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Рас ко шан сво јом те ма ти ком и еру ди ци јом, ми сти ком и ме та фи зи
ком, као и па си јом за дру штве нопо ли тич ке про бле ме, Ју ли јан Та маш 
дав но је стао у ред ве ли ких пи са ца. Кон сте ла ци ја ру син ске и срп ске књи
жев но сти не за ми сли ва је без ње го вог ства ра лач ког опу са, ко ји бро ји пре
ко 50 књи га. Сна жан дах све жи не и жи вот но сти но си и нај но ви ји ро ман 
сло је ви те струк ту ре под на зи вом Ре ка Мо но мах, ме рач по смрт ног вре
ме на (Мо но мах на ру син ском зна чи кнез би стре па ме ти). Реч је о сво
је вр сним, ма гич но при влач ним ме мо а ри ма, ко ји ма у под на сло ву сто ји: 
ау то би о граф ски ро ман. Као што је по зна то, ме мо а ри су си но ним за ау то
би о граф ску фор му, ко ја са др жи исти ни те при че. Пре пли ћу ћи вре мен ске 
рав ни, Та маш у овом ком плек сном про зном за хва ту изо лу је не ко ли ко 
пе ри о да свог жи во та и вич ном ру ком бе ле жи сво ја ми са о ноемо тив на 
ста ња – ау то би о гра фи ју сво је ду ше. У овим vi tae frag men ta из ло же ни су 
пи шче ви емо тив нофи ло зоф ски, жи вот ни и ли те рар ни ста во ви. То је 
про за нај ви ших ми са о них и умет нич ких свој ста ва, ве нац лу цид них 
ме ди та ци ја о чо ве ку, жи во ту, све ту, љу ба ви, суд би ни, смр ти. То је књи
жев на бро ја ни ца ме та фи зич ких спе ку ла ци ја о су шти ни све та и уни вер
зал них исти на о чо ве ко вом ме сту у Уни вер зу му. У Мо но ма ху се та ко ђе 
кри је и фор му ла за по и ма ње фи ло зоф ских и по ет ских ми сли из збир ке 
пе са ма Ис пред смрт ног та ла са – не што као Ита ка и ко мен та ри Ми
ло ша Цр њан ског – ко ја ће уско ро угле да ти све тлост да на.

Као у сва ком ме мо ар ском ка зи ва њу, и у Мо но ма ху су вр ло упе ча
тљи ви ево ка тив ни то но ви. На ме мо ар ски усме ре ним стра ни ца ма Та маш 
ре тро спек тив но са гле да ва про шло вре ме и кључ не да ту ме жи вот ног 
ка лен да ра: шко ло ван у Вр ба су, Но вом Са ду и За гре бу, у Бе о гра ду је не
су ђе ни сту дент филм ске ре жи је („сми сао за ми шљам у сли ка ма”, за пи сао 
је). Као све док до га ђа ја, осве тља ва сли ку Ср би је у ко ви тла цу исто ри је 
де ве де се тих го ди на ХХ ве ка, а ње го ве иде о ло шке по зи ци је су по зна те: 
бли ски су му де мо крат ски мен та ли тет и кли ма европ ског ду ха. По сле 
по зи ва у гра ђан ски рат 1993. од ла зи у Ка на ду као ан ти ми ло ше ви ће вац, у 
То рон ту је апа трид 1993/94. („те шка ко ра из бе глич ког хле ба”). Као ho mo 
pa ci fi cus, Евро пе јац и ко смо по ли та ужи ва ве ли ки ин тер на ци о нал ни 
на уч ни углед (сва ко ме је по знат ње гов на уч ни та ле нат, јак на пе ру, да ро
вит у пи са њу на ви ше је зи ка, у Но вом Са ду је ство рио нај ја чи ру си ни
стич ки цен тар у све ту). Го ди не 1997. по стао је ака де мик На ци о нал не 
ака де ми је на у ка Укра ји не (НА НУ). У ме мо а ри ма опи су је су сре те кул ту ра 
и број не ства ра лач ке лич но сти са ко ји ма је био у кон так ту. Укра ји но фил, 
ау то но маш, стра сно ан га жо ван у ВА НУ, за ла же се за Вој во ди ну као европ
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ску ре ги ју, а по зна то је и Та ма ше во „Отво ре но пи смо срп ској и ме ђу на
род ној јав но сти” из 2013. го ди не.

