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Јана Алексић

МИЛОСРЂЕ ПИСАЊА
Кад сам одлазио, обећах, 
да ти се вратити имам. 
Враћам се, на твоје жало

у јесен, јесен је била. 
(Јесен се сваког дана све лепша

рађа међ твојим валима.)
Хосе Јеро, „Повратак на море“

...огруби и кожа, и срце, и сузе дупље у пустиње претворе, 
 у усахла корита ријечна, па ипак смрт 

 је јанусовско божанство, и послије свега 
измами осмијех, не безразложно, 

а живот се наставља тамо гдје се мртви смију
 на неки други начин.
Радомир Д. Митрић

Чо век је пут ник (ho mo vi a tor), тра га лац за ме стом у ег зи стен ци ји, за ду хов ним упо-
ри штем, од го во ри ма на пи та ња лич ног иден ти те та, исти не и соп стве не ме ре по сто-
ја ња. За то сво ју тра га лач ку, као ар хе тип ску, при ро ду умно жа ва у оним прав ци ма и 
пре свла чи у она об лич ја ху ма ни те та ко ја га, бар при бли жно, мо гу до ве сти до тач ке у 
ко јој је са мо спо зна ње мо гу ће. И ево нас на те ре ну стварaлачке енер ги је ho mo cre a to
ra или ho mo poeticusа, ко ји је исто вре ме но и ho mo lu dens и ho mo re li gi o sus, на са мом 
за чет ку истин ске по бу де умет но сти и књи жев но сти. А мо жда ин ди ви дуа, ко ја ни је 
оту ђе на од соп ства и од свог иден ти те та, нај ре пре зен та тив ни је и нај ви дљи ви је се у 
ду би не би ћа упу шта у при чи, док се ње на по тра га од ви ја у при ча њу, ка зи ва њу о то ме 
ода кле до ла зи и ку да се упу ти ла. Та ко тај ства ра лач ки дух, очу ђе њем, уосе ћа ва њем у 
ис ку ство, али и ме ди та тив ним ста њем и ду бо ком кон тем пла ци јом, опи су је је дан спе-
ци фи чан ми стич ни круг – од се бе ка се би. Ни је ли тај мо ме нат иза зов сва ке ауто би о-
гра фи је, ме мо а ра, днев ни ка или пак аутофикциje, без об зи ра на по е тич ке обра сце и 
фи ло соф ске или стил ске по тре бе ду ха епо хе? И ни је ли, ујед но, то иза зов сва ке при че, 
ко нач но, ро ма на као су ме на ра тив них ис ку ста ва раз ли чи тих гла со ва, мно го стру ких 
од је ка ху ма ни те та? 

Аутен ти чан и искрен од го вор на та пи та ња по ну дио нам је Ра до мир Д. Ми трић 
ро ман си јер ским пр вен цем Шум Па нон ског мо ра („Мо но и Ма ња на“, Бе о град, 2012). У 
ње му аутор гра ди је дан на ра тив ни ла ви ринт од ис по ве сти, се ћа ња и ис ку ста ва, са 
ко ји ма се упра во у при чи су о ча ва. При то ме, он из ра жа ва не у пит но по ве ре ње у ис ку-
пљу ју ћу и те ра пе ут ску сна гу умет но сти, на да све књи жев но сти, ко ја му по ма же да се 
ис при ча и та ко за мет не, а мо жда чак и из гра ди свој на ра тив ни иден ти тет. У том про-
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це су ра за би ра мо не ко ли ко те мат ско-мо тив ских кру го ва при че: сег мент о ра ном и 
без бри жном де тињ ству ауто ра/ју на ка, при чу о рат ним ис ку ше њи ма и по ро дич ним 
гу би ци ма, ко ја је пред ста вље на ис кљу чи во из лич не, су бјек тив не пер спек ти ве, при чу 
о ман сар ди као то по су сре ће ода кле по ти че ауто ро ва свест о пи са њу, при чу о пу то-
ва њи ма, љу ди ма и ве за ма, и, ко нач но, при чу о од ра слом ју на ку ко ји по сту ли ра је дан 
по глед на свет, на соп стве но ис ку ство ко је га је офор ми ло и на се бе ко ји је сте (са да) 
док при ча сво ју при чу, и као ју нак те при че и као њен аутор. 

Шум Па нон ског мо ра је оства ре ње у ко јем до ми ни ра ју мо ти ви ра та, смр ти, по ро-
ди це, умет но сти и љу ба ви, као сво је вр сни оквир у ко јем се ју на ко ва при ча од ви ја, при 
че му при по ве дач у пр вом ли цу то ком раз во ја при че раз ви ја нео п ход но ду бин ско раз-
у ме ва ње жи во та упра во за рад ње го ве апо ло ги је. Ко хе зи о на сна га, не сто ич ког по ми-
ре ња са ис ку ше њи ма ра та и бре ме ном вре ме на, већ уну тра шњег, ве дрог са гле да ва ња 
свих ли ца жи во та и ње го ве не до гле ди ве ве ли чи не овај ро ман из два ја ју из ни за ли те-
рар них оства ре ња ко ја ра бе слич ну те ма ти ку. Јер и са вре ме ном чи та о цу је по треб на 
та про ме на сен зи бил ног фо ку са и рас по ло же ња пре ма ствар но сти у ко јој се за те као, 
ка ко би и сам ис ку сио ону ху ма ну све жи ну умет но сти ко ја раз у ме и пре о сми шља ва 
исто ри ју и чо ве ка.

