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ЛИЧНА АРХЕОЛОГИЈА И ГОДИНЕ  
КОЈЕ СУ ПОЈЕЛИ РАТОВИ

(Иван Ловреновић: Нестали у стољећу,  
Фрактура–Synopsis, Запрешић–Сарајево, 2013)

Књи га ко јој је њен аутор дао на слов Не ста ли у сто ље ћу са сто ји се за пра во из де-
ло ва већ об ја вље них, или из фраг ме на та не ко ли ко мо гу ћих књи га истог пот пи сни ка. 
Су де ћи по оно ме што чи та лац до зна је на са мом по чет ку она је, нај пре, знат но про ши-
ре на и пре и на че на вер зи ја прет ход ни це под на зи вом Li ber me mo ra bi li um (За греб, 1994), 
а то ће ре ћи по сле рат но, post fe stum са чи ње но из да ње књи ге ко ју је Иван Ло вре но вић 
пр ви пут пу бли ко вао као не ку вр сту лич но ин то ни ра ног ва па ја у бу ци и бе су ак ту ел-
ног бо сан ског ра та. Учин ци и по сле ди це по ме ну тог ра та у ви ду не стан ка и уни шта ва-
ња ауто ро вих ру ко пи са, ве ли ким де лом за те че них у не вре ме у за ви чај ном Мр ко њић 
Гра ду, ов де до след но име но ва ном ста рим, „тур ским” име ном Вар цар (пре ма пр во бит-
ном Вар цар-ва куф), до ве ли су до то га да оно што је пи сац ус пео да са чу ва и спа се од 
не ста ја ња, ма кар и би ло не до вр ше но или пак не пот пу но, по ста не око сни цом ове, у 
исти мах про ви зор не и ко нач не це ли не, об је ди ње не под но вим на сло вом ко ји је као 
не ка вр ста мо гу ће, ла пи дар не „фор му ле“ за раз у ме ва ње по ну ђен чи та лач кој пу бли ци.

И ма да их је на ауто ро вој ин тер нет-стра ни ци мо гу ће про на ћи уз од ред ни цу „ро-
ман“, Не ста ли ма у сто ље ћу ипак, чи ни се, ви ше при ста је озна ка жан ров ског хи бри да 
ко ји има обе леж ја ме мо а ра, днев ни ка, при по ве сти, исто ри о гра фи је, есе ји сти ке, по-
ет ске про зе и још ко је че га. У увод ној бе ле шци „О на ста ја њу“ Ло вре но вић тек сту ал не 
сег мен те но во са чи ње не це ли не ме та фо рич но име ну је као „ис ко пи не и кр хо ти не, 
ла пи да ри је јед не особ не књи жев не ар хе о ло ги је“, на ста ле та мо где је ис кр сла „те шко 
про ход на гра ни ца из ме ђу на ших бив ших и на ших са да шњих жи во та“. Ти ме је, на рав но, 
опи са на она дру га, не по е тич ка не го – ка за но до сет ком Да ни ла Ки ша – по-етич ка 
стра на овог на ро чи тог пи са ња ко је оно што га об је ди њу је по ку ша ва да на ђе у ра за-
би ра њу сред не ра за бир љи вог, у не ку ру ку и не за ми сли вог рас та ка ња спи са тељ ске 
ег зи стен ци је под бру тал ним на ле том фи зич ког, пси хич ког, по ли тич ког на си ља што је 
тра ја ло го ди на ма, оста вља ју ћи нео т кло њи ве по сле ди це и не из бри си ве тра го ве.

