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пред го во ру при зна је да ће пи та ње „’Да ли је ово умет ност?’ ве ро ват но 
по ста ви ти са мо они ко ји не мо гу да при хва те ка ко кла сич но гра ђан ско 
по и ма ње ’умет но сти’, прем да се оно па жљи во не гу је у му зе ји ма, ни је 
ви ше жи во” (10). Мо жда је по треб но да кул ту ра, ко јој ау тор ове књи ге 
до де љу је пре фикс пост, про ђе из ве сну вре мен ску ве ри фи ка ци ју и на 
тај на чин стек не не ки при клад ни ји епи тет, ко ји не ће има ти ова ко апо ка
лип тич ки пред знак.

Ср ђан ВИ ДРИЋ

КАО ДА НИ КА ДА НИ СУ НИ ПО СТО ЈА ЛИ

Сла ви ца Га ро ња, По вра так у Ар ка ди ју, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 
2014

Не ћу да пре ћу тим; зи до ви су пре ћу та ли
И сру ши ли се. А они из цр кве, што су мр тви,

Ни су за спа ли. Они бди ју, не зва ни бди ју
У бив шем де ча ку. Ја не мо гу да их про те рам

У про стор ве тра што је са да на ме сту цр кве
Где ра сте ко ров, са свим риђ од њи хо ве кр ви.

Не ка оста ну и не ка бди ју, не зва ни бди ју,
Јер пре зре ли би ме да им пе вам успа ван ку.

Иван В. Ла лић

Ка да се у вре ме са вре ме них тех но ло ги ја по ја ви књи га ко ја зби ра 
не са мо хро ни ку и ге не а ло ги ју, ет но гра фи ју, те стра дал ни штво јед ног 
де ла Ср ба, крат ко али ду бо ко ко ре ње них у мит ском про сто ру Ар ка ди је 
сме ште не у ср це За пад не Сла во ни је, он да је ја сно да та књи га зна чи по
клич за очу ва ње иден ти те та. Сла ви ца Га ро ња се, у том сми слу, на јед ном 
ме сту По врат ка у Ар ка ди ју пи та хо ће ли је ико раз у ме ти, прем да је је зик 
исти, а осо би то у ве ли ком (Бео)Гра ду – што је до во љан до каз да на цио
нал ни иден ти тет је сте у кри зи. Ра зу мљи ви јим се да нас чи не на ра ци је 
ве за не за ме тро по ле и ме га ло по ли се да ле ко од очи ју на ших ве чи тих 
се о ба, па оту да зеб ња да се је дан искон ис хо ди у не му штост. 

Пу то ва ње из са вре ме не ци ви ли за ци је, где се о тим дру гим гра до
ви ма и на ро ди ма са ус хи том пи ше, у дру гу ци ви ли за ци ју ко је ви ше ни 
не ма, го во ри да је под ути ском ло ше про па ган де да је бо ље све што је 
ту ђе чи та лач ка пу бли ка за вје тром ви ја не су ро во обез бе ди ла си гур но 
ре зер ви са ни за бо рав. За то тај по вра так мо ра ићи пу тем сно ви дог све та 
бај ке. Оту да, за раз ли ку од по мод них ту ри стич ких аван ту рист ки ња пла-
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сте нич ке књи жев но сти1, глав на ју на ки ња се не ма ша ди ги тал ног фо то
апа ра та, или, још бо ље, ан дро и да (ко јим при сту пач ност не зах те ва ду
го трај но пе ша че ње до Рас кр шћа у но ћи, не баш та ко јед но став но и без
о па сно, већ је дан ма ли, слат ки клик на sha re), већ два „Ко да ко ва” фил ма. 
Да кле, 72 тач но про бра не фо то гра фи је ко је ће чи ни ти се ћа ње. Ово ју на
ки њу ни нај ма ње не чи ни не мо дер ном, на про тив! Фо то гра фи је у ци љу 
пра вље ња ко ла жа лич ног и на ци о нал ног иден ти те та до вољ но су ди си
дент ски по ду хват као и онај, до нај сит ни јих де ло ва ра ста вље ни ка ра бин, 
ра за стрт по нај чуд ни јим кут ко ви ма ау то мо би ла јед ног од ју на ка у из
бе гли штву, са ци љем да се са со бом „про швер цу је” де лић иден ти те та 
пре ко но ве гра ни це. Клик на sha re, ко ји све и сва ког чи ни до ступ ним ма 
где и ма ка да, уки да мо гућ ност не до ста ја ња. Са мо на ме сту ко је мо же 
да не до ста је мо гућ је и сми сао про ме не. 

