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РАТ, ИЗГНАНСТВО И КОНФУЗИЈА 
ИДЕНТИТЕТА
(Амин Малуф: Дезоријентисани, превела са француског  

Весна Цакељић, Лагуна, Београд, 2014)

Глав ни ју на ци овог сло же ног ро ма на су: Адам, из бе гли ца из Ли ба на, про фе сор 
исто ри је у Па ри зу, spi ri tus mo vens и ор га ни за тор по нов ног су сре та из бе глих при ја те ља, 
дру ги је ша ре на дру жи на из мла до сти и, нај зад, тре ћи је – гра ђан ски рат. 

Кроз лик Ада ма, Амин Ма луф у овом ро ма ну при ча јед ну на из глед јед но став ну, 
но стал гич ну и уз бу дљи ву при чу о при пре ма њу, по сле три де це ни је, по нов ног су сре-
та ста ре дру жи не при ја те ља из мла до сти ко ју је су ро ви рат ни ви хор раз био, а ње не 
чла но ве раз ве јао ши ром пла не те. Смрт јед ног од њих би ла је оки дач да се дру штво 
из мла до сти из но ва оку пи. Адам, глав ни ју нак, ка же: „По сле Му ра до ве смр ти, до био 
сам же љу да при по ве дам о сво јим при ја те љи ма, о сво јој мла до сти, о оно ме што је 
са да шње вре ме учи ни ло од нас.“ Пи са ње ове при че је не ка вр ста тра га ња за лич ном 
исто ри јом, ко па ње по оста ци ма про шло сти, соп стве не и сво јих при ја те ља. Она је 
ујед но и тра га ње за са мим со бом и из гу бље ним на да ма, не ка вр ста пи са не ду бин ске 
и бол не са мо а на ли зе. 

Њих де се так не раз двој них при ја те ља ин тен зив но се дру жи ло по чет ком се дам де-
се тих го ди на два де се тог ве ка, по свој при ли ци у Ли ба ну (на мер но се из бе га ва по ми-
ња ње име на зе мље). При ја те љи су та да сту ди ра ли раз не ху ма ни стич ке, али и тех нич-
ке фа кул те те и би ли су раз ли чи тих ве ро и спо ве сти и на ци ја. Сје ди ња ва ла их је на да и 
ве ра у бо љи свет, осло бо ђен од пред ра су да, фа на ти зма и при ми ти ви зма. Њи ма, при-
пад ни ци ма овог кру жо ка или не ке вр сте ду хов ног брат ства, би ло је пот пу но све јед но 
ко је ко је ре ли гиј ске, кла сне, по ли тич ке или на ци о нал не при пад но сти. Њи хо ва сту-
дент ска око ли на то на ци о нал но и вер ски ме шо ви то дру штво по спрд но је на зи ва ла 
Ви зан тин ци ма, а они, чла но ви тог дру штва, то су име с по но сом при хва ти ли и ра до га 
но си ли. „Ви зан тин ци“ су це ни ли ин ди ви ду ал ност, ве ро ва ли су у ра зум, сло бо ду ми-
шље ња и у до сто јан ство лич но сти, а пре зи ра ли су сва ко фа на тич но јед но у мље и свр-
ста ва ње у ста до, на ци о нал но или иде о ло шко. Ве ро ва ли су да њи хо ве иде је, њи хо ви 
на по ри и за ла га ња мо гу про ме ни ти свет и учи ни ти од ње га бо ље и леп ше ме сто за 
до сто јан ствен жи вот. „Би ли смо на го ве штај бу дућ но сти“, ка же глав ни ју нак ро ма на.

Рат се ти хо и не у мит но при кра дао, а он да је, на јед ном, по пут бом бе екс пло ди рао, 
раз ру шио чвр сто по ве за ну ма лу гру пу при ја те ља и на те рао их у из гнан ство. Од су ро-
вог бра то у би лач ког ра та у њи хо вом све ту ни шта ни је оста ло чи та во. „Ни јед на ку ћа, 
ни јед но се ћа ње ни су оста ли нео ште ће ни. Све се по ква ри ло – при ја тељ ство, љу бав, 
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ода ност, срод ност, ве ра, као и вер ност. Та ко ђе и смрт. Баш та ко, да нас ми се и са ма 
смрт чи ни ука ља на, из о па че на“, бе ле жи Адам у свој но тес. За свет то је био још је дан 
ма ли, ло кал ни ору жа ни су коб, али за њих, за њи хо ву ма лу дру жи ну, то би ла ка та кли-
зма, по топ, не по пра вљи ва про паст. 