 На ра тив не рав ни не гра де ли не ар ну кон струк ци ју при че, већ се улан ча ва ју и ули-
ва ју у мно го ру ка ва ца, али су по ве за не над све шћу са мог ауто ра. При ча Шу ма на сто ји 
да ус по ста ви це ло ви ту и ко хе рент ну сли ку јед ног ис ку ства и да без ре зер вно, пре у зи-
ма ју ћи сав ри зик, по ну ди чи та о цу Ари јад ни ну нит ко јом би мо гао да се сна ђе у ла ви-
рин ту при по ве да че ве све сти. Ми три ћев на ра тор је му дар јер зна да за чи та о ца ње гов 
ју нак не мо ра да бу де оно што сам аутор/при по ве дач ми сли да је сте, ко ли ко год да га 
је у при ча њу раз от крио, али је ипак све стан да ће упра во због то га и чи та лац офор-
ми ти при бли жно исту пред ста ву о ње го вој ис по ве сти.

Раз ми шља ју ћи о сим би о зи или екви ва лен ци ји иден ти те та ју на ка, при по ве да ча и 
ауто ра, от кри ва мо да, иако на пр ви по глед из гле да као ро ман-ис по вест или ме мо ар-
ски про зни за пис, Шум Па нон ског мо ра за си гур но мо же би ти ауто фик ци ја. На и ме, он 
се на ла зи на гра ни ци из ме ђу ауто би о гра фи је и ро ма на у пр вом ли цу. Ка рак те ри ше га 
ре тро спек тив но при по ве да ње жи во та ју на ка/при по ве да ча, чи је је име хо мо ним но 
име ну пи сца, стил пи са ња ко ји на ли чи усме ном ка зи ва њу, те ре кон фи гу ра ци ја ли не-
ар ног вре ме на ко ју је Ми трић по сти гао не ко ли ким по ступ ци ма: фраг мен та ри за ци јом, 
стра ти фи ка ци јом и се лек ци јом до га ђа ја из лич ног жи во та. Та ко ђе, ту је и не за о би ла зна 
на по ме на у под на сло ву, ко ја са др жи жан ров ску спе ци фи ка ци ју „ро ман“ и, због ши ро-
ког упо треб ног спек тра у раз ли чи тим ви до ви ма умет но сти, по ма ло нео д ре ђе ну на-
зна ку „мо за ик“, као ауто ро ву екс пли цит ну су ге сти ју пра вил ног окви ра у ко јем ће се 
чи та ти ње го во де ло. Та на зна ка је у струк ту рал ном, а по ка за ће се и у се ман тич ком 
по гле ду са о бра зна са мом тек сту.

