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Срђан Срдић

ОПИС ПРИ ЧЕ
(Да вид Ал ба ха ри: Жи во тињ ско цар ство, Ча роб на књи га, Бе о град, 2014)

Ле по та књи жев но сти се до брим сво јим де лом ис ка зу је кроз кон текст, за пра во 
кон тек сте од ко јих је вред на ли те ра ту ра са зда на. Зра че ња и пре ла ма ња кон тек ста, 
ме ђу и гра из ве де на на про сто ру ко ји има сво ју исто рич ност, че сто пре на гла ше ну, на 
ком се су че ља ва ју и до пу њу ју зна че ња, јед на под у пи ру дру га, а дру га не ги ра ју сва 
оста ла, ис хо де у мо гућ но сти ма ис прав не ин тер пре та ци је тек ста. Чак и нај бе за зле ни-
ји по ку шај ин тер пре та ци је тек ста мо рао би да по се ду је ди ја ло шки ка па ци тет пре ма 
кон тек сти ма ко је од ре ђе ни текст под ра зу ме ва. На кра ју та ко за ми шље ног ди ја ло га 
сто ји пред ста ва о тек сту, ње го вој вред но сти и до па да њу – за што смо о не че му ре кли 
то што смо ре кли, ода кле по тре ба за афир ма ци јом јед ног фик ци о нал ног по рет ка а не 
не ког дру гог, шта зна чи оно што осе ћа мо на кон што смо ис цр пли аспек те ту ма че ња? 
Књи жев ност жи ви у кон тек сти ма и од њих, сва ким сво јим тек стом про ши ру је кон тек-
сту ал ни кон ти нент; она је ствар зах тев на, че сто и не ми ло срд на пре ма сво јим не до-
вољ но мар љи вим след бе ни ци ма. Чи ни се да тек про ла ском кроз на из глед не раз гра-
ди ви зид кон тек ста обез бе ђу је мо еле мен те оног што у ли те ра ту ри на зи ва мо ле пим.

И да ље ак ту ел ни ро ман Да ви да Ал ба ха ри ја Жи во тињ ско цар ство вред на је и до-
бра књи га. „И да ље“, јер Ал ба ха ри ни је ау тор ко ји че ка и окле ва ка ко би се упу стио у 
пи са ње на ред не и на ред них књи га, ње гов би бли о граф ски ка та лог је оби ман, на ра чун 
та квог ти па про дук тив но сти из ре че ни су раз ли чи ти су до ви ко ји ма се на овом ме сту, 
сре ћом, ни је по треб но ба ви ти. То је за хват ко ји ни је мо гу ће пред у зе ти ола ко ни ти 
осла ња ју ћи се на са знај ну пред ра су ду о оно ме што је про чи та но пре ви ше од де сет, 
у не ким слу ча је ви ма и два де сет го ди на.

Ин те ли ген тан при по ве дач, умет ник уоп ште, пре по зна је се по то ме што ни шта у 
про сто ру ко ји му је до де љен, или га је са мом се би до де лио, не пре пу шта слу ча ју. Да-
вид Ал ба ха ри, чи ји умет нич ки та ле нат и при по ве дач ка ин те ли ген ци ја да нас из гле да-
ју као оп ште до бро, ак ти ви ра кон тек сту ал ни апа рат већ од на сло ва. На и ме, ево оно га 
што се, ка ко се ме ни чи ни, мо ра до го ди ти не јед на ко про фи ли са ним чи та о ци ма Ал ба-
ха ри је вог ро ма на: јед на гру па (ис тој и сам го ди ном ро ђе ња при па дам) у мо мен ту 
су о ча ва ња с на зи вом ове књи ге од ре а го ва ће ре флек сно, чак афек тив но, и по ве за ће 
кон струк ци ју Жи во тињ ско цар ство с млеч ним чо ко ла ди ца ма ко је је у со ци ја ли стич-
кој Ју го сла ви ји про из во ди ла, а и за пост ју го сло вен ско тр жи ште их про из во ди, за гре-
бач ка фа бри ка „Јо сип Краш“. Ево пси хо ло ги је – по ме ну та гру па чи та ла ца до жи ве ће 
не што по пут по лу све сне ре ак ци је се ћа ња с пре тен зи јом ин дук ци је бо љег и леп шег 
сег мен та укуп не ју го сло вен ске со ци ја ли стич ке исто ри је, не ћу ре ћи сла ђе. Они дру ги, 
ко ји у по јед но ста вље ном до ме ну тр жних цен та ра и хи пер мар ке та про на ђу на ве де ни 
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про из вод, не ће се се ти ти ни че га. Жи во тињ ско цар ство за њих не пред ста вља оно 
што пред ста вља за пред став ни ке пр ве гру пе, оно мо же да пред ста вља тек „јед но од“ 
че му је бли ско ту по и без на де жно „ни шта“. За раз у ме ва ње Ал ба ха ри је ве књи ге пр ви 
ми се чи не под јед на ко ва жни ко ли ко и дру ги, не ко до ми нант но уче шће би ло ко је од 
по ме ну тих гру па ци ја у про це су ту ма че ња те шко мо же би ти оправ да но. 

