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О ТРА У МИ И ПРИ ЧА ЊУ

Игор Ма ро је вић, Оста ци све та, Де ре та, Бе о град 2020

На кон за о кру жи ва ња Бе о град ског пе ток њиж ја и об ја вљи ва ња Ро
ма на о пи јан стви ма, Игор Ма ро је вић вра тио се ци клу су „Ет но фик ци ја” 
и ро ма ни ма Же га, Шнит и Мај чи на ру ка при дру жио ро ман Оста ци 
све та. Да кле, пи сац се вра тио по е ти ци ба вље ња тра у ма тич ним исто риј
ским те ма ма 20. ве ка из са вре ме не на ди де о ло шке пер спек ти ве. Оста ци 
све та об ја вље ни су у ок то бру 2020. го ди не и не сум њи во су је дан од књи
жев них на сло ва ко ји при вла чи нај ве ћу па жњу чи та лач ке пу бли ке. По твр
ду то га пред ста вља ју на гра де „Тро но шки ро до слов”, Со ла ри сов ро ман 
го ди не и на гра да „Ме ша Се ли мо вић”. Чи та о ци и нај ма ње два де сет и се дам 
кри ти ча ра уса гла си ли су се у јед ном: ово је је дан од нај бо љих ро ма на 
про те кле го ди не. Ко рак да ље на пра вио је Игор Пе ри шић пред ста вља ју ћи 
га као „је дан од нај бо љих срп ских ро ма на у два де сет пр вом сто ле ћу”. Про
шла је тек пе ти на два де сет и пр вог сто ле ћа, те је ја сно да је ова кав кри
тич ки суд, нај бла же ре че но, пре у ра њен. 

Mного је про бле ма тич ни је што се овај ро ман ре кла ми ра као „пр ви 
срп ски ро ман о Ја се нов цу”. Мар ке тинг је учи нио сво је, а на ру ку му је 
ишао и мо ме нат об ја вљи ва ња. Као што је Ипо ли ту Те ну би ло ва жно у 
ком тре нут ку се пи сац укљу чу је у књи жев ност, та ко је ва жно у ком тре
нут ку се књи га об ја вљу је. Ја сно је да је то исти ме сец у ко ме је у Ре пу
бли ци Ср би ји тре ба ло да се одр жи пре ми је ра фил ма Да ра из Ја се нов ца, 
а у ко ме се у Бо сни и Хер це го ви ни еми то вао филм Quo va dis, Ai da?. Ако 
су се те ме стра да ња у Ја се нов цу и Сре бре ни ци у прет ход ном пе ри о ду 
по при лич но из бе га ва ле, са да су у жи жи јав но сти и пу тем филм ске и 
пу тем књи жев не умет но сти. Сто га, мо ра мо на по чет ку на гла си ти да је 
ба вље ње те мом Ја се нов ца са мо је дан део овог ро ма на, ко ји, прем да цен
трал ни, не за у зи ма ни че твр ти ну стра ни ца Ма ро је ви ће ве до сад нај о бим
ни је књи ге. Да кле, ово ни је ро ман о Ја се нов цу, већ је Ја се но вац са мо 
је дан од до ми нант них и раз ра ђе них мо ти ва.

