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ДЕСАКРАЛИЗАЦИЈА И ГРОТЕСКНО 
У РОМАНУ НиШЧи
ВИДОСАВА СТЕВАНОВИЋА

Видосав Стевановић је приповједач, пјесник, романсијер, сценариста
и драмски писац. Аутор је тридесетак књижевних дјела, политичке
биографије Слободана Милошевића, бројних есеја и мноштва текс-
това. Његове књиге преведене су на двадесет језика широм света. Двије
године након објављивања своје прве збирке приповиједака Рефуз мр-
�вак, 1971. године Видосав Стевановић објављује свој први роман,
роман-рјечник Нишчи. Књижевни поступак који је Стевановић корис-
тио и за који су можда и најзначајнија управо његова прва два дјела,
сам је именовао  као фантастични реализам.

Роман Нишчи представља родослов породице Младеновића, али и
својеврсну хронику града Крагујевца са свим његовим житељима. У
потпуности друкчији од дотадашњих романа, Нишчи представљају
жанровски фантом, увијек се крећући по ивицама жанра. Писац уводи
мнозину јунака, који су по правилу сви трагични јунаци и сви страдају
или напросто нестану из града и никада се више не врате у „притчу”.
Копозиција самог романа додатно отежава читаоцу праћење ионако
згуснуте, али статичне фабуле. Роман је организован у три цјелине, са
различитим бројем поглавља. Све три цјелине носе називе духовних
бића у божанској хијерархији (према Дионисију Аеропагиту): Сера-
фими, Херувими и Престоли, што је у потпуно супротном односу
према њиховом садржају. Нису само наслови ове три цјелине оно што
збуњује, већ и сам наслов романа: Нишчи. Ријеч „нишчи” можемо
двојако тумачити, у сакралном смислу нишчи означавају смиреност,
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скрушеност духа пред Богом1, са друге стране ријеч нишчи значи и си-
ромашан, умно ограничен, прост, глуп.2 Стевановић на овај начин за-
зива културно сјећање и завјетно памћење читаоца, дајући привидно
сакрални тон свом дјелу и тако га везујући за традицију. Свако од пог-
лавља носи наслов по једног слова старе српске азбуке: Аз, Буки,
Вједи... за свако слово везана је и кратка моралистичка расправа. 

Формална раздвојеност тих кратких наративних цјелина упућује и
на њихову суштинску независност, међутим ту налазимо дубоку међу-
собну повезаност сваког дијела ових расправа, које се издвојене у једну
цјелину могу посматрати као бесједа, која би, опет, била нека врста
„пролога” роману. Осамостаљивањем фрагмената илити дијељењем
романа на одреднице (привидно) разара се како традиционална пред-
става о цјелини, тако и о фабули романа. Притом, прича није сасвим
уништена, нарочито у оним одредницама које се сливају у наративни
ток о Младену и његовим потомцима. 

Романескну причу или „притчу”3 како је назива приповједач запи-
сује и нама предочава Константин Горча. Он је најчешће означен као
„унили књигочија”, који се из свијета издваја и као женомрзац „девац”,
али и као „пријатељ светлости”, подвојен у својој личности. С једне
стране заступа хришћанско вјеровање о апокалипси и коначном про-
падању јестаства, правдању сваке наказности и пред себе ставља као
узоре ликове светаца и подвижника, док је са друге стране роб ниских
тјелесних страсти и потреба. Називајући самог себе „унилим књиго-
чијом” ставља на себе бреме смртног гријеха и прије краја самог ро-
мана наговјештава сопствену пропаст. 

