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ДРА ГАН БА БИЋ

ТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА ПР ВОГ СВЕТ СКОГ РА ТА  
У ЗБИР ЦИ „У НА ШЕ ВРЕ МЕ”  

ЕР НЕ СТА ХЕ МИН ГВЕ ЈА*

СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је збир ку У на ше вре ме Ер не ста Хе
мин гве ја и при по вед не тек сто ве ко ји те ма ти зу ју ис ку ство Пр вог 
свет ског ра та. Овај до га ђај се на ме ће као цен трал на ин спи ра ци ја 
не са мо за ово де ло већ и за ка сни је при по вед не и ро ма неск не на сло
ве овог ау то ра, због че га и је сте пре суд на тач ка ње го вог жи во та и 
ра да. Две вер зи је збир ке У на ше вре ме де мон стри ра ју стил ске и 
тех нич ке ино ва ци је ко је је Хе мин гвеј по сте пе но уво дио у свој про
зни из раз, као и раз ли чи те на чи не те ма ти за ци је ра та, због че га по
ста је ва жно не са мо за овог ау то ра већ и за књи жев ност це ле ње го ве 
ге не ра ци је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ер нест Хе мин гвеј, У на ше вре ме, Пр ви свет
ски рат, ви ње та, при по вед на про за.

На кон крат ког али ин тен зив ног пе ри о да на ита ли јан ском фрон
ту 1918. го ди не, ко ји кул ми ни ра ра ња ва њем у но ћи из ме ђу осмог 
и де ве тог ју ла код Фо сал те, Ер нест Хе мин гвеј се у ја ну а ру 1919. 
вра ћа у САД. Иа ко ти ме окон ча ва свој ан га жман у Пр вом свет ском 
ра ту, се ћа ње на ње га га ни ка да не на пу шта, и вре ме ном из ра ста у 
јед ну од нај бит ни јих од ли ка ње го вог жи во та и ра да. Зби р ка У на ше 
вре ме де ли мич но је на пи са на под ути ском рат них се ћа ња и стил ско
по е тич ких од ред ни ца ко је Хе мин гвеј раз ви ја: ин вен ци ја на осно ву 

* Рад је на стао као део ис тра жи ва ња при ли ком из ра де док тор ске ди сер та
ци је под на сло вом „Те ма ти за ци ја Пр вог свет ског ра та у срп ској и ан гло а ме рич кој 
про зи од 1914. до 1940: ком па ра тив на ана ли за”, под мен тор ством проф. др Вла
ди ми ра Гво зде на на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду.
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ис ку ства, из о ста вља ње су ви шних де ло ва тек ста, мак си мал на ре дук
ци ја фа бу ле итд. Овај оквир аде ква тан је за кра ћу про зну фор му 
ко ја зах те ва јед но став ност и обич но се фо ку си ра на је дан тре ну так 
у жи во ту ју на ка, те стил овог ау то ра од го ва ра тој усред сре ђе но
сти. Иа ко не пи ше крат ку про зу то ком це ле ка ри је ре, већ са мо 
два де се тих и три де се тих го ди на, Хе мин гвеј у пр вом пе ри о ду пи
са ња при по ве да ка1, ко ји ће и би ти у фо ку су овог тек ста, ства ра 
не ке од сво јих упе ча тљи вих кра ћих тек сто ва и на ме ће се као би тан 
пи сац по сле рат не ге не ра ци је.

Он раз ми шља о пи са њу и об ја вљи ва њу бр зо на кон по врат ка 
из Евро пе, али се пр вих шест тек сто ва – пр вих шест ви ње та бу ду ће 
зби р ке у на ше вре ме – по ја вљу ју тек у апри лу 1923, у ча со пи су 
The Lit tle Re vi ew, на на го вор Езре Па ун да.2 Он на кон то га кре ће у 
озбиљ ни ји рад ко ји ће у на ред не три го ди не до не ти три збир ке: 
Three Sto ri es & Ten Po ems (1923), у на ше вре ме (1924) и У на ше вре ме 
(1925).3 Хе мин гвеј пла ни ра да збир ка у на ше вре ме бу де ње гов пр ве
нац, али је ње на пу бли ка ци ја, због про бле ма са штам па ри јом, по
ме ре на са кра ја 1923. на март 1924. го ди не, те збир ка Three Sto ri es 
& Ten Po ems, об ја вље на у три ста при ме ра ка у ле то 1923, по ста је 

1 Ро берт Пол Лем кла си фи ку је ње го ве при по вет ке у пет пе ри о да на осно
ву вре ме на на стан ка, те та ко пр ви пе ри од тра је од фе бру а ра 1922. до мар та 1925, 
Ro bert Paul Lamb, Art Mat ters: He ming way, Craft, and the Cre a tion of the Mo dern 
Sho rt Story, Lo u i si a na Sta te Uni ver sity Press, Ba ton Ro u ge 2010, 82.

2 Са мо пе ти текст има на слов („MONS (Two)”), а ау тор у до го во ру са 
уред ни ци ма ча со пи са од у ста је од ал тер на тив них на сло ва: „I Am Not In te re sted 
in Ar tists”, „Un writ ten Sto ri es Are Bet ter”, „Per haps You We re The re At The Ti me”, 
„That Was Be fo re I Knew You”, „Ro man ce is Dead” и „The Good Guys See A Thing 
or Two”. Ви де ти: Mic hael Reynolds, He ming way: The Pa ris Years, W. W. Nor ton, 
New York 1989, 154; Mil ton A. Co hen, He ming way’s La bo ra tory: The Pa ris in our 
ti me, Uni ver sity of Ala ba ma Press, Tu sca lo o sa 2012, 35–38. За Ко е на је је ди ни ре
ле ван тан на слов „Un writ ten Sto ri es Are Bet ter”, по што им пли ци ра сти ли стич ку 
ино ва тив ност ви ње та и чи ње ни цу да су у пи та њу тек сто ви ко ји ни су кла сич на 
при по вед на де ла, већ мо дер ни стич ки фраг мен ти ко ји нај бо ље опи су ју он то ло
ги ју са вре ме ног ис ку ства, због че га ви ње те по чи њу in me di as res, а за вр ша ва ју 
иро нич но – оне ли че на ску по ве мо но ло шких исе ча ка раз ли чи тих гла со ва ко ји 
се се ћа ју сво јих ис ку ста ва или опи су ју од ре ђе не до га ђа је, без ика квог кон тек ста 
о тим до га ђа ји ма и без раз во ја тих ју на ка, M. A. Co hen, нав. де ло, 37. 

Уз ових шест, Хе мин гвеј пи ше још нео бја вље не ви ње те: „MONS (Three)” 
(на ста вак ви ње та о до га ђа ји ма у Мон су ко је је ау тор од ба цио јер рад ња ни је би ла 
до вољ но ја ка и би ло би пре ви ше укљу чи ти још је дан текст рат не те ма ти ке), 
„Did You Ever Kill Anyone?” (пр ви пут се ја вља, и од мах ги не, из ве сни Адамс, 
пре те ча Ни ка Адам са, а са др жај ви ње те по на вља се у при по ве ци „Та кав ти ни
ка да не ћеш би ти”), „He ro es” (Гер тру да Стајн је не га тив но оце њу је јер би се, иа ко 
пре ци зно по ре ди рат ну про зу са ре ак ци ја ма но ви на ра, мо гла про чи та ти као 
рат на про па ган да), M. A. Co hen, нав. де ло, 38–40; M. Reynolds, нав. де ло, 166.