Оста ци све та је ро ман о жи во ту на кон про жи вље них тра у ма, оних 
лич них и ко лек тив них. Укр шта ју ћи пу те ве сво јих ју на ка, Ма ро је вић 
ства ра усло ве за раз го вор о чи та вом ди ја па зо ну бол них та ча ка исто ри
је, те ње го ви ју на ци при по ве да ју о Шпан ском гра ђан ском ра ту, бо рав ку 
и зло чи ни ма у Ја се нов цу, зло чи ни ма у Блај бур гу, Ма ри бо ру, Кра ви ца ма 
и Сре бре ни ци, при че му је њи хо ва са да шњост обе ле же на НА ТО бом
бар до ва њем Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је. Иа ко се ба ви из у зет но осе
тљи вим те ма ма, Игор Ма ро је вић за др жа ва објек тив ност и сва та ве ли ка 
стра да ња при ка зу је по ли пер спек тив но. При по ве дач ки по сту пак ко ји му 
то омо гу ћа ва је сте вр ста улан ча ног ска за, где се ли ко ви кре ћу кроз про
стор (се ћа њи ма и кроз вре ме) и сме њу ју у уло га ма го вор ни ка, а у ко ме су 
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са го вор ни ци тј. слу ша о ци при сут ни пу тем зна ка три тач ке. Спа ја ју ћи 
већ по зна те при по вед не тех ни ке у је дан осо бен по сту пак, Ма ро је вић 
ве што про на ла зи нај не у трал ни ји на чин го во ре ња о зло чи ни ма. Сам сказ, 
као при по вед на сти ли за ци ја, по чи ва на си му ла ци ји усме ног мо но ло га 
лич но сти ко ја нај че шће го во ри о сво јим успо ме на ма, до га ђа ји ма у ко ји
ма је уче сто ва ла или ко ји ма је све до чи ла. То би са мим тим био нај бо љи 
на чин за ди рек тан го вор о про жи вље ним тра у ма ма, при че му су оне опи
са не и из пер спек ти ве жр та ва и из пер спек ти ве џе ла та. Ме ђу ју на ци ма 
та ко ће се на ћи На да Мар ко вић, же на ко ја је пре жи ве ла Шпан ски гра
ђан ски рат и Ја се но вац, Ва хид Ва јо Мех ме до вић, сре бре нич ки му сли ман 
и на став ник исто ри је, Лу ка Чи пељ, бо рац у Шпан ском гра ђан ском ра ту, 
а доц ни је чо век ко ји ће уби ја ти у Блај бур гу и Ма ри бо ру, Ви лим Пе трач, 
уста ша и умет ник. 

Ро ман се са сто ји од укуп но осам на ест по гла вља, по де ље них у че
ти ри де ла пре ма вре мен ским од ред ни ца ма, ко је об у хва та ју пе ри од од 
кра ја 1998. го ди не до кра ја 1999. го ди не. Па жњу при вла че са ми на сло ви 
по гла вља ко ји од го ва ра ју име ни ма сво јих при по ве да ча, од но сно при ча
ла ца. Нај зна чај ни ји при ча о ци је су М. И. и На да Мар ко вић, ко ји го во ре 
по пет пу та. Но ви нар М. И. је ју нак ко ји нас уво ди у при чу о оста ци ма 
све та и оста ци ма тра у ма, ко ји омо гу ћа ва су срет и по ве зи ва ње свих оста
лих ли ко ва, а ко ји ће има ти и по след њу реч у ро ма ну. Од име но ва ња 
пу тем ини ци ја ла М. И., пре ко М. Инић, по след ње по гла вље ће за вр ши
ти као Мар тин Инић, чо век ко ји ће се са бра ти у ка квута кву це ли ну и 
по ку ша ти да са дра гом же ном из све та тра у ма за ко ра чи ка бу дућ но сти 
и, ве ро ват но, мрач ном хе пи ен ду. Слич ну тран сфор ма ци ју пу тем име на 
има и На да Мар ко вић. О Шпан ском гра ђан ском ра ту она при по ве да као 
Еспе ран са Мар ко вић, о де ло ва њу у Ко му ни стич кој пар ти ји у За гре бу 
при по ве да као дру га ри ца На да, а у нај по тре сни јем по гла вљу, по гла вљу 
о бо рав ку у жен ском ло го ру у Ја се нов цу, при по ве да као 1346. Упра во то 
сво ђе ње на број, на са мо јед ну од хи ља да ло го ра ши ца, ко ја о дру гим 
ло го ра ши ца ма, та ко ђе, го во ри пу тем бро је ва, пред ста вља вр ло ус пе ли 
еле мент ка рак те ри за ци је и при ка зи ва ња ло го ра шког иде ни те та. На дин 
глас ће би ти при су тан и у по гла вљи ма ко ји ма се да је пер спек ти ва Лу ке 
Чи пе ља и Ви ли ма Пе тра ча. Ако при ча о ци је дан дру гом пре да ју при по
ве дач ку шта фе ту или не ки не ви дљи ви ми кро фон, у овим по гла вљи ма 
он се за др жа ва у На ди ним ру ка ма и она пре но си ре чи од сут них при по
ве да ча. Мо гли би смо ре ћи да На да при ча Лу ку и Ви ли ма. 

