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мо же пред ста вља ти и сво је вр сни увид у про цес књи жев ног ства ра ња, 
по ку шај пи сца да ода гна иде о ло шкопо ли тич ки фон при че и да је при
ка же у пу но ћи ње не (не)људ ско сти. Би ло ка ко би ло, си гур но је да по
ста вља ва жно пи та ње: ка ко смо од љу ди по ста ли љу до жде ри? 
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Се ћа ње је, по ми шља, са мо ле па лаж да ни смо за бо ра ви ли.
 А пи са ње ју риш на ро во ве успо ме на.

Ву ле Жу рић

Пра ве ћи раз ли ку из ме ђу исто риј ског ро ма на, ка ко га је ви део Ђерђ 
Лу кач, и исто ри о граф ске ме та фик ци је, Лин да Ха чи он у сво јој књи зи 
По е ти ка пост мо дер ни зма при ме ћу је, из ме ђу оста лог, да је јед на од ка
рак те ри сти ка исто риј ског ро ма на „ста вља ње исто риј ских лич но сти у 
спо ред не уло ге”. „У мно гим исто риј ским ро ма ни ма”, ка же она, „ствар
не фи гу ре про шло сти се раз ви ја ју да би сво јим при су ством по твр ди ле 
ау тен тич ност фик ци о нал ног све та, ка ко би фор мал ним и он то ло шким 
оп се на ма при кри ле спој фик ци је и исто ри је.” На су прот то ме, пост мо
дер на фик ци ја и, уну тар ње, исто ри о граф ска ме та фик ци ја вр ло че сто за 
сво је про та го ни сте узи ма ју упра во лич но сти од ве ли ког исто риј ског 
зна ча ја. Ин те ре су ју ћи се за де таљ и пре и спи ту ју ћи (зва нич не) исто риј
ске чи ње ни це, ова ква вр ста ли те ра ту ре не па ти и не ла мен ти ра над про
шлим до га ђа ји ма, же ле ћи да ожи ви и ре ин кар ни ра вре ме у ко јем су се 
од и гра ли, већ те жи да ре ин тер пре ти ра и из но ва/ис ко са са гле да лич но
сти и до га ђа је ко ји су ми ну ли. Иа ко ни је ро ман већ зби р ка при ча, но ва 
књи га Ву ле та Жу ри ћа ба шти ни не ке од еле ме на та исто ри о граф ске ме
та фик ци је, од ко јих пред ња чи из бор глав них ју на ка – зна чај не фи гу ре 
срп ске и, ши ре, ју го сло вен ске про шло сти XX ве ка – ин те ре со ва ње за 
исто риј ске фраг мен те и па ро диј ски од нос пре ма њи ма. 

Књи гу Тај на цр ве ног зам ка чи ни, сим бо лич но, пет на ест при ча, од 
ко јих су не ке већ од ра ни је по зна те чи та лач кој јав но сти. На и ме, че ти ри 
при че су би ле об ја вље не у те мат ским збир ка ма гру пе ау то ра – „Мла дић 
на Та со су” у књи зи Ова ко је по че ло (о Грч кој), „Агра мер ски до ми но” у 
збир ци Зе маљ ски дру го ви (о Иви Ан дри ћу), „Од ла зак у Ки ленц” у књи зи 
Пут ник са да ле ког не ба (о Ми ло шу Цр њан ском) и „Га ври лов прин цип” 
у исто и ме ној зби р ци (о Са ра јев ском атен та ту) – а по је ди не у до ма ћим 
књи жев ним ча со пи си ма – „Ђи ла сов број” у Ле то пи су Ма ти це срп ске 
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и „Ћен ги на смрт” у По љи ма. Као пи сац ко ји се и у ра ни јим де ли ма, што 
ро ма неск ним, што при по ве дач ким, што драм ским, ба вио исеч ци ма из 
би о гра фи ја по зна тих срп ских/ју го сло вен ских пи са ца и др жав ни ка, Жу
рић се из ве штио у при ча њу при ча са ма ње или не до вољ но по зна тим 
де та љи ма из жи во та зна ме ни тих лич но сти. Ка ко пи са њу ова кве ли те ра
ту ре прет хо де пре дан ис тра жи вач ки рад и буј на има ги на ци ја, по ста је 
ја сно ода кле овај ау тор цр пи ин спи ра ци ју (ако та реч још увек има не ко 
зна че ње) за сво је при по ве дач ке тек сто ве. 