Тражећи у сваком јунаку који се појављује у Нишчима било какав
траг наказности или започетог пропадања, Константин Горча пише
„притчу” о пропасти људској, у вријеме технолошког развоја, изградње
пруге и појаве „јероплана”. Сваки јунак Нишчих је осуђен да буде на-
казан, јуродив и „прогоњен” до смрти своје, јер сваки од јунака носи
као бреме свој или насљеђени гријех, и тај круг наказности може да се
заврши једино страдањем. И тек тада ће моћи да се започне нови
живот. На овај начин су у роман укључени интертекстовни и интер-
културни аспекти, мада је њихово приказивање најчешће везано за на-
туралистичке призоре попут оргијања, одлазака у јавне куће, уживања
у јелу и пићу, слике живота у прљавштини и смраду, болести, бати-
нање, што утиче на стварање карневалске слике свијета, гротескних
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призора, десакрализације и демонизације свијета. Слика свијета је тако
помакнута према морбидном и мрачном, а ликови су истовремено и
гротескни и трагични. 

Приповијести о ликовима готово никада не почињу од њих самих,
већ од неког правремена, времена њихових праотаца. Управо то, према
Лотману, чини оквир књижевног дјела. Сам акт стварања, саздавања –
јесте акт почетка. А почетак има моделативну функцију – он није само
свједочанство о постојању, него и замјена за касније категорије узроч-
ности. На основу тога, наводи Лотман, сви злочини потомака увећавају
гријех онога ко је и започео низ гријеха. Текст није окренут крају, него
почетку. Основно питање није „чиме се завршило” већ „како је по-
чело” (Лотман: 1976). Тако да нам је сасвим јасна функција почетка
Нишчих, представљање праоца Младена као узрока пропадања лозе. 

Функција приповједача у роману је одређена и епитетима које он
себи даје: „следбених туђих речи, верних старачких притча и прика-
зања”, он не тежи да буде поуздани приповједач свијета о коме припо-
виједа. За разлику од средњовијековног приповиједача, на ког подсјећа
кориштеним техникама писања, и који се увијек позива на тачност и
истинитост својих ријечи, Горча се „ограђује” од истинитости било
чега што у својој „притчи” напише: „Јер ствари не говоре, а људско
памћење је крње, кратко и мањкаво, варалица без душе и части. Ништа
није, и не може бити, сигурно и доказано” (Стевановић, 1990: 98). Сте-
вановић је тако „створеним” приповједачем успио да изађе из оквира
реалистичког романа и прошири тематско поље нарације.

Константин Горча, као приповједач, користи у свом припо-
виједању технике писања средњовијековног житија: представља себе
као „књигочију” насупрот средњовијековним „грешним дијацима”, та-
кође се користећи плетенијем словес у потпуности десакрализује текст.
Умјесто смјерног и грешног, наш приповиједач је „записивач и горки
видилац”, „засобац седам мршавих крава”, „врелокрви Константин
Горча”. Плетеније словес користи као гротескну технику стварања али-
терација и асонанци, кованица, богатих лексичких асоцијација, гоми-
лајући тако епитете при описивању ликова: „Човек од кога све почиње,
Младен Лазарев, добеглица од града Перника испод планине Витоше,
син смутних времена буна и устанака, био је људина над људинама,
подруг и ветрогоња, мрзилац Турака, Гангрца и Манџука, слаботиње,
млека и мршавих жена, убојица, ломиврат и стамен-кремен” (Исто:
19). Разарајући и десакрализујући средњовијековне наративне форме,
Константин Горча своју приповијест потпуно подређује гротесци, али
тако да она увијек евоцира десакрализовани жанр. Приповједач разара
сиже дигресијама, прекидима, да се понекад чини да је композиција
романа хаотична и асиметрична. 
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У овом роману издвајају се два наративна тока, која се одвијају па-
ралелно: прича о породици Младеновића и прича о развоју града Кра-
гујевца. Развој града Крагујевца тече у супротном смијеру од развоја
лозе Младеновића – град расте, развија се, добија пругу, праве се бло-
кови зграда – за то вријеме лоза Младеновића пропада, остаје са пот-
пуно дегенерисаним потомцима, патуљцима и кепецима. Наративни
ток који прати хронику Младеновића могао би се посматрати и као
родослов Каиновог племена, осуђеног на пропаст. Наиме, праотац
Младен долази из своје прапостојбине у село Цветојевац, поред Кра-
гујевца, бјежећи од одмазде због почињеног убиства. Каин након
убиства брата Авеља бива прогнан и његово племе бива осуђено на
пропаст. Повијест о Младеновом племену почиње ријечима: „У по-
четку беше Младен...” (Исто: 11) сасвим је јасна аналогија према Јева-
нђењу по Јовану, које почиње: „У почетку бјеше Логос и Логос бјеше у
Бога, и Логос бјеше Бог”(Јеванђеље по Јовану,1.1:102). Одмах се
примјећује на које мјесто писац поставља родоначелника лозе, на
хијерархијски највише мјесто и изравнава га са самим Богом, али као
његову опозицију. Младен није пандан ђаволу, већ је пандан Каину,
јер се његови гријеси оправдавају вољом „ђавола” а не Младена самог.
Младен са женом Стаменом, изроди осам синова, али се „вољом Непо-
њатнога” није завршила година трајности, круг вјечности и то такође
најављује пропаст. 

