ја ко ја на ра то ра и 
чи та о ца спро во ди не по гре ши во и уз бу дљи во, овај 
пут до пра вих за кљу ча ка, от кри ва ју ћи сву Соф ки ну 
ин те ли ген ци ју и тра ге ди ју ње не суд би не. 

*  *  *

Соф кин бо гат уну тра шњи свет, ње на моћ са-
зна ва ња, опа жа ња, за кљу чи ва ња и ло гич ког по-
ве зи ва ња чи ње ни ца, као и ње на пој мов на оба ве-
ште ност, об ли ку ју на ра ци ју у овом ро ма ну, и да ју 
јој спе ци фи чан, род но осе тљив, а, при том, опет и 
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филозо фск o ди мен зи о ни ран ка рак тер. Соф кин лик 
и оно што је она мо гла зна ти о се би и дру ги ма, и 
ка ко је мо гла ви де ти сво ју по зи ци ју у све ту, њен 
су бјек ти ван и ра зно лик по глед на свет, пред ста вља 
и фор мал ну и зна чењ ску па ра диг му на ра ци је у овом 
де лу. Ни је реч о на ра то ру ко ји „са гле да ва“ и „раз-
у ме“ Соф ку, реч је о Соф ки са мој као на ра тив ној 
ин стан ци ко ја са зна је и са гле да ва се бе са му, па и 
сва ког из сво је и га зда Мар ко ве фа ми ли је, и све оне 
ду ше ко је ће тек до ћи и ро ди ти се, као ње ни по-
том ци. И ту нам, се, на тој ми сли, где се за вр ша ва 
Соф кин лу ци дан и жив по глед на свет, и по сле че га 
она ви ше и ни је ми сле ћи су бје кат, већ тек још јед на 
не у ред на ком ши ни ца ко ја пи је ка фу и ра ки ју и се ди 
по чар ши ји, за вр ша ва и при ча и на ра ци ја, упра во ту 
где Соф ка од ла зи у свој ла га ни ду хов ни не ста нак. 
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По гла вље 4
(НЕ)КО ХЕ РЕНТ НОСТ МЛА ДЕ НО ВОГ 
СВЕ ТА: ЧУЛ НО И КОГ НИ ТИВ НО 

ИС КУ СТВО ДЕ ЛО ВА ЊА

Ово по гла вље од но си се на пре и спи ти ва ње 
ту ма че ња мо ти ва ци је ли ка га зда Мла де на, од но-
сно уче ста лог по ступ ка пре ћут ног из о ста вља ња 
ва жних оба ве ште ња у Стан ко ви ће вој про зи, ко ји 
че сто функ ци о ни ше по прин ци пу фраг мен тар ног 
од но са са мог ли ка пре ма соп стве ном осе ћа њу или 
ми шље њу. По сту пак фраг мен тар не ко му ни ка ци је 
из ме ђу ли ка и ње го вог соп ства је је дан од кључ них 
мо ме на та ка ко на ра тив ног пр о се деа, та ко и су ге ри-
са не ме та фи зич ке ди мен зи је ју на ка и од но са пре-
ма кул тур ном ми љеу ко јем се обра ћа. Стан ко ви ћев 
ју нак је, на не ки на чин, ин стан ца чи ји су по ступ ци 
„на по ла“ де фи ни са ни: то је ре зул тат при по ве дач ког 
по ступ ка на ра то ра ко ји, као што смо већ го во ри ли, 
по ти че „од не куд из чар ши је“, и не ка ко је, као што 
и Но ви ца Пет ко вић пи ше у свом есе ју о Не чи стој 
кр ви (Пет ко вић 1988), бли зак са ју на ком, ма да он 
ни је и ју нак сам. По што је чо век ми љеа, да кле чо век 
за ко га се под ра зу ме ва ју од ре ђе ни кул тур ни ко до-
ви, па не што по не кад мо же да оста не и не из ре че но, 
или по лу и зре че но, чи та лац ће мо ра ти да па жљи-
во, без из о ста вља ња, пр о сту ди ра сва ку ре че ни цу, 
не би ли био си гу ран да је све, до кра ја, схва тио 
и раз у мео, јер сва ка, па и нај ма ња сли ка или ре че-
ни ца, има не из мер ну ин тер пре та тив ну вред ност за 
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раз у ме ва ње у ве зи са тим ку да од ла зе Мла де но ве 
ми сли и осе ћа ња.

О до га ђа ју ко ји је кљу чан за из у ча ва ње раз во ја 
Мла де но вог уну тра шњег све та, ње го вог од би ја ња 
Јо ван ке, ко је се ни кад ни је ни ма те ри ја ли зо ва ло као 
„од би ја ње“, али, опет, сви су га до жи ве ли та ко, Бо-
јан Чо лак пи ше:

По сле сце не у ко јој се Мла ден од ри че Јо ван ки не 
љу ба ви, по чи ње и ње го во уну тра шње ока ме њи ва ње. 
До тре нут ка од би ја ња за па жа се да је он емо ци о нал но 
бо гат и да во ли. Љу бав за вр шно са кра јем тре ћег по-
гла вља, пред ста вља са став ни део ње го вог жи во та. Це-
ло тре ће по гла вље по све ће но је при ка зи ва њу Мла де-
но вих осе ћа ња пре ма Јо ван ки. У ње му се она по ка зу је 
као је ди ни ње гов сан. Зна чи, до че твр тог по гла вља 
Мла ден је са мо спо ља умрт вљен, сти снут, ока ме њен. 
У че твр том по гла вљу се, ме ђу тим, од ње га, зах те ва да 
се од рек не љу ба ви пре ма Јо ван ки (Чо лак 2009: 69).

То „од ри ца ње“ од Јо ван ке оста ће, ко ли ко кљу-
чан, то ли ко и за са вре ме ног чи та о ца тек по лу-об ја-
шњив чин Мла де но вог са мо о др жа ња, ње го вог спе-
ци фич ног спро во ђе ња соп стве ног род ног иден ти те-
та. Ко ли ко год да је, пре ма оп штим оче ки ва њи ма, 
љу бав и љу бав но осе ћа ње, че жња пре ма дру гој осо-
би, оно што би сва ка ко би ло са став ни део Мла де-
но вог род ног иден ти те та, то ли ко је, рав но прав но, и 
уз др жа ва ње од тог осе ћа ња, и одо ље ва ње ње му, оно 
што род но де фи ни ше осо бу. „Ока ме ња ва ње“ о ко ме 
пи ше Чо лак, је сте је дан па ра док са лан, али мо ћан 
про цес уз ди за ња љу бав не че жње на пи је де стал вр-
хун ске жр тве, и вр хун ског пси хо ло шког и кул тур ног 
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ка пи та ла, упра во ње ним по ри ца њем, од ба ци ва њем. 
Та ко је Мла ден, том жр твом ко ја је сви ма би ла по-
зна та, а ко ја се ти ца ла не чег нај лич ни јег и нај ин-
тим ни јег, упра во пре ко тог са мо по жр тво ва ног чи на 
из град ње спе ци фич ног род ног иден ти те та, гра дио 
и сво је ме сто у кул тур ном ми љеу.

Кад има мо све то у ви ду, са ма Мла де но ва мо-
ти ва ци ја да од ба ци сре ћу са Јо ван ком, оста вља од-
ре ђе ну сен ку сум ње у од но су на оно што се екс-
пли цит но, у са мом тек сту ка же, а то је да је глав на 
мо ти ва ци ја за тај чин би ла си ро ма штво Јо ван ки не 
ку ће. Чи ни се да у слу ча ју Мла де но ве мо ти ва ци је 
мо же мо го во ри ти о два ни воа ње го ве мо ти ва ци је за 
од би ја ње бра ка са Јо ван ком: онај, јав ни, фак то граф-
ски, и онај не при зна ти, не му шти. Та пр ва, јав на, 
фак то граф ска мо ти ва ци ја од го ва ра сле де ћем Чо ла-
ко вом уви ду:

Као син пр ве нац, Мла ден зна да ни је по жељ но 
да оже ни де вој ку из си ро ма шне ку ће. Та ква же нид ба 
из и ски ва ла би, бу ду ћи да де вој ка не до но си ми раз, 
ве ли ке тро шко ве ко ји би мо гли ути ца ти на да љу тр го-
ви ну, а са мим тим и на ма те ри јал ни ста тус по ро ди це. 
Иа ко не ка да це ње на, Мар ко ва ку ћа пред ста вље на је 
као оси ро ма ше на и де ге не ри са на. Отац Јо ван кин, по-
след њи од ве ли ке по ро ди це, по цео дан се део је код 
ку ће, чу вао се и ле чио. Сто га, ка ко је сма тра ла Мла-
де но ва по ро ди ца, Јо ван ка ни је би ла до вољ но до бра 
при ли ка за ње га (Чо лак 2009: 67). 

У са мом тек сту ро ма на, не ко ли ко па су са су по-
све ће на овом ти пу мо ти ва ци је, и то пре до че на су-
вим, ра чу но вод стве ним је зи ком тр го ви не и тр го ва ца:
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Мла ден не са мо да ни је дао да се у њ што по сум-
ња, већ, ето сам се је ње од ре као јер је знао да ни је за 
њ, њи хо ву ку ћу, рад њу. Зна да, ако би је узео, ово ма ло 
што се има, што се за те кло у рад њи но ва ца, мо ра ло 
би да се, по што она ни шта не до но си, све на свад бу 
утро ши, и рад ња би ста ла и по сле, ко зна ка да и ка ко 
би се мо гло да до ђе до тих но ва ца, да се опет поч не 
рад, ку по ви на, про да ја на ве ли ко а да се не стре пи 
сва ки час да, ако се од мах по бо љу це ну не про да, да 
ће се про па сти, не има ти ни што је нај ну жни је (Стан-
ко вић, 1985б: 46).

Ипак, ако схва ти мо овај на ве де ни па сус као део 
не ка квог Мла де но вог уну тра шњег мо но ло га, он-
да би смо мо гли да упи та мо и ко ме се то, у ства ри, 
Мла ден оправ да ва овим ре чи ма, и да ли, го во ре ћи 
у се би том не ком за ми шље ном дру гом, Мла ден на 
не ки на чин сво јим пра вим мо ти ви ма за од би ја ње, 
при до да је ра ци о нал на об ја шње ња, ко ји ма мо жда и 
ни је са свим ме сто ту. Та ко већ до ла зи мо на план 
оног дру гог, не при зна тог и не му штог ни воа Мла де-
но ве мо ти ва ци је. На и ме, Мла ден из но си две кон ста-
та ци је, ко је очи глед но сна жно до жи вља ва као тач не, 
а то су да Јо ван ка „ни је за њ, њи хо ву ку ћу, рад њу“, 
и да, ако би њу узео, но вац би се по тро шио, а пи та-
ње „ка да и ка ко би се мо гло да до ђе до тих но ва ца, 
да се опет поч ну рад, ку по ви на, про да ја на ве ли-
ко“, (1985б: 46). Обе ове тврд ње про пра ће не су и 
из ве сним ра ци о нал ним об ја шње њем, јер, ка ко се 
ка же, уште ђе ни но вац би се сав по тро шио на свад бу 
са Јо ван ком, „по што она ни шта не до но си“(1985б: 
46). Ипак, све ове ре че ни це, упр кос ра ци о нал ним 
раз ја шње њи ма име а ју из ве сни ли ми нал ни ка рак-
тер, кон ден зо ван упра во у тој кон ста та ци ји, да она 
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„ни шта не до но си“. То „ни шта“ од но си се на ону 
ра ци о нал ну стра ну Мла де но вог жи во та, на ону ње-
го ву ре ал ност, а то је ре ал ност сти ца ња ма те ри јал-
ног и дру штве ног ста ту са ње го ве по ро ди це, оних 
ко ји ма се он по све тио у жи во ту: мај ке, ба бе, и бра-
та. Све те ре че ни це ука зу ју не на то да би Јо ван ка, 
за и ста, до не ла не ки ве ли ки тре нут ни тро шак у раз-
во ју Мла де но ве по ро ди це, већ би зна чи ла за сни ва-
ње но вог прав ца у по ро ди ци, и ко зна, да ли би тај 
пра вац био уоп ште окре нут ка сти ца њу и уве ћа ва-
њу имо ви не, већ би Мла де на, мо жда, због љу ба ви, 
од вео ка не ким дру гим при о ри те ти ма. Јо ван ки но 
при су ство у ку ћи ни је до бро за ма те ри јал ни по ло-
жај Мла де но ве „основ не“ по ро ди це, оно че му се 
он одав но за ве то вао, же ле ћи да „по пра ви“ гре шке 
род ног по ло жа ја сво јих прет ход ни ка, оца и де де. 
Сви то, осим са ме Јо ван ке, пре ћут но зна ју. За то ни-
ко ни шта отво ре но и не го во ри Мла де ну. Јо ван ка би 
Мла де ну до не ла у ку ћу сре ћу, љу бав, за до вољ ство, 
раз дра га ност. Мла ден ко ји још увек има пу но да 
стек не, и још ду го да жи ви аскет ским усред сре ђе-
ним жи во том, без ла ко ми сле но сти и раз дра га но сти, 
зна да упра во због те сре ће и љу ба ви, Јо ван ка „ни је 
за њи хо ву ку ћу“. 

Из бор ко ји се по ста вља пред Мла де на, и ни је из-
бор. Он то зна, од са мог по чет ка, и оно што му је те-
шко у тим да ни ма пред Јо ван ки ну свад бу, и у вре ме 
свад бе, пред ста вља ви ше не ка кав не мир што це ла 
ствар уоп ште мо ра да га под се ћа на то да је и он емо-
тив но би ће, и да, од би ја ње пре пу шта ња љу ба ви у 
жи во ту ипак не про ла зи без бо ла. И Мла де ну, и сви-
ма „лак не“ оно га мо мен та кад свад ба про ђе, као да 
је сам Мла ден про шао тај нај ве ћи, и мо жда, је ди ни 
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тест са мо по жр тво ва ња. По сле тог те ста, сви већ 
осе ћа ју ко ли ка је ње го ва лич на сна га да се од у пре 
осе ћа ји ма, и све му лич ном, и сви на слу ћу ју „ко ли-
ки ће и ка кав ве ли ки тр го вац он би ти“ (1985б: 47). 

Ово „ ра ци о нал но“ об ја шње ње од у ста ја ња од Јо-
ван ке, са мо при кри ва оно што у Мла де ну оста је та 
не му шта, не при зна та мо ти ва ци ја, а то је ре ше ност 
да сва ки свој осе ћај под ре ди ра ду на сти ца њу си гур-
но сти и угле да. По рив да се бу де ве ли ки, зна ча јан, 
це њен, уз ви шен, да се жи вот др жи под кон тро лом, 
и да сви дру ги ода ју при зна ње све му то ме, над вла-
да ва све дру ге по ри ве. Да ти дру ги по ри ви ни су за-
у век уга ше ни ни у јед ном чо ве ку, ви ди се из то га 
што Мла ден, што је ста ри ји, све ви ше и ви ше осе ћа 
же љу да бу де сам. Дру гим ре чи ма, ле пе ре чи, по-
што ва ње и ди вље ње дру гих, ка ко би ва ста ри ји, све 
га ви ше и ви ше под се ћа ју на ње го ву лич ну не сре ћу. 
„Раз ли чи тост“, из вр сност, од ли ко ва ње од дру гих, 
све ви ше се ма те ри ја ли зу је као оно што у су шти ни 
ствар но и је сте за Мла де на, а то је изо ла ци ја. Тек 
кад је сам са со бом, Мла ден у соп стве ној изо ло ва-
но сти про на ла зи сна гу и оправ да ње за свој жи вот.

Пи сац вр ло те мељ но опи су је Мла де нов пут над-
вла да ва ња са мог се бе, и ње гов ри ту ал ко му ни ка ци је 
са Јо ван ком у вре ме ни ма на кон ње не свад бе, и јед ну 
нео пи си ву, зло слут ну и би зар ну иди лу ко ја из тог 
ри ту а ла про ис ти че. Је дин стве ност тог опи са осва ја 
чи та о ца из ве сном хи рур шком пре зи зно шћу, оним 
сти лом Ми ха е ла Ха не кеа, опи са ном прет ход но у 
књи зи. Мо де ран, те ме љан, ми ни ма ли стич ки стил, 
у ко ме се ми кро скоп ски при ступ опи си ва ња сце не 
сме њу је са па но рам ским опи су је ту срећ ну, ве се лу, 
а ипак не ка ко за мра че ну, иди лу, у ко јој жи ве те три 
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по ро ди це: Мла де но ва, Јо ван ки на и Јо ван ки ног му-
жа. Мла де но вим очи ма се опи су ју ти њи хо ви су сре-
ти и ве се ли руч ко ви и пи је ња, че му нај ви ше ку му је 
Мла де но ва ба ба. И док Јо ван ка, ту жна, али ипак 
за у зе та не чим, у овом слу ча ју бра ком, ба рем у ти-
хој ту зи уче ству је у тим при зо ри ма, без пре те ра ног 
екс по ни ра ња, Мла ден ак тив но, са осо би тим тру дом, 
као нат чо век, па зи да ни ко ни јед ног мо мен та и не 
по ми сли и не при се ти се да он због све те иди ле, 
ни ка ко не мо же би ти сре ћан, већ на про тив, хи та да 
у то ме уче ству је, као да му је све то нај при јат ни је 
и нај о пу ште ни је дру же ње у жи во ту. 

Јо ван кин бол је, од ње не сил не љу ба ви, ви ше 
бол за ње га са мо га, не го за њу са му, као да је њој, 
на не ки на чин, и до пу ште но да иза зи ва сум њу, да и 
по ка же сво ју пат њу, а ње му је дво стру ко те же, јер 
по ред бо ла мо ра још и да чи ни, за љу де, све су прот-
но то ме бо лу. Вр ло ефект но, Стан ко вић из бе га ва да 
о Мла де но вом бо лу го во ри из Мла де но ве пер спек-
ти ве, већ ко ри сти Јо ван ки ну свест о то ме, не би ли 
та ко, убла же но, ре као не што о Мла де но вом по ло-
жа ју, као да је Јо ван кин свет лак ше до ку чив, као да 
је ње ну ту гу лак ше пој ми ти :

И сви би срећ ни, ра до сни, на ста вља ли да се ча-
сте, оста ју на ру чак... Уве че опет, ко ли ко их је пу та 
та ко исто све за ти цао Мла ден код њих, обич но до ле, 
у ба шти, одво је ни и на тра ви се де, пи ју, ме зе ти шу и 
ча сте се. Ба ба, као ни ка да до та да, рас по шна, ну ди 
јед на ко, не да да од ла зе.

У по чет ку Јо ван ка, све као чу де ћи се и у стра ху, 
ка ко да они, „цео свет“, не зна за ту ње ну љу бав пре-
ма Мла де ну, и бо је ћи се да се то ни је за бо ра ви ло, не 
мо гу ћи да као до пу сти ни ти да да је то за и ста би ла 
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ша ла, ни шта, ма ли за нос и бу да ла шти на – јер не би 
ова ко и да ље про ду жи ли да жи ве јед ни с дру гим чак 
и ви ше, усрд ни је – стре пе ла је, ни је мо гла да пој ми. 
Али доц ни је пак је би ла и ра до сна што мо же ста ру 
на ви ку да про ду жи. Да је као пре го то во сва ки час код 
Мла де но вих. (1985б: 49).

...Са мо за на век је би ла не ста ла из ње них очи ју 
она ве се ла, без бри жна, ја ка, сил на ра дост, не бри ну ћи 
се шта ће би ти, јер је би ла уве ре на да ће то он, Мла-
ден, би ти, и пр са јој, ма да су би ла буј ни ја, раз ви је ни ја 
не го пре ђе као де вој ком, ипак би ла су као омек ну ла 
и угну ла; го ре, кључ на кост ја че се ис пре чи ла и на 
еа зви је ном јој, бе лом вра ту ја че, ви ше се ја бу чи ца 
ис ти ца ла, ма да је би ла у те лу, ста су још буј ни ја, раз-
ви је ни ја и за но шљи ви ја... (1985б: 49).

