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К РИ Т И К А

КО РО ЗИ ЈИ И РЕ ГРЕ СИ ЈИ У ИНАТ

Фра ња Пе три но вић, По пра вљач огле да ла, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2017

„...књи жев ност је за пра во јед на огром на ау то би о гра фи ја, 
јед на ве ли ка ис по ве да о ни ца вер ни ка и не вер ни ка жи во та, 

са мо то ра ди мо, опи су је мо и прав да мо сво је по ступ ке, 
не ма ни чег дру гог у књи жев но сти, са мо тај на го ве штај, са мо та слут ња, 

да се би ло ка ко на ђу оправ да ња за вла сти те по ступ ке.” 

По пра вљач огле да ла, стр. 223.

У сту ди ји Аме рич ки ро ман и наш на чин жи во та, Џон Ол дриџ по
чет ком осам де се тих упо зо ра ва на то да, за хва љу ју ћи фир ми „Со ни” 
ко ја је про из ве ла вок мен, сва ки чо век мар ши ра у свом рит му, те да су, 
сход но то ме, изо ла ци ја и се па ра ци ја по је дин ца раз ло зи што ро ман ви ше 
ни је хо ра ци јев ски спој за ба ве и по у ке. Ни је са мо ре во лу ци ја тех но ло
ги је ути ца ла на код нас ма ло по зна тог те о ре ти ча ра да пре и спи та уло гу 
и сми сао овог жан ра. Ол дриџ сма тра да ау то ри тет ро ма на не ће ни ка да 
мо ћи да се одво ји од при ро де и ква ли те та људ ског ис ку ства; ме ђу тим, 
за бри нут је због то га што то ис ку ство ви ше ни је хе рој ско. Бри не га и све 
уоч љи ви ја тен ден ци ја ро ма на да пред ста ви свет огра ни чен ви до кру гом 
ко ји се отва ра с јед ног ка у ча у пред гра ђу – ви зу ром по је дин ца об у зе тог 
мен тал ном и мо рал ном ине р ци јом, по је дин ца ко ји је по стао остр во за 
се бе и пре не го што је, са слу ша ли ца ма на уши ма, упло вио у угод ну изо
ла ци ју.

Ла ко је, с јед не стра не, по ле ми са ти са Ол дри џо вим те за ма, јер огра
ни че ност ви до кру га је сте при ви ле ги ја ро ма на, не са мо у слу ча ју муч но 
кла у стро фо бич них де ла ка кво су За пи си из под зе мља До сто јев ског. При
ви ле ги ја углав ном жа ло сна, сто га што ро ма неск ни ју нак ви ше у изо ло
ва но сти и уса мље но сти не ви ди ни ка кву екс клу зив ност ни ти пред ност, 
већ их ис кљу чи во до жи вља ва као по сле ди цу ра зор ног по ра за и као по
че так су ро вог ис по вед ног об ра чу на са са мим со бом. Са вре ме ни ро ман 
у срп ском књи жев ном про сто ру, па и не што ма ло да ље од ње га, по стао је 
пар ти ку ла ран и ло ка ли стич ки, ба ве ћи се људ ском при ро дом, иден ти те том, 
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се ћа њи ма и суд би ном све ви ше, али им све ре ђе при сту па ју ћи као пи та
њи ма и про це си ма ко ји би ма кар у јед ном тре нут ку зна чи ли фак тор или 
фа зу со ци јал не ин те гра ци је. Те ма ти за ци ја ста ро сти, тран зи ци је, кри за 
од ра ста ња и са зре ва ња све ма ње во ди ана ли зи ста ња ко је би се мо гло 
од ре ди ти као оп ште(ва же ће), а све ви ше ус по ста вља њу ин ди ви ду ал ног 
осе ћа ња огор че но сти, и све су ве ће шан се да се по но во уста но ви те мат
ски мо но пол али је на ци је, мо но пол овај пут ви ше очај нич ки не го три јум
фа лан. 