У том све тлу, по себ ну па жњу при вла чи по гла вље у ко ме се пер спек
ти ва Ви ли ма Пе тра ча да је пу тем ње го ве бе ле жни це, ко ју На да бри жљи во 
чу ва и ко ја пред ста вља пи са ни траг бив шег аван гард ног пе сни ка, по све
ће ног по ку ша ју да са по е зи је пре ђе на про зу. Бе ле жни ца функ ци о ни ше у 
тек сту као умет ну ти до ку мент и са др жи пе сму „Пр ви дој мо ви о Ја се нов
цу” и про грам о осо бе ном умет нич ком прав цу, „Ма ни фест ибе рар ти зма”, 
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ко ји пред ста вља пи са ње о уби ја њу и уби ја ње да би се пи са ло, где је ар ти
зам под ре ђен др жав ном вођ ству, а умет ник зло чи нач ки ан га жо ва но би ће. 
Ту су и две при че, „Ри еч не ду жна зло чин ца” и „По све ин тим на при ча”. 
За хва љу ју ћи овом до ку мен ту, лик Ви ли ма Пе тра ча об ли ку је се пу тем 
спа ја ња ње го вих ре чи са прет ход но из го во ре ним На ди ним ре чи ма и 
ис кр са ва као нај у пе ча тљи ви ји и нај у спе ли ји. Уста шаумет ник је ди ни је 
за и ста об ли лик у ро ма ну и је дан је од нај бо љих не га тив них ју на ка са
вре ме не срп ске про зе. Пла во ко си зло чи нац, не схва ће ни екс пре си о ни ста, 
нео ства ре ни је му шка рац и умет ник, ко ји, па те ћи за Лу ци јом, гра ви ти
ра ка пур гер ки На ди Мар ко вић и по ста вља се као њен је ди ни за штит ник 
у ло го ру. Чи та лац мо же да пра ти раз вој њи хо вог од но са, од су ро вих си
ло ва ња до нај и скре ни јег ис по ве да ња, да би кул ми на ци ја би ла Ви ли мо ва 
смрт. Му шка рац ко ји је кроз стра ни це и стра ни це пи ску тао, са да је умро 
до сто јан стве но и по след њим гла сом до се гао је му жев ност, а крај ње го
вог те ла је, уме сто да по бег не са оста лим ло го ра ши ма, оста ла На да Мар
ко вић. Јед но оп ште ме сто – дра га над те лом стра да лог ју на ка – иш чаше
но је по ве зи ва њем с ли ко ви ма ја се но вач ке ло го ра ши це и уста ше ко ји ју 
зло ста вљао, али оно упр кос то ме за др жа ва сво ју уз ви ше ност и по ка зује 
нам На ди ну ду бо ку за хвал ност и не ки вид крат ко трај не за љу бље но сти.

На су прот ова квој ком плек сно сти у ка рак те ри за ци ји, сто је Мар тин 
Инић и Иван ка Нов чић. Пр ви лик је ну жан за функ ци о ни са ње чи та вог 
ро ма на, али дру ги је пло шан и је дан од ма ро је ви ћев ски сте ре о тип них 
жен ских ли ко ва – Бе о гра ђан ка ис пи са на му шким пе ром, ко ја пред ста
вља пред мет же ље и М. И. и ње го вог пси хи ја тра Бо шка Чи пе ља. Је ди на 
слут ња ком плек сно сти ње ног ли ка мо гла би се на ћи у же љи да се по
бег не од на до ла зе ће тра у ме и на ук да лич но сти 20. ве ка ни су ни ка ко 
мо гле да по бег ну од исто ри је, ма кар она би ла оли че на у си ло ва те љу 
Мо ја шу Ка жи ћу. Оно што је чи ни па пир на том лич но шћу је сте и чи ње
ни ца да је њен го вор сла би је је зич ки уоб ли чен и све ден на го вор ко ји би 
пре мо гао да се име ну је књи шким, не го што би мо гао да се чу је у ре ал
но сти. Сказ увек пре тен ду је на ефе кат ре а ли стич но сти, те би ово би ла 
јед на од мањ ка во сти, ко ја не би би ла то ли ко из ра же на да се не на ла зи 
по ред дру гих од лич но је зич ки ока рак те ри са них ли ко ва. 

Ја сно је да је Игор Ма ро је вић из не дрио је дан из у зет но ком плек сан 
и упе ча тљив ро ман, пре до чен до бро ода бра ном на ра то ло шком стра те ги
јом, али те ма Ја се нов ца оста вља по сту пак у сен ци и де лу је да ба вље ње 
њо ме са мо по се би иза зи ва из ра зи то по зи тив ну ре цеп ци ју. Ро ман је сте 
до бар, али он има и сво јих сла би јих стра на, те ће тек ста ти на кан тар 
књи жев не исто ри је. Глав но пи та ње ко је он по кре ће у при ка зи ва чу је сте 
да ли је ово нај а де кват ни ји стил пи са ња о ве ли ким стра да њи ма, иа ко 
са ма на ра то ло шка стра те ги ја је сте до бра. Циљ је ре а ли стич но пред ста
ви ти до га ђа је и тра у ма тич не сце не, али оне не рет ко скли зну у ра ди кал ни 
на ту ра ли зам, гну сност, нај ек спли цит ни је на си ље и вул гар ност. Прем да 
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ре ал ни до га ђа ји је су би ли та кви, њи хо во књи жев но уоб ли ча ва ње мо ра
ло би да по ка зу је и од ли ке умет нич ког, а не са мо од ли ке ве штог пи са ња. 

