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Љи ља на Шоп

ОПО РА БА ЛА ДА О ИЗ ГУ БЉЕ НОЈ РАВ НО ТЕ ЖИ

Фра ња Пе три но вић: АЛ МА ШКИ КРУ ЖО ЦИ ЛЕ ЧЕ НИХ 
МЕ СЕ ЧА РА, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2011.

Не ко је мо рао под у зе ти и тај го то во не мо гу ћи по сао, с осе-
ћа њем мо рал не оба ве зе, да на пи ше лир ски ро ман о де ве де се тим 
го ди на ма про шлог ве ка ко је, ма ко ли ко про шле, ме та ста за ма тра ју 
до да на шњег да на. Учи нио је то Фра ња Пе три но вић, и не по ми њу-
ћи ра то ве, рас пад бив ше др жа ве, дик та тор ске вла да ре и њи хо ве по 
на род по губ не по ли ти ке, ме ђу на род ну уло гу у бал кан ском кр ва вом 
рас пле ту, све оно што се свим дру гим ро ман си је ри ма чи ни ло не-
из бе жним (и ре зул ти ра ло по ли тич ки ак ту ел ном и остра шће ном 
про зом) у по ку ша ји ма да се су о че са овом те мом и вре ме ном зла. 
Оста је не по би тан на гла шен мо рал ни ан га жман Пе три но ви ће вих 
Ал ма шких кру жо ка ле че них ме се ча ра, али га пи шчев при ступ и 
угао гле да ња, стил, по ви ше на ре то рич ка свест, опо ри ху мор и ра-
зор на иро ни ја, ли ше ност цр но-бе лих схе ма и по де ла на крив це и 
жр тве, уз но се на ни во пси хо ло шке и со ци о ло шке за пи та но сти над 
фе но ме ни ма и ко ре ни ма зла, пом но гра де ћи от клон од зам ке ди-
дак тич ког мо ра ли са ња и илу зи је о ка сти не ду жних.

Глав ни ју нак Пе три но ви ће вог ро ма на је Но ви Сад. При ча се 
кон цен три ше у 1993. и 2010. го ди ну. На ра тор је сен ка оно га што се 
не кад зва ло све зна ју ћим при по ве да чем, осу ђен да све до чи о гра-
ду из гу бље не рав но те же, да ба у ља кли за вим и оси ро ма ше ним но-
во сад ским ули ца ма, Фу то шком пи ја цом на ко јој цве та тр го ви на 
на цр но, ме ђу све агре сив ни јим и при ми тив ни јим ста нов ни ци ма 
не кад при стој ног и мир ног гра да, ме ђу не у ро тич ним спо до ба ма 
при ну ђе ним да убр за но уче лек ци је еле мен тар ног пре жи вља ва ња, 
с јед не стра не, и опа сним лов ци ма у мут ном ко ји пре ко но ћи сти чу 
пр ља во бо гат ство и сум њив углед, с дру ге. Од лу чан да на до ла зе ћем 
па клу су прот ста ви је ди но што зна и мо же, по ет ску дис тан цу, пи сац 
се опре де љу је за ме те о ро ло шки вар љи ви април (април је окру тан 
ме сец, ре као је јед ном пе сник). Де вет по гла вља ро ма на о 2010. го-
ди ни но се име Април ски де мо ни и Април ске ме та ста зе, а у њи ма 
аутор бро ји се дам на ест де ва сти ра них но во сад ских апри ла, вре ме 
ко је су свим ње го вим ју на ци ма по је ли ска кав ци.