Стевановић прави узрочно-посљедичне везе, које се некад осла-
њају на Библију а некада на народне обичаје, уколико јунак не испуни
задато, прије или касније мора да страда. Зато и имамо обиље санов-
ника и рожданика у роману, као својеврсно објашњење за „свеукупно
проклетство судбина”, као феномена граничних култура које се коле-
бају између земаљског и Небеског царства. У самом развоју Младено-
вог племена можемо пратити оне који су „наслиједили гријех” и оне
који нису. Прва грана родослова ће се развијати и ширити све до
Трајковог потомка, опанчара Калее и његових синова кепеца, на чијој
ће се судбини писац ове хронике најдуже и задржати. Док с друге
стране имамо веома мали број оних који „беху благопристојни људи,
чисмени сељани, који су, исповеђени како доликује православцима,
поумирали у креветима, од старости и слабости” (Исто, 31). Иако обух-
вата највећи дио романа, прича о Калеи и његовим синовима неће се
даље развијати као родослов, већ као скуп баналних паланачких при-
зора и анегдотских прикљученија (Јеремић, 2007: 146). 

Приповиједање о лози Младеновића, лози нишчих, наставља се уп-
раво захваљујући сличностима судбина свих „скудоумних житеља” града
Крагујевца, захваљујући описима крагујевачке средине, чиме Стевано-
вић постиже ширење тематског обима. Више се не говори о Младенови-

Ponirawe /  109



ћима као о нишчима, сада то постају сви житељи Крагујевца. Управо ту,
Стевановић уводи град Крагујевац у наративни ток романа, али га не
уводи само као топос, већ као књижевни лик. Град Крагујевац „расте” у
роману уједињујући у себе различите просторе и сижејне линије, које се
у њега „уграђују”. Ток романа чине фрагменти трију дијелова књиге, који
се мијешају и сливају у једну наративну струју. Сваки нови фрагмент тј.
одредница уноси у ову струју нове податке о развоју града Крагујевца. У
поглављу/одредници „Како” имамо фрагмент о настанку града Кра-
гујевца – Карађофча, ког приповједач види као „предворје пакла” са
седам страдања. Свако страдање је заправо представа једног од смртних
гријехова: „Прво је Мржња, змија многоглава, која отров црпе од овдаш-
њих крштених и некрштених душа, без разликовања спола, година и бо-
гатства. Друго: Жалост, подземна и надземна мемла и чамотиња, која
испија лица и кости грђе него сушица, и оставља спрљену равницу за
собом, у којој не дувају топлик ветрови. Треће: Немир, син страха и
стрепње, псоглави, који разара домове и заједнице, као поплава мрави-
њаке. Четврто: Свирепост, кћерка похлепе и среброљубља, црволика, из
које ничу злочини и ужаси, и страшни сад људских разговора. Пето: Раз-
вратност, вашљива, разједенога носа, с длакама по лицу, која се пари у
мраку, као свиња у блату, с мрким чудовиштима без имена. Шесто: Крво-
лоштво, крокодилске њушке, које је друго име за глад телесну и пони-
жења овога средњега света, проклетога, који виси у празнини, као трула
крушка. Седмо: Безверје, с телесином курве успаљене и зле, које настаје
због глупости, скудоумности, великих жеља, туђиновања, блуда и сра-
моте” (Стевановић, 1990: 139). 