Јо ван ки на ту га се оспо ља ва на њој, и ти ме и би-
ва убла же на, јер је ма те ри ја ли зо ва на, ма кар и са-
мо за око вр ло па жљи вог по сма тра ча. Јо ван ка ипак 
има и при ли ку да убла жи свој бол због не по ста ја ња 
Мла де но вом же ном, бу ду ћи да при ја тељ ско др жа ње 
Мла де но ве ку ће пре ма ње ној но вој ку ћи, да је њој 
и да ље при ли ку да и да ље Мла де на ви ђа, и сим бо-
лич ки, и да ље жи ви у оној но стал гич ној про шло сти, 
при ма ју ћи то као уте шну си ту а ци ју у жи во ту. Али, 
с дру ге стра не, Мла де но ва си ту а ци ја, као не ко га 
ко се све вре ме др жи као да му Јо ван ки на уда ја за 
дру гог при чи ња ва ве ли ко за до вољ ство, Јо ван ки се 
чи ни као мно го ве ћа ка зна. Кроз тај Јо ван кин ду бок, 
ин ту и тив ни до жи вљај Мла де но вог уну тра шњег бо-
ла, чи та лац до би ја увид у то ко ли ка је мо ра ла би ти и 
сна га Мла де но ве љу ба ви за Јо ван ку, и те жи на ње го-
вог „пре тва ра ња“ да те љу ба ви не ма, има ју ћи у ви ду 
ко ли ко је Јо ван ка све сна оба та Мла де но ва осе ћа ња:
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Она ни ка да ни је то мо гла да под не се. Кад год би 
до шла, увек би за дрх та ла. Не од бо ла, не од љу ба ви, 
већ од ње га. Све се бо ја ла да мо жда он у по та ји не 
па ти, не ту жи за њом, и да кад је још ви ди он да да му 
ни је још те же. Да му ни је те шко ви ђе ње, го вор с њом. 
И за то го то во увек, кад год би до шло вре ме руч ку, ве-
че ри, кад се зна ло да ће он до ћи, она би од ла зи ла од 
њих. Од ла зи ла, да опет, кад он оде од ку ће, вра ти се, 
се ди с ње го вом ма те ром, ра де, раз го ва ра ју. Као и пре, 
де вој ком, та ко и са да, же ном, го то во је ви ше би ла код 
њих, не го код сво је ку ће (1985б: 50).

Но, це ла ова крат ка, и кон ци зна ана то ми ја Мла-
де но ве љу бав не при че кри је у се би не што па ра док-
сал но у са мој ср жи. Стан ко вић нас је ов де, на и ме, 
јо ше јед ном на вео да по ве ру је мо да је реч о јед ној 
по ро дич ној са ги, док је, про блем љу ба ви и емо-
ци о нал но сти јед ног, цен трал ног ли ка де ла, у жи-
жи свох де ша ва ња, но се ћи све оне бит не то но ве и 
по ру ке ро ма на. У жи во ту ве ли ког и чу ве ног Га зда 
Мла де на, пре ма Стан ко ви ће вом ау тор ству, нај ве ћи 
и по ме на нај вред ни ји до га ђај је та нео ства ре на и 
по ти сну та љу бав пре ма Јо ван ки, ко ја је исто вре-
ме но и нај ве ћи усуд, и нај ве ћи за лог Мла де но вог 
успе ха на дру гом по љу. Тај за лог је вр ло чу дан, и 
те шко појм љив, без об зи ра на све опи се и до са да-
шње ана ли зе овог де ла. Чи ни се, на пр вом ме сту, да 
је зна чај тог за ло га, пре све га, сим бо лич ки, а не у 
пра вом сми слу ре а лан и ма те ри ја ли стич ки. Сам тај 
опис на став ка жи во та, у ко ме се за Мла де на и Јо ван-
ку то са мо, при ја тељ ско ви ђа ње на ста вља и да ље, 
а на ро чи то то Јо ван ки но оби та ва ње у Мла де но вој 
ку ћи, са Мла де но вом мај ком, ука зу је на овај па ра-
докс. На и ме, Јо ван ка „ни је би ла за њи хо ву ку ћу“, 
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иа ко је и да ље стал но у њој, те се мо же ре ћи да је у 
сва ком слу ча ју, њен део. Ка сни је, ка да се Мла де нов 
брат оже ни Јо ван ки ном за о вом, Јо ван ка ће, чи ни се, 
још ви ше би ти део њи хо ве ку ће. Сви ти нео бич ни 
опи си сим бо лич ких гра ни ца до ко јих Јо ван ка мо же 
да по ста не део Мла де но вог жи во та, а од ко јих је 
то за њу не мо гу ће, ука зу је ко ли ка је ре ал на сна га 
сим бо лич ких од лу ка је дин ке ко ја је ре ши ла да се 
раз ли ку је од оста лих, да бу де из над чар ши је, и оног 
сва ко днев ног. Мла де но ва (не)же нид ба, не сум њи во, 
и ни је у пра вој ме ри ствар Јо ван ки ног си ро ма штва, 
ни ти би ло че га што се мо же из ра чу на ти, по ка за ти. 
Јо ван ка, као сим бол Мла де но ве љу ба ви пре ма не-
че му дру гом, што ни је ба ба-Ста ни на ку ћа, на пр о сто 
ни је део Мла де но вог жи вот ног пу та, ни је део оне 
од лу ке ко ју је у де тињ ству до нео, а ко ја је про из-
вод во ље ко ја ће угу ши ти сва ку чи сту Мла де но ву 
емо ци ју. До Мла де но ве по ја ве на сце ни, њи хо ва ће 
се по ро ди ца на зи ва ти у чар ши ји „ба ба-Ста ни ни“. 
Од Мла де на, и од ње го ве чу до ви шне де мо стра-
ци је сна ге ње го ве во ље, њих ће по че ти на зи ва ти 
га зда-Мла де но ви ма. 

У овом по гла вљу ко нач но до ла зи мо и до освр-
та на оно што, по ред Мла де но вог пр о пу шта ња да 
оже ни Јо ван ку, пред ста вља та ко ђе јед ну, исто та ко 
те шко до ку чи ву, те мат ску осо ви ну ро ма на: од нос 
Мла де на и ба ба-Ста не. Док у не ку ру ку тај од нос 
из гле да јед но ди мен зи о на лан, као од нос дру штва 
или за јед ни це ова пло ће ног у ба ба-Ста ни, и је дин-
ке, ко ју пред ста вља Мла ден, ипак вре ди по за ба ви ти 
се сло је ви ма њи хо вог од но са, и ти хој ка ко ре ал ној, 
та ко и сим бо лич кој раз ме ни од но са мо ћи из ме ђу 
ова два кључ на по кре та ча рад ње.
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Ба ба, је, као што нам се од по чет ка ка же, и за 
вре ме жи во та Мла де но вог оца, глав на у ку ћи, и у 
по сло ви ма ван ку ће, иа ко стро го во ди ра чу на да је 
за по сло ве ван ку ће, у очи ма чар ши је, зва нич но за-
ду жен Мла де нов отац. Мла ден, ме ђу тим, још као 
ја ко ма ли, гле да ју ћи пом но и пра те ћи из при крај ка, 
уви ђа да је отац са мо па ра ван за спољ ни свет, а да у 
су шти ни, и он, као не ка кво де те, у тим спољ ним по-
сло ви ма, по слу шно из вр ша ва ба би на упут ства, и, у 
су шти ни, не пре у зи ма ни ка кву ве ћу од го вор ност на 
се бе. Још као де чак, Мла ден, да кле уви ђа, па ра док-
сал ност и фар сич ност тог од но са, оче ву кон фу зи ју у 
соп стве ној род ној уло зи, и илу зи је ње го вог жи во та. 
Све што Мла де нов отац је два оче ку је, ка ко уђе у ку-
ћу, је не ка кво зба ци ва ње од го вор но сти, рас ко мо ћи-
ва ње, пре да ва ње бри ге ба би, од мор, је ло, спа ва ње, 
и дру ге хе до ни стич ке рад ње. Мла де на то, на не ки 
на чин, не ве се ли, и иа ко по ти сну то, то осе ћа ње да 
му отац ни је пра ви до ма ћин, ко ји пре у зи ма бри гу, 
ста ра ње и од го вор ност, оп те ре ћу је Мла де на, што ће 
ка сни је би ти осно ва не ке по тај не же ље у ње му да 
он бу де са свим дру га чи ји. То чуд но ва то осе ћа ње да 
у ње го вој ку ћи не ко мо ра до стој но да на сле ди ба бу 
и ње но ста ра ње, а да то ни је ње гов отац, Мла де-
ну се ука зи ва ло кроз де ти ња се ћа ња на по ро дич не 
при зо ре, ко ји су ја сно ука зи ва ли на по де лу сте пе на 
од го вор но сти у до му:

И он да би на ста ло оно уо чи не де ље, пра зни-
ка, њих но спа ва ње ова мо у со би. Он, отац ма ти, и 
мла ђи брат у ко лев ци. И сви, свр шив ши све као што 
тре ба, спа ва ју и од ме ре но рчу од срећ на за до вољ на 
сна, не бри ну ћи се ни о че му, не осе ћа ју ћи ни ка кве 
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бри ге, ми сли до је ди но осе ћа ју ћи око се бе утут ка-
ност, су во ту про стра не со бе, ме ко ту и то пло ту по-
сте ље и на по љу ши ро ку бес крај ну, до на крај све та 
то плу ноћ.

Ба ба, ко зна, као увек, она још не ле га ла, оста ја ла 
да у соп че ту се ди, ра чу на, во ди бри гу о све му, о су-
тра шњи ци: ко је ће се је ло го то ви ти, ко ли ко још мо же 
тај и тај ћуп ма сти, вре ћа бра шна, сир или ме со до 
те и те не де ље до тра ја ти, док не до ђе дру го и док се 
још не за ра ди и мо же без ште те да се не осе ти оску-
ди ца по дру гим по тре ба ма, дру го, по но ва да се ку пи 
(1985б: 16). 

Мла ден, као де чак, од ра ста, да кле, са јед ним 
при ви дом ти пич ног узо ра „му шке“  род не уло ге као 
до ми нант не. Иа ко је, уз ба бин труд, отац ипак отац 
за Мла де на, пре ћут но се, ипак, зна, још за оче вог 
жи во та, да Мла ден ни је са мо де те, и не ће би ти са-
мо оби чан чо век; на ње му је би ло да до пу ни и „ис-
пра ви“ тај јаз из ме ђу јав ног вођ ства и јав не по де ле 
род них уло га у до му, и оно га ка ко за пра во по ро ди ца, 
у су шти ни функ ци о ни ше. То што се у ку ћи увек 
во ди ло ра чу на да се Мла де ну, још као де ча ку, сви 
скла ња ју и по сма тра ју га као са вр ше но ис прав ног, 
оног на ко га ће на кра ју све спа сти, ука зу је да су и 
оста ли у ку ћи, па и сам отац, зна ли да од Мла де но ве 
из вр сно сти и во ље све за ви си: 

Та ко је би ло код њих од у век. От ка ко Мла ден зна и 
пам ти. Та кав отац, та ква ма ти. Ба ба све и сва у ку ћи. 
По њој се већ и ку ћа зва ла. По њој и отац, па чак и 
он, Мла ден, „Ба ба-Ста нин Мла ден“. Та ко су га зва ли. 
И та ко је би ло јед на ко, го ди на ма. И за то, Мла ден, ма 
да још деч ко, још у шко лу ишао, ипак је све то знао и 
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тру дио се, гле дао да и он бу де као што тре ба. У шко ли, 
да се учи до бро. Ако ни је, а увек је био, нај бо љи ђак, 
а оно да је нај вред ни ји, нај тач ни ји у чар ши ји, ка да из 
шко ле ку ћи иде, да је с њи ме сва ки за до во љан; да је 
она кав ка кав тре ба да је син њи хо ве, га здин ске, ку ће 
ко ја је и по крај све га још јед на ко би ла и бро ја ла се 
ме ђу пр ве ку ће. Па још он, пр ве нац та кве ку ће, ко ји 
има оца да на сле ди. И не са мо да је мо рао би ти та кав 
већ ни је смео да до пу сти да га ма кар ко, би ло ба ба, 
отац (ма ти већ не би ни сме ла) за шта пре ко ре, што 
ни ка да ни је ни чи ње но. А нај ма ње отац да је кад год 
то учи нио, јер ка кав је он био осо ран, прек, уве рен 
је био и знао да му Мла ден, син, мо ра би ти она кав 
ка кав тре ба да је.

И Мла ден је био та кав (1985б: 16). 

Из два прет ход но на ве де на од лом ка, ја сно је да 
се Мла де но во са зре ва ње од ви ја ло, баш као што се 
од ви јао и про цес од у ста ја ња од Јо ван ке, на два ни-
воа: при зна том, јав ном, и оном не при зна том, не из-
ре че ном, а пси хо ло шки ду бљем. На оном при зна-
том, и зва нич ном ни воу, Мла ден је тај ко ји, ка ко се 
и ка же у тек сту, у по след њем на ве де ном од лом ку, 
тре ба да на сле ди оца. Но, ја сно је да су по след ње 
ре че ни це тог па су са јед на вр ста „из го ва ра ња“ оно га 
што Мла ден сам се би, су ге стив но по на вља, и оно га 
што око ли на о ње му, су ге стив но, од ма ле на го во-
ри. Ме ђу тим, на оном дру гом пла ну, не при зна том 
и не из ре че ном, а ко ји пак, ау тор, не сум њи во, ја сно 
оцр та ва, Мла ден је тај ко ји, у су шти ни, у не му штој 
кон ста та ци ји свих, тре ба да на сле ди ба ба-Ста ну, и 
оја ча по зи ци ју по ро ди це та ко што ће му шку род-
ну по зи ци ју вођ ства сво је ку ће, ус по ста ви ти као 
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глав ну13. Уме сто при кри ве не и ам би ва лент не ба ба-
Ста ни не уло ге, на Мла де ну је да пре мо сти јаз из-
ме ђу јав ног и тај ног у њи хо вој по ро ди ци, и, ма да 
се то ни кад не ће ја сно при зна ти, пре у зме ту ли ни ју 
од го вор но сти упра во од ба ба-Ста не.

Та, очи то са свим уо би ча је на, али на зва нич-
ном пла ну ипак не при зна та при по пре да ја мо ћи, и 
усло вља ва не сва ки да шњи ба ланс из ме ђу ово дво је 
ли ко ва. Из ме ђу њих вла да од нос ко ји од по сте пе-
ног уво ђе ња у по сао, и са рад ње, пре ла зи по ла га-
но у по сте пе но пре ли ва ње мо ћи и од го вор но сти са 
ба ба-Ста ни не стра не те ра зи ја, на ону Мла де но ву. 
Мла де ну ба ба-Ста на и ни је у пра вом сми слу ре чи 
ба ба, ни ти је он у пра вом сми слу њен унук. Та два 
ли ка су као два парт не ра у ду е лу чи ји је циљ да 
број по бе да по сте пе но, и не при мет но за цео свет, 
пре ђе из ба ба-Ста ни ног до ме на у Мла де нов до мен. 
Су шти на Мла де но ве ве шти не у ко јој он тре ба да се 
по ка же, је сте да до ка же да је спре ман и спо со бан 
да ту моћ по сте пе но и не ви дљи во пре у зме, и да без 
ве ћих по тре са, ди вље ње и по што ва ње дру гих по-
сте пе но се пре у сме ри на ње га. Због све га то га је и 
Мла де нов од нос са ба бом, на је дан те шко опи сив 
на чин, ам би ва лен тан. Ба ба и је сте ту за ње га, и ни-
је. И је сте по др шка ње му, али ви ше оно ме што он 
тре ба да ура ди. Она је исто вре ме но и осло нац, али 
и не ви дљи ви су ди ја и про це ни тељ ње го ве по доб-
но сти.

13 О по ре ђе њу из ме ђу ро ма на Га зда Мла ден, и дру гог Стан-
ко ви ће вог не до вр ше ног де ла , Пев ци, у ко ји ма је та ко ђе цен трал-
на те ма пи та ње нор ми ра ног му шког иден ти те та, ма да на је дан 
су пр о тан на чин, пи ше Б. Чо лак у тек сту „Пев ци: (ау то по е тич ки) 
ро ман Бо ри са ва Стан ко ви ћа о са мо у ки да њу (Чо лак 2014)“.
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Ба ба, чи ни се, Мла де на не пре ста но ста вља на 
ку шњу, као да је она у Мла де но вим очи ма не ко ко 
је већ до сти гао је дан сте пен от пор но сти, чвр сти не, 
оне „ока ме ње но сти“ ко ја је већ по ми ња на. Мла ден 
је, од ма ле на, са свим све стан то га ко од уку ћа на 
пред ста вља нај ви ши иза зов за иден ти фи ка ци ју. Чо-
лак пи ше о Мла де но вом ли ку: „Он уви ђа да је од 
свих чла но ва по ро ди це, је ди но ба ба ја ка, те у њој 
про на ла зи од го ва ра ју ћи обра зац. Ба ба је та ко ја је 
од луч на и хра бра, и ко ја је са мим тим у по ро ди-
ци но си лац му шке род не уло ге (Чо лак 2009: 27)“. 
Ипак, ро ма неск ни про блем ле жи у чи ње ни ци да та 
ба би на род на уло га, ко ја се по ја вљу је као тра ди ци-
о нал но „му шка“, јер од го ва ра оним за ми шље ним 
иде ја ма о му шком сто же ру по ро ди це ко ји од го ва ра 
за све што се де ша ва у њој, функ ци о ни ше на јед ном 
не при зна том, ин ког ни то ни воу, ко га је чар ши ја на 
не ки на чин све сна, али ко ји ипак не ће ни кад би ти 
јав но из ре чен, јер то, пре све га, ни са ма ба ба не ће 
ни ка да до зво ли ти. Ти ме је усло жње на и ба би на и 
Мла де но ва уло га пре у зи ма ња од го вор но сти у ди-
на ми ци ко ја се раз ви ја ме ђу њи ма. За то њих дво је, 
та ко без су ко ба и драм ских пре о кре та, и сту па ју у 
та кав од нос, од мах по оче вој смр ти, као да су се 
не му шта пра ви ла те игре, већ одав но, пре ћут но и 
зна ла, и као да су се обо је већ при пре ма ли на ту 
при мо пре да ју одав но.

По сто је осно ви да се ка же да је ба би на уло-
га суп сти ту ци ја за не ка кав за ми шље ни ау то ри тет 
„оца“, од ко га би Мла ден, као син пр ве нац, иде ал но, 
тре ба ло јед но га да на да пре у зме при мат у ку ћи. Ме-
ђу тим, би ло би не пот пу но све сти уло гу ба ба-Ста не 
ис кљу чи во на по зи ци ју те суп сти ту ци је. У ра зним 
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ту ма че њи ма, ба ба се за и ста на во ди углав ном као 
екс по нент не ка кве не ви дљи ве си ле ко ја „угње та ва“ 
Мла де на (ви де ти: Ах ме та гић 2011), или ко ја пред-
ста вља по зи ва ње на ау то ри тет (Чо лак 2009: 154). 
Сам Мла ден осе ћа то ње но при су ство као при су-
ство не ка квог „кон тро ло ра“ ње го ве вр ли не, сна ге 
во ље, ја чи не, не ко га ко исто вре ме но и же ли да он 
бу де јак, али се и по тај но на да да ће се Мла ден, 
ипак, по не кад по ка за ти и слаб. Та по тај на ам би ва-
лент на ко мо нен та ба би ног при су ства, ви ше је не го 
ја сна Мла де ну. То је ам би ва лент ност од но са из ме ђу 
учи те ља и уче ни ка, у ко ме се учи тељ увек по ма ло 
и по тај но на да да ће уче ник што ка сни је са вла да ти 
све вр ли не и све ве шти не, јер оног мо мен та кад пот-
пу но за вла да њи ма, по ста је на све на чи не пот пу но 
са мо ста лан и не за ви сан од учи те ља. 

