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ВЕЛИКИ МЕШТАР ПРОТИВ СВИЈУ ХУЉА
(Мирко Ковач: Вријеме које се удаљава, Фрактура, Запрешић, 2013)

По не где се мо же про чи та ти да је Мир ко Ко вач по след њи ве ли ки ју го сло вен ски 
пи сац. Ово „ју го сло вен ски“ би, ако би већ мо рао да се не ка ко на ци о нал но или ге о-
граф ски од ре ди, би ло при хва тљи во пи сцу, ма да у ње го вом слу ча ју тај при свој ни при-
дев тре ба схва ти ти пре као ни чи ји не го сва чи ји пи сац. Ни у јед ном ин тер вјуу да том 
од де ве де се тих па до сво је смр ти, упр кос че стим ин си сти ра њи ма, Ко вач ни је од го во-
рио на пи та ње чи јој књи жев но сти при па да – да ли срп ској, цр но гор ској, хр ват ској или 
бо сан ско хер це го вач кој. Ро ђен је у цр но гор ском се лу Пе тро ви ћи, де тињ ство про вео 
у Би ле ћи у Хер це го ви ни, као мла дић по бе гао у Вој во ди ну, шко ло вао се и не ко ли ко 
де це ни ја жи вео у Бе о гра ду, да би ода тле, под већ по зна тим окол но сти ма, оти шао у 
Ис тру где је про вео по след ње две де це ни је жи во та. Пи сао је и на ека ви ци и на ије ка-
ви ци. Ро ман Вра та од утро бе на ла зи се у пре сти жној Но ли то вој еди ци ји „50 ро ма на 
срп ске књи жев но сти“, а ис тој књи жев но сти Ко вач при па да и по то ме што је за сту пљен 
у не ко ли ко ан то ло ги ја срп ске при по вет ке; ње гов пр ви ро ман Гу би ли ште се на ла зи у 
Ан то ло ги ји цр но гор ске књи жев но сти, док је ње го ва по след ња књи га Ври је ме ко је се 
уда ља ва пред ло же на за ре ги о нал ну на гра ду „Ме ша Се ли мо вић“ као де ло хр ват ске 
књи жев но сти итд... Та ко је и он до жи вео Ки шо ву суд би ну да га да нас, по сле смр ти, 
сво ја та ју сви, можда и они ко ји су га за жи во та пре зи ра ли.

А Мир ко Ко вач је пре зи рао агре сив не на ци о на ли зме де ве де се тих, па то ло шку оп-
чи ње ност ме си ја ни змом бал кан ских са тра па и њи хо вих не што ми ро љу би ви јих на-
след ни ка, идо ло по клон ство „оцве та ла ма се“, за сле пље ност ма ко јом иде о ло ги јом, 
по нај ви ше док три нар ну ор то док си ју за ту ца них књи жев них ко ме са ра, гну шао се „ели-
те го ре од ру ље“, а под сме вао ба нал но сти про вин циј ског схва та ња на ци о нал не исто-
ри је и др жа ве, и кул тур фа ши зму не да ро ви тих пи са ца. Сто га не чу ди што је од у век био 
на дру гој стра ни – то је био ње гов све стан из бор, ко ји ће учи ни ти да, осим у ли те ра-
ту ри, он ниг де не ма свој дом. Ме ђу тим, иако је био при мо ран да на пу сти Бе о град 
по чет ком де ве де се тих, прет ход но мно го пу та без у спе шно мар ги на ли зо ван и про га њан 
из књи жев них кру го ва, он о свим тим хај ка ма и о сво јим го ни чи ма не пи ше остра шће-
но ни ти по ку ша ва да, по пут не ких, сво ју уло гу ди си ден та при ка же као хе рој ски чин 
не пот ку пљи вог ин те лек ту ал ца, ка кав је без сум ње био. Во лео је Ко вач да се под смех-
не свим тим са мо про кла мо ва ним ха ве ли ма ко ји су око свог ди си дент ства ис пле ли 
ауру му че ни штва, из гра див ши на то ме ка ри је ре. За пра во, у без у мљу те не срет не епо-
хе пу не мр жње али и па ра док са, ка да се до га ђа ло да мно ги ју го сло вен ски ин те лек ту-
ал ци, па чак и Ко ва че ви епи го ни, по ста ну остра шће ни срп ски или хр ват ски на ци о на-
ли сти, он ни јед ни ма ни дру ги ма ни је пра штао пре све га ли це мер је, па тек он да ку ка-
вич лук или не спрем ност да се јав но су прот ста ве ра ђа њу и ства ра њу зла.