На тра гу сво је прет ход не зби р ке при ча Ка те на чо, Ву ле Жу рић би ва 
оку пи ран три ма те ма ма – На род но о сло бо ди лач ком бор бом, жи во ти ма 
пи са ца и фуд ба лом, али им при кљу чу је и те ме из ско ри је про шло сти, 
као на при мер хап ше ње Ра до ва на Ка ра џи ћа у при чи „Мла дић на Та со су”. 
Оно што Жу ри ће ву про зу раз ли ку је од пу ког би о гра фи зма и пре при ча ва
ња исто риј ских до га ђа ја је сте јед на фи на до за ху мо ра, пра ће ног иро ни јом 
и па ро ди јом, ко ји на до ме шћу је пу ко ти не у исто риј ским по зна ни ца ма. 
При мет на је ау то ро ва те жња да сво је ли ко ве де ми сти фи ку је и де ми то
ло ги зу је ка ко би их очо ве чио и при бли жио „обич ном” чо ве ку. Не ке од 
ју на ка сре ће мо у пот пу но људ ским си ту а ци ја ма, по пут Вла ди ми ра На
зо ра ко јег у на слов ној при чи му чи ди ја ре ја, због че га оре ол не до дир љи
во сти и не у стра ши во сти на мо мен те по ста је упи тан. На рав но, тре ба 
на гла си ти и то да Жу ри ћу ни је ста ло до ре ви зи о ни зма ни ти пре кра ја ња 
исто риј ских чи ње ни ца ни ти до исме ва ња љу ди ко ји су оста ви ли не из
бри сив траг у ко лек тив ној про шло сти, не го до оног нај бо љег што књи
жев ност мо же да по ну ди – да до ми сли, до цр та и фик ци јом отрг не од 
за бо ра ва љу де и до га ђа је ко ји по ла ко пре ла зе на су прот ну стра ну од 
се ћа ња. Оту да као мо то овог тек ста ми сао ко ју при по ве дач при че „Од
ла зак у Ки ленц” до де љу је Ми ло шу Цр њан ском. 

Тај ну цр ве ног зам ка, као мо то, отва ра ју ре чи Бер тол та Брех та „Ти 
про да јеш ре че ни це”, ко је се мо гу ту ма чи ти као са мо и ро ни ја и са мо ре
флек си ја јед ног ства ра лач ки осве шће ног ау то ра, ко ји на овај на чин из
вр гу је ру глу по ку шај раз ли чи тих струк ту ра мо ћи да умет ност све ду на 
тр го вин ску раз ме ну. Са мим из бо ром не по пу лар них те ма и јед не да нас 
не то ли ко по пу лар не књи жев не фор ме – крат ке при че – ау тор по ка зу је 
да му ни је то ли ко ста ло до ви со ких ме ста на бест се лер ли ста ма ко ли ко 
до не ке вр сте кон ти ну и те та у соп стве ном ства ра ла штву. 

Као по се бан ква ли тет и осо бе ност Жу ри ће вих при ча тре ба из дво
ји ти ди ја лог, од но сно на чин на ко ји је он кон ци пи ран, као и кон стант но 
из не ве ра ва ње чи та лач ког хо ри зон та оче ки ва ња. Не ке од при ча, по пут 
„Ћен ги не смр ти”, го то во су це ле сат ка не од ди ја ло га. Да би смо раз у ме ли 
и до кра ја ис пра ти ли ко се ко ме обра ћа и ко ко ме ре пли ци ра, мо ра мо па
жљи во уро ни ти у са др жај, што је не сум њи во ма ли по е тич ки трик са мог 
ау то ра ка ко би на те рао чи та о це да се до не кле по му че у са вла да ва њу тек ста. 
Упр кос овој ма лој „оте жа ва ју ћој” окол но сти, при че су ве о ма про ход не 
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и чи тљи ве, што та ко ђе мо же ићи у при лог пи шче вој уме шно сти. Што се 
пак ти че на ру ша ва ња хо ри зон та оче ки ва ња, Ву ле Жу рић не пре ста је да 
из не на ђу је, по чев ши од са мих на сло ва при ча, па све до по след њих ре че
ни ца. Ка да би сте, ре ци мо, про чи та ли на слов „Га ври лов прин цип”, ве ро
ват но ни ка да не би сте по ми сли ли да ће се у тој про зи као глав ни ју на ци 
по ја ви ти Бо ра Стан ко вић, Ми лан Огри зо вић и Пе тар Ко чић. Те ма ти зу ју
ћи Огри зо ви ће во на го ва ра ње тво р ца Ко шта не и Не чи сте кр ви да поч не 
да пи ше за оку па циј ски лист Бе о град ске но ви не, али и по след ње да не 
ду шев но обо ле лог Ко чи ћа, Жу рић се го то во уз гред до ти че Са ра јев ског 
атен та та и сим бо лич ког од је ка ко ји је он мо рао има ти ме ђу та да шњом 
ин те лек ту ал ном ели том. Ау тор ти ме по ве ћа ва чи та лач ку на пе тост и оне
мо гу ћа ва чи та о цу да пред ви ди у ком прав цу би рад ња мо гла да за вр ши. 