Има ју ћи ове аспек те на уму при ли ком чи та ња Ми три ће вог ро ма на/би о гра фи је, не 
мо же мо се од у пре ти ути ску ње го ве сми са о не ко ре спон ден ци је са ро ма ном Тра га ње 
за из гу бље ним вре ме ном. И сам сво је вр сна ауто фик ци ја, Пру стов ро ман као да је у 
Ми три ће вој при чи до жи вео аутен тич ну ду хов но-умет нич ку кон трак ци ју свог зна чењ-
ског по тен ци ја ла. Ова ин тер тек сту ал на при мед ба су ви сла је из раз ло га што и Пруст 
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и Ми трић по тра жу ју ис хо ди ште иден ти те та у вре ме ну пре са мо о ту ђе ња, ег зи стен ци-
јал ном и ме та фи зич ком изо ла ци јом тог пр вот ног вре ме на стра те ги јом за чуд но сти. 
Ег зи стен ци јал но пу то ва ње и јед ног и дру гог ства ра о ца се на ста вља и у спољ ном вре-
ме ну, али уну тра шње вре ме, као за лог умет нич ког и ду хов ног са мо спо зна ња, за у ста-
вља се у до ме ну из гу бље ног вре ме на – због ко јег ју нак по ста је пи сац ауто фик ци је. Ту 
свест Ми трић ис по ља ва на ја сан на ра тив ни на чин, успе ва ју ћи да се лек ту је, а по том 
изо лу је и ис при ча се ћа ња и до жи вља је у ко ји ма се кон фи гу ри ше про јек ци ја соп стве-
ног ли ка и ода кле по ти че по тре ба за ауто на ра ци јом. Због то га до ла зи до усло жња ва-
ња на ра тив ног гла са, јер јед ним дис кур сом или ин то на ци јом се при по ве да ју рат ни 
до га ђа ји и се ћа ња, дру гим вре ме пре ра та, вре ме и про стор срећ ног де тињ ства, а на 
по се бан, есе ји стич ки, на чин при по ве дач са жи ма кон тем пла ци је о књи жев но сти, умет-
но сти, љу ба ви, смр ти и дру гим ис ку стви ма од ра слог чо ве ка. У тим, лир ско-есе ји стич-
ким сег мен ти ма при че, ко ји се от ки да ју од фа бу ле, аутор/ју нак по ку ша ва да на пра ви 
су му и свр ху сво је по тра ге за из гу бље ним вре ме ном, да ду хов но за ле чи лич не гу бит-
ке услед ра та и да ус по ста ви ја сан ду шев ни ко ор ди нат ни си стем. У њи ма, реч ни ком 
пси хо а на ли зе ре че но, до ми ни ра су пер-его, од но сно оно ја ко је је пре ва зи шло пост-
тра у мат ско ис ку ство. Та ко ђе, ти нас фраг мен ти не из бе жно под се ћа ју на Де сни чи не 
кон тем пла ци је у Про ље ћу Ива на Га ле ба, ро ма ну ко ји из ра жа ва са мо свој ну по тра гу 
умет ни ка за из гу бље ним вре ме ном, али ко ји кроз мен тал на пу то ва ња и асо ци ја ци је 
сво је вре ме и про на ла зи. Ни је слу чај но ни што је ју на ков брат Вла ди мир не по сред но 
пре по ги би је на ра ти шту чи тао Ма но ву умет нич ку вре мен ску кап су лу Ча роб ни брег, у 
ко јој је вре ме мо гу ћег све та изо ло ва но и за у ста вље но, ко је је бли зу веч но сти, а у ко-
јем ће се об ре ти и Ми три ћев Вла ди мир. Сва ка ко да је у тој чи ње ни ци па нон ски на ра-
тор на зрео слич но сти из ме ђу бра та и ју на ка Ча роб ног бре га, Хан са Ка стор па, ако ни у 
че му дру гом, он да у на чи ну њи хо ве по ги би је. А те ве зе ни су на мер не и на тег ну те, већ 
оправ да не и еви дент не, јер је рат ва ку ум у вре ме ну, у ко јем не ко оста не за ро бљен 
тра гич ном игром суд би не. На жа лост, Вла ди мир ни је по ги нуо са мо у све ту ро ма на. 
Ње го во из гу бље но вре ме се не мо же по вра ти ти, осим се ћа њем, али оним умет нич ким, 
ко је мо жда је ди но има он то ло шку при ви ле ги ју.