Ипак, по са др жи ни, об ра ђе ним мо ти ви ма, осе ћа њи ма и рас по ло
же њи ма, Мо но мах је пр вен стве но лир ски ин то ни ран љу бав ни ро ман, 
ка кав не по зна је на ша да на шња ли те ра ту ра. Бо гат иде ја ма, ли ри змом и 
ори ги нал но шћу, до жи вља ва се и као, у ме те жу про ла зно сти ис пи са на, 
днев нич ка про за. Као обра зац ис по вед ног сти ла, под се ћа и на мо ли тве
ник, на ка ти хи зис нај у зви ше ни јих (не у сли ше них) љу бав них осе ћа ња. 
Мо но мах је им пре сив на, суп тил на и ме лан хо лич на про за ви со ког ни воа.

Глав на лич ност Мо но ма ха је Крих та (Мр ви ца) Хри стић, не су ђе на 
по зна љу бав, ко јој ау тор елек трон ском по штом – са вре ме ним об ли ком 
ко му ни ка ци је – ро ме ов ски из ја вљу је љу бав. Бо ем и хе до ни ста, ко ме су 
же не би ле са мо про ла зне епи зо де, су срет са Крих точ ком до жи ве ће као 
за сле пљу ју ћи зрак све тло сти. Она је оп се ла пи сца, ко ји ма шта ју ћи о њој 
ства ра мит што га при бли жа ва Пе трар ки. По кло нио јој је, ка ко ка же, 
ср це и пе ро и, одан ети ци крај ње уч ти во сти, не у мор но је оба си па ка ска
дом ис кре них и не жних ноћ них меј ло ва је дин стве не бо је и ле по те, у ко
ји ма от кри ва сав ари сто кра ти зам сво је тру ба дур ске ду ше, осло вља ва ју ћи 
је из ра зи ма: Див на да ма, Ла у ра, ан ђео, Бе ли ан ђео, Си мон де Бо во ар. 
Ау тор жи ви од успо ме на у вир ту ел ном све ту, при че му ствар ност и фик
ци ја јед но из дру гог из ви ру и уви ру, а кроз сам ро ман се, у по ви ше ној 
пси хо ло шкој тен зи ји, и у гра да ци ји, ни жу че жњом ко ло ри са ни меј ло ви, 
ко ји по сте пе но пре ра ста ју у пра ву пси хо дра му при по ве дач ког су бјек та. 
Та ма ше ва му за пла ну ла је као фа та мор га на не ког нат при род ног ста ња 
или сна, па ле ћи де мон ске ва тре у ду ши пи сца, ко ји нај по сле од ба цу је 
нор ма тив не оби ча је и ло ги ку ре ал ног све та, оту ђу ју ћи се од по ро ди це, 
и сма тра ју ћи свој че тр де се то го ди шњи брак фор мал ним: љу бавома ма 
по ста је не из ле чи во ста ње и знак ње го вог ег зи стен ци јал ног од ре ђе ња. 
Због то га је, уз сто и ци зам му жев не лич но сти, ау тор у мно ге меј ло ве угра
ви рао и крик сво је ме лан хо лич не ду ше што не схва ће на из га ра, обо јив ши 
их (ау то)иро ни јом и ци ни змом као стил ском кон стан том. 

