
�Pristupi

Јелена Марићевић Балаћ

ПИТОРЕСКА САЗРЕВАЊА

Урош Ристановић, Вивид, 
Отворена књига, Београд, 2020.

Након песничке књиге Сутра (2018), Урош Ристановић (рођ. 1994)
објавио је први роман, под упечатљивим насловом Вивид. Између пес-
ничког и романескног дела постоји суптилна линија кореспонденције.
Поезија је, наиме, насловом усмерена на блиску будућност, док роман
представља посве специфичну сторију о сазревању личности и њеној,
самим тим, измењеној сутрашњици. Такође, лајтмотив врапца и раз-
личитих коцкарских игара прелили су се у прозно ткиво на другачији
начин и у различитом својству. Оно што су Катулов врабац, игра са коц-
кицама голи врабац и барбот као метапоетски знаци за збирку Сутра,
то би била читалачка перспектива, наративна организација текста, кон-
цепција и поетика вашарских и циркуских игара у роману Вивид. 

Треба истакнути и да се писац побринуо за изглед корица, које
учествују у семантизацији самог текста. Најпре, ради се о поменутој
перспективи. Поглед на књигу одговора птичјој перспективи са које
се сагледава немиметичка стварност, коју отелотворује (дечји) цртеж.
Ако изузмемо пад главног јунака и његово искуство летења, можемо
рећи да је и за читаоце писац наменио проживљавање истог искуства,
не би ли оживели у себи оне промене, „чији смо укус једном осетили,
а који смо умало заборавили”, како стоји у изводу из рецензије Енеса
Халиловића. Гест цртања веома је симптоматичан. У детињству се
највише црта, чиме се спознаје свет и развијају психо-моторне веш-
тине. Цртање се користи и приликом психолошких сеанси, управо да
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би се иоле осветлила и превазишла одређена траума из прошлости.
Цртеж Уроша Ристановића није такав. Иако су његове основне боје
црна, којом извлачи линије, и црвена, којом сенчи свет приказаних
предметности, може се рећи да је његов романескни свет експресиван,
у различитим нијансама боја и валера које животу дају смисао. Како
пише Тијана Копривица, уредница овог издања, „свет главног јунака
свако проживљено осећање боји једном бојом, што чини да роман
Вивид постоји као чудесан спектар нијанси”. Једном речју, његов свет
је Вивид (енгл. Vivid), тј. Живописност, Питорескност, Јаркост, што
једино омогућује да се слике неизбрисиво урежу у сећање. Такав ин-
тензитет, наравно, највише се може досегнути у детињству, па отуда
не чуди што се оно врло ефектно тематизује у роману. 

Цртеж такође сажима у једној слици различите наративне токове и
лајтмотиве, али функционише и као кључ за разумевање јунаковог
света. Мотив степеништа у комбинацији са магистралним путем који
се рачва постављен је насупрот градским призорима и птицама које
лете уназад, као у одразу огледала. Стиче се утисак да Урош Ристано-
вић умногоме рачуна са Ешеровом Релативношћу (1953), с тим да је
његов призор „закривљеног простора” екстеријеран. Ешерове фигуре
људи су попут марионета или лутака, а Ристановићеви дечак и де-
војчица који се држе за руке су на истом нивоу визуелне апстракције.
Ако имамо у виду да се радња романа одвија за време гостовања ва-
шара, онда се линија аналогије утолико чини смисленијом. Превас-
ходно због обиља игара, позоришта лутака или играчака које се могу
освојити, као у поглављу о хватаљкама. Најпосле, на корицама при-
влаче пажњу и пажљиво естетизоване бандере са жицама, које потен-
цијално сугеришу да у њима треба видети линије нотног система, али
без исписаних нота. Нота у том тренутку нема, јер птице-ноте нису на
жицама, већ су полетеле. Музика се, дакле, манифестује у лет. 

Исте године када је Ешер нацртао Релативност, снимљен је филм
Лили (1953) Чарлса Волтерса, са којим писац рачуна када гради свој
романескни свет, попут Алисине „Земље чуда”. Уз неколико директ-
них алузија на филм, вреди истакнути и песму „Хај, Лили, хај Лили, хај
ло”, коју читалац након аристотеловског задовољства препознавања,
може радо звиждукати или запевати приликом даљег читања. Такође,
јунаков иницијастички пут (како је постао Кач), подсећа на степенице
сазревања шеснаестогодишње Лили (смрт оца, долазак у велики град,
покушај силовања, конобарски рад, театар лутака, лажна заљубљеност
и спознаја праве љубави). Четири лутке, као четири аспекта душе рат-
ног инвалида Пола Бертала, коначно се стапају у једно, у човека кога
воли Лили. Лутке су јој непрестано говориле истину и наводиле је да
отвори своју душу. Оне престају да буду лутке када она коначно од-
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расте, тј. када јој више није неопходан посредник да би спознала ис-
тину и суочила се са огољеном љубављу. Такав је и јунак романа Вивид,
који на путу одрастања има искуснијег сапутника Кача. На концу ро-
мана јунак постаје Кач, а Кач – Ткач. Пријатељство је она спона која их
повезује и омогућује да спознају степенике свог успињања. 