Осим записа о Крагујевцу као апокалиптичној представи града,
пандану библијских градова Содоме и Гоморе, у ком су сва бића осу-
ђена на пропаст, налазимо и фрагменте о „значајним” мјестима попут
кафана, занатских радњи, јавних кућа (којих је у то доба било сијасет
и у које одлазе готово сви јунаци овог романа) али и о житељима града,
придошлицама и пролазницима кроз град. Стевановић нам даје ша-
ролику, али и нихилистичку слику града у његовој свеукупности. На
крају своје „Апотеозе” коју Константин Горча почиње постањем
свијета и свега јестаства, о граду Крагујевцу закључује: „Стога тврдим,
на последњој страници ове домаће притче, да је живот Србије утицао
у живот града Крагујевца, као крв из артерије у вену, и да њено ста-
рење, значе његову наказну развијеност, и крај” (Исто: 400). Све оно
што није добро у Србији, слило се у град Крагујевац и тиме га предод-
редило за пропаст. Крагујевац је постао ђубриште Србије. Стога није
чудо што Стевановић за посљедњи догађај у самом дјелу бира баш
стријељање Крагујевчана у Шумарицама 1941. године, и тим догађајем
затвара круг гријеха и наказности, и оставља могућност обнове.
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Роман Нишчи је према ријечима Љубише Јеремића, најчуднија
књига у новијој српској књижевности (Јеремић: 159), како због своје
необичне композиције тако и због језика од ког је саздана. Језик
Нишчих садржи у себи све оне слојеве који су се у српском језику
стварали од средњег вијека па до краја двадесетог вијека, када роман
настаје. Евоцирајући и рехабилитујући старе слојеве језика, Стева-
новић уводи у роман и стару српску митологију, стару религију, али
и средњовијековне књижевне жанрове попут житија, плачева, над-
гробних слова и родослова. Буди колективну свијест и културно
памћење једног народа. Начин на који употребљава ове жанрове је
оно што је специфично у дјелу, сваки од жанрова је пародиран, про-
мијењен му је садржај, а структура је у основи задржана. Тако имамо
поглавље о Баба Нериној смрти „О Баба Нериној смрти илити Не-
бесни, Поднебесни и Доњи” које по структури у потпуности подсјећа
на структуру средњовијековног житија, али је садржај сасвим супро-
тан. Умјесто говора о личности светитеља, овдје је приповијест ве-
зана за Баба Неру – видарку, врачару, бабицу, служавку и подложницу,
која налази „невидиму расковник-траву која отвара сва врата жи-
вотна, железна или челична” и тако спознаје будућност града Кра-
гујевца и земље Србије, након чега умире. На почетку „тријезни
гробар Миљенко” наводи: „Чинило ми се, а у томе нисам био усам-
љен, да никада није била млада, дете или девојчица, већ да се родила
времешна, збабана...” (Исто: 289), према структури житија, ово би
било опште мјесто, јер се сваки од светаца још у младости својом
мудрошћу издваја од осталих и сматра се „старцем”. Међутим, текст
који слиједи нема ни структуру нити садржај житија. И повијест о
Баба Нериној смрти завршава се пасусом који почиње истом речени-
цом као и поглавље. Сам наслов поглавља је специфичан, тј. други
дио наслова: Небесни, Поднебесни и Доњи – ови називи су преузети
из учења епископа Серафима Роуза о митарствима. А само поглавље
је смјештено четири поглавља прије првог помињања митарстава у
поглављу: „Двадесет и једно митарство илити двадесет и једна ца-
ринарница”. Дакле, Стевановић не само да користи средњовијековне
жанрове већ уводи и теолошка учења, како она догматизована тако
и недогматизована. У поглављу „Двадесет и једно митарство илити
двадесет и једна царинарница” Стевановић читаоцу даје сасвим пог-
решан траг, он спомиње Св. Јована Лествичника и његову „Лест-
вицу” успињања ка Богу. Међутим, садржај поглавља је сасвим
супротан од очекиваног, Стевановић не само што десакрализује тео-
лошка учења Светих Отаца, већ и наводи погрешан број митарстава,
који не одговара ни једном од учења. За њега је посљедње митарство
или посљедња царинарница: смрт. 
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Користећи у насловима поглавља старосрпску лексику нпр. „Пре-
межденије илити Преображеније”, Стевановић нас поново наводи на
погрешан траг, јер овдје није ријеч о православном празнику Преобра-
жења Господњег, већ се ради о преображењу Калеином. Наслов пог-
лавља је везан за стару српску митологију, то можемо видјети из
дефиниције Преображенија коју налазимо у Српском митолошком
речнику: „6. VIII, првобитно је била прослава преображаја природе
(топлоте, воде, дрвећа и др.) када добију другу снагу: дани и вода пос-
тају хладнији, лишће на дрвећу почиње да жути, вене и опада” (Ср�ски
ми�олошки речник, 1970: 255). Осим овог поглавља, јасно упориште у
старој српској митологији видимо и у поглављу о сновима, тачније у
сну који сањају Калеини кепеци. Њих тројица сањају исти сан: како су
велики и силни момци, цареви синови и како су се нашли у далекој
земљи гдје је змај заробио цареву кћер. Најмлађи син спасава принцезу
силазећи у јаму до змаја, али су два старија брата извукла конопац да
не може изаћи. Тада се појављује чудесна птица и он уз њену помоћ
заједно са принцезом излази из јаме. Објашњење њиховог сна нала-
зимо у наслову поглавља о њиховом рођењу гдје их писац назива „Но-
ћило, Поноћило и Зорило”. У Српском митолошком речнику под овим
појмовима пронаћи ћемо причу идентичну њиховом сну. 