Крих ти ни (ита ли ком штам па ни) по вре ме ни, опо ри и шту ри меј ло ви 
по ка зу ју да је уз др жа на, рав но ду шна, хлад на и од бој на, стро го по слов
на. У сво ју од бра ну, Та ма шев ју нак са же то и ду хо ви то ис пи су је да „је сте 
је дан ме лан хо лик, па тек по том ци ник, са бо га том емо ци јом и при лич но 
зна ња и па ме ти, скеп ти чан у ми шље њу, а то ле ран тан у по на ша њу”. Та
маш уво ди и mo ri tu riмо тив (опо ме на смр ти та ко ђе је основ на оп се си ја 
при по ве дач ког су бјек та, „са оба ла смр ти жи вот се ја сни је са гле да ва”, 
ре ћи ће), ис по ве да ју ћи те шку пси хо ло шку и фи зич ку бољ ку. Љу бав га је 
од ве ла у сле пу ули цу: по сле шест, ка ко ка же, „па пир на тих го ди на”, љу
бав ни је до би ла жи вот но ова пло ће ње. Он по ста је бро до лом ник жи во та: 
Крих ти ну уда ју је до жи вео свом те жи ном оча ја ња, по ра жен је по стао 
ду хов ни бес кућ ник. Меј ло ви су пре са хли. Иза брав ши по ло жај у оа зи, 
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оста ло му је са мо да, над од ром љу ба ви, опла че про ма ше ност сво јих 
же ља, за кли њу ћи се на ода ност до смрт ног ча са („Че ка ме ма ли дво рац 
од ило ва че”, за пи сао је). Ово је про за ко ја от кри ва ду бо ке ви ро ве ау тен
тич не мен тал не пат ње, у ко јој ју нак стра да због жар ке же ље да, у зе маљ
ским окви ри ма, до сег не иде ал но. 

При по ве да ју ћи са мно го ми са о не брит ко сти и стил ске уме шно сти, 
Ју ли јан Та маш је у де лу Ре ка Мо но мах, ме рач по смрт ног вре ме на, уз 
лир ску кон сти ту ци ју тем пе ра мен та, от крио и пу ну ме ру свог про зног 
та лен та. Ро ман у ко ме је по ет ски слој би тан кон сти ту тив ни фак тор ком
по зи ци је, бле сак је ве ли ког при по ве дач ког уме ћа. Оно је прот ка но и 
ин ге ни о зном ду хо ви то шћу и вр ца вим ху мо ром као ве дрим оа за ма овог 
шти ва. У ме мо ар ску про зну струк ту ру – фа бу ла тив но на пе ту при чу – 
про јек то вао је нај лич ни је ста во ве о жи во ту и умет но сти – сво је вр сне 
зна ко ве по ред пу та (у ко ји ма на ро чи то пле ни га ма ау то ро вих дра го це них 
есте тич ких и те о риј ских раз ми шља ња о про зи; са уви дом у тај не ства
ра ња, фор му ли сао је мно га на че ла сво је по е ти ке). Као та на но пси хо ло шко 
тки во, Мо но мах чи та о ца на мах уву че у сво је вр тло ге, об у зме и уз бу ди 
спи ри ту ал ном екс пре си јом ми сли, сво јом ме лан хо лич ном ат мос фе ром, 
стра сно про жи вље ном и уоб ли че ном ви зи јом љу ба ви. Мо но мах ће оста ти 
трај на, не про ла зна вред ност на ше ли те ра ту ре. Су шти на овог де ла је да 
ни кад не ста ри, у че му су, из ме ђу оста лог, и ње го ва умет нич ка ле по та 
и успех.

Ксе ни ја КА ТА НИЋ

СРАМ НАС БИ ЛО!

Сан тја го Рон ка љо ло, Стид, пре ве ла Бо ја на Ко ва че вић Пе тро вић, Аго ра, 
Зре ња нин – Но ви Сад 2017

„Као псе то!” – по ми сли он и чи ни ло му се да ће га стид над жи ве ти.
Франц Каф ка, Про цес

Ка да смо по че ли да се сти ди мо и за што се увек не че га сти ди мо? 
Је ли то онај ста ро за вет ни стид због ког су Адам и Ева по кри ли сво ја 
те ла, или је то са да већ ин док три ни ра на хри шћан ска па ра диг ма за пи
са на у на шој под све сти? Или је мо жда стид по сле ди ца то га да је чо век 
дру штве но би ће, па стан ко ви ћев ски за то мљу је сво је су шта ство не би ли 
се укло пио у дру штво, или још бо ље – да се не би по на шао „дру штве но 
не при хва тљи во”? Ка да смо по че ли да се сти ди мо да из ја ви мо љу бав, да 
пе ва мо гла сно на ули ци или пле ше мо у јав ном пре во зу за не се ни му зи ком? 