Не ко ли ко де се ти на крат ких по гла вља-фраг ме на та илу стру је тре нут ни фо кус ин-
те ре со ва ња при по ве да ча ко ји у њи ма уоб ли чу је сво ју иде ју, ре ми ни сцен ци ју или кон-
тем пла ци ју. Они се ули ва ју у ат мос фе ру ра та, смр ти и лич ног гу бит ка, па се та ко у овом 
ро ма ну без фа бу ле у тра ди ци о нал ном сми слу фор ми ра је дин стве на при по вед на нит. 
Глав ни ак тер те ни ти, по ред ју на ка/на ра то ра је сте и ње гов брат Вла ди мир ко ји је са 
де вет на ест го ди на, по чет ком де ве де се тих, по ги нуо у гра ђан ском ра ту на про сто ру 
Бо сне и Хер це го ви не. За то ће на јед ном ме сту ме та по е тич ког осве шће ња би ти ис так-
ну то да се пи са ти мо же „је ди но ду бо ко све стан бли зи не смр ти. А ја сам“, ве ли ју нак, 
„упо знао мно га ње на ли ца.“ Те ма смр ти пред ста вља сво је вр сни оквир Ми три ће ве 
по е тич ке кон струк ци је. Ми сао о смр ти као не из бе жном пра ти о цу жи во та про ис ти че 
из бе сми сла ра та, али и из љу ба ви и по ри ва за ства ра њем. Ми три ћев ју нак/на ра тор 
је на кон ни за те шких мо ме на та про ник нуо у тај ну го ро пад ни це смр ти и као та кву (из-
не над ну и за стра шу ју ћу) ус пео да је пре ва зи ђе жи во том, ко ји из ње, иро нич но, из ра-
ста на је дан но ви, кат кад про ми шље ни ји, кат кад кар не вал ско-гро теск ни на чин. 
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Ма да ис пре се цан мно гим есе ји стич ким це ли на ма и по ет ским ис ка зи ма и умре жен 
у на ра тив но-лир ску ко смо го ни ју ауто ро ве ауто фиц ки је, глав ни на ра тив ни ток чи ни 
се дам ра су тих по гла вља на зна че них на сло вом „У ин фер ну ра та, про зна кај дан ка“. Пи-
сац у ње му про го ва ра о рат ном ис ку ству из де тињ ства, упи су је рат не но те у нот ни 
за пис вре ме на, кај дан ку сво је му зи ке, лич ног гле ди шта и до жи вља ја по ро дич не не-
сре ће, при нуд них се о ба и ис ку ше ња ко ја су обе ле жи ла и ње гов ка сни ји жи вот. И у 
дру гим по гла вљи ма/фраг мен ти ма на ра тор се обра ћа овим те ма ма. Ин те ре сант но је 
да је ње гов ју нак, ка да га или се на ра тор ре тро спек тив но са гле да, све вре ме имао 
пред о се ћај о стра шним до га ђа ји ма ко ји ће усле ди ти. Та ко ђе, ње га од ли ку је ни хи ли-
стич ки од нос пре ма ра ту и успе ва ње да пре ва зи ла же њем при пад но сти јед не од стра-
на ко је су се у том су ко бу офор ми ле, изо лу је и ого ли зло као он то ло шку ка те го ри ју, 
али у чи стом људ ском сми слу. Ју нак/на ра тор на гла ша ва да су га лич ни гу би ци на ве ли 
на та кво про ми шља ње. Ипак, оно је свој стве но ста ри јем, исто риј ски осве шће ном ју-
на ку, а не је да на е сто го ди шња ку ко ји се у рат ној сти хи ји на шао и ко ји је под ће бе том 
ма штао о бек ству из зби ље, ве ру ју ћи у пра вед ност Бо га. Из ве сно је, ме ђу тим, да је 
због тих до жи вља ја Ми три ћев де чак пре ра но са зрео и про зрео ме ха ни зме исто ри је 
и жи во та. Упра во та про зор љи вост мла дог ју на ка у вре ме ну при че, на ра то ру у вре-
ме ну при по ве да ња омо гу ћа ва да ства ри са гле да на ду бљи на чин, из ну тра, да де ло ве 
мо за и ка пра вил но сло жи, без ре зиг на ци је и мр жње, али и да по ми ри осе ћај при пад-
но сти јед ном на ро ду са уни вер зал ном љу ба вљу пре ма чо ве ку. Он ра зло жно по ку ша-
ва да бу де ми ло стив пре ма су ро во сти ма ре ал но сти, да пре ва зи ђе до жи вља је ве за не 
за по ро дич ну и тра ге ди ју јед ног на ро да, исто вре ме но да опле ме ни она бол на се ћа ња 
за рад очу ва ња соп ства и за рад ин те гра ци је лич но сти. То мо же по сти ћи са мо пи са њем, 
ма кар и елип тич ним ре че ни ца ма: „Кад по ми слим на де тињ ство, не што ми увек из ми-
че. Пи сцу док пи ше књи гу, увек се ис кра де кључ ни мо ме нат чи је на зна ке, тек, успе да 
опи ше. А тре ба што је мо гу ће ви ше за пам ти ти. За пи са ти. Са чу ва ти се бе, за дру ге, ко је 
би то мо гло за ни ма ти. Опле ме ни ти. Мо жда спа си ти од су и ци да. Фе но ме ном ка тар зе. 
Ме та мор фо зом a la Ovi di ja na.“ Иако ду бо ко све стан по губ но сти исто ри је, на лич ја не-
ка да шње со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, ле вант ски за дри гле, ва ви лон ски уси ја не и мул-
ти кул ту рал но из ве шта че не Бо сне, аутор не у тра ли ше и по ни шта ва гра ни це ме ђу љу-
ди ма, јер је во ља за сми слом све о бу хват на, а ње гов дух стре ми уни вер зал ном: „Умо-
ви на ши, има ју мо гућ ност умно жа ва ња, ве ћу од ге о ме триј ске про гре си је. Тре ба пре-
ћи гра ни це огра ни ча ва ју ћег, гра ни це по сто је са мо у гла ва ма љу ди.“