Сваки точкић нарације, ма колико деловао релативан, посве је пре-
цизно одабран и ужлебљен у прозно ткиво, не би ли као часовник от-
куцавао време које је преостало до уласка у нови свет, тј. до нове
животне фазе. Можда у том контексту треба схватити комбинације
бројева на крају сваког поглавља, које личе и на шифре за откључа-
вање кофера или сефа. Наравно, с друге стране, ти низови цифара де-
лују и као комбинације у играма на срећу, којих има у изобиљу на
вашарима, али могу бити и сигнум ars combinatoria и могућности за
хипертекстуално читање романа. 

Скупа узев, све је део игре у којој су учесници читалац, писац и
јунаци романа. Ако се игра Врабац као у збирци Сутра и падне Једи-
ница, значи да онај који је бацио прича причу у своје име и полаже
испит зрелости. Али та Јединица била би и место или раскрсница на
којој се обједињују приче свих учесника игре у кружни ток или можда
баш у ону вртешку на којој висе крушке на корицама и у самом роману. 

Мимо песничке књиге Сутра, која представља један од кључева за
разумевање романа Вивид, не би требало превидети теоријску књигу
Људи и игре (1958), коју је написао Роже Кајоа. Она, наиме, омогућује
да се роман Уроша Ристановића прочита у оквиру кодова антрополо-
гије. На тај начин лудизам, поетика игара и релативизација стварности
не исцрпљују се само у неопходности самоспознаје учесника и савла-
давању препрека, чиме се прелази на следећи ниво или зарађује нови
круг вожње. „Игра се састоји у потреби да се нађе, да се непосредно
измисли одговор, ’слободан у границама правила’”, напомиње се у пог-
лављу о дефинисању игара. Дакле, и роман треба схватити као одговор,
можда баш онај одговор који јунаку омогућује да, вративши се у детињ-
ство, сферу маште и јарких спознајних искустава, обликује себе и сми-
сао свог сутра. 

С друге стране, у јунаковом паду, његовој причи и значају који за ње-
гово спасење има вајар, може се увидети поступак обликовања Ilinx-a, о
коме пише Кајоа, класификујући игре. Искуство летења за јунака је не-
прикосновено и тиме се савладава стадијум ларве, црва или чак мрава,
иако накратко. Осећај левитирања, макар онирички или макар имао за
последицу озбиљне физичке повреде, представља ону плодоносну
вртоглавицу, сладострасну пометњу што брише границе стварности и
занос који „даје тон свему”. Коначно, како се напомиње у књизи Људи
и игре, „Васкрснућа у модерном свету” не би била могућа без тих кате-
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горија, које и доноси најпре поглавље „Ускршње јаје”, али и „разузда-
ност светлости и боја” које се огледају у наслову романа, а затим и
„прекиди у времену”, условљени вашарском и/ли циркуском атмосфе-
ром, тј. искуствима њихања, лебдења и пада. 

Писање романа, сагледано на овај начин, представљало би вашар-
ску или циркуску тачку јунака, његово успињање, ризиковање, пад и
(само)спознају. Читалац је позван да буде активни учесник ове игре, а
не само неми и забезекнути посматрач. То подразумева вољу и при-
стајање на ризик, јер оног тренутка када се корице романа склопе, и
јунак и читалац могу постати Кач, а пријатељ Ткач, жаргонски имено-
ван као Гари, држаће нити те заједничке приче  на окупу, као у лут-
карском театру. Вашарско шаренило еквивалентно је интензивним
доживљајима успомена, које би требало да заувек буду утиснуте у се-
ћање човека, не би ли оно потенцијално зрачило лепотом током жи-
вота. Вивид је она пуноћа живота и уметности, коју дају звук и боје;
као кад неми филм добије звук, а црно-бели боју. Само овакве сенза-
ције не би биле тек пуки спектакл ради спектакла, већ онај који носи
патину појединих филмских класика за децу и мјузикала, егзалтира-
ност игре, плеса и полета у свој раскоши.     
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