Ипак, ди на ми ка Мла де но вог од но са са ба бом по-
се ду је и не ке ди мен зи је род не иден ти фи ка ци је ко је 
су уоч љи ве тек вр ло па жљи вом чи та о цу. Као је ди на 
два „сна жна ство ре ња“ у чи та вом ми љеу ли ко ва ко-
ји их окру жу ју, Мла ден и ба ба су је ди на два ли ка од 
„исте вр сте“, је ди но су њих дво је пан дан јед но дру-
го ме, те та ко и не му што до бро зна ју и на слу ћу ју шта 
оно дру го ми сли, и не вер бал ном ко му ни ка ци јом, 
на ро чи то пред дру ги ма, сва ко од њих спро во ди 
оно што тре ба спро ве сти, уз зна ње и схва та ње 
оног дру гог. То ни је од нос ни не жно сти ни без у-
слов не по др шке, ни без у слов ног одо бра ва ња. То је 
парт нер ски од нос у јед ном мно го ве ћем и ва жни је 
по слу: уз ди за њу њи хо ве ку ће. Ту по је ди нач не же-
ље и стре мље ња ни су ни ва жна: та ко ђе, ни су ва-
жне ни фа ми ли јар не емо ци је, оне су у са свим дру -
гом пла ну. 
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Мла ден и ба ба-Ста на се, чак и до те ме ре по зна-
ју, да на слу ћу ју сва ку ми сао оно га дру гог и кад су 
у пи та њу и нај ин тим ни ја осе ћа ња и до жи вља ји. У 
мо мен ти ма Мла де но вог кључ ног ис ку ше ња, у вре-
ме Јо ван ки не уда је, Мла ден се у сво јим ми сли ма 
нај ви ше об ра чу на ва са за ми шље ним ба би ном оче-
ки ва њем да ће он по клек ну ти, да ће ура ди ти оно 
што по ро ди ца од ње га не же ли, а то је да уго ди у 
овом слу ча ју се би, и бри гу за њих под ре ди сво јим 
лич ним емо ци ја ма. Та ко је би ло и у мо мен ти ма кад 
Јо ван ку про си дру ги мла до же ња, та ко је би ло и у 
мо мен ти ма кад Јо ван ка бе жи од ку ће, у на ди да ће 
је Мла ден ипак за др жа ти, бар та кву за се бе. У вре ме 
са ме Јо ван ки не про сид бе, Мла ден осе ћа тај не му-
шти при ти сак це ле про ди це, док у вре ме Јо ван ки ног 
бек ства, по ред су о че ња са це лом по ро ди цом, де лу је 
да је тај не му шти рат у ње го вој гла ви, ипак, на ро-
чи то  ори јен ти сан пре ма ба би.

У вре ме Јо ван ки не про сид бе, тог кључ ног да на, 
ка да пр ви пут са зна за то, Мла ден та ко ђе зна ве о ма 
до бро, као што се и ка же у тек сту, да је Јо ван кин 
отац пр во о Јо ван ки ној суд би ни раз го ва рао са ба-
бом, и тач но зна ка ко је чи тав ме ха ни зам те раз ме не 
функ ци о ни сао:

Па кад су и од ба би на од го во ра ви де ли да не ма 
ни шта, опет, ви ди се ко ли ко су же ле ли, на да ли се и 
мо ли ли Бо га да је Мла ден узме, као по след ње, отац 
чак код ње га у ду ћан до шао, да и ње га то бож пи та, 
а у ства ри да и од ње га од го вор до би је, да и од ње га 
са мо га бу де од би јен, да, мо жда, по сле, ако де те, та мо, 
са му жем, не бу де срећ но, кад и ка да се за пла че, да 
они, отац, ма ти, не пре ба цу ју се би да су про пу сти ли 
а да не учи не све да им де те по ђе за оно га ко га во ли...
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Ал и кад не ће он сам, он да си гур но: пи са но је, суд би на 
је та ква (1985б : 39). 

Да ље се на ста вља, у ви ду сли ка ко је се ре ђа ју ка-
ко пред Мла де но вим очи ма, та ко и у ње го вој гла ви, 
Мла де но во не му што су о че ње са фа ми ли јом:

Мла ден чим је до шао, ула зе ћи на ка пи ју, си ла зе ћи 
ка ку ћи, ви де ћи ба бу ис пред ку ће ка ко, то бож у по слу, 
за су ка них ру ка ва, ра ди, по ње ном уко че ном бри жном 
по гле ду ко јим га је до че ка ла и по ду би ни ис пи ту ју ћег 
по гле да, ви део је да све зна. Зна да је отац код ње га 
до ла зио, пи тао га, тра жио са вет. И да она зна шта у 
ства ри зна чи тај ста р чев до ла зак, то ње го во тра же ње 
при стан ка (1985б: 39). 

У овом кор пу су ње го вог су о че ња, Мла ден је све-
стан и мај чи не по зи ци је, ко ја не му што, та ко ђе, сто ји 
на ба би ној стра ни ове муч не игре:

Ма ти му већ се кри ла, по ста вља ју ћи со фру за ру-
чак, до но се ћи и си па ју ћи је ла јед на ко је кри ла гла ву, 
не сме ју ћи у ње га да по гле да, као да је за оно све она 
кри ва. Чак ни је ни ру ча ла. На до хват, два, три за ло га-
ја, па се од мах ди гла и оти шла то бож не ким по слом, 
та мо, до ле, у дно ба ште (1985б: 40).

Мла ден је, да кле, сам, у овој те шкој игри мо ћи, 
у ко јој се ис ход углав ном већ уна пред зна. Не из ве-
сност ко јој су сви из ло же ни и не од но си се на пи та-
ње да ли ће Мла ден узе ти Јо ван ку, и спре чи ти ње ну 
дру гу про сид бу, већ се од но си на пи та ње да ли ће 
по клек ну ти, да ли ће се сло ми ти, по ка за ти ко ли ко 
му је те шко да сам до не се ту од лу ку, да ће за тра жи ти 
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по моћ, раз го вор, знак. И ту се Мла ден, ки ван, али 
не по ко ле бљив, нај ви ше, у се би са пр ко сом обра ћа 
сво јој по ро ди ци, зна ју ћи да су га оста ви ли са мог 
да му бу де те шко при ово ме, али, опет, од луч ног да 
ис тра је у сво јој ре ше но сти да њи ма и це лом све ту 
по ка же да је он ја чи од те не да ће, и да је ја чи од њи-
хо вих ни ско сти, се бич но сти и сла бо сти. На кра ју, 
ма да је учи нио тач но оно што је ба ба и же ле ла, он 
је ипак до био ту пар ти ју на дру гом по љу: по ка зао 
је ба би да је „ја чи“ и од са мог се бе, а то је, у све ту 
ко ме Мла ден при па да, ве ћа по бе да од оне ко ју је 
ба ба од не ла. 

Но, у дру гој си ту а ци ји, оној у ко јој Јо ван ка, не-
над но и им пул сив но, на пу шта му жа, и по не се на 
љу ба вљу пре ма Мла де ну, још јед ном до ка зу је да 
би би ла с Мла де ном по це ну све га, Мла ден, већ са-
свим ја сно, зна, да му у тој си ту а ци ји упра во ба-
ба, по тај но же ли, да пад не, да по ка же сла бост. У 
тој дру гој си ту а ци ји, ба ланс мо ћи већ је на ње го вој 
стра ни – при до био ју је оним чи ном пре пу шта ња 
Јо ван ке дру гом мла до же њи. У тој дру гој при ли ци, 
то и ви ше ни је то ли ко са ма ку ћа, по ро ди ца, ко ли-
ко баш ба ба, ко ја оче ку је, да он, та ко чист и јак, 
ипак по ка же сла бост, да се на не ки на чин упр ља 
не чим што ни је за по нос, да по клек не и по же ли да 
Јо ван ка оста ви му жа, на о чи глед це лог све та, због 
ње га, да ко нач но учи ни не што што ће мо ћи да му 
се за ме ри, не би ли она, ба ба, још јед ном по вра ти ла 
онај зна чај осо бе ко ја не ви дљи во др жи све ни ти у 
ку ћи. Осим то га, до те тач ке Јо ван ки ног бе га, Мла-
ден је већ по чео са мо стал но, без ба би ног зна ња, 
да тр гу је и по сти же успе хе и уве ћа ва име так, као у 
слу ча ју са Ари бе го вом во де ни цом. Ба би на сре ћа и 
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за до вољ ство је не из ме р но, она, кад чу је ту вест, чак 
и при тр ча ва, да га по љу би у ру ку; али људ ска при-
ро да и же ља за мо рал ним па дом оног дру гог, ипак 
је ам би ва лент на, и Мла ден то, као и увек, осе ћа и 
зна, као што ће осе ћа ти у по на ша њу сво је по ро ди це 
и у тим тре ну ци ма Јо ван ки ног по врат ка: 

Ку ћи кад до ђе, ви де да већ сви зна ју. И ма ти, и 
ба ба. И што га нај ви ше, на љу ти, ис пу ни гне вом, срџ-
бом, то је што по њи ма осе ти не са мо да их то ни је ра-
жа ло сти ло, би ло им не у год но, не го чак као да их је то 
ра до ва ло. Ра до ва ло што су зна ле да је она због ње га, 
Мла де на, по бе гла, што се са да на да ла да ће на ње му, 
Мла де ну, кад то ви ди, до зна, она по ње го вом из ра зу, 
ли цу, ви де ти раз дра га ност, љу бав, да је сав сре ћан у 
дну ср ца што ви ди ка ко га она још во ли, ето, на пу-
сти ла му жа...И то Мла де на нај ви ше згра ну, то што је 
ви део да чак њи ма, ни ба би, ни ма те ри, са да, ка да би 
– не дај Бо же! – она оста ла код оца, па са Мла де ном 
по че ла да жи ви, не би то би ло кри во. Глав но је да она 
ни је ње го ва же на, а као дру га, ова ква, рас пу ште ни ца, 
мо гла је да под не се (1985б: 54). 

Мла ден, за чу до, зна, ве о ма до бро, да му они ко-
ји га нај ви ше слу ша ју и по шту ју ујед но и нај ви ше 
же ле да си ђе са свог пи је де ста ла и по ка же да је и 
он чо век са ма на ма и сла бо сти ма. Иа ко га бес крај-
но ува жа ва и слу ша, ње го ва по ро ди ца ипак има не-
ка кве сво је сле пе и не му ште по ри ве, и те жње. Та 
те жња је да не ко ко га Мла ден искре но во ли, и ко 
би мо гао да има моћ да пре о кре не од нос сна га у 
по ро ди ци, па и са мог Мла де на, не уђе, ле ги тим но, у 
њи хов круг; но пак, њен не ле ги ти ман, под ре ђен ула-
зак, не би по ре ме тио по сто је ће од но се у по ро ди ци, 
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а до не кле би са мог Мла де на осла био та ман то ли ко 
да се оста ли осе ћа ју ла год ни је. Мла ден је бе сан осе-
ћа ју ћи овај се бич ни, ни зак по рив сво јих уку ћа на, 
бе сан на њи хо ву по ми сао да би и он мо гао па сти 
та ко ни ско, као што би и они. Ов де ње гов бес на ро-
чи то рас плам са ва осе ћај да би у том тре ну ба би то 
чак и од го ва ра ло, јер би јој по вра ти ло део кон тро ле, 
уну тар по ро ди це, ко ја је сад већ са свим пре ла зи ла 
у Мла де но ве ру ке:

Мла ден осе ти ка ко би ба ба чак ви ше во ле ла да то 
учи ни, да пад не. Као его и зам с ње не стра не, да по сле 
и он, као отац му за пи ће, и он од ње не мо же да се 
отрг не, те би и ње га због те ма не има ла у сво јим ру-
ка ма...И он би не у год но дир нут не због то га што ни је 
хте ла да је он ста ри ји, го спо дар, већ уоп ште што ни је 
хтео ни пред ким и ни за шта да цр ве ни, крив да је, 
об ве зан. Те шко му је би ло (1985б: 56). 

На кон ове спо зна је, да је он сам на овом све ту, и 
као сам тре ба и да оп ста не, и ску пи сна гу, Мла ден 
по ста је, ка ко пи сац ка же, „су вљи, ви ши и ка ме ни-
ти ји (1985б: 56). Док је до пу шта ње Јо ван ки не уда је 
би ла по бе да ис трај но сти ко ја је би ла ви дљи ва сви-
ма, ова дру га по бе да, би ла је гор ка Мла де но ва по-
бе да у са мој по ро ди ци, у кру гу сво јих: Мла де но ве, 
Јо ван ки не, и Јо ван ки ног му жа по ро ди це. Но, оно 
што је на ро чи то ин ди ка тив но је, да то и ни је био 
је ди ни пут, да ба ба, по тај но, при жељ ку је си ту а ци ју 
у ко јој би М.ла ден ипак по пу стио пред зо вом чул-
но сти, и ипак, ту и та мо за до во љио сво је пр ох те ве, 
био ма ње ве лик у сво јој ис прав но сти. Ба ба му, исти-
на, по ку ша ва да про на ђе и при ли ку за жен ди бу, али 
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осе ћа ју ћи Мла де нов инат и чвр сто ћу, ба ба по ку ша-
ва и да уде си по не ку си ту а ци ју у ко јој би, дис крет-
но, Мла ден ипак, био са мо оби чан му шка рац, ко ји 
жу ди да за до во љи и пр ох те ве ко ји не ма ју ве зе са 
ка рак те ром и вр ли ном. Мла ден то зна, ви ди, осе ћа, 
да, ка ко пи сац ка же, ба ба све сно до во ди у Мла де но-
ву бли зи ну раз не мла де слу шки ње и дру ге же не – и, 
што је на ро чи то ин те ре сант но, та на сто ја ња ба би на 
као да опет, на чу дан на чин, ис ти чу ко ли ко је ду бо ко 
ме ђу соб но раз у ме ва ње ова два ли ка, и ме ђу соб на 
по тре ба сва ког од њих да оног дру гог ви ди као сла-
би јег, по тен ци јал но ла ко ми сле ни јег, да га над вла да 
из ве сним соп стве ним са мо жр тво ва њем. Чи ни се да 
ба ба, као не ко ко је Мла де на и „под у ча вао“ том са-
мо у здр жа ва њу, нај бо ље и осе ћа по тре бе људ ске чул-
но сти, и те жи ну одо ле ва ња на го ни ма. У том сми слу, 
по нај ви ше, ба ба-Ста на и ни је са мо екс по нент ви ше 
ло ги ке за јед ни це, она је исто вре ме но и Мла де нов 
са пат ник, и је ди на осо ба ко ја мо же до кра ја зна ти 
ка ко му је, и мо же се искре но са жа ли ти и по же ле ти 
му да сам се би у том свом су здр жа ва њу, по мог не. 
У том сми слу пи сац и уме ће, из не над но и је дан део 
у ко ме се при по ве да ње при бли жа ва ба ба-Ста ни ној 
пер спек ти ви. Тај део, у не ку ру ку, слу жи и да по твр-
ди до та да шње Мла де но ве слут ње да ба ба, за и ста, 
ка ко вре ме од ми че и са ма по вре ме но по же ли да је 
он са мо оби чан му шка рац, унук, онај не ка да шњи 
деч ко ко ји има пра во на мла дост и са гре ше ња. У тој 
ба би ној же љи, са свим ја сно се, по не кад ак ти ви ра и 
кри ви ца због Мла де но вог жи во та, ко ји му ни је до-
пу стио да про жи ви до ба без бри жно сти и људ ских 
не свр сис ход них за до вољ ста ва, као и кри ви ца због 
Мла де но ве не-же нид бе, и не ма ња по ро да. Док је у 
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про шло сти то пи та ње би ло под ре ђе но ви шим ин-
те ре си ма за јед ни це, као што су оп ста нак и ма те ри-
јал но оси гу ра ње по ло жа ја, са да се, из по за ди не, то 
пи та ње Мла де но вог уса мље ни штва по ја вљу је као 
за ка сне ла, без на де жна ре ак ци ја, као по ку шај ис ку-
пље ња ба би не и по ро дич не кри ви це. 

Та ко се и опи су је ба ба-Ста ни на по се та ви до ви-
тој же ни, „гле да ри ци“, на кон свад бе Мла де но вог 
бра та. Овај од ло мак по мно го че му од у да ра од сти ла 
и то на оста лог тек ста. Сти че се и ути сак да у ње му 
има и не че га по ет ског, не че га што је Стан ко вић за-
ми шљао дру га чи је од остат ка на ра ти ва, што се и ви-
ди до не кле по сти лу ре че ни це ко ја је знат но кра ћа, 
и ода је ути сак крип тич ног уну тра шњег мо но ло га.

Јед ног ју тра Ба ба-Ста на се ди же. Тих да на би ла 
се про чу ла не ка гле да ри ца из обли жњег се ла Су дер-
ца. При ча ла се о њој чи та ва чу да. Ка ко све зна. Све 
по га ђа. Не тре ба ни шта да јој се од не се од осо бе ко-
јој хо ће да се гле да, до са мо не ка кав ко нац, крај од 
ње го ве оде ће. И гле да у ка ме но ве ко је пу шта у во ду. 

Ба ба-Ста на оде. Оде на ко ли ма. Об у че на у ста ја ће 
оде ло, за бра ђе на, са све ћа ма, бо сиљ ком. Оде ка зу ју-
ћи да ће у цр кву то га се ла. Се ло је бли зу. Од мах иза 
до ли не(1985б: 61)

По што од гле да ри це до би је од го вор да се Мла де-
ну не пи ше до бро због „ве ли ке па ме ти“, ба ба- Ста-
на нај пре увре ђе но и ре зиг ни ра но уз вик не: „па зар 
са мо лу ди су здра ви?“. На то од гле да ри це до би ја 
још је дан по ет ски од го вор: 

– Не знам. Са мо и ти знаш: она воћ ка што ра но 
са зре, ра но опа да (1985б: 62)
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И ту се, у том умет ку, по пр ви пут и да је не што 
што би ли чи ло на ту жба ли цу, или не ка кав ба ба-Ста-
нин раз го вор са са мом со бом. Ре кло би се да то и 
озна ча ва мо ме нат ка да Мла де нов жи вот и де ла ње 
ви ше ни на ко ји на чин ни је под ње ним ути ца јем, да 
је то мо ме нат ка да ба ба-Ста на при зна је свој ко нач ни 
усту пак пред Мла де но вим жи во том и ау то ри те том, 
и већ са мо још, пред смрт, има да се по за ба ви том 
про бу ђе ним осе ћа јем кри ви це због укра де ног Мла-
де но вог де тињ ства, као да се још ту и мо гло не што 
по пра ви ти, док и са ма зна да је то не мо гу ће:

– И као не мо гу ћи да из др жи, по че чи сто као са ма 
се би да се ту жи: Исти на је. Зар ми је знао за де тињ-
ство, мла дост, игру, ве се ље? Ни шта му не да дох. А 
оно, че до мо је, да ја не бих би ла кри ва, ви ди да ја не 
дам, па и са мо не ће, са мо ми се је од ри ца ло, му чи ло, 
па ти ло  (1985б: 62)! 

