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Драган Бабић

КРАЈ ПОРОДИЧНОГ ВРЕМЕНА:  
РОМАН КАО СПОМЕНИК 
(ЖАНР, ПРИПОВЕДАЊЕ, АУТОПОЕТИКА)

[Д]а имам ту сна гу и во љу, да имам то ври је ме, пи сао бих ро ман у ко јем не 
би би ло ни јед но га из ми шље ног име на, ли ка или до га ђа ја. У сре ди шту би 
био Кар ло Шту блер, а око ло, по гла вље за по гла вљем, сви Шту бле ри за ко
је знам или за ко је ћу тек са зна ти, они ко ји су жи вје ли с њим и они ко ји га 
до бро по зна ју, иако су се ро ди ли на кон ње го ве смр ти.

Име на не ва ља ми је ња ти. Тре ба их оста ви ти, и он да упра вља ти суд би
на ма књи жев них ју на ка, во ди ти их уском би о ков ском ста зом из ме ђу зби ље 
и тек ста, из ме ђу жи во та ко ји је од жи вљен и жи во та ко ји ће би ти ис при
по ви је дан. Али та ко да бу де вје ро до стој ни ји од зби ље и да на чи ном при
по ви је да ња бу де на слу ћен и жи во то пис при по вје да ча. Све је исти на и ни
шта не мо ра би ти исти на.

Нај о чи глед ни ји фи зич ки аспект јед ног књи жев ног де ла, онај ко ји се на пр ви по глед 
при ме ћу је и, ма ко ли ко не би тан био, у да на шњој кри зи чи та ња од ре ђу је ини ци јал ни 
став ве ли ког бро ја по тен ци јал не пу бли ке – ње гов обим – мо же, у слу ча ју оп шир ни јих, 
де ло ва ти дво ја ко на чи та о це: не ке ће при ву ћи иза зов, док ће дру ге од би ти зах тев на 
гра ђа. У слу ча ју ре пре зен та тив них – „екс трем на“, би ло да се ра ди о кла си ци ма по пут 
ро ма на Јад ни ци, У тра га њу за ми ну лим вре ме ном, Уликс или Ча роб ни брег, или пак о 
но ви јим из да њи ма као што су Под зе мље До на Де Ли ла, По бу ње ни Атлас Ајн Ренд или 
код нас још не пре ве де на Бес крај на ла кр ди ја (In fi ni te Jest) и Мо ја бор ба (Min Kamp) од-
лич них Деј ви да Фо сте ра Во ла са и Кар ла Ува Кна ус го ра, а по себ но у да на шње вре ме 
„бр зе“ ко му ни ка ци је и мањ ка вре ме на, од оних ко ји су са вла да ли ова шти ва мно го-
број ни су они ко ји о њи ма го во ре у ду ху Ба ја ро ве те зе при ча ња о „књи га ма ко је ни смо 
про чи та ли“. Као је дан од нај во лу ми но зни јих до ма ћих при ме ра сва ка ко се на ме ће 
Злат но ру но, и чи ни се да су ма ло број ни иш чи та ли Пе ки ће ву сед мо дел ну по вест о 
по ро ди ци Ње го ван од пр ве до по след ње стра ни це. Ме ђу нај но ви јим и нај гло ма зни јим 
ре ги о нал ним на сло ви ма је и Род („Фрак ту ра“, За пре шић, 2013) са ра јев ско-за гре бач ког 
пи сца Ми љен ка Јер го ви ћа ко ји сво јим че тво ро ци фре ним бро јем стра ни ца, ба рем по 
оби му, те жи на ве де ним де ли ма. 

Са свим је по гре шно по че ти го во ри ти о би ло ко јој бе ле три стич кој књи зи из угла 
ње ног оби ма јер је те за да кван ти та тив ни аспект ути че на ква ли тет по гре шна ко ли ко 
и не у те ме ље на по што се чак и у нај но ви јој срп ској про дук ци ји ви ше пу та до ка за ла 
иде ја да су са же ти ја де ла успе шни ја, на гра ђе ни ја, и од стра не пу бли ке и кри ти ке бо ље 
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при хва ће на од оних пре те ра но оп шир них. Ме ђу тим, про блем са Јер го ви ће вом књи-
гом је у то ме што ће ње на ис црп ност – и ову не срет ну чи ње ни цу тре ба опет ис та ћи 
као ефе кат и по ре дак вре ме на и ути цај са вре ме ног жи во та на кул ту ру чи та ња – не дво-
сми сле но од ре ди ти ње ну ре цеп ци ју. Ово на про сто ни је књи га за сва ко га, сва ка ко не 
за про сеч не чи та о це, па чак ни за оне ко ји не по зна ју ра ни ји опус овог ауто ра. Рет ки 
ће се за њу ма ши ти у књи жа ри или би бли о те ци у по тра зи за не чим што ће им ис пу-
ни ти дан, пред ста вља ти пре дах на од мо ру или се ис по ста ви ти као од ли чан по клон за 
по зна ни ке – а то de fac to је су раз ло зи због ко јих је ве ћи на у по тра зи за књи гом. Но, ако 
ово ни је на слов за њих, за ко га је он да? Род се, као кул ми на ци ја до са да шњег опу са 
овог пи сца, мо же сма тра ти иде ал ним шти вом за ње го ве ста ри је чи та о це, оне ко ји су 
ужи ва ли у збир ка ма Са ра јев ски марл бо ро или Ma ma Le o ne, те ро ма ну Отац, и ко ји 
же ле да што ви ше са зна ју о Јер го ви ћу као пи сцу, чо ве ку, умет ни ку, али и о ње го вој 
при ват но сти. Он је иде а лан за hard co re фа но ве и, уко ли ко се сви чи та о ци при се те свог 
нај дра жег пи сца, ја сно ће им би ти да би же ле ли да о њи ма про чи та ју што ви ше, по себ-
но пи кан те ри је из њи хо ве по ро дич не про шло сти, по глед на свет и ин тим не де та ље 
њи хо вих сва ко дне ви ца. Ипак, и они ма ко ји се не за си те Ро да по сле тре ћи не или по-
ло ви не, већ се са њим из бо ре и до вр ше га, на ум мо же па сти не ко ли ко пи та ња: за што 
је ова књи га ова ко обим на? За што је аутор имао по тре бу да то ли ко пи ше? За што од 
то ли ко ма те ри ја ла ни су на пра вље на три или че ти ри за себ на из да ња? Ко ли ко је хра бро-
сти тре ба ло из да ва чу да се од лу чи на штам па ње хи ља ду и три стра ни це у лук су зном 
твр дом по ве зу? Ко ли ко ће љу ди чи та ти ово? И, шта овај ру ко пис пред ста вља? Сва ова 
пи та ња не ће по ста ви ти по ме ну ти вер ни фа но ви јер ће они ужи ва ти у от кри ва њу нај-
ин тим ни јих де ло ва Јер го ви ће ве лич но сти и на сто ја ће да ово де ло ис тра жу ју што ду же.

Жан ров ски микс: де сет де ка ду ше

Про блем са жан ров ском од ред ни цом овог де ла је што она за пра во не по сто ји: Род 
ни је мо гу ће свр ста ти ни у је дан (или два или три) ја сан и јед но зна чан си стем. Код Јер-
го ви ћа је ком би но ва ње жан ро ва и фор ми то ли ко из ра же но да је кра так опис де ла као 
ро ма на не до вољ но пре ци зан и по јед но ста вљен, док је де таљ ни ја и пот пу на кла си-
фи ка ци ја не ис црп на. Ипак, од ре див ши га ро ма ном, из да вач и аутор су по ну ди ли кључ 
за ре цеп ци ју и олак ша ли по сао чи та о ци ма: Род је, да кле, ро ман ко ји кри је мно го и 
от кри ва се по сте пе но.

Фор мал но гле да но, у ње му је са др жа но се дам це ли на, сва ка са сво јом жан ров ском 
под-од ред ни цом: „Та мо гдје жи ве дру ги љу ди, пре да ва ње“, „Stu ble ri,1 је дан по ро дич ни 
ро ман“, „Ру да ри, ко ва чи, пи јан ци и њи хо ве же не, квар те ти“, „Ма ма Ione sco, ре пор та жа“, 
„Ин вен тар на књи га“, „Ка лен дар сва ко днев них до га ђа ја, фик ци је“ и „По ви јест, фо то гра-
фи је“. Сва ки део сем пр вог, сред њег и по след њег укљу чу је ви ше за себ них де ло ва 
ко ји се мо гу сма тра ти по гла вљи ма ро ма на у слу ча ју це ли не „Stu ble ri, је дан по ро дич ни 
ро ман“, од но сно ско ро пот пу но ин ди ви ду ал ним крат ким при ча ма или но ве ла ма у 

1 По шту ју ћи пи са ње стра них име на по стан дар ди ма хр ват ског је зи ка – без тран скрип ци је, за 
раз ли ку од срп ског – овај текст ће за др жа ти ова кав об лик на сло ва ове це ли не, као и „Ма ма 
Ione sco, ре пор та жа“, али ће се име по ро ди це на во ди ти као „Шту бле ри“.
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оста ла три слу ча ја. Кроз це ло де ло се лајт мо тив ски те ма ти зу је исто ри ја по ро ди це ауто-
ра, тј. ње на мај чи на стра на, ло за Шту бле ра ко ја по чи ње са пра де дом („ота том“) Кар лом 
и за вр ша ва се са мај ком Ја вор ком. Увод на це ли на про ло шки опи су је нај зна чај ни је ју на-
ке и од нос њи хо вих иден ти те та и ис хо да жи во та, те се по ред пра де де ја вља ју ујак Мла-
ден и сам при по ве дач; у ових два де се так стра ни ца кри је се срж сле де ћих ско ро хи ља ду 
– ка ко је и за што Кар ло по бе гао у Ду бров ник, а по сле и из ње га, ко је су по сле ди це 
Мла де но ве смр ти и на ко ји на чин по де ље ни иден ти те ти функ ци о ни шу у рат ном и по-
сле рат ном про сто ру и на ре ла ци ји Са ра је во–За греб. Ви ди се да му шкар ци три ге не ра-
ци је пред ста вља ју гра див ни ми кро на ра тив и кључ ап со лут но по јед но ста вље не фа бу ле 
ро ма на: по че так фа ми ли је, њен нај тра гич ни ји и нај да ле ко се жни ји мо ме нат, те тре нут но 
ста ње по ро дич ног ста бла. За јед нич ко овим па ра диг ма ма по чет ка, сре ди не и кра ја је сте 
по тра га за из гу бље ним иден ти те том, по и сто ве ћи ва ње са мно штвом ко јем не при па да-
ју пот пу но и став ауто ра да је упра во исто ри ја си ла ко ја људ ске суд би не усме ра ва без 
њи хо вог при стан ка и не обра ћа ју ћи па жњу на њи хо ве ре ак ци је. На из глед фраг мен тар-
на при ча о три лич но сти овим се мо ти вом слу чу је у је дин стве ну при по вест и та ко ово 
„пре да ва ње“ до би ја сво ју свр ху: оно функ ци о ни ше као у без ма ло ака дем ским окви ри-
ма при ка зан са же так де ла са кључ ним ре чи ма и осо ба ма на кон ко јих сле ди ње го ва 
те о риј ска по став ка, раз ра да, пред ста вља ње ме то да и из во ђе ње за кљу ча ка. Исто ри ја 
по ро ди це је оче ки ва но опи са на це ли ном од осам на ест гла ва са под на сло вом „је дан 
по ро дич ни ро ман“ – и ов де се пр ви пут ја вља фор ма ро ма на у ро ма ну и пи та ње ко је из 
ње га са свим ло гич но сле ди: уко ли ко са га о Шту бле ри ма за и ста је сте је дан жан ров ски 
за себ но од ре ђен фраг мент, за што она ни је штам па на као са мо стал но де ло и об ја вље на 
у ма ни ру збир ке при ча Ма ма Le o ne и ро ма на Отац са ко ји ма има ви ше не го очи глед не 
до дир не тач ке? Ова тај на је оста вље на чи та о ци ма и кри ти ча ри ма на по ле ми ку и ве лик 
број уза луд них „ка ко, за што, због че га?“ пи та ња на ко је од го вор мо же да ти је ди но аутор 
– у ду ху дра ме Ко се бо ји Вир џи ни је Вулф? Едвар да Ол би ја, то је „на ње му да зна, а на ис-
тра жи ва чи ма да от кри ју“. Прет по став ка је да без овог де ла оста так ро ма на не би имао 
сми сла – или бар не то ли ко ко ли ко има у ова квом об ли ку. При ча о Шту бле ри ма је бит-
на за оства ри ва ње за о кру же но сти и Јер го вић ју је си гур но све сно увр стио не са мо 
за то да би по ка зао сво је уме ће у кре и ра њу увер љи вих исто риј ских ли ко ва, си ту а ци ја, 
кон тек ста и при ча, већ да би по ста вио од ре ђен оквир це лом Ро ду. На кра ју кра је ва, иако 
он је сте о ње го вој по ро ди ци, исто та ко је и о ње му са мом, те да би чи та о ци мо гли да 
зна ју ода кле по ти че пи сац, мо ра ју се упо зна ти са ње го вим по ре клом и ин ци ден ти ма 
ко ји су га обе ле жи ли. Ње го ва по ро ди ца се отуд пред ста вља у ми то ло ги зу ју ћем ма ни ру 
чи ме се при бли жа ва, на при мер, Глем ба је ви ма, Бу ден бро ко ви ма, Иса ко ви чи ма, Ћо си-
ће вим Ка ти ћи ма или по ме ну тим Ње го ва ни ма. Исто ри ја ро да се та ко фик ци о на ли зу је 
– о ово ме ће би ти ви ше ре чи ка сни је – а о сва ком чла ну се при по ве да из ауто ро вог угла: 
он све сно од ла зи у про шлост и упли ће се у ње не то ко ве, али не рет ко пи ше у пре зен ту 
и чи ни све да одр жи ак ту ел ност до га ђа ја ко ји су да ле ко иза ње го вог вре ме на. То та ко ђе 
по сти же ко лек тив ном, фок не ров ском за ме ни цом „ми“2 ко ја об у хва та не са мо ње га као 

2 „Ка да бу дем из го ва рао ми, то ће нај че шће би ти ла жно ми, оно ми од ко је га је чо вје ка по ма-
ло срам. За то ћу, че шће не го – ми, из го ва ра ти за мје ни це – ја и они. О се би ћу го во ри ти углав-
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по је дин ца већ и це лу фа ми ли ју, сва ког ње ног по је ди нач ног чла на. Овим на из глед 
јед но став ним при по ве дач ким по ступ ком по сти же се иден ти фи ка ци ја са ста ри јим 
пред став ни ци ма са ко ји ма де ли име и по ре кло („Иако ку ћа у Ка син дол ској ни је мо ја 
ку ћа, ње зин не ред је и мој не ред“), али и пи шче во успе шни је вра ћа ње у исто ри ју пре 
соп стве ног ро ђе ња. Он оби та ва из ме ђу про шло сти и са да шњо сти, и при су тан је и 
од су тан, уба цу је се у до га ђа је ко ји ма де фи ни тив но ни је мо гао при су ство ва ти, али их 
бе ле жи и о њи ма при по ве да као да је сте. Ро ман о Шту бле ри ма у сво је сре ди ште по-
ста вља пра де ду Кар ла, а око ње га се, „у кон цен трич ним кру го ви ма, око ка мен чи ћа 
ба че ног у во ду“, раз ла же при ча о оста лим чла но ви ма по ро ди це, ро ђа ци ма, ком ши ја-
ма, при ја те љи ма, зна ним и не по зна тим љу ди ма из њи хо вог окру же ња: сви су они 
по зна ва ли за чет ни ка ло зе или слу ша ли при че о ње му, а Јер го вић јед на ко де таљ но и 
оп шир но при по ве да и о њи ма. Та ко се са га јед не по ро ди це тран спо ну је на са гу о це-
лом XX ве ку и сви нај бит ни ји до га ђа ји тог до ба – Пр ви и Дру ги свет ски рат, про ме на 
др жав них гра ни ца и име на, су ко би са по ли тич ким не ис то ми шље ни ци ма, пе ри од ко му-
ни зма и Ти та, рас пад СФРЈ, ка сни ји ра то ви и про го ни, итд. – пре ла ма ју се кроз суд би не 
чла но ва јед ног ро да. Ово па ра лел но при по ве да ње о ауто ро вом по ре клу и вре ме ну 
не при мет но се пре ба цу је и ва ри ра из ме ђу два аспек та ње го вог иден ти те та, при ват ног 
и ко лек тив ног, и сто га би нај при бли жни ја од ред ни ца це ли не о Шту бле ри ма би ла да 
је то по ро дич ни и исто риј ски ро ман ко ји је мо гао би ти уко ри чен са мо стал но и функ-
ци о ни сао би та ко, али би сва ка ко фа лио остат ку Ро да.

