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ЧИ ТА ЊЕ ПРО ШЛО СТИ И БУ ДУЋ НО СТИ
(Ке мал Му сић: Не што на лик пу ном мје се цу,  

ЈУ Рат ко ви ће ве ве че ри по е зи је, Би је ло По ље, 2014)

Ро ман бје ло пољ ског пи сца Ке ма ла Му си ћа под на сло вом Не што на лик пу ном мје-
се цу сво јим на сло вом усмје ра ва чи та лач ке асо ци ја ци је у прав цу гро бљан ских на ра-
ци ја, при ча стра ве и ужа са, при ча о вам пи ри ма, али под на слов на од ред ни ца „mol shic.
me“ под стак ну ће нас да о ње го вом оства ре њу раз ми шља мо и у кљу чу по ро дич ног 
ро ма на-хро ни ке, ро ма на-ро до слов ни ка, а исто риј ска до га ђај ност на пла ну фа бу ле и 
до ку мен тар ност као че сто ко ри шће ни по сту пак опре ди је ли ће нас да о ње му раз ми-
шља мо и у кљу чу исто риј ског ро ма на. За све ове вр сте чи та ња на ћи ће се оправ да ња 
у тки ву Му си ће вог тек ста, са мо што ће се од тра ди ци о нал не сли ке гро бља ко ју про-
ду ку ју на ра ти ви са слич ним мо ти ви ма зна ти да од сту пи, при је све га ху мо ром. То ће 
се до го ди ти због то га што се ов дје по ја вљи ва ње мо ти ва гро бља, као ни мо ти ва смр ти, 
уо ста лом, не де ша ва са ци љем да се ство ри од ре ђе на ат мос фе ра, ка рак те ри стич на 
за хо рор жа нр, ко ли ко је њи хо во оправ да ње на син так сич ком, ком по зи ци о ном ни воу 
при че – да би се омо гу ћио су срет сви је та жи вих са сви је том мр твих и да би се, про сто, 
обез би је дио вре мен ски кон ти ну и тет зби ва ња ко ји пре тен ду је да об у хва ти пе ри од од 
се дам вје ко ва (ако се за не ма ри фу ту ри стич ки из лет ко ји до ла зи на кра ју ро ма на, у 
јед ном од два фи нал на то ка ко ли ко их он са др жи).

Сво је ро ма неск но оства ре ње Му сић са чи ња ва од два де се так по гла вља ко ја отва-
ра оним под на сло вом „Ску пљач по смрт них пла ка та“, ко је ће, нај ви ше, по слу жи ти 
при по вје да че вом са мо о дре ђи ва њу и кри ста ли са њу гро теск но сти ње го ве при по вје-
дач ке пер спек ти ве. Ју нак ко ји при по ви је да ка рак те ри ше се нај при је ин ди рект но, са 
стра не, кроз ре ак ци ју пса ко ји на ње га „ла ну два-три пут“, што би нај бо ље би ло до жи-
вје ти као ан ти ци па ци ју де мон ске при ро де ју на ка-при по вје да ча. На оне о би че ност 
ње го ве пер спек ти ве скре ну та је па жња и ре ак ци јом јед не ста ри це на ње го ву по ја ву. 
По што се „за чки љи“ у при по вје да че ву „гле ден цад“, при ми је ти ће да ње гов по глед „не-
ма ду би ну нор мал ног чо вје ка“. При по вје дач се, да кле, слу жи по ступ ком ма ски ра ња 
ко јим је чи та лац већ на по чет ку ро ма на упо зо рен да ће би ти ли шен уљуљ ка но сти у 
вла сти ту пер спек ти ву и у сли ку сви је та њо ме про из ве де ну.

При по вје дач се са мо де тер ми ни ше као па си о ни ра ни ску пљач по смрт них пла ка та. 
По смрт ни пла ка ти, ме ђу тим, у до жи вља ју Му си ће вог при по вје да ча би ва ју осло бо ђе-
ни пра те ћих па те тич них емо ци ја, а уло жен је и ве ли ки ства ра лач ки на пор да се из 
њи хо вог опи са укло ни и ефе кат је зе, чи ме, исто вре ме но, при ча овог ро ма на при вре-
ме но рас ки да са кон вен ци ја ма хо рор жан ра, ко је ће као не ка кав оквир би ти по но во 
ак ти ви ра не тек на кра ју ро ма на, али ни та да не без из вје сне иро ниј ске дис тан це.
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При по вје дач ко Ја го во ри о то ме ка ко има ра зних чи ту ља, „с кр стом, мје се цом и зви-
је зда ма, цр них, зе ле них и оних пла вих ко му ни стич ких, са цр ве ном пе то кра ком зви је-
здом“. На сто ји се да опис тих по смрт них пла ка та бу де лир ски по е ти зо ван по сред ством 
ка рак те ри стич ног по ре ђе ња: „На сла гао сам их у је дан ко фер, као што дје вој ка на сла же 
спре му за уда ју.“ Због ове сен ти мен тал но сти пре ма чи ту ља ма, ко ја је, у ства ри, сен ти-
мен тал ност пре ма вла сти том се ди мент ном иден ти те ту, чи та лац се не из не на ђу је ка да 
из ова кве пер спек ти ве сви јет жи вих за пра во по ста не тај ко ји би ва ви ђен као сви јет 
не ве се лих утва ра („Ли ко ви са чи ту ља чи ни ли су ми се ве се ли ји но они ко је сва ко днев-
но ви ђам на ули ци“). То је сви јет ко јем при па да и сам на ра тив ни су бјект при је не го што 
кре не у по тра гу за вла сти тим иден ти те том и по сто је на зна ке да се та кво осје ћа ње ја вља 
упра во усљед не пот пу не де тер ми ни са но сти и за о кру же но сти иден ти те та. Кад се то зна, 
не чу де осмје си по кој ни ка, ко ји су мр тви за до вољ ни, ваљ да упот пу ње ни иден ти те том. 
Ро ман се, ка ко ви ди мо, већ на по чет ку об ли ку је као текст ко јим се хо ће учи ни ти упит-
ним ле ги ти ми тет свих иден ти тет ских ра спри на ших дис кур зив них прак си.

