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АВЕТИ
(о поетици, и географији, Семездина Мехмединовића)

Свратио је Кемо Х. да ми покаже нове фотографије. Снимао 
је отворене просторе у граду, оне на којим се људи, с разло-
гом, нерадо задржавају због изложености погледу снајперисте. 
У процесу снимања, бленда се отварала дуго, четири или 
пет секунди, тако да су сви субјекти у покрету убрзани до 
непрепознавања, постали су покрет сам, у бијегу од погледа. 
Нематеријални субјекти. Тијела од магле.

Семездин Мехмединовић, Руски компјутер

Американа

На по чет ку фил ма Фар го Џо е ла и Ита на Ко е на из ри че се не и сти на: да су се до га ђа-
ји ко ји сле де за и ста од и гра ли у Ми не со ти, у вре ме ка да град јед ног са ра јев ског пе-
сни ка још ни је био бом бар до ван, да кле, тач но 1987. го ди не. Ис под жан ров ског од ре-
ђе ња film blan ca ко ји је, за раз ли ку од film no i ra, сме штен у ар хе тип ску и ме те о ро ло шку 
су прот ност Но ћи, и ис под при по ве да ња о ап сурд ном за ме ша тељ ству про вин циј ских 
зло чи на, Фар го је филм о раз ве ја ва њу исти на аме рич ке ми то по е ти ке и фо кло ра. Сме-
штен у ми не со тан ску ле де ну пу стош, ли ше ну ве стерн ског ро ман ти зма пу сти ња, ре-
ци мо, Ари зо не,1 филм на ла зи си ме три је из ме ђу кр во лоч них зло чи на и гро теск них 
спо мен-ста туа (ра су тих по за ве ја ним се ли ма) По ла Ба ња на, бај ко ви тог др во се че је два 
две сто ти њак го ди на ста рог, из ма шта ног од стра не до се ље ни ка ко ји су сво је ју на ке и 
ви ле оста ви ли са дру ге стра не Атлан ти ка, или ма кар на остр ву Елис. Бра ћа Ко ен ства-
ра ју је дан ду хо лик од раз ми та као они ко ји су на ње му од ра сли, бла го па ро ди ра ју ћи, 
у под јед на кој ме ри, и па ган ски ар хе тип Мај ке и до бро ду шне на гла ске ста нов ни ка 
се вер них пре де ла Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва ода кле и са ми по ти чу. Њи хов на-
ра тив је, за пра во, при зи ва ње ду хо ва у ку ћи у ко јој жи ве.

Се ме здин Мех ме ди но вић, пе сник ко ји се у Аме ри ку до се лио исте го ди не ка да су 
Ко е но ви сни ми ли свој филм, у но вом кон ти нен ту је ви део исте бај ке ко је су ви де ли и 
пи сци Фар га. Мех ме ди но вић је ту Аме ри ку, за раз ли ку од ње них ста нов ни ка, чи тао 

1 И Ми не со та и Ари зо на су аме рич ке про вин ци је, са тим што је пе ри фер ност Ари зо не и њој 
слич них за пад них те ри то ри ја гло ри фи ко ва на у сли ци Fron ti er-a, Гра ни це аме рич ког за па да, 
про  сто ра ко ји је но сио ко но та ци је бу ду ћег про гре са и по ко ра ва ња оно га што ле жи Иза. Ми не -
со та је, са дру ге стра не, про вин ци ја ли ше на би ло ка кве бај ко ви то сти или мит ске сим бо ли ке. 
У истом сми слу се и Фар го, не знат ни гра дић по ко јем је филм до био име, раз ли ку је од Њу јор-
ка или Лос Ан ђе ле са, ме тро по ли са ко ји су обич но по зор ни це кри ми на ли стич ког no i ra.
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као што се у ру ка ма пре ме ће но ва књи га („По гле дом сам са свим ис тра жио ста ни цу у 
Кан зас Си ти ју. // То је, мо гу ре ћи, на чин на ко ји / Чи там књи гу: ни ка да од пр ве стра ни-
це, / Већ из сре ди не, по мје ра ју ћи се на при јед и на зад / Све док се не скло пи цје ли на 
у крај њу за ми сао“). Окре ћу ћи стра ни це те Пе шча не књи ге, са ра јев ски пе сник је по-
сма трао искон ске си му ла кру ме у гра до ви ма и ауто бу си ма Аме ри ке, пре тва ра ју ћи их 
у по е зи ју у сво јој збир ци Де вет Алек сан дри ја („Du ri e ux“, За греб, 2002). Аме ри ка, ка ко 
је Мех ме ди но вић уоча вао, ни ка да ни је има ла сво је бо го ве,2 па сто га ни хра мо ве, али је, 
го во ре ћи о има жи сти Езри Па ун ду, пе сник на ли ти ци уочио згра ду ло кал не ра дио-ста-
ни це, са нео н ским нат пи сом фре квен ци је ко ји је про би јао ноћ:

То зна чи да уну тра шња Аме ри ка чу ва
Пр ву за ми сао вла дар ског хра ма на ли ти ци

Вер ти кал ну оп тич ку игру
Пер спек ти ва ма људ ског и бо жан ског.