При ча о мар ги нал ним стру ја ма по ро ди це, бра ћи, се стра ма, ро ђа ци ма и при ја те-
љи ма ко ји ви ше ни су пре ви ше бли ски Шту бле ри ма и о ко ји ма при по ве да че ва мај ка 
– као из вор при че – не зна до вољ но, сме ште на је у на ред ни део, „Ру да ри, ко ва чи, 
пи јан ци и њи хо ве же не, квар те ти“. Ин ди ка тив на жан ров ска од ред ни ца у под на сло-
ву упу ћу је на му зич ки об лик, ри там и струк ту ру ко ја је за цр та на јер је сва ки од се дам 
фраг ме на та по де љен на још че ти ри ма ња, и, за раз ли ку од прет ход не, ова це ли на је 
очи глед но пи са на дру га чи јим сти лом, са ви ше фик ци о нал них еле ме на та из про стог 
раз ло га што Јер го ви ћу фак ти ни су до вољ но по зна ти. У по ре ђе њу са при чом о же ле-
зни ча ри ма Шту бле ри ма, ова о ру дар ској стра ни по ро ди це је знат но ма њег оби ма, али 
и ква ли те та, упр кос аутен тич ном при ка зу ру рал них пре де ла сред ње Бо сне и са же том 
и фраг мен тар ном при по ве да њу. Ме ђу тим, од мах на кон ње сле ди сре ди шњи и нај бо-
љи део Ро да, „Ма ма Ione sco, ре пор та жа“, ко ји је са сво јих око сто пе де сет стра ни ца 
та ко ђе мо гао до жи ве ти суд би ну са ге о Шту бле ри ма и за себ но по ја вљи ва ње ван остат-
ка ро ма на. Јер го ви ће ва мај ка Ја вор ка, пи шчев сво је вр сни Дру ги, по след њи је члан 
по ро ди це и у ви ше на вра та је об ја шње но да се са њом та ло за за вр ша ва и да је она 
за пра во кључ це лог ро ма на – ње ним уми ра њем по чи ње при по ве да ње и ауто ро во 
раз ра чу на ва ње са по де ље ним емо ци ја ма ко је је од у век осе ћао пре ма њој. Вр ло бр зо 
се уви ђа за што је та ко: она је би ла ло ша мај ка јер је од ра сла са ло шом мај ком и, на кон 
два про ма ше на бра ка, ни је ни мо гла да од га ја си на осим у окру же њу де пре си је и апа-
ти је. Ко рен ње не не сре ће кри је се у по ги би ји бра та Мла де на то ком Дру гог свет ског 

ном оно што љу ди не во ле чу ти, или што са ми ни ка да не би ре кли, да се не би раз ли ко ва ли од 
око ли не“ (14).
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ра та и упра во је овај до га ђај, је дан тре ну так и јед на смрт, цен тра лан у све ко ли кој 
исто ри ји Шту бле ра и у ње му се пре кла па ју и про шлост оних ко ји су жи ве ли пре и оних 
ко ји до ла зе на кон 1943. Овај ин ци дент је пре су дан и за жи вот са мог Јер го ви ћа, сто га 
не чу ди што га он – а на ово ме му кри ти ча ри ско ро по нај ви ше за ме ра ју – не бро је но 
пу та по на вља, до пу њу је но вим ин фор ма ци ја ма и стал но се на ње га вра ћа. По ги би ја 
уја ка је ути ца ла на све: 

Окол но сти ко је су та да на сту пи ле од ре дит ће до кра ја [Јаворкин] жи вот. Ни је би ла 
во ље но ди је те. На њој се пре ло ми ла те шка гри жња са вје сти мај ке ко ја је си на по сла ла у 
смрт, не до пу стив ши му да оде у пар ти за не или де зер ти ра, јер је вје ро ва ла да ће у ње
мач кој уни фор ми нај при је спа си ти гла ву. То вје ро ва ње би ло је лу до, али уза луд је о то ме 
да нас го во ри ти. Уза луд је о то ме би ло го во ри ти свих оних да на, мје се ци и го ди на ко је су 
про те кле на кон Мла де но ве смр ти. И углав ном се ни је го во ри ло, не го се шу тје ло. Она је 
од ра ста ла усред те шут ње.

Осе ћај за по ста вље но сти се пре нео са мај ке на си на и та ко су ње га од га ји ли мај чи-
ни ро ди те љи, а искре на и истин ска ве за по што ва ња и на кло но сти из ме ђу мај ке и 
си на ни ка да ни је оства ре на. Са да се Јер го вић вра ћа у са да шњост и вр ло бли ску про-
шлост, у тре ну так ка да је до био вест о мај чи ној смр ти и ка да за пра во опи су је њи хов 
од нос, ого љен до ко сти, без за др шке. Ње го ва осе ћа ња ва ри ра ју из ме ђу љу ба ви и 
мр жње, иако на ги ње по то њем, али осен чен је и ње ном бо ле шћу, про ме на ма рас по-
ло же ња услед ме ди ка ме на та, бе сми сле ним оп ту жи ва њем и не по ште ним пре ба ци ва-
њем кри ви це. Ни ма ло хар мо ни чан од нос не мо же се опи са ти у не ко ли ко ре че ни ца 
ин тер пре та тив но-кри ти чар ског тек ста, али је ја сно да Јер го вић у овој це ли ни успе ва 
да вр ло увер љи во спо ји нај ду бља и нај скри ве ни ја осе ћа ња – ма ко ли ко она не га тив-
на, по гре шна или не мо рал на би ла – и ви сок умет нич ки из раз ко ји се не ба на ли зу је и 
не гу би на емо тив но сти.3 Епи зо де мај чи не бо ле сти се го ми ла ју и пре пли ћу, док при-
по ве да ње не пра ви па у зу из ме ђу опи са Ја вор ки ног од но са са ро ди те љи ма, су пру гом 
и си ном, већ се све спа ја у го ми ла њу и по на вља њу истих си ту а ци ја и раз го во ра то ком 
тог пе ри о да. Ам би ва лен ци ја у од но су мај ке и си на кул ми ни ра ка да он ка же: 

Иако ће те се згро зи ти над том ола ко из ре че ном исти ном – ни сам је во лио, до жи вио 
сам олак ша ње кад је умр ла, али ми не до ста је му че ње у че ти ри го ди шња до ба, и не до
ста је ми она, не во ље на и не срет на, из вре ме на кад је уми ра ла – ме не ни нај ма ње ви ше 
ни је бри га. Ње зи ном смр ћу по ста ло ми је све јед но за мно го то га. 

Ла ко је уочи ти не до ста так при сно сти, али ни је га те шко оправ да ти и раз у ме ти – и 
упра во се ов де кри је вред ност ра ни јих це ли на: без зна ња о ба би, де ди и уја ку, чи та-
о ци би Јер го ви ћа ско ро пот пу но оправ да но ви де ли као без о се ћај ног чо ве ка ко јем 
фа ли ем па ти ја за бо ле сну мај ку, али, узи ма ју ћи у об зир оно што су до та да усво ји ли, 

3 Сли чан по сту пак се у но ви јој про дук ци ји мо же пре по зна ти у тре ћем сег мен ту ро ма на Ни вои 
жи во та Џу ли ја на Барн са, „Гу би так ду би не“, док при по ве дач у ла мен ту за пре ми ну лом су пру-
гом спа ја ого ље не емо ци је и су пер и о ран умет нич ки до јам ис пи су ју ћи је дан од нај ква ли тет-
ни јих де ло ва свог про зног опу са.
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мо гу у пот пу но сти да схва те њи хов ни ма ло иде а лан од нос. На по слет ку, од го вор на 
то за што је ова це ли на бли ска збир ци Ма ма Le o ne озна че на као „ре пор та жа“ мо же се 
на ћи не са мо у но ви нар ском де лу ауто ро ве ка ри је ре већ и спе ци фич ној на ра ци ји ко-
јом се пре ма се би и њој не рет ко од но си као пре ма су бјек ти ма из ве шта ва ња: искре но, 
без ре зер вно, ого ље но и су шта стве но. Уз то, он и сам при зна је да „ре пор та жа би ље жи 
ста ње пред за бо рав“, о че му ће би ти ви ше ре чи ка сни је, али она на ги ње и бол нич кој 
исто ри ји бо ле сти и смр ти, са зна чај но ви ше до ку мен тар них де ло ва у од но су на оне 
фик ци о нал(изо ва)не.

Це ли на „Ин вен тар на књи га“ је је ди на без под на сло ва ко ји на ги ње жан ров ској од-
ред ни ци јер је из са мог на сло ва ја сно о че му се ра ди – пре ци зно, фак то граф ско и у 
нај сит ни је де та ље ра све тље но оно о че му се до та да при по ве да ло. Ње них ви ше од 
два де сет ма њих де ло ва би нај лак ше од свих де ло ва Ро да мо гли да функ ци о ни шу као 
крат ке при че – не ке од њих вр ло аде кват но ко ре спон ди ра ју са де фи ни ци јом те фор-
ме као опи са јед ног пре суд ног тре нут ка у жи во ту јед ног ли ка. Уз то, оне су у ја сној 
ве зи са збир ком Са ра јев ски марл бо ро и у њи ма, сем ра ни је ис так ну тих чла но ва по ро-
ди це и окру же ња, нај ви ше про ве ја ва опет Бо сна, али, кон крет ни је, Са ра је во, као и на 
од ре ђе ним ме сти ма ве о ма ја сна кри ти ка тог под не бља ко ја се у ка сни јим де ло ви ма 
ро ма на по ја ча ва. Пра ве ћи још је дан ка та лог Шту бле ра, Јер го вић се са да че шће окре-
ће про стор ном окру же њу уме сто вре мен ском и та ко се не по сти же ве за по ро ди ца–век 
већ по ро ди ца–град; Са ра је во се у исто вре ме ми то ло ги зу је и кон кре ти зу је, а ло ка ци-
је су об ја шње не и из естет ско-упо треб ног и из лич ног угла. Це ли не као што су „Меј таш, 
опис мје ста“, „За ти ку ша, за бо ра вље ни со как“, „Ве ли ки парк“, „Ули ца мар ша ла Ти та, сан 
и сје ћа ње“, „Ули ца по ро ди це Фохт, или крај умет но сти“, и „Цр ква Све тог Пре о бра же ња, 
по ви јест ко шма ра“ опи су ју од ре ђе не ур ба не про сто ре ко ји кат кад под се ћа ју на ис-
тра жи ва ња те о ре ти ча ра про сто ра и пост мо дер них ге о гра фа по пут Га сто на Ба шла ра 
или Деј ви да Хар ви ја.4 Са дру ге стра не, оне та ко ђе под се ћа ју на Вал те ра Бен ја ми на и 
есе је са бра не у Јед но смер ној ули ци, па чак и у Бер лин ском де тињ ству, тј. на есе ји стич-
ко-кри ти чар ско-ин тер пре та тив но-опи сни по глед на окру же ње. Ин тим на ге о гра фи ја 
гра да се по ве зу је са ин тим ном исто ри јом ка ко тог про сто ра („188 фе ње ра“), та ко и, 
опет, при по ве да ча („Два гро бља“ и „У про ље ће, кад про зра чи мо гро бо ве“) ко ји се 
са мом се би обра ћа у дру гом ли цу јед ни не („Во лео си [баку Олгу] пра ти ти на гро бље. 
[...] Кад се вра тиш из вој ске, она ће већ би ти ста ра“) и по сма тра се у кон тек сту гра да 
– ста па се са ули ца ма и, ма ко ли ко дис тан ци ра но из гле дао и при зна вао да жељ но бе-
жи из Са ра је ва, по ве за ност са гра дом је очи глед на јер, де кон стру и шу ћи ур ба ни про-
стор, он де кон стру и ше и лич ни иден ти тет.

Пет де ло ва це ли не „Ка лен дар сва ко днев них до га ђа ја, фик ци је“ функ ци о ни шу ме-
ђу соб но, а и у кон тек сту це ло куп ног де ла, као нај ра зли чи ти ја ком би на ци ја ко ју аутор 
увр шта ва у ро ман: они чи не ско ро по ло ви ну Ро да и оби мом ва ри ра ју од два де се так 
до пре ко две ста стра ни ца и, ја сно озна че ни као фик ци је, ути чу на чи та ње прет ход них 

4 Ви ше о те о ри ја ма ових ис тра жи ва ча и од но су град ске сре ди не и књи жев не кре а ци је на при-
ме ру По ла Осте ра и Ед га ра Ло рен са Док то ро ва ви де ти у Ива на Ђу рић Па у но вић, „Текст и град: 
пред ста ве ур ба них про сто ра у са вре ме ној аме рич кој про зи“. Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул
те та, An nual re vi ew of the Fa culty of Phi lo sophy, књ. 35, св. 2, Но ви Сад (2010), стр. 83–92.
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де ло ва. Да ли у том слу ча ју они мо ра ју би ти не дво сми сле но озна че ни као не-фик ци ја 
– фак то гра фи ја, (ауто)би о гра фи ја, хро ни ка, исто ри ја, ге не а ло ги ја по ро ди це – би ло 
шта што је уте ме ље но про шло шћу и мо ра се чи та ти као „исти на“? Де ло ви ове це ли не 
је су фик ци ја јер об ра ђу ју до га ђа је за ко је је или очи глед но да су из ма шта ни и уком-
по но ва ни уз оне ра ни је пред ста вља не као исто риј ски уте ме ље не или су то ли ко мар-
ги нал ни да је чи та о ци ма ап со лут но не бит но да ли су аутен тич ни или не и са свим је 
не по треб но да се овим раз ми шља њи ма ба ве. И ови де ло ви мо гу да функ ци о ни шу 
за себ но, као са мо стал но об ја вље не крат ке при че и ски це за обим ни ја де ла, на ро чи то 
„Бо жић с Кол ча ком“, „Жон глер па ли дрв ци ма, Furtwängler“ и „Пар кер 51“. Са дру ге стра-
не, „Днев ник пче ла“, још је дан из ра зи то оби ман део, од ли чан је при мер за ди гре си ју 
ко јој Јер го вић те жи у це лом Ро ду. Кре нув ши од по зна тог окви ра – на ђе ног но те са у 
ко ји је Фра њо Рејц, зет Кар ла Шту бле ра и отац Јер го ви ће ве мај ке упи си вао за па жа ња 
при ли ком одр жа ва ња пче ли ња ка то ком три де се тих го ди на XX ве ка – аутор де кон-
стру и ше по ро дич ну и на ци о нал ну исто ри ју пре и то ком Дру гог свет ског ра та на осно ву 
бе ле шки, за пи са и опи са раз во ја ко му не пче ла. Ме ђу тим, он бр зо пре ла зи на при че о 
по зна тим пче ла ри ма, жи во ту да љих ро ђа ка и при ја те ља и оп штим при ли ка ма у оку-
пи ра ној др жа ви, и та ко од во ди ро ман у не бро је не то ко ве ко ји су обим ни, ве ћи ном 
за ни мљи ви, али кат кад и не са свим по треб ни и за ма ра ју ћи. Овај део је ис пре се цан 
аутен тич ним – иако је у пи та њу „фик ци ја“, пи сац ин си сти ра на овом тер ми ну – ко мен та-
ри ма пче ла ра као по во дом за но ву при чу, од ко јих су не ке знат но уда ље не од основ не 
о Фра њи Реј цу („Не мо гу ће је за у ста ви ти при чу, во ди ти је кра ју, а не ре ћи све о сви ма“), 
и ко ре спон ден ци јом уја ка Мла де на, при пад ни ка не мач ке вој ске, са по ро ди цом, то ком 
по след ње го ди не жи во та. Ов де се чи та лац, по сле ви ше од по ла ро ма на и око шестсто 
стра ни ца, по ко зна ко ји пут вра ћа на овај до га ђај и чи ње ни цу да је он кру ци ја лан у 
жи во ту Фра ње и Ол ге Рејц, њи хо ве ћер ке Ја вор ке, па и ње ног си на. Али, ов де је, у 
цар ству фик ци је, тај ин ци дент сад раз ја шњен. По зна то је ко је мо гао да уби је не мач ког 
вој ни ка 1943. го ди не („Мла де на је убио пар ти зан. То се ни је мо ра ло ре ћи, то је од мах 
би ло ја сно“), али ни ка да ни је от кри ве но ко ја је то кон крет на осо ба би ла. На кон опи са 
од ла ска у рат, ода би ра из ме ђу не мач ке и пар ти зан ске вој ске – а из бор је до не ла мла-
ди ће ва мај ка, су прот ста вив ши се свом су пру гу и здра вом ра зу му – Јер го вић по чи ње 
на из глед бе за зле ну и на ив ну при чу о по ро ди ци Seg hers-Stein, при ја те љи ма Кар ла 
Шту бле ра и учи те љи ма му зи ке ње го ве де це, и њи хо вом бо ле сном си ну Адри а ну, још 
јед ну у ни зу при ча о мар ги нал ним ју на ци ма, али она има ве ћи зна чај од ра ни јих. На-
и ме, го спо ђа Seg hers-Stein на ру чу је мо ли тве за си но вље во оздра вље ње код из ве сног 
по па Ма ној ла, чо ве ка ви ше иден ти те та и име на ко ји се на кон де це ни ја лу та ња не вољ-
но при дру жио пар ти зан ској че ти и са ко јом је у Сла во ни ји 1943. то ком за се де срео 
не мач ку па тро лу и убио вој ни ка чи је по след ње ре чи ни је ја сно раз у мео, али је пре-
по знао очи гле дан са ра јев ски на гла сак. Јер го вић ни ка да не за пи су је екс пли цит но „Поп 
Ма ној ло је убио мог уја ка Мла де на“, али сли чан опис си ту а ци је у два на вра та,5 зна чај 

