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ИГРА КЊИ ЖЕВ НИХ ДВОЈ НИ КА
(Ха ниф Ку реј ши: По след ња реч, пре ве ла са ен гле ског Алек сан дра Ми ла јић, 

Bo o ka, Бе о град, 2015)

Осно ва но вог ро ма на По след ња реч Ха ни фа Ку реј ши ја на из глед је већ ви ђе на пост-
мо дер ни стич ка при ча о ам би ци о зном мла дом пи сцу Ха ри ју, ко ји до би ја по ну ду да 
на пи ше би о гра фи ју Ма му на, свог мно го по зна ти јег ко ле ге. Ма мун је из Ин ди је до шао 
у Ен гле ску и по сти гао огро ман успјех, али са да, пред крај жи во та, не мо же са мо да 
ми ру је у пен зи ји јер је, и по ред то га што по сје ду је ве ли ко има ње, у еко ном ским про-
бле ми ма. Из мје штен из цен тра зби ва ња, Ма мун жи ви на се лу, што ње го ву дру гу же ну, 
Ита ли јан ку Ли ја ну, не чи ни пре тје ра но срет ном. За то је она та ко ја од лу чу је да по ну ди 
из да ва чи ма да на има њу Про спектс Ха ус уго сте не ког мла ђег пи сца, ко ји би на пи сао 
би о гра фи ју ње ног му жа и ти ме им обез би је дио не са мо крат ко роч ни еко ном ски до-
би так, већ би и Ма му но ва ка ри је ра мо гла да се по кре не са мр тве тач ке.

Већ на по чет ку књи ге оче ку је се су коб ге не ра ци ја, оче ку је се и да ће у том су ко бу 
би ти мно го из гу бље них и до би је них би та ка са обје стра не, али је и не из вје сно ко ји ће 
од дво ји це пи са ца чи та ла штву би ти на кра ју за ни мљи ви ји. У при чу из ме ђу њих упли-
ћу се и „му зе“, ка ко ста ре Ма му но ве љу бав ни це, та ко и не ко ли ко Ха ри је вих. Ха ри је у 
тре нут ку при по ви је да ња на вр хун цу сек су ал не успје шно сти, по ко јој је по знат још од 
мла ђих ти неј џер ских да на, ка да и оста је без мај ке, ко ја је од лу чи ла да се уто пи. Украт-
ко, са ста рим опо зи ци ја ма се ло/град, ста рац/мла дић, здра вље/бо лест, му шко/жен ско 
итд., за плет ово га ро ма на не обе ћа ва мно го. Ипак, ка да је све по ста вље но на оче ки ван 
на чин, Ку реј ши успи је ва и да при ка же свој из ван ре дан умјет нич ки дар, при по вје дач-
ко мај стор ство, ка кво ри јет ко ко ји са вре ме ни спи са тељ или спи са те љи ца по сје ду ју.

Од јед не те ме про бле ма тич не на ви ше ра зи на, од ко јих је са мо ми зо ги ни ја јед на 
од уоч љи ви јих, ро ман По след ња реч суп тил но шћу све ви ше под ри ва на шу чи та лач ку 
си гур ност. И тек што поч не мо да чи та мо још је дан књи жев ни текст о на стан ку књи-
жев ног тек ста, пер спек ти ва при по вје да ча нас нео че ки ва но мо же за ве сти. Ку реј ши 
ко ри сти мно ге „ста ре“ тех ни ке на из ван ред но умје шан на чин, та ко да их ско ро и не 
при мје ти мо. Са мо јед на од њих је фо ка ли за ци ја сје ди ње на са при по вје да чем, због 
че га је по треб на сва чи та лач ка па жња да не би смо упа ли у зам ку Ха ри је ве слат кор је-
чи во сти. Не ко ли ко пу та се ис ти че да му је отац био пси хи ја тар, да га је мно го на у чио 
о људ ској пси хи, што и ви ди мо у на чи ну на ко ји се обра ћа свом из да ва чу, ко ји је ау то-
ри тет, али и па ра но и чан. Од нос из ме ђу чи та о ца и Ха ри ја је сли чан од но су из ме ђу овог 
мла дог пи сца и ње го вог уред ни ка. Ис пр ва чи та о ци и уред ник има ју пре моћ у од но су 
на пи сца, ко ји дје лу је вр ло скром но и не ис ку сно, али ка ко ро ман од ми че, та ко је све 
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ја сни је да и ми, као и уред ник, па да мо у ње го ву зам ку. И је дан по је дан лик у ро ма ну 
по ста ју Ха ри је ве ма ри о не те, са мо је Ма мун тај ко ји му се све ври је ме опи ре.

