
П РИ  К А  З И  КЊИ  ГА

РО МАН С ЈЕД НОМ (НЕ)СРЕ ЋОМ

Вла ди мир Кец ма но вић, Оса ма, Ла гу на, Бе о град 2015

Ро ман Оса ма Вла ди ми ра Кец ма но ви ћа има јед ну не сре ћу (не ки то 
зо ву и сре ћом): при ча ко ја је у ње му за пи са на исти ни та је и то је њен нај-
ве ћи „гри јех”. 

По и гра ва ње са по чет ком Ки шо ве Гроб ни це за Бо ри са Да ви до ви ча 
у увод ној ре че ни ци овог тек ста ни је слу чај но јер, пре ма пи шче вом при-
зна њу, Гроб ни ца пред ста вља јед ну од оних књи га ко је су га на ве ле на 
раз ми шља ње о пи са њу ро ма на. Иа ко је Кец ма но вић, го во ре ћи о Ки шо-
вом дје лу, ис ти цао „умјет нич ке ре зо ве” ко ји вр хун ску про зу у Гроб ни ци 
одва ја ју од су ве фак то гра фи је, чи ни се ка ко по ме ну та књи га ау то ру 
ни је отво ри ла очи са мо за естет ске већ и за етич ке кри те ри ју ме књи-
жев но сти. Не мо гу ће је чи та ти Гроб ни цу а за не ма ри ти ми сао ко ја пи сцу 
им пли цит но на ме ће од го вор ност и мо рал ну оба ве зу пи са ња пре ма исти-
ни. Та иде ја, тај мо рал ни кри те ри јум, да књи жев ност/исти на тре ба да 
бу де ис пи си ва на/при по вје да на ру ком/гла сом „ча сних љу ди и по у зда них 
свје до ка” ни је са мо ки шов ска, прем да ју је он ова ко фор му ли сао, већ је 
то иде ја оног елит ног ди је ла срп ске књи жев но сти чи ју тра ди ци ју Кец ма-
но вић по ку ша ва да на ста ви. О то ме нај бо ље свје до чи сле де ћи ци тат из 
Ан дри ће вих „Бе ле жа ка за пи сца”: „Имај те на уму да сте ви ве сник исти-
не. По ва ма ве ли ка и сло же на људ ска ствар ност ша ље сво је по ру ке. Она 
вас је из дво ји ла од оста лих љу ди уто ли ко (и са мо уто ли ко!) што вам је 
по ве ри ла ва жно по сла ње да љу ди ма ва шег је зи ка из не се те пред очи 
сли ку и сми сао, раз ви так и пра вац од ре ђе не ствар но сти ко ју они са мо 
кроз умет нич ко де ло мо гу у це ло сти да са гле да ју и пот пу но схва те.”1

Иа ко Кец ма но ви ће во, као и Ки шо во дје ло, ин си сти ра на сво јој исти-
ни то сти, од нос Оса ме пре ма Гроб ни ци ни је у пот пу но сти по дра жа ва ју ћи, 
већ је и по ле мич ки дис тан ци ран: док се код Ки ша као до каз о вје ро до-

1 Иво Ан дрић, „Бе ле шке за пи сца”, Пи сци као кри ти ча ри по сле Пр вог 
свет ског ра та, Срп ска књи жев на кри ти ка, књ. 16, Ма ти ца срп ска – Ин сти тут 
за књи жев ност и умет ност, Но ви Сад – Бе о град 1975, 251.
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стој но сти фик ци је при ла же до ку мент на осно ву ко јег је та фик ци ја на-
ста ла, онај ко ји је ис пи си вао стра ни це Оса ме као свје до чан ство о исти-
ни то сти свог за пи са мо же да по ну ди са мо усме ну при чу. Та чи ње ни ца 
Кец ма но ви ћев ро ман ста вља у кон текст ан дри ћев ског схва та ња књи-
жев но сти (у кон текст Про кле те авли је!), гдје се усме ном при по ви је да њу 
да је пред ност у од но су на за пи сан текст. С тим у ве зи, Оса му је мо гу ће 
чи та ти као де кон струк ци ју епа кроз мо дер ни зо ва ну ре пли ку Про кле те 
авли је и при чу о ра ту у Бо сни, пе ри о ду ко ји је том ра ту прет хо дио и 
оном ко ји на кон ње га до ла зи.

