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де ла ња – дис курс мо ли тве и сми ре ња и дис курс не ми ра и не спо кој ства. 
Ове, по ка кво ћи кон траст не прин ци пе, пе сник не су прот ста вља, већ их 
опе ва ва у це ло сти и це лис ход но сти. У то ме је пу но ћа ис цр пљи ва ња сми
сла Ко сти ће вог пе смо сло вља, али и ли ри ке уоп ште. Књи ге по пут ове 
опо ми њу срп ску и свет ску књи жев ност на су ге стив ну сна гу и сми сло
твор ни по тен ци јал по ет ске ре чи. Скром на и по кај нич ка, у ко стрет оде
ве на, пе сма Сло бо да на Ко сти ћа до да на шњих да на спрем на је да са гле да 
не до вољ но сти ра зо ре ног, раз об ли че ног све та сва ко днев не и сва ко ноћ не 
та шти не. 
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МА ЛЕ ИСТО РИ ЈЕ ВЕ ЛИ КИХ ТРА ГЕ ДИ ЈА ЕПО ХЕ

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

И да ни је не дав но до био на гра ду „Ме ша Се ли мо вић”, ро ман Оста ци 
све та Иго ра Ма ро је ви ћа би ло би де ло ко је за вре ђу је па жњу ши ро ког кру
га чи та ла ца. Ва жна те ма и на чин на ко ји је ли те рар но ин тер пре ти ра на 
до бар су при мер ка ко ве ли ке исто риј ске при че мо гу би ти ис при ча не на 
на чин са о бра зан на шем вре ме ну. 

Али по ђи мо ре дом. На кон до ми на ци је пост мо дер не у срп ској књи
жев но сти то ком по след ње две дец ни је XX ве ка, у пр ве две де це ни је XXI 
ве ка но ви ре а ли зам је по стао до ми нан тан на чин пи са ња, али пре те жно, 
уз из бе га ва ње иде о ло шког ан га жма на, што је би ла ре ак ци ја на ви ше де
це ниј ски иде о ло шки дик тат из со ци ја ли стич ког пе ри о да. Са др жај при
мар но би ва усме рен на де ми то ло ги за ци ју сва ко дне ви це и су му ла кру ма 
ко ји про жи ма ју дру штва XXI ве ка. Про за Иго ра Ма ро је ви ћа је у том 
сми слу па ра диг ма тич на. И у ро ма ни ма и у збир ка ма при ча он је на нео
ре а ли стич ки на чин те мат ски об ра ђи вао три ге о граф ска про сто ра: Бе о град, 
Бо ку Ко тор ску и Шпа ни ју. Иа ко се пр вен стве но ба вио сва ко дне ви цом 
у до ба санк ци ја и НА ТО бом бар до ва ња Ср би је и Цр не Го ре и ка сни је, у 
ње го вој про зи про ма ља ли су се де ло ви на ше но ви је исто ри је. То је по
ста ло ви дљи во и по себ но струк ту рал но ва жно у ње го вом ро ма ну Же га 
(2004), у ко јем је по сту ли трао мо дер ну ли те рар ну сли ку про шло сти. У 
том ро ма ну ће при по ве да ти о Цр ној Го ри у го ди на ма од мах на кон Пр вог 
свет ског ра та (Бо жић на по бу на из 1919. го ди не и ње ни ре флек си), што је 
епо ха ко ја ни је има ла мно го умет нич ких ин тер пре та ци ја до та да. У свему 
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што је до та да пи сао Ма ро је вић се тру дио да бу де да ле ко од би ло ка квих 
днев но по ли тич ких ан га жма на, та ко да је у овом ро ма ну на пра вио од
ре ђе ни из у зе так. Ме ђу тим, на чи ном на ко је је ово де ло на пи са но (ви ше 
вре мен ских пла но ва у при по ве да њу, кон ден зо ван је зик итд.), оно је упу
ће но ви со ко со фи сти ци ра ном чи та о цу, та ко да ни је би ло мо гу ће из во ди ти 
ко но та ци је ње го вог зна че ња без озбиљ ни је естет ске ана ли зе. (Је дан од 
ва жних ју на ка Же ге би ће То ман Ка жић, док је је дан од ва жних ју на ка 
Оста та ка све та Мо јаш Ка жић, а обо ји цу – ни ма ло слу чај но, пра ве ћи 
сим бо лич ки лук – ау тор ро ђе њем сме шта у исто ме сто Бре зо вик, по ред 
Ник ши ћа.) По том ће у ро ма ну Шнит (2007) при чу о љу бав ном тро у глу 
у це ли ни сме сти ти у Зе мун то ком тра ја ња Дру гог свет ског ра та. За тим 
ће у ро ма ну Мај чи на ру ка (2011) при по ве да ти о го то во ис тој исто риј ској 
епо хи, али са да кроз при зму суд би не не мач ког ста нов ни штва у Ју го сла
ви ји по сле Дру гог свет ског ра та (1944–1948).

