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АУТОПОРТРЕТ КРОЗ КЉУЧАОНИЦУ
(Семездин Мехмединовић: Књига прозорâ, Фрактура, Запрешић, 2014)

Ни је не по зна та и рет ка чи ње ни ца да по сто је пи сци – огра ни ча ва ју ћи се ов де на 
про зне ства ра о це јер је у слу ча ју пе сни ка си ту а ци ја очи глед но спе ци фич на – ко ји 
це лог жи во та пи шу „исту књи гу“: њи хо во сва ко но во де ло под се ћа на ста ро, об ра ђу-
је исту ве ли ку при чу, по ти че из иден тич ног је згра и су штин ски не до но си ни шта но во 
ни њи хо вом из ра зу, ни ти књи жев ној про дук ци ји, а на кра ју, ни чи та о ци ма ко ји се 
осе ћа ју из не ве ре но. Прем да по ја ва ова квих ауто ра не мо ра ну жно би ти не га тив на – 
по зна ти су при ме ри ко ји су ипак ства ра ли вр ло ква ли тет на за себ на де ла, са свим за-
до во ља ва ју ћа ако су из дво је на од оста лих – она ипак ни је не што че му тре ба кли ца ти. 
Са дру ге стра не, са вре ме на про за има пи сце чи је се ак ту ел не књи ге на ста вља ју на 
прет ход не, али их по спе шу ју, ажу ри ра ју, уна пре ђу ју и во де до на ред ног ко ра ка, или 
сте пе ни це, ка ква ли тет ној про дук ци ји. Не на во де ћи лич не фа во ри те или име на при-
зна та на гра да ма и кри ти ком, вре ди ис та ћи да је Се ме здин Мех ме ди но вић је дан од 
та квих ауто ра: ње го ва из да ња пред ста вља ју на пре дак у од но су на ста ра и, иако по-
ти чу из по ме ну тог иден тич ног је згра, да ју увек но ве и бо ље ре зул та те, не до во де ћи 
пу бли ку до бар тов ског déjà-lu ефек та. Та кав је слу чај и са ово го ди шњим на сло вом 
Књи га про зорâ.

Ова збир ка осам де се так не на сло вље них (и у са др жа ју пе снич ки озна че них пр вим 
ре чи ма или сти хо ви ма) по ет ско-про зних це ли на, упот пу ње на ауто ро вим цр те жи ма, 
украт ко се мо же опи са ти као по сма тра ње све та и де фи ни са ње чи ни ла ца ствар но сти 
у не ко ли ко реч(ен)и(ца). Књи жев но-ли ков не ми ни ја ту ре су се бр зо усто ли чи ле као 
ње гов аутен тич ни из раз у прет ход ном де лу, Ауто пор трет с тор бом (Фрак ту ра, 2012. 
и Bo o ka, 2013), по став ши не што што се мо же сма тра ти осо бе ним и ви зу ел но пре по-
зна ти. Че сто се, а ве за но за увод ну те зу о пи сци ма ко ји гра де сво је де ло у сва ком на-
ред ном из да њу, мо же ис та ћи ка да је до шло до ис тан ча ног сти ла ко ји аутор при хва та, 
и у јед ном тре нут ку га ви ше не на до гра ђу је, об ли ку је или ме ња, већ јед но став но ства-
ра у том за цр та ном кљу чу. За Мех ме ди но ви ћа та тро стру ка ком би на ци ја илу стра ци ја, 
крат ких про зних це ли на и пе сни штва у не ко ли ко сти хо ва тво ри тра же ни из раз у ко јем 
се нај у спе шни је сна ла зи. Из тог раз ло га је у овом де лу спо со бан да го во ри ујед на че-
ним и кон стант но ква ли тет ним гла сом: про на шав ши оквир, са да ла ко за пи су је сво је 
пре о ку па ци је у од ре ђе ном ма ни ру, да ју ћи ипак знат но ви ше про сто ра по е зи ји и до-
не кле се вра ћа ју ћи сво јој ра ни јој ли ри ци, по нај ви ше збир ци Sa ra je vo Blu es (1995). 