Ал ба ха ри је вог при по ве да ча, ко год он био, а за бав но је ко ли ко је по ме ре них ау-
то би о граф ских ал ба ха ри јев ских де та ља упи са но у тај фик ци о нал ни иден ти тет, под-
јед на ко оп се да ју по ку ша ји де кон струк ци је два уза јам но по ве за на све та. У јед ном, 
исто риј ском и по ли тич ком све ту ко ји се звао СФР Ју го сла ви ја, де си ла се го ди на 1968, 
а тач но у тој го ди ни до шло је до пр вих по ку ша ја ис ка зи ва ња не за до вољ ства исто риј-
ском и по ли тич ком ма три цом. И сам уче сник у мит ским де мон стра ци ја ма, при по ве дач 
ин си сти ра на њи хо вом за не мар љи вом де мо крат ском и пре врат нич ком ка па ци те ту, 
гну ша се ис трај не ми то ло ги за ци је сту дент ских про те ста, уз отво ре но и не дво сми сле-
но ан ти ко му ни стич ко по ла зи ште. Ка да се су прот ста вља ње вла да ру/ца ру/Ти ту по ка же 
као оства ри во, вла дар ска/цар ска ин стан ца по ка за ће сво је зве р ско/жи во тињ ско ли це 
кроз се ри ју хап ше ња, ли ша ва ња гра ђан ских сло бо да, от пу шта ња, при слу шки ва ња, 
исле ђи ва ња и пре би ја ња уче сни ка у про те сти ма, иа ко су се ови за ла га ли тек за ко-
зме тич ке ре фор ме по сто је ћег си сте ма, од но сно мла ко ре во лу ци о ни са ње уну тар вла-
да ју ће ко му ни стич ке пар ти је. По ли тич ки свет, она ко ка ко га при по ве дач опи су је, ап-
со лут но оства ру је све аспек те ме та фо ре ко ју му на слов тек ста при до да је.

Дру ги свет, ло ци ран и оства рен кроз при зо ре ко ји се од и гра ва ју у ка сар ни, не мо-
же да функ ци о ни ше без пр вог ко ји му је бит но над ре ђен. Он не би смео да функ ци о-
ни ше без пр вог, или не би смео да функ ци о ни ше она ко ка ко функ ци о ни ше. Уко ли ко 
свет ју го сло вен ске ар ми је за ви си од ути ца ја спо ља, ако га је та квог за ми сли ла по ли-
тич ка или исто риј ска во ља, он да је на слов на жи во тињ ска ком по нен та у ње му мон-
стру о зно уве ћа на, а по сле ди це ње ног деј ство ва ња по ста ју не са гле ди ве. Ло ги ка је 
сле де ћа: оп шта ин стан ца по ли тич ког, ко ја се по ка зу је као ра ди кал но на сил на, про из-
во ди вој ну дог му, из ове ри гид не хи је рар хи је, са да већ на ми кро пла ну, на ста је ис пр ва 
че тво ро чла на, а ка сни је пе то чла на фор ма ци ја, са мо про кла мо ва но жи во тињ ско цар-
ство. Јед на хи је рар хи ја ини ци ра на ста ја ње дру ге, по ли ти ка кре и ра ар ми ју и ње на 
стра те шка опре де ље ња, док у ср цу ар ми је оп сто ја ва ју гру па ци је чи ји су те ме љи че сто 
са свим ла бил ни, ус по ста вље ни на опреч ним ин те ре си ма сво јих чла но ва.