Оту да ни је из не на ђе ње Ма ро је ви ћев до ла зак до те ме Шпан ског 
гра ђан ског ра та, ја се но вач ког ло го ра, Зи да ног Мо ста, Блај бур га и, у 
по за ди ни, НА ТО бом бар до ва ња Ср би је и Цр не Го ре 1999. го ди не. У 
Оста ци ма све та цен трал ну те мат ску и струк ту рал ну по зи ци ју има при
по ве да ње о уста шком ло го ру у Ја се нов цу и без об зи ра што је Ма ро је вић 
при по ве дач при мар но ур ба ног сен зи би ли те та, до ла зак до нај трау ма тич
ни је тач ке срп ске исто ри је XX ве ка упра во је због то га до би ло по себ ну 
умет нич ку увер љи вост, јер ње го во пи са ње ни је би ло при мар но во ђе но 
ван ли те рар ним мо ти ви ма, већ, пре све га, же љом да се ис при ча упе ча
тљи ва при ча о не ким од нај тра гич ни јих до га ђа ја у ве ку иза нас. 

Као и у нај ве ћем бро ју дру гих про за Иго ра Ма ро је ви ћа, ње гов глав ни 
при по ве дач у ро ма ну, Мар тин Инић, аут сај дер је и та ква ње го ва по зи
ци ја ути че на тон при по ве да ња у це ли ни, јер ау тор не же ли да хва та епо
ху/до га ђај у це ли ни, већ ње гов фраг мент, део до га ђа ја ко ји је до сту пан 
по је дин цу, та ко зва ном ма лом чо ве ку. Оту да мо же мо ре ћи да овај ро ман 
чи не ма ле исто ри је ве ли ких тра ге ди ја епо хе. 

Ро ман има пр сте на сту кон струк ци ју. По чи ње у вре ме НА ТО бом
бар до ва ња Ср би је и Цр не Го ре, у про ле ће 1999. го ди не, ка да се глав ни 
ју нак упо зна је са пси хо те ра пе у том Бо шком Чи пе љом, код ко је га од ла зи 
на не ко ли ко се ан си. Ис по ста ви ће се да ко ли ко се ан се по ма жу Ини ћу, то
ли ко ко ри сте и Чи пе љу, те та ко њих дво ји ца ства ра ју од нос спе ци фич ног 
при ја тељ ства и ме ђу соб не ко ри сти. Бо шков отац је Шпа нац, а мај ка црно
гор скохр ват ског по ре кла, па то ње го ву ег зи стен ци јал ну пер спек ти ву 
чи ни дво стру ком. Њих дво ји ца за јед но по се ћу ју Бо шко вог па ци јен та у 
Сре бре ни ци (Бо шња ка Ва хи да) и та ко до би ја мо пр ву ис по вест у ро ма ну 
– ви ђе ње гра ђан ског ра та у Бо сни и Хер це го ви ни, од но сно су ко ба ко ји ће 
за јед но са ра том на Ко со ву и Ме то хи ји за тво ри ти рат ни XX век у Евро пи. 
Пер спек ти ва лич ног и по ро дич ног стра да ња ве за ног за Сре бре ни цу би ће 
пр ви пр стен при по ве да ња о бе сти јал но сти ве ка иза нас. Без иде о ло ги
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зо ва ња и ре ла ти ви за ци ја, Ва хид при ча о те шко из ре ци вој ду би ни бо ла 
због из гу бље ног де те та. 