Ка ко се да ље опи су је од ла зак од те гле да ри це, 
и на ста вак ба ба-Ста ни них ми сли, на ра тив по но во 
гу би онај крип тич ни и по ет ски ка рак тер, и вра ћа се 
на уо би ча је ни на ра то ров глас, ко ји опет ни је са свим 
пре кло пљен са ба ба-Ста ни ном пер спек ти вом, већ 
ви ше са оним што је по лу-ви дљи во као по сле ди ца 
оно га што се де ша ва у њи хо вој ку ћи. На кра ју, у 
ба би ном-ста ву оста је као не ка ква љут ња и увре ђе-
ност: љут ња на се бе, и увре ђе ност на Мла де на што 
јој, ба рем на не ки на чин, не олак ша и не по ка же да 
је и он смрт ник, да и он има огре ше ња о дру ге као и 
она, да је и он слаб и да се тим сла бо сти ма по не кад 
по да је. Као је ди на осо ба ко ја Мла де на у ду шу по-
зна је, са да ка да је Мла ден по стао њој ра ван, и ве ћи 
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од ње, по мо ћи, ба ба-Ста на му на не ки па ра док са-
лан на чин, „при зна је“ тај успон та ко што по ку ша ва 
да га ипак упле те у свет људ ских сла бо сти, кри ви це, 
пре ба ци ва ња са мом се би, као по след њу ини ци ја ци-
ју ко јом би га спре чи ла да бу де не што из над ње, да 
жи ви у ве ћем ми ру са са мим со бом, не го што она 
жи ви, да, као и она, скри ва ми сли од дру гих:

Али ота да она, љу та на њ што он то не ви ди (ви ди 
она да он ви ди, зна шта она хо ће с тим до во ђе њем у 
слу жбу мла дих же на и де во ја ка) – већ што не ће као 
да и он гре ши с њом у то ме. Она је зна ла да је то грех, 
али [љутила се] за то што он то ни ка ко не ће, не ће да 
јој по мог не, да бу ду за јед но гре шни, смрт ни љу ди, већ 
увек он из над сви ју, као што тре ба, као не ки ис по сник, 
му че ник. За то ба ба-Ста на, љу та, чи сто мах ну све. Ота-
да све мах ну, и ону бри гу и оно ста ра ње, и оно ње но 
то ли ко пу та већ у сва шта за гле да ње (1985б: 62).

И ту, от при ли ке, не где на тој тач ки је и крај 
„игре над мо ћи“, „ду е ла“ у ко ме су се Мла ден и ба-
ба-Ста на као два парт не ра, но си ли. У сво јим зад-
њим да ни ма, ба ба-Ста на се ви ше ни ма ло не ба ви 
ку ћом ни по ро ди цом, као да је све то ни шта. Је ди но 
је оста ло то да још са осо би тим стра хо по што ва њем 
гле да Мла де на, уга ђа ју ћи му, па зе ћи да му би ло шта 
не фа ли, кла ња ју ћи му се, ка ко ка же пи сац, та ко да 
то већ ви ше „ни је ви ше она ба ба Ста на!“(1985б: 
64). За њу је он са да за и ста по бед ник, не ко ко је и 
њу над ма шио:

Чак она са ма би узи ма ла све ћу и све тле ћи му, иза 
ње га, ишла би, пра ти ла га го ре, на гор њи бој, ку да би 
он, иза шав из куј не у ко ју би ушао тек оби ча ја ра ди, 
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то бо же ма тер и бра та да ви ди, да пре гле да да ли је 
све у ре ду – пра во се он да пео на сте пе ни це и ишао 
го ре. Ба ба би му све тли ла. Гле да ла би га ка ко, оба-
сјан све ћом, ви сок, утег нут, чи сто ми ри ше на су во ту 
и чи сти ну, пе ње се. Ње го ве ши ро ке чо ха не чак ши ре 
от ме но му па да ју у бо ре, ла ко ва не плит ке ци пе ле не-
жно се цр не пре ма све ћи и од у да ра ју од бе лих ча ра па 
(1985б: 65). 

Нај зад, пред смрт, ба ба-Ста на пре да је Мла де ну 
чу ван и са кри вен но вац, ко ји је го ди на ма чу ва ла 
и о ко ме се до сад са мо при ча ло. Са том пре да јом, 
ба ба као да се осло ба ђа и чи та вог тог иден ти те та, 
аскет ског жи во та, под ре ђи ва ња ви шем ци љу. Пред 
сам крај, она по чи ње дру га чи је да се по на ша, леп ше 
но си, по на ша као гост, ода је по не ком за до вољ ству:

И као ду жник ко ји це лог ве ка не ки дуг но си, це-
лог жи во та жи ви и тру ди се да то јед ном ски не, а дуг 
ве ли ки, те шки, па кад то до че ка, од не се по ве ри о цу, 
ко ји је већ и сам ди гао био ру ке од то га ду га, већ 
из гу био ве ру да ће икад мо ћи тај ду жник то пла ти-
ти – он, ка да то од не се, пла ти, сам по ру чу је част јер 
зна да ће по ве ри лац не са мо то ра до пла ти ти већ још 
и ви ше, јер то као да му је по кло ње но...Та ко и она, 
чим пре да де но вац, од мах, а пр ви пут у жи во ту, у том 
ду ћа ну ко ји је већ у ми сли ма све га зна ла, у сну це лог 
жи во та сне ва ла, сва ку ствар чи цу ту зна ла, али та да, 
као не ки гост ко ји пр ви пут до ла зи, са ма по зва слу гу 
и по сла га да иде и по ру чи за њу из ка фа не ра ки ју и 
ка фу, што на ве ли ко из не на ђе ње Мла де но во, све по пи 
и по ср ка (1985б: 64).  

Ба би но се по бо жно ди вље ње пре ма Мла де ну, и 
ње на сре ћа и за до вољ ство што је по ро ди ца сад та ко 
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бо га та, чу ве на, обез бе ђе на,  ме ша и са ти хом ре зиг-
ни ра но шћу и суп тил ном увре ђе но шћу не ко га ко је 
на по кон си шао са сце не, и ко ви ше, по ње ном схва-
та њу, не ма функ ци ју „чу ва ра“ по ро дич не до бро би-
ти. Иа ко су ње на те жња и на сто ја ње до шли до свог 
ис пу ње ња, ба ба-Ста на на кра ју уми ре „као увре ђе на 
и кри ју ћи се“, као што ће и Мла ден умре ти „ра њав 
и же љан“. На кон оства ре ња оно га че му су те жи ли, 
оста ли су без са мих се бе. Оства ре ње њи хо вих ци-
ље ва до но си на не ки на чин и њи хов не ста нак, као 
сме ну стро гих ау то ри те та.

Та ко је и ба би на смрт, до че ка на као не ка ре дов на 
ствар, олак ша ње. Њен фи зич ки не ста нак као да се 
де сио по не ком ре до сле ду, у не кој хар мо ни ји, као 
да је осло бо дио ме сто ко је не ком дру гом сле ду је 
по ре ду. Но, те рет мај ке, ба бе, на чуд но ват на чин, 
у јед ном суп сти ту тив ном ви ду, ипак пре ла зи и на 
Мла де но ву мај ку. Због то га јој на ра тор, ко нач но и 
по све ћу је па жњу на кон ба би не смр ти, на зна ча ва ју-
ћи да ће, у хи је рар хи ји од но са пре ма Мла де ну, мај ка 
ипак по ку ша ти да за у зме не ко ме сто:

То је био као не ки из лаз за све њих. Смрт ба би на 
чи сто као да олак ша и це лој ку ћи ски ну не ки, не те-
рет, не го не што ста ро и при том те шко. 

На ро чи то је то би ло за мај ку Мла де но ву. Све срд но 
ју је опла ки ва ла, пла ка ла за њом, од ла зи ла на гроб, 
не пр о пу шта ла ни је дан пра зник, ни јед ну су бо ту а да 
јој не оде и увек по не се по ну де да раз да је. Па ра сто-
си, че тр де се то днев ни це пра ви ле се код ку ће, чи та ве 
се ве че ре, го збе при ре ђи ва ле у по кој ду ше јој. Она, 
ма ти му, све срд но да ва ла, не жа ли ла ни је ла, пи ћа, го-
то ве ња али као што ре кох по ред свег ње ног све срд ног 
пла ча, ту ге за ба бом, сво јом на ном, све кр вом, ипак 
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код ње, и у ли цу и у по гле ду, осе ћа ла се сад не ка ве ће 
сло бо да, од ре ше ност, ла ко ћа. Да ли што је са да, по сле 
све кр ве, она пр ва, она по ста ла го спо дар, или исти на 
и са да је као и пре ра ди ла, оно ли ко ку ва ла, оно ли ко 
тро ши ла, али са да као без тре пе та, не бо је ћи се да ће, 
ако по гре ши, ма да ни кад ни је гре ши ла, би ти гр ђе на, 
пре ко ре на. Са да не ма од ко га за то да стре пи, би ла је 
са ма го спо дар, сло бод на (1985б: 68).

Без об зи ра на сву под ре ђе ност мај чи ну Мла де-
ну, и на сав ње гов ау то ри тет у ку ћи, и пла шљи вост 
ње го ве мај ке, мај ка ће ипак, у јед ној ства ри по ку-
ша ти да се по ста ви као не ко ко, ин ди рект но, је сте 
из над ње га, као ста ри ја и од го вор ни ја, а то је би ло 
пи та ње ње го ве же нид бе. Са да, без ба бе, мај ка Мла-
де но ва, на сво је на чи не по ку ша ва да, сло бод ни је и 
уче ста ли је, по кре не кон це ко ји би Мла де на мо жда 
на ве ли да ипак оже ни не ку же ну, не оста не сам. У 
то ме јој се при дру жу је и Јо ван ка, са ка ко на ра тор 
ка же, по ма ло не ја сним мо ти ви ма, ма да се чи ни да 
су они ње му, на ра то ру, ипак ја сни:

У том ши ља њу на во да џи ја, ну ђе њу де во ја ка, по-
ред ма те ре, би ла је на ро чи то и Јо ван ка. Она је ви ше 
на то ме не го ма ти му ра ди ла. Ко зна због че га. Ви ше 
из ина та, као па ко сти, ја да, да га ви ди оже ње на, да 
ви ди ка кав ће, као мла до же ња, сти дљив, сре ћан из гле-
да ти. О да, ах да, кад за гр ли же ну, раз о ча ра се, он да се 
се ти, осе ти сву раз ли ку, ле по ту ње них пр сти ју, ње на 
ли ца, уста, очи ју ко је ни је хтео (1985б: 69).

Мла ден тек ка сни је уви ђа сав тај „по крет“ рад-
њи и го вор ка ња у од но су на ње га, ка ко се у оче ки-
ва њу да ће се он оже ни ти, не са мо мај ка и Јо ван ка, 
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већ и чар ши ја, па и они нај ни жи ме ђу нај ни жи ма, 
мом ци у ду ћа ну, сло бод ни је по на ша ју пре ма ње му, 
све у оче ки ва њу да ће и он са да по ка за ти не ку сла бу 
стра ну, не ко лич но осе ћа ње, не што што ће му би ти 
сла ба стра на. 

Мла де нов груб и од лу чан об ра чун са мај ком 
по во дом то га, има за циљ да об у ста ви тај по ку шај 
„ума ње ња“ ње го вог ста ту са бес пре кор но „чи стог“ 
чо ве ка „без сла бо сти“. Из ри чи том зах те вом да се 
са про во да џи са њем пре ста не, Мла ден не са мо по-
ка зу је да не ма ни ка кву на ме ру да се бе учи ни јед-
ним од љу ди из чар ши је, већ, и да ода гна уве ре ње 
да љу ди да се ра ни је ни је же нио због ба бе, а да се 
сад, на кон ба би не смр ти, тек по пр ви пут усу дио. У 
Мла де но вом си сте му вред но сти, ја сно по ка зан став 
да ба би на смрт не ме ња ње гов став пре ма же нид би, 
зна чи још јед но по ка зи ва ње сна ге во ље и над мо ћи 
над ба би ним ау то ри те том, без об зи ра на то што је 
у то вре ме већ мр тва. Мла де но ва још јед на по бе да 
над мр твом ба бом, па ра док сал но, за ње го ву мај ку 
се из јед на ча ва са ње го вом соп стве ном смр ћу. За то 
она, па те ћи и уз ви ку ју ћи на кон Мла де но ве грд ње, 
и на зи ва Мла де на већ „мр твим“, и да ни ма га опла-
ку је, као да га већ не ма. И ту ми, тек по пр ви пут 
ви ди мо, у ко јој ме ри је мај чи на мо ти ва ци ја да Мла-
де на оже ни дру га чи ја не го ба би на. Ту се Мла ден и 
сам из не на ди, на ви као на хлад не и ис трај не, про-
ра чу на те ба би не по те зе, ко је су пре све га, на пр во 
ме сто ста вља ле до бро бит за јед ни це, а он да, ту и 
та мо сво је лич но осе ћа ње кри ви це. Мај чи на пат-
ња је дру га чи ја, мај ка је за пра во би ла та ко ја се, 
искре но, на да ла упра во то ме, да ће се Мла ден на кон 
ба би не смр ти оже ни ти, да не ће оста ти без по ро да, 
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сам, да он као он, не за ви сно од њи хо ве до бро би ти, 
не ће би ти уса мљен. Не на ви као, Мла ден се чу ди над 
тим из ли вом емо ци ја: „...Ко се на дао да ће се она 
то ли ко за бо ра ви ти, што ће он би ти „сув“, без же не, 
без по ро да“(1985б: 70).

Мла де нов оштар пре кор мај ци бр зо јој је и ста вио 
до зна ња да она, ипак, ни је исто што је у ку ћи би ла ба-
ба, и да је он сво ју по бе ду над ба бом, па и сви ма њи-
ма, већ одав но из во је вао. Мај чи не ис кре не емо ци је 
и ту га због ње го ве уса мље но сти, не ће га по ко ле ба-
ти. У мо мен ту ка да се то де ша ва, Мла ден је се већ 
уве ли ко на ла зи на оној дру гој стра ни људ ско сти, 
где већ ви ше не по сто ји ни је дан емо ци о нал ни ти-
трај ли опа сност од не ког људ ског осе ћа ња ко је га 
мо же учи ни ти слич ним дру ги ма, уве сти га у свет 
сва ко днев ног, не са вр ше ног, обич ног. За то мај ка и 
на ста вља да га се пла ши, и укла ња пред њим, јер 
од оног ча са ка да је раз ве јао ње не на де за же нид-
бом, Мла ден у ње ном до жи вља ју сад већ са свим 
пре ста је да бу де ње но де те, он сим бо лич ки по ста је 
сад већ пот пу но са мо њен го спо дар, чо век ко ји је 
из над свих њих.

*  *  *

Ипак, да ли је Мла де нов свет, у сва ком по гле ду, 
за и ста, ко хе рен тан у сми слу ми шље ња и де ло ва ња? 
Са чи ме се то Мла ден, чи та вог свог жи во та но си, 
об ра чу на ва, са чи ме се бо ри? Да ли је то бор ба све-
сног, во ље, три јумф ра зу ма и мо гућ но сти из бо ра, 
или је пак, сле по и не при зна то по ко ра ва ње не му-
штим же ља ма и за ко ни ма за јед ни це? Да ли је, то, 
с дру ге стра не, над вла да ва ње за јед ни це, оли че не у 
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чар ши ји? Као што је ре че но, на по чет ку овог по-
гла вља, а и са ме књи ге, чи ни се, на пр ви по глед, 
да су ју на ци и Не чи сте кр ви и Га зда Мла де на су-
прот ста вље ни не ка квом чвр стом кон цеп ту кул ту-
ре и кул тур ног кон тек ста, ко ји, же ле да над вла да ју, 
или да га, по ко ра ва ју ћи му се до крај но сти, учи не 
бе сми сле ним. На из ве стан на чин и Соф ка и Мла-
ден по ку ша ва ју да обе сми сле и над вла да ју тај свет, 
пр ко сним по ти ски ва њем соп стве них сла бо сти, да 
би сва ко ви део и осе тио у ко јој ме ри су они из над 
тог све та, и ко ли ко га пре зи ру. Соф ка те жи ка то ме 
јед ном ау то е ро тич ном, ин ту и тив ном усме ре но шћу 
сво је чул но сти, а Мла ден ап со лут ном кон тро лом 
сво јих де ло ва ња и не ги ра њем чул но сти. 

Ако се усред сре ди мо још јед ном на лик Мла-
де на, мо ра мо се ипак по за ба ви ти са мим ње го вим 
кра јем, уса мље ним, те шким, су вим. Оно, за пра во, 
тра гич но, у Мла де но вом кра ју је, што му на кон свих 
лич них „бит ки“ ко је је спро вео са со бом и дру ги ма, 
и у ко ји ма је, муч но, по бе дио, са ма основ на ње го ва 
де лат ност, оно че му је сте, у осно ви и у нај прак тич-
ни јем сми слу, по све тио жи вот, на кра ју ви ше ни је 
при чи ња ва ла за до вољ ство. Са сво јим ве ли ким угле-
дом и ути ца јем сте као је и оно че му ни је те жио, а 
то је моћ и власт у фа ми ли ји, и од лу чи ва ње о жи-
во ти ма и суд би на ма дру гих. Ни то га ни је ве се ли ло, 
и би ло му је чак и не ка ко не у год но. Ње го ва моћ је 
већ по ста ла то ли ка да ве ли ког тру да око на ре ђи-
ва ња дру ги ма ни је ни би ло. Фа ми ли ја се већ ви ше 
ни је на зи ва ла ба ба-Ста ни ни ма, већ по ње му, Мла-
де ну. И ње го вој по ро ди ци не ла год но је због ње га 
са мог, због ње го ве стро го сти, ис прав но сти, и мо ћи. 
За раз ли ку од Соф ке, ко ју је свет ко ме је пр ко си ла, 
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сло мио, чи ни ло се да је Мла ден сти гао на врх тог 
све та, и по пео се на ње га. Ипак, по ка за ла се до сад 
мно го пу та по на вља на исти на: на вр ху је уса мље но, 
и Мла ден за вр ша ва као чуд но ва ти, гор ки, ста рац без 
ра до сти, у мо ру дру гих ко ји га по шту ју, али од ко јих 
је он бес крај но раз ли чит.