5 „У тре нут ку ка да је на и шла ње мач ка па тро ла, се ља ку Пе ри ци опа ли ла је пу шка. Он је ка сни-
је твр дио да пу шка ни је слу чај но опа ли ла, не го га је је дан Ни је мац при ми је тио – и то баш онај 
ко ји ће ка сни је стра да ти – или је ма хи нал но окре нуо оруж је пре ма ње му, и Пе ри ца је пу цао. 
Ни ко га ни је по го дио, иако је био је два пет ме та ра од ње мач ке па тро ле. [...] Ни јем ци, би ло их 
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те смр ти, хро но топ ско од ре ђе ње по по ве за се де и ко но та ци је ко је ова од ре ђе на ди-
гре си ја но си упу ћу ју да то је сте та ко – ба рем у фик ци ји. Пи та ње за што је опис уја ко ве 
по ги би је сме штен у овај, а не фак то граф ски део Ро да зах те ва ду бин ску ин тер пре та-
ци ју и по ле мич ко раз ми шља ње о ин тен ци ја ма ауто ра, али се мо же прет по ста ви ти да 
је реч о не до стат ку ар гу мен то ва не до ку мен та ци је, раз во ју спе ку ла ци ја и, нај јед но-
став ни је, еле гант ном ре ше њу ми сте ри је ко је ну ди упра во фик ци ја. И по ред ова квог 
ре ше ња, оно и да ље по чи ва у ро ду и кре ће се ли ни јом Кар ло → по ро ди ца Seg hers-Stein 
→ син Адри ан → поп Ма ној ло → Мла ден → Ол га и Фра њо → Ја вор ка → Јер го вић. Са 
Шту бле ри ма све по чи ње и са њи ма се све за вр ша ва.6

За вр ши део ове це ли не, „Са ра јев ски пси“, ква ли те тан и нај о бим ни ји део ро ма на, 
је сте фик ци о нал на до пу на ње го вој сре ди ни, „Ма ма Ione sco, ре пор та жа“: та мо је би ло 
ре чи о ства ри ма не по сред но на кон мај чи не смр ти, а ов де се на во де де та љи по след ње 
Јер го ви ће ве по се те мај ци. Ме ђу тим – опет! – за што са да фик ци ја? Ових не ко ли ко да-
на је он већ ра ни је по ме нуо у ре пор та жи, али их ни је ду бље раз ла гао, а упра во му 
од ли ке фик ци је, за раз ли ку од до ку мен тар не про зе, ну де про стор за то. Ди гре си је 
ис так ну те у ма ло час ана ли зи ра ном де лу се са да по на вља ју, а, уко ли ко је то мо гу ће, и 
про ши ру ју: то ком ско ро фла нер ске шет ње ноћ ним Са ра је вом и крат ког вре ме на про-
ве де ног у хо те лу, он упи су је на кнад не па су се о до га ђа ји ма ко ји ма обо га ћу је основ ну 
на ра тив ну нит. Та ко се до ла зи до не ко ли ко при ме ра при че у при чи ко ји се ба ве или 
са мим на ра то ром (иде ја о то ме ка ко би мо гао да умре тор за до по ла из ба че ног кроз 
хо тел ски про зор) или гра дом (о умет ни ку Сил ви ју Стра хи ми ру Крањ че ви ћу и дру гим 
до та да не по ме ну тим бит ним или зна ме ни тим ста нов ни ци ма, гра ђе ви на ма, оби ча ји-
ма и до га ђа ји ма), а сва ки од ових умет ну тих де ло ва су сво јим га ба ри том до стој ни 

је тро ји ца – кат кад су па тро ли ра ли и у че твор ка ма, али да нас ни су – од ско чи ли су по пут срн-
да ћа ка да их ло вац упла ши, и по ска ка ли у за клон. Она пр ва дво ји ца ба ци ли су се иза ни ског 
зи да, ко јим је не ка да би ло огра ђе но дво ри ште га здин ске ку ће. [...] Тре ћи Ни је мац, онај ко ји је 
ишао на за че љу, ба цио се иза пла ста си је на. [...] Раз ми шљао је о то ме Иг ња ти је [поп Манојло], 
као да са ња, у тре нут ку ка да је тре ћи Ни је мац, та нак и ду го рук, као па ук у зе ле ној уни фор ми и 
са шље мом, ис ко чио иза сто га, и учи нио пр ви ко рак. Тре ба ла су му, мо жда, још два ко ра ка, па 
да се ба ци ме ђу сво је.
Иг ња ти је је био свје стан тре нут ка ка да је по ву као оба рач, и у ко јем је би ла по ву че на са вр ше
но рав на цр та из ме ђу ње го ве ци је ви и чо вје ко ва вра та“ (698–699).
„Мла ден се, ре кли су [његовим родитељима] по сли је ра та ње го ви рат ни дру го ви – ко ји су у 
рат оти шли у ње мач ким, а вра ти ли се у пар ти зан ским уни фор ма ма – ба цио иза јед ног сто га 
си је на, а њих дво ји ца ско чи ли су иза зи ди ћа. Остао је сам ка да су упа ли у за сје ду, и по ку шао је 
пре тр ча ти к њи ма. Је дан је ди ни ис па ље ни ме так пре сје као га је пре ко гр ла. Та ко су ре кли. Не 
зна ју тко је тај ме так ис па лио. Ни шта се не би про ми је ни ло да зна ју“ (728–729) [курзиви Д. Б.]
6 „Ка да је [мајка] умр ла, Stu ble re ни сам мо гао на ста ви ти. Осим што је мо ра ла би ти жи ва да би 
при ча ла, мо ра ла је би ти жи ва и да бих ја пи сао оно што је она ис при ча ла. На кра ју, у Stu ble ri
ma ни је ис при ча но ни оно што је у при чи глав но: окол но сти Мла де но ве смр ти. На ја вљи ва но у 
не ко ли ко по гла вља, то ве ли ко стра шно фи на ле оста је из ван ро ма на. Као што је оста ја ло и 
из ван свих њи хо вих жи во та, као не што што се до го во ри ло, али о че му се за у ви јек шу тје ло. На 
кра ју, као да и по сто ји до бар раз лог да Мла де но во стра да ње бу де до ку мен тар но опи са но из-
ван Stu ble ra“ (276).



100

са мо стал ног од ре ђе ња као крат ке при че. Уз ово, „Са ра јев ски пси“ укљу чу ју и до са да 
нај о штри ју кри ти ку дру штва, и бо сан ског и хр ват ског, тј. и Са ра је ва и За гре ба, из ве-
де ну на осно ву лич ног ис ку ства жи во та и про го на у и из оба гра да и мо гућ но сти ком-
па ра тив ног сво ђе ња ра чу на: на ра тор исто вре ме но на па да не ис то ми шље ни ке и бра-
ни се од њи хо вих на па да на се бе и свој рад. Он се пре ма род ном ме сту од но си слич-
но као пре ма мај ци – љу бав и мр жње се не мо гу иг но ри са ти, а ње га као да то ли ко 
раз ди ру ди ја ме трал но су прот на при вр же ност гра ду и сна жно од би ја ње љу ди да му 
је нај лак ше да из Са ра је ва по бег не. Уз то, ово је пр ви пут да је ту као стра нац – мај ка 
је бо ле сна и он но ћи у хо те лу уме сто у ста ну, а ко мен та ри про ла зни ка ко ји му пре ба-
цу ју што се по на ша као да је по се бан те ра ју га да се осе ћа из оп ште но и од ба че но, 
слич но као што се пре два де се так го ди на осе ћао ка да је по бе гао. Чак је и на слов на 
фи гу ра па са лу та ли ца по све аде кват но ода бра на јер су упра во они ти ко ји жи ве у 
гра ду, а ипак му не при па да ју: при сут ни су, ма да од ба че ни и пре зре ни од дру штва, 
али не по се ду ју људ ски страх од смр ти ка ко јем на ра тор као да те жи и због ког се са 
њи ма иден ти фи ку је. 

Фи ни ши ра ју ћи ро ман це ли ном под на сло вом „По ви јест, фо то гра фи је“ – у ком под-
на слов не озна ча ва жан ров ску од ли ку већ пред ста вља опис умет нич ког из ра за – Јер-
го вић се вра ћа (или је тек отва ра?) те ми аутен тич но сти де ла и пи та њу да ли је оно 
ви ше уте ме ље но у ствар ност или фик ци ју, или је не где из ме ђу. Уко ли ко је реч о пр вом 
– че му он да очи глед но из ми шље ни и до пи са ни де ло ви? Ако о дру гом – за што до да-
ва ти фо то гра фи је „ју на ка“, чла но ва по ро ди це ко је су чи та о ци већ упо зна ли и о њи ма 
ство ри ли не са мо од ре ђен суд већ и сли ке ка ко би они мо гли да из гле да ју, а ко је се 
ру ше овим фо то граф ским за пи си ма? На кра ју, за што ме ша ти иде је исто ри је – као пост-
мо дер ног кон струк та и епи то ма не стал но сти и не ста бил но сти у мо дер ном све ту и 
дру штву – и фо то гра фи је, не чег не дво сми сле ног? За вр шна це ли на је до да так ро ма ну 
и ни је ин те грал ни део тек ста на на чин ко ји су то би ли прет ход них шест де ло ва и не 
са др жи то ли ку вред ност за чи та ње: она би тре ба ло да бу де до каз пи шче ве ве ро до-
стој но сти, али је сва ка ко под ло жна опреч ним ми шље њи ма и при сту пи ма. Но, ов де 
Јер го вић нај зад сво ди ра чу не са фо то гра фи ја ма по ро дич ног кре ве та (епи то ма про-
ла ска вре ме на, у вла сни штву Реј цо вих од два де се тих го ди на XX ве ка до Ја вор ки не 
смр ти), ско ро свих чла но ва ро да, од пра де де до ро ди те ља, те згра де у ко јој су жи ве ли 
и ко ја је на се ље на дру гим љу ди ма, ур ба ни зо ва на, ко мер ци ја ли зо ва на и про ме ње на.

По ку шај жан ров ског од ре ђе ња Ро да ни је прост за да так, али уко ли ко би се мо рао 
све сти на не ко ли ко ре че ни ца, вре де ло би ис та ћи да је у пи та њу жан ров ски по ли ва-
лент но шти во ко је са др жи ско ро све што овај пи сац мо же да по ну ди и ком би ну је ве лик 
број це ли на – епи зо да ро ма на, крат ких при ча, аутен тич них до ку ме на та, епи сто лар них 
за пи са, есе ја, ди гре си ја, фраг ме на та и фо то гра фи ја – у кљу чу тзв. ствар но сне про зе. 
При по ве дач је отво рен, су ров, окру тан пре ма све ту, али и до крај њих гра ни ца ин ти-
ман, емо ти ван, искрен и по е ти чан, а са га о по ро ди ци Шту блер је та ко и при ча о ње му 
са мом ко ју – ско ро на лик ма ни ру Ло рен са Стер на у ро ма ну Три страм Шен ди – за по-
чи ње дав но пре свог ро ђе ња и ко јом от кри ва све чла но ве по ро ди це и ве зе ко је је 
мо гао да оства ри са њи ма. Ме ша ви на фак то гра фи је и фик ци је чи та о це на во ди на 
пре и спи ти ва ње од но са при по ве дач ког кон струк та и ствар но сти, о че му ће уско ро 
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би ти ре чи, а овај по сту пак је да нас до бро до шао чак и по ред при мед би кри ти ча ра да 
Јер го вић за пра во, пи шу ћи о ро ду, нар ци со ид но пи ше о са мом се би.

При по ве да ње као бег од смр ти: ан ђе ли увек до ла зе пре ка сно

Аутор до би ја ин спи ра ци ју за при по ве да ње од мај ке ко ја се пред смрт окре ће от-
кри ва њу по зна тих и не по зна тих де та ља по ро дич не исто ри је и зна ња ко ја су се ге не-
ра ци ја ма аку му ли ра ли и у њој, као по след њем „пра вом“ чла ну Шту бле ра и про на шли 
од го ва ра ју ћи ме ди јум за пре но ше ње.7 Та ко је Јер го ви ћу оста ло да слу ша, за пи су је и 
при че на до гра ђу је, фик ци о на ли зу је и ор га ни зу је на ко хе рен тан на чин, са све шћу о 
хро но ло ги ји и рас по ре ду у се дам по ме ну тих це ли на. Он не рет ко ис ти че да је пра тио 
при по ве да ње, на ко је на чи не је тај по сту пак по мо гао бо ле сној мај ци, да је ње гов зна-
чај не мер љив, те, на по слет ку, у јед ном тре нут ку при зна је да је она за пра во при мар ни 
при по ве дач де ла, а он са мо ка на ли ше при чу и об ли ку је је та ко да фи гу ру усме ног 
при по ве да ча ме ња по зи ци јом ро ма неск ног. Ме ђу тим, ов де се са да на по кон мо же 
по кре ну ти пи та ње аутор ства, по зи ци је при по ве да ча у од но су на мај ку, текст и чи та-
о ца, као и ње го ву уло гу у окви ру ро ма на. Уз то, зна ју ћи да је мај чи на (али и, пре не се-
но, Мла де но ва!) смрт по кре тач при че, тре ба ло би украт ко об ја сни ти од нос уми ра ња 
са књи жев ним ства ра њем у те о риј ско-фи ло зоф ском кон тек сту.