Из во де ћи нас из ово га пр сте на при че, ју на ци од ла зе у Цр ну Го ру, 
нај пре у Бре зо вик крај Ник ши ћа (ода кле је Ини ћев отац), а по том у Бар 
у ко јем та да жи ве и Бо шко ва и Мар ти но ва мај ка. На да, Бо шко ва мај ка, 
по че ће да при по ве да нај пре о Шпан ском гра ђан ском ра ту у ко јем је уче
ство ва ла као на пред на ју го сло вен ска омла дин ка. Та ко је то ком бо рав ка 
у Ма дри ду упо зна ла Лу ка са Ћи пе ља, бу ду ћег Бо шко вог (од но сно, на шпан
ском, Бо ске о вог) оца. Та да ће се пр ви пут у жи во ту упо зна ти са си ли ном 
на си ља гра ђан ског ра та. По себ но му чан ути сак на њу оста ви ће ди вља
ње Фран ко вих ма ро кан ских ле ги о на ра („да ни сам упо зна ла уста ше, 
по ми сли ла бих да су ма ро кан ски legionários нај кр во лоч ни ја вој ска...”), 
ко ји ма је део обе ћа ног рат ног пле на би ло и си ло ва ње за то че них же на. 
(Исто риј ски из во ри ка жу да је ге не рал Ханс фон Функ, је дан од не ко ли ко 
ви со ко ран ги ра них не мач ких офи ци ра при сут них у Фран ко вим тру па
ма, ре као по сле јед ног њи хо вог ма са кра да је он вој ник ко ји је на ви као 
на бит ке, ко ји се бо рио у Фран цу ској то ком Пр вог свет ског ра та, али да 
ни ка да ни је ви део та кву бру тал ност и же сти ну као ону с ко јом су африч
ке екс пе ди ци о не сна ге спро во ди ле сво је опе ра ци је. За то је са ве то вао Бер
ли ну да не ша ље не мач ке ре дов не тру пе у Шпа ни ју, јер би услед та квог 
ди вља ња не мач ки вој ни ци по ста ли де мо ра ли зо ва ни.) Та вр ста по себ ног 
рат ног по ни жа ва ња и му че ња же на би ће спо ме ну та и у Ва хи до вом из ве
шта ју о Сре бре ни ци, као и у ис по ве сти ма ло го ра ши ца из Ја се нов ца, али 
и у се ћа њу на пар ти зан ски те рор на Ко чев ском ро гу на са мом кра ју Дру
гог свет ског ра та. 

Лич но На ди но ис ку ство са фран ки сти ма, али и са со вјет ским ин
струк то ри ма („те шком му ком сам се од бра ни ла од по хот ног Ру је, про клет 
био!”) и раз ли чи тим струк ту ра ма ре пу бли кан ских вој ни ка, да ју ван ред
но за ни мљи ву сли ку ком плек сно сти Шпан ског гра ђан ског ра та у ко јем 
ни јед на од за ра ће них стра на ни је по ште ђе на кри тич ког освр та. На при
мер, по пут ни ка да ре ше не ениг ме уби ства у оп ко ље ном Ма дри ду но
вем бра 1936. по пу лар ног анар хи сте Бо на вен ту ре Ду ру ти ја, за ко је се по 
инер ци ји оп ту жу ју фран ки сти, а за пра во је он ла ко мо гао би ти жр тва и 
со вјет ских офи ци ра. И док смо де це ни ја ма има ли цр нобе лу исто риј ску 
сли ку ово га су ко ба ко ји је свет увео у Дру ги свет ски рат и ко ји су ју го
сло вен ски исто ри ча ри опи си ва ли ис кљу чи во из сво је иде о ло шкопраг
ма тич ке (ко му ни стич ке) пер спек ти ве, са да до би ја мо раз у ђе ну на ра тив ну 
сли ку су ко ба у ко јем, као и у сва ком ра ту, гра ђан ском по го то во, за и ста 
ни је би ло не ви них. 

