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К РИ Т И К А

РО МАН КАО СЛА ГА ЛИ ЦА  
СЈЕ ЋА ЊА НА ЖИ ВОТ

Ран ко Ри со је вић, Бес кућ ник, Про ме теј, Но ви Сад 2017

Ран ко Ри со је вић (1943) је, ску па са сво јим вр шња ком Ран ком Па
вло ви ћем, нај плод ни ји срп ски пи сац у Бо сни и Хер це го ви ни (Ре пу бли ка 
Срп ска). Што се са ме про дук тив но сти ти че, за у зео би ис так ну то мје сто 
и у ком плет ном спи са тељ ском дру штву на ци је лом про сто ру срп ског 
је зи ка. До сад је об ја вио око пе де сет на сло ва. Али не ра ди се о њи хо вом 
бро ју или ра зно вр сно сти за сту пље них жан ро ва, већ о умјет нич ким до
ме ти ма бар ва жни јих пи шче вих дје ла. А ту, при је све га, ми слим на 
не ке пје снич ке збир ке и по је ди не од ње го вих је да на ест ро ма на. Нај ви ше 
чи та лач ких и кри ти чар ских по хва ла ау тор је по брао за ро ман Бо сан ски 
џе лат (2004), пре ве ден на не ко ли ко је зи ка. Али су, из ме ђу оста лих, за
па же на и пр ва два ро ма на из Ба ња луч ке три ло ги је: Си ма на (2007) и 
Го спод ска ули ца (2010). Са да је пред на ма и за вр шни члан те три ло ги је 
– ро ман Бес кућ ник. Мо же се сло бод но ре ћи да је Ри со је ви ће во ба ња луч
ко трок њиж је, рас про стр то на око хи ља ду стра ни ца тек ста, је дан од 
ам би ци о зни јих про је ка та са вре ме не срп ске књи жев но сти. Ау тор је овом 
три ло ги јом при ка зао вр ло дуг, дво вје ков ни пе ри од по ро дич ног и дру
штве ног жи во та у Ба њој Лу ци и Бо сан ској Кра ји ни (до не кле и на ши рем 
пла ну – у Бо сни и Ју го сла ви ји), по чев од тур ског вак та (Си ма на), пре ко 
до ба ау стро у гар ске вла да ви не с Ко чи ће вим бун тов ни штвом и за че ци ма 
гра ђан ског дру штва (Го спод ска ули ца) до Дру гог свјет ског ра та, с епо
ха ма пред рат ног ка пи та ли стич ког и по рат ног ко му ни стич ког си сте ма 
(Бес кућ ник). 

Вре мен ски се, а дје ли мич но и те мат ски, с ро ма ном Бес кућ ник прек
па па ро ман Се стре и дру га ри це (2016), али он ипак сто ји сам за се бе, 
фор мал но из ван или по ред Ба ња луч ке три ло ги је.
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У сво јој Те о ри ји ро ма на (1916), ра ном дје лу из пред марк си стич ког 
пе ри о да, Ђерђ Лу кач је го во рио о тран сцен ден тал ном бес кућ ни штву 
или тран цен ден тал ној бе за ви чај но сти мо дер ног чо вје ка као ју на ка ро
ма на ко ји, за раз ли ку од ју на ка грч ког епа, не на ла зи ви ше не ки ви ши 
сми сао, од но сно укљу че ност у бо жан ски по ре дак сви је та. Тај ју нак је у 
том по гле ду не за шти ћен и не си гу ран, из гло бљен из сми сле не цје ли не 
по сто ја ња. Осу ђен је на лу та ња, не у спје шна и бол на тра га ња за не ким 
ослон цем, за ис пу ње њем прет по ста вље не а из гу бље не свр хе сво је ег зи
стен ци је. У ту па ра диг ма тич ну пред ста ву о ју на ку ро ма на мо дер них 
вре ме на укла па се и глав ни ју нак Ри со је ви ће вог ро ма на Бес кућ ник, на 
што упу ћу је већ и сам на слов.