У Аме ри ци, ко ја је за Се ме зди на Мех ме ди но ви ћа и про стор ко јим се пу ту је и пе сма 
ко ја се учи на па мет („ла ко и бр зо као Це са ри ће ве пје сме“, као што ће га при ја тељ са-
ве то ва ти у Са ра је ву), пе сник је ис тра жи вао хо да ју ћи тан ком – у слу ча ју Аме ри ка не! 
– гра ни цом из ме ђу ми то ло шко-фол клор не и по пу лар не кул ту ре, што је гра ни ца ко ја 
се ве ро ват но че сто пре ла зи у мла дим ци ви ли за ци ја ма ко је су тек пре не ко ли ко ве ко-
ва по че ле ства ра ти сво је на ра ти ве. Ис ку ство но вог кон ти нен та пе сник и на зи ва „Ми-
том и тек стом“, што је на слов пе сме у ко јој Мех ме ди но вић „ви ди ствар ног ка у бо ја“ 
ко ји је, у исто вре ме, ка у бој са фил ма, ка у бој са Ди вљег За па да, и ка у бој са ре клам них 
фо то гра фи ја марл бо ро ци га ре та. У раз ми шља њу о тој сли ци, пе сник-пу то пи сац и за-
кљу чу је да је та кав мит до сто јан укљу чи ва ња у не ку аме ри кан ску вер зи ју Грев со вих 
Грч ких ми то ва; еле мен те ка у бој ске ле ген дар но сти ви ди мо и у сли ци не ка квог Лас 
Ве га са у Но вом Мек си ку (ду пли ка ту „пра вог“ Лас Ве га са, оног у Не ва ди, ко ји је у са-
вре ме ној аме рич кој кул ту ри по стао ме сто кар не вал ског хо до ча шћа), гра ди ћа ко ји 
ту ри сте оп чи ња ва пре да њем да је Billy the Kid ра до свра ћао у ње га.

Де вет Алек сан дри ја је, да кле, књи га ис тра жи ва ња. По ла де це ни је по сле ти хог и 
са мо и за бра ног из гнан ства из свог гра да, Се ме здин Мех ме ди но вић је на пи сао збир ку 
пе са ма по сма тра ју ћи свет из во зо ва, ауто мо би ла и ауто бу ских ста ни ца. Глав ни про-
стор ни мар кер ове збир ке је хо тел ска со ба: „Не знам за што су хо тел ске со бе бес ко-
нач не“, ме ди ти ра ће са ра јев ски пе сник, „И умо ран од би јам по вје ро ва ти да је кон ти нент 
ма њи од хо тел ске со бе“. У то ме се на ла зи спе ци фи кум Мех ме ди но ви ће вог по гле да на 
аме рич ку ми то по е ти ку. Он је, у од но су на Аме ри кан це ко ји већ ге не ра ци ја ма не по-
сма тра ју сво ју зе мљу као кон ти нент ко га тре ба по ко ри ти, тек ис тра жу је. Мех ме ди но-
вић ви ди исте ду хо ве ко је су ви де ли и бра ћа Ко ен, али он Аме рич ку по е ти ку не де-
кон стру и ше – у ње го вим пе сма ма, Аме ри ка је и да ље ци ви ли за ци ја у на по ну сна ге, 
ко ја и да ље ства ра сво је ми то ве, ко ја за ме њу је ин ди јан ска бо жан ства сун ца са ре клам-
ним дис пле ји ма и ко ја од ка ди ла ка пра ви искон ски ма гиј ски ар те факт.3

2 Из у зи ма ју ћи, ре ци мо, ро ман Аме рич ки бо го ви Ни ла Геј ме на, у ко јој се као но во ство ре на аме-
 рич  ка бо жан ства по ја вљу ју: бо ги ња по име ну Ме ди ја, за тим го спо дин Град, го спо дин Пут, итд.
3 Ок то и хом „8 ства ри о Ка ди ла ку“ се за вр ша ва Мех ме ди но ви ће ва књи га Де вет Алек сан дри ја. 
„Пр ви је ка ди лак био вје чан“, ре ћи ће на по чет ку свог про ми шља ња, им пли ци ра ју ћи еп ску са-
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По пут Фар га, гра да ко ји је да нас про вин ци ја а ко ји је не ка да био Ga te way to the 
West, и ко ји је по ди гао Ви ли јам Фар го, ко ји је та ко ђе осно вао и (ка сни је мул ти на ци о-
нал ну) ком па ни ју Аме ри кен екс прес, сви гра до ви Де вет Алек сан дри ја и уоп ште Мех-
ме ди но ви ће вог оби та ва ња у се би но се пе снич ку ме та фо ри ку. Фи никс, град у ко ји је 
пр ви до шао – на звао га је „пар ки ра ли штем у пу сти њи“ док се опи јао ње го вим ва зду-
хом ис пу ње ним ми ри сом на ран џи – име ном им пли ци ра мит ски ци клус уми ра ња и 
пре по ро да. Ва шинг тон, град ко ји је у исто вре ме и аме рич ки цен тар и аме рич ка пе-
ри фе ри ја (што је бо лест од ко је па те број не Пре сто ни це), је сте пр ви град у ко јем ће се, 
по што ви ди јед но ве тром иш чу па но др во, скра си ти. Ње го ва „Алек сан дри ја“ (у др жа ви 
Вир џи ни ји) не са мо да ево ци ра сли ку би бли о те ке из пре да ња, не го и сво јим аме рич-
ким мно штвом („У Аме ри ци је де вет гра до ва са име ном Алек сан дри ја“) ди рект но по-
дра жа ва древ на осва ја ња Алек сан дра Ма ке дон ског ко ји је мул ти пли ци рао гра до ве 
на зва не по се би по це лом хе ле ни стич ком све ту. По сто ји тај но ви та окулт на сим бо ли ка 
у чи ње ни ци да по сто ји де вет (број чест у ма гиј ским об ре ди ма, утро стру ча ва ње бро ја 
три, бли зак бо жан ском бро ју де сет) та квих гра до ва у Аме ри ци, као што у Аме ри ци по-
сто је и Мем фис, Фи ла дел фи ја, Ати на, Но ви Јорк, чак и не ко ли ко Бе о гра да (Bel gra de). 
„Кар то гра фи ја но вог све та“, на пи сао је Мех ме ди но вић у пе сми ко ја отва ра Де вет Алек-
сан дри ја, „на ста ла је на прин ци пу уцр та ва ња / Ста рог сви је та пре ко оце ан ског ин ди га...“ 
Мех ме ди но вић, ка ко ви ди мо, от кри ва Аме ри ку као кул ту ру ду хо ва и ду пли ка та (европ-
ских, хе ле ни стич ких – као што је, уоста лом, сва ка кул ту ра исто вре ме но кул ту ра не чи јих 
аве ти). Пре ла зе ћи пре ко Ми то ва и ар те фак та ин тер по ве за не Аме ри ка не, Се ме зди ну 
Мех ме ди но ви ћу ће се чи ни ти да, за пра во, ко ра ча ули ца ма веч но истог гра да: „У пре-
ла ску из јед не Алек сан дри је у дру гу / Не пре ста но сти жу ћи у исти град.“