Ка да се На да вра ти у Ју го сла ви ју, ње ни дру го ви ко му ни сти ће њу 
и ње ног бу ду ћег му жа Лу ка са сум њи чи ти и кри ви ти што су се жи ви вра
ти ли из Шпа ни је, јер, по њи хом су ду, са мо мр тви мо гу би ти ју на ци ре во
лу ци је (или На ди ним ре чи ма: „[...]успела сам да про пу стим не по но вљи ву 
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при ли ку да мој жи вот бу де узи дан у мит ко му ни стич ке иде је и пар ти је...”). 
Ме ђу тим, свет ће до сег ну ти не ду го по том не ви ђе не мрач не ду би не, 
ка да поч не Дру ги свет ски рат. На дин отац, др Дра шко Мар ко вић, по ре
клом из Цр не Го ре, по сле Пр вог свет ског ра та за по че ће ле кар ску ка ри је ру 
у За гре бу, где се уско ро и же ни де вој ком из ста ре и углед не град ске по
ро ди це („ње ни Маг ди ћи су од че тр на е стог сто ле ћа у За гре бу”). С об зи
ром на то да је успе шан и угле дан дер ма то ве не ро лог, ни уста ше га на кон 
пре у зи ма ња вла сти не ће ди ра ти не ко вре ме (иа ко зна ју за ње го ву на ци
о нал ну, а ћер ки ну иде о ло шку при пад ност), за то што ће мно ге од њих 
успе шно ле чи ти од пол них бо ле сти: „Дра шко не да ни је обе ле жен ни ти 
пре се љен не го је и на гра ђен: укљу чен као хо но рар ни са рад ник Ли еч нич
ког по вје ре нич тва за Уста шку вој ни цу за ле че ње ен дем ског си фи ли са 
ме ђу бо сан ским уста ша ма”. Ме ђу тим, ка да ње го ва ћер ка На да од би је 
удва ра ње ви со ког уста шког офи ци ра Ан те Мо шко ва („био је он нај о бич
ни ји си фи ли стич ни, про ми ску и тет ни уста ша!”), убр зо ће се, као вид ње
го ве осве те, у ло го ру Ја се но вац на ћи и док тор и ње го ва ћер ка. 

И та ко до ла зи мо до цен трал ног пр сте на ро ма на, до ср ца та ме, нај
мрач ни је тач ке исто ри је Бал ка на, истин ског пан де мо ни ју ма – уста шког 
ло го ра у Ја се нов цу. И по ред та ко очи глед них огром них раз ме ра зло чи
на ко ји се ту до го дио, овај ло гор је вр ло ма ло до ти цан у срп ској и дру гим 
ју жно сло вен ским књи жев но сти ма на кон Дру гог свет ског ра та. Да ли 
због уну тра шњих ба ри је ра или те шко ће про на ла же ња аде кват ног умет
нич ки ва лид ног из ра за, тек те ма је би ла на мар ги на ма де це ни ја ма. На ши 
пи сци, по пут Ђор ђа Ле бо ви ћа (ди рект но), Алек сан дра Ти шме и Да ни ла 
Ки ша (ин ди рект но), при дру жи ли су се не ким од сво јих де ла кру гу ау тора 
ко ји чи не При мо Ле ви, Ели Ви зел, Имре Кер тес или Бо рис Па хор, од но сно 
тзв. ло го ра шкој књи жев но сти и по ку ша ју хва та ња у ко штац са те мом 
хо ло ка у ста. Ме ђу тим, те ма ло го ра смр ти на Бал ка ну оста ће го то во не обра
ђе на до 90их го ди на про шлог ве ка ка да Да вид Ал ба ха ри у ро ма ни ма 
Ма мац и Гец и Ма јер те ма ти зу је уста шки те рор, ло гор Ста ро сај ми ште 
и стра ти ште у Ја јин ци ма. На овај низ се на до ве зу је цен трал ни пр стен 
при че ро ма на Оста ци све та. 