Твор ца жи во тињ ског цар ства ни је ла ко од ре ди ти: то услов но је сте са ди стич ки 
пси хо па та Ди ми три је Дон кић, али и он је у свет ба ња луч ке ка сар не ушао из дру га чи-
јег све та, до но се ћи са со бом, из гле да, вла сти ту жи во тињ ску ау ру, он ни је ин те грал ни 
и стал ни чи ни лац вој ног ми љеа већ у ње му тек при вре ме но оби та ва. О све ту из ког 
је Дон кић до шао, раз ло зи ма ко ји ма се ру ко во ди и ње го вим крај њим на ме ра ма не ће-
мо до зна ти до вољ но, јер ни при по ве дач не зна до вољ но. Ни ко у ал ба ха ри јев ском 
при по вед ном ко смо су не зна до вољ но, исти на из ми че, при ча из ми че, и све је са мо 
бор ба и пре га ња ње, упи ња ње да се до сег не би ло ка ква ре ле вант на кон стан та ко ја би 
се мо гла име но ва ти и есте ти зо ва ти, за ра чун ка квог-та квог, је ди ног мо гу ћег ре да. Иза 
Дон ки ћа је сте свет ко ји по ли ти зу је чи ње ња сва ког свог по је ди нач ног про та го ни сте, 
иза ње га кљу ча ве о ма од ре ђе но исто риј ско тра ја ње, а на кра ју као да пре о вла да ва 
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он то ло шка уса ђе ност ди вљег и не кон тро ли са ног зла, a pri o ri од мет ну тог од сва ког 
ви да ло гич ке струк ту ре. 

Чла но ви цар ства има ју на дим ке ко ји ма се из два ја ју од оста лих ре гру та, они су 
сво ју изо ло ва ну и крип тич ну за јед ни цу име но ва ли у то та ли те ту. На јед ној стра ни, јер 
у тек сту ће се по ка за ти фрак циј ски ка па ци тет ове ску пи не, на ла зе се Ра кун, Зми ја и 
Кр пељ, док су на су прот њи ма по ста вље ни Ти гар (не скри ве на по све та Блеј ку) и Вра бац. 
Не во ља Ти гра, оног ко при по ве да, је сте у атри бу тив ној услов но сти име на ко је је пре-
у зео. На и ме, Ти гар на ли ку је Ба у мо вом Ла ву, те до га ђа ји ма до при но си сво јим ку ка вич-
ким не чи ње њем, све до по след њих, од но сно пр вих стра ни ца ро ма на на ко ји ма се 
по ка зу је да ће при чу ис при ча ти, али и уби ством до вр ши ти Ти гар. Ако уби ство дру гог 
људ ског би ћа или до вр ша ва ње јед не од људ ских при ча уоп ште зах те ва ју хра брост. 
Та ко Ал ба ха ри свој текст за о кру жу је иро ни јом и на во ђе њем на по гре шне тра го ве и 
за кључ ке: Ти гар и ни је и је сте Ти гар, а на зив со ци ја ли стич ког слат ки ша ни је дру го до 
па ра ван за зве р ска раз ра чу на ва ња и бе сми сле но кр во про ли ће.