Пи та ње је, на по кон, да ли је оно че му се Мла ден 
су прот ста вио или на чи ји је врх до спео, био не ка кав 
ко хе рен тан си стем вред но сти, или је то пак би ло 
од су ство та квог си сте ма, да ли је у пи та њу би ла 
са мо хо ло грам ска при ка за не че га че му је ва ља ло 
по све ти ти жи вот? За раз ли ку од Соф ке, ко ја по сту-
па по инер ци ји, са ци љем да по ка же ко ли ко ту са му 
инер ци ју жи во та пре зи ре, Мла ден се од у пи ре сва-
кој вр сти инер ци је, а опет, ис пу ња ва све оно за ми-
шље но, иде ал но, ка ко је дан, по ње го вом ми шље њу 
му шка рац, тре ба да бу де. Мла де но ва нео бич на и 
не ти пич на про це су а ци ја род не уло ге по ка зу је да је, 
у су шти ни, за ми шље ни род ни иде ал, увек хи ме ра: 
ис пу њен до крај но сти, он по ста је ап сурд на су прот-
ност са мом се би. Мла ден ко ји по ку ша ва да ис пу ни 
тра ди ци о нал ну уло гу ва ља ног до ма ћи на до ла зи у 
по зи ци ју да је сам свој по че так и крај, сам се би 
пре дак и по то мак. Је дин ка ко ја упра вља за јед ни цом 
је је дин ка ко ја се од те за јед ни це исто вре ме но и 
оштро дис тан ци ра. На кра ју, пи та ње је шта од све-
га то га, чар ши је и угле да за ко ји се бо рио, оста је. 
За вр шне сце не ро ма на, рат ни од је ци, гу би так де ла 
има ња, до ла зак срп ске вој ске, Мла де но ва ра дост да 
се на ђе од по мо ћи као ано ним ни „чи ча“, ука зу је на 
са свим дру ге лич не же ље Мла де но ве од оних ко је 
су се ти ца ле сти ца ња име на и угле да. Ни је слу чај но 
што се на кра ју, бла го су ге ри ше, да та чар ши ја, и тај 
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свет ко ји је Мла ден же лео да по ко ри, не ће ви ше у 
та квом свом ви ду ни по сто ја ти, да је све ди на мич-
но, и све је кон сте ла ци ја фраг ме на та у вре ме ну. На 
кра ју, Мла де но ва по след ња за бе ле шка у теф те ру, 
вр ло лич на, усме ре на је на ње гов ин ди ви ду ал ни, 
је дин стве ни, пот пу но по се бан до жи вљај, изо ло ван 
од сва ког објек та и сва ког кон тек ста. Мла ден у то-
ме што ће „умре ти ра њав и же љан“ не осу ђу је ни-
ког и не упу ћу је ни на ког. То је са мо ње го ва лич на 
спо зна ја да ни ка кав свет, и по ко ра ва ње тог све та, 
не до во ди је дин ку сре ћи: свет као це ли на и ње го ва 
ме ри ла објек тив но и не по сто је, по сто ји са мо је-
дин ка са сво јим лич ним, ин ту и тив ним до жи вља јем 
сре ће и не сре ће. 
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По гла вље 5
НЕ БИ ТИ КАО ДРУ ГИ: МЛА ДЕН 

И СОФ КА КАО ТРА ГИЧ НИ ЈУ НА ЦИ  
КУЛ ТУР НЕ ФРАГ МЕН ТАР НО СТИ

Ово по гла вље ко мен та ри ше, у јед ном су ми ра ју-
ћем окви ру, иде ју кул ту ре као ску па фраг мен ти ра них 
мо ти ва ци о них ма три ца и род не по зи ци о ни ра но сти у 
Стан ко ви ће вим ро ма ни ма. Овим ус по ста вља мо јед-
ну вр сту по ре ђе ња из ме ђу на чи на на ко ји су ли ко ви 
Соф ке и Мла де на при ка за ни као ин стан це род ног, 
од но сно чул ног и ког ни тив ног раз во ја. Та ко ђе се 
рас пра вља на кри тич ки на чин о то ме да ли Стан-
ко ви ће ва про за чвр сто су прот ста вља ју на ка све ту и 
кон стру и ше кул тур ни кон текст као сплет не по бит них 
чи ње ни ца, или је реч о јед ној хи ме ри, бор би у ко јој 
ју на ци на кра ју увек до ла зе до за кључ ка да се бор ба 
во ди ла са мо у њи ма са ми ма. У слу ча ју Стан ко ви-
ће ве про зе, струк ту ра ли стич ка ту ма че ња че сто пре-
не бре га ва ју сло же но сти ме ха ни зма ко јим се опи су је 
на чин на ко ји ју на ци опа жа ју свет, и по сту пак ко јим 
се су ге ри ше ха о тич ност и не ко хе рент ност тог истог 
све та и сва ко днев не кул ту ре ко ја окру жу је ју на ке. 
Не му штост и фраг ме нар ност чул не и ког ни тив не 
ко му ни ка ци је ју на ка са све том кључ на је за схва та-
ње и Стан ко ви ће ве кон цеп ци је кул тур ног кон тек ста, 
ко ји ни је мо но ли тан и чвр сто струк ту ри сан, већ је у 
ди на мич ном на ста ја њу јед не ве чи те тран зи ци је. 

Овај за вр шни део књи ге усме рен је да кле на 
те му од но са род них и кул тур них пре ми са у књи-
жев но сти и ка ко се ова два мо ти ва ци о на си сте ма 
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пре пли ћу у Не чи стој кр ви и Га зда Мла де ну. Тре-
ба још јед ном под се ти ти на је зик на ко ме ау тор, 
го во ром сво јих ју на ка, и њи хо вим до жи вља ји ма 
чул но сти, ка зу је о на чи ну на ко ји се пи та ња ро да 
пре пли ћу са те мом сек су ал но сти, као и ет нич ког, 
дру штве ног и еко ном ског по ло жа ја. Стан ко ви ће ва 
сли ка све та по чи ва на чвр стом уве ре њу не то ли ко 
о не мо ћи, ко ли ко не са вр ше но сти, то јест мо рал не, 
ду хов не и осе ћај не рас цеп ка но сти и не до ку чи во сти.

Да се под се ти мо, за Реј мон да Ви ли јам са кул-
ту ра је пре све га скуп ра зно вр сних прак си, по ред 
нај бо љих про из во да ду ха, она об у хва та све о бу хват-
ност људ ског жи во та, и чи та ве жи вот не сти ло ве и 
уве ре ња (Wil li ams 1976). Већ са мо раз ми шља ње о 
кул ту ри као о ску пу, а не као о се лек ци ји од ре ђе них 
прак си, ука зу је на јед но ин клу зив но и ди на мич ко 
схва та ње све га оно га што кон тек сту а ли зу је људ ски 
жи вот. Из то га је при род но за кљу чи ти и да кул ту-
ра, та ко схва ће на, не мо же у пот пу но сти ни би ти 
не ка кав ко хе рен тан, не про ти ву ре чан си му ла крум, 
ни ти по ли гон пре ма ко ме се је дин ка мо же не про ти-
ву реч но од ре ди ти. Ко ли ко год мо жда на пр ви по глед 
из гле да ло дру га чи је, свет Стан ко ви ће вих ју на ка је 
свет фраг мен ти ра них и раз би је них иден ти те та, о 
ко ји ма го во ри, Стју арт Хол у свом есе ју о кул тур-
ним иден ти те ти ма (ви де ти: Hall 1996: 4). Кул тур ни 
кон текст је не што у че му су је дин ке у кон стант ном 
про це су „по ста ја ња“, а не „би ва ња“. У том про це су, 
пре ма Хо лу, ве ли ку уло гу игра и упо тре ба исто риј-
ских, је зич ких и кул тур них ре сур са. Уз то, Стју-
арт Хол пре ци зно ис ти че: „Иден ти те ти су, сто га, 
кон сти ту и са ни уну тар, а не из ван ре пре зен та ци је“ 
(Hall 1996: 4). Та ко мо же мо и ре ћи да се кул тур ни 
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иден ти те ти Стан ко ви ће вих ју на ка кон сти ту и шу 
кроз из ве сну (са мо)ре пре зен та ци ју, они ни су за да ти 
на по чет ку књи ге, они, на из ве стан на чин, „по ста ју“ 
пред чи та о че вим очи ма. 

Флу ид ност и ди на ми ка кон стант ног „по ста ја ња“, 
ука зу је да, гле да но спо ља, Стан ко ви ће ви ју на ци се 
ни ка да не су о ча ва ју са кул тур ним и исто риј ским 
кон тек стом као не чим чвр стим, не про мен љи вим, 
не у мо љи вим, ма ко ли ко то де ло ва ло дру га чи је. Спо-
ља шња си ла ко ја на њих ути че под ло жна је про ме ни 
и ар би трар но сти вре ме на и окол но сти. Ју на ци то ком 
вре ме на „по ста ју“ оно што су на кра ју ро ма на, иа-
ко се че сто на са мим по че ци ма чи ни да је њи хо ва 
суд би на/иден ти тет већ уна пред пред о дре ђе на и де-
фи ни са на. Сам на ра тор, сво јим ре тро спек тив ним 
при по ве да њем, по ку ша ва да из гра ди тај ути сак, да 
је Мла ден „увек“, био та кав ка квим се опи су је, и да 
се о Соф ки ној фа ми ли ји „од у век“ го вор ка ло, да кле, 
као да по ку ша ва да већ на по чет ку при по ве да ња, од 
њи хо вих ли ко ва на пра ви по све те, већ по зна те суд-
би не, ко је се сад са мо пре при ча ва ју. Ипак, ди на ми ка 
Стан ко ви ће вог при по ве да ња оспо ра ва до не кле тај 
при ступ. Ње гов је стил бит но дру га чи ји од Ан дри-
ће вог, на ро чи то оног у ње го вим при по вет ка ма, у ко-
ји ма се пре до ча ва ју жен ски ли ко ви као део из ве сне 
умет нич ке из ло жбе (Зло ста вља ње, Же на на ка ме ну, 
и дру ге), или као део не ка кве са ге у пр сте на стој фор-
ми (Ани ки на вре ме на, Ма ра Ми ло сни ца, и дру ге). 
Док се ан дри ћев ски свет увек до и ма као сме штен 
у не про мен љи ву и, као за пи са ну, исто ри ју, Стан ко-
ви ће ви ли ко ви уи сти ну „по ста ју“, ту, пред на шим 
очи ма, на ра тор им је су ви ше бли зу да би ти ли ко ви 
у би ло ком тре нут ку би ли увек ја сни и уо кви ре ни. 
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Фраг мен ти ран до жи вљај све та око се бе и сво је 
соп стве не чул но сти, об ли ку је Стан ко ви ће ве ли ко ве 
као ју на ке ко ји, за и ста, у мо мен ту од ре ђе них зби-
ва ња, се бе кон сти ту и шу кроз сво је фраг мен ти ра-
не до жи вља је, де ло ва ња и хте ња. Де таљ ни опи си 
Соф ки ног ерот ског „ја“, за у зи ма ју јед но „за го нет-
но“ ме сто у ро ма ну, ка ко то при ме ћу ју Пет ко вић и 
дру ги ту ма чи. Та „за го нет на“ по зи ци ја је сте упра во 
та ква по нај ви ше за то што нам се при ка зу је она ко, у 
јед ном фраг мен ти ра ном ис ку ству, ка ко оно до ла зи 
са мој Соф ки. Н. Ив ко вић пи ше у свом есе ју о че твр-
том и че тр на е стом по гла вљу ро ма на да је „Соф ка у 
сво јим ерот ским фан та зма ма не у дво стру кој, не го 
у тр о сту кој има ги нар ној естет ској уло зи: „она“, ко ја 
је за до во ља ва, „он“ ко ји је усре ћа ва и „ка кав му шка-
рац“, ко ји је гле да (Ив ко вић 2009: 185). Соф ки но 
„удва ја ње“, на њу и ону дру гу Соф ку ко ја зна ње не 
нај сла ђе же ље, уво ди те му „дво пол но сти“ Соф ки-
ног ли ка, ко ја, чи ни се, ства ра осно ву за ау то е рот ске 
Соф ки не фан та зи је, ко је ће, Соф ку чи ни се, пра ти ти 
у жи во ту све до су сре та са сил ним Том чи ним бе-
сом. Ипак, те ма дво пол но сти и Соф ки не фан та зи-
је, удва ја ње Соф ки не лич но сти на „ону“ ко ја зна 
све ње не же ље, по сма тра ње се бе као објек та, сви 
ти аспек ти ових „за го нет них“ ме ста14, по не кад по-
сма тра ни у пси хо а на ли тич ком кљу чу, на ла зе се у 

14 По дроб ни ја ана ли за де ло ва ро ма на ко ји се ба ве Соф ки-
ним ау то е ро ти змом, мо же се на ћи у по ме ну том тек сту На та ше 
Ив ко вић, ко ји, упр кос по вре ме ној „за мр ше но сти“ дис кур са о 
од но су су бје кат-обје кат на при ме ру мо ти ва Соф ки ног те ла , 
ипак де таљ но и си сте ма тич но по ку ша ва да осве тли ова ме ста у 
ро ма ну, ко ја су, ка ко ау тор ка ка же, кри ти ча ри углав ном из бе га-
ва ли (ви де ти: Ив ко вић 2009). 
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исто та ко „за го нет ној ве зи“ са раз ре ше њем ро ма на, 
и Соф ки ном па сив ном пре пу шта њу суд би ни. Док 
Ив ко вић у тек сту де мон стри ра ка ко се фраг мен ти 
Соф ки них ерот ских епи зо да по ја вљу ју у тр о дел ној 
кон сте ла ци ји, исти на је да је ипак и те шко утвр ди ти 
ја сну ве зу из ме ђу та три фраг мен та: Соф ки ног за-
ми шља ња ерот ског до жи вља ја са „дру гом Соф ком“, 
Соф ки ног ма шта ња о „брач ној сре ћи“, и Соф ки ног 
по сма тра ња об на же не са ме се бе. На ро чи то је те-
шко утвр ди ти ве зу из ме ђу та три фраг мен та и оно га 
што се од ви ја ка сни је, у бра ку са Том чом, а да се не 
скли зне у ар би трар ност пр о це њи ва ња и за кљу ча ка.

Ипак, мо же се за ми сли ти да је сам пи сац имао 
за ми сао о од ре ђе ној вр сти по ве за но сти, и да се про-
стор по све ћен Соф ки ним ерот ским ма шта ри ја ма и 
ду бо ким фан та зи ја ма, оп се си ја ма и стра хо ви ма, 
ни је на шао у књи зи, без сво јих ду бљих зна че ња. 
Фраг мен тар ност ових ис ку ста ва нај ду бљег род ног 
иден ти те та ука зу је са свим из ве сно на по дво је ност, 
и усло жње ност ерот ских до жи вља ја код осо ба ван-
ред них ин ту и тив них и ког ни тив них спо соб но сти, 
и нај ди рект ни је ди вер си фи ка ци је из ме ђу оног ин-
тим ног и оног дру штве но-кул тур ног. У ана ли зи 
Соф ки ног ерот ског соп ства сва ка ко тре ба кре ну ти 
од оних по чет них опи са жи во та од ра сле Соф ке, ко-
ја је, у сво јој над моћ ној има ги на ци ји на ра тор ског 
ти па, у ста њу да „за ми сли“, и да се на про сто игра 
за ми шља ју ћи жи во те свих тих же на, сво јих дру га-
ри ца, по сма тра ју ћи их као не што скроз из ван ње-
ног жи во та, зна ју ћи већ уна пред све ка ко оне ми-
сле, осе ћа ју, же ле, и од че га им се са сто ји же вот. 
У ли те ра ту ри се че сто ис ти че да је Соф ка по себ-
на по сво јој ле по ти, али она ни је по себ на са мо по 



139

фи зич ком из гле ду, већ и по ње ном из у зет ном ду-
хов ном раз во ју: она је све сна из у зет но сти сво јих 
ми сли, и то га да она „ми сли“ ви ше не го оста ле, и 
све сна је да је та ква ег зи стен ци ја јед но бол но оп те-
ре ће ње: „...што она све то да ми сли и увек њој та ко 
што да до ла зи, што дру гим мо жда ни на ум не би 
па ло?“ (Стан ко вић 1985а: 33). И, да би ода гна ла то 
осе ћа ње раз ли чи то сти, ко ја је, ка ко Соф ка на слу-
ћу је, ипак из вор не сре ће, Соф ка пред у зи ма не што 
чи ме би се мо гла за ба ви ти, као и дру ге же не, а то је 
вез. Иро ни ја је што је то за ба ва за „уо би ча је ну“ же-
ну, баш она кву ка кву Соф ка ви ди це лу у це лој ње ној 
ег зи стен ци ји, и са ко јом не осе ћа да има не што за-
јед нич ко. Соф ка, зна ју ћи да је вез јед на уо би ча је на 
„жен ска“ ствар, да би за ба ви ла свој дух, пред у зи ма 
„ка кав те жак и чу вен вез“ (1985а: 33), ка ко би ипак 
одр жа ла сво ју соп стве ну па жњу. Док за ба вље ност 
тим ве зом тра је, Соф ка за и ста по ста је и при вре-
ме но срећ ни ја. Али са ма при ро да бе за зле не ства ри 
као што је вез, не одр жа ва на ду же ста зе Соф ки ну 
че жњу за „не чим“, за не ка квим за до вољ ством. Та ко 
су пер и ор на у сво јој ег зи стен ци ји, Соф ка про во ди 
да не не има ју ћи ни ка кву парт нер ску ин стан цу, не 
по зна ју ћи се би рав ног или рав ну. У том не по зна-
ва њу се би рав ног, Соф ка раз ви ја ег зи стен ци јал ни 
ин стинкт да, у слу ча ју да се и по ја ви де вој ка рав на 
њој, Соф ка би пре шла сва ки об зир, чак се и об на-
жи ла пред сви ма, не би ли до ка за ла да рав на њој 
не по сто ји. Као не ко ко је, ни зом го ди на, раз вио 
свест и до жи вљај о сво јој из у зет но сти, за Соф ку 
се до каз да та из у зет ност ни је то ли ка, гра ни чи са 
пот пу ним, ужа са ва ју ћим гу бит ком иден ти те та и са-
мо по ни шта ва њем. 
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Та ко до ла зи мо до „за го нет них ме ста“ Соф ки не 
сек су ал но сти, ко је су кри ти ча ри, ка ко је већ ре че-
но, че сто из бе га ва ли. Та ми сао о „об на жи ва њу“ у 
слу ча ју да се по ја ви де вој ка рав на њој, Соф ку ужа-
са ва, јер јој се и по ка зу је као не ми нов ност ко ја би 
се за и ста и де си ла. „Бо же, да до то га до ђе, Соф ка је 
осе ћа ла да би он да би ла у ста њу све да ба ци“(1985а: 
33). Већ са мо то жи во за ми шља ње тих не чу ве них 
при зо ра по ка зу ју да је Соф ка спо соб на за ства ри 
за ко је те шко да би ико био, уко ли ко је то део оног 
ње ног нај ду бљег, и нај ин ти ми јег, ег зи стен ци јал ног 
по ри ва, ко ји је она раз ви ла на свој на чин, дру га чи ји 
од свих же на ко је је зна ла. Чи ни се да Соф ка ду го 
жи ви та ко, осе ћа ју ћи да је не чим иза бра на да бу де 
баш та ква ка ква је а не дру га чи ја, да се баш раз-
ли ку је и од ли ку је од дру гих. И ње не ког ни тив не 
спо соб но сти и њен еро ти зам су та кви да она осе ћа 
да ње на по себ ност има не ки свр ху, не ку функ ци ју 
у том мо ру обич но сти и про сеч но сти оста лих же на.
Те к ће у раз ре ше њу, по сле стра шне ефен ди - Ми-
ти не по се те, и по чет ка Том чи них ди вља ња, Соф ка 
схва ти ти ко ја је, у оп штој кон сте ла ци ји, из у зет на 
уло га њој на ме ње на, мрач на и те шка иро нич ка уло-
га ко ју ни у сну сно ва не би мо гао да под не се сва ко:

Али то њу ни је из не на ђи ва ло. Све јој је би ло та ко 
ја сно. Све се, исто као не ка да, и са да по на вља. Исто 
као што од оног њу хо вог ха џи-Три фу на ње ни по че ли 
да про па да ју, та ко, ево, и ов де по чи ње од све кра јој, 
Мар ка, му жа Том че, и са ме ње. А бар да се њо ме за-
вр ши, не го се, ето, про ду жа ва ње ном де цом, уну ци ма, 
пра у ну ци ма. И ко зна, не ка ње на чу кун-уну ка, ко ја ће 
се мо жда зва ти и Соф ком, би ће си гур но она ко ле па, 
буј на, као што она бе ше, а ова ко ће и свр ши ти, ова ко 
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ће за све њих пла ти ти гла вом и њу, Соф ку, ба бу сво ју, 
про кли ња ти и ко сти јој у гро бу на ми ру не оста вља ти 
(1985а: 162).

Овај је део са свим од ре ђе но и ди рект но по ве зан 
са од лом ком у ко ме Соф ка, као још де вој ка, осе ћа, 
у ми сли јој до ла зи, са свим нео бја шњи во, да је она 
и све то око ње већ по сто ја ло не ка да, у истом ви ду:

Све, све то: и ти сно ви, и ова ба шта, цве ће, др ве ће, 
и ви ше ње ово не бо, а ис под ње га око ва ро ши, они 
вр хо ви од пла ни на, и са ма она, Соф ка, у исто ова ко 
оде ло об у че на, исто ова ко се де ћи, пред истим овим 
цве ћем, па чак и са ма ку ћа, из ку ће гла со ви и иде ње 
или ма те ре или дру гих, и са ме ре чи, же ље, на гла сци, 
све то, чи ни јој се, не ка да, не зна ка да, у ко је вре ме, 
али исто, исто је ова ко би ло, по сто ја ло и ова ко се 
кре та ло. И он да, што би бли же ве че, све би то, а и она 
за јед но са свим тим, као да ни је на зе мљи, све ја сни-
је, из дво је ни је, све за но сни је, сил ни је би ва ло, да би 
она, до ла зе ћи из ба ште ова ко ку ћи, од раз дра га но сти 
и сре ће чи сто ру ке ви ше се бе ди за ла и ума ло на сав 
глас не пе ва ла. Али то ни је сме ла. Са мо се тру ди ла 
да ма ти од то га што год не при ме ти и за то, и ако не би 
би ла глад на, са мо да је не би ма ти за гле да ла, си лом 
би ве че ра ва ла и од мах се одва ја ла (1985а).  