* * *

По е ти ку аве ти, гра до ва и гра до ва-аве ти Се ме здин Мех ме ди но вић је пра тио и у 
Ауто пор те ту с тор бом („Фрак ту ра“, За греб, 2012), patchwork днев ни ку у ко јем се есе-
ји сти ка ме ша са при по ве да њем, пе сни штвом и фо то-пор тре ти ма. У пи та њу је, та ко ђе, 
аме рич ко де ло ко је је на пи сао бо сан ски пи сац, али де ло ко је на пр ви по глед ви ше 
ни је пи са но у по кре ту, са се ди шта ауто бу са или на не кој бен зин ској ста ни ци. Ауто-
пор трет с тор бом про из вод је кре а тив ног до ко ли ча ре ња, сат ка но од им пре си о ни-
стич ких за па жа ња, алу зи ја и сно ва. Мех ме ди но ви ће ве при че – јер ово је сте, за пра во, 
збир ка при ча – на го ве шта ва ју ауто ра ко ји се ко нач но сме стио у сво јој, ре ци мо, днев-
ној, а не хо тел ској со би. Мех ме ди но ви ће ве при по ве сти у Ауто пор тре ту с тор бом 
го то во су ре дов но ап сурд не, али то ни је тра гич ни ап сурд по сто ја ња на стра ном про-
сто ру, ап сурд не ком па ти бил но сти са све том, већ до бро ћуд ни ап сурд уоби ча је ног 
жи во та, на ро чи то на гла шен пи то мим, ми ни ма ли стич ким илу стра ци ја ма са мог ауто ра.

вр ше ност ка ди ла ко вог ми та о по стан ку, и дав ну и ле ген дар ну про шлост кон зу ме ри зма ка да 
су се про из во ди пра ви ли да тра ју... По след ње ре чи, ко ји ма се збир ка за вр ша ва, гла се: „Ни сам 
сли кар, али вје ру јем / Да се на хи пер ре ал ној сли ци сви је та / Мо же за сно ва ти аме рич ки ми сти-
ци зам“, по вла че ћи ја сну ли ни ју из ме ђу ег закт но сти аме рич ке ствар но сти и ње не исто вре ме не 
ма гич но сти.
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Јед но став ни цр те жи от кри ва ју из ра зи то има жи стич ку4 при ро ду пи са ња Се ме зди-
на Мех ме ди но ви ћа. Он ства ра по сма тра ју ћи, не гу ју ћи при по ве да ње ко је је склад на 
ме ша ви на мон те њов ског есе ја-огле да ла (тек ста ко ји, при ча ју ћи о Се би, го во ри о Све-
ту) и кре а тив ног опа жа ња све та.5 По сту пак је сли чан, мо жда, Вор хо лу, ко ји је умет ност 
ства рао од обич них кон зер ви су пе, или Бор хе су, ко ји је умет ност кро јио ис кљу чи во 
од свог чи та ња.

При че у Ауто пор тре ту са тор бом на из глед су ли ше не Аме ри ка не. Пи сац је одо-
ма ћен, он је con tent, ње го ва опа жа ња све та са да су уни вер зал но људ ска (о то ме ка ко 
Она не мо же за спа ти бо сих сто па ла; о чуд но ва то сти ок то бра; о на о ча ри ма за чи та ње; 
о Су зан Сон таг и Леу Ме си ју), без оба зи ра ња на ду бо ко скри ве не myth-ove свог но вог 
до ма. На кра ју свог днев ни ка, Мех ме ди но вић ће за пи са ти: „Ви ше не осе ћам ге о граф-
ску но стал ги ју, не по сто ји ни јед но мје сто на сви је ту ко је ми не до ста је. До бро ми је 
са мо ов дје гдје сам са да“ – али, по сто ји ли за ње га не-ге о граф ска но стал ги ја, но стал-
ги ја не ке уну тра шње кар то гра фи је? Пи сац ће у овим бе ле шка ма ипак и да ље пи са ти 
у по кре ту,6 и пи са ти на „мје сти ма пре ла за“, рас кр шћа на ко ји ма се бо ра ви крат ко и 
сва ко днев но. Мех ме ди но вић, иако у сво јој но во про на ђе ној лу ци, тра га за оним ме-
сти ма ко ја су и да ље из во ри стра но сти (а та квих је ку та ка мно го у Ме тро по ли су), и на 
тим ме сти ма ће, ваљ да не све сно пра те ћи успо ме не, и да ље би ти оп сед нут мо ти вом 
Двој ства, уоча ва ју ћи у љу ди ма при ка зе и си му ла кру ме по пут оних што их је уоча вао 