У сре ди шту овог оп се жног шти ва је лик Ђор ђа Ма ле ша, му зи ча ра 
(он је про фе сор, ком по зи тор и ди ри гент), ко ји се сје ћа свог жи во та ле
же ћи у бол ни ци на из ма ку жи вот них сна га. Та сје ћа ња раз ди је ље на су 
у ро ма ну на пре ко че тр де сет по гла вља не јед на ке ду жи не и умјет нич ке 
те жи не, та ко да тво ре сло же ну мо за ич ну пред ста ву о му зи ча ре вом ми
ну лом жи во ту у пре вр тљи вим и опа сним вре ме ни ма, или сво је вр сну 
сла га ли цу сје ћа ња, с опи си ма пре жи вље них зби ва ња. Сам пи сац ста вља 
свом ју на ку, од но сно на ра то ру ри јеч сла га ли ца у уста: „Сва ки дио мог 
жи во та је при ча за се бе. Ску пље ни они је су цје ли на, али са мо као сла
га ли ца.” Ина че је до ста ри је чи у ро ма ну, и на ви ше раз ли чи тих мје ста, 
по тро ше но на са мо од ре ђи ва ње ка рак те ра и сми сла ов дје по сло же них 
при ча или ис по ви је сти глав ног ју на ка и на ра то ра Ђор ђа Ма ле ша. Та ко 
он већ на пр вој стра ни ци, у јед ној бес крај но ме ан дри ра ју ћој ре че ни ци, 
ка рак те ри ше се бе као не ког ко на бо ле снич кој по сте љи „не пре кид но 
ми сли и ми сли а да ни шта па мет но не мо же да сми сли осим да про ла зи 
из ме ђу сли ка, до га ђа ја, ри је чи и зву ко ва сво га жи во та, али не по ве за них, 
из ло мље них као то но ви мо дер них му зич ких ком по зи ци ја”, а та ква осо
ба „не тре ба да су ди о про шло сти и љу ди ма не го да осје ћа ра зу ми је ва ње 
и са ми лост пре ма сва ком људ ском би ћу, Бож јем ство ре њу, укљу чу ју ћи 
ту и биљ ке”. Стал на пре ми шља ња, дрх та ве и скеп тич не ре флек си је о 
свом не за вид ном по ло жа ју и про шло сти сво је по ро ди це, свог гра да и 
на ро да, сво јих по зна ни ка и јав них лич но сти, као и ак те ра у по ли тич ким 
и исто риј ским зби ва њи ма, про вла че се од по чет ка до кра ја ро ма на. При
том на ра тор на јед ном мје сту ка же: „Мо је сје ћа ње, на шта сам се свео, 
зах ти је ва да се кре ћем на при једна зад, ско ко ви то”, док дру гом при ли ком 
кон ста ту је да се „стал но гло же у ме ни два прин ци па, ак ти ван и па си ван. 
Ак ти ван је онај ко ји од мах о све му да је свој ко мен тар, па си ван по ку ша
ва са мо опи са ти про стор, ни шта ви ше. Ни је их ла ко уса гла си ти. Ја за
сту пам па си ван опис, па си ван од нос при по вје да ча пре ма рад њи у ко јој 
он сам је сте при по вје дач и лич ност те при че”. Та па сив ност у са гла сју 
је са ми ро љу би вом при ро дом ју на ка, као и са фи ло зо фи јом ње го вог ду
хов ног учи те ља Се не Зи те, по том ка цин цар ских до се ље ни ка, ко га се 
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ра до при сје ћа на по чет ку и на кра ју сво је жи вот не ис по ви је сти, тра же ћи 
сми рај сво јих же ља и по ри ва у свје тло сти и си гур но сти вје ре, те бла го
дат ном ис ку ству хо до ча шћа у Је ру са лим и на Си нај.