Ро ман Фра ње Пе три но ви ћа По пра вљач огле да ла на стао је из пер
спек ти ве јед не кон струк тив не огор че но сти: ко ли ко год би ли кив ни на 
по ре дак вред но сти ко ји се не по пра вља и про ти ца ње вре ме на ко је „ра
ња ва сва за це ље ња” (ка ко је то гор ко и иро нич но сро чио је дан аме рич ки 
про за и ста), ни је у пи та њу зло гу ка мр жња усме ре на пре ма све ту ко ји се 
га си у ен тро пи ји, већ ана ли тич ка, скеп тич на опо рост зре лог до ба ко ја је 
од у век би ла у ста њу да про из ве де пам тљи ве и хва ле вред не књи жев не 
ефек те. У овом ро ма ну не ма исто ри је ни ра та (сем по сред но), али он са
др жи не што ва жно, што сва ки мо дер ни стич ки ро ман мо ра има ти: ин хе
рент ну кри ти ку све га по сто је ћег. Сто га би ту ма че ње По пра вља ча огле
да ла мо гло да за поч не по ре ђе њем са де лом јед не ау тор ке чи ји те мат ски 
и по е тич ки ин те ре си и ни су пре ви ше бли ски Пе три но ви ће вим: са ро ма ном 
Да ше Дрн дић ЕЕГ (2016), у ко ме глав ни ју нак Ан дре ас Бан не ми ло срд но 
за се ца у тај не и пре сту пе ту ђе и сво је, јед на ко од луч но кад ко па по соп
стве ним ра на ма и кад пот ка зу је не пра вед не дру ге. И Пе три но ви ћев Сер
геј Ву ке лић же ли да рас крин ка не за ин те ре со ва но дру штво, пре тва ра ју ћи 
се од ју на ка, ин те лек ту ал ца и ин ди ви ду ал ца, у ка та лог муч ни не. Да ша 
Дрн дић и Фра ња Пе три но вић де ле још јед ну од ли ку: ту жно су иг но ри са ни 
и пот це ње ни на до ма ћем те ре ну, и по са ђе ни на „клу пе не на гра ђе них”.

Де ле ћи са ро ма ном ЕЕГ и из ве сну но стал ги ју за бо ље уре ђе ном про
шло шћу, По пра вљач огле да ла по ста вља не ка пи та ња о мо гу ћем по врат ку 
на ста ро, не са мо вре ме ну ста бил ни јих вред но сти у ко ме су об ра чу ни са 
со бом и дво бо ји са не при ја те љи ма би ли пред ви дљи ви, не го и о по врат ку 
на о ко спон та но по тро ше ним или план ски по ти сну тим по е ти ка ма. Да 
ли би се, ре ци мо, мо гло го во ри ти о сти дљи вом по врат ку мо дер ни стич
ких те ма и по сту па ка у на ше ли те рар но окру же ње, бу ду ћи да се вас по
ста вља ду бо ко не за до вољ ство оту ђе ног по је дин ца све том ко ји му је све 
ма ње дом? Да ли би се мо гло го во ри ти о по тре би да се књи жев ни ју на
ци вра те ин тен зив ном са мо пре и спи ти ва њу, да се и чи та о ци и кри ти ка 
оста ве на у че ног са мо за до вољ ства у оби љу ствар но сних иза зо ва све та 
кон стру и са ног као ме диј ски спек такл, иза зо ва ко ји си сте мат ски пре у сме
ра ва ју па жњу јед не лич но сти са па кла у се би на игро каз око се бе, и под
се те се ка ко пре зре ни мо дер ни стич ки ма нир ни је са мо со лип си стич ка 
по вест о ју на ци ма уто ну лим у ми зан тро пи ју? У све ту без те жи шта и 
упо ри шта, са све ма ње до след но сти и го то во не по сто је ћим кон сен зу си ма, 
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књи жев но де ло по ста је ме сто су сре та раз ли чи тих а ипак ко ег зи стент них 
пе си ми за ма: при су ству је мо су да ру све то ва од ко јих је дан, но ви, по ку
ша ва да бу де јед но ста ван, до бр о на ме ран и то ле ран тан, али не успе ва да 
пој ми сло же ност емо ци ја, де пре сив ност и бол ну пре да ност исто ри ји 
ко ја од ли ку је онај „свет од ју че”, свет ко ји не мо же да се опо ра ви од су
да ра и по тре са, још ма ње да се при ла го ди мер кан ти ли за ци ји емо ци ја. 