4 Ле пу по е ти ку Мех ме ди но ви ће ве има жи сти ке и лич ног ег зи стен ци ја ли зма чи та мо у по е ми 
„Ова вра та ни су из лаз“: „А ли шће опад не у пр вој је сењ ском // Вје тру. У по во ду кро шње и ста-
бла / Имам кон крет не за кључ ке о се би // У сви је ту“ – сти хо ви ха и ку о ли ке са же то сти, све де ни 
на Из ја ву, ли ше ни би ло ка кве на пад не ре флек сив но сти. Сли чан мо тив ве тра и др ве та пе сник 
ће по но во ево ци ра ти по до ла ску у Ва шинг тон: „Ују тро сам из и шао ис пред згра де а на ули ци 
сам ви дио обо ре но ста бло. Вје тар га је си ноћ иш чу пао из ко ри је на. Осје ћам се до бро. Ово је 
град за ме не.“
5 У „Из ло жби у Лиф ту“ се, та ко, при ча о кон цеп ту ал ној из ло жби арт пред ме та аме рич ког пе-
сни ка Френ ка О’Ха ре ко ја се, на пред лог са мог Мех ме ди но ви ћа, одр жа ла у – лиф ту. У јед ном 
тре нут ку, док су се око лиф та оку пља ли го сти, он се за тво рио, оти шао на де ве ти, па на два на-
е сти спрат, па у при зе мље. Ка да се по но во отво рио пред го сти ма, био је пот пу но пра зан, без 
ијед ног О’Ха ри ног цр те жа. „Ни че га“, као што ре че пи сац у по след њој ре че ни ци при по вет ке.
Ту ма че ње Мех ме ди но ви ће вих јед но став них ре а ли стич ких при чи ца, од ко јих не ке под се ћа ју 
на ми ни-па ко ва ња не ког, мо жда, Кар ве ро вог тек ста, но во ре а ли стич ног на ра ти ва из у зет но 
теч но кон стру и са ног је зи ка и ја ке али не ис ка за не ме та фо ри ке, је сте ком плек сно. Са јед не 
стра не, „Из ло жба у Лиф ту“ је би зар на за ни мљи вост сва ко днев ни це, она ко ја би би ла по го дан 
ма те ри јал за но во е се ји сти ку блог-књи жев но сти; са дру ге, у њој пре по зна је мо еле мен те ин-
тер тек сту ал но сти, ауто по е ти ке, овог или оног ис ка за о при ро ди умет но сти, и та ко да ље. 
Мех ме ди но вић је ми стик у свом пи са њу, пе снич ки пре пи си вач ствар но сти ко ји ни ка да се би 
не до зво ља ва да сво је им пре си је исто вре ме но ту ма чи, пре пу шта ју ћи чи та о цу ра дост чи та ња 
и по то њег де ши фро ва ња ње го вих Сли ка.
6 „У ме троу, на пу ту до по сла и у по врат ку ку ћи: пи шем. То је мо је је ди но ври је ме за пи са ње. И 
ову ре че ни цу упра во ис пи су јем и би ље жни цу на сло ње ну на тор бу, у ме троу.“ По вла че ћи још 
јед ну ли ни ју из ме ђу Про сто ра и Књи ге, Мех ме ди но вић ће у јед ном дру гом ци та ту ре ћи да „мо је 
шет ње под сје ћа ју на би лин гвал не књи ге“.
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у аме рич ком ми то тек сту: јед но јај ча не бли зан це ко ји га под се ћа ју на Вар хо ло ву из ло-
жбу зва ну Сен ке, по ста вље ну у му зе ју Хир шхорн, или јед ног чо ве ка ко ји је из гле дао 
исто као Сар тр, или за ми шља ју ћи да се у жен ским ци пе ла ма „…за др жа ва дух осо бе 
ко ја је у њи ма ко ра ча ла“. По след ња књи га Се ме зи на Мех ме ди но ви ћа и сво јим име ном 
им пли ци ра пу то пи са ње, иако је њен пи сац на о ко ску ћен. Ауто пор трет с тор бом је 
збир ка тек сто ва ко ја у под јед на кој, ма да скри ве ни јој ме ри опи су је онај „ге о граф ско-
е мо ци о нал ни лимб“ у ко ји је пи сац за шао не где то ком пи са ња јед не од сво јих ра ни јих 
лу та лач ких књи га.