Од нос не и ме но ва ног усме ног при по вје да ча и слу ша о ца ко ји при чу 
пр во слу ша и пам ти па он да за пи су је нео до љи во под сје ћа на при ку пља-
ње на род них еп ских пје са ма, уз бит ну раз ли ку: умјет ник ни је онај ко ји 
при чу при ча, већ онај ко ји је за пи су је. Или то, мо жда, уми је ће при по ви-
је да ња и умјет ност пи са ња удру жу ју сна ге ка ко би про на шли за јед нич ки 
пут при ка зи ва ња исти не? Ат мос фе ра у ко јој се про цес при по ви је да ња 
и про цес слу ша ња/пам ће ња од ви ја ју од го ва ра ат мос фе ри за пи си ва ња 
на род них еп ских пје са ма: ал ко хол је ту, са мо то ни је ра ки ја и ни су де се-
тер ци, већ пи во и ре че ни це, а и усме ни ка зи вач је во љан да окре ће ту ре. 
Од су ство при по вје да че вог име на од го ва ра ано ним но сти усме них пје ва ча, 
док не и ме но ва ње мје ста при чи да је уни вер за лан ка рак тер и на го вје шта-
ва по тен ци јал ње них ва ри ја ци ја. Ка ко би еп ски сви јет мо гао да бу де 
ра зо рен, пр во је би ло нео п ход но кон стру и са ти га, па та ко пор трет и лик 
при по вје да че вог при ја те ља Му ра та на ста ју по узо ру на па ра диг му ства-
ра ња еп ских ју на ка: „Му рат ти је би јо ћу до. Не знаш јел љеп ши јал ја чи. 
И па ме тан би јо, ко су за. Са мо – пу ста на рав” (стр. 26–27).

Уз по ме ну ту ље по ту и сна гу, оштро ум ност и на гао ка рак тер ти пи-
чан за ве ћи ну еп ских ју на ка, Му ра та од ли ку је и пле ме ни то, бе гов ско 
по ри је кло. Ње гов чар дак, ко ји при по вје дач у ро ма ну (не слу чај но) зо ве 
дво ри ма, сим бо лич но је смје штен на бри јег из над ка са бе ка ко би се ис-
та као ње гов уз ви ше ни по ло жај у дру штву. Му рат је пра ви за штит ник и 
бра ни лац на ро да, што у еп ском кон тек сту ни ка ко ни је за не мар љив со ци-
јал ни мо ме нат. Оту да и про из и ла зи ње гов пр ко сан став пре ма све тов ним 
и ду хов ним ау то ри те ти ма, код ко јих се осје ћа скло ност ка ком про ми си ма, 
ли це мер је и од су ство ствар не бри ге за на род. По ред хра бро сти, код Му-
ра та је при сут на и чој стве ност као осо би на без ко је еп ски ју нак ни не 
мо же би ти ком пле тан: он по шту је се би рав не и спо со бан је да дру ге за-
шти ти од се бе. Као кру на Му ра то ве еп ске при ро де и еп ског жи во та до-
ла зе и пје сме ко је га пра те, а ко је у ње го ву сла ву ис пје ва ва ни ко дру ги до 
сам на род: „Му рат-бе г, га зја – спа са ва Бо сну од ћет ни ка – та ко те пје сме 
ка зу ју” (129).