У та квим ре ми ни сцен ци ја ма, на ра тор по ку ша ва да от кри је сми сао пре ра не по ги-
би је бра та Вла ди ми ра. За то ус по ста вља ди рект ну ве зу са њим, на во де ћи, при том, и 
ути цај ко ји је, као ста ри ји, брат на ње га из вр шио. Ми трић је све стан да кроз ње га 
Вла ди мир на ста вља да жи ви, али да се, са дру ге стра не, се ћа ње на ње га оства ру је тек 
у све ту књи жев но сти, чи ном пи са ња о се би као мо гућ но сти кон сти ту и са ња на ра тив-
ног иден ти те та. Умет нич ки пре део ко ји ис цр та ва Ми трић је ме ди те ран ски, бал кан ски, 
уро њен у ан тич ке во де зна че ња и ми то ло шке све сти, у то пли ну па три јар хал ног ам-
би јен та, у син кре ти зам пра сло вен ског и хри шћан ског, ле вант ски про о се ћан, оди се-
јев ски има ги ни ран, јер ју нак/на ра тор при зи ва па ра диг му пут ни ка Цр њан ског ко ји 
спа ја уда ље не са бли ским кра је ви ма, свет са за ви ча јем, мо дер ност и тра ди ци ју и 
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хо ме ров ску ви зи ју по врат ни ка ка се би и искон ским ду би на ма би ћа, у уну тра шњој Ита-
ки за ви ча ја. Он је са да са мо об у чен у но во ру хо, ко је од го ва ра на шем ду ху вре ме на, 
али ње гов за ви чај ни је са мо лич ни, већ и ко лек тив ни, ци ви ли за циј ски. Та ко Ме ди те ран, 
као про стор пр вих ци ви ли за ци ја, пре ра ста у лајт мо тив Ми три ће ве по е ти ке. Ме ди те-
ран је у ње го вом есе ју При ча о Ме ди те ра ну у де лу Sum mer Qu ar tet te and Story abo ut 
Me di ter ra nean / Лет њи квар тет и При ча о Ме ди те ра ну „огле да ло чо вје чан ства и ко-
ли јев ка ци ви ли за ци је ко ји ути ску ју сво је тра го ве у бу дућ ност као ни јед но дру го мје сто 
на зе мљи“. Тај је то пос из во ри ште пр вих при ча и пр вих бај ки, а у Шу му Ме ди те ран 
пре ра ста у услов и кон се квен цу кон фи гу ри са ња на ра тив ног иден ти те та ју на ка/на ра-
то ра: „Ка да бих мо рао да се иден ти фи ку јем са не ком реч ју, он да би то нај бо ље де фи-
ни сао по јам ‘Ме ди те ран’. Са овим сам се тер ми ном су срео још као де чак, ли ста ју ћи 
раз не ен ци кло пе ди је. Ме ди те ран la pis la zully бо је, чи ји дах се же од Рта до бре на де до 
еги пат ских пу сти ња, он је axis mun di све та, из во ри ште свих ци ви ли за ци ја. Ја сам Ме-
ди те ра нац, то је мо ја искон ска од ред ни ца. [...] Али при ча о Ме ди те ра ну је сте сва ка ко 
и при ча о мом жи во ту. А ту сам при чу пр ви пут чуо на Адри ја ти ку, јед ном од број них 
во де них ли ца Ме ди те ра на, по ред Ал бо ран ског, Ти рен ског, Јон ског и Егеј ског, Ба ле ар-
ског и Крит ског, па све до Па нон ског ли ца, у Па но ни ји, где је не кад по сто ја ло Па нон ско 
мо ре ко је се по ву кло у ду би ну зе мље, од ко јег сам, за ду гих је се њих но ћи слу шао ово 
што да нас све до чим, па пи ром, пе ром и де лом.“ Оту да ва лид но оправ да ње на сло ва 
ро ма на Шум Па нон ског мо ра, али тај шум ко ји се по ми ње, је сте онај древ ни, пра и скон-
ски, ар хе тип ски шум пут ни ка ко ји пло ви по те ко ви на ма ци ви ли за ци је па нон ског и 
ме ди те ран ског под не бља, ко ји се ње и се ћа, као на ста вљач у ди ја хро ниј ској и као 
са го вор ник у син хро ниј ској рав ни ис ку ства и до жи вља ја. Овај, ре чи ма Дра го сла ва 
Де до ви ћа, „пе сник ме ди те ран ске ме лан хо ли је“, узи ма Ме ди те ран као „кров ни по јам“ 
ци ви ли за циј ског ис ку ства, као ве зу из ме ђу свих љу ди, ма ко ли ко да су уда ље ни, али 
и као ве зу из ме ђу временā. Он све уце ло вљу је, по нај пре на кул тур но и сто риј ски, а 
по том и на ду хов ни на чин, на чин ко ји је ауто ру пре ко по тре бан. 

Ми три ћев про зни ис каз по се ду је ауто ре фе рен ци јал ни ка рак тер. На ра тор све вре-
ме отво ре но или скри ве но по ка зу је свест о се би као при по ве да чу и о то ме што при ча. 
Ти де ло ви ни су ме та леп тич ки ис ко ра ци из основ ног на ра тив ног то ка, јер ње га у овој 
при чи са мо стал ног и ја сног не ма, већ пред ста вља ју из ла зак ауто ро вог гла са из по за-
ди не при по ве да ња, тач ни је ја вља ју се као ауто ко мен тар на ра то ра/ауто ра на соп стве-
ну би о гра фи ју, али и на по и ма ње и ме сто при че и при по ве да ња. Упра во де ми сти фи-
ка ци јом при че пи сац же ли да стек не по ве ре ње чи та о ца и да га уве де у пре двор је 
илу зи је и фик ци је, ма ко ли ко та илу зи ја би ла ре вер зи бил на. Већ на са мом по чет ку 
аутор се раз от кри ва у не до у ми ци ка ко да за поч не при чу же ле ћи да про на ђе есен ци-
ју „се ћа ња или осе ћа ња, а да не из гу бим цр ве ну нит при по ве да ња ко ја во ди у ла ви ринт 
где да ма ра там но би ће ср ца“. Ме та по е тич ки за пис, ко ји пред ста вља сво је вр сни кре-
а тив ни со ли ло кви јум, на ла зи мо у по гла вљу „po e ta va tes”: „Нај ви ше сам пи сао на кон-
цер ти ма кла сич не му зи ке, кад се по га се све тла и кад ме кла сич на му зи ка тран спо ну-
је у не ко ме ђу вре ме и ме ђу про стор. Но сио сам са со бом увек гра фит ну олов ку, и 
над ре а ли стич ки, по не ком ауто ма ти зму, бе ле жио син таг ме и ре че ни це, ко је сам ка-
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сни је ин кор по ри рао у пе сме и про зна си жеа. Та пи са ни ја бе ху мо ја пр ва пра ва пу то-
ва ња ико нич ким па ра ле ла ма све та.“