Осим зам ке на ни воу при по вје да ча, дру га та ко ђе ста ра ро ма неск на тех ни ка је сте 
на чин на ко ји се Ма му нов лик фор ми ра мо за ич ки то ком ци је лог ро ма на, кроз при че 
оста лих ли ко ва о ње му. При је све га, кроз пер спек ти ве же на ко је је во лио, што ни је 
за хва лан књи жев ни по сту пак, јер су же не у уло зи оних ко је об ли ку ју глав ни му шки 
лик. Са дру ге стра не, Ку реј ши им да је пра во и пр вен ство го во ра, јер су њи хо ве при че 
те ко ји ма се об ли ку је Ма му но ва би о гра фи ја. Ма мун је уви јек по ста вљен у по зи ци ју 
оно га ко је оп ту жен, јер су при че „ње го вих“ же на при мар не. Та ко, ка да пр во са зна мо 
са др жај днев ни ка ње го ве пр ве су пру ге о то ме ка ко ју је за по ста вљао, на гнао у ал ко-
хо ли зам, на кон што му је она по мо гла да ус пи је у књи жев но сти и по др жа ва ла га, те шко 
ће мо по вје ро ва ти у ње го ва ка сни ја оправ да ња. Ја сно је он да због че га му ни је у ин-
те ре су да до зво ли Ха ри ју да раз го ва ра са ње го вом бив шом љу бав ни цом, Ма ри он. 
Ка да ко нач но дâ Ха ри ју до пу ште ње, упо зо ра ва га пак да је Ма ри он скло на ла жи ма. 
Ипак, опет је ње на при ча, при ча уса мље не и огор че не же не ко јој је ве за са Ма му ном 
уни шти ла жи вот, мно го увјер љи ви ја од ње го вих ка сни јих оп ту жби да јад на Ма ри он 
не са мо да ни је при ста ја ла на ње го ве сек су ал не фан та зи је, већ да је мно го од оно га 
што је ис при ча ла Ха ри ју и по ред пи са ма ко је јој је слао, а ко ји ма ни шта ни је екс пли-
цит но из ре че но, чи ста лаж и њен по ку шај да га на не ки на чин за др жи.

По сљед ња Ма му но ва љу бав, иа ко пла тон ска, је сте Ха ри је ва же на Алис, ко ју Ха ри 
до слов но жр тву је да би до био ин фор ма ци је од Ма му на. Иа ко на са мом кра ју ка ри је ре, 
Ма мун за ми шља да је ро ман ти чар ски пи сац по пут Ге теа, те да ће му но ва му за по мо-
ћи да на пи ше ро ман и осве ти се Ха ри ју. Алис је је ди на ко ја не ма ко хе рент ну при чу о 
Ма му ну, већ са мо са зна је мо ка ко је стр пљив и па жљив са њом. Умје сто ње, он сам ће 
ис при ча ти сво ју при чу у по сљед њем ро ма ну, чи ји нам са же так при по ви је да Ха ри је ва 
но ва љу бав ни ца. Као и у прет ход ним слу ча је ви ма, Ма мун ко ри сти жи во те же на ко је 
га окру жу ју за сво ју књи жев ност, али то ни је оно што Ку реј ши у свом тек сту до пу шта. 
Јер Ку реј ши јев ро ман је са ста вљен од жен ских при ча, а не од Ма му но вих тек сто ва.

До кра ја ро ма на, Ма ри он ће се ко нач но ис пу ни ти же ља да се усе ли у ку ћу у ко јој 
се, умје сто са њом, Ма мун усе лио са дру гом же ном Ли ја ном. У прет по сљед њем па су-
су, Ха ри са зна је од Ли ја не да „ка да јој је ова (Ма ри он) за тра жи ла до зво лу да до ђе и 
опро сти се од Ма му на, Ли ја на јој је по ну ди ла да оста не код њих ка ко би мо гле си те да 
се ис при ча ју. Си ро ти Ма мун, по ми слио је Ха ри, ле жи на са мрт ној по сте љи окру жен 
же на ма ко је мр зи. Не ма бо љег на чи на да се оде – он сам би та ко во лео“ (стр. 255). Ко-
нач но, же не су те ко је оста ју над Ма му ном, и ње гов лик је са мо ре флек си ја њи хо вих 
же ља, а не обрат но, ка ко се ис пр ва чи ни ло.