Је дан тип про ме не чи ни по рат ни ци ви ли за циј ски про грес, па на кон 
Дру гог ра та ак ту ел ни би ва ју ин тер на ти, еман ци па ци ја же на, по ја ва брен
до ва раз ли чи тих пи ћа у ло кал ној го сти о ни, кро јач ки те чај... Но све те 
про ме не не мо гу да ути чу на Ар ка ди ју схва ће ну као ар хај ски про стор, 
али мо гу да је на сло је у оном сми слу у ко ме се то ти че гра ђе ња иден ти
те та. Са мо је по треб но да се фо то гра фи јом, тим спо ља шњим оком, за тво
ри круг оног уну тра шњег ока ко ји жи ви са ју на ки њом. 

Ова књи га ба шти ник је не ко ли ких из ван ред них на ра тив них по сту
па ка. Стал на сме на при по ве да ња из пр вог, од но сно дру гог ли ца (иа ко 
оба у ис то ку има ју исту осо бу), као и уме та ње ре че ни ца у кур зи ву ко је 
озна ча ва ју дру го вре ме при по ве да ња, ис пу шта у чи та ње осе ћај пу но ће 
и буј но сти, ко је не за о би ла зно бо га те ау тен тич ни, те ар ха ич ни из ра зи 
сла вон ског све та. Као и на пе ва ње, где се на основ ни глас на сло ја ва ју 
дру ги и упот пу њу ју це ли ну пе сме, та ко и ов де основ ни глас глав не ју
на ки ње ин то на ци ју узи ма из раз ли чи тих та ча ка свог жи во та (де вој чи це, 
ти неј џер ке, же не). Од ми ца њем при че и жи вот не до би по чет ни глас се 
пра зни и упот пу ња ва но вом, зре ли јом бо јом. Оту да се и се ћа ња, или исто
ри ја пре при ча ва на с ко ле на на ко ле но, ис пи су ју сва ки пут дру га чи је, 
пра те ћи остра не ни е деч јег фраг мен тар ног то ка све сти, или исте при че 
са слу ша не у зре ли јим го ди на ма, по по врат ку у Ар ка ди ју. Та ко се и три 
ге не ра ци је же на – Ба ка, Ма ма и она – у сва ком но вом кру гу (ко ло вра ту) 
пе ва ња от кри ва ју у сво јим до би ма Ба кеде вој чи це, Ба кеде вој ке, Ба кема ме, 
Ба ке, Ма меде вој чи це, и да ље... Че твр та ге не ра ци ја по слу жи ће са мо као 
по твр да да чи та ва ова књи га ни је ни илу зи ја ни сан. Де скрип ци је су 
пра ће не под на сло ви ма ко ји раш чла њу ју ку ћу на со бе и кут ке успо ме на, 
или ста ре за бо ра вље не пред ме те истих та квих за на та, па би ва ју по се бан 
фо тоал бум, ин тер по ли ра на зби р ка ет но граф ских спи са.

1 Скри бо ман ски по ду хва ти раз ли чи тих ква зи пи са ца чи ја се де ла не раз
ли ку ју ко ли ко ни ја је од ја је та, па са мим тим и не ма ју вред ност.
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На ста ла на ра ци јом по жен ској ли ни ји, ова књи га на ви со ком умет
нич ком ни воу до при ча ва не ке за по че те те ме и по ступ ке ко ји ма ау тор ка 
екс пе ри мен ти ше у сво јим ра ни јим про за ма (Под ме се че вим лу ком, 1992; 
Де ве та ку ћа, 1994; Изи ди на коп ча и дру ге при че, 2013) та ко да сно ви да 
Ар ка ди ја у сво јим дру гим об ли ци ма жи ви и у овим де ли ма: кроз фо то
гра фи ју, пре пли та ње гла со ва, или на по слет ку као про фе си о нал ни по зив 
ко ји се упи ја у ин тим но чи та ње ствар но сти и све та – на род не књи жев
но сти и же на у на шој књи жев но сти.