А шта је, на по кон, то о че му пи ше и ка ко се то пре тва ра у цр теж, ре че ни цу, стих? 
Украт ко, али не и ба нал но, у пи та њу су еми грант ски жи вот, аме рич ко гра ђан ство, пад 
дру штве них вред но сти, кри за иден ти те та и све та, те слу чај не сва ко днев не, на мо мен те 
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ап сурд не и на су мич не сце не. Док се у збир ци Ауто пор трет с тор бом Мех ме ди но вић 
фо ку си рао на бе ле шке о љу ди ма ко је ви ди и ко јих се се ћа, у овој се та ко ђе окре ће и 
не жи вим ства ри ма, објек ти ма, ар те фак ти ма ко ји су исто вре ме но ту ма чи и по сма тра-
чи аме рич ког но вог ве ка. Он и да ље ком би ну је упра во уоче но и дав но про жи вље но 
(„У ову ка фа ну свра тим сва ког да на, гле дам у ча шу ис пред се бе и ми слим о до га ђа ји ма 
и љу ди ма из мо је про шло сти.“), али у из ме ње ном об ли ку. На тај на чин је од днев нич-
ких бе ле шки о сно ви ма, на ви ка ма, ин ти ми, при ја тељ ству и раз ми шља њи ма о смр ти 
на кон пре жи вље ног ин фарк та пре шао у „ужи“ свет ко ји, ско ро нео че ки ва но, успе ва 
да от кри је ду би ну сло је ва ње го ве ствар но сти. Основ ни „оквир“ по сма тра ња све та 
је су про зо ри из на сло ва1 – би ло да се ра ди о до ку мен то ва њу ви ђе ног из ку ће/ ста на/ 
кан це ла ри је/ ре сто ра на/ ауто мо би ла/ так си ја/ ауто бу са/ во за/ ме троа или са мо кроз 
оквир на о ча ра, пи сац исто вре ме но от кри ва и свој свет и за шти ће ну по зи ци ју, чак и 
ка да гле да уну тра, из спо ља шње сре ди не у уну тра шњост ин ти ме („За ста нем уз осви-
је тље ни про зор дво спрат ни це на глав ној ули ци: у про зо ру је пас ко ји гле да у ме не без 
ра до зна ло сти, као да ме не ви ди.“). По ста вља се на скром ни пи је де стал са ко јег не 
по тен ци ра сво ју над моћ над су гра ђа ни ма, већ их, та ко из дво јен, ус пе ли је по сма тра и 
бе ле жи.2 И да ље је ма хом нем, рет ко уче ству је у дра ма ма сво јих „су бје ка та“, не ула зи 
у њи хо ве жи во те ак тив но. Ауто пор трет с тор бом је де фи ни сао ње го во ме сто у од-
но су на око ли ну, са мог се бе и чин по сма тра ња: ту је on опи сао свој еми грант ски по-
ло жај, про сто ре ко је на се ља ва, ка ко уоча ва љу де, шта при вла чи ње го ву па жњу, на 
ко је на чи не их из оп шта ва из го ми ле, шта при ме ћу је на њи ма, ка ко бе ле жи спе ци фич-
не де та ље и, на кра ју, ка ко их опи су је и цр та, по ку ша ва ју ћи да уз по моћ не ко ли ко 
ли ни ја и ре че ни ца пред ста ви њи хов кро ки ко ји по при ма уло гу ми ни-би о гра фи је. 