Рат је без сум ње ве ли ко зло, не сре ћа и те шко ис ку ше ње за сва ко га, али не ре а гу ју 
на ње га сви љу ди на исти на чин. Сли ка ју ћи раз ли чи те суд би не при пад ни ка јед не мла-
да лач ке гру пе при ја те ља за хва ће не ра том, Ма луф по ка зу је ко ли ко је тач на те за Гор-
до на Ол пор та да „иста ва тра стврд ња ва ја ја и то пи гво жђе“. На и ме, не ки у ра ту, по пут 
Му ра да, да би спа си ли сво ју ку ћу, ко ја је сим бол по себ ног ста ту са, по ро дич не тра ди-
ци је, мо ћи и угле да, пра ве срам не ком про ми се и про да ју ду шу ђа во лу; дру ги, очај ни 
по пут Ал бер та, не ви де из лаз и ми сле да је спас у са мо у би ству; тре ћи, као Рам зи, из лаз 
на ла зе у ма на сти ру (где по ста је брат Ба зил); че твр ти, пе ти, ше сти и сед ми од би ја ју да 
узму уче шћа у кр ва вом пи ру и од ла зе у ег зил, у Фран цу ску, у Бра зил, у Аме ри ку, у 
Јор дан, ка ко би са чу ва ли чи сте ру ке и спа си ли ду шу. Ни ко од њих ни је мо гао да спре-
чи рат ну ка та стро фу, сви су они не моћ не жр тве не ми ло срд ног су ко ба ко ји им је из 
ко ре на из ме нио и за га дио жи вот, уз др мао уве ре ња, раз био на де и по ре ме тио пла но-
ве. Оно што су, ме ђу тим, мо гли је сте да у тој не сре ћи по ку ша ју да са чу ва ју не ке сво је 
су штин ске вред но сти и ода ност од ре ђе ним мо рал ним прин ци пи ма, ма кар по це ну 
жр тво ва ња не ких дру гих ва жних вред но сти. 

Пр ви је оти шао у Бра зил На им, при пад ник ста ре је вреј ске за јед ни це, за тим је по-
ги нуо Би лал, Ара пин, пи сац и рат ник, па по сле Адам, глав ни лик ро ма на, од ла зи у 
Фран цу ску, где по ста је про фе сор уни вер зи те та, а иза ње га је, на нео би чан на чин, 
из бе гао у САД Ал берт, Је вре јин, за не се њак и геј, и та ко ре дом. На рав но, би ло је и оних 
ко ји ни су по ми шља ли да на пу сте зе мљу. Му рад, Ада мов нај бо љи при ја тељ, на след ник 
ста ре ве ли ке ку ће, чвр сто је ве зан за отаџ би ну, ко ју ни под ка квим усло ви ма не же ли 
да на пу сти. Са њим оста је и Та ња, ње го ва не ка да шња де вој ка, а са да же на. Оста је и 
Се ми ра ми да, „Ле па Се ми“, хри шћан ка (по оцу) и му сли ман ка (по мај ци), Ада мо ва љу-
бав из мла до сти, а са да га зда ри ца хо те ла и је дан од ва жних ли ко ва ро ма на. 

Амин Ма луф вр ло ве што, по пут нај бо љих мај сто ра при по ве да ња, гра ди јед ну сло-
же ну, по ли фо ну, на пе ту и уз бу дљи ву при чу, сат ка ну од ни за при по ве сти о раз ли чи тим 
људ ским суд би на ма ко је се су сти жу, пре пли ћу, укр шта ју и ра зи ла зе. Све ове дра ма-
тич не при по вед не ни ти чвр сто су по ве за не и умре же не у ону оквир ну глав ну при чу 
о мла да лач кој дру жи ни ко ја се са ста је по сле ви ше де це ни ја раз дво је но сти ње них 
чла но ва. Ње гов ро ман оту да оста вља ути сак са вр ше но иза тка ног, рас ко шно ле пог 
пер сиј ског ћи ли ма, са оп чи ња ва ју ћим ша ра ма и мно штвом ор на ме на та. 

По ред све зна ју ћег на ра то ра, чи ја при ча ства ра илу зи ју објек тив но сти, не при стра-
сно сти, ро ман је са здан од ни за су бјек тив них за пи са, од Ада мо вих бе ле жа ка, днев нич-
ких и ме мо ар ских, као и од обим не пре пи ске Ада ма са при ја те љи ма из мла до сти, што 
би тре ба ло да ро ма ну пру жи до ку мен тар ну увер љи вост. На тај на чин исти до га ђа ји и 
осо бе мо гу се са гле да ти из раз ли чи тих су бјек тив них угло ва ко ји се укр шта ју ме ђу соб но, 
али и об у хва ти ти оним „објек тив ним“ по гле дом ано ним ног све зна ју ћег при по ве да ча.

