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П Р И  К А  З И  К Њ И  Г А

ШИ БО ЛЕТ

Мир ко Де мић, На ни чи јој зе мљи: есе ји, мар ги на ли је и је дан пу то пис, Со
ла рис, Но ви Сад 2016

Чи та ју ћи исто вре ме но ви ше књи га, де си ло се да сам у Ча со ви ма 
чи та ња Алек сан дра Ге ни са на и шла на по гла вље на сло вље но реч ју „Ши
бо лет”, чи је зна че ње раз ја шња ва пре во ди лац у фу сно ти: „Из раз ко ји у 
нај ши рем сми слу озна ча ва сва ки гест, по на ша ње или прак су ко ја озна
ча ва не чи је по ре кло или при пад ност од ре ђе ној гру пи. У ужем, лин гви
стич ком сми слу, ре че ни ца, фор му ла, али и оби чај и сл. ко ји се сма тра 
ди стинк тив ним за не ку дру штве ну гру пу или на ци ју.” До са да не по зна
та реч из ру ског во ка бу ла ра ко ин ци ди ра ла је са са др жа јем нај но ви је књи
ге Мир ка Де ми ћа На ни чи јој зе мљи, у ко јој су сабрaни тек сто ви о ау то
ри ма чи ји опу си, али и суд би не, трај но за о ку пља ју ре флек си ју и ства
ра лач ку има ги на ци ју овог пи сца. (Уз гред, слу чај, син хро ни ци тет, или 
ка ко га већ на зва ли, пред мет је Де ми ће вог про ми шља ња у тек сту „Ме
та мор фо зе чу да у де лу Да ни ла Ки ша” об ја вље ног у ње го вој прет ход ној 
есе ји стич кој збир ци, Под отров ним пла штом, 2010. го ди не. У ис тој књи
зи, под на сло вом „Екс по зе о ро ма ну Ћи ли бар, мед, оско ру ша”, чи та мо 
и ове ре до ве: „Алек сан дар Ге нис у ро ма ну До вла тов и око ли на на во ди: 
ʼКњи ге о дру ги ма се пи шу ка да не маш шта да ка жеш о се би. У овом слу
ча ју то ни је та ко. Пи шем је упра во сто га што на ме ра вам да по при чам о 
се би. Али да бих до се гао да ље, тре ба ми ви со ко др во .̓”) 

А сво ју но ву књи гу дис кур зив не про зе, На ни чи јој зе мљи, Де мић 
отва ра тек стом „Бра ње ни ца”, и увод ном ре че ни цом об ја шња ва зна че ње 
тог ре ги о на ли зма: „У мом по кој ном за ви ча ју, са да та ко ђе ни чи јој зе мљи, 
бра ње ни ца (су ва или не том усе че на гра на по бо де на од стра не вла сни ка 
на сред ле ди не или њи ве) озна ча ва ла је за бра ну ис па ше, не дво сми сле на 
по ру ка упу ће на свим па сти ри ма ко ји у бли зи ни на па са ју сто ку.” Ко но та
тив ност те лек се ме ау то ру ће по слу жи ти да фор му ли ше и на ме ру са би
ра ња „Сло ва о јед ном пу то пи су”, шест есе ја, че ти ри мар ги на ли је и јед ног 
пу то пи са ме ђу ко ри це књи ге о ко јој је ов де реч: „Збир ком ових тек сто
ва усу ђу јем се, бар на не ко ли ко са ти, док их чи та лац бу де пре ли ста вао, 
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да узур пи рам де лић ни чи је зе мље, по ба да њем тек сту ал не бра ње ни це, 
да ју ћи за пра во и сви ма дру ги ма ко ји, игром суд би не или лич ним из бо
ром, по ла жу пра ва на сво је пар че ни чи је зе мље, јер је она, ка ко из гле да, 
је ди ни за ви чај из ко јег ни ко не ће да нас про те ру је.” Та ко се у овој књи зи 
Мир ко Де мић фо ку си ра на Да ни ла Ки ша, Ја ко ва Иг ња то ви ћа, Ми ла на 
Бу ди са вље ви ћа, Ми ла на При би ће ви ћа, Ни ку Бар ту ло ви ћа, Ста ни сла ва 
Кра ко ва, Ми ро сла ва Кр ле жу, Ду ша на Сре зо је ви ћа, Иву Ан дри ћа, Ста
ни сла ва Ви на ве ра и Бру на Шул ца. Жан ров ски раз ли чи ти, пи са ни раз
ли чи тим по во ди ма, да ти у јед ној књи зи, тек сто ви по твр ђу ју оно што ће 
у есе ју о Ни ки Бар ту ло ви ћу твр ди ти и сам Де мић: „И ов де се, по ко зна 
ко ји пут, по ка зу је да пи са ти и го во ри ти о дру ги ма – увек зна чи пи са ти 
и го во ри ти о се би.”

