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КРЕМАНСКОПРОРОЧАНСТВО–
СРПСКИМАКГАФИН

Алек сан дар Га јић, Кре ман ска стра жа, Ла гу на, Бе о град 2021

Пи шу ћи пред го вор за Књи гу срп ске фан та сти ке у ко јој је са брао 
при че и од лом ке ау то ра у ра спо ну од осам ве ко ва где се нај пре сти дљи
во, а ка сни је све до ми нант ни је по твр ђи вао ду го скрај ну ти вид књи жев
но сти ко ји је Пла тон на звао „рђа вим ми ме зи сом”, Пре драг Па ла ве стра 
се за пи тао над ка сно ис ко ри шће ним по тен ци ја ли ма срп ске фол клор не 
тра ди ци је. Оче ки ва ло би се да јед ној на ци о нал ној исто ри ји ко ја фак ти
ма све до чи о нео бич ним по ја ва ма ни је по треб но да за ли те ра ри зо ва ње 
фан та зми и те ка ко при сут них у срп ској кул ту ри охра бре ње по тра жи у 
За па ду, ко ји је у не до стат ку ау тен тич них при ме ра та кве фан та зме из
ма шта вао. По сма тра ју ћи нај но ви ји ро ман Алек сан дра Га ји ћа, са вре ме ни 
чи та лац имао би пра ва на исту вр сту за пи та но сти – због че га је те ма 
по пут ми сте ри о зног Кре ман ског про ро чан ства тек не дав но до жи ве ла 
сво је пр во књи жев но уоб ли че ње?

Кре ман ска стра жа ни је пи о нир ка да је реч о де ли ма у чи јем је 
фо ку су ово про ро чан ство, али је сте пр ве нац у по гле ду ли те рар ног фик
ци о на ли зо ва ња ње го ве за го нет не при ро де. Алек сан дар Га јић, док тор 
прав них и по ли тич ких на у ка, пре по знао је мак га фин ски по тен ци јал 
чу ве ног и че сто по гре шно ин тер пре ти ра ног спи са. Мак га фин је по јам 
ко ји је ен гле ски сце на ри ста Ан гус Мек фел де фи ни сао, а Ал фред Хич кок 
про сла вио сво јим фил мо ви ма. Реч је о пред ме ту ко ји је по кре тач рад ње 
и че сто узрок број них су ко ба и над и гра ва ња из ме ђу стра на ко је же ле да 
га по се ду ју, а да при том ни са ме ни су си гур не ка ко из гле да дра го це ност 
ко ја је пред мет њи хо ве по тра ге. Ин те ре сант но је то што са ма при ро да 
тра же ног вре ме ном по ста је део дру гог пла на, док се фо кус пре ме шта на 
све ин тен зив ни ју рад њу и са спенс ко ји се по ја ча ва. По јам ко ји је исто
вре ме но „све и ни шта”, Хич кок је про сла вио фил мом 39 сте пе ни ка, а 
нај по зна ти ји при ме ри мак га фи на су уну тра шњост ак тов ке у Та ран ти
но вим Пет па рач ким при ча ма, огр ли ца у Ти та ни ку, ру жин пу по љак у 
Гра ђа ни ну Кеј ну и мал те шки со ко у исто и ме ном оства ре њу. Кре ман ско 
про ро чан ство у ро ма ну Алек сан дра Га ји ћа при па да кор пу су на ве де них 
при ме ра, ка ко због не по у зда но сти и не про ве ри во сти ње го ве ау тен тич
но сти та ко и због мо гућ но сти да ње гов са др жај по ста не глав но ору ђе за 
кро је ње бу дућ но сти јед не зе мље, уз под ра зу ме ва не ма хи на ци је и ма ни
пу ла ци је.