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Тих де ве де се тих го ди на, ка да по чи ње тзв. „ро вињ ски пе ри од“ ње го вог ства ра ла-
штва, Мир ко Ко вач, до кра ја до сле дан свом ма ни ру бес по штед ног об ра чу на ва ња са 
ра зним нус по ја ва ма у ме диј ском про сто ру кон та ми ни ра ном оп скур ним шо ви ни змом, 
на ста вља да пи ше есе је и оштре по ле мич ке тек сто ве о по ли тич кој ре ал но сти, раз об-
ли ча ва ју ћи сву ин те лек ту ал ну ја ло вост срп ског и хр ват ског на ци о на ли зма, и жи го шу-
ћи, без су здр жа ва ња, све по ја ве и љу де око се бе ко ји су, би ло ак тив но би ло па сив но, 
су де ло ва ли у ства ра њу и рас пи ри ва њу мр жње. Ра зу мљи во, Ко ва ча по том ду го ни је 
би ло у срп ској књи жев но сти. Ипак, свој ве ли ки по вра так у ов да шњу књи жев ну јав ност 
Мир ко Ко вач је оства рио сво јим ма е страл ним, ви ше стру ко на гра ђи ва ним ро ма ном 
Град у зр ца лу (2008) ко ји је об ја вио на кон ви ше од де це ни ју ду ге па у зе у пи са њу про зе. 
Тек по ја вљи ва њем овог ро ма на по чи ње по нов но ве ли ко ин те ре со ва ње за Ко ва ча у 
на шој зе мљи те у крат ком ро ку сле ди не ко ли ко ре и зда ња ње го вих про зних де ла (Ру-
же за Ни вес Ко ен, Мал ви на, Гу би ли ште...). Исто вре ме но је за пре шић ка „Фрак ту ра“ пред-
у зе ла зна ча јан по ду хват из да ва ња пи шче вих са бра них де ла об ја вљу ју ћи у на став ци ма, 
по чев од 2003. го ди не, Дје ла Мир ка Ко ва ча у 16 књи га, од ко јих је по след ња, иако 
не до вр ше на, из да та кра јем 2013. го ди не, да кле не ко ли ко ме се ци на кон пи шче ве смр-
ти. Реч је о књи зи Ври је ме ко је се уда ља ва.

Од ре див ши ову сво ју „те ста мен тар ну књи гу“ као ро ман-ме мо а ре, Ко вач ни је имао 
на ме ру да ми сти фи ку је пи та ње ње ног жан ра. На про тив, сва су ви шна по ле ми са ња око 
жан ров ског од ре ђе ња ове књи ге пи сац је пред у пре дио већ у уво ду ис та кав ши да је 
учи нио све „да се тај ме ђаш, тај гра нич ни ка мен жан ра по мак не, те да ауто би о граф ско 
и ме мо ар ско не бу ду са мо при сје ћа ње, не го да по ста не и об ли ко ва ње сви је та и епо хе, 
те да та ко и от кло ни оне двој бе ’и ли ро ман или ауто би о гра фи ја’, јер за што не и јед но 
и дру го све док цр пи јед но из дру гог“. Овим ауто по е тич ким ис ка зом Ко вач се за пра во 
од ре дио пре ма свом це ло куп ном про зном опу су ко ји се увек кре тао из ме ђу та два 
ко ло се ка – фик ци је и фак ци је. Шта ви ше, не би би ло по гре шно ре ћи да Ко вач већ од 
свог пр вог ро ма на Гу би ли ште исто вре ме но пи ше и ауто би о гра фи ју. 