3 Кад се на слов на во ди ма лим сло ви ма, ми сли се на из да ње ко је се по ја ви ло 
у Па ри зу и ко је је у сво јој штам па ри ји Three Mo un ta ins Press об ја вио Бил Бојд, 
ко ји је и пред ло жио ма ла по чет на сло ва, док на слов на ред ног из да ња по чи ње 
ве ли ким по чет ним сло вом.
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пр во Хе мин гве је во зва нич но де ло.4 Он је у ме ђу вре ме ну пре жи вео 
гу би так сво јих ра них ру ко пи са ко ји су по чет ком де цем бра 1922. 
не ста ли из во за ко јим је ње го ва су пру га Хе дли до ла зи ла из Па ри за 
у Ло за ну, где је он био на но ви нар ском за дат ку, и то је био им пулс 
ко ји га је на те рао да на ста ви да ље и ство ри не што но во.5 Збир ка 
Three Sto ri es & Ten Po ems је са др жа ла при по вет ке „Го ре у Ми чи
ге ну” (до ра ђе на вер зи ја по ја ви ла се 1938. у зби р ци The Fifth Co lumn 
and the First FortyNi ne Sto ri es, а ка сни је се штам па у из да њи ма 
са бра них крат ких тек сто ва, обич но као пр во де ло), „Ван се зо не” 
и „Мој ста ри” (обе при по вет ке по ста ју део збир ке У на ше вре ме), 
те пе сме „Mi tra i gli a tri ce”, „Okla ho ma”, „Oily We at her”, „Ro o se velt”, 
„Cap ti ves”, „Champs d’Hon ne ur”, „Ri par to d’As sal to”, „Mont par nas se”, 
„Along With Youth” и „Chap ter He a ding”. Ово из да ње има ло је од
ре ђе ну кри тич ку ре цеп ци ју, али је ње го ва нај ве ћа вред ност бу ђе ње 
же ље за но вим пу бли ка ци ја ма код ау то ра, што га на во ди да пи ше 
но ве тек сто ве и до ра ди оне ко ји ће чи ни ти зби р ку У на ше вре ме. 

Осам на ест крат ких про зних тек сто ва зби р ке у на ше вре ме 
на ста ли су то ком 1922. и 1923: шест је на пи са но на кон гу бит ка ру
ко пи са у де цем бру, али пре об ја вљи ва ња у ча со пи су у апри лу, а 
оста лих два на ест до ле та 1923, ка да ру ко пис сти же до из да ва ча.6 Ови 
тек сто ви – нај че шће се на зи ва ју „ви ње та ма” или „по гла вљи ма”, 
ка ко их и ау тор име ну је7 – ни су усред сре ђе ни са мо на је дан те мат
ски оквир, већ го во ре о три до ми нант не те ме: рат (ви ње те 1, 4, 5, 
7, 8, 10), бор ба би ко ва (2, 12–16) и ак ту ел но но ви нар ство (3, 6, 9, 
11, 17, 18, док ви ње те 3 и 6 опи су ју до га ђа је из Грч котур ског ра та), 
исто вре ме но по ка зу ју ћи за ме так ка сни је обим ни је про зе и са же тог 
сти ла.8 Уз то, ме ђу њи ма по сто је кон крет не ве зе, ка ко ау тор по чет ком 

4 Char les A. Fen ton, The Ap pren ti ces hip of Er nest He ming way: The Early Years, 
The Vi king Press, New York 1954, 225–226. Ви де ти и: Lo u is He nry Cohn, A Bi blio
graphy of the Works of Er nest He ming way, Ran dom Ho u se, New York 1931, 16.

5 Er nest He ming way, Se lec ted Let ters, 1917–1961, ed. Car los Ba ker, Char les 
Scrib ner’s Sons, New York 1981, 76–77.

6 C. A. Fen ton, нав. де ло, 285, ф13. Ко ен пре ци зи ра да је пр вих шест ви ње та 
на пи са но из ме ђу ја ну а ра и мар та, ви ње те 7 до 11 од мар та до ју на, ви ње те 12 
до 16 у ју ну и ју лу, а по след ње две на по чет ку ав гу ста, ка да је Хе мин гвеј по слао 
ру ко пис на чи та ње, M. A. Co hen, нав. де ло, 35–45. 

7 Ко ен на во ди још не ко ли ко ва ри јан ти – ми ни ја ту ре, ске че ви, им пре си је, 
екс пе ри мен ти, стил ске ве жбе, епи зо де – али ис ти че и не мо гућ ност јед но знач не 
де фи ни ци је због раз ли ка у сти лу, фо ка ли за ци ји, је зи ку, на ра ци ји и те ма ма, те 
за кљу чу је да се о мо гућ но сти спа ја ња тек сто ва у ве ћу це ли ну мо же ди ску то ва ти, 
M. A. Co hen, нав. де ло, 61–62. Ви ње те су пр во бит но има ле на сло ве („Hu mo ur” 
[7], „Re li gion” [8], „Cri me and Pu nis hment” или „Cri me” [9], „Lo ve” [10], „Youth” 
[11], „To ros y To re ros” [12–16]) ко ји су, сем по след њег, оп штег ка рак те ра и вр ло 
иро нич ни, али Хе мин гвеј схва та да би иро ни ја би ла по гре шно про ту ма че на као 
ко мен тар то га ка ко су љу бав, ве ра и мла дост из гле да ли „у ње го во вре ме”, исто, 
40–41.

8 C. A. Fen ton, нав. де ло, 229.
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ав гу ста 1923. ис ти че у пи сму Па ун ду: „Ка да се про чи та ју за јед но, 
оне се спа ја ју. Зву чи сме шно, али та ко је.”9 Ова збир ка је ау то ров 
пр ви ко рак ка озбиљ ној књи жев но сти, од мак од но ви нар ства, кон
кре ти за ци ја при пре ма ко ји ма се по све тио прет ход них го ди на, 
прак тич на при ме на те о риј ског зна ња, на црт за по е тич ки оквир, 
пр ва пред ста ва ста ва пре ма ра ту и ис ку ству, осно ва за ка сни ји рад, 
на ја ва нај ква ли тет ни јих де ло ва ње го вог опу са (по себ но у слу ча ју 
сед ме ви ње те и ро ма на Збо гом оруж је), су бли мат ис ку ства, по и гра
ва ње фо ка ли за ци јом и по зи ци јом при по ве да ча (на ро чи то у осмој 
ви ње ти), те скуп ино ва тив них крат ких про зних де ла ско ро са вр ше
не им пре си о ни стич ке струк ту ре, на ра тив не тех ни ке и те мат ског 
оп се га.10 

Што се ти че рат них ви ње та, оне пред ста вља ју тре нут ке Пр вог 
свет ског ра та ко јих се ау тор се ћа и ко је по хо де ње го ву сва ко дне ви
цу: оне пре сли ка ва ју ње го во ис ку ство ра та и од ре ђе не си ту а ци је 
ко ји ма при су ству је, о ко ји ма слу ша, или ко је из ми шља на осно ву 
кон крет них до га ђа ја. Иа ко из ме ђу тих шест ви ње та по сто је на ра
тив не и стил ске раз ли ке, оне ства ра ју ко хе рент ну це ли ну ко ја пред
ста вља исеч ке из раз ли чи тих де ло ва ра та, а те ма ти за ци ја овог су
ко ба у њи ма се при бли жа ва Хе мин гве је вој те жњи из не се ној у пи сму 
Па ун ду из ав гу ста 1923: да збир ка поч не не ви но, пи то мо и јед но
став но, да ка сни је до стиг не вр ху нац, а да се сви тек сто ви спо је у 
све сти пу бли ке на кон чи та ња. Та ко се до је дин ства збир ке – или 
бар ових шест ви ње та – до ла зи кон стант ним раз ви ја њем те ма, сти
ли стич ким екс пе ри мен ти ма на пла ну на ра ци је и пер спек ти вом која 
се ме ња, док по сто ји раз ли ка из ме ђу си ту а ци ја из пр вих ви ње та, 
ко је су јед но став ни је и без бед ни је од оних у сед мој, осмој и де се
тој ви ње ти.11 Оно што се та ко ђе ме ња је су ре ак ци је ју на ка на опа
сност: у не ким ви ње та ма они пре но се до га ђа је из свог угла без 
раз ми шља ња о по сле ди ца ма (ви ње те 1 и 5), у дру ги ма ре а гу ју и 
бо ре се за жи вот (ви ње те 4 и 8), док се у тре ћи ма ис тра жу је њи хо
во пси хо ло шко ста ње на кон рат них тра ге ди ја (ви ње те 7 и 10). Не
за ви сно од ста ди ју ма ра та у ко ји ау тор сме шта рад њу, ја сно је да 
је оно што спа ја све ви ње те „ан ти ци па ци ја или при се ћа ње на си ља, 
осе ћај не по сред не опа сно сти или про га ња ју ће се ћа ње ско рог бо ла 
ко је од ре ђу је ре ак ци је ју на ка”.12 Ве ли ки део гра ђе ви ње та до ла зи 