По ред то га што ће не сум њи во глав на ју на ки ња ро ма на На да, у 
тре нут ку по чи ња ња но вог, мо дер ног ра та (за ко ји ће ре ћи да из гле да као 
ли му на да у од но су на њен рат: „Рат је [...] кад за дватри да на шпан ско
ма ро кан ска вој на ру ља по би је го то во че твр ти ну ста нов ни штва јед ног 
бив шег ле ви чар ског гра ди ћа у Естра ма ду ри...”) из не ти слу ша о ци ма сво
ју ис по вест о бо рав ку у Ја се нов цу ко ји је ме ра ужа са и сли ка па кла на 
зе мљи, она ће па ра лел но са ти ме да ти и сли ку рат ног За гре ба и га ле ри ју 
ли ко ва уста шких ру ко во ди ла ца ко ји су, на не ки од на чи на, би ли по ве
за ни са ло го ром. Пу ков ник Ан те Мо шков је пр ви од њих, до бро иза бран 
и опи сан лик чо ве ка ко ји је ро ђен у Шпи ља ри ма код Ко то ра, за руч ник 
ћер ке по глав ни ка Ан те Па ве ли ћа, Ви шње. (Пред крај жи во та Ви шња 
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– умр ла је 2015. го ди не – но ви на ру шпан ског ли ста El País Se ma nal, Па блу 
де Ља ну, ре ћи ће: „Ја се но вац је пот пу но пре тје ри ва ње. То је био рад ни 
камп гдје је би ло си ро ма штва, али има ли су док то ре, сво је ли де ре, све 
што су же ље ли. То ни је био Ау швиц, ра зу ми је те? Та мо су сви би ли жи ви 
и до бро.” Об ја вље но 3. 4. 2020. го ди не.) Су јет ни и про ми ску и тет ни бон
ви ван, на вик нут да узи ма све што же ли, На ди но од би ја ње ње го вог удва
ра ња до жи ве ће као раз лог за осве ту због ко је ће је по сла ти у ја се но вач
ки ло гор. (Ју на ки ња ро ма на Да ви да Гро сма на Жи вот се са мном мно го 
по и грао, ста ри ца Ве ра, ре ћи ће: „Рат на Бал ка ну има друк чи ју ло ги ку. Рат 
на Бал ка ну је пре венствно ка зна. Ов де ка жња ва мо.”) На дин муж Лу кас 
Ћи пељ ви ја ће Мо шко ва да би осве тио же ну и та ко ће ма ја 1945. сти ћи 
и до Зи да ног Мо ста где ће на за ро бље ним уста ша ма ис ка ли ти свој бес, 
с об зи ром на то да је Мо шков успе шно по бе гао. У са мом ло го ру На да 
ће пре жи вља ва ти глад, бо ле сти, пр љав шти ну, стал на си ло ва ња и те жак 
фи зич ки рад. Ту ће при ву ћи па жњу Ви ли ма Пе тра ча (фик ци о нал ни лик), 
не у спе шног пи сца чи је екс пре си о ни стич ке ра до ве ни ко ни је раз у мео и 
ко ји је „због пи са ња де ге не ри са не по е зи је ка зне но по слан у Ја се но вац”, 
где тре ба да но жем по ка же пра ву при пад ност уста шкој иде ји. Ње го во 
де ло ва ње и раз ми шља ње, во ђе ње есте ти зо ва них днев нич ких бе ле жа ка, 
ви ди се као гро теск ни ма ни фест уста шког екс пре си о ни зма у ко јем су 
уби ја ње и кла ње де ло ви умет нич кона уч ног екс пе ри мен та у ко јем, на
рав но, жр тве ни су ни ма ло бит не. Пред чи та о цем се по ма ља пот пу на 
по мра че ност ума, јер је ди но та ко се Ја се но вац мо гао де си ти. И сва ко 
да ва ње сми сла, по пут об ја шње ња да су ма сов на днев на уби ја ња вр ше на 
за то што у ло го ру ни је би ло до вољ но ме ста за то ли ки број за тво ре ни ка, 
ту не мо же би ти ни шта дру го не го блас фе ми ја. У га ле ри ји ли ко ва на ћи ће 
се још јед на исто риј ска лич ност – фра ње вац Ми ро слав Фи ли по вићМај
сто ро вић. Он је ком би на ци ја ре ли гиј ског фа на ти ка са екс тре ми стич ком 
по ли тич ком иде о ло ги јом уста ша, ко ји ће 1942. го ди не од лу ком Ва ти ка
на би ти ис кљу чен из цр кве. Али га то ни је спре чи ло да у тзв. „јав ним 
на сту пи ма” уби ја за то че ни ке у сво је вр сним ми сти чим ква зи ри ту а ли ма. 
Је дан од пре жи ве лих ло го ра ша, Егон Бер гер, опи су је Мај сто ро ви ћа обу
че ног у еле гант но оде ло, на шмин ка ног и на пу де ри са ног, са зе ле ним 
ло вач ким ше ши ром на гла ви, док са на сла дом по сма тра сво је жр тве. Он 
је оте ло тво ре ње опа ке пси хо па то ло ги је за ко ју је кла ње љу ди би ло вид 
са мо о ства ри ва ња. 