Ју на ци Пе три но ви ће ве при по ве сти су на ше го ре ин те лек ту-
ал ци, па мет ни це и иде а ли сти, слој не сна ла жљи вих али и не пред-
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ви дљи вих љу ди ко ји ви ше осе ћа ју по све ма шњи дис ба ланс гра да и 
вре ме на не го што раз у ме ва ју шта се за пра во до га ђа, при пад ни ци 
тзв. сред ње кла се ко ју су де ве де се те сва ка ко нај у оч љи ви је по го ди-
ле и, исто риј ска је чи ње ни ца, прак тич но уни шти ле. Уво де ћи их у 
при чу, пи сац их с но том гор ке иро ни је пред ста вља у по гла вљи ма 
Рас хо до ва ни Та цит (Ми хај ло Ви дој ко вић, про фе сор исто ри је ко ји 
је из гу био по сао), По ха ра ни Се не ка (На та ли ја По по вић, за по сле на 
у Ар хи ву, ка сни је про фе сор ка со ци о ло ги је на Фи ло зоф ском фа-
кул те ту), Де мо ли ра ни Хо ра ци је (Ми лан Ла зић, пе сник и но ви нар, 
за по слен на Ра ди ју), а тра гич на при ча се за пра во вр ти око њи хо вог 
при ја те ља, не ја сне и кон тро верз не лич но сти тог „ме се чар ског кру-
жо ка“, Да ни ла Ни ко ли ћа, го то во на смрт пре би је ног јед ног април-
ског да на у уза вре лом цен тру гра да. Ве ро ват но тач не град ске гла си-
не упу ћу ју на на ру чи о ца зло чи на, Ми ло ша По по ви ћа (Тран зи ци о ни 
Ти бе ри је), оси о ног ло кал ног моћ ни ка, по ли ти ча ра и но во пе че ног 
тај ку на, али ка ко то у на шим, на рав но не са мо на шим, за ме ша тељ-
стви ма би ва, оца по бу ње не На та ли је и у очев свет до бро укло пље не 
На та ли ји не се стре, ле пе Ксе ни је, ко ју ће оже ни ти Си меун, бе гу-
нац из дру штва „ме се ча ра“. Да ли је Ни ко лић ра дио за По по ви ћа 
и за ки нуо га у иона ко не за слу же ној до би ти, да ли је Ла зић цин ка-
рио Ни ко ли ћа и на ву као уби лач ке уте ри ва че ду го ва да га пре мла те 
усред гра да, да ли је На та ли ја во ле ла Да ни ла, све је то за ко ју го ди-
ни цу, у ко јој су се си ле џи је по зи ци о ни ра ле а иде а ли сти по ста ли гу-
бит ни ци, пре ста ло да бу де ва жно. Ка ја ње, гри жа са ве сти, вер бал не 
ти ра де у по ку ша ји ма де фи ни са ња по ја ва, по ло вич ни от по ри ка кав 
је На та ли јин пре ма оцу, се стри или улич ним си ле џи ја ма, ни шта од 
то га ви ше не мо же да из ле чи „ле че не ме се ча ре“, ни ти да их вра ти у 
да не ка да су ве ро ва ли у се бе, у при ја тељ ство, у дру штво и иде а ле, 
на да ју ћи се да не што мо гу на пра ви ти од сво јих жи во та и не чим 
до при не ти нор мал ном дру штву и бо љој бу дућ но сти. „Ду ша је на-
ша по при ште и раз ре ше ње свих су ко ба“, бе ше ге сло ко је је у гра ду 
без ба лан са из ве три ло у уто пи стич ки стих. Ни се дам на ест го ди на 
ка сни је ни ко ни је до ку чио „ко нач ну исти ну“, ако не чег та квог уоп-
ште има, јер све су исти не ско ва не за лич ну упо тре бу и не чи ју ко-
рист, као оправ да ње за учи ње но и не у чи ње но у си ту а ци ја ма ка да су 
„мер де ви не ко ји ма су се пе ња ли би ле на сло ње не на по гре шан зид“. 
Ни ко још ни је скло пио ло га ри там ске та бли це свих не из бро ји вих 
гре ша ка, сло жио све узро ке због ко јих се ве ћи на окре ну ла до бро-
вољ ном при ла го ђа ва њу глу по сти, злу, па три от ским зло чи ни ма и 
еле мен тар ном пре жи вља ва њу. Ни исто ри чар, ни пе сник, ни про-
фе сор ка со ци о ло ги је, па ни не и ме но ва ни на ра тор, па си о ни ра ни 
са ку пљач раз ли чи тих вер зи ја и „сли чи ца ду хо ва» ко је, час не жно 
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час гнев но, сла же у ре чи про тив за бо ра ва, у ка лам бу ре, грд ње, де-
ми ну ти ве, ауг мен та ти ве, па чак и ри ме.

Пе три но ви ће ва ро ман си јер ска кон струк ци ја одр жа ва се, пре 
и по сле све га, на ода бра ном сти лу, је зич кој ве хе мент но сти, ре чи ма. 
Кат кад се аутор и по на вља, и пре те ру је (ре ци мо на че твр та стом 
че тврт ку, апри ли ли ли фи ло зо фи ра њу или сим бо ли ци по от ки да не 
дуг ма ди ко ја се зло слут но ши ри ули ца ма гра да), би чу је и за си-
па ре чи ма, ве ру ју ћи да му са мо оне мо гу по мо ћи на кли за ви ци и 
ве тру шти ни до га ђа ња, да оне мо гу по вра ти ти рав но те жу и ко нач-
но про ник ну ти у ма гло ви ти и оп скур ни сми сао пре жи вље ног зла. 
Све стан да су се баш ме ђу по што ва о ци ма ре чи и сти ла на шли нај-
си гур ни ји тран зи ци о ни гу бит ни ци, не кри ју ћи да га они нај ви ше и 
за ни ма ју јер им и сам при па да, и јер тај „кру жок» нај бо ље по зна је, 
Пе три но вић пле те леб де ћу лир ску са гу, ко јом не у мор но за о гр ће 
до ку мен тар ни ске лет при че, ње но ствар но сно је згро, ње не отров не 
на ци о на ли стич ке, фа ши сто ид не, зло чи нач ке пип ке.