9 E. He ming way, нав. де ло, 91–92.
10 Ja mes Na gel, „Li te rary Im pres si o nism and In Our Ti me”, у: The He ming way 

Re vi ew, Vol. VI, No. 2 (1987), 22; Phi lip Young, Er nest He ming way, Uni ver sity of 
Min ne so ta Press, Min ne a po lis 1959, 39; R. P. Lamb, нав. де ло, 86, 103; C. A. Fen ton, 
нав. де ло, 227–228, 236.

11 M. A. Co hen, нав. де ло, 46, 48.
12 Исто, 76.
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из лич ног ис ку ства ау то ра, и мо гу ће је по ву ћи па ра ле ле из ме ђу 
ње го вог уче шћа у ра ту, ра ња ва ња, опо рав ка, љу ба ви пре ма бол ни
чар ки и не срећ ног кра ја те љу ба ви са оним у ви ње та ма 7, 8 и 10. 
Оне су то ли ко ау то би о граф ске да Хе мин гвеј у ру ко пи су по след ње 
вер зи је до пи су је реч „Per so nal”, док је осма ви ње та пр во бит но 
ис при по ве да на у пр вом ли цу, што ау тор ме ња да са кри је лич но 
ис ку ство, чи ме по ја ча ва по ли фо нич ност ви ње та.13 Ипак, он се за
др жа ва на ли ку вој ни ка, по је дин ца ко ји је бли зу фрон та, не рет ко 
у цен тру ак тив но сти, па се ви ње те отва ра ју из сре ди шта рад ње, 
све шћу про та го ни сте ко ји до га ђа је по сма тра из ну тра, а не спо ља, 
као у тек сто ви ма о бор ба ма би ко ва.14 

До га ђа ји о ко ји ма је у њи ма реч су марш до Шам па ња, бит ка 
код Мон са, по ста вља ње ба ри ка де пре ко мо ста на не и ме но ва ној 
ло ка ци ји, ра ња ва ње на ита ли јан ском фрон ту, страх за соп стве ни 
жи вот на фрон ту на Пи ја ви и, нај зад, рас кид љу бав не ве зе ко ју ра
ње ни вој ник за по чи ње са бол ни чар ком. Пр ва ви ње та по чи ње чу
ве ним Хе мин гве је вим кон цеп том „јед не исти ни те ре че ни це”15 – 
„Сви су би ли пи ја ни. Це ла ба те ри ја ко ја је у мра ку ишла дру мом 
би ла је пи ја на.”16 – и на ста вља се по кре том вој ске пре ма ре ги ји 
Шам пањ у вре ме, прет по ста вља се, би та ка ко је су се ту од и гра ле 
у Пр вом свет ском ра ту.17 При по ве дач/про та го ни ста, ин тен дант ски 
ка плар, не пру жа кон текст до га ђа ја, а на на ци о нал ност је ди но упу
ћу је обра ћа ње пи ја ног по руч ни ка фран цу ском фра зом „mon vi e ux” 
(„при ја те љу мој”), што и да ље не раз ја шња ва о чи јој вој сци се 
ра ди.18 Чи та лац упо зна је рат не ак тив но сти, тен зи ју и страх: он је 
то ли ко јак да ађу тант не пре кид но упо зо ра ва при по ве да ча да уга
си ва тру да их не при ја те љи не би при ме ти ли, по што је у пи та њу 

13 Исто, 40.
14 Исто, 70–71.
15 „Ста јао бих и гле дао пре ко па ри ских кро во ва и ми слио: ’Не мој се бри

ну ти. И до са да си увек пи сао и пи са ћеш и од са да. Тре ба са мо да на пи шеш 
јед ну исти ни ту ре че ни цу. На пи ши нај и стин ски ју ре че ни цу ко ја ти пад не на 
па мет.’ Та ко бих нај зад на пи сао јед ну истин ску ре че ни цу, и он да кре нуо да ље”, 
Ер нест Хе мин гвеј, По крет ни пра зник, прев. Алек сан дар В. Сте фа но вић, Про
све та, Бе о град 1964, 24.

16 Ер нест Хе мин гвеј, При по вет ке, прев. Ве ра Илић, Ода бра на де ла у шест 
књи га, књи га 6, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1977, 119.

17 Иа ко ни је мо гу ће пре ци зи ра ти тре ну так рад ње ви ње те, мо гу ће је да се 
ра ди о пе ри о ду из ме ђу сеп тем бра и де цем бра 1915, то ком Дру ге бит ке у Шам
па њи из ме ђу фран цу ске и не мач ке вој ске. E. R. Ha ge mann, „’Only Let the Story 
End As Soon As Pos si ble’: Ti mean dHi story in Er nest He ming way’s In Our Ti me”, 
у: New Cri ti cal Ap pro ac hes to the Short Sto ri es of Er nest He ming way, ed. Jac kson 
J. Ben son, Du ke Uni ver sity Press Bo oks, Dur ham and Lon don 1990, 193.

18 Ко ен твр ди да Хе мин гвеј ве ро ват но пре но си ис ку ства ку ва ра фран цу
ске је ди ни це у аме рич ки сленг, прем да ни је ја сно за што се не ра ди о аме рич кој 
је ди ни ци, M. A. Co hen, нав. де ло, 131.
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ноћ, иа ко се на ла зе „пе де сет ки ло ме та ра уда ље ни од фрон та”.19 
Ње гов страх ни је не у те ме љен, на ро чи то ако се зна да су бит ке у 
Шам па њи би ле кр ва ве, те се па жња чи та ла ца ак ти ви ра по ми ња
њем тог ло ка ли те та, и они мо гу прет по ста ви ти да ноћ ни марш 
вој ни ка зна чи да су по зва ни у бит ку ко ју ве ћи на не ће пре жи ве ти.20 
Ову тен зи ју по на вља ју ви ње те 4 и 5 ко је ау тор сме шта опет на За
пад ни фронт, бли зу бел гиј ског гра да Мон са, где се кра јем ав гу ста 
1914. од и гра ва пр ва ве ли ка бит ка ра та у ко јој бри тан ска вој ска бра
ни Бел ги ју од Не ма ца.21 Рад ња је на из глед јед но став на – на ра тор 
и Мла ди Ба кли, ко ји сти же „са сво јом па тро лом са дру ге стра не 
ре ке”22, се де у ба шти и уби ја ју јед ног по јед ног Нем ца ко ји пре ска
чу зид – али њен кон текст ни је јед но ста ван: не зна се ко је на ра тор, 
ко је је на ци о нал но сти (сем што се зна да је на стра ни Са ве зни ка), 
шта ра ди у ба шти, те ода кле до ла зи Мла ди Ба кли. Је ди но шта се 
зна је сте да они – ма да се опет не зна ко су то „ми” – уби ја ју не мач
ке вој ни ке. Са ста вље на од не ко ли ко јед но став них ре че ни ца ко је 
успо ра ва ју вре ме рад ње и при бли жа ва ју га они рич ком ис ку ству 
рат не ствар но сти, ова ви ње та за др жа ва ра ди кал но јед но став ну 
струк ту ру, слич но пр вој, у ко јој ау тор не от кри ва пре ви ше, али 
са свим до вољ но.23 Ово је јед на од рет ких при ли ка ка да рат на сва
ко дне ви ца де лу је јед но став но, ско ро пи то мо, а ова мир но ћа, као 
не по зна ни ца о ме сту и вре ме ну рад ње24, про те же се на пе ту ви
ње ту о по ста вља њу ба ри ка де пре ко мо ста. На ра тор про го ва ра из 
по зи ци је ко лек ти ва и вој не фор ма ци је („по ста ви ли смо”, „уби ја ли 
смо”, „би ли смо за па ње ни”, „мо ра мо да се по ву че мо”), а иа ко се не 
зна чи ја је то вој ска, прет по ста вља се да је у пи та њу иста са ве знич
ка вој ска ко ја уби ја Нем це на зи ду у прет ход ној ви ње ти, а чак се 
по на вља ју и не ки ко ло кви јал ни из ра зи ка рак те ри стич ни за бри тан
ско го вор но под руч је („top ping”, „pot ted” или „frightfully put out”).25 
Ви ње те раз ли ку је упо тре ба при де ва („стра хо ви то”, „не про це њи
во”, „ве о ма до бри”, „стра хо ви то за па ње ни” итд.), док се ба ри ка да у 
пе тој ви ње ти чак три пу та опи су је као „са вр ше на”, што се не сла же 