По ме ну ту те ста мен тар ност ов де тре ба схва ти ти пре вас ход но као све до чан ство о 
епо си чи ја су стра хо ви та ги ба ња иза зи ва ла ду бо ке по тре се у жи во ту пи сца и ње го вих 
при ја те ља, а тек он да као ин тим ну ис по вест у ви ду сво ђе ња свог жи вот ног и умет нич-
ког би лан са. И Ко вач се, као и ве ћи на пи са ца, у по след њим го ди на ма жи во та по све-
ћу је ме мо а ри ма, из но ва ис пи су ју ћи не ке од нај бо љих стра ни ца ју жно сло вен ске књи-
жев но сти. Исто вре ме но, он вр ши ко нач не ис прав ке на прет ход но об ја вље ним про зним 
де ли ма, из о ста вља ју ћи или до пи су ју ћи по не где чи та ве па су се. Та ње го ва по зна та 
пе дант ност и скло ност ка по нов ном и стр пљи вом иш чи та ва њу и пре пра вља њу соп-
стве них де ла, чак и оних ко ја су ви ше стру ко об ја вљи ва на, су ге ри ше нам да би и ова 
књи га има ла друк чи ји ко нач ни из глед, ма да сва ка ко не бит но про ме њен, да је аутор 
ус пео да је за вр ши (по све до че њу ње го вих бли ских при ја те ља, књи га би са др жа ла још 
два-три по гла вља) и по том из вр ши по след ње „ре зо ве“. „Ро ман је го тов он да ка да не 
мо же те из ба ци ти из ру ко пи са ни је дан ре дак“, ре као је Мир ко Ко вач у јед ном ин тер-
вјуу, па је те шко прет по ста ви ти да ли би се у ко нач но ре ди го ва ној вер зи ји ове књи ге 
ових шестсто стра ни ца уве ћа ло или сма њи ло. Чи ње ни ца је да су по је ди на по гла вља 
стил ски не у јед на че на, ма да са мо у том сми слу што по не где по сто је од ре ђе не хра па-
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во сти у је зич ко-стил ској рав ни, сва ка ко не ти пич не за Ко ва ча, ко је би у по след њој 
ауто ро вој ко рек ту ри, без сум ње, би ле из гла ча не. Али исто та ко по сто је мно га по гла-
вља ко ја су стил ски бес пре кор но из ве де на, као и она ко ја се мо гу чи та ти као са мо-
стал не при по ве дач ке це ли не, а у ко ји ма не би тре ба ло про ме ни ти ни ре чи.

Као уз бу дљи во ме мо ар ско шти во, ова књи га је и дра го це но и по у зда но све до чан ство 
о кул тур ној по ли ти ци и по ли тич кој кул ту ри у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та, пре 
све га о ше зде се тим и се дам де се тим го ди на ма про шлог ве ка у Бе о гра ду, ка да Ко вач 
ин тен зив но са ра ђу је и дру гу је са нај зна чај ним књи жев ни ци ма, сли ка ри ма, филм ским 
и по зо ри шним умет ни ци ма та да шње Ју го сла ви је, пр ко се ћи сво јим ин те лек ту ал ним 
ан га жма ном сте га ма цен зу ре та да ве о ма ри гид ног си сте ма. Упра во тај ми ље ин те лек-
ту ал не и умет нич ке ели те ко јој је и сам при па дао на ла зи се у фо ку су ових ме мо а ра. 
Та ко у овој књи зи на и ла зи мо на га ле ри ју пор тре та нај ве ћих ју го сло вен ских умет ни ка 
и ин те лек ту а ла ца, пре све га Да ни ла Ки ша и Ле о ни да Шеј ке, али се го во ри и о Оска ру 
Да ви чу, Ми ло шу Цр њан ском, Бо ри сла ву Пе ки ћу, Јо си пу Ку лун џи ћу, Лор да ну За фра но-
ви ћу, Ми ло ва ну Ђи ла су и дру ги ма. На рав но, то ни су цр ти це анег дот ског ти па ко ји ма се 
чар ши ја од у век за ба вља ла, ства ра ју ћи и пре при ча ва ју ћи ур ба не ми то ве о по зна тим 
умет ни ци ма, већ при че о су сре ти ма ин те лек ту а ла ца из ме ђу ко јих је по сто ја ло уза јам но 
по што ва ње, ако не ве ће или ма ње при ја тељ ство, о њи хо вој бор би са ре пре сив ним апа-
ра том и цен зу ром, о њи хо вим за јед нич ким на сту пи ма у јав но сти, али и су ко би ма и 
раз ми мо и ла же њи ма. Та ко смо до би ли дра го це не уви де у све то на зо ре по је ди них ве ли-
ка на на ше умет но сти, али и упо зна ли њи хо ве ма ње при јат не стра не, чак и сла бо сти. 