Ре тор ски из раз по ме ну тог ра за би ра ња у рас та ка њу ја вља се пре све га у ауто и ро-
ниј ски име но ва ном ли ку вла сни ка успо ме на ко ји се „по ја вљу је не кад као ино ко сна 
фи гу ра, не кад сто пљен с оним ко ји би ље жи“, а „гра ни ца из ме ђу њих по сто ји али је 
не ја сна и по мич на”, ка ко при ме ћу је сâм аутор. Има ти „вла сни штво“ над успо ме на ма, 
то не сум њи во зна чи има ти сво је вр сну дис тан цу пре ма њи ма, а не до жи вља ва ти их 
ин тим но, при сно, као оно што је део по вла шће но при ват ног све та; то зна чи „по се до-
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ва ти“ успо ме не у не ку ру ку као све оно што се ина че по се ду је и што се сто га та ко ђе 
мо же и оту ђи ти, ина че не би би ло „вла сни штво“, не го би јед но став но би ло. Би ти вла-
сник успо ме на, пре ма то ме, у из ве сном сми слу зна чи не би ти ви ше са свим у вла сти 
се бе са мо га као оно га ко ји је нео ту ђив јер је јед нак зби ру сво је про шло сти и са да-
шњо сти као две ју ди мен зи ја јед ног те истог, соп стве ног бив ство ва ња.

Стил ски, у не ку ру ку и сти ле мат ски из раз ове па ра док сал не по зи ци је пред ста вља-
ју, ло гич но, „оту ђе не“ фи гу ре гра ма тич ког дру гог („Очи ју не мо жеш ски ну ти...“, „Јер ти 
у гла ви зво не ди до ве ри је чи...“ итд.), од но сно тре ћег ли ца јед ни не, чи ји је нај и зра зи-
ти ји екс по нент онај ко ји би ље жи, већ по ме ну ти al ter ego на ме сту пр вог ли ца вла сни ка 
успо ме на, фа мо зног Ја, као за ступ ни ка тра ди циј ски „ста бил не“ фан та зме Су бјек та, тог 
сто ле ћи ма већ екс клу зив ног „вла сни ка“ Соп ства. Оп се сив но се и симп то ма тич но име-
ну ју ћи у су бје кат ски „пра зним“, тј. „отво ре ним“ за ме нич ким и имен ским, при то ме 
ал тер ни ра ју ћим ви до ви ма не-соп стве них ин стан ци, Ло вре но ви ћев скрип тор ски вла-
сник успо ме на (или мо жда скрип тор ски вла сник Ло вре но ви ће вих успо ме на?) обе ло-
да њу је упра во ону „те шко про ход ну гра ни цу“ из ме ђу про шлог и са да шњег жи во та 
ко ја се че кон вен ци о нал но схва ће ни сми сао пи са ња као са мо о бли ко ва ња и са мо по-
твр ђи ва ња. И ма ко ли ко би ла са мо пот ка зу ју ћа и тран спа рент на, ова „игра“ ре тор ским 
иден ти те ти ма ни је, ме ђу тим, пу ка но ми на ли стич ка екви ли бри сти ка, за то што иза ње 
сто ји осве до че но ег зи стен ци јал но рас та ка ње из го ди на ко је су по је ли ра то ви као 
сво је вр сни ге не ра тор.

Пе ки ћев ска син таг ма „го ди не ко је су по је ли ра то ви“ од но си се при то ме на но ве 
(за пад но)бал кан ске ра то ве де ве де се тих го ди на про шлог сто ле ћа, али и на Дру ги свет-
ски рат као не ку вр сту њи хо ве „мај ке“, а за тим и на дру ге ра то ве ко ји су тут ња ли овим 
про сто ри ма још та мо не где од XVII ве ка и о ко ји ма се та ко ђе пи ше у овој књи зи. „Рат 
за у ви јек“, та ко, с раз ло гом, чи ни се, гла си на зив јед ног од оде ља ка у оном ње ном де-
лу ко ји је на сло вљен са „Пе пео, успо ме не“. Без мно го пре те ри ва ња мо гло би да се 
ка же да онај ко ји би ље жи нај ве ћи део то га у Не ста ли ма у сто ље ћу за и ста и за пи су је 
из по зи ци је пре би ра ња и „џа ра ња“ по мен тал ним оста ци ма оно га што је пре те кло и 
пре жи ве ло из про те жног ис ку ства „веч ног“ ра то ва ња као по сле ди це, ре кло би се, 
ко лек тив не дис по зи ци је и, опет пе ки ћев ски ка за но, пре о вла ђу ју ће „мар ци јал не пси-
хо ло ги је“ на За пад ном Бал ка ну. 