19 Е. Хе мин гвеј, При по вет ке, 119.
20 M. A. Co hen, нав. де ло, 130–131.
21 Уз гред, са мо че твр та ви ње та пре ци зи ра где се рад ња од и гра ва („Би ли 

смо у јед ној ба шти у Мон су”, Е. Хе мин гвеј, При по вет ке, 133), док се за пе ту 
прет по ста вља да се та ко ђе де ша ва у Бел ги ји јер је у ско ро иден тич ном об ли ку 
об ја вље на у ча со пи су The Lit tle Re vi ew под на сло вом „MONS (Two)”.

22 Исто.
23 M. A. Co hen, нав. де ло, 145.
24 Ка ко је пе та ви ње та сме ште на у „стра хо ви то то пао дан” (Е. Хе мин гвеј 

При по вет ке, 140), у пи та њу је ле то, а мо жда је у пи та њу 23. ав густ 1914, ка да је 
ба та љон Хе мин гве је вог при ја те ља од ко јег је и чуо о овој си ту а ци ји бра нио мост 
пре ко ка на ла МонсКон де, E. R. Ha ge mann, нав. де ло, 193.

25 M. A. Co hen, нав. де ло, 71.
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са све де ним и дис тан ци ра ним сти лом че твр те. Та кав при ступ мо же 
се при пи са ти еу фо ри ји, ма нич ном стра ху и па ни ци ко ју при по ве дач 
осе ћа, што се до дат но по ја ча ва при кра ју ви ње те, ка да ба ри ка да по
пу сти, те при по ве да ње иде од сми ре ног при по ве да ња ка бр бља њу26, 
чи ме Хе мин гвеј успе ва да у не ко ли ко ре че ни ца про ме ни при ро ду 
си ту а ци је и на ве де чи та о ца на раз ми шља ње о суд би ни ју на ка. 

И на ред не две ви ње те из ра та, сед ма и осма, мо гу се чи та ти 
за јед но: њих по ве зу је исти про стор ита ли јан ског фрон та, на ра ци ја 
из тре ћег ли ца и про та го ни сти ко ји су из ме ђу жи во та и смр ти. Пр ва 
од њих мо жда је и нај по зна ти ја ви ње та збир ке јер се у њој је ди ни 
пут ја вља лик Ни ка Адам са, ње го ва рат на по вре да27, али и ју нак 
по име ну Ри нал ди, ко ји са њим скла па „по себ ни мир” – што се све 
ка сни је по на вља у ро ма ну Збо гом оруж је. Сим бо лич ка вред ност 
ви ње те је огром на, а до га ђа ји у њој ће, „на овај или онај на чин, 
по ста ти и кли макс жи во та свих Хе мин гве је вих ју на ка у сле де ћих 
че тврт ве ка”.28 Ник ни је пре ци зно опи сан и не зна се да ли је он Аме
ри ка нац у ита ли јан ској вој сци, као Фре де рик Хен ри, или Ита ли јан 
чи је ис ку ство ау тор пре во ди у аме рич ки сленг по пут фран цу ског 
ку ва ра у пр вој ви ње ти, или пак не што тре ће, што се ме ња ка ко 
ау тор ме ња вер зи је ви ње те.29 Ни је ни си гур но да ли је ово исти Ник 
Адамс из дру гих при по ве да ка, по што је ов де „ра њен у кич му”, а 
но ге су му „чуд но штр ча ле на пред”30, док ка сни ји тек сто ви по ми
њу дру ге по вре де.31 Ова по вре да је да та иро нич но, сар ка стич но, 
ско ро ду хо ви то – пр ва вер зи ја и је сте би ла на сло вље на „Hu mo ur” 
– те се чак и ра ње ни Ник сме је на соп стве ни ра чун. Ра њен, он че ка 
бол ни ча ре са но си ли ма и се ди „на сло њен на цр кве ни зид где су 
га до ву кли да не бу де из ло жен ми тра ље ској ва три на ули ци”32, 
по сма тра ју ћи епи лог бор бе Ау стри ја на ца и Ита ли ја на: два мр тва 
не при ја те ља, Ри нал ди и не ко ли ци на ле ше ва не по зна те на ци о нал
но сти. Он не оча ја ва ни ти мо ли за свој жи вот – што ће би ти слу чај 
у на ред ној ви ње ти – јер се си ту а ци ја до бро раз ви ја за ње го ве са
бор це, већ по ку ша ва да оста не жив и при све сти док раз го ва ра са 
при ја те љем. Ме ђу тим, Ри нал ди ле жи ли цем окре нут зе мљи и не 
од го ва ра: он је „пу бли ка ко ја га је раз о ча ра ла”33, што зна чи да је 

26 Исто, 147–148.
27 Она на ста је, као и ау то ро ва, у ју лу, у бли зи ни Пи ја ве, E. R. Ha ge mann, 

нав. де ло, 194–195.
28 P. Young, нав. де ло, 39.
29 M. A. Co hen, нав. де ло, 153–154.
30 Е. Хе мин гвеј, При по вет ке, 170.
31 M. A. Co hen, нав. де ло, 154. Ми сли се на при по вет ке „Це ла зе мља под 