Оп се си ја смр ћу и мр тви ма глав ног ју на ка на вје шта ва пре ла зак у сви јет мр твих ко ји 
се сом на бул но при ка зу је у дру гом по гла вљу, а за тим и фан та зма го рич ну ви зи ју за гроб ног 
сви је та ко ја по чи ње од тре ћег по гла вља по ја вом гро теск ног ли ка ју на ко вог ро до на чел-
ни ка Му се, пред ста вље ног као еро то ма на на оно ме сви је ту. Му си ћев при по вје дач ни у 
јед ном тре нут ку не од сту па од гро теск ног ви ђе ња ко је је при ми је ње но на све еле мен те 
на ра тив ног сви је та, па та ко и на за гроб ни про стор ко ји се пар це ли ше са ве ли ком па жњом 
на спа ва ћи дио гроб ни це, ода ју са сви је тлим оруж јем, днев ни дио Му си них ода ја и 
та ко ре дом. Ри јеч је о јед ној од до сљед но сти спро ве де них кроз ци је ли текст ро ма на.

По што је омо гу ћен су срет сви је та жи вих и сви је та мр твих, по том ка са пре ци ма, 
не пре ста но се ин си сти ра на де па те ти за ци ји па не чу ди што за гроб ну ат мос фе ру упот-
пу ња ва ју и пје сме Ри бље чор бе чи ја зна че ња ре кон тек сту а ли за ци јом по ста ју освје же-
на и из ра зи то деј стве на у при по вјед ном то ку („А го ре ми пе ва ју по по ви“).

Ро ман го во ри у пр вом ли цу, па је то ме при ла го ђе на и ор га ни за ци ја вре ме на, ко ја 
је су бјек тив на. Ври је ме се ди је ли на при је и по сли је смр ти при по вје да ча. При по ви је-
да ње те че хро но ло шки од тре нут ка ка да при по вје дач про ми је ни сви јет, са че стим 
ре тро спек ци ја ма на ври је ме за ње го вог жи во та, али и на исто риј ска вре ме на од при-
је Ко сов ског бо ја на о ва мо. Сли ка сви је та жи вих је оне о би че на гле да њем на њу из 
тач ке гле ди шта сви је та мр твих.

Од но си ме ђу мр тва ци ма ко је при по вје дач за ти че ка да се на ста ни у сви је ту мр твих 
оби ље же ни су ур не бе сним ху мо ром, при је све га у ди ја ло зи ма из ме ђу ца ра Ла за ра и 
ро до на чел ни ка Му се („Да знаш, Му са, про тје ра ћу те из за гр об ног жи во та“). Њи хов 
за гроб ни од нос би ва ис ко ри шћен као по вод да се при по ви је да ње на час пре се ли у 
про шлост, вје ко ви ма уда ље ну, ка да су се Ла зар и Му са до го ва ра ли ка ко ће про ши ри-
ти ца ре ви ну. И та квим се исто риј ским на ра ци ја ма из ове за гр об не пер спек ти ве пре-
и спи ту је зна чај, што, у бит ној мје ри, фор ми ра и јед ну од но се ћих по ру ка овог ро ма на.

У епи зо ди са Сте ва ном Му си ћем ко ји ће при по вје да чу, ка да са зна за ње го во име 
(при по вје дач се зо ве исто као ау тор), од ру би ти гла ву, те ма ти зу је се са да шњи ста тус 
Ко со ва, што нам свје до чи о вре мен ској све о бу хват но сти при по вје дач ке пер спек ти ве 
у овом ро ма ну ко јом се пре тен ду је го во ри ти од Ко со ва до да на шњих да на. Ти ме је у 
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ње га уве де на и оса објек тив ног вре ме на. У истом по гла вљу про бле ма ти зу је се и ле-
ги ти ми тет гу слар ских на ра ти ва, а њи хо ву функ ци ју пре но си ла ца зна ња Сте ван Му сић 
сво ди на ра зо но ду („Ла сно је до ко ним гу сла ри ма би ло на кла пат крај то пла ог њи шта 
и за ба вљат си ро ти њу ра ју“).