Ал ба ха ри јев текст за ми шљен је и као фре не тич но раш чла њи ва ње сте ре о ти па: од 
по ме ну тог дво стру ко не кри тич ког са гле да ва ња де мон стра ци ја из 1968. го ди не и њи-
хо вог објек тив ног до ме та, пре ко под сме шљи вог пре зи ра Бе о гра ђа на пре ма ре гру-
ти ма из про вин ци је, ал бан ског је дин ства, по у зда но сти и за тво ре но сти у ет нич ки хо-
мо ге ну ће ли ју, ле ген де о при ја тељ стви ма ко ја от по чи њу у ка сар ни и тра ју чи та вог 
жи во та. По след њи при мер нај ја сни је ис ка зу је иро ниј ски по тен ци јал Жи во тињ ског 
цар ства те пе тог, при до шлог чла на, Ми шу Врап ца, јед ног од во ђа сту дент ске по бу не, 
мр цва ре и уби ја ју „дру го ви из вој ске“, ме ђу њи ма ап со лут но ин те гри са ни Ср бин и 
Ал ба нац с Ко со ва, док ће ин те лек ту а лац из про вин ци је (Зе му на, да бу де мо по ште ни) 
ку ка вич ки оста ти по стра ни. Ти гар не уче ству је ди рект но, али Ти гар не спре ча ва, при-
по ве дач ни у јед ном тре нут ку не по ку ша ва да за ба шу ри свој ку ка вич лук, ни ти да 
ума њи сво ју кри ви цу. Ипак, Ти гар пре жи вља ва и ње го ва људ ска по зи ци ја нео до љи во 
под се ћа на фи нал ну ре че ни цу Кју бри ко вог Џо ке ра Деј ви са: I’m in a world of shit, yes... 
But I am ali ve. Деј вис ће, до ду ше, из ре ћи још и сле де ће: And I am not afraid, што га од 
Ти гра (ина че је ди ног ко га рас по зна је мо ис кљу чи во по на дим ку) дис тан ци ра с оно ли-
ко иро ни је ко ли ко Ал ба ха ри ула же у це ло вит текст свог ро ма на.

Ка ко би обе сна жио пред ста ву о тек сту као мо но ли ту ко ји у се би са др жи би ло ка кву 
исти но сну оп ци ју, Ал ба ха ри се слу жи ни зом уна пре ђе них пост мо дер ни стич ких изу ма 
и сред ста ва ре ла ти ви за ци је. Иа ко на пи сан у јед ном, бер нхар дов ском па су су, ро ман 
је из де љен на увод, про лог, при чу и епи лог, ко ји ма су при до да те бе ле шке. Ау тор уво-
да ни је и ау тор остат ка тек ста, те се на пр ве две стра ни це об ја шња ва ка ко је пред 
чи та о ци ма ру ко пис слу чај но про на ђен на ае ро дро му. Шест осо ба по сре ду је текст: 
не хо тич ни про на ла зач, слу жбе ник ае ро дром ског обез бе ђе ња, пред сед ник Књи жев-
ног дру штва Оскар Да ви чо, књи жев ни кри ти чар, уред ник у из да вач кој ку ћи Про стор, 
те не и ме но ва ни при по ве дач, ко ји об зна њу је по сто ја ње прет ход них из во ра. Упра во 
тај, не и ме но ва ни при по ве дач, ко ји се на кон уво да ви ше не ће по ја вљи ва ти, оба ве шта-
ва чи та о це о од лу ци уред ни ка да ру ко пис не при пи ше не по зна том ау то ру, већ да 
„из ми сли не ко име, би ло ка кво“, а да ће се пра вом пи сцу ау тор ство вра ти ти уко ли ко 
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се по ја ви и ис ка же та кву же љу. Из ми шље но, „би ло ка кво“ име за ко је се уред ник од-
лу чио је сте, чи та мо на ко ри ца ма, име Да ви да Ал ба ха ри ја. 