У овом од лом ку, по ред ди рект не по ве за но сти са 
већ на ве де ним ка сни јим са зна њем да Соф ка сво јом 
суд би ном пла ћа не са мо ефен ди - Ми тин грех, не го 
и грех свих оста лих пре да ка, а и са ма за чи ње, без 
сво је во ље и же ље, но ви ла нац гре ха у га зда Мар-
ко вој фа ми ли ји, ја сно је на зна че но и то да је то осе-
ћа ње, не што тај но, по све ће но, за шта Соф ка осе ћа 
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да је са мо њој да то, а не и ње ној мај ци. Та тај ност, 
за бра ње ност, та бу и зи ра ност, је сте у из ве сној ве зи 
и са оним ка ко се код Соф ке раз ви ја до жи вљај сек-
су ал но сти. На вик ну та на тај на и ми стич ка ис ку ства 
се бе са ме, за Соф ку се и ерот ске те жње на не ки 
на чин мо ра ју ја вља ти углав ном као тај не и не до-
зво ље не, углав ном са ау ром не ког ин тим ног до жи-
вља ја ко ји је до те ме ре ли чан, да га ни ко око ње не 
мо же схва ти ти ни до жи ве ти. Бу ду ћи та ко из у зет на и 
усме ре на на се бе, Соф ка по ста је оп сед ну та сво јим 
соп стве ним те лом. Ка ко по зна је са мо сво је те ло, од-
но сно жен ска те ла,  као нај ви ши из раз чул но сти, а 
ка ко Соф ки на ма шта пре ва зи ла зи па сив но „че ка ње“ 
оно га ко ће да је ис пр о си, Соф ки ни нај ин тим ни ји 
и нај ра зви је ни ји до жи вља ји функ ци о ни шу не где на 
гра ни ци ау то е рот ског и хо мо е рот ског ри ту а ла уну-
тра шњег до жи вља ја. Дру га вр ста ње ног ерот ског 
са ња ре ња, „брач на сре ћа“, ка ко је Ив ко вић озна ча-
ва у свом тек сту, у ко ме она за ми шља ту сво ју пр ву 
брач ну ноћ, је јед на дру га чи ја вр ста до жи вља ја. У 
тој „брач ној сре ћи“, да кле пр вој брач ној но ћи, Соф-
ка и не ма ја сну пред ста ву шта се за пра во де ша ва, 
осим да је то не ка сна га и до ми на ци ја, од ко је „пу ца 
ме со“, из ве сни ри ту ал ко ји је уз бу ђу је, и ко ји би 
очи глед но тре ба ло да на не ки на чин над ма ши све 
оно пре ђа шње, да се по ка же као не што осо би то и 
не у по ре ди во. Ме ђу тим, ја сно је да Соф ка, за раз-
ли ку од „оног ње ног“, у ко ме је све сна све га шта се 
де ша ва и у ко ме је до сти гла јед ну це ло куп ност чул-
ног и све сног до жи вља ја, не ма ни ка кву ја сну пред-
ста ву о бу ду ћем за до вољ ству у за ми шља њу сре ће са 
бу ду ћим му жем, му шкар цем, осим што је уз бу ђу је 
сам чин до ла ска не чег не по зна тог, а сил ног.
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Уме сто то га, Соф ки на ван ред на има ги на ци ја по-
ку ша ва да за ми сли то „глав но“ бу ду ће за до вољ ство 
и еро ти ку, о ко ме се то ли ко пе ва и го во ри, о ко ме 
же не то ли ко са ња ју и за чим то ли ко жа ле. Соф ки на 
по тре ба и спо соб ност да све ви ди и осе ти уна пред, 
за ми сли, и са ма се би ар ти ку ли ше и пре не се, као 
да се у њој на не ки на чин укр шта ју и про шлост и 
бу дућ ност, од ра жа ва се на њен до жи вљај еро ти ке, 
та ко да она исто вре ме но по ку ша ва да бу де и жен-
ско и му шко, и пред мет му шке же ље и му шка рац 
сам. У том кљу чу се мо же по сма тра ти  и сле де ћи 
од ло мак, у ко ме ви ди мо ту по тре бу за ом ни по тен-
ци јом, и Соф ки ном ом ни-кон тро лом над со бом као 
сек су ал ним су бјек том:  

За то је она ту са мо ћу увек во ле ла. Чак, кад је са-
свим са ма код ку ће, ма ти јој оде или на гро бље или 
по слом, па се ду бо ко у ноћ већ не вра ћа, она је и тај 
страх од мра ка не ка ко ра до под но си ла. Увек би се та да 
по вла чи ла го ре и он да, за тво ре на ка пи јом и зи до ви ма, 
да кле оси гу ра на, пре да ва ла би се са ма се би. А да би 
са свим из бе гла страх од са мо ће и мра ка, све ви ше и 
ви ше за ни ма ла би се со бом. Сло бод но би се от коп ча ва-
ла, раз го ли ћа ва ла пр са и ру ка ве и са ме шал ва ре, да би 
осе ћа ла ка ко би јед ним по кре том све мо гла са се бе да 
зба ци. Он да би се уно си ла ужи ва ју ћи у сво јој ле по ти, 
осе ћа ју ћи драж од те сво је от кри ве но сти и од го ли ца ња 
ва зду ха. А ко ли ко би пу та, чи сто као ка кав му шка рац, 
са то ли ком стра шћу по че ла да по сма тра сво је пра ве, 
круп не дој ке, у ко ји ма су се ис под бе ли не ко же, већ 
на зи ра ле, као одав но зре ле, не ке гру две (1985а: 36).

Соф ка је, да кле, раз ви ла већ вр ло ја сно, у сек-
су ал но сти свог су бјек ти ви те та, на ви ку и по тре бу 
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да бу де пот пу ни „ре жи сер“ свог сек су ал ног ја, да 
бу де исто вре ме но и онај ко ји „љу би“ и онај ко ји је 
„љу бљен“, са гле да но кроз Пла то но ве пој мо ве, за то 
и је сте и она ко ја је по сма тра на, и она(ј) ко ји је по-
сма тра. По све ће на том свом по себ ном до жи вља ју, 
Соф ка је исто вре ме но и уз бу ђе на, и упла ше на, али 
на не ки на чин и за до вољ на тим соп стве ним оства-
ре њем свог сек су ал ног ја. Ипак, по кат кад би ту 
сво ју ом ни-при сут ност и до ве ла у пи та ње, же ле ћи 
да ипак, као и дру ге, осе ти тај кон такт са дру гом 
ин стан цом, са не ка квом си му ла ци јом те „брач не 
сре ће“ у ко јој ће се на по кон све за о кру жи ти, да-
кле да осе ти ту „му шку ру ку“, да не бу де у све му 
са мо она, јед на,  без упли ва дру гог, већ и да је дан 
део те кон тро ле пре пу сти дру го ме, му шкар цу. Тај 
чин, епи зо да са по лу не мим и пи ја ним слу гом Ван-
ком, пи сац на зи ва „лу до шћу“, јед ним уса мље ним 
ин ци ден том, ко ји је већ сам по се би по твр дио ка-
ко „пре пу шта ње кон тро ле“ у сек су ал ном кон так ту, 
ни је за и ста има нент но Соф ки и ње ном до жи вља ју 
са ме се бе. Тај до га ђај, ко ји би тре ба ло да бу де јед-
но ми ни ја тур но, све сно, кон тро ли са но пре пу шта ње 
дру гом јед ног де ла се бе, за пра во се и не по ја вљу је 
као пре пу шта ње ни нај ма ње кон тро ле:

Али од јед ном јој до ђе лу да ми сао од ко је се сва 
озно ји. Што да не? Пи јан је – и не ће зна ти; по лу нем је 
– и не ће уме ти ка за ти! И што да не јед ном и то, о че му 
се то ли ко ми сли, са ња? Што да не ви ди она јед ном: 
ка ко је ка да се осе ти му шка ру ка на се би (1985а: 36).  

Соф ка је да кле, та, ко ја узи ма са ма ње го ву ру ку, 
као не ки ин стру мент, и да ље во де ћи ту игру, и уви-
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ђа ју ћи, већ, за вре ме те игре, да са мо би ло ка кво, 
објек тив но, и не по сред но и не у сло вље но за до вољ-
ство из ње не про из и ла зи:

Она га узе за ру ку, али не као сва ка да, за пр сте, 
већ од о зго и ви ше ру ке за длан, за ону че твр та сту и 
ши ро ку кост. За тим она ви де ка ко му се, из не на ђе ном 
та квим ње ним узи ма њем ру ке, ра ши ре ни пр сти згр-
чи ше, те, при но се ћи је к се би, ру ка ње го ва до ђе јој 
она ко цр на, твр да и као не ка ша па...Ал и ни је она та 
ко ја би, ка да не што на у ми, на по пу та ста ла, усту кла. 
Бр зо га до ву че к се би, и др же ћи га ме ђу ко ле ни ма и, 
не слу ша ју ћи ње го ве нер пи род не гла со ве од стра ха и 
ра до сти, от кри сво ја пр са и на сво ју јед ну дој ку си лом 
по ло жи ње го ву ру ку при др жа ва ју ћи је и при ти ска ју ћи 
је...Осе ти са мо бол и ни шта ви ше. Бр зо стре са ју ћи се 
од је зе, уста де (1985а). 

Уве рив ши се, та ко, на овај на чин, да из ван ње, 
са ме, и ње ног лич ног до жи вља ја не по сто ји не ка ква 
ерот ска „сре ћа“, ко ја би би ла објек тив на, и ко ју би 
тај дру ги до но сио сам по се би, Соф ка ће ко нач но, 
у ро ма ну, за о кру жи ти свој соп стве ни кон цепт ау-
то е ро ти зма и ау то кон тро ли са не сек су ал но сти, ко ји 
ће се, на вр ло су ге сти ван на чин, ка сни је пре ло ми-
ти на њен це ло ку пан до жи вљај пре ла ма ња род не 
уло ге кроз ње ну свест о кул тур ном кон тек сту ко-
јим је окру же на. Али та ње на „осло бо ђе ност“ од 
не по сред ног до жи вља ја сек су ал но сти, ње на не-
под ре ђе ност и не свест о му шкар цу као ерот ски 
про-ак тив ном и до ми нант ном, ума ло ће је до ве сти 
и у опа сност у га зда Мар ко вој ку ћи, од мах на кон 
вен ча ња. Та ко си гур на у се бе, и да се не ће за бо ра-
ви ти, и да је у све му то ме њен соп стве ни до жи вљај 
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сво га те ла и еро ти зма из над свих оста лих, Соф ка 
ће сло бод но, без стра ха и сти да, ко му ни ци ра ти и 
са же на ма и му шкар ци ма, а по себ но са све кром, 
га зда Мар ком, чи ја гор љи ва фа сци на ци ја Соф ком, 
ко ја је у том мо мен ту већ и пре ра сла у без ум ну љу-
бав, Соф ки про сто при чи ња ва из ве сно за до вољ ство, 
све до кле осе ћа да је го спо да ри ца си ту а ци је. 15 То 
већ са свим ја сно, ни је за до вољ ство му шко-жен ске 
ерот ске при влач но сти, већ не ка кве нар ци сти стич ке,  
са жа љи ве по тре бе да се об зна ни Мар ко во обо жа ва-
ње, ње но вла да ње, и  кон тро ла си ту а ци је, час у ко ме  
је она го спо да ри ца не чи је емо ци је. Ипак, тад пр ви 
пут, Соф ка, про тив сво је во ље, осе ти сна гу и „опа-
сност“ пре да ва ња кон тро ле дру го ме, ам би ва лен тан 
до жи вљај свог те ла и те ла дру гог, у си ту а ци ји ка да 
су бје кат сту пи у зо ну не чи је же ље за по се до ва њем:

И њу об у зе не ка вр ста лу ди ла, лу де раз дра же но-
сти, гле да ју ћи то ли ку ње го ву љу бав. И она из са жа-
ље ња, да га уми ри, уте ши, ја сно, рас ка ла шно, и као 
пре да ју ћи му се, по че га уве ра ва ти:

– Во лим, та то.
– Ама баш све?
– Све, ку ћу, те бе, а нај ви ше те бе. 
Али та да кло ну. Осе ти ка ко из оне ње го ве ру ке 

по ју ри у њу и чи сто је пре се че та ко ја ка вре ли на, и, 
са њом, та ко не ка ко чуд но, ни ка да до та да нео се ћа но 
осе ћа ње. На ужас осе ти ка ко јој се ис под ње го ве ру ке 
од јед ном, си лом, про тив ње не во ље, по че по ло ви на 

15 О ком плек сној и ам би ва лент ној ин тер сек ци ји род них 
уло га, кла сног иден ти те та и сек су ал но сти у ро ма ну Не чи ста 
крв,  ви де ти ви ше у тек сту  „Род, кла сни иден ти тет и сек су-
ал ност у ро ма ну Не чи ста крв Бо ри са ва Стан ко ви ћа“ (Гру јић 
2008б). 
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да уви ја, и пр са јој, као жи ва, та ко уз дрх та ше и по ле-
те ше. Чу са мо ка ко Мар ко, чи сто бе же ћи из со бе од 
ње, та мо међ сво ји ма, са не ком стра шном на сла дом, 
слут њом, на дом, као луд ви че и за по ве да:

– Ка пи ју бре за тва рај те, ка пи ју за ман да љуј те, да 
ни ко, ни ко...Ах !Ах ! (1985а: 131).

Од тог мо мен та на свад би, пак, за Соф ку по чи-
ње оно „нај го ре, нај цр ње“, а то је свест о гу бит ку 
кон тро ле, и оче ки ва ње да се с њом по сту пи као са 
пред ме том, као са играч ком у ру ка ма рас ка ла шне, 
раз у зда не и опа сне го ми ле. Тек од тог мо мен та, 
од до жи вља ја Мар ко ве уну тра шње енер ги је, и те 
рас ка ла шне енер ги је сва то ва,  она ће схва ти ти  не-
за шти ће ност сво је род не по зи ци је,  а страх од тог 
уни ште ња и род ног на си ља над вла да ће све дру ге 
аспек те ње ног иден ти те та (ви де ти: Гру јић 2008б).  
У Соф ки ном слу ча ју се већ та да, по пр ви пут, тај 
бли зак кон такт са му шкар цем, дру штве но и кул-
тур но зре лом и при зна том осо бом, по ја вљу је кроз 
ужа сан страх и од бој ност. То се нај ви ше да на слу-
ти ти кроз опис сце на на са мом кра ју свад бе, то јест, 
по сле од ла ска и по след њег сва та, ка да у со би, у по-
лу мра ку, га зда Мар ко оста је на час пот пу но сам са 
Соф ком у ве ли кој пра зној со би у ко јој се до та да 
од ви ја ло ве се ље, ка да ви ше не ма ни ка квих ми сли 
ко је мо гу да бу ду из ре че не, јер у том мо мен ту Соф ка 
већ са свим зна шта је га зда Мар ку на уму, и у ко јој 
ме ри оно што ће се та да де си ти не ће за ви си ти од 
ње не во ље.

Ипак, ин те ре сант но је да, чак и тим тре ну ци ма, 
Соф ка, све до крај њег мо мен та, раз ми шља и да ље 
о јед ном аспек ту соп стве не во ље угра ђе не у род ну 
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уло гу у ко јој се на ла зи, то јест, она раз ми шља 
„шта ће она чи ни ти, ако за и ста све кар, Мар ко на 
њу...“(1985а: 135). У Соф ки ном раз ми шља њу, она 
је си гур на да би, та ко пи ја ном, мо гла да по бег не, 
али ње на уло га, ко ју је со бом до не ла у ту ку ћу, оно 
ка ко Соф ка се бе још увек у том тре нут ку ви ди, као 
не ког ко др жи се бе у соп стве ним ру ка ма, и ко је 
из над све га, оме та је у то ме. С дру ге стра не, као 
да и га зда Мар ка, у ње го вој ку ћи, где је ап со лут ни 
го спо дар, ње го ва род на уло га при ти сну та пред ста-
вом о не ка квом дру штву, кул ту ри, оме та исто та ко 
у ње го вом на у му:

Са мо да ни је она Соф ка, ефен ди-Ми ти на, она би 
већ зна ла...Си гур но би мо гла да се от ме од ње га, и, 
ма кар сва из гре ба на, са свим го ла, она би уте кла. Али 
шта ће по сле кад је та кву ви де на ули ци, у чар ши ји?...
Је два ће се то до че ка ти, да јој се си те. И због то га не 
сме ју ћи, а не зна ју ћи шта би дру го, од стра ха, из ва-
ље на до све кро вог ме ста, уз тр пе зу, сва је цво ко та ла 
и гр чи ла се. А нај го ре јој би ка да осе ти ка ко у гла су 
Мар ко ву – а он је та мо око ку ће ви као, псо вао, пре тио 
што су сви оти шли, осо би то што је оти шао ста ри де да 
Ми тар, Ар са и Сте ва – у том ње го вом вај ка њу.прет њи, 
зву чи и страх, страх што су га оста ви ли са мог. Јер да 
су и они ту, по што су и они то исто ра ди ли са сво јим 
сна ја ма, и он би са да, са свим ла ко са сво јом...А  ова-
ко, оста ви ли га са мог, и то ов де, у ва ро ши, где то ни је 
оби чај, не зна се за то, не сме да бу де...(1985а: 135).

И ов де до ла зи мо до мо ти ва циј ског чво ри шта ко-
је је, ве ро ват но, и кључ но за рас пра ву у чи та вом 
овом по гла вљу, ка да је реч о ро ма ну Не чи ста крв. 
По тен ци јал ни на сил ник и жр тва род ног на си ља, 
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га зда Мар ко и Соф ка, ко ји су у овим сце на ма ро ма-
на обо је пот пу но све сни шта би та да „тре ба ло“ да 
се де си, на ла зе се пред кон тра дик тор ним и за мр-
ше ним по ру ка ма су ко бље них фраг ме на та кул ту ре. 
Док Соф ка осе ћа да је, ње на, Соф ки на род на по-
зи ци ја, по зи ва да утек не и спа се се од не мо рал ног 
и ин це сту о зног на си ља, та се ми сао су ко бља ва са 
исто та ко сна жном пред ста вом да би за њу, уз ви ше-
ну ефен ди-Ми ти ну Соф ку, био ве ли ки дру штве ни 
пад да у чар ши ји ви де или чу ју да је го ла по бе гла 
из све кро ве ку ће. Два су ко бље на мо рал на обра сца 
збу њу ју Соф ку: тре ну так у ко ме се на ла зи је збу њу-
ју ћи, и не по сто ји ни какв чврст и ко хе рен тан дру-
штве ни и кул тур ни им пе ра тив ко ји би јој на ло жио 
шта у том мо мен ту да ра ди. Она тек са мо, у стра ху, 
че ка не по мич на. При том, оно што Соф ку бри не и 
па ра ли ше ни је са мо свест да је бег дру штве но не по-
же љан за де вој ку ко ја се тек уда ла, већ, на ро чи то, да 
би тај чин био „пад“ ње ног лич ног, Соф ки ног угле-
да и ста ту са, као осо би тог свој ства ко је се, у не ким 
аспек ти ма већ и одво ји ло од ефен ди-Ми ти не ку ће, 
и од ли ку је са мо њу, као нај леп шу, нај и зу зет ни ју и 
нај не до дир љи ви ју. 