С об зи ром на то да је ро ман са здан од ра зно ли ких при ча, есе ји стич ких па са жа, 
фи ло зоф ских ме ди та ци ја, по ли ти ко ло шких и со ци о ло шких рас пра ва и пси хо ло шких 
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ана ли за, он је жан ров ски не у хва тљив, хе те ро ген, хи бри дан. У ње му се, као по тка ко ја 
се про те же кроз цео ро ман, на ла зи љу бав на при ча Ада ма и „ле пе Се ми“ (ње го ва нео-
ства ре на љу бав из мла до сти), за тим, ту је упе ча тљи ва, тра ги ко мич на, ап сурд на при ча 
о Ал бер ту ко ме от ми ча ри пре те уби ством упра во у тре нут ку ка да се он чвр сто од лу-
чио на са мо у би ство, па при ча о пре о бра жа ју пре бо га тог ин же ње ра Рем зи ја у аскет ског 
ка лу ђе ра Ба зи ла, ту је и при ча Ада мо вом тра гич ном гу бит ку ро ди те ља у де тињ ству 
и мно ге дру ге. Али из ме ђу или уну тар ових при ча на ла зи се ве што упле тен низ есе ји-
стич ких ве о ма лу цид них ре флек си ја о су ко бу Ара па и Је вре ја, о не ра зу ме ва њу Ара па 
и За па да, о суд би ни арап ског све та, као и оштро ум них и же сто ких ди ја ло га о ра ту, о 
зна че њу па три о ти зма, из да ји, про бле му иден ти те та, вер ског и на ци о нал ног.

У сре ди шту свих ових рас пра ва на ла зи се те ма иден ти те та, ко ја по ве зу је и мно-
ге дру ге про бле ме и пред ста вља из вор не ра зу ме ва ња и су ко ба ме ђу кон фе си ја ма, 
на ро ди ма, кул ту ра ма, со ци јал ним сло је ви ма, али и ме ђу по је дин ци ма. Уоста лом сам 
на зив ро ма на – Дез о ри јен ти са ни, до вољ но ја сно и сли ко ви то ука зу је да је јед но од 
нај ва жни јих пи та ња ју на ка овог ро ма на упра во пи та ње са мо о дре ђе ња, ко је се ја вља 
у ни зу по себ них пи та ња: Ко сам ја? Ко ме при па дам? Шта ми ва ља чи ни ти?

У овом де лу све ту, где се ору жа но су ко бља ва ју Ара пи и Је вре ји, раз ли ке у ко лек-
тив ном, на ци о нал ном и вер ском иден ти те ту ни су из вор бо гат ства, не го мр жње и не-
тр пе љи во сти. Ка да је дру штво вер ски или на ци о нал но по де ље но, та да су у по себ но 
те шком по ло жа ју они по је дин ци из ме шо ви тог бра ка, пре зри во на зва ни „по лу та ни“, 
„ме шан ци“, ко ји има ју двој ни ис кљу чи ви иден ти тет. Овај ис кљу чи ви иден ти тет, ко ји 
је из вор фа на ти зма, ксе но фо би је, не тр пе љи во сти и мр жње, Ма луф на зи ва „пле мен-
ским“ и уби лач ким иден ти те том. Та кво схва та ње иден ти те та „сво ди иден ти тет на 
јед ну је ди ну при пад ност, на во ди љу де на при стра сно, сек та шко, не то ле рант но, за по-
вед нич ко, а по не кад и са мо у би лач ко по на ша ње, и пре тва ра их су ви ше че сто у уби це, 
или у при ста ли це уби ца. Њи хо ва ви зи ја све та је ис кри вље на и из ви то пе ре на.3 