Је дан од до ми нант ни јих мо ти ва у при ча ма из ове зби р ке је сте мо
тив огле да ла, од но сно мо тив по дво је но сти. Већ на са мом по чет ку дру ге 
при че – „Пел но ме сам” – Ша бан Бај ра мо вић, за гле дан у мо ре, док га 
пре во зе на Го ли оток, по ми шља ка ко је оно „огле да ло за не бо” (стр. 23). 
Иво Ан дрић, у при чи „Агра мер ски до ми но”, го то во све вре ме по сма тра 
се бе у огле да лу и пред сам крај ове при че, а пред по че так пи са ња вла сти
те при че „Пут Али је Ђер зе ле за”, чи ни му се да хо ће „да за гр ли са мо га 
се бе” (81). Вељ ко Пе тро вић и Ми лош Цр њан ски се у при чи „Од ла зак у 
Ки ленц” сме ју се би „и се би у огле да лу” (123). У при чи „Срет на но ва 
’41!”, у ку ћи у ко јој се оку пља ју мла ди за ве ре ни ци, ка ко би ис пра ти ли 
ста ру а до че ка ли но ву го ди ну, ју на ки ња Инес „ста де пред ве ли ко зр ца ло, 
ко је је ход ник чи ни ло још про стра ни јим” (191). У већ по ме ну тој при чи 
„Га ври лов прин цип”, Пе тар Ко чић се по и сто ве ћу је са нај по зна ти јим 
при пад ни ком Мла де Бо сне и ка зу је Бо ри Стан ко ви ћу: „Тог да на био сам 
и ов де и та мо, у не ка квом ду плом сну, из ког сам се про бу дио, али ни је 
се про бу дио сви јет” (179). Овај мо тив до не кле упу ћу је на ли те рар не ре
пли ке по зна тих лич но сти, али и на чи ње ни цу да огле да ло не да је увек 
ја сан од раз оно га ко ји се огле да, већ да увек по ма ло ис кри вљу је и за во ди. 

Оно што не где по ве зу је све ове при че, а што је по ме нуо и сам Ву
ле Жу рић у не ким ин тер вју и ма, је сте Ју го сла ви ја, ка ко на сим бо лич ком, 
та ко и на до слов ном пла ну. Ти то, Вла ди мир На зор, Ро до љуб Чо ла ко вић, 
Иво Ан дрић, Ми ро слав Кр ле жа, Иво Вој но вић, Ми лош Цр њан ски, Пе тар 
Ко чић, Бо ра Стан ко вић, Вељ ко Пе тро вић, Ша бан Бај ра мо вић, Ми о драг 
Бе ло де дић – са мо су не ки од ли ко ва ко ји на стра ни ца ма Жу ри ће ве про зе 
де ле исти ду хов ни и жи вот ни про стор. Иа ко ни су све истог ква ли те та 
и по тен ци ја ла, при че из збир ке Тај на цр ве ног зам ка се на до ве зу ју на 
прет ход ни опус овог пи сца и од лич но се укла па ју у ње га. Оста је са мо 
тај на ко ји ће то ли ко ви и до га ђа ји на се ли ти стра ни це не ке бу ду ће Жу ри
ће ве књи ге. 
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