сне гом” и „Ве ли ка ре ку са два ср ца”.
32 Е. Хе мин гвеј, При по вет ке, 170.
33 Исто.
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те шко ра њен или мр тав, али му Ник го во ри да су они скло пи ли 
по се бан мир ко јим сим бо лич ки исту па ју из рат них де ша ва ња. И 
осма ви ње та се од и гра ва код Фо сал те то ком по след ње ау стриј ске 
офан зи ве, ју на 191834, а не и ме но ва ни про та го ни ста се обра ћа Ису су 
мол ба ма да га спа си: „Хри сте мо лим те мо лим те мо лим те Хри сте. 
Ако ме са мо спа сеш да не бу дем уби јен учи ни ћу све што ти ка жеш. 
Ја ве ру јем у те бе и це лом ћу све ту ре ћи да си ти је ди ни ко ји вре ди. 
Мо лим те мо лим те дра ги Ису се.”35 Опет, иа ко се не зна кон текст, 
ја сан је страх ко ји се пре но си по на вља њем истих ре чи, из бе га ва
њем ин тер пунк ци је, по и гра ва њем са при по ве да њем, те не фил три
ра ним и ау тен тич ним обра ћа њем вој ни ка ко ји стра ху је од смр ти. 
Ме ђу тим, бом бар до ва ње пре ста је и вој ник на ред не ве че ри од ла зи 
у Ме стре, али ни ко ме – по себ но не де вој ци са ко јом про во ди ноћ 
– не по ми ње сво је стра хо ве, ни ти хва ли бо жан ску ин тер вен ци ју. 
Нај зад, нај о бим ни ја, де се та ви ње та, ко ја у на ред ном из да њу збир ке 
У на ше вре ме по ста је „Ве о ма крат ка при ча”, та ко ђе се за сни ва на 
би о гра фи ји ау то ра и мо же се чи та ти па ра лел но са ро ма ном Збо гом 
оруж је. У оба де ла ра ње ни Аме ри ка нац се за љу бљу је у бол ни чар ку, 
али док у ро ма ну Хен ри и Ке трин оства ру ју љу бав, ју нак ви ње те 
и Аг (у ка сни јој вер зи ји Луз) рас ки да ју на кон ње го вог по врат ка 
ку ћи: она се уда је, а он окре ће про сти тут ка ма. У овом тек сту, за
сно ва ном на лич ном ис ку ству са Аг нес вон Ку ров ски, Хе мин гвеј 
по ку ша ва да пре бо ли из гу бље ну љу бав, те се она мо же чи та ти и 
у ау то би о граф ском и у кљу чу пси хо те ра пи је. Њи хо ва ве за има не
ко ли ко ста ди ју ма – за љу бље ност, пла но ви за вен ча ње, пла ни ра ње 
жи во та у Аме ри ци, рас кид, те пи смо у ко јем она го во ри да је „њи
хо ва љу бав би ла са мо јед на де ти ња ри ја”36 – а сва ки ста ди јум фор
ми ра је дан ми кро ко смос за се бе, али се ве зу је са оста ли ма еле
гант ним стил ским ре ше њем ко је по на вља од ре ђе не ре чи и фра зе.37 
Нај зад, ова ви ње та има по ли жан ров ски ка рак тер и мо же се чи та ти 
не са мо из угла ау то би о гра фи је (на шта и упу ћу је озна ка „Per so nal” 
на пр вој вер зи ји) и пси хо а на ли зе већ и као па ро ди ја бај ке у ко јој 
љу бав не по бе ђу је, а ње ну при ви ле го ва ну по зи ци ју у по рат ном 
све ту пре у зи ма ју сек су ал не аван ту ре и ве не рич не бо ле сти.38

Збир ка у на ше вре ме на и ла зи на по зи тив ну ре цеп ци ју39, те се 
ти раж рас про да је, а Хе мин гвеј раз ми шља о на ред ним ко ра ци ма. 

34 E. R. Ha ge mann, нав. де ло, 194.
35 Е. Хе мин гвеј, При по вет ке, 174.
36 Исто, 172.
37 M. A. Co hen, нав. де ло, 166–167.
38 Исто, 68–69. Уз гред, ви ње та и по чи ње као бај ка: „Јед не вре ле ве че ри у 

Ми ла ну”.
39 О збир ци су, из ме ђу оста лих, пи са ли Ед мунд Вил сон, Форд Ма докс Форд, 

Д. Х. Ло ренс, Скот Фиц џе ралд и дру ги. За де таљ ну ре цеп ци ју ви де ти: исто, 50–54.
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Ње го ва при по вет ка „Мој ста ри” увр ште на је у ан то ло ги ју Best Short 
Sto ri es of 1923 Едвар да О’Б ра је на, и то га на во ди да, вра тив ши се 
кра јем ја ну а ра 1924. у Па риз са Хе дли и си ном Џе ком, пи ше но ве 
при по вет ке ко је у ма ју ну ди О’Б ра је ну.40 Пре то га Па ун ду ја вља 
да пи ше „про кле то до бре при по вет ке”41, да би се у сеп тем бру опет 
обра тио О’Б ра је ну: 

На пи сао сам 14 при по ве да ка и имам књи гу спрем ну за об ја
вљи ва ње. Тре ба да се зо ве У на ше вре ме, а из ме ђу сва ке од при по
ве да ка ишло би по јед но по гла вље књи ге у на ше вре ме ко ју сам вам 
по слао. То је био план ка да сам их пи сао, да слу же као на сло ви 
по гла вља. Све при по вет ке обра зу ју од ре ђе но је дин ство: пр вих пет 
су сме ште не у Ми чи ген, по чев ши од „Го ре у Ми чи ге ну” ко ју до бро 
по зна је те, а из ме ђу сва ке до ла зи бум! ви ње те збир ке у на ше вре ме. 
Тре ба ло би да бу де ја ко до бра збир ка, ми слим.42

Хе мин гвеј је уз бу ђен због ру ко пи са и, иа ко ње гов план има 
не до след но сти43, успе ва да скло пи ру ко пис од ста рих и но вих тек
сто ва. Ви ње те су пре тр пе ле од ре ђе не ин тер вен ци је – ка да се го во ри 
о њи ма у збир ци У на ше вре ме, оне ће се озна чи ти као „по гла вља”, 
да би се по ка за ла раз ли ка из ме ђу струк ту ре две збир ке – те се та ко 
дру га ви ње та при дру жу је ви ње та ма 12 до 16 (услед то га су ви ње
те 3 до 9 по ме ре не за јед но ме сто и са да но се бро је ве од 2 до 8), па 
шест ви ње та о бор ба ма фор ми ра ју низ од де ве тог до че тр на е стог 
по гла вља. Та ко ђе, ви ње та 10 до би ја на слов „Ве о ма крат ка при ча”, 
ви ње та 11 „Ре во лу ци о нар”, а по след ња „L’En voi” (фр. за кљу чак). 
Је ди но пр ва ви ње та за др жа ва про ло шко ме сто, а прет по след ња 
по ста је по гла вље број 15. Уз то, Хе мин гвеј у њих уно си од ре ђе не 
из ме не ко је су, сем ме ња ња име на у ви ње ти 10, не знат не и не ути чу 
на чи та ње и ре цеп ци ју. Из ме ђу ових по гла вља ау тор сме шта при
по вет ке и на ја вљу је струк ту ру збир ке у пи сму Ед мун ду Вил со ну 
из ок то бра 1924, опи су ју ћи ком по зи ци ју као „сме њи ва ње од ми
ца ња и при ми ца ња” у ко јем ви ње те и при по вет ке пру жа ју „сли ку 

40 Хе мин гвеј му пи ше да се збир ка у на ше вре ме рас про да ла и да би же лео 
да у Њу јор ку об ја ви збир ку ко ја би са др жа ла ви ње те и пет на ест до два де сет 
но вих при по ве да ка, E. He ming way, Se lec ted Let ters..., 117. 

41 Исто, 113.
42 E. He ming way, Se lec ted Let ters..., 123.
43 Он, на при мер, твр ди да су ви ње те на пи са не са на ме ром да бу ду сме ште

не из ме ђу ду жих тек сто ва, што ни ка ко не мо же би ти тач но јер он ни је ни по чео 
те тек сто ве 1923, ка да је збир ка у на ше вре ме об ја вље на (ово по на вља и у пи сму 
Ер не сту Вол шу са по чет ка мар та 1925, исто, 152), док је пра ви раз лог за уба ци
ва ње тог ма те ри ја ла и при по ве да ка из збир ке Three Sto ri es & Ten Po ems да ру
ко пис до би је на оби му, али успе ва да до би је сми сле ну це ли ну, M. A. Co hen, нав. 
де ло, 55–56.
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це ли не [односно] де та ља – као ка да не ки пре део на из ме нич но 
по сма тра мо го лим оком и до гле дом. Хе мин гвеј је под ’по гла вљем’ 
под ра зу ме вао крат ку, за о кру же ну це ли ну ко ја је не за ви сна од при
по ве да ка и од њих се раз ли ку је по фо ку су. Мо же се ре ћи да по гла
вља или ви ње те пред ста вља ју по ку шај ства ра ња чи стих објек тив них 
ко ре ла ти ва: емо ци је се ди рект но ево ци ра ју, за раз ли ку од при ча, 
у ко ји ма се по сре ду је пу тем опи са до га ђа ја”.44 Иа ко при по вет ку 
„Го ре у Ми чи ге ну” ме ња „Бок се ром”45, Хе мин гвеј је за до во љан 
струк ту ром збир ке и при хва та по ну ду њу јор шке из да вач ке ку ће 
Bo ni & Li ve right ко ја је пу бли ку је ок то бра 1925.46 