Мо же се, сто га, по ћи од чи ње ни це да се у осно ви при по ве да ња пре по зна је фи гу ра 
при по ве да ча из усме не тра ди ци је ко ја мо ра би ти до ми нант на и упра вља ти це лом 
гра ђом при че, али та ко ђе мо ра има ти по се бан од нос пре ма слу ша о ци ма или чи та о-
ци ма и би ра ти те ме ко је су под сти цај ни је и ду же за др жа ва ју па жњу и ин те ре со ва ње 
пу бли ке. По себ но упе ча тљив при мер ова кве фи гу ре је, из ме ђу оста лог, при су тан у 
збир ци Хи ља ду и јед на ноћ где на ра тор ка по ве зу је при чу и смрт та ко што ко ри сти 
при чу, та да још у усме ној фор ми, да би из бе гла крај жи во та. Ко ри сте ћи се овим при-
ме ром, Ни кол Вард Џув у књи зи Whi te Wo man Spe aks with For ked Ton gue: Cri ti cism as 
Auto bi o graphy до ла зи до иде је да је „[п]огодба за пра во су шти на при по ве да ња, оно је 
раз ме на, про же та ана ло ги ја ма. При по ве да ње је та ко ђе игра ње про тив смр ти: твој 

7 Мај ка ни је је ди ни при по ве дач ове вр сте, већ јој је слич на и ње на мај ка ко ја је свог мла дог 
уну ка во ди ла у оби ла зак по ро дич них гро бо ва на Ба ра ма: „Ка да да нас о то ме ми слим, чи ни ми 
се да је Но на [баба Олга] оби ла зи ла на ше гро бо ве, и ме не во ди ла са со бом, са мо због при че 
ко ју би ис при ча ла, или не ке дру ге ко ју би пре шу тје ла, али је има ла не ко га пред ки ме при чу 
мо же пре шу тје ти. При по ви је да ње је, у ње зи ном слу ча ју, за ми је ни ло вје ру, ри је чи ма је на до-
мје шта ла из гу бље ну илу зи ју, при ча је би ла за мје ње на за ре ли ги о зност, а у тој при чи је ста но-
вао још уви јек жи ви Бог. Ње зи ној кће ри, мо јој мај ци, у зад њим мје се ци ма жи во та до га ђат ће 
се иста ствар, са мо још на мно го ин тен зив ни ји на чин. Бог пре би ва у при чи, и још уви јек је вр-
ло жив. Мо жда и не ма жи вље га Бо га од оно га ко јег су њих дви је осје ћа ле док су при по ви је да-
ле о они ма ко ји ви ше ни су би ли жи ви. Он ни је у при чи, не го у осје ћа ју ко ји при по вје да ча об у-
зме ка да исти ни то и тач но при по ви је да, па пре ла зи из зби ље на дру гу стра ну и учи ни му се 
да би се та мо мо гао и на ста ни ти, у том сви је ту у ко јем се бол пре тва ра у не ку од ти су ћа раз ли-
чи тих жа ло сти. Док при по ви је да – чи ни ли то исти ни то и тач но – чо вјек мо же ја сно осје ти ти 
ка ко је ви ше сре ће и на де у тим из кон крет не жи вот не бо ли на ста лим жа ло сти ма не го у свим 
сва ко днев ним ра до сти ма“ (444).



жи вот или тво ја при ча. Твој жи вот за при чу.“8 У слу ча ју Ше хе ре за де као при по ве да чи це, 
„огра ни че на при ча је сте оно што обез бе ђу је од ла га ње из вр ше ња смрт не ка зне“,9 те 
се та ко при по ве да ње по ве зу је са бе гом од смр ти и, у слу ча ју Ја вор ке, по чи ње ка да 
бо лест по ста је озбиљ на и смрт из ве сна. Овај по сту пак је оту да пре вас ход но бор ба са 
вре ме ном – све сна да ће вр ло уско ро мо ра ти да умре, Ја вор ка по ку ша ва да ис ко ри сти 
пре о ста ле да не да ак ту а ли зу је при чу о Кар лу Шту бле ру и ње го вом ро ду и да је пре не-
се је ди ној осо би ко ја ће би ти спо соб на да је за пи ше и са чу ва од за бо ра ва, и пре не се у 
бу дућ ност. Сплет срећ них окол но сти што је баш њен син по зна ти пи сац иде јој на ру ку. 
Слич но Ше хе ре за ди, ње не при че се обич но не ти чу ње са ме: она се не фо ку си ра стрикт-
но на се бе као ју на ка или при по ве да ча (ма да је за си гур но је дан од про та го ни ста), већ 
на те му при че и ње ну свр ху – од ла га ње смр ти. О ово ме го во ри и Бо рис То ма шев ски: 
„Ни јед на се при ча не ти че ка зи ва ча. Оквир ној фа бу ли је нео п хо дан са мо мо тив при по-
ве да ња и при то ме је све јед но о че му ће се при по ве да ти.“10 На рав но, код Јер го ви ћа 
не мо же би ти све јед но, а ода бир при ка за по ро дич ног ро да се не чи ни са мо за то да 
би се он до ка зао као мај стор про зе, већ и да би, као што је по ме ну то, при по ве дао и о 
се би, о већ мр твој мај ци, о це лом XX ве ку и Бал ка ну. Фи гу ра при по ве да ча је та ко ђе 
по ве за на са дру штвом, јер је усме но пре но ше ње ис ку ста ва груп на ак тив ност у ко јој 
уче ству ју и они ко ји је из го ва ра ју и они ко је слу ша ју: при по ве дач слу ша о ци ма да ри ва 
ужи ва ње у при чи, а за уз врат би ва на гра ђен да ром жи во та, као у слу ча ју Ше хе ре за де,11 
те и Ја вор ка уче ству је у овој „раз ме ни“: пре да је при чу и на ста вља да жи ви. Ве зу при-
по ве да ча, при че и смр ти по ми ње и Цве тан То до ров ка да, на осно ву ана ли зе Де ка ме
ро на, ис ти че да је при ча „исто вре ме но и жи вот и смрт при по ви је да ња. Сва ко при по-
ви је да ње но си у се би сво ју вла сти ту смрт и свој је нај ве ћи про тив ник“.12 Ови ста во ви 
је су опреч ни и не увек у скла ду са оним што се чи та у Ро ду, али тре ба има ти на уму и 
мо гућ ност да се при по ве да њем не про ду жа ва жи вот већ се овим чи ном скра ћу је. 

Са дру ге стра не, Ни кол Ворд Џув при ме ћу је, де ли мич но на осно ву за па жа ња по-
во дом збир ке Хи ља ду и јед на ноћ, да ме ђу при по ве да чи ма по сто ји ве лик број оних 
ко ји су до та кли смрт (и до шли у бли ски кон такт са њо ме кроз бо лест, по вре де, не сре ће 
или гу би так бли ских осо ба) и да су упра во ти по је дин ци нај ве шти ји на ра то ри јер има-
ју о че му да при по ве да ју, па они те сво је не до стат ке пре тва ра ју у пред ност и ко рист, 
јер та ко до би ја ју дар, по вод и оправ да ње за при ча ње при ча.13 Код Ја вор ке и са мог 
Јер го ви ћа се ове ми сли ап со лут но по кла па ју са при ли ка ма у ко ји ма су се на шли – мај ци 
се бли жи крај, на че та је смрт ном бо ле шћу, а син кроз те тра у ме про ла зи за јед но с њом. 
И са мо они ко ји су до шли у бли ски кон такт са смр ћу – они ко ји су је ис ку си ли, пре жи-

8 Ni co le Ward Jo u ve, Whi te Wo man Spe aks with For ked Ton gue: Cri ti cism as Auto bi o graphy. Lon don: 
Ro u tled ge, 1991, стр. 187.
9 Ward Jo u ve, исто, стр. 187.
10 Бо рис Вик то ро вич То ма шев ски, Те о ри ја књи жев но сти: по е ти ка. Бе о град: Срп ска књи жев на 
за дру га, 1972, стр. 277.
11 Ward Jo u ve, исто, стр. 187.
12 Цве тан То до ров, „Струк ту ра но ве ле“, пре ве ла Та тја на Па шкван Че пић, До ме ти, год. 14, бр. 
11, Ри је ка (1981), стр. 58.
13 Ward Jo u ve, исто, стр. 187–190.
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ве ли и по бе ди ли – има ју шта да при по ве да ју; по што при по ве да чи по Бен ја ми ну од 
смр ти по зајм љу ју ауто ри тет,14 смрт да је ва лид ност оно ме што при по ве да ју.15 Бен ја мин 
на да ље при ме ћу је да се су шти на ка рак те ри за ци је спо зна је у кључ ним мо мен ти ма 
жи во та про та го ни ста – „’сми сао’ ње го ва жи во та, жи во та [одређеног] ли ка, отва ра тек 
из смр ти“16 – што је тач но и у слу ча ју Ро да јер аутор тек на кон про жи вље не и про пра-
ће не смр ти мај ке от кри ва кључ не иде је ње ног жи во та, са гу о по ро ди ци и ин ти ме 
про шло сти ко је ни ко сем ње ни је мо гао да зна. За о кру жу ју ћи Бен ја ми но ве тврд ње о 
на ра ци ји и смр ти, вре ди за вр ши ти ње го вим ста вом да фи гу ра при по ве да ча вла да 
смр ћу као до га ђа јем ко ји ко ри сти за при чу: „По сма тран та ко при по вје дач иде ме ђу 
учи те ље и му дра це. Он зна са вјет – не по пут по сло ви це: за не ки слу чај, већ као му драц: 
за мно ге. Јер да но му је да по сег не за ци је лим жи во том.“17 

За пи су ју ћи ста во ве о књи жев но сти, Жак Ран си јер ис ти че да „мо дер ни си стем у 
умет но сти пи са ња ко ји је уки нуо раз ли ку из ме ђу ви со ких и ни ских те ма, ак тив них 
жи во та до стој них да уђу у при че и мрач них па сив них жи во та. Са да оби чан жи вот и 
обич на смрт по чи њу да вре де ко ли ко и хе рој ски жи вот и хе рој ска смрт. Чак вре де и 
ви ше, јер ни ка ква хе рој ска из у зет ност не по кри ва оно што се од по тај не по ет ске сна-
ге са др жи у са мој ба нал но сти“.18 Ови „обич ни жи во ти и обич не смр ти“19 ко је он по-
ми ње ле же у ср жи Јер го ви ће вог ро ма на – ње го ви „ју на ци“ ни су ни по ком осно ву 
по себ ни сем што су део ње го ве по ро ди це и, да он ни је пи сац, они нај ве ро ват ни је 
ни ка да не би би ли ове ко ве че ни у књи жев но сти. Он их, ме ђу тим, гло ри фи ку је и ми то-
ло ги зу је, уз ди жу ћи их (и се бе)20 на ви ши ни во, ма да то не же ли увек да при зна.21 За што 

14 Вал тер Бен ја мин, „При по вје дач“, у: Есте тич ки огле ди, пре ве ле Тру да Ста маћ и Сње шка Кне-
же вић, За греб: Школ ска књи га, 1986, стр. 175.
15 То пре по зна је и Фре де рик Џеј мсон ко ји, по Алек сан дру Јер ко ву, ко мен та ри ше Бен ја ми на: 
„[а]уторите т при по вет ке, у крај њој ли ни ји, про из и ла зи из ауто ри те та смр ти, ко ји да је сва ком 
до га ђа ју ап со лут но је дин ство“. Алек сан дар Јер ков, Но ва тек сту ал ност: огле ди о срп ској про зи 
пост мо дер ног до ба. Под го ри ца: Ок то их; Ник шић: Уни рекс; Бе о град: Про све та, 1992, стр. 158.
16 Бен ја мин, исто, стр. 180.
17 Бен ја мин, исто, стр. 187.
18 Жак Ран си јер, „Исто ри ча ри, књи жев ност и би о гра фи ја као жа нр“, у: По ли ти ка књи жев но
сти, пре вео Мар ко Др ча, Но ви Сад: Адре са, 2008, стр. 179–180.
19 О ово ме на сли чан на чин пи ше и Ар тур Ми лер у есе ју “Tra gedy and the Com mon Man” („Тра-
ге ди ја и оби чан чо век“) и, ма да се он фо ку си ра на драм ску фор му, ње го ве иде је су при мен-
љи ве и на ро ма неск ну.
20 У овом кон тек сту пи са ња о се би Јер го вић од сту па од иде је ко ју Фу ко из но си у есе ју „Шта је 
аутор?“, где он као да пра ти Мо ре но ву иде ју о гу бит ку ин ди ви ду ал но сти, али уво ди и фи гу ру 
ауто ра као још је дан при су тан еле мент: „Ме ђу тим, по сто ји и не што дру го: од нос пи са ња пре-
ма смр ти ис по ља ва се та ко ђе у бри са њу ин ди ви ду ал них свој ста ва су бјек та ко ји пи ше: кроз 
све зам ке и му че ња ко је он гра ди из ме ђу се бе и оно га што пи ше, су бјект ко ји пи ше за ме ће 
тра го ве сво је по себ но сти, ин ди ви ду ал но сти: са да је обе леж је пи сца са мо је дин стве ност ње-
го вог од су ства; у игри пи са ња, он мо ра да игра уло гу мр тва ца“ (Ми шел Фу ко, „Шта је аутор?“, 
пре ве ла Еле о но ра Про хић, По ља, бр. 473, Но ви Сад (2012), стр. 102). Аутор Ро да, ме ђу тим, не 
са кри ве тра го ве сво је по себ но сти, већ је ис ти че ис ти ца њем по себ но сти сво је по ро ди це.
21 „Ка да је Кар ло Шту блер оне мо ћао, или ка да се, још при је то га, по ву као у не ку вр сту уну тра-
шње оса ме, тет ка Ри ка, на ша рат на tan te Ри ка, по ста ла је по ро дич ни па три јарх. Ни је се за тај 
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он то чи ни, осим да би очи глед но пред ста вио рас пад мно го стру ких ни воа сво је лич-
но сти и иден ти те та? Ако је ве ро ва ти Бер нхар ду Х. Ф. Та у ре ку, он да се иза го во ра смр-
ти кри је не што дру го, ин тим ни је: „Ни ко ме, ко ме је до то га озбиљ но ста ло, не па да 
ла ко да го во ри о смр ти. Од лом ци хри шћан ских уте шних фор му ла о пре ва зи ла же њу 
смр ти и фраг мен ти из фи ло зо фи је о бе смрт но сти и ко нач но сти, по ве за ни са те шко 
сро чи вим стра хом од соп стве не смр ти, че сто во де до из ве сног па ра ли са ња раз ми-
шља ња.“22 Опис ту ђе смр ти, нај ја сни је са др жа не у це ли на ма „Ма ма Ione sco, ре пор та жа“ 
и „Са ра јев ски пси“, во ди до ре флек си ја о вред но ва њу жи во та не са мо те мр тве осо бе, 
већ и оне ко ја при по ве да. На по је ди нач ном пла ну сва ке ин ди ви дуе, са мо се смрт не-
ке дру ге осо бе мо же про жи ве ти и до ку мен то ва ти; Луј-Вен сан То ма го во ри ка ко је 
иден ти фи ка ци ја са та квом смр ћу је ди но до вољ но сна жно осе ћа ње смр ти ко је сва ко 
мо же да има: „[С]мрт дру го га не са мо да ме под се ћа да и ја мо рам умре ти, већ је она 
у из ве сном сми слу де ли мич но и мо ја смрт. Она је уто ли ко ви ше мо ја смрт, уко ли ко је 
тај дру ги за ме не био је дин ствен и не за мен љив. Док опла ку јем дру го га, ја у исто вре-
ме опла ку јем и сáма се бе. Или, тач ни је, смрт дру го га ја до жи вља вам као ра ди кал но 
од су ство; ’ја до жи вља вам, та ко ђе, не мо ју смрт, већ мо је уми ра ње’. Од са да знам да 
сам већ по чео да уми рем-сво јим-жи во том до жи вља ва ју ћи смрт ко ја ме по га ђа.“23 
Очи глед но је да по и сто ве ћи ва ње са осо бом ко ја уми ре до во ди до сна жни јих емо ци ја 
– што смо бли жи не ко ме ко уми ре, ти ме нас та смрт ја че по га ђа и под се ћа на вла сти-
ту смрт ност, а осла ња ју ћи се на То му, при ме ћу је се да се смрт бли ске осо бе нај ви ше 
сма тра сво јом смр ћу и сто га нај лич ни је про жи вља ва. Ед гар Мо рен то об ја шња ва на во-
дом да „[с]мрт јед не осо бе иза зи ва бол са мо уко ли ко се ње на ин ди ви ду ал ност пре то га 
осе ћа ла и при зна ва ла: што нам је та осо ба би ла бли жа, што смо с њом би ли при сни ји, 
што смо је ви ше во ле ли или по што ва ли, то јест што је она за нас би ла ’је дин стве ни ја’, 
уто ли ко је бол за њом же шћи; смрт не ког без и ме ног би ћа, ко је ни је би ло ’не за мен љи-
во’, не иза зи ва ни ка кве, или иза зи ва ма ле по тре се.“24 Фи гу ра мај ке, чак и та ко про бле-
ма тич не као Ја вор ка, по бу ђу је нај сна жни је емо ци је упра во због (у овом слу ча ју) еви-
дент не не за мен љи во сти, а то нас, ма да де лу је очи глед но, при бли жа ва об ја шње њу 
за што су сег мен ти о мај ци нај о бим ни ји и нај е мо тив ни ји у Ро ду.25