Фра ња Пе три но вић свој не сум њи во нај бо љи ро ман пи ше као опор, 
ста рим вред но сти ма по све ћен али ни ма ло ана хрон мо дер ни стич ки ла
мент над иден ти те том, са по бу да ма да са чи ни по лу а у то би о граф ску хро
ни ку од ба че них. Ако ни смо пре ви ше пе си ми стич ни, ре ћи ће мо да је 
пред на ма ре флек си ван ро ман тек бла го ни јан си ран фак ти ци те том, а не 
њи ме оп те ре ћен: ак те ре мо же те, али ни не мо ра те, иден ти фи ко ва ти и у 
исто ри ји и у чар ши ји, јер су у пи та њу бол но уоч љи ви и све при сут ни мо
де ли лич но сти. Ста ме но и му дро, а ту га љи во и опо ро, све то и та ко у 
исти мах, Пе три но вић по ка зу је да се ро ман мо же и мо ра пи са ти у изо ла
ци ји и оса ми, за иде ал ног чи та о ца, да ро ман као ви со ко зах те ван жа нр 
раз ви ја соп стве ну со ци о ло ги ју већ и у чи ње ни ци да се не пи ше за иде ал ни 
ко лек тив, ка ко је то слу чај са дра мом, већ за све ре ђе по је дин це ко ји још 
оби та ва ју у ју че ра шњем све ту ко ји ни је до зво ља вао за глу шу ју ће са мо
за до вољ ство ни као по е ти ку ни као стра те ги ју. 