Збир ка до сти же по пу лар ност47, а Хе мин гве је ви ис тра жи ва чи 
је оце њу ју као жер ми нал, кли цу или „по че так све га што је он ка
сни је на пи сао” и за ме так свих оних обе леж ја „ко ја ће он доц ни је 
раз ви ти до умет нич ке пу но ће и зре ло сти”.48 Нај ви ше па жње при
вла чи спој кра ћих по гла вља, у ко ји ма су „раз ли чи те сли ке на си ља 
– ге не рич ки при ме ри на си ља”, и ду жих це ли на ко је ис тра жу ју 
ис ку ство Ни ка Адам са и ста вља ју ње го во ис ку ство „у ши ри кон
текст”.49 Ти ме се сти же до па ра лел ног при ка за рат ног и мир но
доп ског жи во та мо дер не ге не ра ци је, а те две гру пе тек сто ва спа ја 
рат као кључ раз у ме ва ња жи во та „у на ше вре ме”, од но сно „стил 
ре пор тер ског и екс тро спек тив ног при по ве да ња у ко ме се пот пу но 
ре ла ти ви зу је су бјек тив на тач ка гле ди шта за рад не при стра сног и 
објек тив ног све до че ња”, тех ни ка „јук ста по зи ци је и филм ске мон
та же”, ди на мич ка екс по зи ци ја при зо ра, те рат као „те мат ска и 
зна чењ ска кон стан та”, а из ме ђу при по ве да ка и по гла вља по сто ји 
ја сна ве за на сим бо лич ком, те мат ском и на ра тив ном пла ну: „Док 
при че опи су ју кон крет не до га ђа јепре крет ни це у жи во ту мла дог 
чо ве ка, из о ста вља ју ћи при том осе ћа ња и су бјек тив но ви ђе ње тих 
до га ђа ја, ви ње те нас су о ча ва ју са свим емо ци ја ма и тра у ма тич ним 
сли ка ма ко је су из при ча из о ста вље не или су не ви дљи ве.”50 При
по вет ке и по гла вља са гра ђе ни су од истог ма те ри ја ла51, али при по

44 Вла ди сла ва Гор дић, Хе мин гвеј: по е ти ка крат ке при че, Ма ти ца срп ска, 
Но ви Сад 2000, 162–163; E. He ming way, Se lec ted Let ters..., 128.

45 Ви де ти пи смо Џо ну Дос Па со су са кра ја апри ла у E. He ming way, Se lec ted 
Let ters..., 157.

46 Car los Ba ker, He ming way: The Wri ter as Ar tist, Prin ce ton Uni ver sity Press, 
Prin ce ton 1956, 33.

47 За де таљ ни ју ре цеп ци ју ви де ти: исто, 33–37.
48 Phi lip Young, Er nest He ming way: A Re con si de ra tion, Ri ne he art & Co., New 

York 1952, 2; Све то зар Бр кић, Све тла ло ви на, Но лит, Бе о град 1972, 205.
49 В. Гор дић, нав. де ло, 157.
50 Исто, 163–164; Ed mund Wil son, „He ming way: Ga u ge of Mo ra le”, у: The 

Wo und and the Bow: Se ven Stu di es in Li te ra tu re, Ox ford Uni ver sity Press, New York 
1947, 214.

51 J. Na gel, нав. де ло, 23.
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вет ке од ли ку је бо га ти ји кон текст, пот пу ни ја на ра ци ја, сре ђе ни ји 
стил и фо кус на кон крет не ју на ке. Не ки од њих, би ло да се ра ди 
о Ни ку Адам су52 или дру гим ли ко ви ма, но се ис ку ства из ра та 
слич на Хе мин гве је вим, и то у по ме ну тим по гла вљи ма 1, 3, 4, 6 и 7, 
те „Ве о ма крат кој при чи”, али и у при по вет ка ма „Вој ни ков дом” 
и „Ве ли ка ре ка са два ср ца”.53 

„Вој ни ков дом” са др жи ви ше стру ке ин тер пре та тив не мо гућ
но сти ко је по чи њу већ од на сло ва. У ње ном те мат ском и сим бо
лич ком сре ди шту на ла зи се Ха ролд Кребс, по врат ник из ра та, још 
јед на од ау то ро вих ма ски, те се она мо же чи та ти не са мо као пред
ста ва Хе мин гве је вих лич них про бле ма по по врат ку већ и као на
чин на ко ји це ла ге не ра ци ја до жи вља ва тај „нај ту жни ји до жи вљај 
чо ве ка”, ка ко га име ну је Цр њан ски. Сто га је на слов дво сми слен 
– опи су је и про та го ни сту и ло ка ци ју на ко ју се он вра ћа, од но сно 
но си о ца рад ње и про стор у ком се рад ња од ви ја54, као што се и су
коб у њој од ви ја на два ни воа, са око ли ном и са по ро ди цом. При
по вет ка по чи ње опи сом Креб со вог по врат ка и ан ти кли мак са на 
ко ји он на и ла зи у ле то 1919.55 и чи ње ни цом да он „уоп ште ни је 
хтео да при ча о ра ту”: ни ти има по тре бу за ти ме, ни ти ико же ли 

52 Ни ков жи вот ко ре спон ди ра са ау то ро вим, а збир ка пра ти ње го во са
зре ва ње и по вра так из ра та, те је та ко це лу об је ди њу је „је дан лик на чи јем се 
спо знај ном хо ри зон ту огле да ју сва ис ку ше ња ње го ве ге не ра ци је”, ко ји сто га и 
по ста је епи том на ра шта ја ко ји на кон ра та не мо же да се при вик не на мир но доп
ски жи вот, В. Гор дић, нав. де ло, 156–157; P. Young, Er nest He ming way: A Re con
si de ra tion, 31.

53 На рат алу ди ра ју и при по вет ке „Мач ка на ки ши” (по ми ње се спо ме ник 
па лим вој ни ци ма, а при по вет ка је на пи са на на про ле ће 1923, ка да је ау тор са 
су пру гом по се тио Па ун да у Ра па лу, C. Ba ker, нав. де ло, 135; John Co has sey, He
ming way and Po und: A Most Un li kely Fri en dship, McFar land & Com pany, Inc., Jef
fer son 2014, 42), „Ван се зо не” (је дан од ју на ка је био у ра ту, а са да но си „вој нич ку 
тор би цу пре ко ра ме на” и чу ва ал ко хол у џе пу „свог ста рог вој нич ког ка пу та”, 
Е. Хе мин гвеј, При по вет ке, 202–203) и „Мој ста ри” (при по ве да чев отац је џо кеј 
ко ји при ча ка ко су он и при ја те љи „за вре ме ра та одр жа ва ли ре дов не тр ке на 
ју гу Фран цу ске”, исто, 236), док се при по вет ка „На при ста ни шту у Смир ни”, 
ко ја се по ја ви ла у на ред ном из да њу збир ке из 1930, ба ви Грч котур ским ра том.

54 У пи та њу је игра ре чи „Sol di er’s Ho me” ко ја мо же да озна ча ва и „вој
ни ков дом”, али и ре че ни цу „вој ник се вра тио”, па чак и уста но ву за мен тал но 
ле че ње при пад ни ка вој ске, а уз то се Хе мин гвеј по и гра ва и ре чи ма ко је ко ри сти: 
Кребс је „вој ник” – а не „бив ши вој ник”, „Аме ри ка нац”, „по врат ник”, „пре жи
ве ли” или „син” – док „дом” озна ча ва по ро дич ни про стор и све про бле ме у 
од но си ма ро ди те ља и си на. Нај зад, ако се на слов ту ма чи на пр ви на чин, ак це нат 
се ста вља на дом и по ро ди цу, а у дру гом слу ча ју се по тен ци ра ју про та го ни ста 
и ње го ве рат не тра у ме, R. P. Lamb, нав. де ло, 138–139.