по ло жај са ма из бо ри ла, не го ју је до пао пре ма дра ма тур ги ји по ко јој се ра зр је ша ва ла и кра ју 
при во ди ла по ви јест по ро ди це Шту блер, ко ји бих, да имам да ха и да шту бле ров ски рас пад ни је 
тек је дан од мо јих рас пад ну тих иден ти те та, на пи сао као сво је Бу ден бро ко ве. Ма ло гра ђан ске, 
ку фе ра шке, или џан ске, али ипак Бу ден бро ко ве“ (647).
22 Бер нхард Х. Ф. Та у рек, Фи ло зо фи ра ти: учи ти уми ра ти, пре вео Да мир Сми ља нић, Но ви 
Сад: Адре са, 2009, стр. 35.
23 Луј-Вен сан То ма, Ан тро по ло ги ја смр ти I, пре ве ли Зо ран Сто ја но вић и Ми о драг Ра до вић, 
Бе о град: Про све та, 1980, стр. 323.
24 Ед гар Мо рен, Чо век и смрт, пре вео Бран ко Је лић, Бе о град: БИГЗ, 1981, стр. 35.
25 Уко ли ко би се по ле ми са ло – што се у књи жев ној кри ти ци у Хр ват ској и чи ни од ка ко је ро ман 
об ја вљен – за што те ма смр ти мо ра, сем при по ве да чу, би ти бит на и чи та о ци ма (а де фи ни тив но 
мо ра да би би ли у ста њу да је до кра ја ис пра те у во лу ми но зном шти ву уме сто да га окон ча ју 
на кон тре ћи не или по ло ви не), при ча би се вра ти ла на Вал те ра Бен ја ми на. Ра ни је је на ве де но 
да се сми сао жи во та ју на ка отва ра тек из смр ти и ја сно је да ће чи та о ци по ста ти ње ни све до-
ци, да ће је пре жи ве ти и про жи ве ти, а на кон про чи та не при че у ко јој ли ко ви уми ру, је ди но 
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Пи та ње иден ти те та ко је Јер го вић ви ше пу та по ми ње та ко ђе је ве за но за смрт мај-
ке и при ча ње о њој. Из ве сну бо ја зан од смр ти по се ду је сва ки по је ди нац, а „стреп ње 
од смр ти и оп сед ну тост њом ја вља ју се [...] ве о ма ра но“.26 То да ље во ди до то га да се 
ис тра же „по ре ме ћа ји ко је смрт иза зи ва у људ ском жи во ту, оно што под ра зу ме ва мо 
под реч ју ’у жа са ва ње’ од смр ти“.27 Пси хо ло шки гле да но, Јер го вић мо ра, по Мо ре ну, 
да ин тен зив но осе ћа смрт сва ког чла на по ро ди ца Шту блер и Рејц, те да сва ку од њих 
емо тив но про жи ви ка да о њој чу је или, у слу ча ју не ких, и при су ству је. Ова осе ћа ња 
оче ки ва но кул ми ни ра ју у пе ри о ду пре, то ком и не по сред но на кон мај чи не бо ле сти и 
смр ти и сто га се у ње му ма ни фе сту ју, не са мо те мељ ним опи си ма тог до га ђа ја, већ и 
ра ни је по ме ну тој по е тич но шћу ко ју не вољ но ис ти чу и ње го ви нај о штри ји кри ти ча ри. 
Осе ћа ње стра ха, бо ја зни или ужа са ва ња од смр ти се го ми ла то ком жи во та и по ја ча ва 
сва ки пут ка да осо ба из гу би не ко га бли жњег – ону не за мен љи ву осо бу – а Мо рен ис ти-
че на ко ји на чин та осе ћа ња кул ми ни ра ју: „То ужа са ва ње об у хва та на из глед ра зно род-
не ре ал но сти: бол ко ји љу де об у зи ма на са хра ни, страх од рас па да ња ле ша, оп сед ну-
тост смр ћу. Али тај бол, тај страх и та оп сед ну тост има ју за јед нич ки име ни тељ – гу бље ње 
ин ди ви ду ал но сти.“28 За Јер го ви ћа је смрт сва ког пре тка и по сте пе но од у ми ра ње по-
ро ди це – оно што он озна ча ва као „шту бле ров ски рас пад“ – и ње го ва смрт, а гу би так 
њих је де ли ми чан гу би так соп стве не ин ди ви ду ал но сти, што се пре по зна је у мо ти ву 
рас пад ну тог иден ти те та: он је син ког су од га ји ли ви ше ба ба и де да не го мај ка и отац 
(она ни је спо соб на, он ни је при су тан, и ло гич но је што аутор ви ше те жи пре ци ма не го 
ро ди те љи ма)29 и гра ђа нин зе мље ко ја ви ше не по сто ји и гра да ко ји ви ше не по зна је. У 
За гре бу из бе гли ца, у Са ра је ву до шљак, он је из ме ђу ни шта и ниг де, а ње го ва по де ље на 

пу бли ка оста је жи ва. Та ко Бен ја ми но ва тврд ња да оно што „чи та те ља при вла чи ро ма ну јест 
на да да ће се вла сти ти зи мо гро зни жи вот огри ја ти о смр ти о ко јој чи та“ (Бен ја мин, исто, стр. 
180) оста је ре ле вант на и са да – да, они ће иш чи та ти исто ри ју Шту бле ра и сце не уми ра ња мај-
ке, али ће сем естет ског има ти и за до вољ ство „пре жи вља ва ња“.
26 Мо рен, исто, стр. 33.
27 Мо рен, исто, стр. 34.
28 Мо рен, исто, стр. 35.
29 „По ми сао да сам, мо жда, био не же ље но ди је те ни је ме уз не ми ра ва ла. То би, ако је вје ро ва-
ти Фрој ду, сва ко га од ра слог му шкар ца тре ба ло уз не ми ра ва ти. Али ме не ни је. Не би ме, вје ру-
јем, уз не ми ри ло ни да је от кри ве но да сам усво је но ди је те, да су мо ји би о ло шки ро ди те љи 
не ки дру ги, ме ни не по зна ти љу ди. И не би ме уз не ми ри ло ни ка да бих знао да ни ка да не ћу 
са зна ти тко су ми мај ка и отац. Оно што је би ло ва жно, и што је, по све му су де ћи, мо ра ло би ти 
по у зда но су Но но и Но на. Ни сам за њих био ве зан она ко као што се уну ци ве жу за дје до ве и 
ба ке. Ни сам их, уоста лом, та ко ни до жи вља вао. Кад год би их, по сли је, у при ча ма или есе ји ма, 
у фик ци о нал ним и не фик ци о нал ним тек сто ви ма, на зи вао дје дом и ба ком, умје сто Но не том и 
Но ном, би ло би то кри во, чи ни ло ми се да ла жем, да при ча на јед ном па да на де та љу ко ји у 
бит ном сми слу ни је исти нит. То дво је ста рих љу ди, ко ји су у је сен 1966, ка да смо по шли на 
сво је др ве нич ко упо зна ва ње и ка да сам још био по лу сли је па бе ба, дје те шце, до јен че, има ли 
– Но на ше зде сет јед ну, Но но ше зде сет осам го ди на – иако су, у ства ри, би ли још и мно го ста-
ри ји од то га, ме ни су, ваљ да зна чи ли ви ше не го што су дру гој дје ци отац и мај ка. Осим што 
ни су има ли вре ме на да са мном раз го ва ра ју као с дје те том, њи хо во ће би ти све што је у ме ни 
чвр сто и по у зда но. Сва ко мо је зна ње, све до да нас, бит ће њи хо во“ (214–215).
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лич ност се још ви ше рас пар ча ва гу бит ком је ди не осо бе ко ја га ве же за ми то ло шку 
по ро ди цу у ко јој тра жи осло нац и ду хов не ро ди те ље. Ко нач ни рас пад и смрт по ро-
ди це је рас пад ње го вог већ фра гил ног иден ти те та: уко ли ко се (1) ту ђа смрт при хва та 
као сво ја и (2) ако је смрт гу бље ње ин ди ви ду ал но сти, он да се кон се квент но и гу бље ње 
ту ђег ја при хва та као нај сна жни је одва ја ње од соп стве ног иден ти те та. 

Иако ве лик број ауто ра ис ти че бе сми сао бо ја зни од смр ти, ову иде ју мо жда нај ја-
сни је фор му ли ше Та у рек док, при ча ју ћи о зна ча ју уми ра ња, су ми ра раз ми шља ња Епи-
ку ра и Лу кре ци ја на сле де ћи на чин: „По што не мо же мо умре ти и ујед но би ти све до ци 
на шег уми ра ња, смрт је за нас без зна ча ја. Смрт ни под ко јим усло вом не мо же би ти 
не што за нас. Ме ђу тим, оно што за нас ни је ни шта и што ни шта и не уме би ти, ни је ре-
ле вант но за нас. Ако се бо ји мо смр ти, он да се ва ра мо. Бо ји мо се не че га че га не ма. Бо-
ја ти се не че га че га не ма, ме ђу тим, зна чи не бо ја ти се. Да кле, смрт ни је ни ка кво зло.“30 
Упр кос овој, по ње му, не по треб ној бо ја зни,31 њу ни је ла ко иг но ри са ти, а свест о смр ти 
ду бо ко уса ђе на у људ ску ин ди ви дуу оста је са њом то ком жи во та, на до гра ђу је се и 
по ја ча ва сва ки пут ка да се смрт ис ку си лич но и не по сред но, те је људ ски ум оп те ре ћен 
смр ћу и ин ди ви ду ал ним стреп ња ма. На пла ну умет но сти је нај лак ше по ку ша ти по бе ћи 
од смр ти упра во ства ра лач ким по ступ ци ма: Ба тај на во ди од ре ђе ну осо би ну људ ског 
ро да ко ја се ти че смр ти, а ма ни фе сту је се та ко што се „ми кре ће мо у сме ру су прот ном 
од обла сти ко јом вла да смрт. По кре тач ку сна гу људ ских де ла углав ном чи ни же ља да 
се до спе што да ље од обла сти уми ра ња (ко ју обе ле жа ва ју тру леж, по ква ре ност, не чи-
сто ћа): сву да око се бе бри ше мо тра го ве, зна ко ве и сим бо ле смр ти, по це ну не пре кид них 
на по ра. Шта ви ше, по сле то га, ако стиг не мо, бри ше мо тра го ве и зна ко ве тих на по ра. 
На ша же ља да се уз диг не мо са мо је је дан од сто ти ну симп то ма си ле што нас во ди што 
да ље од смр ти.“32 Љу ди бе же од смр ти, бо ја ли је се или не, али ка ко је од ње не мо гу-
ће по бе ћи, је ди но што им пре о ста је је сте да се с њом из бо ре, што чи ни и Јер го вић 
пи шу ћи и тво ре ћи по ро дич но ста бло на осно ву мај чи них при ча. Ов де се, на по слет ку, 
мо же по зва ти и че сто ци ти ран став Ми ше ла де Мон те ња из огле да „Да фи ло зо фи ра ти 
зна чи на ви ка ва ти се на смрт“ ко јим за кљу чу је при чу о смр ти и књи жев но сти („Уоча ва 
се и на при ме ри ма ко ји ма књи гу на де вам да ми је тај пред мет по себ но драг. Кад бих 
био књи го пи сац, са ку пио бих збир ку са ту ма че њи ма ра зних смр ти. Онај ко би учио 
љу де да уми ру, на у чио би их ка ко да жи ве“),33 али и при ме ра про та го ни сте при че „Је ру-
са лим“ Да ви да Ал ба ха ри ја ко ји не са мо да ве ру је да сло же не струк ту ре (приповедањe) 
мо гу да по ни ште јед но став ну ствар (смрт),34 већ тим ста вом не дво сми сле но ис ти че 
над моћ књи жев но сти над уми ра њем, што чи ни и Јер го вић.

30 Та у рек, исто, стр. 18.
31 Раз ми шља ју ћи о том стра ху, чи та лац се мо же под се ти ти и слич ног ста ва Ми ше ла де Мон те ња: 
„Ме та на шег жи вот ног пу та је смрт, она је не из бе жни циљ ко ји пред со бом ви ди мо: ако се ње 
пла ши мо, ка ко мо же мо на пра ви ти ије дан ко рак на пред без дрх та ви це?“ Ми шел де Мон тењ, 
„Да фи ло зо фи ра ти зна чи на ви ка ва ти се на смрт“, у: Огле ди, пре ве ла Ми ла Ђор ђе вић, Ва ље во 
и Бе о град: Есте ти ка, 1990, стр. 19.
32 Ба тај, исто, стр. 63.
33 Мон тењ, исто, стр. 24.
34 „При чам све ово са мо за то што ве ру јем да се јед но став не ства ри (смрт) мо гу по ни шти ти 
сло же ним струк ту ра ма (при по ве да ње), иако је већ одав но тре ба ло да уви дим да је јед но-



107

По ста вља ју ћи пи та ње аутор ства при че, ја сно је да је аутор при мар ни при по ве дач, 
док се као се кун дар ни, из сен ке, ја вља ње го ва мај ка – ње на се ћа ња су у ко ре ну ро ма-
на, он се око њих обра зу је и њи хо вим из о стан ком не дво сми сле но не би по сто јао. Она 
се тру ди да крâј свог жи во та учи ни сми сле ни јим и су шта стве ни јим не го што је ра ни је 
био; и са ма је све сна ло шег од но са са си ном и сво је кри ви це у том од но су, те је та ко, 
по ред ис по вед ног то на при че, при су тан и еле мент по ка ја ња и ис ку пље ња. Од го вор 
на пи та ње за што Јер го вић ин си сти ра да об ја сни чи та о ци ма да је упра во мај чи на при-
ча при мар на и да се ње ном смр ћу при по ве да ње за у ста вља мо же се мо жда на ћи код 
Мон те ња у огле ду „Да о на шој сре ћи тре ба су ди ти тек по сле на ше смр ти“, ме ђу ње го-
вим иде ја ма о ре зи ми ра њу вред но сти жи во та пред смрт. Он, на и ме, при ча о по след-
њем про жи вље ном да ну – суд њем да ну, да ну смр ти – и на во ди да се љу ди не мо гу 
осе ћа ти пот пу но срећ ним „све док ни су про жи ве ли по след њи дан свог жи во та, због 
не из ве сно сти и про мен љи во сти људ ских ства ри, ко је са свим ја сно пре ла зе из јед ног 
ста ња у дру го, пот пу но опреч но“ и за кљу чу је да ни шта не тре ба при пи са ти чо ве ку 
„све док ни је од и грао по след њи чин сво је ко ме ди је, а ве ро ват но и нај те жи. [...] Ка да 
су дим о ту ђем жи во ту, увек гле дам ка кав се по ка зао на кра ју, а јед на од глав них те жњи 
мо га соп стве ног жи во та је сте да се до бро др жим на кра ју, то јест спо кој но и сти ша но.“35 
Јер го ви ће ва мај ка се, и по ред про бле ма ко је му је при ре ди ла то ком жи во та, ис ку пљу је 
при по ве да њем и та ко од ла зи са овог све та у по зи тив ном све тлу. Она по се ду је на гон за 
при ча њем, а он за ства ра њем, и сто га се не ли би да при зна ка ко је при ча о Шту бле ри ма 
за по че та и да ис так не да ју је ни ко дру ги до син ин спи ри сао на при по ве да ње: „Да ју 
од вра тим од сва ко днев ног по на вља ња истих без над них про хтје ва, и по тре бе да сво-
ју бо лест учи ни јав ном, по чео сам јој по ста вља ти пи та ња о про шло сти.“ Од го во ри на 
ова пи та ња су се го ми ла ли („А он да је при ча по че ла ра сти, пи та ња су ми је ња ла сми сао, 
а ја сам по чео за пи си ва ти ње зи не од го во ре“) то ли ко да он све сно за пи су је раз го во ре 
и ње на се ћа ња на по ро ди цу и вла сти то де тињ ство и ка сни ји жи вот („Убр зо су ме при че 
по че ле пре сти за ти. Ни сам мо гао уком по ни ра ти и на пи са ти то ли ко по гла вља, ко ли ко 
је мај ка има ла при ча“), да би их ка сни је уоб ли чио у ро ма неск ну фор му и је дан по ро
дич ни ро ман. Та при ча от по чи ње са пра де дом Кар лом, али се не за вр ша ва са њим, ма да 
се крај на зи рао у бли ској бу дућ но сти. Ја вор ки ном бо ле шћу при по ве да ње по чи ње, 
ње ном смр ћу се окон ча ва; у том тре нут ку се, ме ђу тим, на ста вља ње го во при по ве да ње 
и на до град ња у све ту фик ци је. Јер го вић на по ми ње да ни шта ни је до пу ња вао у це ли ни 
о Шту бле ри ма на кон што је мај ка умр ла („Ка да је умр ла, Stu ble re ни сам мо гао на ста-
ви ти. Осим што је мо ра ла би ти жи ва да би при ча ла, мо ра ла је би ти жи ва и да бих ја 
пи сао оно што је она ис при ча ла“), али и при зна је зна чај при че: она их је, на по кон, по 
пр ви пут, спо ји ла и збли жи ла.36 Ја вор ка у том тре нут ку од ауто ра до би ја по вла шћен 