Не ста бил на по ли тич ка си ту а ци ја у др жа ви пред ста вља оквир ро
ма на, чи ја је рад ња сме ште на у пре лом ну 2000. го ди ну. У пред ве чер је 
но вог ми ле ни ју ма и про ме не вла сти у Ср би ји, на об рон ци ма Та ре у 
се лу Крем на, је дан вој ник на стра жи про на ђен је мр тав. Уби ство или 
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са мо у би ство, сва ка ко, нео бич на ег зе ку ци ја, по ста је пред мет ин те ре со
ва ња кон тра о ба ве штај них слу жби ко је, на опре зу због са зна ња о ре лик
ту по хра ње ном у кре ман ској ка сар ни, на ме сто зло чи на ша љу ма јо ра 
Со ко ла Фи ли по ви ћа. Ус кра ћен за са зна ње о по во ду хит ног од ла ска у 
Крем на (по зна том љу ди ма од ко јих је на ре ђе ње до био), а па бир че ћи ин
фор ма ци је исле ђи ва њем вој ни ка и ме шта на, ма јор се све ви ше при бли
жа ва ну кле у су про бле ма. Ла бил на при ро да стра да лог вој ни ка Ца ки ћа 
и смрт ко ја „смр ди на окул ти зам”, нео бич но по на ша ње вод ни ка Ста ни
ћа и на слу ће на уло га фа тал не Ми не Па шић, из стра ни це у стра ни цу 
до би ја ју сво је по твр де и сла жу се у ве ли ку при чу о же љи за мо ћи.

На сло вом за зи ва ју ћи број не „стра же”1 ру ског фан та сти ча ра Лу
ка њен ка, Га јић упу ћу је на су коб искон ских ан та го ни за ма си ла све тло сти 
и та ме. Опи су ју ћи нео бич ну вла сни цу го сти о ни це „Со ва”, ау тор ве што 
по ста вља тра го ве ко ји су ге ри шу при ро ду ју на ка ко ји ће се дис крет но 
над и гра ва ти све до фи нал ног об ра чу на. Прин цип пре ма ко ме је име знак 
и суд би на, ра ван је на ко јој се тран спа рет но оцр та ва ју две кон траст не 
при ро де – со ко је краљ пти ца, сим бол не бе ског на че ла, знак му шког и 
днев ног и, ка ко је реч о оте ло тво ре њу бо га Хо ру са, су ге ри ше око ко је 
све ви ди, као што и ма јор Фи ли по вић успе ва да про ник не у пре ћу та но 
и за та шка но. С дру ге стра не, пре ма Реч ни ку сим бо ла, со ва ко ју је Ми на 
Па шић иза бра ла за име го сти о ни це у свом вла сни штву, сим бо ли ше та му, 
ноћ, смрт и жи во ти ња је ко ју пра ти зао глас да је кра дљи ви ца. На ди ја
бо лич ност Ми ни не при ро де упу ћу је и кру шка под ко јим че сто бо ра ви, 
а ко ја је ви ше стру ко пре зен то ва на на сли ка ма ко је кра се го сти о ни цу, 
као се но ви то др во на ко јем се, ка ко се на во ди у Срп ском ми то ло шком 
реч ни ку, ску пља ју и бо ра ве де мо ни, на ро чи то ве шти це. Фа сци на ци ју 
нео бич ним ег зем пла ри ма фло ре и фа у не, Ми на опи су је сле де ћим ре чи
ма: „Има нас же на ко је се не пла ши мо но ћи, мрач них шу ма и пти ца. Нас 
те ства ри ин спи ри шу”. Иа ко се ње на ве за са бе сти јар ним на не ко ли ко 
ме ста по твр ђу је ка ко ис тра га од ми че и ми сте ри ја се по ја ча ва, чи та о ци 
ће би ти пре пу ште ни до ма шта ва њу по соп стве ном на хо ђе њу, бу ду ћи да 
ау тор не от кри ва пре ви ше де та ља ко ји би Ми ну по зи ци о ни ра ли у ре до ве 
од ре ђе ног окул ти стич ког кру жо ка.

Ка ко су ста ри, тај ни спи си че сто би ли по ма га ла за ко ји ма су моћ ни
ци по се за ли да би по твр ди ли сво ју пред о дре ђе ност, Кре ман ско про ро
чан ство мо же се де тек то ва ти као нео п ход но сред ство за ус по ста вља ње 
но вог или одр жа ва ње ста рог по рет ка. Јед на од ства ри ко је Кре ман ска 
стра жа за го не та је сте пи та ње у чи јем је ин те ре су при ба вља ње за пе ча
ће ног спи са, бу ду ћи да овај ро ман оме ђа ва ју по ме ни ак ту ел ног и пред