С дру ге стра не, га зда-Мар ко се, та ко ђе, су о ча-
ва са кон тра дик тор ним по ру ка ма де ло ва кул тур не 
све сти и кул тур них зах те ва и до пу шта ња. Мар ко је,  
с јед не стра не, на свад би окру жен чи та вом сви том 
ста ри јих ро ђа ка ко ји су сви, ка ко се ка же, има ли 
сек су ал не од но се са сво јим сна ја ма, као што он ве-
ру је и за свог оца да је то исто чи нио и са ње го-
вом, Мар ко вом же ном, те, пре ма то ме, оче ки ва но је, 
пре ма том обра сцу да и он, бу ду ћи чо век из ми љеа 
та квог род ног по на ша ња, учи ни то исто са сво јом 
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сна јом. С дру ге стра не, Мар ко осе ћа да је та ње го ва 
ку ћа са да „у гра ду“, у ме сту у ко ме су се о ски оби ча-
ји чу до ви шни и чак и не по зна ти, и тај ње гов страх, 
ко ји се огле да у стал ном ви ка њу да се „за тво ре ка-
пи је“, за пра во је иза зван огром ним стра хом да ће 
га не ко оме ти у оно ме што сил но же ли, а то је да та 
је дин стве на ефен ди-Ми ти на Соф ка, нај по жељ ни ја и 
нај чу ве ни ја на да ле ко, бу де ње го ва љу бав ни ца, а под 
пла штом по ро ди це, и пот пу но у ње го вој мо ћи. Два 
су ко бље на обра сца, на ста ла у све ту ко ји се на ла зи у 
пре ла зу, у су ко бу ста рог и но вог, оно га што би Мар-
ку тре ба ло да до но си успех и ра дост, а у ства ри му 
до но си пат њу, до дат но се ком пли ку ју емо ци о нал-
но-ерот ским ни во ом га зда Мар ко вих же ља. Соф ка 
ни је са мо же на „ви шег“ кул тур ног ми љеа, Соф ка је 
и Мар ко ва тај на фа сци на ци ја, стра сна же ља, љу бав 
ко ја се раз ви ла бр зо, си ло ви то, а ко ју је Соф ка та ко 
не у мит но осе ти ла у опи са ном ди ја ло гу.

Га зда Мар ко се, сто га и по ја вљу је као лик уне ко-
ли ко тра ги чан исто оно ли ко ко ли ко и Соф ка. Мо же 
се чак ре ћи, да је те но ћи, упр кос свом стра ху ко ји 
Соф ка осе ћа, док че ка да бу де уву че на у чу до ви шне 
ро до скрв не од но се, Мар ко ва  пат ња знат но ком-
плек сни ја, кон фу зни ја и ау то-де струк тив ни ја, јер 
су су ко би кул тур них спре га и лич них стре мље ња у 
Мар ко вом слу ча ју још те жи и тра гич ни ји. Мар ко је 
тај, ко ји је у си ту а ци ји да по чи ни чин ко ји је, пре ма 
јед ни ма, не што са свим ре дов но, а пре ма дру ги ма, а 
очи то и пре ма ње го вом соп стве ном мо рал ном нај ду-
бљем осе ћа ју, грех. И та свест о оно ме што нај ви ше 
же ли као о гре ху,  уни шта ва га исто оно ли ко ко ли ко 
и бол на по ми сао да су сви ти ње го ви пре ци ра ди ли 
то исто, а он са мо „не мо же“. И глав ни раз лог што 
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„не мо же“ ни је ни ко дру ги, не го он сам, и ње го ва 
љу бав пре ма Соф ки, ко ја ће за мре ти с њим, али и 
тај те жак, ста ри бол, што је и ње гов отац, по ње го-
вом уве ре њу, ра дио то исто, што је он, као де чак, 
пре ва рен, по вре ђен, из не ве рен, оже њен без љу ба ви, 
по ни жен, а са да не мо же и он сам, да за до во љи ту 
јед ну же љу, љу бав, страст, ко ју ни кад ни је оства рио. 
По след њи увид у га зда Мар ко ве ми сли чи та лац ће 
до би ти у мо мен ту ка да он, пи јан и оча јан, ле жи на 
пра гу Соф ки не со бе, ко ји, сам од се бе, не ће ус пе ти 
да пре ко ра чи:

Из ме ђу ње га и та мо те со бе, ку ће, же ни ног цви-
ље ња, из гле да, да је све би ло свр ше но и про па ло: 
цео жи вот, де тињ ство, отац, ма ти, на ро чи то про кле-
ти отац. Ко сти му се у зе мљи пре вр та ле што га, по 
оби ча ју, мла дог, још као де те, оже нио, ка да ни шта 
ни је мо гао зна ти, као што ни ка да ви ше не ће ни шта 
ни до зна ти ни осе ти ти! Јер, ево, кр кља ју ћи и ле же ћи 
и кр кља ју ћи на пра гу ње не со бе, бо ре ћи се са со бом, 
он кроз пр сте ру ке, што му је клем па во ви си ла ви ше 
гла ве и би ла на сло ње на на праг, кроз тај праг, кроз 
пу ко ти не, кроз зе мљу осе ћао је оту да из со бе ми рис 
Соф кин та мо у по сте љи. Осе ћао чи сто ка ко јој ср це 
би је, ка ко ње на зре ла, стра сна уста го ре, и ка ко ње на 
ко са, ра за стр та у по сте љи, и си гур но оп ко ља ва ју ћи и 
об ви ја ју ћи це ло ње но те ло, ми ри ше, ми ри ше...

И Соф ка чу ка ко он кр кља и ва ља се, упи ње, на-
пре же, да бар гла вом, ра ме ни ма гур не у вра та, отво-
ри их и уђе к њој. Али не мо же. Па да. Ру ке, лак то ви 
и ко ле на га из да ју, јер га оно же ни но цви ље ње као 
не ко уже око вра та сте же, не да му и не пу шта га да 
се диг не, пре ђе праг. А, ме ђу тим, да се опет вра ти, 
та мо, код же не, у ону со бу, ку ћи, не мо же – свр ше но 
је! (1985а: 139).
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Га зда Мар ко ва фи зич ка ра за пе тост из ме ђу Соф-
ки ног пра га и муч ног, про ма ше ног жи во та са исто 
та ко не срећ ном, ње го вом соп стве ном же ном, ука-
зу је да за онај мо рал ни део ње го ве лич но сти, ви ше 
не ма ме ста у тој ку ћи, а ни на овом све ту. Јер, та 
ра за пе тост раз от кри ла је све оно срам но, ин тим но, 
и вред но са жа ље ња на ње му. От кри ла је и ње го ву 
же љу, и ње го ву те шку скри ва ну озло је ђе ност што 
му је отац чи нио грех са же ном, и ње го ву огром ну 
же љу и љу бав пре ма Соф ки, и не моћ да учи ни се би 
по во љи. Он ви ше, ни у сво јим, ни у очи ма сво јих 
уку ћа на, ни је ни страх и тре пет, ни успе шан га зда, 
ни муж ни отац, ни све кар, ни Соф кин љу бав ник. 
За то се га зда Мар ко фи зич ки и укла ња, на исто ме-
сто ку да ће му се  ка сни је укло ни ти и син ко ји ће, 
ме ђу тим, ка ко то већ у ре до сле ду по ро дич не де гра-
да ци је (о ко јој ће Соф ка ка сни је ми сли ти) оче ки ва-
но и би ва, узро ко ва ти ве ће на си ље и не сре ћу не го 
ње гов отац. 

Кра так пе ри од Соф ки ног жи во та са Том чом ко ји 
ра сте, ва жан је за раз у ме ва ње Соф ки ног по и ма ња 
соп стве не род не уло ге и све та у ко јем оби та ва, и тај 
је мо тив ски оквир, у те мат ском сми слу, по ве зан са 
оним ра ни јим пе ри о дом Соф ки ног раз во ја као ау то-
е ро тич ног сек су ал ног су бјек та. У овом дру гом вре-
мен ском пе ри о ду, Соф ка ће на слу ти ти мо гућ ност да 
се би ство ри „брач ну сре ћу“, та ко што ће „ство ри ти 
му жа“ по сво јој во љи, нео бли ко ва ног дру штве но 
кон стру и са ним за ко ни ма, му жа ко ји је пре ма њој 
пи том као де вој ка, а у ко ме ипак на слу ћу је сна гу 
од ра слог му шкар ца. За Соф ку то је би ла на да да је, 
на кра ју, упр кос ужа сној све кро вој смр ти, мо жда све 
и ис па ло баш ка ко би њој и од го ва ра ло, на на чин на 
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ко ји би она, у тој „брач ној сре ћи“, има ла кон тро лу 
баш као не ка да над са мом со бом:

И то је чи ни ло да Соф ка, исти на, те шко, муч но 
спо ро, али ма ло по ма ло по че осе ћа ти ка ко се на све 
то на ви ка ва и ка ко ће, ако ова ко и да ље по тра је, на 
по слет ку – а при том ка ко би се за гр ца ва ла, ка ко би 
јој по че ле су зе да на ви ру од ра до сти! – са свим све 
њих, ку ћу, све кр ву за во ле ти, а осо би то ње га, му жа, 
Том чу. И то мо жда ће га та ко истин ски за во ле ти, ка ко 
се ни ка да ни је на да ла...Ча к, мо жда, ко зна, дај Бо же, 
за во ле ће га она ко ка ко је са ња ла, сне ва ла...А нај ви-
ше је утвр ђи ва ло у том пред о се ћа њу да ће га за и ста 
за во ле ти не то што је би вао све из ра зи ти ји и пу ни ји 
оне му шке, ја ке сна ге, не го што је с да на на дан све 
ви ше по ста јао њен, са свим њен, не не ки дру ги, стра-
ни Том ча, син га зда-Мар ков, не го њен Том ча, као не ко 
ње но че до, де ло ње них ру ку, као да га она ро ди ла, она 
од не го ва ла (1985а: 150). 

Соф ки но ин те ре со ва ње за Том чу бу ди се, да кле, 
не то ли ко због ње го ве мла до сти, и му жев них атри-
бу та ко ји се на слу ћу ју, већ нај ви ше због по ми сли да 
би он та кав, од ра стао Том ча, мо гао у ства ри да бу де 
у пот пу но сти од раз ње них же ља и уве ре ња, а не 
про дукт све та, чар ши је, и дру штве но већ за цр та них 
род них уло га.  За хва љу ју ћи то ме Соф ка,  ду бо ко 
већ ве ру је да је, на не ки на чин, ус пе ла опет да свој 
на чин жи во та кон стру и ше као одво јен од кул тур-
них зах те ва чар ши је, и да се бе опет ус по ста ви, и у 
нај ин тим ни јим ства ри ма, из над оста лих. До ла зак 
ефен ди-Ми тин, у тре нут ку, ру ши све те на де: зах те-
ва ју ћи но вац од Том че, за Соф ки ну уда ју, и пре зри-
во на гла ша ва ју ћи да је Том ча „се љак“ и „кер пич“ он 
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чи ни крај не са мо Том чи ном по што ва њу за Соф ку, 
већ и Соф ки ном по што ва њу за са му се бе.

Соф ка се, дру гим ре чи ма, су ко би ла са ха о тич-
ном не ло гич но шћу све та: ни је дан чврст кул тур ни 
код, или кон текст, не би уна пред „про пи сао“ да 
ће јед ног да на ефен ди-Ми та до ћи, „на но ге“ у га-
зда-Мар ко ву ку ћу да лич но тра жи па ре ко је су му 
обе ћа не за Соф ку – он, ко ји се увек пре тва рао да 
ни не зна за не во ље с па ра ма, и ко ји, од сил ног го-
спод ства ни је чак ни на су ду са се ља ци ма хтео да 
узме ни оно што је би ло ње го во. Соф ку  је са млео 
жр вањ нео че ки ва ног, ма те ри јал ног ха о са, а не кул-
тур но про пи са ног кон тек ста. Но, чи ни се да се  јед-
на дру га си ла, или обра зац, а то је обра зац род ног 
на си ља, по ка зу је  као кон зи стен тан у овом слу ча ју, 
и то оли чен у Том чи. Упр кос Соф ки ним на да ма, да 
она мо же да из гра ди „свог“ чо ве ка, ал тер на тив ног у 
од но су на род но за сно ва не кли шее свог кон тек ста, 
Том ча се, ка ко ка же пи сац, чак и ра до пре о бра ћа у 
оно што му је, не ка квим по ро дич ним на след ством 
и би ло за цр та но, а што је при вре ме но, због об у зе-
то шћу Соф ком, би ло на до гра ђе но не чим што „ни је 
био он“:

И све то би ло је та ко стра шно, али и са та квом 
на сла дом, као да се са да, по сле ово га, он не че га осло-
бо ђа вао, ски дао са се бе не што што му је, исти на, би ло 
та ко дра го, ми ло, али ко је је ње му ипак не ка ко стра но, 
ту ђе; увек се, по ред све на сла де, сре ће, ипак не осе ћао 
као свој, не био сло бо дан, ни је мо гао да ди ше, глас 
ни је имао свој, ни по крет, ни очи, ни по глед свој. А 
све то би ло је она, Соф ка, и то она, не ка да ња Соф ка, 
а не ова, са да, као сва ка жен ска и ствар за па ре ку-
пље на (1985а: 157). 
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Стан ко ви ћа као пи сца, дру гим ре чи ма, и ни је 
то ли ко за ни ма ло да при ка же не ка кав чврст ко хе-
рент ни кул тур ни си стем у ко ме се по је ди нац не сна-
ла зи. У не ку ру ку, мо гло би се ре ћи да му је на ме ра 
че сто би ла да је по је ди нац ко ји ве ру је да по сто ји 
не ки ко хе рен тан кул тур ни код упра во у за блу ди. 
Тра ге ди ја ње го вих ју на ка је сте баш и са др жа на у 
њи хо вом ве ро ва њу да тај ми ље по сто ји, и да му се 
вре ди кон зи стент но су прот ста ви ти, док се, с дру ге 
стра не, по ка зу је да је пра ва тра ги ка људ ских жи во та 
упра во у фраг мен ти ра ној, ха о тич ној не до след но сти 
дру штве ног и кул тур ног кон тек ста. Та ко се и Соф ка 
и га зда Мла ден са мо-кон сти ту и шу као са мо-об ма-
ну ти ју на ци  та квог фраг мен ти ра ног све та, у ко ме 
су прет ход но ду го жи ве ли у уве ре њу да су про на-
шли на чин да ус по ста ве се бе као не до дир љи ве у 
од но су на тај свет.

У га зда Мла де но вом слу ча ју, са мо об ма на, са-
мо кон тро ла и пре ва зи ла же ње са мог се бе у по гле ду 
људ ских по ри ва, пред ста вља од го вор на  за ми шље-
но кул тур но про скри бо ва ње род них уло га. У овом 
ро ма ну то дру штве но од ре ђе ње ка рак те ри стич но за 
му шке род не уло ге на ла зи се у јед ног дво гу бом, ам-
би ва лент ном по ло жа ју: за му шкар ца при ла го ђе ног 
ова квом кул тур ном кон тек сту уо би ча је но је и да бу-
де „га зда“ ка ко свог, та ко и ту ђих жи во та, али, исто-
вре ме но, пре ћут но, да бу де на си лан пре ма дру ги ма,  
роб ло ших на ви ка, уз ма не и дво стру ке стан дар де. 
Мла ден же ли да вр ли ном пре ва зи ђе тај ду а ли зам, да 
се под смех не сви ма ко ји оче ку ју од ње га да ће кад-
тад по ка за ти да је уо би ча је ни му шка рац са ма на ма.  

Мла ден се од ри че по ку ша ја лич не сре ће, сре ће у 
при ват ном жи во ту, не би ли та ко ис кљу чио мо гућ ност 
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да би ло ка ква лич на по тре ба, за ње го вим соп стве-
ним за до вољ ством, об ли ку је ње го ве по слов не и 
жи вот не од лу ке. Свој жи вот ста вио је у слу жбу ус-
по ста вља ња се бе као но си о ца узо р ног по на ша ња, 
за за јед ни цу, за оно што тре ба да се ура ди, а не оно 
што би, мо жда, у ду би ни ду ше, он, Мла ден же лео. 
У не ку ру ку, Мла ден чак на ла зи и за до вољ ство у са-
зна њу да, у од ре ђе ним тре ну ци ма, око ли на оче ку је 
од ње га да по клек не, по ка же не ку емо ци ју, да му је 
те шко, ту гу, или пак сре ћу, а он, ме ђу тим, зна уна-
пред да до то га не ће до ћи, и већ се ра ду је из не на ђе-
њу и ди вље њу ко је ће иза зва ти код дру гих. Са мо то 
за пре па шће ње дру гих код Мла де на иза зи ва не ка кво 
ти хо спо кој ство, осе ћа ње за до вољ ства са мим со бом. 
Из не на ђе ње, а по том и за до вољ ство дру гих њи ме, 
гра ди и ње го во соп стве но за до вољ ство со бом. Он се 
„сме је у се би“ ба би ко ја га оби ла зи, то бо же по слом, 
у вре ме Јо ван ки не свад бе, у стра ху да се он од дер та 
не за бо ра ви и не по ка же сво ју ту гу:

По ње ном на о па ком, као оба зри вом, упла ше ном 
при бли жа ва њу и не гле да њу она ко пра во отво ре но у 
Мла де на, Мла ден је знао: да она за то до ла зи, што 
хо ће да је са да, ка да већ ово ве се ље, пи је ње, об у зи ма 
све, хо ће да је ту, код ње га, да га од ве де ку ћи, бо је ћи 
се, стре пе ћи, да мо жда са да, уо чи ње не свад бе, од 
дер та, бо ла, он се не за бо ра ви, за пи је се и ти ме сви ма 
да на зна ње це лу ствар, све њих обру ка (1985б: 45).