Узми мо за при мер пи са ње о Ја се нов цу. Је дан од нај ста ри јих књи
жев них тек сто ва је сте „Осло бо ђе ни Ја се но вац” Ћа ми ла Си ја ри ћа, пи сца 
и но ви на ра ко ји је ме ђу пр ви ма 1945. го ди не про ше тао оба лом Са ве и 
по се тио остат ке ло го ра. Иа ко не ве лик оби мом, овај књи жев ни текст би 
стил ски мо гао ста ти ра ме уз ра ме с Ну ши ће вим ро ма ном Де вет сто пет
на е ста: тра ге ди ја јед ног на ро да. Реч је о де ли ма ко ја те му стра да ња ис пи
су ју уз ви ше ним сти лом, ко ји ра чу на на су ге сти ју. На рав но, од пи сца 21. 
ве ка не мо же мо оче ки ва ти да пи ше на исти на чин као пи сци 20. ве ка, по
себ но због чи ње ни це да он не ма пре тен зи ју да се ба ви са мим при по ве
да њем о стра да њу, већ оним што по сле ње га оста је, али пи са ње о стра
да њи ма је ипак ну жан део ро ма на. Упра во у том сег мен ту, Ма ро је вић 
из не ве ра ва су ге стив ност књи жев не умет но сти. Ни је ли упра во јед на од 
нај у спе ли јих Ан дри ће вих при по ве да ка она о не га тив ном ју на ку Му ста фи 
Ма џа ру, о ко ме са зна је мо да је чи нио сва ка ква зло де ла, али по сред ством 
ње го вих сно ва и оп се сив не ми сли да је свет пун га да? Же на у цр ни ни из 
сна до вољ на је су ге сти ја број них си ло ва ња ко је је ју нак си гур но по чи нио. 

У том све тлу, мо гле би се ис та ћи две иден тич не ја се но вач ке сли ке 
о ко ји ма пи шу и Ма ро је вић и Си ја рић. Јед на сли ка би ло би по сма тра ње 
ле ше ва у ре ци Са ви, а дру га го ми ла сле пље не кр ва ве оде ће усмр ће них 
ло го ра ша. Прем да су и Си ја ри ће ве сли ке гро теск не и уз не ми ру ју ће, оне 
су умет нич ки ус пе ли је, док Ма ро је ви ће во пи са ње иде до ра ди кал ног 
на ту ра ли зма и не пра ви суп ти лан из бор при пред ста вља њу на си ља. 
По сле ди ца то га је да чи та лац ни је то ли ко пре пла вљен тра гич но шћу до
га ђа ја, ко ли ко је пре пла вљен гну сно шћу не че га што би се мо гло на зва ти 
пор но гра фи јом на си ља. У том сми слу де лу је да Игор Ма ро је вић ну ди 
јед ну мно го де мо кра тич ни је уоб ли че ну ви зи ју стра да ња, све де ну на те ло, 
на оно пол но и кр ва во. По сто је сли ке ко је су то ли ко екс пли цит не да се 
ис цр пљу ју у са мом шо ки ра њу. Нај бо љи при мер та кве сли ке је сте ис ка
са пље ни ста рац из Сре бре ни це, оде вен у хал те ре. Су штин ски, не тре ба 
сум ња ти у мо гућ но сти чи та ла ца да су ге сти јом са ми ство ре до вољ но 
сли ко ви те при зо ре у уму. При ме ра ра ди, Ћа мил Си ја рић из у зет но раз
ра ђу је мо тив оста та ка оде ће ло го ра ша и вр ло су ге стив но до ча ра ва сви
ре пост пре ма де ци опи си ва њем про на ђе не деч је ча ра пи це или деч јег 
си пер чи ћа, тј. пор ти кле и сли ке пу жа и па туљ ка из ве зе них на њој. Је дан 
та кав пред мет, аде кват но пред ста вљен, има ве ће умет нич ке мо гућ но сти 
не го при ка зи ва ње кон крет ног на си ља. 