In bet we en

Пре Ауто пор тре та с тор бом, књи гу сме ште ну у оно ме што се мо же на зва ти „аме-
рич ким до мом“, Се ме здин Мех ме ди но вић је на пи сао Де вет Алек сан дри ја, књи гу аме-
рич ких пу то ва ња. Та ква пу то ва ња су, до ду ше, ли ше на осе ћа ја стра но сти и има го ло шких 
стреп њи. Аме ри ка је у свим сво јим де ло ви ма је дан те исти на ра тив, па Мех ме ди но-
ви ће ве крет ње под се ћа ју нај пре на шет ње из ме ђу раз ли чи тих кра је ва истог гра да, 
као они ње го ви бес кућ ни ци ко ји су, у јед ној пе сми, „еми гри ра ли из ки шне зо не“ у ону 
стра ну гра да ко ја је и да ље су ва. Де вет Алек сан дри ја је пу то пи сно-ту ри стич ка књи га 
(вр ло ре чи тог ту ри сте!); Ру ски ком пју тер („Фрак ту ра“, За греб, 2011), збир ка ски ца и 
тек сто ва на пи са на пре Мех ме ди но ви ће ве аме рич ке пе снич ке збир ке је сте књи га се-
о ба, од но сно, ка ко сам пи сац ка же, „не на мјер ни днев ник се лид бе“, књи га ско ро оди-
сеј ског лу та ња ка но вом до му.

„Суд би на ру ко пи са је нео бич на“, на пи сао је Мех ме ди но вић у уво ду, ожи вља ва ју ћи 
на ра тив ни троп про на ђе ног ру ко пи са, ово га пу та са брит ким осе ћа јем за два де сет пр-
во ве ков ни цајт гајст. Уме сто да пи сац из гу бље ни ма ну скрипт про на ла зи на ба за ру, 
от кри ће га на свом по ква ре ном лап то пу ру ске про из вод ње; тек сто ви ће, уме сто на 
арап ском, би ти на пи са ни а по том сме ште ни на ста ром фло пи ди ску. Та ко ће Мех ме-
ди но вић, пре не го што нам по да ри из гу бље но де ло, за мо ли ти ком пју тер ског тех ни-
ча ра да текст, по пут не кро ман та, из ву че из мр тве тех но ло ги је ди ги тал ног од ла га ња 
по да та ка, баш као што је Сер ван тес мо лио јед ног Ма вра да му пре ве де по вест о лу та-
ју ћем ви те зу.

Мех ме ди но вић и да ље, у Ру ском ком пју те ру, ко ри сти на ра тив не еле мен те тех но-
све та. Сим бо лич но за ми ра ње Са ра је ва Мех ме ди но вић ће, у јед ној им пре си ји, пред-
ста ви ти ми кро при чом о те ле фон ском сер ви су за ин фор ма ци је о тач ном вре ме ну ко-
је пру жа ме ха нич ки глас „ра диј ске во ди те љи це ко ја је, пу но го ди на при је не го што је 
рат по чео, умр ла“ – мр тав глас, за мр тво вре ме, у мр твом гра ду. На го ве штај свог на-
сту па ју ћег ма гло ви тог пу то ва ња, ка да је пре ко Пра га, За гре ба, Фи ник са и Њу јор ка 
ко нач но за вр шио у Ва шинг то ну, чи та мо у Мех ме ди но ви ће вој по се ти фо то-ла бо ра то-
ри ји јед ног од сво јих при ја те ља, ко ји ши ро ком блен дом сни мао нер во зне по кре те 
гра ђа на на пра зним ули ца ма Са ра је ва под оп са дом. На фо то гра фи ја ма су се, сто га, 
ви де ли са мо тра го ви си вог у ста њу кон стант ног иш че за ва ња, при ли ке ко је су „по вје-
ро ва ле у сан о не ви дљи во сти“; не ма те ри јал ни су бјек ти и те ла од ма гле.
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У та квој Мех ме ди но ви ће вој тех но сим бо ли ци има не че га од по е ти ке пост-ге о гра-
фи је. Ви ли јем Гиб сон је у до ку мен тар цу No Maps For The se Ter ri to ri es7 при чао о „са бла-
сном пост-ге о граф ском осе ћа ју“ ко ји га је об у зео ка да је без ика кве ле ги ти ма ци је и 
уз је дан при ти сак дуг ме та ви део сво је ста ње на ра чу ну у јед ној ван ку вер ској бан ци, 
са тер ми на ла у Сан та Мо ни ци. „It struck me as mi ra cu lo us“, ко мен та ри сао је пр ви ки-
бер свет ски пи сац. Мех ме ди но вић је, са дру ге стра не, са свим нео ду ше вљен тех но ко-
му ни ка ци о ном пре мре же но шћу све та. У нај бо љем је слу ча ју рав но ду шан, у нај го рем 
ту жан. За ње га, то је са мо ме лан хо лич на игра ду хо ва-по дво је но сти и „ти је ла од ма гле“:

Оти шао сам до згра де те ле ви зи је. Стао сам пред ка ме ру и го во рио о умо ру 
од ра та, и о то ме ка ко су у гра ду уче ста ла са мо у би ства. Мо ја сли ка и оно што 
го во рим, ви де о лин ком је ди рект но сти за ла у сту дио у Па ри зу. У сту ди ју сје де го-
сти ко ји су го во ри ли при је ме не и го во рит ће по сли је ме не. То је све што знам. Они 
ме не ви де и чу ју, а ја њих не ви дим и не чу јем. Тај оп тич ки не склад из ме ђу ме не и 
сви је та тра је већ го ди на ма. И ви ше у то ме не на ла зим ни шта не при род но.