У све ска ма Ви ли ма Пе тра ча (ко је кри је од уста шке са бра ће, али их 
да је на чу ва ње На ди ко ју исто вре ме но зло ста вља, си лу је и чу ва) ви де ће
мо та ко ма ка бри стич ки гро теск ну га ле ри ју („Гро те ска је је ди на пи лу ла 
уз ко ју је мо гу ће ис пи ти ча шу кр ви”, ка же Ва јо из Сре бре ни це) па то ло
шки из об ли че них умо ва ко ји су го спо да ри ли уста шким ло го ром смр ти. 
При по ве дач је па жљи во ин ди ви ду а ли звао сва ко га од њих: Пе тра ча, 
Лу бу ри ћа, Мо шко ва, Мај сто ро ви ћа, ин ди рект но Па ве ли ћа и Бу да ка као 
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„пи сце” у ко ји ма се ви ди опе рет ска ба нал ност при митвног зла ко је је 
же ле ло да се бе при ка же као уз ви ше но по сла ње, упр кос ма те ри јал ним 
чи ње ни ца ма ко је су го во ри ле су прот но. Па ће та ко На да при ме ти ти де таљ 
ко ји го во ри ви ше од есе ја: „[...]њихове рас коп ча не фалш уни фор ме, јеф
ти не ко пи је есе сов ки од по нај го рег цр ног што фа, на ко јем се ла ко опа жа 
сва ка про ме на по пут кр ви, ŷши, на не се не мр ве бла та или бра шна, или 
вла си ко се си ло ва не же не...”. Уме сто од ви ше есте ти зо ва ног из ра за, Маро
је вић до но си хла дан опис сва ко днев них стра да ња ја се но вач ких ло гора
ши ца и ло го ра ша, го то во до ку мен та ри стич ко при по ве да ње о гла ди, бо
ле сти, си сте мат ским си ло ва њи ма („И он да се се тих свих ко ји су ме та мо 
има ли... Шест... Мо жда се дам их је би ло... Би ла сам не у те шна... По не кад 
сам то и сад... Увек сам не у те шна... За у век.” ка за ће На да), на си љу, смр ти 
и звер ским, са ди стич ким уби стви ма кроз ко је от кри ва мрач ну це ли ну 
све та, од но сно дру гог све та – све та чи стог зла. Оног све та чи је су кон
ту ре на слу ти ли по чет ком 20. ве ка Франц Каф ка и Џорџ Ор вел. 

На ди на ис по вест ко ја по кри ва Шпа ни ју, Ја се но вац и Зи да ни Мост 
по цр та ће као ма ло ко је књи жев но де ло у срп ској књи жев но сти фи гу ру 
же не као нај ве ће жр тве XX ве ка – јер од Фран ко вих ма ро кан ских ле гио
на ра, до уста ша, али и пар ти за на, сви же не си лу ју и уби ја ју их без мно
го дво у мље ња, иа ко је, по пра ви лу, реч о би ћи ма ко ја ни су у мо гућ но сти 
да им пру же от пор или угро зе зли ков це ни на ко ји на чин. А све, на вод
но, у име ве ли ких иде ја и то та ли тар них иде о ло ги ја. Има ју ћи све то у 
ви ду, Игор Ма ро је вић се ру ко во дио чи ње ни цом да тзв. ло гор ска књи
жев ност ни је са мо об лик све до чан ства већ да је она и ода ва ње по ште 
стра да ли ма. Јер се ти ће мо се ре чи Имреа Кер те са (ко ји је као де чак про
шао ло го ре Ау швиц и Бу хен валд) да је Спил бер гов филм „Шин дле ро ва 
ли ста” фал си фи кат, јер при ча о хо ло ка у сту ни је при ча о пре жи вља ва њу 
већ при ча о по мо ру, с об зи ром на то да је број пре жи ве лих Је вре ја ми но
ран у од но су на број уби је них. Да је то при ча о истин ском злу. Ве ру јем 
да се упра во за то Ма ро је вић у свом ро ма ну ни је пре ви ше уда ља вао од 
чи ње ни ца, јер је и број пре жи ве лих ја се но вач ких ло го ра ша ми но ран у 
од но су на број оних ко ји су уби је ни. Иде о ло ги ја ма ко је су до то га до ве
ле пи сац се ни је ба вио есе ји стич ки већ је пу стио да суд би на ње го вих 
ју на ки ња и ју на ка све до чи о њи ма. Као што је и зло чин це пер со на ли зо
вао, не обез ли чу ју ћи их кроз збир не ква ли фи ка ци је већ их кон кре ти зу је 
као нај бо љи на чин по ка зи ва ња ба нал но сти зла. Та ко ће На да опи су ју ћи 
Ви ли ма Пе тра ча ре ћи: „[...]ш то је ње га, као до те пан ца из Под ру та крај 
Но вог Ма ро фа, она као ро ђе на пур гер ка стал но од би ја ла, док ја ни сам 
би ла у при ли ци да га од би јем... [...] по чео је да се жа ли да је по све не
схва ћен, и као пи сац, и као ко љач.” У ова квој ан ти де о ло гич но сти ко ја 
от кри ва ко рен зла, ау тор је и ово га пу та био до сле дан, као и у сво јим 
ра ни јим књи га ма, и за то је ство рио де ло ко је ни је ни ка кав ли те рар ни 
ис каз „за” или „про тив” већ умет нич ко де ло ко је на вр ло скру пу ло зан 
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естет ски и етич ки на чин ин тер пре ти ра нај тра у ма тич ни ју тач ку но ви је 
срп ске исто ри је, не игра на „кар ту” ванк њи жев них еле ме на та и за то не 
оста вља про стор за учи та ва ња ко ја би се ћа ње на жр тве и зло чин це ре
ла ти ви зо ва ла. Већ нас не ште ди ми це су о ча ва са злом ко је је не спу та но 
ди вља ло го ди на ма. И тим чи ном Ма ро је вић је на ди шао сва ку ли те рар ну 
мо ду и са мо свр хо ви ту игру и ушао у круг ау то ра чи ја де ла по ку ша ва ју 
да од го нет ну нај те жа отво ре на пи та ња из ве ка иза нас, али и оно га у 
ко јем жи ви мо. 