Књи га про зорâ, ме ђу тим, из о ста вља овај про цес и сма тра га већ при сут ним у чи та лач-
кој све сти, сто га са да ви ше не ма по тре бе за ауто по е тич ким по ја шње њи ма, већ се 
Мех ме ди но вић јед но став но пре пу шта па си о ни ра ном ски ци ра њу ствар но сти ко ју 
гра ди у не ко ли ко де та ља. Тен ден ци ја оста ја ња на ру бу до га ђа ја да би се они аутен-
тич ни је и ис кре ни је по сма тра ли ни је, на рав но, не по зна та у књи жев но сти, а у слу ча ју 
Мех ме ди но ви ћа је иста би ло да се ра ди о Бо сни или Аме ри ци, без ика кве про ме не 
– на по слет ку, про зо ри су исти на сва ком ме ри ди ја ну. Са мог се бе опи су ју ћи као по-
сма тра ча и бе ле жни ка оно га што гле да, ма где да се на ђе, аутор при зна је да ње го ва 
фи зич ка по зи ци ја у да на шњем све ту не ме ња по глед на тај свет.3 Отуд на иден ти чан 

1 О њи ма је пи сао и у прет ход ном де лу: „Ако из у зме мо на сил не ми гра ци је, ве ћи на љу ди би ра 
но во мје сто као адре су ко ја им жи вот чи ни под но шљи ви јим. Уви јек сам, са да ми се то чи ни 
очи тим, би рао стан у од но су на оно што је по глед с ње го вог про зо ра. У ра ди кал ној искре но сти, 
мо гао бих ре ћи да је за ме не сви јет оно што са сво га про зо ра ви дим“ („Пред се лид бу“).
2 Ауто по е тич ки то опи су је ста вља ју ћи ју на ка у свој по ло жај: „Сва ке го ди не на јед ну ноћ до пу-
ту је у град, уђе у так си на аеро дро му, а он да се во зи спо ред ним ули ца ма, па жљи во осмо три 
два или три про зо ра, зу ри у ли ца про ла зни ка, али из аута не из ла зи, гле да из ноћ ног так си ја 
град, као што се из сје ди шта у ки ну гле да филм, кру жи ци је лу ноћ, и при је сун ца оде, као да га 
ни је ни би ло.“
3 До пу њу ју ћи ра ни ји ци тат, у ин тер вјуу ка же: „Али и ов дје опи су јем оно што око се бе гле дам. 
Исто сам чи нио и у Са ра је ву. Ја сам, ка жем, по сма трач. У том сми слу се ни шта ни је про ми је ни ло. 
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на чин, са слич ним или ком па ра тив ним ре зул та ти ма и исто вет ном за ин те ре со ва но шћу 
се про у ча ва ју и опи су ју ауто ро ви не ка да шњи и тре нут ни су гра ђа ни, па та ко не чу ди 
што Књи га про зорâ на су сед ним стра ни ца ма до но си, на при мер, за пис о мла дим љу-
бав ни ци ма из осам де се тих го ди на XX ве ка („Он сти же од Му зич ке шко ле, она се спу-
шта с Вр ба њу ше, за у ста ве се у окви ру мо га про зо ра. [...] Де вет мје се ци ста но вао сам 
у том при зем ном ста ну и сва ки по глед кроз про зор био је ра ван чу ду“) и крат ку аван-
ту ру о про на ђе ном псу на аме рич ком тлу („У по врат ку ку ћи, Х. је по ку пи ла пса лу та-
ли цу. На огр ли ци је угра ви ран број те ле фо на. Ја ви ла се, оти шла је на адре су и пре да-
ла пса срет ном вла сни ку ко ји у Ар линг то ну има ре сто ран Lost Dog Ca fe“). Ова кве ахро-
но ло шки по ре ђа не, на из глед не план ски на ба ца не и пот пу но фраг мен тар не по ве сти 
се ипак спа ја ју у јед ну у ко јој се пре по зна је пост мо дер ни свет ли шен ве ли ких на ра ти-
ва ко ји је из гу био сми сао и ве ру у њих јед на ко сна жно у Ар линг то ну и Са ра је ву. Све стан 
по тро шно сти жи во та, ауто ру је је ди но мо гу ће тра жи ти сми сао у сит ни ца ма ко је опа-
жа кроз про зор: те ле фон ко ји зво ни, пар ки ра ни ауто мо би ли, де чи је играч ке, стар ци 
са за ста ва ма, та ба ке ре, пси, оде ћа, тре шње, итд. Опет, ја сно је да ни ово ни је епо хал но 
от кри ће Мех ме ди но ви ћа, али оно што ње гов ру ко пис из два ја од оста лих ко ји при ме-
ћу ју исте све при сут не ства ри је су по ме ну ти из ва ја ни из раз, ефе кат и фор ма.