1 У пи та њу је се ри јал на уч нофан та стич них ро ма на Сер ге ја Лу ка њен ка, 
ко ји чи не на сло ви Ноћ на стра жа, Днев на стра жа, Стра жа су мра ка, По след
ња стра жа, Но ва стра жа и Ше ста стра жа. Се ри јал по сред ством па ра лел ног 
све та опи су је веч ну бор бу из ме ђу си ла Све тла и Та ме.
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сто је ћег пред сед ни ка. На са мом по чет ку кроз ви део за пис це ре мо ни је 
са ин диј ским гу ру ом Саи Ба бом по сре до ва на је Ми ло ше ви ће ва по ве за
ност са окулт ним – на сним ку се ви ди же на, а њен опис „цр на ко са, паж 
фри зу ра, цвет у ко си” на го ве шта ва да је реч о „су пру зи ак ту ел ног пред
сед ни ка др жа ве”. На са мом кра ју ро ма на у фо ку су је Во ји слав Ко шту
ни ца, као пред став ник дра ма ти зо ва ног оства ре ња про ро чан ства, чи ји 
је дан од до пи са них ру ка ва ца на во ди да ће на из бо ри ма по бе ди ти чо век 
пре зиме на иден тич ног име ну ме ста ода кле до ла зи, „а сви зна ју да је 
Ко шту ни ца из Ко шту ни ћа”. Све ти Грал бал кан ских тра га ла ца за дав но 
пред ска за ним ре ме ти вој ну и по ли тич ку ствар ност на ми кро пла ну кре
ман ске ка сар не и му ње ви том бр зи ном по ста је про блем од на ци о нал ног 
зна ча ја.

Кре ман ска стра жа жан ров ски је те шко од ре див ро ман. Иа ко би 
се кор пус те ма и њи хо ве об ра де нај пре мо гао при пи са ти три ле ру или 
кри ми ро ма ну, ово де ло има еле мен те хо ро ра, они рич ке фан та сти ке и 
исто ри о гра фи је. Ни је Га јић од сва ког жан ра за хва тио оно нај бо ље да би 
по ка зао рас кош свог та лен та већ да би на го ве стио ком плек сну при ро ду 
те ме ко јој је при сту пио сту ди о зно, ми кро скоп ски де таљ но ула зе ћи у сва
ки аспект, ти цао се он опи са ка сар не, на ра ви вој ни ка или та јан стве ног 
об ре да. Пред ста вља ју ћи се ло у за пад ном де лу Ср би је, је дан спе ци фи чан 
про стор и ње го ве ста нов ни ке, ка ко ау тох то не та ко и оне на за дат ку, ау
тор се по ка зу је као од ли чан оп сер ва тор. Ка ко је и сам био је дан од „кре
ман ских стра жа ра”, ау тор је упо знао и до бро за пам тио сва ки пе даљ 
чу ве них Кре ма на и објек та ко ји ви ше не по сто ји. Ин те ре сант на фа бу ла 
сме ште на на ме сто по хра ње но у успо ме на ма и се ћа њи ма не ка да шњег 
вој ни ка, на ро чи то до бро функ ци о ни ше за хва љу ју ћи не у си ље ним ди ја
ло зи ма и оштро ум ним за па жа њи ма ма јо ра Со ко ла Фи ли по ви ћа, осли
ка ним гла сом све зна ју ћег при по ве да ча. Ни је реч о ре пре зен ту де ус екс 
ма хи не, ни ти је по ја вљи ва ње ма јо ра до при не ло из не над ном ре ша ва њу 
про бле ма већ се дав но по ста вље на те за о раз об ли ча ва њу зла и, у ко нач
ни ци, по бе ди над њим од ру ке чо ве ка са стра не, по ка за ла тач ном.