Ипак, ври је ме у ко јем Му рат жи ви ни је еп ско већ мо дер но, та ко да 
се и Му ра тов еп ски ар хе тип не ис по ља ва на еп ски већ на мо де ран на чин. 
Про бле ми се не рје ша ва ју од си је ца њем гла ве, али је ту про пи сна мар са на 
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у ко јој Му рат пред ња чи у од но су на оста ле. Сем то га, Му рат је не над ма-
шан у „му ва њу ри ба”, а ни у спо р ту му не ма баш мно го рав них. Му ра-
то ва смрт, ме ђу тим, пред ста вља тач ку де кон струк ци је епа: он не уми ре 
у дво бо ју под ве дрим не бом, већ је уби јен на спа ва њу у мр клој но ћи од 
стра не до ма ћих из дај ни ка. Али та смрт на сим бо лич ком ни воу ипак је 
мно го ви ше од смр ти еп ског. Она пред ста вља и мо ме нат ини ци ја ци је и 
ин вер зи је у ко јем ху ма на рав но те жа и је дан бо љи сви јет не ста ју усту па-
ју ћи мје сто кар не ва ли зо ва ном ха о су. Тај мо ме нат по слу жио је Кец ма-
но ви ћу да ис при ча још јед ну при чу о ра ту у Бо сни: да кле, о јед ном не-
ми лом до га ђа ју о ко јем без иде о ло шке обо је но сти ни је ла ко пи са ти ни 
да нас, два де сет го ди на на кон ра та, а ако сам ишта на у чио на сту ди ја ма 
на у чио сам то да књи жев ност не сми је да бу де слу шки ња или про мо те р ка 
иде о ло ги је. За то Кец ма но ви ћев ро ман не тре ба, као не ке дру ге ро ма не, 
за ми шља ти са ме тли цом и кр пом у ру ци ко јим се, уз „при год но” удва-
ра ње „га зди”, бри ше пр љав шти на из ње го ве рад не со бе, ко ја на кон по-
за ма шног хи ги јен ског за хва та по сма тра чи ма дје лу је бли ста во чи ста. За 
раз ли ку од ро ма на Топ је био врео, чи ји је хро но топ мно го ужи и гдје се 
о ра ту при по ви је да у тре нут ку зби ва ња рад ње и из пер спек ти ве за ни је-
мје лог, не и ме но ва ног срп ског дје ча ка, у ро ма ну Оса ма је при по вје дач 
„бр бљи ви”, не и ме но ва ни му сли ман, ви ше стар не го сре до вје чан, ко ји 
сво ју при чу при по вје да с вре мен ске и про стор не дис тан це. Ње го ва бр бљи-
в ост, ме ђу тим, ни је у ан та го ни стич ком од но су са ње го вим при по ви је да-
њем: она не ре ме ти при чу већ је, по пут та бле та за бо ло ве, чи ни под но-
шљи ви јом. Тај при по вје дач ки се да тив, ма ски ран при ви дом бр бљи во сти 
и „слен гом бо сан ске ка са бе”, у ро ма ну је ис ко ри шћен ка ко би се са чу вао 
и до ча рао дух при по вје дач ког гла са ко ји је, уз све је зич ке по себ но сти, 
спо со бан да и у нај те жим тре ну ци ма са чу ва зр но ху мо ра и ве дри не. Због 
то га при по вје да чев глас пред ста вља ко лек тив ни глас Бо сне, глас свих 
оних љу ди ко ји су на кон ра та оста ли на гу бит ку.