На ра то ро ва при ча, кри ву да ва и за пе тља на, вр лу да из ме ђу при по
ви је да ња у пр вом ли цу и ста ва слич ног тзв. све зна ју ћем или објек тив ном 
при по вје да чу. До ла зи до на из мје нич ног ја вља ња па и до пре та па ња из
ме ђу ње го вог и мно гих дру гих гла со ва, би ло да су то гла со ви ро ди те ља, 
бра ће и се ста ра, гла со ви при ја те ља и по зна ни ка са му зич ке и уоп ште 
ба ња луч ке кул тур не сце не, или гла со ви пред став ни ка цр кве них и свје
тов них вла сти. Све их је по ве за ла јед на људ ска суд би на. Чо вје ку ко ји, у 
оче ки ва њу смр ти, ту сво ју суд би ну пре тре са, она ли чи на укле ти, „за ча
ра ни круг” жи во та, у скло пу и под те шким при ти ском исто ри је 20. ви је ка.

Уче ста ло на ра то ро во по на вља ње и ва ри ра ње пи та ња о соп стве ном 
на чи ну при по ви је да ња као сје ћа ња на ми ну ли „жи вот и при кљу че ни ја” 
по вре ме но дје лу је као су ви шно, па и ири ти ра ју ће јер успо ра ва ток на
ра ци је. На ра тор се, мо жда и уза луд но, прав да да је та кав „по сту пак 
чи сто му зич ки, без по на вља ња тра ди ци о нал на му зи ка не би по сто ја ла, 
она је ства ра на на пам ће њу до ко јег се до ла зи кроз по на вља ње од ре ђе них 
ди је ло ва ком по зи ци је чак и ако то, стрикт но го во ре ћи, ни су про вод ни 
мо ти ви”. Елем, ово ро ма неск но шти во са из у зет но ве ли ким бро јем ли
ко ва и не ма њим бро јем опи са них жи вот них си ту а ци ја, у вре мен ском 
ра спо ну од го то во јед ног сто ље ћа, и са свим на ре че ним пре ми шља њи ма 
и по на вља њи ма, тра жи стр пљи вог чи та о ца ко ји ће има ти во ље да сли
је ди јед ну за ма шну, хро но ло шки ско ко ви ту и вр ло раз гра на ту жи вот ну 
ис по ви јест. А стр пље ње ће му се на кра ју сва ка ко ис пла ти ти.

По ред Ба ње Лу ке, ко ја је глав но мје сто рад ње нај ве ћег бро ја при ча 
у ро ма ну, ту су још не ки гра до ви, по себ но Ниш (у ко јем ће ју нак ро ма
на про ве сти као из бје гли ца ври је ме Дру гог свјет ског ра та), и у ма њој 
мје ри Бе о град и Са ра је во. Од стра них ме тро по ла нај ви ше се по ми ње 
Беч, у ко ји се ишло на сту ди је, или тр го вач ким по слом (као што је чи нио 
ју на ков отац, за љу бљен у опе ру, али и јед ну Шва би цу ко ју ће, по сли је 
же ни не смр ти, до ве сти у Ба њу Лу ку). А од то по са у са мој Ба њој Лу ци, 
по себ но се, уз чу ве ну „Цр ну ку ћу”, ис ти че хо тел „Па лас”, у ко јем се 
ре дов но са ста је Ма ле ше во дру штво. Ту се у ка фан ским „над гор ња ва
њи ма” пре тре са ју сва мо гу ћа пи та ња, од му зич ких до по ли тич ких, че сто 
и у по ле мич ком то ну, чи је су крај но сти ве за не за срп ски на ци о нал ни 
или на ци о на ли стич ки дис курс, с јед не стра не, а с дру ге за марк си стич
ку ми сао, оли че ну у Ве се ли ну Ма сле ши. Ту су и гла со ви про ње мач ке, 
гер ма но фил ске ори јен та ци је, све до по ја ве уста ша и њи хо ве стра хо вла
де под Вик то ром Гу ти ћем. С ем па ти јом су да ти ли ко ви дво ји це вјер ских 
ве ли ко до стој ни ка – про те Кец ма но ви ћа и про те Мач ки ћа, ко ји пред ста
вља ју гла со ве ра зу ма и то ле ран ци је у окри љу Срп ске пра во слав не цр кве. 
По ми ње се и ве ћи број пред рат них, рат них и по рат них по ли ти ча ра, 