Отво ре ни крај пру жа мно штво мо гућ но сти за до дат но усло жња
ва ње при че и на ста вак бор бе из ме ђу си ла све тло сти и та ме на но вим 
ни во и ма – не слу ће ним – јер је Га јић Кре ман ском стра жом на го ве стио 
ат мос фе ру ко ја пре ва зи ла зи окви ре су ко ба до бра и зла. Ин кор по ри ра њем 
фан та стич ног ко је је у слу жби ан та го ни ста де ла, ау тор при ка зу је да су 
гра ни це из ме ђу два све та по ро зне и ре ла тив не за оне ко ји су због од ре
ђе них, за да тих или уро ђе них по бу да на ви кли да „жи ве” на ме ђи, па је 
са мим тим њи хо ва уни шти вост до ве де на у пи та ње. Пи та ње је ко је ће 
еле мен те бо га те и за ни мљи ве срп ске исто ри је, кул ту ре и тра ди ци је ју
на ци у на став ку (или на став ци ма) кре ман ске са ге би ти у мо гућ но сти да 
упо тре бе ка ко би по сти гли сво је ци ље ве, ти ца ли се они на па да или 
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од бра не. Чи ни се да је про ро чан ство по ро ди це Та ра бић по слу жи ло као 
оки дач за не за ми сли ве мо гућ но сти ко је би се мо гле об ру ши ти под јед
на ко на обе стра не. На по слет ку, је дан од ве ли ких ква ли те та овог де ла 
је сте тај што не мо же мо са си гур но шћу твр ди ти ко је ло вац, а ко ло ви на.

Mср Ма ри ја на С. ЈЕ ЛИ САВ ЧИЋ
Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду

Од сек за срп ску књи жев ност
Док тор ске сту ди је

ma ri ja na maj che@g mail.co m

ИЗБОРКАОШЕТЊАКРОЗСТВАРАЛАШТВО
ДУШАНАКОСТИЋА

Ду шан Ко стић, Иза бра не пје сме, СКЗ, Бе о град 2021

Ове, 2022. го ди не, на вр ша ва се че тврт сто ље ћа од ка да се, у Ме
љи на ма, од жи во та, сви је та и ства ра ла штва, „за сва вре ме на”, од мо рио 
пје сник Ду шан Ко стић, ро ђе ни Пе ћа нац, ко га је жи вот про нио и кроз 
Бе ра не, у ко ји ма се ана ли тич ки ре до ви овог огле да и ис пи су ју. Да ли је 
тај, тем по рал но по сма тра но, „окру гли” мо ме нат био основ ни мо тив при
ре ђи ва ча и из да ва ча Иза бра них пје са ма Ду ша на Ко сти ћа, оста је не по
зна ни ца (јер се у књи зи та кав на вод ни гдје екс пли цит но не на ла зи), али 
је ја сно да се, по на по ме ни ау то ра из бо ра, Дра га на Ла ки ће ви ћа, збир ка 
по ја вљу је на кон из бо ра из по е зи је Бран ка Ћо пи ћа, Ду ша на Ра до ви ћа и 
До бри це Ери ћа. Овом збир ком, ка ко Ла ки ће вић ли је по на гла ша ва, „вра
ћа се по ма ло дуг” Ко сти ћу због чи ње ни це да га Срп ска књи жев на за
дру га ни је, до са да, при бро ја ва ла у ње не ау то ре. Ипак, 759. књи га зна
ме ни тог пла вог Ко ла (од но сно, из бор из 20 пје снич ких збир ки), књи га 
је цр но гор ског, од но сно срп ског пје сни ка Ду ша на Ко сти ћа, и пред ста вља 
„стро ги из бор” из ње го ве по е зи је.

Ком по зи ци ју књи ге чи не че ти ри ци клу са, без де таљ ни јих на сло
вља ва ња, осим рим ским бро је ви ма. Из бор от по чи ње пје смом „Пи смо 
мр тво ме оцу”, да ти ра ном 1940. го ди ном, као вре ме ном на стан ка, ба ла дом 
ко ју су ис пи са ле 23 го ди не одво је но сти пи сца од мр твог оца. Ри мо ва на 
пје сма, не у јед на че не ду жи не сти ха (до ду ше, у збир ци се те шко мо же 
пре по зна ти пје сни ко во акри бич но ма ре ње за ме трич ке за ко ни то сти), 
бре ме ни та је же љом пје сни ка да го то во дви је и по де це ни је та ло же ну 
ту гу за оцем, ко јег и не пам ти, отрг не од за бо ра ва и пре то чи у бе смрт ну 
књи жев ну фор му ка ква је пје сма. Ипак, иа ко у ври је ме пи са ња пје сме 
ре ла тив но од ра стао чо вјек, Ко стић не скри ве но при ка зу је дис кре пан цу 
ко ја вла да из ме ђу же ље, од но сно емо ци је ко ја је на та ло же на у ду ши 