Оно што при па да пост мо дер ни стич кој фак то гра фи ји и до ку мен тар
но сти би ва под врг ну то про ве ри, док свет бај ке, пре да ња и уоп ште им
пул са на род не пре да је би ва си гур ним де лом ствар но сти (на џи нов ском 
ба гре му се ди џин из па су ља, при че око ва тре до жи вља ва ју се као па
ган ски ри ту ал). Оту да по све та иде на адре су Али се ко ја је ра сла уз овај 
ро ман, што опет иде по оном прин ци пу на сло ја ва ња, на пе ва ња – иа ко 
до ла зи на по чет ку, по све та је сте део за вр шног чи на, где је ро ман већ 
од ра стао. 

Уоп ште, чи та ва струк ту ра под се ћа на оно Пе ки ће во гро бље ко је 
на ли ку је све ми ру са па ра лел ним вре ме ни ма ко ја не зна ју ћи јед на за 
дру га у истом про сто ру те ку. Чи тав по ход глав не ју на ки ње у по след њу 
об ред ну оп ход ну по вор ку Ар ка ди јом и је сте по ку шај да се фо то гра фи
ја ма и ма те ри јал ним до ка зи ма (Ба ки ним ко ло вра том) суд би на Ср ба За
пад не Сла во ни је и ин тим на ве за ност за про стор ко ји не ста је у бај ко ли ком 
сна тре њу и ве чи тим се о ба ма са чу ва од си гур не смр ти. А то сим бо лич ко 
гро бље не ће оста ти за спо мен, јер ће се на том мит ском тлу сме њи ва ти 
ста нов ни штво као те гоб на и не из ле чи ва бо лест про сто ра, ко ји уи сти ну 
мо жда и не по сто ји.

Сла би ји део ро ма на сва ка ко су сен ти мен тал ни из ли ви глав не ју на
ки ње, ко ји че сто од ла зе у по на вља ње им пре си ја, на мо мен те на гра ни ци 
сла ду ња вог, са ко је ау тор ка ипак успе ва да по вра ти рав но те жу та са на 
умет нич ки ни во чи та вог скло па ко ји Ар ка ди ју чи ни Ар ка ди јом. Је ди но 
на тим ме сти ма бле ди онај све жи, брит ки стил ка да је упи та њу пред
ста вља ње хро ни ке уста шких ма са кра над Ср би ма. Из ван ред но до зи ран, 
тач ном ин фор ма ци јом и тра гич ним, стра шним, си ро вим рат ним сце на
ма ко је по тре са ју до са ме ср жи чо ве ко вог би ћа. При ме ра је мо ре: ка ко 
уста ше, кри жа ри, на пре ва ру уби ја ју уја ка Ду ша на, зо ву ћи га на пи ће 
у по друм; при ча мај сто ри це Ан ке, чи ју по ро ди цу уста ше од во де у ло гор 
Ста ра Гра ди шка где се у из дво је ном „Епи ло гу” чо век ко ји им је упао у 
ку ћу и да ље спо кој но ше та Бек те жом; па ље ње срп ских се ла на Бо жић 
1942. и на Ле шта ту 19. ма р та, где стра да 320 ду ша; ка ко до дир не бри ја
не бра де мла ди ћа за крат ко про ду жа ва жи вот; кад уста ша на Ле шта ту 
до ба ци мај ци ма ле ног де ча ка да је он та ман за ра жањ; тра гич на суд ба 
цр кве у Стри је же ви ци; нај те гоб ни ји ожи љак, у ко ме срп ска де ца на кон 
по па ље них се ла и по у би ја них по ро ди ца би ва ју раз де ље на Хр ва ти ма на 
по крст и усва ја ње...
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У по след њем де лу књи ге ау тор ка од ла зи у ки шов ску до ку мен тар
ност, про вла че ћи срп ска стра да ња од увек истог не при ја те ља, још од 
се дам на е стог ве ка, за кључ но са ју на ки њи ном по след њом по се том, где 
је са јед ног про зо ра ша хов ни ца под се ћа да је Не што про шло. 