Двој ни ци су стал но мје сто у књи жев но сти, би ло као до бра тех ни ка ка да се же ле 
при ка за ти кон тра сти, би ло као до при нос умно жа ва њу књи жев них рав ни у тек сту, 
та ко да ни ка да не по ми сли мо да је не што са мо јед но стра но и да се не мо же де кон-
стру и са ти. Очи гле дан је па ра ле ли зам из ме ђу Ха ри ја и Ма му на, не са мо за то што су 
обо ји ца књи жев ни ци, већ и због ми зо ги ног на чи на на ко ји се ко ри сте жен ским ли ко-
ви ма. Ха ри чак има вр ло ја сан еди пов ски од нос са мај ком и има два бра та бли зан ца, 
а по том до би ја и си но ве бли зан це.
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Су пру ге Ли ја на и Алис та ко ђе су двој ни це, при је све га по дру штве ној функ ци ји 
ко ју оба вља ју, од но сно по чи ње ни ци да су обје у сјен ци сво јих му же ва пи са ца. Њи хо-
во је двој ни штво до дат но пот цр та но ти ме што су обје Ма му но ве љу ба ви. Са дру ге 
стра не, Алис је двој ни ца и са Џу ли јом, ко ју Ма мун до жи вља ва као ћер ку, и са чи јом је 
мај ком Рут и бра том је ди но имао по ро ди цу, јер су њих дви је у емо тив ној ве зи са Ха ри-
јем, и на кра ју жи ве у ис тој ку ћи, као Ма ри он и Ли ја на. Обра зац Ма му но вог емо тив ног 
жи во та се по на вља и у Ха ри је вом жи во ту.

Ипак, Ха ри је за раз ли ку од Ма му на не што ви ше про ра чу нат и хлад ни ји у ме ђу људ-
ским од но си ма, што на кра ју ро ма на чи ни да ви ше са о сје ћа мо са ње го вим ста ри јим 
ко ле гом. У то ме се, ме ђу тим, им пли цит но скри ва и Ку реј ши јев по е тич ки став, ко ји 
успје шну књи жев ност и да ље до жи вља ва као ону ко ја има да по ну ди не ку вр сту умјет-
нич ке исти ни то сти, те ко ја је хра бра да при ка же људ ске емо ци је и сла бо сти, а ни је 
са мо про ра чу нат по сао про из вод ње књи га. То се по твр ђу је и од лу ком Ха ри ја да, на кон 
што за вр ши Ма му но ву би о гра фи ју, на пи ше би о гра фи ју сво је мај ке, ко ја је има ла из-
ра же не симп то ме пси хич ке бо ле сти. Има још на де и за ње га да бу де до бар пи сац. Још 
је дан до каз Ку реј ши је ве умје шно сти је сте то што Ха ри ни је при ка зан као да је у пот-
пу но сти про ми је нио свој ка рак тер и по е ти ку, јер осим би о гра фи је сво је мај ке, за по слен 
је и да као „пи сац из сјен ке“ пи ше би о гра фи ју по зна тог ме ђу на род ног фуд ба ле ра и 
та ко за ра ди до вољ но нов ца, а ус пје ће и да за до во љи сво ју су је ту пред ам би ци о зним 
оцем и бра ћом.

Иа ко је осно ва Ку реј ши је вог ро ма на По след ња реч сте ре о тип на при ча о од но су 
два пи сца, оно што ау тор по сти же сво јом не пре тен ци о зно шћу и па жљи вим раз во јем 
при че је сте кри ти ка ро ман ти чар ски схва ће не уло ге пи сца „са ве ли ким П“. Он успи је-
ва да раз об ли чи ми зо ги ни ју Ма му на и Ха ри ја, по ка зу ју ћи нам њи хо ву па те ти ку и још 
ве ћу про фе си о нал ну су је ту, де кон стру и шу ћи њи хо ве ве ли ке на ра ти ве. Ма му но ва 
сен ти мен тал на тра бу ња ња о љу ба ви и му шко-жен ским од но си ма у су прот но сти су са 
ње го вим ка рак те ром сла би ћа, ко јег ци је ли жи вот одр жа ва ју же не, већ на ни воу ег зи-
стен ци је и еко но ми је. Та ко, ка да оп ту жу је сво ју дру гу су пру гу за ра сип ни штво, ди је лом 
је ја сно да је она та ко ја по ку ша ва да га из ву че из еко ном ске кри зе и ко ја по ку ша ва 
да по кре не жи вот на има њу, док он се бе за то ври је ме до жи вља ва као ге ни ја. Ако по-
гле да мо Ма му на, ја сно је пак да и Ха ри ис пи си ва њем ње го ве би о гра фи је ис пи су је и 
сво ју. Ни Ха ри, ко ји је у ста њу да ин стру мен та ли зу је све дру ге љу де ка ко би по сти гао 
успјех, не успи је ва да по би је ди вла сти ту су је ту и не си гур ност, те осје ћај да је дру го-
ра зред ни пи сац.