Ипак, Ко вач ни је же лео да од сво јих ме мо а ра на пра ви ли те рар ни спо ме нар у ко јем 
ће би ти про сто ра са мо за опи се су сре та са лич но сти ма ко је су обе ле жи ле ју го сло вен ску 
кул ту ру два де се тог ве ка. Зна ча јан део ме мо а ра по све тио је љу ди ма ко ји су пот пу но 
не по зна ти ши рој јав но сти, од но сно не сва ки да шњим по знан стви ма са осо ба ма из ван 
умет нич ког и бо ем ског све та, са нео бич ним, чак иш ча ше ним, ин те лек ту ал ци ма, па и са 
мар ги нал ци ма и љу ди ма са са мог дна дру штве не ле стви це са ко ји ма се игром слу ча ја 
су сре тао. Као што је Ко вач сам при знао, че сто су нео бич не при че про на ла зи ле ње га, 
што је за пи сца та квог ко ва био пра ви бла го слов. С тим у ве зи, по себ но су упе ча тљи ва 
по гла вља о док то ру Или ћу, пси хи ја тру ко ји се на ла зио на иви ци лу ди ла, и ње го вим па-
ци јен ти ма. При ча о лу дом пси хи ја тру у ли те ра ту ри је већ одав но кли ше, али Ко вач је те 
зам ке увек ве што из бе га вао, те је и ов де, за хва љу ју ћи ауто би о граф ској пер спек ти ви, 
ство рио ли те рар но увер љи ву и уз бу дљи ву, а у ком по зи ци о ном сми слу ма е страл но из-
ве де ну при по вед ну це ли ну. Ме ђу тим, тре ба ре ћи да не мо же мо по у зда но зна ти да ли 
је у по је ди ним по гла вљи ма ове књи ге, па и у овом, тај ауто би о граф ски дис курс за пра во 
фин ги ран или не. Јер не ка по гла вља, по пут оне из ван ред но из ве де не, чак дир љи ве, 
епи зо де о пи шче вом су сре ту са Ти ном Ује ви ћем у за гре бач кој ка фа ни – ово ће нам от-
кри ти у по го во ру Фи лип Да вид (ма да је и сам аутор у јед ном ин тер вју ре као исто) – за-
пра во су из ма шта на. Та ко ће оста ти без од го во ра пи та ње где у овом де лу пре ста је ме-
мо ар ско а по чи ње фик ци ја, по го то во ка да чи та мо по гла вља ко ја су, иако да та из ауто-
би о граф ске ви зу ре, на гра ни ци ре ал ног (нај бо љи при мер је по гла вље „Ро ман не зна на 
пи сца“). Ипак, по сто ји јед на гра ни ца пре ко ко је Ко вач у овој књи зи ни је пре ла зио – у 
пор тре ти са њу по је ди них ли ко ва стао је та мо где би у фик ци ји про ду жио у гро те ску.
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Ко нач но, књи га Ко ва че вих ме мо а ра не би мо гла да се за ми сли без при че о ње го-
вом оцу. Оче ва фи гу ра је све при сту на у Ко ва че вој про зи, чак и у оној ко ја не ма на гла-
шен ауто би о граф ски ка рак тер. Сли ка оца у овој књи зи нај бли жа је оној из ро ма на 
Град у зр ца лу: тај отац је сав од не по мир љи вих крај но сти – па три јар хал ни ди на рац на 
ко га је ме ди те ран ски дух ипак оста вио тра га; ка фан ски му драц ко ји го во ри рет ко али 
ин те ли гент но и ду хо ви то; груб пре ма же ни, строг, хла дан и уз др жан пре ма си ну, али 
и не сре ћан због то га; су ро ви пи ја нац али и скру ше ни по кај ник; горд али и са мо и ро-
ни чан. За жи во та ни ка да не ће по ми ло ва ти си на, али ће ис под ње го вог ду ше ка, на кон 
смр ти, про на ћи исеч ке из но ви на у ко ји ма се го во ри о си но вље вим књи жев ним ус пе-
си ма и про го ни ма. Та нео бич на по ве за ност са чо ве ком са ко јим, ка ко ка же у по гла вљу 
„Уми ре ми отац“, за цео жи вот ни је из ме нио то ли ко ре чи ко ли ко у тих не ко ли ко да на 
док је се део по крај ње га на са мрт нич кој по сте љи – трај но га је обе ле жи ла као пи сца, 
то ли ко да се фи гу ри оца оп се сив но вра ћао све до по след њих стра ни ца сво је про зе.