866

ме ђу њи ма бан Ми ло са вље вић, Љо тић и Не дић, по ме ну ти Гу тић и оста ли 
уста шки пр во бор ци и зли ков ци, па по рат ни ко му ни стич ки ру ко во ди о
ци Ро до љуб Чо ла ко вић, Цви је тин Ми ја то вић и, по себ но, је дан се кре тар 
Цен трал ног ко ми те та, с го во ром „дур ми тор ске за ви чај не ме ло ди ке ка
ле мље не на пар тиј ски рјеч ник”, ко ји је од Ма ле ша зах ти је вао да се због 
са рад ње у „суб вер зив ној пу бли ка ци ји” Зми ја ње и Зми јањ ци по спе пе
пе лом по гла ви, што је овај ипак од био. (Ta пу бли ка ци ја би ла је, што је 
за пам ће но, ствар но по ли тич ки осу ђе на због „суб вер зи је” зва не „срп ски 
на ци о на ли зам”. A име то га пар тиј ског се кре та ра у ро ма ну је не знат но 
де фор ми са но, али оста је пре по зна тљи во сва ком ко је жи вио у Са ра је ву 
се дам де се тих и осам де се тих го ди на про шлог ви је ка.) 

Пи сац је, у име свог ју на ка Ма ле ша, по ме нуо у при по ви је да њу и 
ве ли ки број име на из сви је та ли те ра ту ре и умјет но сти, по зи ва ју ћи се на 
по је ди не њи хо ве ми сли и ка рак те ри стич не ста во ве. За мо то ро ма на ода
бра не су ре че ни це То ма са Ма на и Бор хе са. Кроз са мо шти во про вла че 
се, по ред Шо пен ха у е ра као Ма ле ше вог фи ло зоф ског идо ла, Дан те, Па
скал, Ге те, Ни че, Ваг нер, Шу берт, Штра ус, Тол стој, До сто јев ски, Ко чић, 
Кр ле жа, Фок нер, Ћо пић, Ле ни Ри фен штал, Шпи ро Бо ца рић и дру ги, али 
ни ко од њих, ре кло би се, не вр ши пре су дан ути цај на Ма ле ша, ње го ву 
му зи ку и ње го ва схва та ња. Тим име ни ма Ма леш се ипак – иа ко се са мо
кри тич ки и са скеп сом освр ће на свој рад – ле ги ти ми ше као чо вјек кул
ту ре, до бро обра зо ван и ци ви ли зо ван, дис тан ци ран од сва ког иде о ло шко
по ли тич ког ра ди ка ли зма, да и не го во ри мо о на си љу, по себ но на си љу 
над ет нич ки, вјер ски и свје то на зор но дру гим и дру га чи ји ма.

Као ис ку сан пи сац у тра ди ци ји пси хо ло шког ре а ли зма, Ри со је вић 
је у ро ма ну успио да овла да огром ном гра ђом, ти ме што је из ње би рао 
или „де сти ли сао” по себ но упе ча тљи ве и ка рак те ри стич не мо мен те пред
ста вље не кроз од ре ђе не до га ђа је и ли ко ве, опи се људ ских ка рак те ра, 
ду шев них пре ви ра ња и ва жних по сту па ка, да ју ћи не ри јет ко и крај ње 
ис хо де њи хо вих суд би на. Ме ђу нај у спје ли ја по гла вља ро ма на спа да ју 
она о пред рат ној ат мос фе ри ко ју кре и ра ју по ли тич ки де ма го зи („Де ма
го ги ја, ваљ да, ни гдје у Ју го сла ви ји ни је та ко цва ла и успи је ва ла као у 
Ба њој Лу ци и Бо сан ској Кра ји ни.”), за тим она о уста шкој стра хо вла ди, 
ка да је Страх по стао глав ним „не га тив ним ју на ком” до ба, са га о уни
ште њу по ро ди це По љо кан, по зна тих је вреј ских тр го ва ца, као и не ка 
по гла вља у чи јим су сре ди шти ма за мр ше ни од но си у по ро ди ци Ма леш. 
До ста про сто ра до био је мо тив љу ба ви у ра зним ва ри јан та ма, а нај љеп
ше је, упра во мај стор ски, уоб ли чен у при чи о за љу бљи ва њу мла дог 
Ма ле ша у при влач ну апо те кар ку из рад ње у нај по зна ти јој ба ња луч кој 
ули ци. По ли ти ка, власт и ње на ре пре си ја до би ли су – као што је већ 
на зна че но – по го лем удио у ро ма неск ном ко ла чу. Та ко се на кра ју мо же 
без окли је ва ња ре ћи да овај ро ман – ри јеч је о дру штве ном ро ма ну у 
исто риј ским ам би јен ти ма 20. ви је ка – да је нео бич но раз у ђе ну (не ко ће 
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ре ћи и ди фу зну), го то во ен ци кло пе диј ски све стра ну и, што је нај ва жни
је, умјет нич ки ма њеви ше вје ро до стој ну сли ку јед ног из о па че ног, по 
мир и људ ски жи вот по губ ног вре ме на ко је нас и да нас уве ли ко од ре
ђу је. У нај ма њу ру ку, до ми ни ра на шим сје ћа њи ма, као и у ро ма ну о 
Ри со је ви ће вом обез до мље ном чо вје ку. Чо вје ку ко га исто ри ја и ње не 
хи ро ви те, без ум не си ле из ба цу ју из ње го вог при род ног или бо гом да ног 
окри ља, па ње го во бес кућ ни штво ни је са мо тран сцен ден тал но већ и 
ре ал ноисто риј ско. Бол но кон крет но.