Ал ма шки кру жо ци ле че них ме се ча ра ни ко га не або ли ра ју од 
ма ње или ве ће кри ви це за де ве де се те и сма трам да је упра во то она 
ко нач на исти на до ко је је пи сац до шао. Не по пу лар на је то исти на и 
нај ре ђе је чу је мо у оби љу ана ли тич ких по ку ша ја да се са не дав ном 
исто ри јом раз ра чу на мо. И нај бо љи ма и нај го ри ма увек ће при ја ти 
фло ску ла о то ме ка ко на род не мо же ни за шта би ти крив, исти онај 
на род ко ји се ни кад не ће сло жи ти око по је ди нач них кри ва ца, до 
суд њег да на се де ле ћи на оне ко ји исте осо бе сма тра ју на ци о нал ном 
сра мо том и на ци о нал ним хе ро ји ма. Ни при ча о кри ви ци или не-
ви но сти ин те лек ту а ла ца, она због ко је и око ко је је и ис плео при чу 
Фра ња Пе три но вић, ни ка да се не ће рас пле сти. Гор ди је ви чво ро ви 
и по сто је да би оста ли не раз мр си ви (не ма мо ми те Да мо кло ве ма-
че ве), и они по сто је чак и кад их у јед ном вре ме ну при вид но рас-
пле те не ка ква де мо крат ска ве ћи на. Да се вра тим у овом тек сту већ 
ци ти ра ном ме сту из ро ма на („Ду ша је на ша по при ште и раз ре ше-
ње свих су ко ба.“). Вре ме на зла су бо гом да ни тре ну так да се из гу би 
ду ша, чи ме се гу би и шан са за раз ре ше ње су ко ба.

Из ме ђу по чет ка и кра ја Пе три но ви ће вог ро ма на на зи рем 
бол ну си ме три ју. Ме се ча ри ко ји су пре жи ве ли и оста ли у Но вом 
Са ду, не моћ ни да ишта по чи не са сво јим се ћа њем (ни да за бо ра ве, 
ни да се осве те, ни да опро сте), оку пе се по на ви ци, ко му ни ци ра ју 
по инер ци ји, ви ше пре ћут ку ју но што ка жу, у ста њу су „при вре ме не 
ре гре си је“ чи ја се при вре ме ност трај но на ста њу је у њи хо вим про-
ма ше ним, гу бит нич ким жи во ти ма пе де се ти не што го ди шња ка. Град 
при па да не ким но вим ге не ра ци ја ма, ста са лим у вре ме ни ма из гу-
бље не рав но те же, рав но ду шним пре ма пој му ду ше. Осе ћа ју исте 
оне стра хо ве, не моћ, ку ка вич ке тре нут ке или на ле те уза луд не хра-
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бро сти ко је су, не успе ва ју ћи да их осми сле у де ло твор ну ак ци ју и 
аде кват ну ре ак ци ју, осе ћа ли и де ве де се тих. Жи ве да не у ко ји ма сви 
има ју шан су из у зев гу бит ни ка, да кле без шан се да про ме не про-
шлост, при хва те са да шњост, кре и ра ју вла сти ту бу дућ ност. Је ди на 
је раз ли ка у то ме што са да с ви ше раз у ме ва ња при хва та ју, тач ни је 
чу ју, оно га во а је ра с по чет ка ро ма на, оног „спек та ку лар но мир ног, 
кон тем пла тив ног па мет ња ко ви ћа пи но киј ског но са“ и из ду же ног 
ли ца, ко јег су овлаш, ру бом ви да и све сти, сре та ли у суд бо но сним 
тре ну ци ма сво јих жи во та на ули ца ма по љу ља ног гра да. И он ће им 
на кра ју ре ћи да има при ја те ље ко је не же ли да ви ди, да му је му ка 
од свих њих као и од са мог се бе, да су сви исти и ли че као ја је ја је ту 
у ја ло вој по тре би да по пра вља ју ту ђе жи во те, да има не чег је зо ви то 
за бав ног у њи хо вим не ве штим при ча ма ко је ни шта не мо гу про-
ме ни ти ни ти по пра ви ти, да ни је он ни про блем ни ти гре шка ко ју 
упор но тра же, али да су ње му, и да ље, они ипак нај сум њи ви ји!

До ви ђе ња, до сле де ћег гу бит ка рав но те же, ма да се ни од 
прет ход ног ни смо по вра ти ли, по ен та је Пе три но ви ће вог ро ма на. 
Ба рем по ме ни, ко јој не не до ста је ма зо хи стич ка цр та ју на ка ово га 
ро ма на, и ко ја је овај ро ман про чи та ла и тре ћи пут (!) да би о ње му 
про сло ви ла ово што упра во (не) чи та те. 