Јед но од цен трал них ме ста Ми три ће вог про ми шља ња књи жев но сти и жи во та, 
око сни ца, исто вре ме но и сим бо лич ко те жи ште ње го ве по е ти ке, пред ста вља ју остр
во, ку ла и све ти о ник. У ра ни јим ин тер вју и ма аутор је ис та као да остр во пре по зна је 
као „прин цип из дво је но сти из тех но крат ског сви је та, и чу ва ња Соп ства“, да је ку ла 
прин цип од бра не, ле пом ре чи и пу ним је зи ком или кон тем пла тив ном по ли гло си јом, 
од ду хов но окр ње не, но осва јач ки на стро је не ствар но сти, док се сим бо ли ка све ти о
ни ка от кри ва у мо гућ но сти по е зи је, ујед но као ње ном нај леп шем за дат ку, да се по ру-
ка сми сла не ко ме по ша ље. Тај по е тич ки по сту лат Ми трић по на вља и у овој про зној 
ауто фик ци о нал ној ис по ве сти. Са мо што су сим бо лич ка упо ри шта ње го ве по е ти ке у 
ро ма ну по ло же на на рад ни сто у аутор ској со би, у ко јој се до га ђа књи жев ност.

По је ди ни де ло ви ро ма на су есе ји стич ко-лир ски ин то ни ра ни. У њи ма аутор пред-
ста вља сво ју ви зи ју, фи ло соф ско и умет нич ко вје ру ју и уце ло вљу је соп стве ну лич ност. 
Упра во за хва љу ју ћи тим па са жи ма чи та лац сти че ути сак о це ло ви то сти Ми три ће ве 
при че, али и за вр ше но сти јед ног ис ку ства, јер по ка зу ју из ван ред ну во љу при по ве да-
ча/ју на ка да по ми ри све ам би ва лен ци је и опо зи ци је ко је су га ис ку ша ва ле на пу ту 
из град ње лич но сти. У та квој, аутен тич ној ви зи ји, жр тва опра шта свом џе ла ту; де чак 
ко ји је у рат ној сти хи ји из гу био бра та про на ла зи на чин да из по ли тич ко-исто риј ског 
и иде о ло шког кон тек ста изо лу је зло као та кво и да га на ди ђе; по тра жу је мо гућ ност 
из у зе ћа из свих пар ти ку лар них иде о ло шких ви зи ја и ста во ва ве за них за гра ђан ски 
рат, на да све, успе ва да из вре ме на ра зо ре них вред но сти, ко је је из гу би ло оно истин-
ско вре ме, при ку пи вред но сти ко је би омо гу ћи ле ње гов оп ста нак и ко је би про на шле 
уни вер зал но вре ме за чет ка лич но сти ју на ка. Са дру ге, пак, стра не, ју нак/на ра тор у 
сво јим кон тем пла ци ја ма про на ла зи ду хов на ис хо ди шта из раз ли чи тих исто риј ских 
епо ха и ци ви ли за ци ја и у се би их по ми ру је на нај о ри ги нал ни ји на чин. Ње го ва ду хов-
но-умет нич ка упо ри шта сме ште на су, ка ко у хри шћан ској Бо го чо ве чан ској па ра диг ми, 
пла то ни стич ким и гно стич ким уче њи ма, ста ро сло вен ским ве ро ва њи ма, та ко и у ми-
то ло шко-те о го ниј ским мо де ли ма хе ле ни стич ког све та или фи ло соф ским уче њи ма 
Ис то ка, али исто вре ме но, сво је ду хов не во ђе ви ди и у нај ра зли чи ти јим фи ло со фи ма 
мо дер ног до ба. Ни ка ко, ме ђу тим, не мо же мо го во ри ти о ре ли ги о зном син кре ти зму 
ју на ка, већ о јед ном ра до зна лом и ши ро ко обра зо ва ном ду ху ко ји је из сва ке тра ди-
ци је са ко јом је упо знат узео онај еле мент ко ји ће му омо гу ћи ти да про на ђе се бе, да 
пре о бра зи соп стве но ис ку ство и из гра ди це ло ви ту лич ност. Вр ло ва жан за раз у ме ва-
ње ду хов ног ли ка ју на ка/ауто ра сва ка ко пред ста вља од нос пре ма тра ди ци ја ма о ко-
ји ма пи ше. Он не спу та но раз от кри ва на ко ји на чин се са ње ним раз ли чи тим мо де ли-
ма упо знао – пре ко чла но ва по ро ди це ко ји су би ли по сред ни ци при ли ком сти ца ња 
та квих зна ња – али от кри ва и шта ти обра сци зна че за ње га у мо мен ту у ко јем пи ше. 
У том про це су Ми трић ис ти че сло бо дан од нос ко ји је имао за усва ја ње мо де ла жи-
вље ња и ми шље ња ње го ве по ро ди це и око ли не. Та ко же ли да ус по ста ви је дан кон-
ти ну и тет, али и да уса гла си ам би ва лен ци је из ме ђу мо де ла и обра за ца ко ји су а(нти)
тра ди ци о нал ни, у ко ји ма жи ви, а од ко јих не бе жи, са оним пре жи ве лим тра ди ци о-
нал ним то ко ви ма и фор ма ма, чи је је еле мен те и вред но сти ин кор по ри рао у са мог 
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се бе. Аутор ин си сти ра на пре и спи ти ва њу тра ди ци је, ка ко умет нич ке, та ко и ва ну мет-
нич ке, и за го ва ра ње ну пре фи гу ра ци ју „чи та њем на нов на чин“. Та кав ком про мис вр-
ху ни у есе ји стич ким фраг мен ти ма о жен ском и му шком прин ци пу, а он је сва ка ко 
по сле ди ца ју на ко вог оду хо вље ног, са мим тим и опле ме ње ног по гле да на свет, ко ји, 
као та кав, не тр пи би по лар ну ег зи стен ци ју. Код ње га не ма огра ни че ња, ни ти их мо же 
би ти ако се уло жи сна га стал ног са мо пре ва зи ла же ња и пре о бра жа ја. Ју нак све вре ме 
по ка зу је во љу да то оства ри.