Шта би би ла за јед нич ка свој ства по е ти ка, све то на зо ра, би о гра фи ја 
име но ва них пи са ца и ау то ра књи ге На ни чи јој зе мљи? На емо ци о нал ном 
фо ну до ми нан те су мол ске, но стал ги ја и уса мље ност, а мо ти ви ка усме
ре на на про бле ме и пи та ња иден ти те та, апа трид ства, за ви ча ја, гра ни це 
(мар ги не, пе ри фе ри је), ра та, ре флек са јав ног де ло ва ња на суд би ну књи
жев ног опу са... Све оно што пре по зна је мо као кон стан те Де ми ће ве пое
ти ке, па и би о гра фи је. Ро ђен у Ба ни ји, из ван ма ти це зе мље, си лом при
ли ка до спео у но ву сре ди ну – Кра гу је вац, гра ни чар ских ко ре на и вој ног 
обра зо ва ња, ин те лек ту ал но фо р ми ран то ком срп скохр ват ског за јед ни
штва, из гу бље ног за ви ча ја, с осе ћа јем не при пад но сти и не при ко сно ве
ним етич ким узу си ма, ва зда на ни чи јој зе мљи. Та ко на слов на син таг ма 
по ста је озна ка мно го че га: упу ћу је на скрај ну ти по ло жај књи жев но сти 
и пи са ца у на шој сре ди ни и вре ме ну (фо р му ла ци ја Ви до са ва Сте ва но ви
ћа), не бри гу за кул тур но на сле ђе, осе ћај не при па да ња ни јед ној ет нич кој 
за јед ни ци и, исто вре ме но, осе ћај пре по зна ва ња и за јед ни штва с дру гим 
у сфе ра ма ду ха... 

Та ко Де мић, у нај но ви јој књи зи, на сто ји да осве тли дeла углав ном 
оних ау то ра ко ји су, да ли из иде о ло шких раз ло га или по сло вич не не бри
ге за на ци о нал но на сле ђе, за по ста вље ни и за бо ра вље ни, не а де кват но 
вред но ва ни и сла бо по зи ци о ни ра ни у исто ри ји срп ске књи жев но сти. На
су прот њи ма, као ан ти ју нак, па ра диг ма кри ти чар ске мо ћи, али и крат
ко ви до сти, на не ко ли ко ме ста у овој књи зи по ја вљу је се не при ко сно ве ни 
ар би тар с по чет ка два де се тог ве ка, чи ји су иде о ло шки ре зо ни че сто уме ли 
да пре ваг ну над сми слом за ар ти стич ке вред но сти: Јо ван Скер лић. 