Стевановић гради гротескни свијет романа, демонизовани и десак-
рализовани град као упориште свих земаљских гријехова, у људском
облику. Принцип по коме гради своју гротеску је бахтиновски, гро-
тескни реализам, у коме сви ликови познају једни друге, знају све о
свима, стално су у контакту, комплетна радња је сведена на једну прос-
торно-временску раван. Све официјелне вриједности као што су морал
и вјера, иронично су изврнуте на љествици вриједности. Смијеховни
принцип и хиперболизација сексуалних симбола, затим есхатолошки
мотиви, говоре да су они ту само као средство унижавања и преиспи-
тивања наводне узвишености, испражњене од идеала и сведене само на
форму морала који се намеће. Стевановићево дјело посједује све оно
што улази у гротескну структуру: елементе фолклоризације (санов-
ници, рожданици, записи о вјештицама, имена Калеиних кепеца: Но-
ћило, Поноћило, Зорило), оксиморонске спојеве ријечи (ходајући и
дишући мртвац), натуралистичке мотиве (оцеубиство, братски сукоби,
убиства, прљавштина, одлазак у јавне куће), спајање смијеха и смрти
(нпр. поглавље: Надгробноје словориданије илити леш који бега). Ис-
торија нишчих је скуп супротстављених жанрова у коме комично и
трагично, реално, надреално и митско деактивирају једно друго, тако
да ни један жанр не превлада.  Карневализовано је и вријеме и простор,
нарочито у фрагментима који прате снове и сновиђења јунака, пад у
делиријум и лудило. Десакрализација божанских и деформација људ-
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ских обиљежја, емитују енергију деконструкције, док преображавање
библијског подтекста означава као почетак краја људске егзистенције.
Директна алузија на библијски подтекст остварује се контактом како
на равни дискурса – када приповједач у потпуно десакрализован текст
убацује текст десет божијих заповијести – тако и на лексичкој равни
дијеловима реченица попут: „кроз коју се све зби”, „вољно или не-
вољно” (у овом случају напуштање „притче” а не сагрешење). 