Ка да је реч о умет нич ким тра ди ци ја ма са ко ји ма Ми трић во ди ди ја лог, не за о би ла-
зни су умет нич ки узо ри ко је то ком при по ве да ња до зи ва и ко ји су сво је вр сна па ра-
диг ма ње го вог раз у ме ва ња све та. Из тих раз ло га ово де ло је екла тант на ин тер ди скур-
зив на ма па по ко јој ју нак ла ко и од ва жно хо да, шта ви ше, ко ор ди нат ни си стем у ко јем 
не мо же да из гу би ни се бе ни вре ме, јер је са мо у он то ло шком по љу умет но сти вре ме 
ци клич но и уни вер зал но. Илу стра ти ван при мер за то по ну ђен је у по гла вљу „Смрт, 
мо ја фу га“. Чи та лац сти че ути сак да су упра во умет нич ки до жи вља ји нео п ход ни на ра-
то ру да раз у ме ствар ност у ко јој жи ви и да тек као ак тив ни ре ци пи јент умет нич ких 
по ру ка мо же да ус по ста ви од нос пре ма се би и да ис при ча сво ју при чу. Ње го ва по ре-
ђе ња и ме та фо ре ве за не за спољ ни свет сво је из во ри ште и ис хо ди ште има ју у све ту 
књи жев но сти, му зи ке, фил ма, сли кар ства. Ју нак је део тог дру гог, ал тер на тив ног све-
та умет но сти, за хва љу ју ћи ко ме мо же да жи ви у све ту ре ал но сти и да га раз у ме. На 
ду хов но-умет нич ком ни воу, ме ђу тим, Ми три ћу су нај бли жи Бор хес и Ми лош Цр њан-
ски. У њи хо вим умет нич ким иде ја ма и то по си ма, овај мла ди ства ра лац нај ви ше про-
на ла зи ин спи ра ци ју за опи си ва ње соп стве ног кре а тив ног лу ка и пре по зна је слич но-
сти са соп стве ном има ги на тив ном ви зи јом. За си гур но да ту по е тич ку па ра ле лу, ко ју 
је већ оства рио у по е зи ји, аутор про ду жу је и у овом ро ма ну. Бор хе са до жи вља ва као 
нај ве ћег гра ди те ља књи жев не ми сли ко ји му је пу то каз у по ме ра њу гра ни ца умет но-
сти, док се траг Цр њан ског пре по зна је у ат мос фе ри и до жи вља ју жи во та ко ји Ми трић 
ства ра, али и лир ским па са жи ма у ко ји ма при по ве дач ожи вља ва ме ди та тив на ста ња 
свог уну тра шњег би ћа: „А био сам по све лак, по сле, те но ћи, осло бо ђен зем них око ва, 
окри ла ћен ан ђе о ским кри ли ма, ко ја не ро бу ју ве за но сти за вре ме и про стор, ваљ да 
због при ча ња, а нај пре због ан ђе о ског гла са Ми ран де Ар ва љес.“ На ра тор Шу ма ве ли 
да уоби ча ва да пи ше у је сен, ко ја је ис хо ди ште пи са ња, али и да има ги ни ра се вер на 
про стран ства, из ван хо ри зон та ре ал но сти, као ар хе тип ске, али и прет ци ви ли за циј ске 
то по се сре ће и бо љих љу ди, као што је о њи ма ете рич ки слу тио – спа ја ју ћи на из глед 
не спо ји ве про сто ре, вре ме на и љу де – и Ми лош Цр њан ски. Ако је ве ро ва ти ре чи ма 
пе сни ка и ауто ра ауто фик ци је Шу ма,1 ко ји по се ду је и ис ка зу је ви сок сте пен ауто по е-
тич ке и ауто кри тич ке све сти, ње гов по ет ски cre do је про ис те као из Бор хе со ве пе сме 
„Хим на“, у ко јој овај ла ти но а ме рич ки књи жев ник, ка ко ве ли, „про шлост тре ти ра на 
на чин као да се до га ђа и овог тре на, да ни је мр тва“. Та ко Ми трић су ве ре но на ста вља 
тра гом по е ти ке ко ју је кон сти ту и сао у пе снич ким књи га ма.