Симп то ма тич на је, у том сми слу, ауто ро ва бри га за ма кар при бли жно да ти ра ње 
оде ља ка и ма њих це ли на го ди ном на стан ка као не ком вр стом ло кал не „ко тве“ или 
при бли жног хро но ло шког ори јен ти ра сред жан ров ске и тек сту ал не ра зно ли ко сти 
вла сти тог пи са ња. Од у ста ју ћи од те жње за пот пу ном ре кон струк ци јом из гу бље ног и 
не ста лог Ло вре но вић, на и ме, не од у ста је и од по тре бе за ус по ста вља њем ње го ве 
ма кар при бли жно аутен тич не, иако пар ци јал не сли ке ко ја би на не ки на чин мо гла да 
до ча ра оно што се по сле све га по ја вљу је као бит но. „Мик су ју ћи“, по не кад и ин вер зив-
но, раз ли чи то да ти ра не ми кро це ли не у окви ру истих де ло ва књи ге („Пе пео, успо ме-
не“, „Bo sna ar gen ti na“) он при то ме, дру гим ре чи ма, не ста вља те жи ште на сук це сив ност 
до га ђа ња и(ли) пам ће ња, не го на њи хов уну тар њи, про блем ско-те мат ски „по ре дак“. 
На ме сто не по врат но иш че зле и(ли) не по сто је ће то тал но сти, на овај или онај на чин 
увек иде о ло шки кон та ми но ва не, Ло вре но вић – ако то по во дом ове осо бе не књи ге 



221

не ће за зву ча ти од већ те о риј ски – афир ми ше за пра во из ба вљу ју ћу син гу лар ност и 
спа са ва ју ћу пар ти ку лар ност. 

Оту да су „глав ни ју на ци“ ове књи ге не пот пу ни, за бо ра вље ни, мар ги на ли зо ва ни, 
али окре пљу ју ће при сни „ма ли“ љу ди, про сто ри, ло ка ли те ти: ауто ров „дид“ ко ји, као 
у ка квој „кла сич но“ ре а ли стич кој на ра ци ји, у це лом јед ном де лу Не ста лих... го во ри 
„аутен тич ном“ ика ви цом; мај ки на пе не лоп ска фи гу ра, за у век обе ле же на че ка њем 
„ње зи ног чо вје ка“, не тра гом не ста лог че тр де сет пе те; Шва бо Ви ли, вој ник ко ји „ни шта 
ни је на пи сао, ни шта ис тра жио“, али се на кон ра та про сла вио оспо со бив ши ло кал ну 
пи ла ну; Љу де вит Ла уш, вар цар ски фра ње вач ки жуп ник и „беч ки док тор“ ко ји је по-
чет ком про шлог сто ле ћа от по слат у Аме ри ку на кон афе ре с јед ном но се ћом де вој ком, 
да та мо до тра је сво је да не; дру ги фра ње вач ки фра три, ма ње или ви ше (не)по зна ти; 
нај по сле, на рав но, Вар цар и ње го во окру же ње, с број ним за бо ра вље ним или не ста-
лим ме сти ма ко ја на ста вља ју да жи ве у овој мо за ич но ме мо ар ској и (по лу)фик ци о нал-
ној про зи. То су, да кле, ег зем плар ни ак те ри Ло вре но ви ће ве ал тер на тив не „хи сто ри је 
од о здо“, ње го вог лич но ин то ни ра ног пи са ња ми мо тзв. глав них стру ја. 