Се о бе ко је ће убр зо усле ди ти за Се ме зди на Мех ме ди но ви ће ће у Ру ском ком пју-
те ру би ти за и ста опи са не као аве тињ ске екс кур зи је пут ни ка ко ји је одво јен од про-
сто ри ма ко ји ма лу та. Пи сац ко ји ће по ла де це ни је ка сни је сво је спи ри ту ал но хо до ча-
шће Аме ри ком пре пи са ти у књи гу по е зи је, не вољ но ће опи си ва ти ме тро по ле ко је су 
ста ја ле на ње го вом пу ту до исте. Си ро ма шно ће ре ћи: „Ово је зна чи та Влта ва Бед жи-
ха Сме та не“; дру гом при ли ком ће до да ти: „Праг је ли јеп град. Ма ло је ре ћи ли јеп“, и 
то ће би ти от при ли ке све. За За греб ће на по ме ну ти да не бо над њим ви си нео бич но 
ни ско у од но су на дру ге гра до ве, као и да се хр ват ска пре сто ни ца охо ло по на ша пре-
ма сво јој ве ли кој ре ци, не за ин те ре со ва но је пу шта ју ћи да те че не где на пе ри фе ри ји 
– и то ће би ти све. Се ме здин Мех ме ди но вић ће у сво јим аме рич ким књи га ма тра жи ти 
ме ста по пут ауто бу ских ста ни ца или рас кр сни ца, на ко ји ма би из но ва тра жио стра-
но сти на про сто ру ко ји је ина че од ре дио сво јим до мом, а у се лид ба ма у Ру ском ком-
пју те ру ће се, упра во обр ну то, за др жа ва ти на при ча ма о ка фа на ма и бир цу зи ма где 
се, у не по зна тим гра до ви ма, дру жио са сво јим бо сан ским при ја те љи ма. Чак и до ла зак 
у Аме ри ку за Мех ме ди но ви ћа не пред ста вља на ро чи ти шок. На аеро дро му Фи ник са 
га до че ку је при ја тељ са де вој ком из Ју жне Афри ке, ко ји га од во ди у стам бе ни ком плекс 
где су ина че пре те жно сме ште ни бо сан ки еми гран ти.8 Та мо, је дан ће ста рац из вла-
чи ти ан те ну тран зи сто ра и по ме ра ти се у по тра зи за ме стом на ко јем ће ухва ти ти 
сиг нал Ра ди ја Бо сне и Хер це го ви не, а де ца („ди вља Бо сан чад“) ће се јед ном при ли ком 
игра ти та ко што ће, са уни вер зал ним да љин ским упра вља чем у ру ка ма, ићи од ста на 

7 Или, Не ма ма па за ове те ри то ри је. До ку мен та рац је по све ћен са мом Гиб со ну, и у це ло сти се 
од ви ја на зад њем се ди шту ли му зи не где пи сац, ком фор но окру жен ми ни ја тур ним те ле фо ни-
ма, тран зи сто ри ма, те ле ви зо ри ма и мо де ми ма го во ри о свом ви ђе њу мо дер ног ста ња све та 
и ки бер кул ту ре.
8 „Сти гли смо на дру ги кон ти нент, а као да из Бо сне ни смо иза шли. Кад сје дим на сте пе ни шту 
и жми рим, чу јем ка ко се дје чи ји гла со ви до зи ва ју на по зна том је зи ку. У Бо сни сам, са мо су из-
ме ђу љу ди на ра сла ста бла на ран чи.“
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до ста на и ме ња ти те ле ви зиј ске ка на ле збу ње ним гле да о ци ма. Од мах по до ла ску, ру-
ски ком пју тер мар ке Зе нит – чи је је сим бо ли ке име на Се ме здин Мех ме ди но вић и те 
ка ко све стан,9 и онај у ко ме су би ле по хра ње не пи шче ве без и ме не цр ти це и ски це о 
по рат ном Са ра је ву и по то њој се лид би – ме ња ће сво ју сли ку на екра ну због не јед на-
ко сти из ме ђу европ ског и аме рич ког на по на.

Ру ски ком пју тер је, да кле, емо ци ја ма и за па жа њи ма ујед на че на књи га, иако по-
чи ње у Са ра је ву, а за вр ша ва се у Ва шинг то ну. Мех ме ди но ви ћев ми кро ко смос оста је 
исти док се по зор ни це ме ња ју.10 Ти ме се тво ри не ка вр ста ми ни ма ли стич ког, мо жда 
чак про тив-пу то пи са, књи ге о стра ним про сто ри ма ко ја о стра ним про сто ри ма го то-
во да и не го во ри, мо жда јер је аутор су ви ше за у зет гле да ју ћи ко ји ће му од тих про-
сто ра би ти нај по вољ ни ји за но ви дом („Сва хра на је пре слат ка“, жа ли се пе сник у 
сво јим пр вим да ни ма у Фи ник су; оно што би за пу то пи сце-ту ри сте би ла ус пут на оп-
сер ва ци ја ве о ма бри не са ра јев ског пе сни ка ко ји се, мо жда, пи та да ли ће би ти при ну-
ђен да до ве ка со ли свој хлеб). Се ме здин на кра ју књи ге, онај ко ји у су бот њем из да њу 
Ва шинг тон по ста чи та о пи сци ма о ко ји ма ни шта не зна, ни је исти као Се ме здин ко ји 
је у Са ра је ву чуо ка ко Ва шинг тон пост на ја вљу је ње го ву, ве ли ког бо сан ског пе сни ка, 
еми гра ци ју из Бо сне. Ни је исти, али је дан дру гом си гур но де лу ју као соп стве не аве ти 
– „Са да, чи та ју ћи“, ка же Мех ме ди но вић у увод ној ре чи, ми сле ћи при том на тек от кри-
вен текст Ру ског ком пју те ра, „осје ћам се као стра нац у вла сти том жи во ту. Сви су ми 
опи са ни до жи вља ји по зна ти, од ре ђе на су ми осје ћа ња по зна та, а у исто ври је ме чо вјек 
ко ји је то пи сао ни је ви ше ја“. По пут пи шче ве Аме ри ке, и у ду би ни Ру ског ком пју те ра 
опе ри ше та нан ме ха ни зам ду хо ва и Dop pel gan ger-a. По до ла ску у Фи никс, Мех ме ди-
но ви ћа до че ку је раз о ча ра ни су сед ко ји је, слу ша ју ћи на ја ве о то ме ка ко им до ла зи 
нај ве ћи са ра јев ски пе сник, оче ки вао Аб ду ла ха Си дра на. У не ком дру гом де лу Аме ри-
ке, пи сац на ра чу на ри ма сту де на та гра фич ког ди зај на ви ди пор трет при ја те ља ко га 
је са хра нио још на пр вим стра ни ца ма књи ге, и ко га је јед ном са њао у сну у ко јем се 
чи тав њи хов град уру шио у ам би су и сне гу. У За гре бу му је, ка ко се се ћа да је тек ка сни-
је от крио, ве че ру спре мао ја пан ски фо то граф Ара ки Но бо ју ши (чи је је нај по зна ти је 
де ло Днев ник сен ти мен тал ног пу то ва ња) – „ако ни је, био је то он да ње гов бли за нац са 
истим име ном“. На траг у Фи ник су, пи шче ва же на је у ан ти квар ни ци ку пи ла цр но-бе лу 
фо то гра фи ју на ко јој је, за пра во, би ла она са ма, или ма кар не ка Аме ри кан ка ко ја не 
са мо да ли чи на њу, већ но си и ње ну оде ћу.