Очи гле дан је и по ку шај да се на пра ви опо нен ци ја из ме ђу се ла и 
гра да, али Ар ка ди ја ни је де ка дент ни, ру рал ни про стор (ру со и стич ки го
то во бу ко лич ки), јер би ва сре ди штем мо ћи у сво јим ва ља ним љу ди ма и 
ма гич ним ме сти ма: ма ле кру шке, џи нов ског ба гре ма, Лу га ко ји узи ма 
атри бу те па ган ског све ти ли шта, ча роб не ини ци ја циј ске шу ме, са ог ње
ви тим ју на ци ма бај ке, или уја ко ве ку ће у ко јој све чу де сно ра ђа... У том 
сми слу се и ве ли ки Град (где у овом спре гу ви ди мо да ни је до вољ но што 
је град, већ је и ве ли ки, па је и то ма ло, те му да је и ве ли ко сло во!), оли
чен у ма лој, ску че ној со би, стан чи ћу, ме сту си ви ла и оту ђе но сти, где 
ме ра чо ве ка по ста је сен ка згра де на си вом бе то ну, пре о бра жа ва у сим бол 
за ро бље но сти. Не сме мо за бо ра ви ти да Ар ка ди ја ни је род но ме сто глав не 
ју на ки ње, али она за њу ипак зна чи сло бо ду, па се та ко вред но сти гра ђан
ске вр ли не (из двој мо са мо сло бо ду, сми сао за про ме ну, мо гућ ност при
ла го ђа ва ња и очу ва ње иден ти те та) ута чу пре у свет Ар ка ди је не го у свет 
ве ли ког Гра да.

Ов де ни је опи са на по след ња по се та Ар ка ди ји, већ де фи ни ти ван 
по вра так се би, свом иден ти те ту, суд би ни се о ба. Сам про стор Ар ка ди је 
оста је ма ги чан и сло бо дан, ван вре мен, ини ци ја циј ски мо ћан да спи ра 
ком плет но ста нов ни штво сво јом укле том ле по том сва ко то ли ко, од Не
ма ца, пре ко Ср ба, до Хр ва та – ал бан ских по то ма ка из срем ског се ла та ко 
ру жног име на. Али и исто риј ски кон кре тан: Ту р ска Ку ла, Све ти Ђу рађ, 
Јо сефсфелд, Ар ка ди ја, на бра ја ју на ки ња... 

И ка ко књи га има два из ра же на по ла ко ји се ута чу је дан у дру ги 
(свет исто ри је и свет бај ке), це ло ви тост све та ло ци ра ног у по же шку Злат ну 
до ли ну, Val lis Аurea, у па ган скоми то ло шки свет ар хе тип ских ли ко ва 
Ба ке, Ма ме, уј ни, те та ка, ђе до ва, вр ти се у сим бо ли ци ко ло вра та ко ји је 
убо дом игле иден ти те та сла вон ску Тр но ву Ру жи цу успа вао и пре нео у 
кри во ко ло. У том ко лу све су фо то гра фи је, при че, ју на ци, де ло ви на ших 
ку ћа и окућ ни ца за и гра ле спо јив ши сва она па ра лел на вре ме на ко ја те ку 
Ар ка ди јом, ра сло је на у гла со ви ма ис пре пле та ним у на пе ва ној на ра ци ји. 
Кри во ко ло, по пут Ал ба ха ри је вог „не мог ко ла” или Бу ла то ви ће вог све
та Цр ве ног пе тла..., јед но вре ме но осло ба ђа и ве зу је. Осло ба ђа у сми слу 
са зна ња да нам на ша Ар ка ди ја не при па да у ин стант са да шњо сти, али 
ве зу је иде јом да при па да у про шло сти ко ја зна чи тра ја ње у се ћа њу, оду
жен дуг иден ти те ту, да се вје тром ви ја ни ни ка да не за бо ра ве, да не бу ду 
као да ни ка да ни су по сто ја ли.

Је ле на КА ЛАЈ ЏИ ЈА