55 „У вре ме ка да се Кребс вра тио у свој род ни град у Окла хо ми, са до че
ки ва њем хе ро ја би ло је за вр ше но. Он се вра тио ису ви ше ка сно. Љу ди из гра да 
ко ји су би ли мо би ли са ни ве о ма су ле по по здра вље ни и до че ка ни при ли ком по
врат ка. Хи сте ри ја је на ве ли ко вла да ла. Са да је на ста ла ре ак ци ја. Свет је, из гле
да, ми слио да је при лич но сме шно што се Кребс вра ћа та ко ка сно, не ко ли ко 
го ди на по за вр шет ку ра та”, Е. Хе мин гвеј, При по вет ке, 175.
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да га слу ша по што се град на слу шао ису ви ше „при ча о звер стви ма 
да би га уз бу ђи ва ли ствар ни до га ђа ји”.56 Сто га ње го ве при че ка ко 
је био при су тан у пет би та ка у Фран цу ској у дру гој по ло ви ни 1918. 
го ди не не на и ла зе на раз у ме ва ње око ли не те, да би при ву као па
жњу, он по чи ње да при пи су је се би ту ђа ис ку ства. Ме ђу тим, ла жи 
до во де до су прот ног ефек та, и он осе ћа од врат ност пре ма ра ту и 
све му што је пре жи вео у Евро пи, што ка сни је во ди до стра ха, по
себ но у раз го во ру са дру гим вој ни ци ма. Он гу би од нос са око ли
ном и при ли ку да по де ли сво ја ис ку ства и тра у ме са не ким ко би га 
раз у мео, и на по слет ку оста је сâм: емо тив но, мен тал но и фи зич ки. 
Не мо же да оства ри од нос са де вој ка ма и при се ћа се ве за из ра та, 
што га до во ди до за кључ ка да се та да осе ћао бо ље: „Ми слио је о 
Фран цу ској, а он да по чео да ми сли о Не мач кој. Узев ши све укуп но, 
ви ше је во лео Не мач ку. Ни је же лео да на пу сти Не мач ку. Ни је же лео 
да се вра ти ку ћи. Ипак, до шао је ку ћи.”57 Кул ми на ци ја ње го вог од
су ства из ствар ног све та до ла зи при ли ком чи та ња књи ге о ра ту 
ко ја је „нај за ни мљи ви ја ствар ко ју је про чи тао до та да” јер от кри ва 
де та ље би та ка у ко ји ма је уче ство вао, и тек та да схва та шта је рат и 
кроз шта је он про шао: „Са да је за и ста до би јао по јам о ра ту. Он је 
био до бар вој ник. То је не што зна чи ло.”58 Овај от клон од ствар но сти 
пре сли ка ва се у ра сту ћем кон флик ту са по ро ди цом: две мла ђе се стре 
га иде а ли зу ју, отац је не за ин те ре со ван, а мај ка тра жи од ње га да 
про на ђе по сао и по ка зу је не ис кре ну бри гу о ње му. Кребс од лу чу је 
да ће про на ћи по сао у Кан зас Си ти ју, зна ју ћи да је „ио на ко све про
шло” (рат, про бле ми, не при јат ни раз го во ри, не ра зу ме ва ње ро ди теља 
и де тињ ство), иа ко, и да ље, „ни шта од све га то га ни је га дир ну ло”.59 
Ова ква од лу ка је бег из до ма, ко ји је јед на ко на по ран као ра ти ште, 
али и но ва вер зи ја смр ти ко ју је спре ман да при хва ти.60 Он на сту па 
из по зи ци је ви ше стру ког гу бит ни ка ко јег су по ра зи ли рат, дом, при
ја те љи и по ро ди ца, и за то је у ста њу апа ти је, не спо со бан да се посве
ти би ло че му.61 Он се до не кле чи та и као пре те ча Мер соа, про та го
ни сте Ка ми је вог ро ма на Стра нац, јер „са мог се бе од се ца од све га 
и сва ко га, од лу чан да лу та кроз жи вот без би ло ка квих ве за, у ста
њу емо тив не не у трал но сти”62, из ра ста ју ћи у сим бол оштре кри
ти ке по сле рат ног по рет ка у ком ци ви ли из оп шта ва ју вој ни ке.

56 Исто, 176.
57 Исто, 179.
58 Исто, 179–180.
59 Исто, 185.
60 Leo Gur ko, Er nest He ming way and the Pur su it of He ro ism, Tho mas Y. Cro well 

Com pany, New York 1968, 183.
61 Ja mes Fen ton, „In tro duc tion”, у: Er nest He ming way, The Col lec ted Sto ri es, 

ed. Ja mes Fen ton, Ran dom Ho u se, Lon don 1995, xix.
62 L. Gur ko, нав. де ло, 182.
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Дво стру кост ове при по вет ке по на вља и „Ве ли ка ре ка са два 
ср ца”, ко ја је, сем то га што са др жи два одво је на де ла – из ме ђу њих 
се, и у збир ци У на ше вре ме, и у из да њи ма са бра не при по вед не 
про зе, штам па пет на е сто по гла вље, ра ни ја ви ње та број 17 – слич но 
„Вој ни ко вом до му” исто вре ме но ис тра жу је уну тра шње емо тив но 
ста ње про та го ни сте Ни ка Адам са и ње гов од нос са око ли ном. У 
овој ин тер пре та ци ји, Хе мин гве јев ју нак ли чи на Креб са (истих је 
го ди на и у слич ној жи вот ној си ту а ци ји), али се са рат ним се ћа
њи ма и тра у ма ма су о ча ва на дру га чи ји на чин: оса мо ста љи ва њем, 
дис тан ци ра њем и по тра гом за уну тра шњим ми ром у при ро ди. Сам 
ау тор је то ком сеп тем бра 1919. са два при ја те ља био на слич ној 
ри бо ло вач кој екс кур зи ји у бли зи ни ми чи ген ског гра да Се не ја, где 
се и од ви ја рад ња при по вет ке63, а тај пут има пре су дан ути цај на 
ње га и на Ни ка, по ма жу ћи им да раз у ме ју и при хва те сво је рат не 
тра у ме. Уз ау то би о граф ски еле мент, при по вет ка је кључ на за раз
у ме ва ње „прин ци па ле де ног бре га” јер се, ка ко Хе мин гвеј пи ше 
уред ни ку из да ња Чар лсу Пу ру, ба ви „мом ком ко ји се вра ћа из 
ра та. Али рат се ни ка да не спо ми ње, ко ли ко се се ћам”.64 Сто га не 
чу ди што је ово де ло оце ње но као „нај по зна ти је бе ле три стич ко 
де ло о ра ту у ко јем се рат уоп ште не по ми ње. Упра во је од су ство 
ра та по ен та при по вет ке”.65 Хе мин гвеј се бу нио због ре цеп ци је 
при по вет ке, би ло да се она чи та са пред зна њем о кон тек сту у ко
јем је на ста ла или не – ако се по сма тра у кон тек сту збир ке, она 
има по вла шћен по ло жај и кул ми ни ра до та да шње емо ци је ау то ра 
из прет ход них тек сто ва и ње гов став да је рат „кључ на чи ње ни ца 
на шег вре ме на”66, а чак и ако се гле да за себ но осе ћа ју се те ско ба 
ко ја при ти ска ју на ке и алу зи је на Пр ви свет ски рат, ко ји обе ле жа ва 
цео на ра штај ко јем при па да Ник – твр де ћи да је ни ко не раз у ме на 
пра ви на чин иа ко је у пи та њу јед но став на пре ми са о по вре ди, пе
ца њу, бе гу, тра у ми и по ку ша ју да се не из гу би ра зум на кон ра та.67 
Стил при по вет ке је алу зи ван и пре ци зан, и ау тор пре но си све што 
ми сли о ра ту, а не же ли да на пи ше – украт ко, ра ди се о стил ски 
мо жда и нај сре ђе ни јој Хе мин гве је вој про зи, у ко ју он уно си огро ман 

63 R. P. Lamb, нав. де ло, 138. Хе мин гвеј опи су је овај пут у пи сму при ја те љу 
из сре ди не сеп тем бра 1919, а мар та 1925, док оче ку је об ја вљи ва ње при по вет ке у 
ча со пи су This Qu ar ter, у пи сму оцу пре ци зи ра да се ра ди о ре ци Фокс, E. He ming
way, Se lec ted Let ters..., нав. де ло, 28–29, 153.