Мла ден ВЕ СКО ВИЋ 

ОСНОВ НА МЕ РА СВЕТСКОСТИ  
СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ

Пре драг Пе тро вић, Хо ри зон ти мо дер ни стич ког ро ма на, ,,Чи го ја штам па”, 
Бе о град 2021

Не дав но об ја вље на у из да њу ,,Чи го ја штам пе”, књи га Хо ри зон ти 
мо дер ни стич ког ро ма на про фе со ра Пре дра га Пе тро ви ћа тре ћа је по реду 
у ко јој он сво ју ана ли тич ку па жњу по све ћу је срп ском ро ма ну. У мно гом 
по гле ду нај сло же ни ја, ,,про ждр љи ва” фор ма – ка ко ју је, због ње ног по
тен ци ја ла да у се бе упи је свој ства го то во свих дру гих књи жев них жан
ро ва и умет нич ких об ли ка, на звао Ми ха ил Бах тин – ро ман је још од 
дру ге по ло ви не де вет на е стог ве ка за до био јед ну вр сту пре сти жа ка ква 
је и да нас вр ло ла ко уоч љи ва. Са вре ме но до ба, пре суд но обе ле же но хи пер
про дук ци јом и дра стич ним па дом вред но сти умет нич ких тек сто ва, по
вла шћен ста тус ро ма на учи ни ло је до крај њих гра ни ца очи глед ним. То 
је, ме ђу тим, има ло и јед ну дру гу ди мен зи ју, за нас ов де по себ но ва жну. 
Из чи ње ни це да се ро ма ни нај че шће пи шу и да се ујед но они нај ви ше 
чи та ју, ло гич ки про ис хо ди и то што овај књи жев ни жа нр у нај ве ћој мери 
ин спи ри ше про фе си о нал не чи та о це и ту ма че да га ин тер пре ти ра ју. Са мо, 
бу ду ћи ре ла тив но ни ског ак си о ло шког ка па ци те та, без оне ау тен тич не 
има ги на тив не про дор но сти ко ја би ода ва ла истин ски, те ме љан рад пи
сца, пре те жан број са вре ме них умет нич ких тек сто ва осна жу је по тре бу 
књи жев них ана ли ти ча ра да се вра те про шлом ве ку и естет скопо е тич
ким ме ри ли ма ко ја су у сво јим оства ре њи ма по ста ви ли нај зна чај ни ји 
пред став ни ци срп ске књи жев но сти.

Ка ко је, у кон тек сту два де се то га сто ле ћа, са ма це ли на књи жев но
сти, европ ске, па са мим тим и та да шње ју го сло вен ске, пре суд но од ре
ђе на сво је вр сним ди на ми змом, ра зно ли ким и ин тен зив ним про ме на ма, 
ли те рар не из у ча ва о це ро ман из ра зи то мно го успе ва да за ин три ги ра 
мо жда због то га што се раз ли чи ти ни вои у сме на ма по е тич ких па ра диг