Сте ван ТОН ТИЋ

ПОСТ ХЕР МЕ НЕ У ТИ КА СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ

Алек сан дар Јер ков, Евро па и књи жев на исти на, Фи ло ло шки фа кул тет у 
Бе о гра ду, Бе о град 2015

„Ова књи га не мо же да бу де по пу лар на”
А. Јер ков

Сва ки (мета[мета])кри тич ки на пор кре та ња ка књи жев ној исти ни, 
под у зи ман без об зи ра на све че шћа ис по ља ва ња скеп се у по гле ду ње го
ве свр сис ход но сти, не ми нов но се су че ља ва са опа сно шћу сте ре о тип ног 
го во ра. Из ре ћи од ре ђе но за па жа ње, или суд о не кој књи зи у ви ду кри
ти чар ске фор му ле, да не бу де ре че но по шта па ли це, до во ди кри ти ча ра 
пред та кву при јет њу. Ме ђу тим, ако се за књи гу Алек сан дра Јер ко ва 
Евро па и књи жев на исти на по но ви не бро је но пу та из го во ре на сен тен
ца да је „та књи га про шла не за па же но”, ка кве су по сле ди це по се за ња за 
јед ном та квом „ис тро ше ном” фра зом?

По сле ди це по кри ти ча ра су ми ни мал не: то је, на про сто, исти на, 
бу ду ћи да већ три го ди не од по ја вљи ва ња Евро пе и књи жев не исти не 
ни је на пи сан ни је дан осврт на ову зна чај ну те о риј ску рас пра ву у не ком 
од углед них књи жев них и књи жев но на уч них ча со пи са. По сле ди це по 
ау то ра књи ге су ре ла тив не: си зи фов ско осје ћа ње бе сми сла свог по сла, 
рав но са мо сна зи ње го ве ин те лек ту ал не енер ги је и ис ку ства уло же ног 
у ова кву сту ди ју, мо же из ма ми ти упра во ка ми јев ски схва ћен сми је шак 
мит ског ју на ка на пу ту низ бр до по свој от ко тр ља ни ка мен, то јест на
ред ни том ци клу са „Сми сао (књи жев не) има ги на ци је”, ко ме Евро па и 
књи жев на исти на као „нул та” све ска прет хо ди. По сле ди це по срп ску 
на у ку о књи жев но сти мо гу би ти по зи тив не: на ци о нал на књи жев ност, 
са гле да на у об зо ру европ ске кул ту ре, ко јој од сво јих по че та ка при род но 
те жи и до ко је у од ре ђе ним вре мен ским раз ма ци ма про на ла зи пут, на
по ре до са ма ње успје шним на по ри ма срп ске по ли ти ке за др жав ним и 