Ја сно је да је, упра во том сво јом нат чо ве чан ском 
чвр сти ном, от пор но шћу на људ ске сла бо сти и по ри-
ве, Мла ден из гра дио и свој ве ли ки углед, али „за дао 
и страх“ остат ку сво је фа ми ли је, ко ја га без гра нич-
но по шту је, слу ша, и по ве ра ва му сво је по сло ве. У 
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ро ма ну се, за пра во, не раз ма тра ју де таљ но на чи ни 
на ко је је тај „страх“ фа ми ли ји за дат, не по ми ње 
се ни ка ква си ла ни ка зна, већ се  са мо ка же да их 
је све „за пла шио со бом“, те да су га бес по го вор но 
слу ша ли. Ин те ре сант но је, ме ђу тим, да се то „за-
пла ши ва ње дру гих“ и та ап со лут на власт над дру ги-
ма по ми ње тек он да ка да Мла ден ви ше и не на ла зи 
за до вољ ство у тр го ви ни, да кле кад се он већ све 
ви ше пре тва ра у ста р ца ко ји ви ше не ма же ља ни 
ра до сти по сто ја ња на ово ме све ту: 

Пре ста де да се ра ду је успе ху у рад њи, мно жи ни 
но ва ца, успе ху у чар ши ји, род би ни, што све до ве де у 
ред, све их око се бе ис ку пи, под врг ну под се бе, за пла-
ши со бом, да су ти ме, стра хом од ње га, сви пре гли на 
по сао, ушли у ред. Ни је мо гло ви ше да бу де ни сва ђа 
ни за ђе ви ца. Још ма ње, као по дру гим фа ми ли ја ма, 
оне не по слу шно сти, бе са као не ко од ме та ње мла ђих 
од ку ће, ро ди те ља (1985б: 71)

Из овог пак крат ког од лом ка, ви ди се да је Мла-
де но ва кон цеп ци ја вла сти над сво ји ма, у не ку ру ку, 
дик та ту ра вр ли не, ис прав но сти, хар мо ни је, хи је-
рар хи је, по што ва ња ре да по ста ре шин ству, и то ме 
слич но. И из овог крат ког од лом ка ја сно је већ да 
ни је сва ко мо гао би ти за до во љан ни сре ћан овим 
ути ца јем и на ме том обра за ца по на ша ња фа ми ли ји. 
И ту, у тим крат ким фраг мен ти ма овог не за вр ше ног 
ро ма на, Стан ко вић кон ци зно на го ве шта ва оно на-
лич је тог Мла де но вог дик та та вр ли не, оног по ри ва 
да „сва ко“ бу де за до во љан њи ме, ко ји се у сво јој 
крај њој и зре лој фа зи, сва ка ко из вр га ва, ба рем за 
по је дин це, ту и та мо у сво ју су прот ност. То ста ње 
ства ри, у ко јем Мла ден на ла же да се су ро во по сту па 
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са они ма ко ји се од мет ну, ко ји се оса мо ста ле од 
фа ми ли је, оже не се про тив до зво ле ста ри јих, и не 
укло пе се у хи је рар хи је мо ћи, илу стро ва но нам је 
ин ди рект но, епи зо дом у ко јој се по ка зу је је дан уса-
мљен слу чај ка да се Мла ден сми ло вао на „од мет-
ни ка“ и на ре дио да га ро ди те љи не ди ра ју, и узму 
му „ону ко ју он же ли“, ми сле ћи на же нид бу (1985б: 
71). Из тог до га ђа ја, пред ста вље ног као пре се дан, 
и из тог очај ног пла ка ња мла ди ће вог, ко је је ипак 
га ну ло Мла де на, чи та лац мо же и сам за кљу чи ти ко-
ли ко је пу та Мла ден, ве ро ват но, по сту пио су прот-
но: су збио са мо стал ност во ље и осе ћа ња, спре чио 
не ка кву „не ко ри сну“ же нид бу и удад бу, и си гур но 
до при нео ја ду и не сре ћи не ких љу ди. 

Стан ко вић, на жа лост, ни је ела бо ри рао те аспек-
те Мла де но ве жи вот не при че, те оно што да нас има-
мо од зва нич не вер зи је ро ма на углав ном се и да ље 
ба ви са мо Мла де но вим уну тра шњим ста њи ма, ње-
го вом уну тра шњом „су во том“, тмур но шћу, по тре-
бом за са мо ћом. Крат ка епи зо да о ње го вом ра до ва-
њу пр о ме на ма и до ла ску срп ске вој ске и дра стич ној 
про ме ни по рет ка и со ци јал них од но са, по ка зу је у 
ко јој ме ри се он, у ста ри јим да ни ма, одво јио од оне 
не ка да шње иде је и сти ца њу, за ра ди, угле ду у чар-
ши ји о ко ме се ми сли да но ноћ но и због ко је се сва ка 
реч и по глед уна пред од ме ра ва и кон тро ли ше. Иа-
ко рат озна ча ва и не си гур ност, опа сност, гу би так 
имо ви не, све оно што је од у век Мла ден до жи вља-
вао као нај ве ћу прет њу ко јој се тре ба од у пре ти, он 
се ра ду је све му то ме, чи ни се, нај ви ше за то што 
се ра ду је про ме ни, ко ја пак не укљу чу је ни ка кву 
ње го ву сло бод ну во љу, већ се као сле пи ток исто-
ри је де ша ва ми мо ње го вих хте ња. То пре пу шта ње 



159

до га ђа ју, исто ри ји, због ког Мла ден чак не же ли ни 
да се за шти ти од смрт не опа сно сти, по ста вља се у 
је дан за ни мљив кон траст у од но су на Мла де но во 
до та да шње схва та ње дру штва, и ње го вог ме ста као 
по је дин ца у дру штву. 

*  *  *
Стан ко ви ће ви ства ра лач ки пр о се деи у ова два 

ро ма на на раз ли чи те  на чи не из но се два, умно го ме 
слич на по гле да на од нос пр о та го ни сте и све та са 
ко јим је про та го ни ста су че љен. У оба слу ча ја реч 
је о на ра ци ји из ве сног про це са са мо об ма њи ва ња, у 
ко ме про та го ни ста, је дин ка, ужи ва у из ве сној илу-
зи ји о „над му дри ва њу“, „над вла да ва њу“ чар ши је 
као јед ног кул тур ног кон тек ста, ску па кул тур них 
ко до ва,  ко ји је при ме рен из ве сним уо би ча је ним 
об ли ци ма по на ша ња, али не и зах те ви ма и за но-
си ма оних ве ли ких, нат про сеч них љу ди. Док се у 
то ку ве ли ког де ла жи во та про та го ни ста чи ни да је 
њи ма по шло за ру ком да се су прот ста ве за цр та ним 
род ним уло га ма од ре ђе ног кул тур ног кон тек ста, да 
га над вла да ју, и при ла го де се би, у за вр шни ца ма њи-
хо вих жи во та от кри ва се да се та су ро ва бит ка са 
кул тур ним кон тек стом, оли че ном у чар ши ји, ни је у 
ства ри, ни ка да ни мо гла до би ти. Основ ни раз лог за 
тај бол ни по раз ју на ка је не по сто ја ње чвр стог и ко-
хе рент ног кул тур ног ви до кру га ко ји би обез бе ђи вао 
од го ва ра ју ћи ста тус про пи са них род них уло га. Док 
се про та го ни сти Стан ко ви ће вог све та на да ју да су, 
су да рив ши се са све том, ус пе ли да  за да ју уда рац, 
или да по ра зе ње го ву су шти ну, ис по ста ви ће се да 
је кул ту ра ко јој се су прот ста вља ју ни је чвр сто је-
дин ство, већ тек скуп сми са о них фраг ме на та, че сто 



160

ме ђу соб но су прот ста вље них, и ха о тич но рас по ре-
ђе них, усло вље них раз ли чи тим че сто не ло гич ним, 
и ар би трар ним игра ма исто риј ских ап сур да и ма-
те ри јал них окол но сти. Док се Соф ки на суд би на 
раз ре ша ва, дра ма тич но, уз драм ски на бој, уз тач но 
утвр ђе ни мо ме нат кад Соф ка по ста је све сна свог 
по ра за у су ко бу са све том, га зда Мла ден свој су но-
врат осе ћа по сте пе но, у ви ду ти хе, мир не, ни ко ме 
ви дљи ве, па ни ње ну са мо ме, пат ње. Из тог раз ло га, 
Мла де нов жи вот, по све ћен оно ме што је „тре ба ло“ 
да се ура ди, ја вља се као још ап сурд ни ји у сво јој 
ис прав но сти, и за до вољ ству у чи ње њу ис прав них 
ства ри, ко је су ме ђу тим су прот не ре а ли за ци ји род-
не уло ге ко ја би га усре ћи ла. У оба Стан ко ви ће ва 
ро ма на, ју на ци са ми по ку ша ва ју да ре де фи ни шу 
род ну уло гу та ко да је из гра де „не за ви сно“ од род-
них сте ре о ти па кул тур ног ми љеа ка ко га они за ми-
шља ју; по ка зу је се, ме ђу тим, да кул тур ни кон текст, 
као ре фе рент на тач ка, и не по сто ји у свом не ком 
чвр стом, сим бо лич ком ви ду – он је, пре са ста вљен 
од ме ђу соб но кон тра дик тор них фраг ме на та, што до-
во ди че сто до то га, да ју на ци, де лу ју ћи ви ше чул но 
не го ког ни тив но, вр ло че сто бу ду у скла ду са не ких 
фраг мен ти ма кул тур них зах те ва, а опет су прот ста-
вље ни дру ги ма. Та ко се, пре мо же го во ри ти о јед ној 
ха о тич ној сли ци све та и кул тур ног ам би јен та, пред 
ко јим се ју на ци на ла зе, као, та ко ђе, нео пре де ље ни 
и рас цеп ка ни су бјек ти, и ко ји услед те ха о тич но сти 
и кон тра дик тор но сти тр пе род но и кул тур но на си-
ље, а не о пот пу но чвр стој и ко хе рент ној кул тур ној 
кон струк ци ји ко ја то на си ље над по је дин цем вр ши 
на је дан јед но знач но до сле дан, ло ги чан и пред ви-
див на чин. 



161

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

Ах ме та гић, Ја сми на. 2011. „‘Тре ба’ – гла гол зло ста-
вља ња (Га зда Мла ден Бо ре Стан ко ви ћа), у: Ја-
сми на Ах ме та гић, При че о нар ци су зло ста вља чу: 
зло ста вља ње и књи жев ност, Бе о град: Слу жбе ни 
гла сник. 

Вуч ко вић, Ра до ван. 2005. Не чи ста крв Бо ри са ва Стан-
ко ви ћа. Књи жев на исто ри ја, год 37, бр 125/126, 
стр. 173-187. 

Gal, Su san and Gail Klig man. 2000. The Po li tics of Gen-
der af ter So ci a lism. Prin ce ton, NY: Princetoн: Uni-
ver sity Press.

Гли го рић, Ве ли бор. 1954. Срп ски ре а ли сти. Бе о град.
Глу шче вић, Зо ран. 1985. „Пси хо ди на мич ки рад еро-

са у де ли ма Бо ри са ва Стан ко ви ћа“, Књи жев ност, 
го ди ште 40. Број 7-8.

Gri swold Wendy. 2004. Cul tu res and Sociеties in a Chan-
ging World. Pi ne For ge Press.

Гру јић, Ма ри ја. 2015. „Про ле го ме на за осе тљи вог пи-
сца: Ка ко је Бо ри сав Стан ко вић рас чи нио кул тур ни 
про та го ни зам“ у збор ни ку Срп ски кул тур ни обра-
зац у све тлу срп ске књи жев не кри ти ке, ур. Ми-
лан Ра ду ло вић, Бе о град: Ин сти тут за књи жев ност 
и умет ност. 

Гру јић, Ма ри ја. 2013а. „Ме ђу ди ја ло зи де ла: По во дом 
огле да Но ви це Пет ко ви ћа о Не чи стој кр ви и Ја сми не 



Ах ме та гић о Га зда Мла де ну“, у збор ни ку Срп ска 
књи жев на кри ти ка и кул тур на по ли ти ка у дру гој 
по ло ви ни XX ве ка, ур. Ми лан Ра ду ло вић, Бе о град: 
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 317-328.

Гру јић, Ма ри ја. 2008а. „Про блем јав ног и при ват ног 
до ме на у струк ту ри ро ма на Не чи ста крв Бо ри са ва 
Стан ко ви ћа“, у збор ни ку Те о ри ја, есте ти ка, по е-
ти ка, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о-
град, стр. 295-301.

Гру јић, Ма ри ја. 2008б. „Род, кла сни иден ти тет и сек-
су ал ност у ро ма ну Не чи ста крв Бо ри са ва Стан ко-
ви ћа“, у збор ни ку Те о ри је и по ли ти ке ро да: род ни 
иден ти те ти у књи жев но сти ма и кул ту ра ма ју го-
и сточ не Евро пе, Ин сти тут за књи жев ност и умет-
ност: Бе о град, стр. 227-234. 

Де ре тић, Јо ван. 1983. Исто ри ја срп ске књи жев но сти. 
Бе о град: Но лит.

Ив ко вић, На та ша. 2009. “Пред за го нет ком ‘Не чи сте 
кр ви’ Бо ри са ва Стан ко ви ћа“. Го ди шњак ка те дре за 
срп ску књи жев ност, бр. 4, стр. 163-189. 

Iri ga ray, Lu ce. 1985. This Sex which is not One. It ha ka, 
NY: Cor nell Uni ver sity Press. 

Јо ва но вић, Бо јан. 2011. „Зна че ње не чи сто га у ро ма ну 
‘Не чи ста крв’“, Гра ди на, год. 47, бр. 42/43, 168-176.

Ко раћ, Стан ко. 1986. ‘Не чи ста крв’ Бо ре Стан ко ви ћа 
или ро ман са гра ни це књи жев них сти ло ва ре а ли-
зма и мо дер не. Но ви Сад: Ма ти ца Срп ска.

Костић, Драгомир. 2012. Поетика патње: три дела 
Борисава Станковића: Нечиста крв, Газда Младен 
и Стари дани. Врање: Књижевна заједница 
“Борисав Станковић”.

Ко стић, Пре драг. 1956. Бо ри сав Стан ко вић. Бе о-
град:Но лит. 

Ми ло је вић-Ра то, Бран ка. 1985. „У по тра зи за Стан-
ко ви ће вим и Пру сто вим из гу бље ним вре ме ном“, 
Врањ ски гла сник, бр. 18, стр.159-181.`



163

Не дић, Мар ко. 1983. „Лир ска ком по нен та у књи жев-
ном де лу Бо ре Стан ко ви ћа“, у Бо ра Стан ко вић – 
ста ро вре ме – но во чи та ње. Ниш: Гра ди на.

Но ва ко вић, Бо шко. 1931. „Стан ко ви ћев Га зда Мла-
ден“, Ве нац, бр.2-3.

Пет ко вић, Но ви ца. 1988. Два срп ска ро ма на: Сту ди-
је о Не чи стој кр ви и Се о ба ма. Бе о град: На род на 
књи га. 

Пе тро вић, Пре драг. 2005. „Стан ко ви ћев ро ман о стра-
ху“, у збор ни ку На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко-
ве да не, 34/2. Бе о град: Ме ђу на род ни сла ви стич ки 
цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 2005. 

Пе ши кан-Љу шта но вић, Љи ља на. 2005. „Бо ри сав 
Стан ко вић- из ме ђу тра ди ци је и мо дер но сти“, Збо-
р ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, књ.53, 
св. 1/3, стр. 431-463. 

Ро сић, Та тја на. 2009. „Два ‘не’ у срп ској књи жев но-
сти“, у збор ни ку Ин тер кул тур ни хо ри зон ти: Ју-
жно сло вен ске/европ ске па ра диг ме, срп ски је зик, 
књи жев ност, умет ност, уред ник Дра ган Бо шко-
вић, Кра гу је вац, ФИ ЛУМ/Скуп шти на гра да Кра-
гу јев ца, стр. 97-110.  

Ске р лић, Јо ван. 1967. Исто ри ја но ве срп ске књи жев-
но сти, Са бра на де ла Јо ва на Скер ли ћа, књ.XI II, Бе-
о град: Про све та

Ске р лић, Јо ван. 1964. Пи сци и књи ге 1, Са бра на де ла 
Јо ва на Скер ли ћа, књ. 1. Бе о град: Про све та.

Стан ко вић, Бо ри сав. 1985a. Не чи ста крв. Бе о град: 
Про све та.

Стан ко вић, Бо ри сав. 1985б. Га зда Мла ден. Бе о град: 
Про све та.

Стан ко вић, Бо ри сав. 1985. Пев ци. Бе о град: Про све та.
Hall, Stu art. 1996.“In tro duc tion:Wh o Ne eds Iden tity?“, 

in Hall, Stu art and Paul du Gay (edi tors), Qu e sti ons 
of Cul tu ral Iden tity, Lon don - Tho u sand Oaks - New 
Delhy: SA GE Pu bli ca ti ons str.1-17. 



164

Чо лак, Бо јан, 2014. „Пев ци: (Ау то пе тич ки) Ро ман 
Борисавa Стан ко ви ћа о са мо у ки да њу“. Фи ло ло шке 
сту ди је, vo lu me 2, str. 441-460.

Чо лак, Бо јан.2009. Ро ман па три јар хал не кул ту ре. Ин-
сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град. 

Чо лак, Бо јан. 2007. „Бо ри сав Стан ко вић – мо гућ но сти 
ту ма че ња про бле ма не чи сте кр ви“. По ве ља, год 37, 
бр, 1, стр. 120-134.

Чо лак, Бо јан. 2004. „Функ ци ја ла жи у ро ма ну Не чи ста 
крв Бо ри са ва Стан ко ви ћа“. Књи жев на исто ри ја, 
год 36, бр.122/123, стр.215-228. 

West, Can da ce and Don Zim mer mann 1991. “Do ing Gen-
der”, u Lor ber, Ju dith and Su san Fa rell (eds), The So-
cial Con struc tion of Gen der. Lon don: Sa ge, str. 13-37. 

Wil li ams, Raymond. 1976. Keywords: A Vo ca bu lary of 
Cul tu re and So ci ety. Lon don: Fon ta na.



165

РЕГИСТАР ИМЕНА

Андрић, Иво, 136
Ахметагић, Јасмина, 20, 24, 60, 116
Балзак, Оноре де ( Honore de Balsac),  21
Вест, Кендис (Candace West), 50
Вилијамс, Рејмонд (Raymond Williams), 13-15, 135
Вучковић, Радован, 36
Гал, Сузан (Susane Gal), 14, 46
Глигорић, Велибор, 36
Глишић, Милован, 18
Глушчевић, Зоран, 20
Гризволд, Венди (Griswold Wendy),  13
 Грујић, Марија, 11, 12, 20, 36, 47-48, 78-79, 146-147
Деретић, Јован, 10, 18, 22
Ивковић, Наташа, 137-138, 142
Игњатовић, Јаков, 18
Иригарај, Лиз (Luce Irigaray), 90 
Јовановић, Бојан,  36
Ками, Албер (Albert Camus), 31 
Клигман, Гејл (Gale Kligman), 14, 46
Кораћ, Станко, 12
Костић, Драгомир, 36,
Костић, Предраг, 10
Ман, Томас (Thomas Mann), 21
Милојевић-Рато, Бранка, 8
Недић, Марко, 19
Новаковић, Бошко, 36
Његош, Петар Петровић, 19



166

Платон, 144
Петковић, Новица, 10, 20, 36, 38-39, 80, 101, 137
Петровић, Предраг, 36 
Пешикан-Љуштановић, Љиљана, 2, 80 
Пруст, Марсел (Marcel Proust ), 8, 13, 39, 43, 77
Радуловић, Милан, 2, 36
Ранковић, Светолик, 18
Росић, Татјана, 80 
Скерлић, Јован, 18-20, 36
Толстој, Лав (Лев Толстой), 61, 83
Ханеке, Михаел (Michael Haneke), 9, 39-40, 42-44, 49, 

63, 76-77, 106
Хол, Стјуарт (Hall Stuart), 12, 35
Цимерман, Дон  (Don Zimmermann), 50
Чолак, Бојан, 20, 27, 36, 62-63, 79, 96, 102-103, 114-116



Mарија Гру јић
РОД И КУЛ ТУ РА ФРАГ МЕН ТАР НО СТИ

*

Из да вач
ИН СТИ ТУТ ЗА КЊИ ЖЕВ НОСТ И УМЕТ НОСТ

Бе о град
www.ikum.org.rs

*

За из да ва ча
др Бо јан Јо вић

*

Штам па
ЈП „Службени гласник“, Београд

*

Ти раж
300

*

ISBN 978-86-7095-219-5

*

2015



CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

821.163.41.09-31 Станковић Б.

ГРУЈИЋ, Mарија, 1974-

Род и култура фрагментарности : Нечиста крв и Газда 
младен Борисава Станковића / Mарија Грујић. - Београд 
: Инститит за књижевност и уметност, 2015 (Београд 
: Службени гласник). - 168 стр. ; 20 cm. - (Наука о 
књижевности. Књижевне теорије и књижевна критика)

“Књига је резултат истраживања у оквиру пројекта 
‘Културолошке књижевне теорије и српска књижевна 
критика’ 178013 - Институтa за књижевност и уметност 
у Београду.” --> стр. 4. - Тираж 300. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 
161-164. - Регистар.

ISBN 978-86-7095-219-5

a) Станковић, Борисав (1876-1927) - Ликови - Софка
b) Станковић, Борисав (1876-1927) - Ликови - Газда Младен

COBISS.SR-ID 218459404



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