У ро ма ну По пра вљач огле да ла пре пли ћу се три суд би не у два вре
ме на и два гра да, а глав на те ма је су коб ин те лек ту ал ца са дру штве ном 
сре ди ном ко ја га или осу ђу је и огра ни ча ва, или иг но ри ше и пре зи ре. 
Бит ка про тив па лан ке и па ла нач ког на чи на раз ми шља ња, на пе та и бес
циљ на, во ди се на два па кле на фрон та, у два за ви ча ја „ју на ка на шег до ба”, 
тран зи ци о ног гу бит ни ка Сер ге ја Ву ке ли ћа: то су не под но шљи ва про
вин ци ја и по ср ну ла ва рош, Ка мен Сла ни („про стор огле да ла”, „гро бље 
фан та зи ја, за блу да, стра ха, по гре шних од лу ка, скри ве них мр жњи и не
оства ре них же ља”, „хла дан мр твач ки му зеј... од ра ста ња”) и Но ви Сад, 
град ко ро зи је и учма ло сти. Ула зе ћи у че тр де се те и у раз ди ру ћу мо рал ну 
и ег зи стен ци јал ну кри зу, Сер геј без у спе шно по ку ша ва да јад и скеп су 
пре ва зи ђе ба ве ћи се две ма не на пи са ним би о гра фи ја ма: жи во то пи сом 
оми ље ног пе сни ка со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је Сте ва на Па вло ви ћа, по
том пре зре ног, и суд би ном пи сца и по ли ти ча ра Ја ше Иг ња то ви ћа. Пе три
но ви ћа за ни ма струк тур но по вла шће ни по ло жај ан ти ју на ка, ко ји се бе 
ви ди као про ма ше ног чо ве ка, обе ле же ног са гре ше њи ма про и за шлим из 
сла бо сти и па сив но сти, не до стат ка во ље и енер ги је, али за раз ли ку од, 
ре ци мо, Ти шми них ју на ка, Сер геј („мла ђах ни, ни ка кви Сер геј чић”) ни
ка да не би мо гао да при хва ти на си ље као ре ше ње за сво је му ке и ди ле
ме, ни он да кад га ви ше го ди шње ег зи стен ци јал но и емо тив но тр пље ње 
до ве де до иви це сло ма, оте ра у по ни же ње и осра мо ће ност па по том на зад 
у ту роб ни и не сре ћом око ван род ни дом.
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Пе три но ви ће ви ју на ци обе ле же ни су бо лом и жи вот ним по ра зом 
а опет је њи хов го вор по е ти чан (као ни кад пре у про зи овог пи сца), њи
хо ва ре флек си ја кри стал но чи ста, а чак су и њи хо ве јет ке и кри тич ке 
кон тем пла ци је пре пу не де ми ну ти ва. Пе три но ви ћев про зни Но ви Сад 
увек је не ми ло ср дан и не под но шљив тач но оно ли ко ко ли ко је ту ро бан и 
туп, а у ње му, у вре ме ју го и сточ ног ве тра над мут ним Ду на вом, оба ви
је ни ми ри сом лу ка и ри бе, стра жа ре ма ло број ни „ду хо ви чу ва ри про па лих 
фа са да”, „ге рил ци”, „пар ти зан ски бор ци про тив све оп ште ко ро зи је” 
ка ко то ка же Сте ван Па вло вић („1937–1994, пе сник, есе ји ста, по ли ти чар, 
дру штве ни и кул тур ни рад ник” ко га је „но во сад ска при та је на љу бав од
гу ра ла у смрт”), не кад пе сник и моћ ник, по том од ба чен од свих, па и од 
са мих од ба че них. Не ће не ста ти ни ју го и сточ ни ве тар, ни мут на во да 
Ду на ва, од ко ро зи је и ре гре си је ни ко не ће би ти са чу ван, али ће на ста ти 
ро ман у ком се пер пе ту и ра све то ту га љи во мр тви ло до тре нут ка кад ће 
бле сну ти све тло у оп штем цр ни лу. Три ју на ка, од ко јих сва ки жи ви у 
осе ћа њу при кра ће но сти, про ма ше но сти, ту ге и кри ви це (а сва ки је од 
њих по не што остао ду жан по не кој же ни у свом жи во ту ко ја је по ку ша ла 
да га спа се), та во ре у „не кој вр сти мен тал не бло ка де”, „осу је ће но сти, ко
ро зи је, баш ко ро зи је, у не кој вр сти пер ма нент не ре гре си је”.

Огле да ла у овој про зи ни су, као у оној пе сми Сил ви је Плат „сре бр на 
и ег закт на”, ни ти „без пред ра су да”: огле да ла су сли ке све та ко ји се без
над но по ква рио и зга дио ју на ци ма, сли ка у њи ма се не мо же по пра ви ти 
ни про ме ни ти, али ју на ци упо р но ис тра ја ва ју у тим по ку ша ји ма, не ма
ре ћи за не у спе хе, па ни за рђа ву бес ко нач ност у не у спе си ма. По пра вљач 
огле да ла је хро ни ка од ба че них, би ланс за бри ну то сти над мо рал ним ра
са пом то ком и на кон де ве де се тих, хро ни ка све та у ком се сва ко днев но 
де ша ва ју на си ље и сра мо ће ње, јер у игра ма мо ћи увек по сто ји не ко ко је 
од свих сла би ји и ко ће тим игра ма сво јом сла бо шћу да ти сми сао, од но
сно по бе ду. 

„Ко ји грам зи ви и не у мор ни ко рек тор, ко ји ве ле ум ни по пра вљач 
мо же све му то ме да ти не ка кав сми сао?”, пи та се је дан од на ра то ра. По
тра га за сми слом до каз је да у све ту, обе ле же ном ду бо ком кри зом тог 
истог сми сла, још увек има не ке бле де на де за гор ке гу бит ни ке. Раз о ча
ра ње у да на шњи ци не чи ни прет ход ни свет, ни бив шу зе мљу, ни дав на 
до ба бо љи ма, али је ва жно ис тра ја ти у ве ри да ће се јед ном и не где 
про стор не сло бо де ма кар сма њи ти.
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