У Оста ци ма све та ва ља ло би ис та ћи и два на из глед не та ко зна
чај на, али вр ло ус пе ла мо мен та. Је дан је опис Али си је, де вој ке у ко ју се 
Мар тин Инић за љу бљу је у Шпа ни ји, а ко ји пред ста вља од лич ну ка рак
те ри за ци ју ре чи ма да је она де ло ва ла „као ћер ка ко ју отац во ли тач но 
ко ли ко тре ба”. Дру ги се од но си на Ва ја Мех ме до ви ћа и ње го ве три из да је 
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цве ћа, ко је пред ста вља ју нео че ки ва но по е ти чан еле мент ро ма на. Пр ва 
из да ја цве ћа до го ди ла се у ра ту де ве де се тих, ка да је Ва хид са по ро ди цом 
на пу стио стан и оста вио иза се бе фи ку се, фи лан ден дро не и как ту се, ко је 
је уз га јао од од ла ска у пен зи ју. Дру га из да ја цве ћа би ла је на пу шта ње 
по сла ба што ва на у Ло за ни због по тре бе за исто ри јом и по врат ка у Сре
бре ни цу. Тре ћа из да ја цве ћа пак би ла је гу би так во ље за ње го вим уз га
ја њем услед те шког ду шев ног ста ња и муч не ат мос фе ре у гра ду у ко ме је 
жи вео. Ја сно је да цве ће ов де пред ста вља ин вен тив ни на чин да се пред
ста ви део Ва хи до вог жи вот ног пу та, од но сно да се умет нич ки осе тљи во 
по ве жу три ње го ве епи зо де. 

Узме мо ли све ово у об зир, са си гур но шћу мо же мо за кљу чи ти да 
је Игор Ма ро је вић из не дрио ја ко уме шно на пи сан ро ман, ко ји ће, не
сум њи во, би ти за ни мљив за да ља на ра то ло шка ис тра жи ва ња. Ме ђу тим, 
са ма ре цеп ци ја ро ма на пре ви ше је обо је на мар ке тин шким фор си ра њем 
ети ке те „пр вог срп ског ро ма на о Ја се нов цу”, те се ви ше сво ди на по хва ле 
са мог из бо ра те ме уме сто да се по хва ле те ме ље на ствар ним ква ли те ти ма 
ро ма на, по пут при по вед не стра те ги је или из у зет ног не га тив ног ју на ка. 
Пи са ње о жи во ту на кон тра у ма, о оста ци ма све та, де фак то је сте до бар 
при ступ иза бра ним исто риј ским до га ђа ји ма, али би све би ло знат но успе
ли је да се Ма ро је вић ви ше осло нио на су ге стив ност књи жев но сти, не го 
на но ви нар ско на че ло if it ble eds, it le ads.

Јо ва на ТО ДО РО ВИЋ

КА ЛЕ И ДО СКОП СКО ПРИ ЧА ЊЕ СВЕ ТА

Фра ња Пе три но вић, Ко нач ни из ве шта ји о рав но те жи, Ака дем ска књи га 
2020

Уко ли ко би смо же ле ли да име ну је мо ну кле ус ро ма неск ног трип ти
ха Фра ње Пе три но ви ћа ко ји чи не Ал ма шки кру жо ци ле че них ме се ча ра 
(2011), По пра вљач огле да ла (2017), као и Ко нач ни из ве шта ји о рав но те
жи (2020), то би са свим си гур но био гу би так рав но те же. По бу ње ни ци 
и њи хов труд да се од у пру по тре си ма дру штве нопо ли тич ких ано ма ли ја 
у го ди на ма за вр шет ка ХХ ве ка, као и у они ма ко је су усле ди ле, и да се 
из бо ре за иде а ле и про на ла зак прав де у обе сми шље ним, но во на ста лим 
ку ли са ма Но вог Са да, те ма ти зо ва ни су у „не у рав но те же ним хро ни ка ма” 
Ал ма шких кру жо ка ле че них ме се ча ра. Осе ћај од ба че но сти у По пра вља чу 
огле да ла пре у зи ма Сер геј Ву ке лић, ка мен слан ски по врат ник, тра гич но 
за пе тљан у мре жу са да шњег и про шлог, лич ног и суд би не јед на ко не по
доб них, пе сни ка Сте ва на Па вло ви ћа и пи сца Ја ко ва Иг ња то ви ћа. Ју наци 