Пи шу ћи о сво јим „јед но ми нут ним но ве ла ма“ у исто и ме ној збир ци (1968, ка сни је 
до пу ње на; код нас пре ве де на 1983, 1985. и 2000), ма ђар ски аутор Иштван Ер кењ је, 
уво де ћи но ви не у већ по сто је ће окви ре крат ке про зе, опи сао ка ко би ње го ви тек сто-
ви мо гли да се упо зна ју, су ге ри шу ћи не са мо чи та о ци ма ка ко да им при сту пе, већ и 
де фи ни шу ћи но ви жа нр. Увод ни текст, „Упут ство за упо тре бу“, го во ри да ове крат ке 
цр те „чо ве ку ште де вре ме, јер не из и ску ју ви ше не дељ ну или ви ше ме сеч ну па жњу“, а 
мо гу се чи та ти „се де ћи или сто је ћи, на ве тру или на ки ши, чак и у пре пу ном ауто бу су. 
У ве ћи ни од њих мо же мо ужи ва ти и у хо ду!“ Оне се, да кле, чи та ју у по ов ском „јед ном 
да ху“, исто као Мех ме ди но ви ће ве це ли не Књи ге про зорâ: мак си мал на ре дук ци ја нај-
ве ћег бро ја њих, па чак и по ет ских де ло ва, до во ди до то га да оне по ста ну пред став-
ни ци фор ме ко ја се у са вре ме ној свет ској кри ти ци и те о ри ји зо ве flash fic tion (тер ми ни 
ко ји озна ча ва ју срод не или исте об ли ке су ми кро/ми ни при ча, вр ло крат ка при ча или 
крат ка крат ка при ча; у по е зи ји је при су тан на зив flash po e try). Пи шу ћи о про зи овог 
ауто ра, кри ти ча ри је оправ да но на зи ва ју фраг мен ти ма, при ча ма, при чи ца ма, бе ле-
шка ма, цр ти ца ма, ми кро е се ји ма, ми ни-ре пор та жа ма и дру гим име ни ма, али се оне 
ле ги тим но мо гу озна чи ти и као flash fic tion/po e try. Овај об лик од ли ку је од ба ци ва ње 
ско ро свих стан дард них на ра то ло шких еле ме на та и оста вља ње су шти не и ко сту ра 
при че ко ја се чи та о ци ма пре да је на ин тер пре та ци ју и до пу ња ва ње: иако не ке по се-
ду ју по тен ци јал за ду же об ли ко ва ње, иде је пред ста вље не на овај на чин су на мер но 
огра ни че не, де лом због лич ног из бо ра ауто ра ко ји не ма пре тен зи ја за обим ни је пи-
са ње, а де лом за то што су, ако су до бро сро че не, са свим до вољ не да опи шу до га ђај. 
Ни је слу чај но што Мех ме ди но вић у ин тер вју и ма по ми ње Фе лик са Фе не о на, фран цу-

Мој сви јет, па он да и књи жев ни, про ми је нио се оно ли ко ко ли ко се ре ци мо про ми је нио по глед 
кроз про зор. Ина че ми слим да је сви јет, при је све га, оно што са свог про зо ра ви ди мо.“ Ми ћа 
Ву ји чић, „Се ме здин Мех ме ди но вић: Сви јет је оно што ви ди мо с про зо ра“ (ин тер вју). Пор тал 
Но во сти, 12. но вем бар 2014.