Код оних ко ји при па да ју две ма на ци ја ма или кон фе си ја ма че сто до ла зи до уну тра-
шње збр ке и збу ње но сти, од но сно до кон фу зи је иден ти те та. Ко ме, ко јој од две за ра ће-
не гру пе, две кул ту ре или ре ли ги је се при кло ни ти? Ко ји су „мо ји“, а ко ји су „њи хо ви“? За 
ко га, од но сно про тив ко га да се опре де ле? Ли ни ја по де ле ко ја де ли дру штво на два за-
ва ђе на, не по мир љи ва де ла не ми нов но про ди ре у пси ху и за се ца лич ност, по ло ви је и 
ра за пи ње. По де ље ни, дво стру ки иден ти тет има ју и из бе гли це, нпр. Ара пи или Тур ци 
ко ји су до шли да жи ве у Фран цу ској или Не мач кој. Њи ма се че сто де ша ва да их сре ди-
на у ко ју до шли не при хва та као свог, а опет, да их њи хо ва за јед ни ца по по ре клу од ба-
цу је за то што су усво ји ли „ту ђи“ је зик, на чин ми шље ња, ре ли ги ју и иде о ло ги ју. За Фран-
цу зе је њи хов но ви су гра ђа нин ипак Ара пин, а за Ара пе, он не са мо да ни је пра ви 
Ара пин, већ је че сто, бу ду ћи да је и Фран цуз – „из дај ник“. Они се че сто пи та ју ко ја је 
мо ја ку ћа, мо ја до мо ви на, мо ја кул ту ра?4 До шља ци те шко мо гу да од го во ре на за је-
дљи во и тен ден ци о зно пи та ње: Ка да ка жеш „ми“ на ко га ми слиш? На то пи та ње Адам у 

3 Амин Малуф, Убилачки идентитети, Pa i de ia, Београд, стр. 26.
4 Исто, стр. 43.
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ро ма ну од го ва ра: „Да бу дем искрен, ни сам ви ше ни сам знао шта под ра зу ме вам у сво-
јој из ја ви под ’о ни’ и ’ми’. За ме не, та два ри вал ска све та у исти мах су ’о ни’ и ’ми’.“5

Пи та ње из бе гли штва и иден ти те та отва ра и бол на пи та ња: Ко је из дао сво ју зе мљу 
а ко јој је остао ве ран; ко је из дај ник а ко па три о та? Да ли су из дај ни ци они ко ји су 
оти шли, на пу сти ли отаџ би ну по то ну лу у кр ва ви рат и са чу ва ли чи сте ру ке или они 
ко ји су оста ли да рас пи ру ју сле пу мр жњу, да уби ја ју или да бу ду уби је ни, на пу стив ши 
сво је иде а ле и по га зив ши вла сти те мо рал не нор ме? Адам на јед ном ме сту ка же: „Ни-
сам ја ни куд оти шао, зе мља је оти шла.“ Из гнан ство ни је до бро, пра во и уни вер зал но 
при хва тљи во ре ше ње, оно је тра ги чан из лаз из не ре ши ве ди ле ме и са мо нај ма ње 
ло ша ал тер на ти ва. Отаџ би на тре ба да за слу жи љу бав, не мо гу се во ле ти и слу ша ти 
ње не су лу де и ко рум пи ра не во ђе ко је из вла сти тих ин те ре са во де у са мо у би лач ко 
на си ље и ко је пре зи ру људ ски жи вот.

Амин Ма луф има пу но ем па ти је за ове рас по лу ће не, тра гич не лич но сти по што је 
и он сам осо ба са за мр ше ним и па ра док сал ним иден ти те том. На и ме, он је Ара пин и 
Фран цуз, хри шћа нин (и то мел кит: гр ко-ка то лик), ко ји је од га јан у арап ској, му сли ман-
ској кул ту ри, али је ин те лек ту ал но са зре вао усва ја ју ћи за пад ну кул ту ру.