А је сен, и жи вот са сми слом и про ви ден ци јал ним им пул сом, у Ми три ће вом слу ча-
ју, са о бра же ни су ње го вој ауто по е тич кој све сти али и по и ма њу сми сла и ис хо ди шта 

1 Ви де ти: http://www.knjizevnost.org/intervjui/1573-radomir-mitri-za-knjievnostorg
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књи жев но сти: „Окре нем ли се у се би, око се бе, у пам ће њу, пли ну ће пре део окер жу том 
то гом ко јом ста ра бо ги ња Је сен ри са ше при ро ду од пам ти ве ка. Ве за ност за је сен као 
го ди шње до ба ни је слу чај на јер је оно нај ин спи ра тив ни је го ди шње до ба за умет ни ке. 
Па је та бо ја и нај жи вља бо ја мо га се ћа ња. Ни је без раз ло жно окер жу та бо ја, бо ја ко јом 
слеп ци гле да ју свет, сво јим уну тра шњим очи ма. Но стал ги ја та да ис пу ни ће пра зне оба-
ле мог уну тра шњег је зе ра, у ко јем зр ца лим ме лан хо лич но, дав не пор тре те и до га ђа је, 
њи хо ва по нов на оте ло тво ре ња, њи хов по нов ни eidos, док бу дем скла пао де ло ве кр-
ча га у це ли ну ко ју про шлост по ку ша ва одво ји ти од ме не за бо ра вом, за бра вљу ју ћи га 
од ме не, за гу бим ли кључ ко ји отва ра ње на вра та од во ско ви те ило ва че. Тај гра лов ски 
пред мет веч не епи фа ни је.“ Кроз књи жев но де ло, као ства ра лац и као ак тив ни чи та лац, 
на ра тор до жи вља ва по себ но ста ње епи фа ни је и осе ћа ње ка тар зе. А то су не ми нов ни 
усло ви за ис ку пље ње и уце ло вље ње жи во та, оно га жи во та ко ји је за ју на ка/ауто ра 
био у кр хо ти на ма. Оту да мо за ич на струк ту ра ро ма на, оту да жи вот као мо за ик, скло-
пљен од оних ра су тих ко ма ди ћа из гу бље ног вре ме на.

А са мо умет ни ку по зна та ту га за ле по том, за са вр шен ством, ко је ва зда у свом прох-
те ву за са зна њем не до ста ју овом све ту, а ко је ства ра лач ки дух пред о се ћа и на умет-
нич ки на чин ар ти ку ли ше, сме ште на је у пре де ле искон ске буд но сти и пле ме ни тог 
стра ха од исти не смр ти. Ме та по е тич ким за хва том, аутор из но ва ура ња у та ме ста 
ода кле из ви ре по бу да да се пре ва зи ђе смрт и по тре ба за пи са њем, за есте ти за ци јом 
ствар но сти као ме ром са вр шен ства, за он то ло ги за ци јом умет но сти, за про на ла же њем 
вре ме на у чо ве ку: „Мо же се пи са ти са мо из не ког ве ли ког гу бит ка. Са мо из ста ња ко-
је на ди ла зи рав но ду шност ко ји ма је скло на ве ћи на љу ди ко ји го то во не све сни про-
ла зе кроз жи вот. [...] Пи сац је чо век ко ји сто ји на жа лу, жа ле ћи за не чим што је из гу био 
и че га се са се том се ћа. Ше та ју ћи олим пским вр то ви ма, ства ра ју ћи сво је ма ле ку ле од 
пе ска, па пир на те Ва ви ло не.“ А чо век, пре ма Ми три ће вом уве ре њу, го во ри раз ли чи тим 
је зи ци ма, да кле, не ра зу мљив је са мом се би, и ње го вом не са вр шен ству је има нент на 
про ла зност, чак и он да ка да по ра ђа ду хов на са вр шен ства ко ја по бе ђу ју исто ри ју и 
вре ме, и ко ја су, на из глед, трај ни ја од људ ског жи во та или жи во та јед не ге не ра ци је. 
Ме ђу тим, без об зи ра на ства ра лач ку по ли гло си ју, чо век сва ким умет нич ким де лом 
стре ми у ви си ну, да би Бо гу био бли жи, да би се по ми рио с Ње го вом про ми сли и да 
би раз у мео сво ју ми си ју на зе мљи. Из тог пред о се ћа ња и во ље за пре о бра же њем на-
ста ла је Ми три ће ва књи га. Она да је сна гу чи та о ци ма да – ка ко на го ве шћу је ви зи ја 
Цр њан ског – осе те скри ве не ве зе из ме ђу љу ди и ства ри, и да по же ле да, без об зи ра 
на сву ту гу ко ју иза зи ва, овај жи вот по ми лу ју „бла го, ру ком“. 