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ског пи сца и кри ти ча ра ко ји је у књи зи Ро ма ни у три ре да (No u vel les en tro is lig nes) 
пи сао упра во ова кве бе ле шке: крат ке, огра ни че не и су шта стве не. Не са мо да пе сму 
„Са мо ћа“ илу стру је вла сти том ру ком над том књи гом, већ се на ста вља на ње го ву по-
е ти ку скра ћи ва ња и у сти хо ви ма („На ме тро стра ни ци / Ar ling ton Ce me tery, / из ла зе / 
и отва ра ју ки шо бра не / ли је пе мла де же не: // уред но на шмин ка не / иду на гро бље / у 
по сје ту / му же ви ма“) и у про зи („Упра во је сти гла из Бо сне, и ку пу је но ву одје ћу. Дви-
је су црн ки ње (про да ва чи це у овој рад њи) с раз ло гом збу ње не ње ним об ја шње њем 
да же ли ку пи ти ча ра пе у бо ји ко же“). Мо же се ви де ти да Књи га про зорâ пред ста вља 
на ред ни сте пен ре дук ци је про зног из ра за пи сца на кон днев нич ког ро ма на Ру ски ком-
пју тер у ко јем су сва ки до га ђај и при ча об ли ко ва ни у по јед ном па су су и збир ке Ауто-
пор трет с тор бом где се они пре тва ра ју у бе ле шке и ски це про ла зни ка и су гра ђа на. 
Па ра док сал но, док ре чи по ста ју спо ра дич ни је, илу стра ци је су са да бо га ти је и ви ше 
ни су тек цр но-бе ли пор тре ти у не ко ли ко по те за, већ и сце на, пеј заж и сва ко днев ни 
пред мет пун бо је. Ин ди ка тив но и сми сле но не окон ча ва ју ћи сво је тек сто ве тач ка ма, 
Мех ме ди но вић их све ве же у ве ћу це ли ну и об ли ку је ко хе рент но де ло ко је го во ри 
мно го – јер док је прет ход ни на слов књи га се ћа ња и соп ства, ово је књи га и осе ћа ња 
и ви зу ел не на дра же но сти – у вр ло ма ло тек ста ко ји се, опет, по и гра ва са бе ли на ма и 
пра зним про сто ром на стра ни ци, по пут, на при мер, ово го ди шње збир ке Can’t and 
Won’t Ли ди је Деј вис, Ма лих при ча (и свих збир ки „са же тих при ча“) Да ви да Ал ба ха ри ја, 
до не кле Ка ве за Звон ка Ка ра но ви ћа и не ких слич них из да ња.

Има ју ћи у ви ду да се збир ка Ауто пор трет с тор бом по ја ви ла на срп ском тр жи шту 
го ди ну да на на кон хр ват ског, би ло би оче ки ва но, и по хвал но, да се исто до го ди и са 
овом, по себ но за то што је по ме ну то де ло до бро при хва ће но код кри ти ке и пу бли ке, 
те је по ста ло је дан од бо љих ре ги о нал них про је ка та из да вач ке ку ће Bo o ka. Уз то, овај 
аутор на ви ше осно ва обра зу је ве зе са но вим из да њи ма на ше књи жев но сти, те је ње-
го во сме шта ње у овај кон текст при род но и оче ки ва но. Фраг мен ти ко ји тво ре Књи гу 
про зорâ оства ру ју сво ју уни вер зал ност не са мо на осно ву то га где на ста ју, већ и где 
се чи та ју – опет, они про зо ри из Са ра је ва и Ар линг то на се не раз ли ку ју су ви ше од 
на ших – а, ка ко се ба ве укра де ном сва ко днев ни цом, аде кват но би их би ло от кри ва ти 
упра во у тим „ер ке њев ским“ мо мен ти ма: у ауто бу су, так си ју, лиф ту, че ка о ни ци зу бар-
ске ор ди на ци је, ре ду у су пер мар ке ту, че ка ју ћи по ру че ни ру чак или на па у зи за ка фу.