По се бан про блем у овом де лу све та је раз вој не га тив ног иден ти те та код оних 
ко ји су у ра то ви ма по ра же ни и по ни же ни. Не га тив ни иден ти тет, по Ерик со ну, озна ча-
ва до жи вљај сво јих су штин ских ка рак те ри сти ка лич но сти као рђа вих или без вред них, 
а се бе са мог као опа сног, злог, не мо рал ног или ни же ра зред ног ство ре ња. У са вре ме-
ном ислам ско-арап ском све ту (од Па ки ста на, пре ко Си ри је до Ал жи ра), ка ко до бро 
за па жа До ми ник Мој си, на сце ни је „кул ту ра по ни же ња“. За ову кул ту ру осо бе но је 
код љу ди осе ћа ње не у спе ха, по ра за и не по ве ре ња да мо гу соп стве ним сна га ма да се 
по но во уз диг ну, као и осе ћа ње да их За пад гле да по до зри во и с ви си не. У арап ском 
све ту пре вла да ва да нас осе ћа ње да их За пад пре зи ре, да се под сме ва њи хо вим све-
ти ња ма и из вр га ва ру глу њи хо ву ре ли ги ју и кул ту ру.6 Ово осе ћа ње са вр ше но до бро 
раз у ме и књи жев но су ге стив но ар ти ку ли ше Ма луф. Ње гов ју нак, Ра ми рез, без об зи ра 
што је успе шан по слов ни чо век, осе ћа да је у очи ма За па да омра жен и пре зрен као 
вар ва рин, те да и он но си на че лу не ви дљи ви пе чат сра ма са мо за то што је ро ђен као 
Ара пин. „Они ко ји го во ре мо јим је зи ком, они ко ји ис по ве да ју мо ју ве ру, сву да су ома-
ло ва жа ва ни, и че сто пре зре ни. При па дам, од ро ђе ња, јед ној по бе ђе ној ци ви ли за ци-
ји, и ако не же лим да се од рек нем се бе, осу ђен сам да жи вим с том мр љом на че лу.“ 
Овај из о па че ни об лик иден ти те та, не га тив ни иден ти тет фор ми ра се у дру штву ко је 
по чи ва на до ми на ци ји, на тла че њу и ис кљу чи ва њу ма њин ских, стиг ма ти зо ва них гру-
па од стра не моћ не ве ћи не. На тај на чин, „они ко ји су тла че ни, ис кљу че ни и из ра бљи-
ва ни не све сно ве ру ју у ло шу сли ку ко ју пред ста вља ју, а ко ју су о њи ма на пра ви ли они 
до ми нант ни”.7 Суд би на арап ских ими гра на та на За па ду је у нај ве ћој ме ри у ру ка ма 
те ве ћи не. „Цар ство је пу но Ати ла ко ји са ња ју да по ста ну рим ски гра ђа ни и ко ји ће се 
на кра ју пре тво ри ти у вар вар ске осва ја че. Ра ши риш ми ру ке, и спре ман сам да умрем 

5 Исто, стр. 318.
6 Доминик Мојси, Геополитика емоција, Clio, Београд, 2012.
7 Ерик Х. Ериксон, Идентитет и животни циклус, Завод за уџбенике, Београд, 2003, стр. 44.



182

за те бе. За тво риш ми вра та пред но сом, и по же лим да уни штим тво ја вра та и тво ју 
ку ћу“, сјај но ту ма чи Ма луф пси хо ло ги ју од ба че них.

При ча о ло кал ној дру жи ни по лет них, мла дих љу ди, ме ђу тим, у овом ро ма ну до би-
ја мно го ши ри зна чај. То је ујед но при ча о чи та вом јед ном све ту и о јед ној епо хи, али 
и при ча о „нај срећ ни јем до бу“, о мла до сти, о мла ди ма, о њи хо вим вред но сти ма, иде-
а ли ма, осе ћа њу да мо гу да ме ња ју свет и пле ме ни тим за но си ма, ко ји се бру тал но 
ру ше и не ста ју у не по врат. При ча о жи во ти ма тзв. ма лих, обич них, са гле ди шта исто-
ри је ано ним них љу ди, по ку ша ва да им, упр кос бро до ло му, дâ сми сао и спа се их од 
за бо ра ва. Мо жда тај њи хов жи вот, са сно ви ма и раз о ча ра њи ма и не вре ди мно го, али 
то је нај дра го це ни је што они има ју. И још не што, че сто ове ма ле, лич не жи вот не при-
че о не по зна тим по је дин ци ма, бо ље, ја сни је и сна жни је осве тља ва ју су шти ну не ке 
исто риј ске епо хе не го ве ли ке при че о ве ли ким исто риј ским љу ди ма. 

Ова Ма лу фо ва књи га још јед ном по ка зу је не ке од пред но сти књи жев ног по гле да 
на про бле ме кри зе и кон фу зи је иден ти те та, де ху ма ни за ци је и стиг ма ти за ци је дру-
штве но мар ги нал них гру па, на тра ги ку на сил ног ре ша ва ња дру штве них су ко ба, на 
опа сно сти хи пер тро фи је ко лек тив ног иден ти те та и мно ге дру ге про бле ме ко ји су 
исто вре ме но и у жи жи дру штве них и ху ма ни стич ких на у ка. Све ове про бле ме на у ка 
ана ли зи ра хлад но, објек тив но, ап стракт но, без лич но и бес крв но, док књи жев ност о 
њи ма го во ри са пу но стра сти, кон крет но, соч но, из лич ног, ду бо ко су бјек тив ног угла. 
Ро ман Дез о ри јен ти са ни, баш као и сва ка пра ва књи жев ност, је сте при ча ко ја опи су је, 
ту ма чи, кат кад улеп ша ва, али у сва ком слу ча ју на кнад но осми шља ва људ ске суд би не, 
да је зна че ње и опле ме њу је жи вот и смрт по је дин ца.