став ност за мр ше ни ја од сва ке сло же но сти“, Да вид Ал ба ха ри, Јед но став ност, Бе о град: Рад, 
1988, стр. 139.
35 Ми шел де Мон тењ. „Да о на шој сре ћи тре ба су ди ти тек по сле на ше смр ти“, пре ве ла Ми ла 
Ђор ђе вић у Огле ди, пре ве ла Ми ла Ђор ђе вић, Ва ље во и Бе о град: Есте ти ка, 1990, стр. 15–17.
36 „Stu ble ri су при ча ко ју је мај ка од жи вје ла ка да јој се жи вот већ пре тво рио у му че ње, и ка да 
ви ше ни шта ни је мо гла са ма. [...] Би ла је срет на при по ви је да ју ћи, а ме ни је би ло лак ше јер ми 
та да ни је на сје да ла на са вјест и ни је тра жи ла да учи ним не што што се учи ни ти не мо же. Би ли 
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по ло жај, док се он по вла чи у сен ку и за пи су је текст, а она на сту па у уло зи Ше хе ре за-
де-умет ни це ко ја про ду жу је жи вот, и по на ша се не као ис по вед ник већ при по ве дач 
све стан на ра ци је: „Али се, у тој при чи из ко је су на ста ја ли Stu ble ri, мај ка по на ша ла као 
пи сац. Та ко је го во ри ла, во де ћи ра чу на о де та љи ма, не за ма ра ју ћи се окви ром при че, 
ко ји ће, као што и са ми зна мо. На ста ти сам од се бе. На стат ће ка да онај ко ји при ча 
бу де имао до бар раз лог да пре ста не. А не ма бо љег раз ло га од смр ти“ (278). 

При по ве да ње у свр ху бор бе про тив смр ти на ме ће се као до бар по вод за по че так 
пи са ња, али ко ли ки је удео ауто ра у об ли ко ва њу мај чи не при че? Као пр во, он јој ве ру је 
(„У том ро ма ну ни сам ни шта из ми слио, али то не зна чи да је при ча до кра ја исти ни та. 
По не што је она из ми сли ла, сла га ла или јој се при чи ни ло. Сва ку вје шту лаж оста вио 
сам не ка бу де исти на. Не ма та квих ла жи мно го“ (277)), чак и у слу ча је ви ма ка да је при-
мо ран да ин тер ве ни ше у ње ном ис ка зу и об ли ку је га та ко да де лу је бли жи исти ни, и 
сто га ни чи та лац ни је у по зи ци ји да до ве де њен ауто ри тет у пи та ње. Оно у шта се, ме-
ђу тим, мо же сум ња ти је сте по зи ци ја са мог Јер го ви ћа и ње гов по ло жај из ме ђу оно га 
што му је ис при ча но и оно га што је сам до пу нио, тј. из ме ђу исто ри је, исти не и фик ци је. 
На ра то ло шки по сма тра но и нај јед но став ни је пред ста вље но, он пре у зи ма при чу сво-
је мај ке и обо га ћу је је де ло ви ма ис пи са ним у истом кљу чу и истим по ступ ком, то ли ко 
слич ним и по дра жа ва ју ћим да се у не ким тре ну ци ма фик ци ја не мо же раз ли ко ва ти 
од исти не ко ју мај ка опи су је (ако се већ при хва ти иде ја да се оно што она при по ве да за-
и ста од и гра ло). Јер го вић, да кле, ма ни пу ли ше соп стве ном би о гра фи јом и на до гра ђу је 
је, али тру де ћи се да и то што из ми шља бу де бли ско исти ни јер ве ру је да би при чу – 
да кле, све сно на пра вљен кон структ – ипак тре ба ло ис при ча ти она ко ка ко се до го ди-
ла: „У при по ви је да њу, као и у жи во ту, лаж сла бо функ ци о ни ра. Лаж де мо ти ви ра. Лаж 
по ни шта ва ча ро ли ју“ (331). Уко ли ко се цео ро ман Род по сма тра у од но су на исти ни тост 
ко ју при по ве дач пред ста вља, еви дент но је да су не ке ње го ве це ли не нај при бли жни је 
исти ни и исто ри ји („Stu ble ri, је дан по ро дич ни ро ман“ и „Ру да ри, ко ва чи, пи јан ци и њи-
хо ве же не, квар те ти“), док су дру ге или за сно ва не на исто ри ји и на до гра ђе не фик-
ци јом („Ма ма Ione sco, ре пор та жа“ и „Ин вен тар на књи га“) или све сно не у те ме ље не у 
ствар но сти, али на пи са не та ко да на ве ду чи та о ца на ве ро ва ње да је су (од ре ђе ни де-
ло ви „Ка лен да ра сва ко днев них до га ђа ја, фик ци је“). За што је ово бит но? И да ли је 
уоп ште бит но, у вре ме ка да су гра ни це из ме ђу објек тив ног и су бјек тив ног, те исто ри је 
и фик ци је то ли ко ја сно из бри са не да ера пост мо дер ни зма ско ро ви ше и не обра ћа па-
жњу на њих? Јер го вић ста вља се бе у по зи ци ју слу ша о ца и ме ди ја то ра из ме ђу по ро-
дич ног на сле ђа са јед не стра не и чи та о ца са дру ге. Уз овај по ло жај иде и при ви ле ги ја 
да при че об ли ку је та ко ка ко му нај ви ше од го ва ра, а ипак у јед ном тре нут ку при зна је 

су то, да кле, тре ну ци на ше за јед нич ке сре ће. Ни ка да ску па ни смо би ли та ко срет ни као док ми 
је при ча ла. И ни ка да ни смо би ли то ли ко бли ски. Са мо што то ни је би ла бли скост мај ке и си на, 
ни бли скост при ја те ља, ни бли скост од ра сло га чо вје ка и уми ру ћег дје те та, не го је то би ла бли-
скост дво је по сљед њих љу ди на сви је ту. На кра ју сва ке при че, на кра ју сва ко га те ле фон ског 
раз го во ра, ви ше не би смо би ли са ми, и не би смо би ли бли ски, не го је сват ко по но во оста јао 
са сво јом му ком. Stu ble ri су би ли тај не ста ли сви јет, при ча дво је срет ни ка. Вје ру јем да се та 
сре ћа осје ти у сва кој ре че ни ци, све до по сљед ње у ко јој се спо ми ње уми ра ње, иако је у том 
тре нут ку већ би ла мр тва“ (277).
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да је при по вед ни по сту пак, ма шта ра ни је го во рио, че сто бли зак ла га њу: го во ре ћи о 
свом ро ђа ку ко ји се као мо мак усред ра та из Зе ни це оти снуо на пут у Љу бља ну, он 
ис ти че раз ли ку из ме ђу се бе и ње га: раз ли ку из ме ђу пи са ња и де ла ња, при по ве да ња 
и жи вље ња: „Из ме ђу нас дво ји це, на и ме, по сто ји ва жна и ве ли ка раз ли ка: оно што је 
ње му би вао жи вот, то је ме ни мо гла би ти са мо књи жев ност. Оно што је он до жи вио, 
ја бих мо гао на пи са ти, и то не та ко да са слу шам и ре кон стру и рам ње го ву при чу, не го 
при је та ко да је из ми слим. На и ме, вје ру јем да би при ча би ла бо ља ако бих је из ми слио“ 
(330). Ов де је ла ко под се ти ти се Ер не ста Хе мин гве ја и ауто по е тич ке при че „О пи са њу“, 
сво је вр сног ма ни фе ста ње го вог ства ра ња на гра ни ци до жи вље ног и из ми шље ног; 
она от кри ва не са мо ка ко њен при по ве дач „ли те рар ни ју нак Ник Адамс би ва пре то-
пљен у пи шчев ал тер его и но си о ца по е тич ких на че ла“,37 већ и да је увид у про цес 
ства ра ња ауто ра ко ји тра жи нај бо љи на чин ка ко да нај е фек тив ни је мо гу ће сво ја ис ку-
ства и исто ри ју пре то чи у фик ци ју.38 Он на во ди ка ко је по гре шно пи са ти о си ту а ци ја-
ма ко је су се ствар но де си ле, те је сто га бо ље или из ми шља ти до га ђа је или их мо ди-
фи ко ва ти та ко да де лу ју фик тив но: „Би ло је глу по при ча ти о не че му. Глу по је би ло 
пи са ти о ствар но сти. То би је увек уни шти ло. Је ди но је вре де ло пи са ти о оном што се 
из ми сли, што се из ма шта. [...] Све до бро што је икад на пи сао би ло је из ми шље но. Ни-
шта се од то га ни је де си ло. Дру ге ства ри су се де си ле. Мо жда бо ље. То по ро ди ца ни је 
мо гла да раз у ме. Они су ми сли ли да је све то ис ку ство.“39 Да ју ћи Ни ку, при по ве да чу 
и про та го ни сти при че, уло гу и пи сца, Хе мин гвеј мо же да, скри вен иза ње го вих ре чи 
и ли ка, ис ка же соп стве ни став о за пи си ва њу ис ку стве них си ту а ци ја у фор ми фик ци је. 
Та ко се при ме ћу је да он, а и ње гов лик, „очи то ве ру је у суп сти ту ци ју исти ни тог ве ро-
до стој ним“40 и да упра во то „исти ни то“ за пи су је из ми шља њем фик ци је: он бу квал но 
фик ци о на ли зу је соп стве не до жи вља је и пред ста вља их као про дукт спи са тељ ског 
уме ћа. Ти ме се до би ја текст ко ји се пред ста вља као но ви, из ми шљен, али се по зна ва-
њем ауто ро ве би о гра фи је схва та да он тај текст „по зајм љу је“ из свог ис ку ства. Због 
то га је Хе мин гвеј у при ли ци да у исто вре ме пи ше о исто риј ским до га ђа ји ма ко ји су 

37 Вла ди сла ва Гор дић, Хе мин гвеј: по е ти ка крат ке при че, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2000, стр. 35.
38 Још јед на па ра ле ла из ме ђу Ни ка Адам са и Јер го ви ћа се мо же про на ћи у од ра ста њу са оцем 
ле ка ром и бли ским ис ку стви ма смр ти и бо ле сти ко је об ли ку ју њи хо ву пси ху, обе ле жа ва ју их 
и ка сни је про на ла зе пут у њи хо вој про зи. Сто га не ко ли ко ре че ни ца Ро да („[М]оје ра но дје ча-
штво, на кон Но не то ве смр ти и по врат ка из Др ве ни ка, би ло је оби ље же но оче вом по тре бом 
да ме во ди са со бом у ли јеч нич ке ви зи те на Па ла ма и по се ли ма око пла ни не Ро ма ни је, и да 
ми по ка зу је бо ле сне љу де, њи хо ве сит не жу то-си ве гла ве усред пер на те бје ли не огром них 
се љач ких кре ве та, и мај чи ном по тре бом да ме во ди у оби ла ске са ра јев ске си ро ти ње. Имао 
сам осам, де вет, де сет го ди на, и то су за ме не би ла екс трем на ис ку ства. То ме је по тре са ло и 
ми је ња ло, на се ља ва ло у ме не раз ли чи те стра хо ве, зби ља би се на ста вља ла у ноћ ним мо ра-
ма, ко је су се ду го, тко зна због че га, од ви ја ле са мо на јед ном мје сту. Сви мо ји стра шни сно ви 
су за сце но гра фи ју има ли дво ри ште око Цр кве Све тог Пре о бра же ња у Но вом Са ра је ву. Од ра-
стао сам, та ко, из ме ђу оче вих бо ле сни ка и мај чи них си ро ма ха.“ (304)) под се ћа ју на при че о 
Ни ко вом де тињ ству, нпр. „Три пуц ња“ и „Ин ди јан ски ло гор“.
39 Ер нест Хе мин гвеј, „О пи са њу“, у: Бре го ви као бе ли сло но ви, пре ве ла Вла ди сла ва Гор дић, Но-
ви Сад: Со ла рис, 1996, стр. 167.
40 Гор дић, исто, стр. 36.
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се од и гра ли, али ко ји ма он ни је лич но при су ство вао (на при мер, ма са кр то ком грч ко-
тур ског ра та 1922. у при чи „На при ста ни шту у Смир ни“), и о си ту а ци ја ма ко ји ма је сте 
све до чио, али их не пре но си есе ји стич ко-ин фор ма тив ним сти лом при по ве да ња, већ 
их фор му ли ше да из гле да ју као фик ци ја ко ја се ни је од и гра ла (ис ку ства из Пр вог свет-
ског ра та, ре ци мо). У при чи „О пи са њу“ Ник Адамс при зна је да из ми шља рад њу ко ју 
опи су ју у при ча ма („Ник у при ча ма ни ка да ни је био он сам. Из ми слио га је. На рав но 
да ни кад ни је ви део ка ко се Ин ди јан ка по ра ђа. За то је при ча и би ла до бра. Ни ко то 
ни је знао. На пу ту за Ка ра гач ви део је же ну ка ко се по ра ђа и по ку шао да јој по мог не. 
Та ко је би ло“)41 и об ја шња ва ка ко ме ња исти ну у фик ци ју, а исто та ко и Хе мин гвеј ме ња 
сво ја рат на ис ку ства и при ла го ђа ва их про зи. Слич но ње му, пи сац Ро да се де ли из ме-
ђу пер со не, ал тер ега, и ствар не осо бе, и фор ми ра ли те рар ну пре зен та ци ју се бе ко ју 
име ну је сво јим име ном, али је ја сно да „жи ви“ Ми љен ко Јер го вић ни је увек „ју нак“ 
Ми љен ко Јер го вић – он, на по слет ку, не пи ше ауто би о гра фи ју и ма да на сту па из пр вог 
ли ца јед ни не и ско ро све што укљу чу је је сте ствар но и ре ал но, он ипак ства ра фик-
ци ју са ма сив ним упли вом би о граф ског, што је, уоста лом, и обе леж је ње го вог опу са. 
Ова ко се и раз ли ку је од ве ћи не са вре ме них оства ре ња ко ја ма лу до зу ствар но сти 
обо га ћу ју фик ци јом јер у овом ро ма ну чи ни упра во су прот но. Све стан мо гућ но сти 
ко је кри је при ча и те ра пе ут ског де ло ва ња при ли ком жа ље ња за мај ком, аутор при-
зна је да ства ра фик ци ју и да се овим де лом исто риј ске чи ње ни це се ле у дру гу сфе ру, 
са оне стра не исти ни то сти.42 Он се тру ди да сма њи раз ли ку из ме ђу се бе као пи сца и 
про та го ни сте ро ма на, али се гра ни ца из ме ђу ове две вер зи је ње го ве лич но сти и на-
ра то ло шке ка те го ри је ни ка да не бри ше у пот пу но сти и сто га се Род од ре ђу је као fic tion, 
за раз ли ку од, ре ци мо, Зим ског днев ни ка По ла Осте ра или Ни је то ни шта стра шно 
Џу ли ја на Барн са ко ји се опи су ју као nonfic tion де ла бли жа ме мо ар ским, есе ји стич ким 
или днев нич ким за пи си ма.43

