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ИЗМИШЉАЊЕ BELLE ÉPOQUE
(Владимир Кецмановић и Дејан Стојиљковић:  

Каинов ожиљак, Лагуна, Београд, 2014)

Ро ман Ка и нов ожи љак ауто ра Кец ма но ви ћа и Сто јиљ ко ви ћа пра ти жи вот Иве Ан-
дри ћа у пе ри о ду не по сред но пред по че так Дру гог свјет ског ра та, док се на ла зио на 
мје сту ју го сло вен ског ди пло ма те у Тре ћем рај ху. Из бо ром ове те ме, не са мо због ка-
нон ског ста ту са Ан дри ће вих дје ла и чи ње ни це да је је ди ни Ју го сло вен ко јем је до ди-
је ље на Но бе ло ва на гра да за књи жев ност, већ и због исто риј ских окол но сти о ко ји ма 
је ри јеч, ауто ри су се би за да ли ве о ма ком пли ко ван за да так.

При је све га, по ста вља се пи та ње о из бо ру баш овог тре нут ка Ан дри ће вог жи во та, 
ко ји сва ка ко дје лу је за ни мљи во због ин три гант но сти од но са ди пло ма те Ан дри ћа 
пре ма на ци стич кој Ње мач кој. Са дру ге стра не, ова кав из бор не мо ра би ти до во љан 
да се по стиг не и умјет нич ки увјер љи ва на пе тост, те да се ко ке ти ра њем са исто риј ским 
де та љи ма за и ста и уве де у све ди ле ме Ан дри ћа, као књи жев ног ли ка јед ног са вре ме-
ног ро ма на. Још су ру ски фор ма ли сти ин си сти ра ли на ра зли ци из ме ђу оно га што би 
био лик у дје лу и оно га што је исто риј ска лич ност ко ја је ин спи ра ци ја за фор ми ра ње 
ли ка. Ако је Ан дрић био ин три гант на фи гу ра, од ње го вих мла да лач ких ак тив но сти у 
Мла дој Бо сни, пре ко ди пло мат ске слу жбе, до изо ла ци је у то ку ра та, али и од би ја ња 
да се пот пи ше до ку мент ко јим се осу ђу ју ју го сло вен ски ко му ни сти, ако нас до дат но 
ин три ги ра ње го ва ка сни ја по ву че ност, то ни ка ко не зна чи да је и лик ког су ство ри ли 
Кец ма но вић и Сто јиљ ко вић јед на ко за ни мљив. Не са мо да им ни је по мо гао из бор 
те ме, ко ји је мо гао са мо да по ве ћа чи та тељ ска оче ки ва ња, већ су та су ви ше ве ли ка 
оче ки ва ња, не у вјер љи вом из вед бом, до дат но не за до во ље на.

Ауто ри су ам би ци о зно иза бра ли и глав ног ли ка и епо ху, али већ је на стил ском 
ни воу ја сно да је та пре тен ци о зност умјет нич ки без осно ва. Стил ро ма на је до сљед но 
лош и не до ра ђен од пр вих стра ни ца до са мог кра ја, и то без по бољ ша ња у ви ду раз-
ли чи тих тех ни ка, уну тра шњих мо но ло га, за тим опи са дру гих ли ко ва или опи са про-
сто ра, ко ји ма се Ан дрић кре ће, као и на ни воу ди ја ло га.

Ауто ри ни је су успје ли да при кри ју не вје штост ни по ку ша јем да на пи шу жан ров ски 
хи бри дан ро ман. Еле мен ти љу бав ног ро ма на су па те тич ни и са мо овлаш раз ви је ни, 
та ко да је ско ро нео прав да но због че га су уоп ште и би ли по треб ни. Ма три це из де-
тек тив ског ро ма на, са дру ге стра не, под јед на ко су на ни воу кли шеа и пред ви дљи ве, 
па умје сто да се њи ма по ве ћа хи ње на на пе тост, по сти же се су про тан ефе кат. Ти ди је-
ло ви тек ста по ста ју до сад ни екс кур си, у ко ји ма се че сто по на вља ју исти по да ци и 
на ми ги ва ње ауто ра да нам не што при кри ве но ипак са оп ште не иза зи ва ју чи та те ље 
да за и ста уђу у ми сте ри ју, јер ње ни ти не ма. Не ма је ни у пост мо дер ни стич кој игри 
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ко ја по чи ње по тра гом за ма ло по зна тим бо сан ским пи сцем, чи ју збир ку пје са ма на 
по чет ку ро ма на Ан дрић на ла зи ме ђу спа ље ним књи га ма.