Се ме здин Мех ме ди но вић ће, на кра ју (од но сно, у са мом Ру ском ком пју те ру, а не 
у ње го вом пред го во ру), схва ти ти да је и он по стао са мог се бе при ка за, ма кар у очи ма 
чи та ла ца ко ји га, као и ја, по сма тра ју као Тек сту ал ног Се ме зди на, Се ме зди на Књи жев ног 
Ју на ка. Јед на де вој ка је, на и ме, на књи жев ној ве че ри у Аме ри ци пи та ла да ли пи сац 

9 „Зе нит (зе ни ти зам) био је умјет нич ки по крет из ме ђу два свјет ска ра та ко ји је Евро пу до жи-
вља вао као про ду же так Бал ка на. За ла га ли су се за бал ка ни за ци ју Евро пе пу тем зе ни ти зма. 
Пр ви мје сец с лап то пом про вео сам у искре ној иден ти фи ка ци ји са зе ни ти сти ма“; има, да кле, див-
не пе снич ке сим бо ли ке у им пре си о ни стич кој сли ци Се ме зди на Мех ме ди но ви ћа ко ји и у Евро-
пи и Аме ри ци свој днев ник ап сур да и крат ких при ча пи ше на ком пју те ру ко ји се зо ве Ze nith.
10 Док се, од как ту са до как ту са, бу де во зио пу стом Ари зо ном, Мех ме ди но вић ће на пи са ти: 
„Мо ја ствар ност не ма ни ка кав ин тен зи тет.“
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још жи ви у Са ра је ву, на шта је усле дио од го вор да он са да жи ви у Pho e ni xu, Ari zo na. 
„Не ста ла је сва уз бу ђе ност с ко јом је пи та ње по ста ви ла и уда љи ла се не кри ју ћи раз-
о ча ре ње.“ Та чи та тељ ка Се ме зди на зна са мо као књи жев ног ју на ка, као тра гич ног 
Ор фе ја ко ји се из но ва и из но ва про би ја кроз ули це у гра ду ра зо ре ном ра том – ра том 
ко ји је, та ко ђе, са мо за ни мљи ва при ча ко ју је чу ла на ве сти ма. Раз о ча ра ње на ста је 
ка да чи та тељ ка упо зна ду ха тог са ра јев ског пе сни ка, при ка зу јед не књи жев не при че, 
а Ру ски ком пју тер је чи та ва ко лек ци ја при та је них аве ти ко је су, ваљ да, све до шле из 
не ка квог Са ра је ва ко је је по сто ја ло и пре оп са де. „Се лид ба је наш ри ту ал“, за вр ша ва 
Се ме здин Мех ме ди но вић ову књи гу ко ја је, за пра во, сва сат ка на од сит них, ми стич них 
ри ту а ла при зи ва ња ду хо ва ко ји би пи сцу пра ви ли дру штво у ње го вој ку ћи, где год она 
на кра ју је сте.

Аве ти
(Пре ма књи зи Сло вен ска ми то ло ги ја: ен ци кло пе диј ски реч ник  

Све тла не Тол стој и Љу бин ка Ра де но ви ћа)

Авет, аве ти ња, при ка за, дух: 
Ду ше ко је ни су на шле пу та у онај свет, пре ра но умр ли. Дух ко ји на пу ту стра ши 

љу де. По пре да њи ма, на ла зе се на отво ре ном про сто ру, пу ту, рас кр сни ци, или на пу-
ште ној ку ћи. При ка зе, по пра ви лу, оме та ју кре та ње љу ди, од вла че их са пу та, по ку ша-
ва ју ћи да их од ве ду да ле ко од на се ље ног ме ста.

По прет по став ка ма, на зив авет по ти че из арап ског hayalet, „при ви ђе ње“, или ту-
ског afet, „не сре ћа“, „чу до“.