Оно што ће ау тор из ре ћи у тек сту о Ми ла ну Бу ди са вље ви ћу од но
си се на ве ћи ну тек сто ва у књи зи: „Овај есеј ће ис пу ни ти сво ју ми си ју 
ако уве де не ко ли ко ра до зна ла ца у аван ту ру иш чи та ва ња на ше за бо ра вље
не тра ди ци је. У њој се кри ју дра го це но сти ко јих се не би од ре кле ни ве ће 
књи жев но сти, ни срећ ни ји на ро ди.” Го то во без из у зет ка реч је о пи сци
ма, нај че шће срп ским, с про сто ра Хаб збур шке мо нар хи је, или да на шње 
Хр ват ске у ко јој је и сам по ни као. (Ма тер ња ије ка ви ца кат кад, упр кос 
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лек тор ским чи та њи ма, из ник не и на ста ра ни ца ма ко је иш чи та ва мо.) У 
том сми слу, оно што ка зу је о срп скохр ват ском са жи во ту је дан од бра ће 
При би ће вић: „Ми не ма мо ни шта про тив хр ват ског на ро да... Али се ипак 
ва ља по бри ну ти да се оси гу ра ју Ср би у Хр ват ској и дру гим пре чан ским 
кра је ви ма. Не бо јим се хр ват ских се ља ка, али ће их го спо да још ду го во
ди ти, па за то у слу ча ју фе де ра ци је тре ба оси гу ра ти Ср би ма рав но прав
но уче шће у упра ви и це лом јав ном жи во ту...” – ан ти ци пи ра и суд би ну 
Мир ка Де ми ћа. Опет, тај лич ни али и ко лек тив ни удес хр ват ских Ср ба 
то ком по след ње де це ни је 20. ве ка, је ди ног ју го сло вен ског но бе лов ца 
чи ни при сним с пи сцем, на шим са вре ме ни ком, ко ји у тек сту „Ан дри ће ва 
ма ри бо р ска ана ба за” твр ди: „Та ко и сва ко од нас има свој Ма ри бор и 
сво ју ма ри бор ску ће ли ју. У ње му нам је бол но крц ну ла кич ма и до су за 
за жу ља ли не ви дљи ви око ви на ру ка ма. У њи ма су нам пљу ну ли у ли це, 
све јед но да ли до слов но или услед ка кве по га не ре чи. Сви ма су нам до
де ље не си ту а ци је у ко ји ма ће нам се у ко сти увла чи ти вла га и не ће нас 
на пу шта ти до кра ја жи во та, као кле тва и про клет ство.” Тај Ма ри бор за 
Мир ка Де ми ћа би ће су сје дан скоком ши лиј ски рат, чи је тра гич нотра у
ма тич но деј ство по ку ша ва да ар ти ку ли ше у сво јој про зи. „Пи сац не 
пи ше да би об ја снио рат, већ да би са чи та о цем по де лио сво ју не моћ да 
то учи ни и раз у ме”, ау то по е тич ки је став ко ји из ри че Де мић у есе ју „Игре 
са смр ћу Ста ни сла ва Кра ко ва”. 

Ко нач но, шта по зи ци ју Мир ка Де ми ћа на ак ту ел ној књи жев ној 
сце ни чи ни бли ском оним пи сци ма ко ји још увек скрај ну ти че ка ју на ва
ља ну ре цеп ци ју? С де се так про зних на сло ва ко је је до са да об ја вио, ме ђу 
ко ји ма вр ху не Ћи ли бар, мед, оско ру ша (2001, 2005, 2011), Мол ски акор ди 
(2008, 2009), Тре зве ња ци на пи ја ној ла ђи (2010), Под отров ним пла штом 
(2010), Ата ка на Ита ку (2015) – без об зи ра на то што жи ри ји књи жев них 
при зна ња кат кад уо че вред ност ње го вих књи га – сра змер но ква ли те ту 
де ла, оста је из ван фо ку са чи та лач ке и кри тич ке па жње. Раз ло зи су ви ше
стру ки: по е тич ки, со ци о кул тур ни, етич ки. У књи жев ном кон тек сту с 
од су ством ин те лек ту а ли зма у про зи, иде о ло шки не пот ку пив, ра ци о на
лан, ви со ких естет ских и ар ти стич ких стан дар да, те мат ски ма хом усред
сре ђен на гра ђан ски рат де ве де се тих и за ви чај не про сто ре, не по ди ла зе ћи 
чи та лач ким оче ки ва њи ма, Де мић не на ла зи чи та о це ни ме ђу они ма ко
ји ма је тај су коб обе ле жио би о гра фи је. И сам твр ди: „...мо ја ли те ра ту ра 
ни је за ми шље на ка ко би за ма гли ла са мо у би лач ке лу до сти на ро да ко ме 
ро ђе њем при па дам и да не дво сми сле не по ра зе пре тва ра у по бе де, мо
рал не или по ет ске, са свим све јед но.” 

Но, чи та но или не, аде кват но ва ло ри зо ва но или не, на овој пи ја ној 
ла ђи ко ја по при ма об лич је спла ва Ме ду зе, де ло Мир ка Де мићa, по пут Сте
ри ји ног, ука зу је се као са вест јед не епо хе. 

На та ли ја ЛУ ДО ШКИ