Ка да је ри јеч о исто риј ском ро ма ну и по ку ша ју да се опи ше епо ха, ти се по ку ша ји 
за др жа ва ју на де та љи ма по пут ин си сти ра ња да сви ко ри сте та ба ке ру и ши би це, да се 
по ја вио пр ви те ле ви зор и слич но. Ни ти је опи са на есте ти ка на ци зма, ни ти моћ про-
па ган де, ка мо ли да се епо ха по ку ша ла пред ста ви ти у оно ме што ју је си стем ски об ли-
ко ва ло. Ан дри ће ва шет ња кроз на ци стич ки Бер лин из гле да као шет ња кроз ло ше 
по ста вље ну из ло жбу у му зе ју, из ло жбу у ко јој ауто ри ни је су опи са ли ши ри иде о ло шки 
кон текст. По ста ви ти та ба ке ру на сце ну ни је до вољ но и сва ка ко не зна чи да је при ка зан 
и дух епо хе.

Пост мо дер ни стич ки по ку ша ји да се лик Ан дри ћа и дру ги ли ко ви у ро ма ну по ре де 
са ли ко ви ма из Ан дри ће вог опу са, да се чи та те љи и чи та тељ ке уву ку у при чу јер се од 
њих зах ти је ва уче шће, да по ве жу Кец ма но ви ће ве и Сто јиљ ко ви ће ве ли ко ве са Ан дри-
ће вим, ко је су упо зна ли ба рем кроз лек ти ру, са мо до дат но ука зу ју на то ко ли ко су 
не до вољ но суп тил на на ша два са вре ме ни ка, те ко ли ко се њи хов умјет нич ки до мен 
за др жа ва на тип ском и оче ки ва ном. Они ни је су до вољ но вје шти да од оп штих цр та ли-
ко ва на пра ве ре а ли сти чан при каз епо хе и по је ди нач ног ли ка, да при ка жу ме ђу за ви сност 
јав ног и при ват ног, књи жев ног и по ли тич ког, иако им је те ма са свим по год на за то.

При ча ти при чу о исто ри ји, с дру ге стра не, уви јек зна чи и при ча ти при чу сво га вре-
ме на. Ка и нов ожи љак са мо је по сљед њи у ни зу ро ма на и драм ских тек сто ва ко јим се 
у по сљед ње дви је го ди не те ма ти зу је пе ри од од по чет ка Пр вог до по чет ка Дру гог 
свјет ског ра та. Овај та лас ин те ре со ва ња за ту те му по чео је Га та ли чи ним ро ма ном 
Ве ли ки рат, на ста вио се ро ма ном Лет Вла ди ми ра Ар се ни је ви ћа, ко ји слич но као и 
Ка и нов ожи љак те ма ти зу је пе ри од кра ја три де се тих го ди на XX ви је ка, и збир ком при-
ча Га ври лов Прин цип че тр на ест са вре ме них ауто ра и аутор ки. И по ред по ет ских и 
жан ров ских раз ли ка, оно што је за јед нич ко овим, при је све га, ро ма ни ма је сте да се у 
њи ма „из ми шља“ јед на Bel le Épo que у пред рат ној Ју го сла ви ји, у сми слу Хоб сба у мо вог 
из ми шља ња тра ди ци је и пост мо дер ни стич ког ства ра ња соп стве не исто ри је. Та квим 
из бо ром те ме, и књи жев ност се не по сред но укљу чу је у фор ми ра ње ре ви зи о ни стич-
ког, че сто и иде о ло шки ши зо фре ног, дис кур са о на ци о нал ној исто ри ји пр ве по ло ви-
не XX ви је ка.