Sa ra je vo Fa re well

У не зва нич ној те тра ло ги ји Се ме зди на Мех ме ди но ви ћа, ко ју чи не Sa ra je vo Blu es, 
Ру ски ком пју тер, Де вет Алек сан дри ја и Ауто пор трет с тор бом, ни ка да не са зна је мо 
о Са ра је ву из ван ра та. У вре ме ка да по чи ње Sa ra je vo Blu es („Du ri e ux“, За греб, 1995), а 
то је већ вре ме оп са де где пи сац при по ве да ка ко се про ви ја скро ви тим ули ца ма из-
бе га ва ју ћи ин фра цр ве не зра ке снај пе ра, Са ра је во по ста је ње гов ан ти-Рим: град ко ји 
ни је ве чан не го, у јед ном тре нут ку, као да пре ста је по сто ја ти, а у ка сни јим тек сто ви ма, 
Са ра је во по ста је не град ка ко ме сви пу те ви во де, већ град из ко га во де.

Sa ra je vo Blu es је, ви ди мо, рат ни днев ник. Упр кос то ме што је рат „мит ско ври је ме“, 
као што Мех ме ди но вић ка же, ова књи га је ли ше на ег зал та ци ја ко је је пе сник про на-
ла зио у сти хо ви ма Де вет Алек сан дри ја. Тек сто ви су у овој про зно-пе снич ко-есе ји стич-
кој збир ци ра су ти, тро мо за кр пље ни јед ни за дру ге, као да је ру ко пис на штам па ње 
пре дат у јед ној од бес ко нач но мно го не у ред них ва ри ја ци ја; Sa ra je vo Blu es је ра се ја на 
књи га, и књи га ра се ја ва ња, а оно што је Мех ме ди но вић ка сни је пре тво рио у по е ти ку 
пе чвор ка ов де је са мо не хо тич ни не ред.

У том мит ском вре ме ну при ме ћу је мо из во ре Се ме зди но ве ду хо гра фи је, јер та да, 
или он по ста је авет Мех ме ди но ви ћа-пре-ра та, или Са ра је во по ста је ghost-town чи је 
ће од ра зе ка сни је тра жи ти у ду пли ка ти ма ши ром овог, или оног та мо кон ти нен та. 
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Од ли ка Ме тро по ли са је да је ве чи то не по знат, да се ве чи то от кри ва ју ње го ве ки шне 
и су ве зо не – да се у ње му, као што Се ме зди но вић ис тра жу је у Ауто пор тре ту с тор-
бом, ве чи то сре ћу не по зна ти љу ди и от кри ва ју не по зна ти де ло ви гра да. Са ра је во је 
чу до ви шан град у Sa ra je vo Blu es-у. Мех ме ди но вић при зна је да се град исто вре ме но 
сма њу је11 и по ве ћа ва, од но сно, да се у рат ном ста њу ве штич је от кри ва ње го ва прет-
ход но не по зна та ге о гра фи ја, по пут бр да Ла пи шни ца, „бри јег за чи је је по сто ја ње знао 
ма ли број ста нов ни ка овог гра да (...) а ода тле је по сла та пр ва гра на та на Са ра је во“. У 
пе сми на зва ној „Са ра је во“, пе сник ви ди:

Са да је град на чет; рас тво ре не фор ме,
Са ра је во под се ћа на пост мо дер но дје ло

фан та стич них раз мје ра.

У том раз би је ном гра ду, по ли су-фраг мен ту чи ју ће по е ти ку пра ти ти и у сво јим књи-
га ма ски ца и по лу тек сто ва, Мех ме ди но вић по ла ко по чи ње уоча ва ти аве ти ко је ће 
ка сни је по гле дом тра жи ти ку да год се бу де на шао. Пе сни ко ва при ја те љи ца Ана ста зи ја 
Шу бић пи са ла је та ко дух-тек сто ве, на став ке ту ђих књи га ко ји ма је би ла оп чи ње на, 
по пут Кун де ри не Не под но шљи ве ла ко ће по сто ја ња, а пи са ње дух-књи га мо жда је 
упра во оно што је Се ме здин Мех ме ди но вић ра дио у свим по то њим де ли ма.

11 „Сма њу је се град“, ре као је Мех ме ди но вић, ми сле ћи при том на то ка ко у те ле фон ском име -
ни ку са да има ви ше мр твих не го жи вих име на; Са ра је во, је та ко ђе, град ко ји са мог се бе про-
жди ре, као што се ви ди у сли ци Са рај ли ја ко ји, под стак ну ти стра хом од зи ме, че ре че и ре жу 
др ва из соп стве них пар ко ва. У та квом гра ду чак је и умет ност – умет ност де кон струк ци је. Пе-
сник та ко пам ти ка ко је не ко од по лу па не тра фи ке на пра вио кон цеп ту ал ну ин ста ла ци ју та ко 
што ју је укра сио „ко ло ри ра ним фо то гра фи ја ма Са ра је ва“. За ни мљив је и ње гов ток ми сли о 
за ми шље ном „та ба ко ар ту“, умет но сти пи са ња пе са ма и фраг ме на та на ку ти ја ма од ци га ре та 
за ко је твор ни це ду ва на, у не до стат ку ма те ри ја ла, ко ри сте сав пре о ста ли ма те ри јал у гра ду, од 
то а лет па пи ра до стра ни ца књи га („ни кад ни сам об ра ћао па жњу на при су ство али те ра ци је у 
ри је чи ма ду хан и дух“).