Ври је ме ко је се уда ља ва је књи га ко ја до брим по зна ва о ци ма Ко ва че вог ства ра ла-
штва не ће от кри ти мно го но вог. Иако је ово не сум њи во ње го ва нај лич ни ја књи га, 
мно ге те ме, мо ти ви, па и ли ко ви об ра ђи ва ни су у ње го вим прет ход ним ро ма ни ма и 
при по вет ка ма, на шта и сам пи сац у овој књи зи упу ћу је, а пи шче ви ста во ви у ве зи са 
на ци о нал ним су ко би ма из осам де се тих и де ве де се тих го ди на по зна ти су из ње го вих 
књи га есе ја и по ле ми ка, као и из об ја вље не пре пи ске са пи сцем Фи ли пом Да ви дом. 
То, ме ђу тим, не зна чи да ће чи та о ци би ти раз о ча ра ни. Ве ли ко је мај стор ство овог 
пи сца, ка ко су при ме ти ли и по је ди ни кри ти ча ри, да ства ра пот пу но различитa де ла о 
истим са др жа ји ма. Она по зна та из ре ка да пи сац це лог жи во та пи ше исту књи гу у ве-
ли кој ме ри при ста је уз Мир ка Ко ва ча, по го то во ка да се је дан по ред дру гог ста ве ро-
ма ни Гу би ли ште, Вра та од утро бе, Град у зр ца лу, али и мно го број не при по вет ке ве-
за не за Ко ва чев за ви чај као хро но топ ње го ве про зе. 

Ври је ме ко је се уда ља ва се при род но на до ве зу је на ове и све оста ле Ко ва че ве про-
зе: она је сво је вр сни апен дикс свих прет ход них књи га, упут ство за чи та ње по је ди них 
ро ма на или, ка ко сам пи сац ка же, „во дич пут ни ку ко ји би мо жда хтио про ћи бр до ви-
тим кра јо ли ком“ ње го ве про зе. Та ко ђе, она пред ста вља уоби ча је но и за пи сца ну жно 
сво ђе ње жи вот ног би лан са, ду бо ку и бес по штед ну са мо а на ли зу ко ја је свој стве на 
Ко ва чо вој по е ти ци, што је учи ни ло да се ме мо ар ски дис курс кон стант но пре пли ће са 
ауто по е тич ким ис ка зи ма. Мир ко Ко вач ис пи су је ме мо а ре ко ји умно го ме над ра ста ју 
ње го ву лич ну исто ри ју и по ста ју дра го це но све до чан ство о јед ном ве ли ком и бур ном 
раз до бљу на ше исто ри је, чи та вој по ло ви ни ве ка, у ко јем се ње гов глас чуо и ка да су 
дру ги ћу та ли и то ле ри са ли зло. Исто вре ме но, Мир ко Ко вач ис пи су је уз бу дљив (ауто-
би о граф ски) ро ман. Игор Ман дић је по во дом Уво да у дру ги жи вот (1983), књи ге ко ја је 
у жан ров ском сми слу нај срод ни ја овој, на пи сао: „Да би мо гао по сто ја ти ро ман без 
фа бу ле [...] – по треб но је да пи шчев жи вот бу де фа бу ло зан.“ А жи вот Мир ка Ко ва ча био 
је до вољ но ин те ре сан тан да се ње го ва ауто би о гра фи ја мо же чи та ти као уз бу дљи во 
ро ма неск но шти во. И као ро ман и као ме мо а ри, књи га Ври је ме ко је се уда ља ва пред-
ста вља вр хун ску про зу ко ја увер љи во све до чи да је Мир ко Ко вач је дан од нај ве ћих 
књи жев ни ка са ових про сто ра. Сто га би об ја вљи ва ње ње го вих са бра них де ла и у на-
шој зе мљи мо ра ло да бу де до га ђај од пр во ра зред ног зна ча ја за на шу кул ту ру.