64 Исто, 798.
65 Alex Ver non, Sol di ers On ce and Still: Er nest He ming way, Ja mes Sal ter, and 

Tim O’B rien, Uni ver sity of Io wa Press, Io wa City, 2004, 63.
66 Jo seph M. Flo ra, „Sol di er Ho me: ’Big TwoHe ar ted Ri ver’”, у: Blo om’s 

Ma jor Li te rary Cha rac ters: Nick Adams, ed. Ha rold Blo om, Chel sea Ho u se Press, 
New York 2004, 43.

67 P. Young, Er nest He ming way, 5–6.
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део ис ку ства и зна ње ко је усва ја у Па ри зу два де се тих. Ње гов стил 
под се ћа на Ро ла на Бар та (стил је „го то во из ван [књижевности]: из 
пи шче вог те ла и ње го ве про шло сти ра ђа ју се сли ке, на чин из ра жа
ва ња, реч ник, и по ста ју ма лопо ма ло пра ви ау то ма ти зми ње го ве 
умет но сти”68), а та ко се и Хе мин гве јев стил ра ђа из ви ше из во ра 
и спа ја у из раз ко ји на (не)от кри ва ју ћи на чин го во ри о ра ту. При
по вет ка по чи ње ско ро апо ка лип тич ном сли ком гра да69 ко ја про
јек ту је се ћа ња на рат, по вре ду и уни ште ње70, и ан ти ци пи ра не мир 
чи ја је су прот ност при ро да у ко ју Ник сту па. Слич но Креб су, и он 
је „све оста вио за со бом, по тре бу да раз ми шља, по тре бу да пи ше 
и све оста ле по тре бе”71, а баш због то га је у ста њу да се по све ти 
про чи шће њу. При ро да је сте из го ре ла, али те ско ба се пре тва ра у 
спо кој, и Ник схва та да се це лог да на осе ћа срећ но: „Са да су сви 
по сло ви би ли по свр ша ва ни. Ово је мо ра ло да се ура ди. И са да је 
го то во. Био је то на по ран пут. Осе ћао се ве о ма умо ран. Са да је би ло 
го то во”.72 На по кон спре ман да ра ци о на ли зу је сво је рат но ис ку ство 
и по ми ри се са гу би ци ма, Ник се дис тан ци ра од око ли не и по све
ћу је соп стве ном би ћу у при ро ди. Крат ке ре че ни це и број ни опи си 
око ли не упу ћу ју на по све ћи ва ње де та љи ма ко ји ма Ник же ли да 
од вра ти ми сли од оно га што га ти шти, а ау тор се од лу чу је за ме
ша ви ну на ту ра ли стич ких сли ка и ре пор тер ског сти ла да по ка же 
про стор ну и емо тив ну изо ла ци ју про та го ни сте ко ји се фо ку си ра 
на фи зич ке ак тив но сти уме сто емо ци је и се ћа ња.73 На ра ци ја ко ја 
оби лу је пре ци зним опи сом ње го вих рад њи на ста вља се и у дру гом 
де лу при по вет ке, а он је уз бу ђен и сре ћан, док тек кат кад про ви ри 
не ки де таљ ко ји при зи ва про шлост и вој нич ко по на ша ње, као, ре
ци мо, пе дант но уре ђе ње ло го ра. Дру гог да на ло го ро ва ња Ник се 
по све ћу је пе ца њу, али ње го во рас по ло же ње ва ри ра: иа ко се пре 
пе ца ња осе ћао „чврст као сте на”, он је на из ме нич но на пет и опу
штен, а ње го ва по ти ште ност тек ка сни је иш че за ва. Нај зад, уда
ља ва ње од про бле ма ци ви ли за ци је сми ру је Ни ка и он про во ди 
при јат но вре ме све док не спа зи да ре ка пре ла зи у мо чва ру. Као и 
на по чет ку при по вет ке, опис про сто ра и ан ти па тич ност при ро де 

68 Ро лан Барт, „Нул ти сте пен пи сма”, у: Књи жев ност, ми то ло ги ја, се мио
ло ги ја, прев. Иван Чо ло вић, Но лит, Бе о град 1979, 10.

69 „Од три на ест ка фа ни ца, ко је су се на ла зи ле дуж јед не ули це у Се не ју, 
ни је ни тра га оста ло. Те ме љи оп штин ске згра де стр ча ли су из над зе мље. Ка мен 
је био из ва љен и ис пу цао од ве тра. То је би ло све што је оста ло до гра ди ћа Се
не ја”, Е. Хе мин гвеј, При по вет ке, 243.

70 L. Gur ko 1968, нав. де ло, 202.
71 Е. Хе мин гвеј, При по вет ке, 245.
72 Исто, 251.
73 Shel don Nor man Greb stein, He ming way’s Craft, So ut hern Il li no is Uni ver sity 
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кри ју ду бље зна че ње, и мо чва ра за пра во пред ста вља све што ју нак 
по ку ша ва да оста ви иза се бе. Он за зи ре од мо чва ре и же ли да је 
из бег не: „У мо чва ри пе ца ње је пред ста вља ло тра гич ну аван ту ру. 
Ник то ни је же лео. Да нас ви ше ни је хтео да иде да ље низ ре ку.”74 
И да ље не от кри ва ју ћи пре ви ше, Хе мин гвеј окон ча ва при по вет ку 
охра бру ју ћим осе ћа њем да ће Ник уско ро ус пе ти да пре ва зи ђе 
сво је про бле ме: „Вра ћао се у ло гор. Окре те се и по гле да уна зад. 
Кроз др ве ће ре ка се је два на зи ра ла. Оста ло је још мно го да на када 
ће мо ћи да пе ца у мо чва ри.”75 Си ту а ци ја се раз ре ша ва по зи тив ним 
ис хо дом и из ве сно је да ће ју нак и ау тор ус пе ти да ра ци о на ли зу ју 
стра хо ве, раз ре ше тра у ме и пре ђу пре ко се ћа ња на рат.

* * *

Збир ка У на ше вре ме, је дан од бит ни јих на сло ва Ер не ста Хе
мин гве ја и ње го ва ини ци ја ци ја у свет књи жев но сти, са др жи не ке 
од ње го вих нај у спе ли јих при по ве да ка. Ме ђу тим, зна чај ове збир
ке ни је са мо у ње ном ефек ту и тех нич ким до стиг ну ћи ма већ и у 
опо рав ку ау то ра од тра у ма Пр вог свет ског ра та. Ови тек сто ви до
ка зу ју до ме те Хе мин гве је вих по е тич ких прин ци па, као и раз ли чи
те на чи не про зног об ли ко ва ња рат ног ис ку ства. Сто га збир ка У 
на ше вре ме за слу жу је чи та лач ку па жњу, а тек сто ви у њој се на ме
ћу као кључ ни за овог ау то ра и по ста ју за ме так ње го вог ка сни јег 
ра да.

Мср Дра ган Б. Ба бић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Док тор ске сту ди је
dra ganb.com @gmail.com 

74 Е. Хе мин гвеј, При по вет ке, 271–272.
75 Исто.