41 Хе мин гвеј, исто, стр. 168.
42 „Љу ди не стиг ну из ми сли ти не ке ри је чи. За то што умру, или за то што се ви ше не же ле сје ћа-
ти, на кон што су жи во свје до чи ли, на кон што су су дје ло ва ли у уми ра њу дру го га. И то је он да 
нео пи си во, нео бја шњи во. Док се по ку ша ва ју утје ши ти или сми ри ти, док по ку ша ва ју на ста ви-
ти жи вот ко ји је у тре нут ку – због тог уми ра ња – био за у ста вљен, за пра во, са мо по ку ша ва ју 
за бо ра ви ти. И ја по ку ша вам за бо ра ви ти, та ко што ћу на пи са ти ре пор та жу о мај ци, ње зи но ме 
жи во ту и бо ле сти. Сва ка на пи са на при ча пре ста је би ти зби ља, се ли се у бај ку и у фик ци ју. Чак 
и ако је сва пре пи са на из ствар но сти. Не по сто је при че ко је об ра ђу ју та ко зва не исти ни те до-
га ђа је, и при че ко је пи сац из ми шља. Има са мо исти ни тих и ла жних при ча, ствар них и из ми-
шље них“ (263–264).
43 „За то и ово пи шем, то је пра ви раз лог за при чу, и ње зи но цен трал но мје сто, на кон ко је га ће, 
на дам се, за по че ти си ла зак, сми ре ње и ути ша ње, све док, на дам се, при ча не оде у fa de out и 
у ти ши ну из ко је је све на ста ло, и на кра ју не оста не са мо јед но пи та ње: је ли се ово ствар но 
до го ди ло или је плод пи шче ве ма ште? Ни је то пи та ње за чи та те ље, не го за оно га тко је при чу 
на пи сао. Да, све је ово плод пи шче ве ма ште, и кад у то по вје ру је мо, мир на ће, опет, би ти и ње-
го ва са вјест“ (793).
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Ауто по е ти ка: ко рен ин спи ра ци је

Став Вал те ра Бен ја ми на да је жи вље ни жи вот „гра ди во од ко је га на ста ју при че“ у 
ро ма ну Род вр ло се ја сно и не дво сми сле но ре флек ту је у ско ро сва кој ње го вој це ли ни, 
де лу, по гла вљу и по је ди нач ној при чи, и отуд ди ле ма да ли се ра ди о ауто би о гра фи ји, 
би о гра фи ји, хро ни ци, исто ри ји, до ку мен тар ном ро ма ну или фик ци ји за сно ва ној на 
еле мен ти ма свих тих жан ро ва. Оно што се, ме ђу тим, још мо же про на ћи у ро ма ну је су 
ауто по е тич ки ис ка зи ауто ра ко ји, па ра лел но са при по ве да њем, ко мен та ри ше ве зу 
по ро ди це и ра ни јег опу са, ре флек си је о се би, до ма ће и свет ске ауто ре ко је чи та, про цес 
пи са ња и, ин те ре сант но, при че ко је би мо гле на ра сти у још увек не на пи са не ро ма не.

По ред, на рав но, де ло ва збир ке Ма ма Le o ne и ро ма на Отац ко ји се од мах пре по-
зна ју као нај о чи глед ни ји „про дук ти“ од но са са сво јим ро ди те љи ма, Јер го вић по ми ње 
и још не ко ли ко дру гих на сло ва. Сем це ли на „Ма ма Ione sco, ре пор та жа“ и „Са ра јев ски 
пси“, по ме ну та збир ка се ја вља и у слу ча је ви ма чла но ва и при ја те ља по ро ди це ко ји 
су при сут ни у не ким ње ним при ча ма (нпр. тет ка Ло ла: „На ви ше се на чи на по ку ша ла 
из ву ћи: на тје ра ла је дун да Ан дри ју да се се ле у Пе ру (о че му го во ри јед на при ча у Ма
ми Le o ne), али је убр зо хтје ла да се вра те у Ду бров ник“, и ком ши је у ви кен ди ци где је 
Јер го вић од ра стао, у Др ве ни ку, уз ба бу и де ду: „Те љу де, и њи хо во га уну ка Мо ми ра, 
ко ји тек тре ба да се ро ди, опи сао сам, по ма ло ла ко ми сле но и бу да ла сто, у књи зи Ма ма 
Le o ne“), као и сам град у ко јем се од ви ја део при ча („Го спо де, у што се то Са ра је во пре-
тво ри ло. По хо тел ским со ба ма, са свим сло бод но, за ла зе пси. Сје тих се Ма ма Le o ne, и 
ре че ни це ко јом књи га по чи ње: ’Ка да сам се ро дио, за ла јао је пас на ход ни ку ро ди ли-
шта.’ Ко ја је то го ди на би ла? 1997? Тај ла веж сам из ми слио, да би по том ци је ла при ча 
за зву ча ла бај ко ви то и из ми шље но. Као да сам знао...“). Ро ман Отац се са мо јед ном 
или два пу та ја вља екс пли цит но, ма да је ње гов кон текст стал но при су тан у раз ми-
шља њи ма о оцу, ње го вом не до стат ку то ком од ра ста ња и при ли ка ма у ко ји ма је он 
био до пун ски и по вре ме ни члан до ма ћин ства и по ро ди це. Углав ном се отац и Отац 
по ми њу уз гред, као спо ре дан и ма ње би тан део на ра ти ва, и јед на од рет ких си ту а ци-
ја у ко ји ма се ис ти че ње го ва стра на по ро ди це је сте не ко ли ко ре че ни ца о кла ви ру 
оче ве мај ке: 

Ви дио сам га сво јим очи ма, тај кла вир, и пи сао сам о ње му у ро ма ну Отац, био је гро
те скан Ште фа ни јин кла вир, по пут чу до ви шно ве ли ког но са, ко ји чо вје ку на ра сте на 
ли цу као по сље ди ца не ке бо ле сти, и до и ста, мо гао бих са мо о ње му, кла ви ру, пи са ти док 
сам жив, јер је у при чи о ње му, кла ви ру, суд би на јед но га хр ват ско га и ка то лич ког сви је та, 
али и дио мо је по ро дич не суд би не, те ме је он, Ште фа ни јин кла вир, жи вот но усмје рио 
ка ко ни је ни је дан дру ги ко мад на мје шта ја, гла збе ни ин стру мент.
 
Сем ова два де ла ко јих се чи та о ци, би ла она екс пли цит но ис так ну та или не, мо ра-

ју се ти ти и има ти на уму, Јер го вић по ве зу је Род са не ко ли ци ном дру гих. Та ко се пр во 
ја вља ро ман Glo ria in ex cel sis из 2005. чи ји је је дан од про та го ни ста, ка ко се са да от кри-
ва, ауто ров ро ђак Жељ ко Ћур лин, син Ло ле, се стре ње го ве ба бе Ол ге, пи лот ко ји је 
1945. бом бар до вао Са ра је во и од чи је је суд би не до пи сан тај ро ман у ко јем је све сем 
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ње га фик ци о на ли зо ва но.44 Не же ле ћи да му на де не дру го име, а у по ку ша ју да ње го-
ву суд би ну учи ни што упе ча тљи ви јом, Јер го вић пи ше ка ко је у при чи ско ро све из ми-
шље но да би Жељ ко био што ствар ни ји, а да име на ге не рал но не тре ба ме ња ти већ 
их оста ви ти и тек он да упра вља ти суд би на ма ствар них љу ди као да су књи жев ни ју на-
ци, на по ла пу та из ме ђу ствар но сти и фик ци је. Осим овог ро ма на,45 ја вља ју се и Са ра јев ски 
марл бо ро (1994, про стор и гра ђа ни тог за ви чај ног гра да), Fre e lan der (2007, спе ци фич на 
хлад но ћа ко ја об у зи ма љу де у са ра јев ским зи ма ма) и Пси на је зе ру (2010, при ја те љи 
Ол ге и Фра ње и њи хов сер вис за чај) и то увек у скло пу по ве зи ва ња ауто ро вог тре-
нут ног ста ња или раз ми шља ња са они ма ко ји ма се пре пу штао то ком пи са ња тих де ла. 
У овом по гле ду Род кул ми ни ра ње го ве те мат ско-мо тив ске оп се си је и по но во их ис-
ти че чи ме Јер го вић не са мо да по ве зу је свој ак ту ел ни из раз са прет ход ним де ло ви ма 
свог опу са – јер ауто ре фе рен ци јал ност и ин тер тек сту ал ност ста вља ју овај ро ман у 
ра ван са ра ни ји ма и улан ча ва ју це ло куп ну ка ри је ру овог пи сца – већ об ја шња ва ко-
ли ко су из ве сне књи ге уте ме ље не у ствар но сти и за сно ва не на про жи вље ном ис ку ству 
и при ча ма ра зних чла но ва по ро дич ног ста бла.46

Јер го вић не рет ко при зна је да се нај ви ше ба ви соп стве ним ро дом и по ре клом јер, 
да би упо знао се бе, мо ра по зна ва ти и оне ко ји су слич не осо би не по се до ва ли пре 
ње га. Ка се би се у Ро ду че сто од но си иро нич но и ско ро па ро диј ски док при по ве да о 
соп стве ним осе ћа њи ма то ком ис тра жи ва ња по ро дич ног ста бла, про жи вља ва ња мај-
чи не смр ти и са мог про це са пи са ња. Ова кав по глед на соп стве но ства ра ње не рет ко 
иза зи ва (под)смех чи та ла ца јер је еви дент но да се Јер го вић све сно ру га се би у по ку-
ша ју па ро ди ра не ауто ре флек си је.47 Са дру ге стра не, он не рет ко до ку мен ту је бах ти-

44 „Ту ноћ, у по дру му згра де го спо ђе Еми ли је Хајм опи си вао сам кроз ци је ли ро ман Glo ria in 
ex cel sis. У не ко ли ко ми ну та, по ла са та или сат – не сје ћам се ви ше у ко ли ко вре ме на – рас по ре-
ђи вао сам суд би не из ми шље них љу ди, по ку ша ва ју ћи да не по но вим ни јед ну ствар ну суд би ну 
из ње ног по дру ма. Јер ће на овај по друм па сти бом ба, а ствар не љу де ни сам хтио уби ја ти у 
сво јој при чи. Они су би ли из ми шље ни, али ни је онај ко ји је ба цио бом бу, мој мр тви ро ђак, ко-
јег сам и у ро ма ну звао ње го вим пра вим име ном: Жељ ко Ћур лин“ (130).
45 Glo ria in ex cel sis се ја вља још јед ном при ли ком ка да се по ми ње пу сто ше ње са ра јев ског хра-
ма то ком Дру гог свет ског ра та: „Под ра зу ми је ва ло се да су Темпл пу сто ши ли уста ше и њи хо ви 
по ма га чи. Уз ту чи ње ни цу сам од ра стао, она се пре но си ла кроз ври је ме, о њој се го во ри ло, 
она је од ре ђи ва ла на ше по ступ ке и ста во ве. То ли ко да сам у јед но ме свом ро ма ну (Glo ria in 
ex cel sis), те у ви ше есе ја и но вин ских тек сто ва пи сао о уста шком пу сто ше њу Тем пла“ (368).
46 „О пра дје ду ба нат ско ме Шва би и ње го вој оби те љи, о уја ку ко ји је стра дао као не при ја тељ-
ски вој ник, о дје ду и ба ки ко ји су сво га си на у ту вој ску по сла ли, и о дру гим, глав ним и спо ред-
ним ли ко ви ма уз чи је сам суд би не од ра стао, пи сао сам у сво јим ро ма ни ма и при ча ма. Ми је-
шао сам ствар но сти и фик ци ју, до во дио их у из ми шље не жи вот не си ту а ци је, ожи вља вао их и 
про ду жа вао им жи во те. Њи хо ве суд би не сам ви ше пу та ис при чао у раз ли чи тим фор ма ма и 
жан ро ви ма. И ову при чу ко ју са да при чам, у ко јој, на жа лост, не сми је би ти из ми шља ња и на-
до пи си ва ња, та ко ђер сам већ не ко ли ко пу та при чао“ (17–18).
47 „Ка да сам већ об ја вио сво је пр ве књи ге, а знао сам ка кво ме кра ју во ди на ша оби тељ ска 
при ча – прем да окол но сти ни сам мо гао за ми сли ти – по ми слио сам да је жи вот ну пу та њу мо је 
мај ке мо гло скре ну ти и про ми је ни ти са мо то да је нек ве ли ки ро ма но пи сац, не ки од оних ко је 
је Ол га во ље ла чи та ти, Пи ран де ло, До сто јев ски, Ан дрић, Гор ки, Тол стој, Перл Бак, Фло бер, Бу њин, 
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нов ским кон цеп том хро но то па тач но ме сто и вре ме где се и ка да на ла зио у од ре ђе ним 
тре ну ци ма про це са пи са ња, ка ко је при мио из ве сне не га тив не ве сти и на ко је на чи не 
се од лу чио за пи са ње ова квог де ла, а у овим па са жи ма се при ме ћу ју ис по вед ност и 
искре ност ауто ра, па та ко, на при мер, от кри ва шта је оно у че му он нај ви ше ужи ва у 
жи во ту48 или ка ко се осе ћа при ли ком пи са ња ро ма на о Шту бле ри ма, све стан ка ко се 
и чи ме он мо ра окон ча ти и схва та ју ћи да ће крај са ге зна чи ти и смрт мај ке.49 Да ли 
ова кви де ло ви до при но се ква ли те ту ро ма на или ње го вом оп штем ути ску? Не ка да 
не дво сми сле но да, а не ка да за и ста не: чи та о ци не до во де у пи та ње ауто ри тет при по-
ве да ча јер са мим од лу чи ва њем на ис тра жи ва ње ова ко ком плек сног де ла до ка зу ју да 
му ве ру ју, те од ре ђе не ди гре си је овог ти па из гле да ју као не по треб но упу ћи ва ње на 
соп стве на осе ћа ња за ко ји ма чи та о ци кат кад не те же. Та кви исеч ци не тра ју ду го и 
сми сле но су сме ште ни у до вољ но ин те ре сант не одељ ке тек ста да на њи ма чи та ње не 
би за ста ја ло.