Ова кви струк ту рал ни по ступ ци и де кон струк ци ја ста бил но сти при че знат но олак-
ша ва ју про лаз кроз цен трал ни, „бло ков ски“ за пи сан део тек ста. Из не ве ра ва њу сва ке 
исти но сне кон вен ци је у при лог иде и пе де се так бе ле жа ка у ко ји ма ау тор ру ко пи са 
про ми шља ра зно род не аспек те тек ста, али и ствар но сти из ван ње га (ствар но сти ко-
ја је на овом ме сту сва ка ко по ста ла текст), не рет ко до во ди у пи та ње оно што се у 
тек сту чи ни чи ње нич но пот кре пље ним, не пре ста но ин си сти ра ју ћи на но вим и нео-
че ки ва ним пре тен зи ја ма и оства ре њи ма исти не. Ру ко пис/текст та ко чи та о цу по чи ње 
да из гле да не до ре че но, не до вољ но увер љи во, по тре бан му је ко мен тар ка ко би се 
кон кре ти зо вао на ко ли ко-то ли ко сми слен на чин, а ко мен та ри ко ји су да ти не спре ча-
ва ју про дор но вих при мед би, ви ђе ња и про ме на тач ке гле ди шта. Та ко Ал ба ха ри ипак 
оста је ве ран про гра му ко ји је сам, уз по моћ не ко ли ци не аме рич ких про за и ста (Пин-
чо на, Бар та, Ку ве ра...) на овим про сто ри ма ус по ста вио још осам де се тих го ди на прет-
ход ног ве ка, рас кр шта ју ћи с до та да вла да ју ћом епи ком ре а ли стич ког и на ци о нал ног 
па то са вољ ном да за у зме ме сто исти не per se, у окол но сти ма по ли тич ке и исто риј ске 
дог ме. Не ка да пред вод ник пост мо дер ни стич ке оп ци је, Ал ба ха ри да нас де лу је као 
увер љи ви ре пре зент оно га што Ала Та та рен ко на зи ва пост-пост мо дер ном, спе ци фич-
ног ис ку ства на кон све га по сто је ћег, по ја ве ко ја де стру и ра пост мо дер ни стич ку игру, 
спо чи та ва ју ћи јој то што је игра, што и са ма функ ци о ни ше по прин ци пи ма из у зе та ка 
чи је је око шта ва ње ство ри ло но ва пра ви ла.

За ба ван, екс пе ри мен тал но шар ман тан, али у по је ди ним при зо ри ма и из не на ђу ју-
ће на си лан (не ма мо аде кват ну реч за ан гло сак сон ско „of en si ve“), Ал ба ха ри јев ро ман 
иси ја ва уз не ми ру ју ћом прет њом. На стра ни ца ма епи ло га, Ти гар се се ћа су сре та с Ха-
са ном, још јед ним са пат ни ком из вој ске. Ха сан, у вре ме ра та на Ко со ву за по слен у 
јед ној од не вла ди них ор га ни за ци ја, по ка зу је се као осо ба ко ја је ис тра жи ва ла не по-
чин ства Ди ми три ја Дон ки ћа Ра ку на, те ко ја је схва ти ла ка ко су за вр ши ли Зми ја, Кр пељ 
и Вра бац. Дон ки ћа ће Ха сан су сре сти на Ко со ву, за ра слог у бра ду, упо сле ног ства ри-
ма о ко ји ма је бо ље не го во ри ти. Зао си стем осло бо дио је Дон ки ће ву злу при ро ду и 
до зво лио јој да се кре ће и де лу је по соп стве ном на хо ђе њу, све док су ње го ви по те зи 
у са гла сју са зло чи нач ком су шти ном тог си сте ма. Дон ки ће во кре та ње од и гра ва се у 
про сто ру ко ли ко и вре ме ну, зло чи ни из де ве де се тих на ста вак су зло чи на из се дам-
де се тих го ди на, по сто ји спи ра ла и по сто ји Дон ки ће во бек ство у Ка на ду, где га че ка 
Ти гар и где га че ка смрт. Ти гар, ког је Дон кић по ште део, је сте чу вар при че и њен по-
след њи вла сник, он је на лик Хо ра ци ју док обе ћа ва Ха мле ту ка ко се не ће уби ти јер би 
ње го ва смрт би ла смрт при че. Шта год при ча под ра зу ме ва ла и ка ква год би ла. Жи во-
тињ ско цар ство, је дан од бо љих ро ма на Да ви да Ал ба ха ри ја пре све га је то; све до-
чан ство о при чи и ње ним укуп ним по јав но сти ма. До бра, вред на књи га.