Кец ма но вић и Сто јиљ ко вић у ми сли Ан дри ћа да ју кри ти ку на ци зма с на кнад ном 
па ме ћу, а не из угла ње го вих са вре ме ни ца и са вре ме ни ка. За то и њи хов лик са мо на-
из глед има от клон од на ци зма, ко ји не мо же би ти схва ћен као си стем ски, већ је све ден 
на Ан дри ће во џен тлмен ско га ђе ње пре ма на ци стич кој вул гар но сти. Мо жда и јед на 
од нај у пе ча тљи ви јих сце на у ро ма ну, у ко јој се ви ди ко ли ко је та кав Ан дрић вр ло слаб 
на то да одо ли на ци зму, је сте она ка да, под деј ством ал ко хо ла, по пу сти пред по жу дом 
и при ста не да уче ству је у на ци стич ким ба ха на ли ја ма. Још је дан је по сту пак ва жан за 
ову сце ну, јер иако Ан дрић све ври је ме ко му ни ци ра на ње мач ком, ро ман је у цје ли ни 
на пи сан на срп ско хр ват ском, а по не кад се не до сљед но по ја вљу је и ње мач ки, ме ђу тим 
са мо у овој сце ни тај по сту пак је до сљед но спро ве ден. Ти ме се пра ви раз ли ка из ме ђу 
оно га ка ко Ан дрић ко му ни ци ра са но ви на ром и де тек ти вом Бо сан цем, ко ји га до во ди 
код ру ко во де ћег чо вје ка на ци стич ких тај них слу жби, и то га ка ко Ан дрић ко му ни ци ра 
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са Хај дри хом. Али тим уво ђе њем ње мач ког ука зу је се и на от клон ко ји Ан дрић ипак 
не гдје и има пре ма на ци стич ком мо ра лу, иако се ни ње гов џен тлмен ски мо рал не 
по ка зу је мно го ја чим. До нео до ли је ва ња пред за мам но шћу на ци зма и до ла зи за то што 
лик Ан дри ћа на ци стич кој иде о ло ги ји не су прот ста вља ни ка кву иде о ло шки про ми-
шље ну кри ти ку, већ јој су прот ста вља иде ал угла ђе ног и кон зер ва тив ног џен тлме на, 
ко ји је па те ти чан у свом лич ном, и не мо ћан у јав ном дје ла њу. Да је аутор ски дво јац 
био вје шти ји, мо гли смо и да са о сје ћа мо са ова квим Ан дри ћем, са ње го вом не мо гућ-
но шћу да дје ла, и то при је све га из стра ха, али стил ко јим је ро ман на пи сан, ин си сти-
ра ње на сте ре о ти пи ма, ба нал на пост мо дер ни стич ка по и гра ва ња и слич ни, већ кри-
ти ко ва ни про пу сти чи не да овај лик бу де не до вољ но за ни мљив, и че сто са мо до са дан.

Осим пре тен ци о зно сти, ко ја је за јед нич ка од ли ка ро ма ни ма ко ји се ба ве пе ри о дом 
из ми шље не Bel le Épo que, за јед нич ко им је и то ка ко се у њи ма опи су је, или тач ни је, 
ка ко се пре ћут ку је ље ви ца, при је све га ак ту ел ни ко му ни зам. На при мје ру од но са 
пре ма ко му ни зму мо же се ја сно по ка за ти на ко ји на чин књи жев ни тек сто ви не мо гу 
би ти осло бо ђе ни од го вор но сти за ре ви зо ни стич ке тен ден ци је у јав ном дис кур су. 
Та ко Га та ли ца о Ок то бар ској ре во лу ци ји го во ри са мо из угла ца ре ва, Ар се ни је вић 
ли ку ко му ни сте по све ћу је де се так стра ни ца и да је му епи зод ну уло гу, слич но као и 
ли ку на ци сте, док аутор ски дво јац ко ји сто ји иза Ка и но вог ожиљ ка пи ше: „Иако им је 
во ђа у Мо скви у пак ту са Хи тле ром, де мон стра ци ја ма су се при кљу чи ли и ко му ни сти, 
ко ји су за ру ше ње сва ке вла сти ко ја ни је њи хо ва увек спрем ни, као за пе та пу шка“ (286). 
Ни за ова кве ре че ни це ни је до вољ но оправ да ње у оно вре ме ној про па ган ди, јер и 
мно ге дру ге на кнад не иде је ауто ри до да ју ли ку Ан дри ћа, па ни је мо гу ће да и ова ми-
сао „бе за зле на“ про ле ти умом ли ка ју го сло вен ског ди пло ма те у Тре ћем рај ху. Опрез 
је ну жан и за то што ова кве из ја ве до дат но асо ци ра ју на на ци стич ко под ме та ње ље-
ви ча ри ма па ље ња Рај хста га.

Ка и нов ожи љак је ро ман пре тен ци о зно за ми шљен, али умјет нич ки не у спио на ви-
ше ни воа, већ од стил ског, до ко нач но, ујед но и нај про бле ма тич ни јег, идеј но-естет ског. 
Кец ма но вић и Сто јиљ ко вић ни за јед нич ким ра дом ни је су успје ли ожи вје ти лик Ан-
дри ћа, ни ти епо ху кра ја три де се тих го ди на XX ви је ка. Текст ро ма на за сно ван је на 
сте ре о ти пи ма, не вје штим по ступ ци ма, на пред ви дљи вом за пле ту са ви ше ли ни ја 
фа бу ле, ко је су не до вр ше не и не до вољ но уве за не, као и на ба нал ним пост мо дер ни-
стич ким по и гра ва њи ма и ин тер тек сту ал ним ве за ма са Ан дри ће вим дје ли ма и ли ко-
ви ма. Као та кав, он је још је дан у ни зу ло ших ро ма на, по пут пр вог зна чај ни јег те вр сте, 
Ве ли ког ра та, ко јим се и фор ми рао ре ви зи о ни стич ки дис курс у књи жев но сти о исто-
ри ји Кра ље ви не Ју го сла ви је и ње не на вод не Bel le Épo que.