По ду дар ност при че у Оса ми са при чом из Про кле те авли је ни је 
тек по вр шин ске, фа бу ла тив не, већ и ду бље, фи ло зоф ске при ро де, у ко јој 
се по твр ђу је Ан дри ће ва ми сао да „оно што се до го ди ло от кри ва сми сао 
оно га што је сте и оно га што ће би ти”. По ре ђе ње Кец ма но ви ће вог Ба је, 
Му ра то вог си на, са Ан дри ће вим Ћа ми лом и ви ше је не го јед но став но. 
Ка ко се у Про кле тој авли ји Ћа мил по ис то вје ћу је са Џем-сул та ном, та ко 
се ју нак Кец ма но ви ће вог ро ма на по ис то вје ћу је са Оса мом бин Ла де ном. 
Син те за пле ме ни тог и мје шо ви тог по ри је кла, от ме ног и не сва ки да шњег 
из гле да, из у зет не ин те ли ген ци је и обра зо ва ња али и бол не, тра гич не 
суд би не, чи не Кец ма но ви ће вог ју на ка сво је вр сном ре пли ком свог тра гич-
ног пан да на. Ме ђу тим, тек у тре нут ку ка да се по ку ша ре кон стру и са ти 
по тен ци јал на дис тан ца Кец ма но ви ће вог Оса ме од Ан дри ће вог ре мек- 
-дје ла, овај мо ме нат по ста је хер ме не у тич ки иза зо ван. У том кљу чу би, 
нпр., би ло за ни мљи во осмо три ти сми сао при су ства са ме Про кле те авли је 
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у ви ду лек ти ре Кец ма но ви ће вих ју на ка, по сљед њу Ба ја зи до ву шет њу 
кроз чар ши ју ко ја от кри ва сми сао ње го ве тра гич но сти и ње го ве уз ви-
ше но сти, или мо тив од но са (иде ал ног?) при по вје да ча и (иде ал ног?) слу-
ша о ца. Иа ко при по вје дач на кон чи та ња Про кле те авли је се бе по ре ди са 
фра Пе тр ом, он не ма ту при ви ле ги ју да слу ша мла ди ћа ко ји се по ис то-
вје ћу је са Оса мом. На мје сту гдје би Ан дри ћев Ћа мил ти хим гла сом, али 
са пу но стра сти на ста вио да при ча сво ју при чу, Ба јо-Оса ма, по пут дје ча-
ка из То па, по чи ње да ћу ти и гле да у јед ну тач ку, из гу бив ши по вје ре ње 
у „ухо” свог слу ша о ца.

За крај би се мо гло ре ћи да Кец ма но ви ћев ро ман има јед ну сре ћу 
(не ки то зо ву и не сре ћом): при ча ко ја је у ње му за пи са на исти ни та је и 
то је њен нај ве ћи под виг. 

Мар ко ТО ШО ВИЋ

ИСЛЕД НИК РО МА НО ПИ САЦ

Дра ган Ве ли кић, Ислед ник, Ла гу на, Бе о град 2015

Ни је жи вот сва ко ме соп стве на ку ћа, 
ко ју све бо га ти је укра ша ва на ме шта јем се ћа ња. 

Не ко жи ви у хо те лу, у мно гим хо те ли ма. 
Го ди не се за тва ра ју за њим као хо тел ска вра та – 

и је ди но што пре о ста је то је ма ло хра бро сти и не жа ље ња. 

Ерих М. Ре марк, Три јум фал на ка пи ја 

О пре та ка њу пи шче ве лич но сти у свет књи жев ног де ла го во рио 
бих по мо ћу при ме ра дво ји це ве ли ка на – Ива Ан дри ћа и Ми ло ша Цр њан-
ског. Док је Ан дрић ин си сти рао на то ме да лич ност и жи вот пи сца не 
игра ју ни ка кву уло гу у на стан ку књи жев ног де ла, Цр њан ски – да ци ти-
ра мо Џа џи ћа – „пра зни пред на ма све фи о ке свог жи во та”. Фун да мен тал-
ни зна чај ко ји Цр њан ски при да је жи во ту пи сца, те, сход но то ме, и ње го-
вом упли та њу у ства ра ла штво, ди ја ме трал но је су прот но оно ме ко је је 
не го вао Ан дрић. И не са мо то: ови по е тич ки мо ду си функ ци о ни шу као 
на из глед не по мир љи ви раз лич ни ци; као да је пи сац осу ђен да по шту је 
са мо је дан мо дел ства ра ња, а дру ги да пре зре. При ме ри дво ји це на ве де-
них ве ли ка на тре ба ло би да по ти ру сва ки на го ве штај о пре ва зи јед ног 
по е тич ког мо ду са над дру гим, али то не зна чи да су фор ми ра ни пи сци 
скло ни пре ла ску „на дру гу стра ну”.

Ро ман Ислед ник Дра га на Ве ли ки ћа та кав је је дан пре ла зак. Раз вој ни 
пут пи сца, на го ве штен у прет ход ном ро ма ну, Bo na via (2012), у Ислед ни ку 