Оно што је такође типично за гротеску, а чиме обилује роман
Нишчи, јесте изједначавање људских и животињских карактеристика,
прије свега у метафорама и поређењима, све док оне не преузму улогу
симбола. Најбољи примјер тога јесте „Птицолика” Калеина жена, први
пут се спомиње у опису Калеиног сна као „скотурена и згрчена женица
без груди, с лицем као у тице, вране или свраке, кљунастих уста” (Исто:
124). Поново наилазимо на њен опис у кратком фрагменту о вјенчању
Калеином: „Калеа приведе себи жену из Малих Крчмара, ситну, птицо-
лику, с лишцем оштрљастим, као у вране или свраке” (Исто: 157), до
краја романа умјесто имена биће означена као „Птицолика”. 

Стевановић у свој роман уводи и балканске ратове, српско-бугар-
ско-турски, као својеврсну граничну ситуацију, иако их не приказује
директно, већ само предочава њихове посљедице, у фрагментима у
којима говори о појави порока након рата: распуштености Вијоглавки-
ној, уживање у алкохолу, просјачење – без наде у поправљење. Прика-
зујући социјално зло и њим изазване човјекове гријехове као
неискоријењиве.

Користећи различите форме и жанрове уличног говора (псовке,
клетве, гномске изразе) Стевановић уводи у свој роман народни
смијех, као битну одлику гротескног реализма, на тај начин везујући га
за оно што је у материјално-тјелесном смислу ниско. Смијех снижава
и материјализује. Понижење које Калеа претрпи, када му локални „ша-
љивџије” подметну лажно љубавно писмо, условљава и његов каснији
преображај. Клетве које на почетку помана упућује мајка Младеновића
синовима, стижу сваког од њих. Стевановић помоћу смијеха и клетви
гради узрочно посљедичне везе, које се простиру дуж цијелог романа.
Не постоји опрост, којим би се те везе прекинуле. Иако су фрагменти
некада удаљени, скривена веза међу њима не престаје да постоји. Тако
да се Нишчи могу читати и као изванредан моралистички роман. 

Садржај Нишчих је утицао и на саму структуру романа, јер према
њој стоји у односу супротстављања; роман не успоставља само кри-
тички однос са временом које описује већ и критички кореспондира са
почетном структуром савременог романа уопште. Садржај је битно
друкчије духовне оријентације него структура у којој се налази. Дис-
торзија и деформација израз су дезоријентисаности, посљедица гу-
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битка поретка заснованог на сигурном спасењу, какав је хришћански
свијет средњег вијека подразумијевао – стога и долази до супротстав-
љања односа садржаја и форме у роману Нишчи. „Апотеоза” којом се
завршавају Нишчи обиљежена је изразито негативно, пропадањем
свега јестаства, призивањем Сведржитеља, чија је постојаност све више
упитна. Крајња окренутост Константина Горче митологизацији свијета
и тражења спаса у „притчама и приказанијима” представљена је као
једини начин за постојање и након смрти тјелесне. Роман се одликује
изразитим литерартуроцентризмом, обузетошћу Константина Горче
проблемом стварања књижевног дјела, „притче” о граду Крагујевцу.
Метатекстуални коментари и пишчеве ауторефлексије налазе се у цен-
тру пажње, постајући тако кључ за тумачење дјела. 
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