Ме ђу тим, ак си о ло шка ље стви ца у од но су на од мет ни ке са Ко со ва оста је не про ми-
је ње на и на оном сви је ту. Је дан од њих је Об рад Дра го са вље вић ко ји и у сви је ту мр твих 
би ва не га тив но ока рак те ри сан и то као нар ко-бос  у за гроб ном сви је ту. Епи зо да са 
Об ра дом Дра го са вље ви ћем јед на је од оних у ко ји ма Му си ћев при по вје дач упо шља-
ва сво је исто риј ске ком пе тен ци је за сно ва не на чи та њу до ку ме на та у вре ме ну док је 
био жив. О до ку мен тар но сти у овом ро ма ну до пу ште но је раз ми шља ти као о јед ном 
од до ми нант них умјет нич ких по сту па ка. При том до ку мент и зна ње ко је на ње му по-
чи ва пред ста вља ју сред ство ко јим се ди сци пли ну је фик ци ја.

Мо ти ва ци ју при по ви је да ња у овом ро ма ну мо гу ће је име но ва ти као ро до слов ну. 
За гроб ни про стор и су срет са ро до на чел ни ком по ста је хро но топ при по ви је да ња ко-
ји обез бје ђу је мо гућ ност по ја ве ли ко ва из раз ли чи тих вре ме на на ис то ме мје сту, али 
се од ре ђе на вре мен ска дис тан ца ко ја је ме ђу њи ма по сто ја ла на сви је ту жи вих тран-
спо но ва ла и у за гр об ни сви јет, што на ком по зи ци о ном пла ну ро ма на ре зул ти ра мо-
гу ћом са мо стал но шћу епи зо да о Ре су лу Му си ћу, Па шку Вр жи ни и Зу фе ру Му си ћу.

На осно ву епи зо де са Ре су лом Му си ћем за кљу чу је мо да је не са мо при по ви је да ње 
већ и ка рак те ри за ци ја ли ко ва хе ре ди тар но мо ти ви са на. Ни Ре су ла, као ни ро до на-
чел ни ка Му су, „ни је ин те ре со ва ла по ли ти ка. Од но си тур ско-цр но гор ски и цр но гор-
ско-ве не циј ски. Ни је во лио то пов ске пло ту не с мо ра. (...) Во лио је Ре сул Му сић ми ран 
жи вот. Тр го ви ну и же не“.

Лик Па шка Вр жи не функ ци о ни ше ам бле ма тич но. Озна ча ва се као „чи тач про шло-
сти и бу дућ но сти“, што је ком пе тен ци ја ко ја се мо ра при зна ти и при по вје да чу са основ-
ног ни воа при че. Тре ба ре ћи да се дје ло ви си жеа по све ће ни ли ко ви ма за ко је за па-
зи смо да у тки ву ро ма на функ ци о ни шу са мо стал но не ре а ли зу ју на ни воу ус по ста вље-
не при по вјед не си ту а ци је тј. на ни воу ко му ни ка тив не струк ту ре на ко јој се за сни ва 
нај ве ћи дио ро ма на, Ке мал Му сић – ро до на чел ник Му са, што је са мо знак да је ау тор 
све ври је ме свје стан и при су ства чи та о ца у при чи и да се обра ћа и ње му, ин си сти ра-
ју ћи на ње го вом ак тив ном уче шћу у при чи.

На кра ју ро ма на Ке мал Му сић на пу шта ли не ар но пи са ње до пу шта ју ћи дво стру ку 
мо гућ ност чи та ња и за др жа ва ју ћи кон цепт отво ре ног кра ја за вр шним пи та њем: „Да 
ли сам то умро или сам се ро дио?“ Ин си сти ра се, да кле, на нео д ре ђе но сти ко јом је у 
на сло ву Не што на лик пу ном мје се цу и за по чео овај ро ман ко ји је не што на лик по ро-
дич ној хро ни ци.

Чи ни се да по у зда но и пре ци зно од ре ђе ње из о ста је, ка ко на ни воу иден ти те та ли ко ва 
и по јав ног сви је та, та ко и на ни воу жан ров ског иден ти те та Му си ће вог тек ста, што пред-
ста вља је дан фор мал ни мо ме нат ко ји по сје ду је и те ка кав по тен ци јал се ман ти за ци је.

Са фи ним осје ћа њем за фан та сти ку и гро те ску, при клад но од мје ре ном си ту а ци о-
ном ко ми ком и за ни мљи вим стил ским екс пе ри мен ти ма, ком би на ци јом ху мор них и 
хо рор них мо ти ва, Ке мал Му сић је у ро ма ну Не што на лик пу ном мје се цу оства рио 
за ни мљив ди ја лог из ме ђу сви је та мр твих и жи вих, пре да ка и по то ма ка, без ко јег је 
оп ста нак кул ту ре на про сто не за ми слив.