Аутор у Род та ко ђе че сто увр шта ва и окви ре сво је по е ти ке и про це са ства ра ња: на 
ко ји на чин об ли ку је по ро дич не при че и мај чи на се ћа ња, ка ко из гле да про стор у ком 
пи ше,50 ко је пи сце чи та и ожи вља ва (Киш, Ал ба ха ри, Ка пор, Ан дрић, Ло вре но вић, 
Ко вач, Амос Оз, Гро сман, Остер и др.), те за што се фраг мен ти при че ком би ну ју на пред-

Хам сун, Цр њан ски, Бо ра Стан ко вић, Зо ла, То мас Ман..., на пи сао ро ман о мај ци ко ја је за си но-
вље ву рат ну смрт окри ви ла сво ју тек ро ђе ну дје вој чи цу. Да је тај ро ман на пи сан, жи вот мо је 
мај ке, и ње зи не мај ке, али и мој жи вот, има ли би дру га чи је то ко ве. Мо жда би друк чи ји био и 
тај шту бле ров ски по ро дич ни фи на ле, па не би би ла ни за по че та при ча о Кар лу Шту бле ру и 
ње го вом до се ље њу из Bo so wic za“ (192).
„Осим то га, би ле су ми три де сет и дви је, сље де ће сам го ди не Ису сов вр сник, и ка сно је за 
про фе си о нал ну пре ква ли фи ка ци ју. А ис тра жи ва ње са др жа ја тор би це на ђе не у по дру му, ре-
кон стру и ра ње по ви је сног вре ме на из на о ко обич них пред ме та, об ја шње них оним што пи ше 
у би ље жни ци, да би се на кра ју раз от кри ло ко ме је при па да ла, то је, на кон го ди на ко па ња по 
ар хи ви ма и пу то ва ња по мје сти ма на ко ји ма су жи вје ли и ко ја су по сје ћи ва ли још уви јек не по-
зна ти ак те ри ове при че, и на кон сто ти на ис пи са них и па жљи во ре ди ги ра них стра ни ца, сми-
сао ма ле хи сто ри је, као нај за бав ни је га знан стве ног жан ра, али и сми сао ба вље ња зна но шћу, 
ка квом се ја, на жа лост, ни ка да не ћу ба ви ти, не го ћу до кра ја жи во та би ти но ви нар и ро ма но-
пи сац, ко ји из ми шља ства ри и по ку ша ва кра ћим пу тем до ћи до оно га до че га се зна но шћу 
мно го си гур ни је сти же“ (557).
48 „Идем да пред ста вљам књи ге. И то је је ди но што сам још хтио ра ди ти: пи са ти при че, пи са ти 
ро ма не, пи са ти књи ге о оно ме што се ствар но до го ди ло – ре ци мо, сје сти у влак за Са ра је во, 
про ве сти се тим ду гим, спо рим пу тем, и на пи са ти књи гу о том пу то ва њу, сни ми ти не ко ли ко 
фо то гра фи ја, би ље шке уно си ти у вла ку ко ји се спо ро кре ће, на лив пе ром у спе ци јал но ку-
пље но би ље жни цу – то ци је ло га жи во та ра ди ти, и пред ста вља ти књи ге“ (260–261).
49 „Кад ми је до сад но, кад не мам о че му да ми слим, или сам оча јан и на кра ју се бе са мо га – као 
што сам оча јан и сад, док пи шем овај шту бле ров ски ро ман, ко јем се от по чет ка зна крај, ро-
ман из ван вре ме на а у вре ме ну, ко ји се на ста вља и на кон што је за вр шен, а за вр шен је већ 
пр вом сво јом ре че ни цом“ (86).
50 „Уз пи са ћи стол су зид и про зор. На зи ду су сли ке. Фо то гра фи ја глав не са ра јев ске ули це из 
1937. ка да се по ку ша вам не што сје ти ти док пи шем, или ка да се на про сто за ми слим, ја гле дам 
у ту сли ку. И та је про шлост мој дом, иако је ни сам до жи вео. То је је дан од раз ло га због ко јих 
пи шем: мо гу се на ста ни ти у вре ме ну у ко јем ме фи зич ки ни је би ло“ (384).
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ста вље ни на чин. Он у два или три на вра та и ја сно ис ти че ка ко је об ли ко вао при чу, шта 
је ње но сре ди ште, ка ко се мно го број не ди гре си је и по на вља ња осла ња ју на осно ву 
и ког је оби ма при ча ко ју је чуо од мај ке и он да до гра ђи вао.51 Оно што је про бле ма-
тич но у овом ис тра жи ва њу, ме ђу тим, је сте не си сте ма ти чан од нос пре ма про це су 
до пу ња ва ња ствар но сти фик ци јом, јер, ка ко се из до са да из не се них ци та та мо гло 
ви де ти, Јер го вић ме ња став и ми шље ње, те се та ко мо гу на ћи на во ди о то ме да он и 
при зна је да „из ми шља“ од ре ђе не де ло ве, али и да овај про цес ка те го рич ки од ба цу је. 
Го во ре ћи о про го ну Ри ке и Вил ка, тет ке и тет ка сво је мај ке, то ком Дру гог свет ског ра та, 
он пи ше: 

То је би ла јед на од оних ле ген дар них по ро дич них при по ви је сти, ко ја се по на вља ла, 
на до пу ња ва ла и пре но си ла, да би у јед ном тре нут ку иш че зла ме ђу гро бо ви ма. По мр ли 
су сви они ко ји су ову при чу зна ли. Мо гао бих је из ми сли ти, као што из ми шљам мно ге епи-
зо де и при че у овој књи зи, а из ми шље но је ко је шта и у ово ме днев ни ку пче ла (аутен
ти чан је, ме ђу тим, сва ки ре дак пре пи сан из си во га но те са, као и сва пи сма и до пи сни це 
из 1943), али ти ме би би ла на ру ше на исти на за бо ра ва. Ег зо дус тет ке Ри ке и дун да Вил ка 
до го дио се, у свом ужа су, у зби љи јед но га ра та. За тим се пре тво рио у при чу ко ју су њих 
дво је ра до при ча ли, па у по ро дич ну при чу, ко ју су пре но си ли сви дру ги, и у ле ген ду, ка да 
ви ше ни њих дво је до кра ја по у зда но ни су мо гли зна ти што се ствар но до го ди ло, а што 
је ожи вје ло у при чи, да би по том јед на за дру гом не ста ле све фор ме у ко ји ма је ег зо дус 
по сто јао. (652–653) [истакао Д. Б.]. 

На су прот ово ме се ја вља кра так ко мен тар о рат ном по на ша њу де вој ке уја ка Мла-
де на: „Не ма од го во ра. Не ма се ко га пи та ти, а не сми је се из ми шља ти. Сви јет би се 
сру шио да се о Л. из ми сли ијед не ри је чи. Сва ка би је би ла не до стој на“ (724–725). Ов де 
се мо жда и нај ја сни је ви ди раз лог про бле ма тич ног од ре ђе ња од но са ствар но сти и 
фик ци је у ро ма ну Род: све ка те го ри је ко је се у овом кон тек сту ја вља ју – исти на, исто-
ри ја, из ми шље на на до град ња, се ћа ње, при ча, про цес при по ве да ња – су то ли ко флу-
ид не и не стал не да се ни ка ко не мо гу тач но опи са ти и не дво сми сле но од ре ди ти, а 
по себ но је не мо гу ће про на ћи пра ву и „тач ну“ де фи ни ци ју, што ни аутор не чи ни. Са-
да шњост по ста је исто ри ја и пре тва ра се у при чу ко ју је по треб но на не ки на чин об ра-
ди ти и пред ста ви ти: Јер го вић не скри ва аспек те сво је по е ти ке и сто га Род по ста је и 
вр ло оби ман ауто по е тич ки за пис и ме та на ра тив ко ји ће нај ви ше це ни ти чи та о ци овог 
ауто ра, кри ти ча ри и ис тра жи ва чи ко ји у ње го вим од ре ђе ним де ло ви ма мо гу да про-
на ђу об ја шње ња за ве лик број при по вед них по сту па ка из Јер го ви ће вог опу са.

51 „На ко ри ца ма по ро дич но-хи сто риј ског ро ма на, под на сло вом Stu ble ri, ко ји би се у кон цен-
трич ним кру го ви ма, око ка мен чи ћа ба че ног у мир ну во ду, ши рио на при по ви је сти о свим 
ста на ри ма Ка син дол ске це сте и ко ји би, вје ро ват но, на кон ви ше го ди шњих ис тра жи ва ња, 
сни ма ња, фо то гра фи ра ња и ту ма ра ња да на шњом Ка син дол ском, при ку пља ња из ја ва и сје ћа-
ња, фо то ко пи ра ња до ку ме на та и школ ских свје доџ би, пу сто ше ња фо то граф ских ал бу ма, пре-
гле да ва ња оп ћин ских и по ли циј ских ар хи ва, пу то ва ња по сви је ту и раз го во ра с ра се ље ним 
жи те љи ма Ка син дол ске, имао не ко ли ко ти су ћа стра ни ца, и био би об ја вљен у пет-шест то мо-
ва, на ко ри ца ма то га ро ма на би ла би фо то гра фи ја Ба ли ја но вог љет ни ков ца, она квог ка кав је 
био све док га Ба ли ја ни кра јем пе де се тих ни су про да ли“ (97).
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На кра ју, још је дан ин те ре сан тан аспект ро ма на пред ста вља опис свих мо гу ћих 
при ча ко је би се мо гле ис при по ве да ти – оне су за по че те, њи хо ве кли це се кри ју у по-
ро дич ним од но си ма или ин ди ви ду ал ним до жи вља ји ма и, уко ли ко би се све оне за бе-
ле жи ле, Род би за и ста до сти гао обим Пе ки ће вог или Пру сто вог сед мок њиж ја. Из ме ђу 
оста лих, у овом „гро бљу при ча“ за ко је аутор ни је био до вољ но за ин те ре со ван или 
ни је био у при ли ци да их на пи ше, по ми њу се при че о де тињ ству пра де де и пра ба бе, 
де ди Фра њи и ње го вим пче ла ма из ви зу ре де ти њег при по ве да ча, ком ши ја ма и при-
ја те љи ма Шту бле ро вих, гро бо ви ма на Ба ра ма и сва ком чла ну по ро ди це ко ји је та мо 
са хра њен, до дат ним де та љи ма мај чи не бо ле сти и смр ти, љу ба ви Мла де на и Л. то ком 
ра та („Љу бав срп ске дје вој ке из Са ра је ва и јед но га ње мач ког вој ни ка, ко ја је окон ча-
на ње го вом смр ћу, по сљед њих да на ље та или пр вих да на је се ни 1943, мо гла је би ти 
за ни мљи ва филм ска при ча. Или ро ман“ (726)), и др. Јер го вић не рет ко и при зна је да 
пре те ру је у ди гре си ја ма и скри бо ма ни ји, као при ли ком опи са по зна ни ка пра де де 
Кар ла: „То су крат ке би ље шке о суд би на ма дво је Гер тру ди не дје це, ко је би, на ђе ли се 
пи сца, мо гле на ра сти у два уз бу дљи ва ро ма на-ре пор та же. Сва је при ли ка да за та кав 
пот хват не ћу има ти ни вре ме на ни нов ца. Те шко ћу се ис пе тља ти и из ово га Днев ни ка 
пче ла“ (714). Ипак, има ју ћи у ви ду да је рад на ро ма ну Род по чео то ком мај чи не бо ле-
сти и по ја чао се на кон ње не смр ти да кле, то ком 2012. и 2013. го ди не, ин три ган тан је 
па сус у ко јем Јер го вић опи су је на че му је ра дио у тре нут ку ка да му је са оп ште на вест 
о ње ној бо ле сти: за по чет ру ко пис још ни је до вр шен јер се он по све тио Ро ду, али је 
оче ки ва но да ће се у на ред ном пе ри о ду мо жда баш овај „пи кар ски ро ман о чо вје ку 
ко ји се из гу био у вре ме ну“ по ја ви ти пред чи та о ци ма.52

Уме сто кра ја: pan ta rei

Ја сно је да ро ман ове сло же но сти, струк ту ре и оби ма не мо же на пи са ти би ло ко ји 
и би ло ка кав пи сац: шта год кри ти ча ри и пу бли ка ми сли ли о до са да шњем Јер го ви ће-
вом ра ду и ма ка кву оце ну да ли овом де лу, не мо же се по ре ћи да је он је дан од рет ких 
ауто ра на бал кан ском про сто ру ко ји мо же да ком пле ти ра ова ко те ме љан про је кат. 
Хр ват ски и бо сан ско хер це го вач ки кри ти ча ри му нај ви ше за ме ра ју осврт на мо дер не 
при ли ке сво јих др жа ва и не рет ке и оштре кри ти ке, али и ње го во пре че сто окре та ње 

52 „Ка да се раз бо ље ла, пи сао сам пи кар ски ро ман о чо вје ку ко ји се из гу био у вре ме ну, и жи ви 
са мо у ави о ни ма и на аеро дро ми ма. Струк ту ра књи ге је ре ла тив но јед но став на, али ни сам је 
ви ше мо гао на ста ви ти. Пре ки нуо сам с пи са њем на по чет ку по гла вља у ко јем глав ни ју нак Ба-
бу кић сје ди у ави о ну и гле да ка ко мра ви ко ји су из ми ли ли из сен дви ча ра за пи њу на криж дру-
гог мра ва. Стао сам, увје рен да од пи са ња ви ше не ма ни шта, док је мај ка жи ва, док не умре 
или чу дом не оздра ви. Али с вре ме ном, све је по ста ја ло та ко стра шно да ми се чи ни ло ка ко 
ни на кон те ко нач не тач ке пи са ња ви ше не ће би ти. Или ви ше ни ме не не ће би ти. Осје ћао сам 
се као да ми ме љу ко сти у мли ну у ко јем се ка мен пре тва ра у шљу нак. А он да се, че ти ри мје се ца 
пред крај, ствар на гло из ми је ни ла. По че ла је при ча ти, и ја сам, по гла вље по по гла вље, пи сао 
Stu ble re.
А са да је и с тим би ло го то во, успио сам на пи са ти још јед ну гла ву, ‚Гроб у До њим Ан дри јев ци-
ма‘, ка да је она већ би ла на мор фи ју, и би ло је ја сно да да ље ви ше не ће ићи“ (263).
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се би и соп стве ном иден ти те ту. И док ове при мед бе ни су по гре шне ни ти не у те ме ље-
не, те шко је оче ки ва ти да ће се на њих фо ку си ра ти и кри ти ча ри у Ср би ји – где он 
пре те жно и об ја вљу је по след њих го ди на – ко ји из објек тив них раз ло га ма ње пра те 
Јер го ви ћев ан га жман на по љу по ли тич ко-дру штве них при ли ка у За гре бу и Са ра је ву. 
Они се пак мо гу, по пут не ких већ об ја вље них освр та, окре ну ти не чи тљи во сти по је-
ди них де ло ва Ро да и њи хо вој ме га ло ман ској и пре ко мер но га ба рит ној оп се жно сти, 
као и по на вља њу од ре ђе них те ма, мо ти ва, ре че ни ца, ста во ва и (пре)че стих ди гре си-
ја. Не ки од њих су би ли у при ли ци да пра те раз ви так ро ма на и про цес ње го вог на ста-
ја ња на сај ту ауто ра и стра ни ца ма Сло бод не Дал ма ци је где је не ко ли ко фраг ме на та и 
по гла вља већ об ја вље но – исти на, без на зна ка о ши рој сли ци и оно ме што ће ком пле-
ти ра но де ло пред ста вља ти – те су мо гли на слу ти ти ње го ве од ли ке и пре из ла ска у 
јав ност. 

Ство рен без оба зи ра ња на жан ров ске од ред ни це и окви ре, ро ман је пост мо дер на 
ком би на ци ја нај ра зли чи ти јих сти ло ва, али и кул ми на ци ја из ра за ауто ра. Про блем са 
ко јим он са да мо же да се су срет не је сте ис цр пље ност по ро дич них те ма и ста вља ње 
исто ри је Шту бле ра у фор му фик ци је – овим ро ма ном је све ре че но и на ред ни по ку-
ша ји пи са ња о њи ма ће би ти у опа сно сти да де лу ју ре ци кли ра но. (Да ле ко од то га да 
он не ма о че му да пи ше сем о по ро ди ци, за шта као при мер мо же по слу жи ти и нај но-
ви ја збир ка при ча Мач ка чо вјек пас из 2012.) Ро ман ће, ме ђу тим, ве ро ват но оста ти 
не про чи тан или бар не пот пу но и нај ја сни је при хва ћен. Рет ко ко ће се да нас од лу чи-
ти да утро ши не де ље на иш чи та ва ње књи ге оби ма про сеч ног реч ни ка – али ово ни је 
за мер ка де лу већ вре ме ну у ко јем је на ста ло. Ми љен ку Јер го ви ћу се има шта за ме ри-
ти по во дом Ро да – обим не и кат кад не бит не ди гре си је, не прак тич ност, за мо ран стил 
од ре ђе них до ку мен тар них епи зо да – али се мо ра ис та ћи хра брост за ого ља ва ње 
соп стве них осе ћа ња, ис трај ност и ди сци пли но ва ност при ли ком ор га ни зо ва ња ро ма-
на овог за ма ха ко је су, ако не ко већ од би ја по хва лу, он да бар за по што ва ње.