Нај и зра зи ти је обе леж је ове ал тер на тив но сти пред ста вља, на осно ву прет ход но 
ка за ног, ауто ров афи ни тет пре ма нео фи ци јел ном трет ма ну у мно го че му про тив реч-
ног схва та ња исто риј ске исти не. Вла сник успо ме на и онај ко ји би ље жи у Ло вре но ви-
ће вој књи зи за пра во се стал но из ја шња ва ју кон тра фа мо зног сло га на „Исто ри ју пи шу 
по бед ни ци“, на За пад ном Бал ка ну по пра ви лу ко ри го ва ног пре ма на че лу „Исто ри ју 
пи ше мо Ми“: Ср би, Хр ва ти, Бо шња ци итд., и на тај на чин се опи ру но вим-ста рим на-
ци о нал ним (псе у до)иде о ло ги ја ма ко је су већ де це ни ја ма на де лу. По сле ди ца ова квог 
опре де ље ња је „би фо кал но“ пи са ње и у име „сво јих“ и у име „ту ђих“, јед на ко као и 
про тив „зва нич них“ исти на „сво јих“ и „ту ђих“, а у скла ду с чи ње ни ца ма, зна њем, лич-
ним ис ку ством ко је осве до чу је не зва нич не или скри ве не исти не о не ка да шњим и 
ско ра шњим ра то ви ма, ани мо зи те ти ма, по ли тич ким и кул ту ро ло шким кон тро вер за ма. 
Не по ште ђу ју ћи ни ко га, Не ста ли у сто ље ћу по нај ви ше су окре ну ти упра во чу ва њу 
се ћа ња на оно и оне ко ји су за тр ти и „ута ба ни“ офи ци јел ним при сту пи ма, уз афир ма-
ци ју „је ре тич ког“ уве ре ња да је та ко зва на исти на „ру жни ја од сва ке ла жи кад је дје-
ло мич на, ет нич ки се лек тив на“. На спрам дог ме о па пин ској не по гре ши во сти ов де, 
при ме ри це, сто ји „ха и ку“ сен тен ца ко ја ве ли „Ка ко му дро и ка ко су пер и ор но па да 
ки ша!“; су че ли це су мор ном за па жа њу да је „Бо сна стра ти ште ин ди ви ду ал но сти“ мо гао 
би да бу де по ста вљен сло ган „Жи вје ти без са тис фак ци је, али без гор чи не. Не ка те се 
и да ље све ти че и до ти че“; а на су прот „дру штве них ри ту а ла“ ко ји се у Бо сни сво де на 
мак си му „Слáга ти ли је пу лаж на ли је пу лаж“ на свој на чин афир ми ше се пак „пре о бра-
зба мен та ли те та до оно га ступ ња на ко јем би зна ње о дру го ме, за ни ма ње за сви јет 
дру го га по ста ла истин ска и ин тим на по тре ба и за до вољ ство“.

Због то га мо жда не би би ло не тач но ка за ти да етос ем па ти је на од лу чу јућ на чин 
обе ле жа ва и про жи ма ову књи гу у це ли ни. Би ло да је у пи та њу са жи вља ва ње с вла-
сти тим осквр ње ним пам ће њем, са о се ћај ност с иш че злим чла но ви ма по ро ди це, с 
не зна ним љу ди ма дру гих на ци о нал но сти, ве ро и спо ве сти и по ли тич ких опре де ље ња, 
или пак са за та је ним, од но сно за бо ра вље ним ак те ри ма бли же и не што да ље про шло-
сти, она јед на ко су ге стив но под се ћа на то да је Дру го(ст) пре вла да на као стра но(ст) 
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од ви тал не ва жно сти за ег зи стен ци јал но оп ста ја ње нас са мих. Без Дру го га и дру гих 
пре пу ште ни смо се би и соп стве ним не спу та ним за блу да ма на ми лост и не ми лост. 
Рђа ва ствар ност са мо стал них др жав них тво ре ви на и њи ма при ме ре них кул ту ра на 
За пад ном Бал ка ну у по след њих че тврт ве ка пред ста вља ви ше не го ре чи ти при лог у 
ко рист ова квог раз у ме ва ња. А лич на спи са тељ ска „ар хе о ло ги ја” ко ју је под за јед нич-
ким на сло вом Не ста ли у сто ље ћу пред чи та о ца из нео Иван Ло вре но вић увер љи во 
је све до чан ство о мо гућ но сти књи жев но ва ља ног и су ге стив ног упри зо ре ња тог дра-
го це ног раз у ме ва ња.




