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ТА МО ГДЕ ПРЕ СТА ЈЕ ФИК ЦИ ЈА
(Алек сан дар Хе мон: Књи га мо јих жи во та, пре ве ла са ен гле ског  

Ире на Жолф, Buybo ok, Са ра је во, 2013)

У увод ним па са жи ма Мла ди ћа, Ар ка диј Ма ка ро вич Дол го ру ки, тво ре ви на До сто
јев ског, твр ди ка ко „ни ка да не ће се сти да пи ше сво ју ау то би о гра фи ју, па ма жи вео и 
сто го ди на“. Дол го ру ки се не за у ста вља на ово ме, већ про ду бљу је соп стве ну ми сао те 
ка же да „мо ра чо век би ти баш од врат но у се бе за љу бљен, па да без сти да пи ше сам 
о се би“. Не ће мо се сло жи ти с пре тен ци о зним Дол го ру ким, ста нов ни ком фик ци о нал ног 
де вет на е стог ве ка. Не сла га ње нас ипак не спре ча ва да по раз ми сли мо о иде ји пи са ња 
о се би, ов де и да нас. Че му то слу жи (пре ћу та ћу из во ри ште ове под ле па ра фра зе, мо
же ми се), и да ли уоп ште ра ди?

Имао би Дол го ру ки ових да на над чим да се ужа са ва: у то ку је кон ти ну и ра на ба ра
жна паљ ба фо то гра фи ја, ми сли, ста ту са, тви то ва, ко ји би тре ба ло да Ни ко га про
мо ви шу у Не ко га, од свег зла њим са мим. Кон та ми на ци ја је не под но шљи ва, ди вља 
нар ци со ид на хор да на пре ду је к иде а лу ис пу ње ња оп штег про сто ра са мом со бом. 
Ма ло је, та ко из гле да, би ло стра шни јих вре ме на. Сви го во ре о се би, гла сно и раз у зда но, 
сви пи шу, као по не у мит ном дик та ту бо жан ства пси хо а на ли зе. Чи ни се да смо за те че ни 
у ван ред ном ау то би о граф ском ста њу, вр ви од при ча о мит ским ус пе си ма ја пите ро
ри ста, с ко ри ца ло ше лек то ри са не књи жу ри не сме ше нам се Чо век и ње гов нај бо љи 
при ја тељ Ре кет, пе ва чи ца на род не му зи ке од би ја да уве се ли кон зу мен те ша тор ског 
блу за док не за вр ши на ред но по гла вље књи ге о вла сти тим ја ди ма, пат ња ма, успо ни ма 
и не рет ким па до ви ма ко ји су је за де си ли. Ка кве ве зе с овим при ја те љи ма ис по вед не 
пи са не ре чи има Алек сан дар Хе мон? Сва је сре ћа и при ли ка, ап со лут но ни ка кве. 

Има то ме две и по де це ни је ка ко се Алек сан дар Хе мон, наш не ка да шњи зе мљак, 
за пу тио да ле ко од род ног кра ја, без са зна ња о бу ду ћим по сле ди ца ма пу та ко ји је пред
у зео. Ма ла не во ља ко ја је по го ди ла Хе мо на, не је ди но ње га, од но си ла се на гу би так 
род ног кра ја, при лич но дра ма ти чан, та кав да је не ка квог род ног кра ја на по слет ку ипак 
би ло, али он ма хом ни је под се ћао на бив шег се бе, над њим су из вр ше не фа тал не ин
тер вен ци је. Ра до ви ко ји су се уред но од ви ја ли на те ра ли су Хе мо на да се за др жи на 
аме рич ком тлу, али и да над со бом спро ве де је дан од ра ди кал них чи но ва од ри ца ња 
– да на пу сти је зик у ком је ро ђен. Не у то та ли те ту свих екс пре сив них мо гућ но сти, од
но сно њи хо вом зби ру, не го уну тар де фи ни ци је Алек сан дра Хе мо на као чо ве ка ко ји 
пи ше, чи ја осно ва је вер бал но ис ка зи ва ње, про из вод ња тек ста. Та ко сти же мо у пре
двор је па ра док са – чи ји је наш/бо сан ско хер це го вач ки Хе мон? Оче вид но, овај ау тор за 
нас не мо же би ти исто што и Дон Де ли ло, иа ко с по то њим де ли исти је зик и исти кул
ту ро ло шки оп сег кроз до бру по ло ви ну жи во та. Кон тек сту ал но, Хе мон из гле да као 
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не ко ко зна до ста то га о на ма, ко ве о ма че сто пи ше о на ма, о све ту ко ји смо де ли ли, 
а он да га уз ре пре зен та тив не на по ре за ту кли, али на је зи ку дру гог. Та кво ви ђе ње, да то 
из јед не екс клу зив не по зи ци је, на и шло је на одо бра ва ње у но вом све ту Алек сан дра 
Хе мо на, упра во је успех, чак сла ва, оно што је овог ау то ра ква ли фи ко ва ло за уло гу 
на шег чо ве ка на те ре ну. 

Та ко се де ша ва да Књи га мо јих жи во та, зби р ка Хе мо но вих есе ја, оправ да ње до би ја 
од стра не ин стан це по ме ну тог дру гог: ни смо ми ва ло ри зо ва ли Хе мо нов рад и ка но ни
зо ва ли га, ни смо му ни у че му по мо гли (до ду ше, ни је да ни смо...), ми смо, а ов де ми слим 
на све ба шти ни ке на шег је зи ка, оне ко ји без про бле ма чи та ју Хе мо на у пре во ду на оно 
што се зо ве бо сан ски, срп ски, хр ват ски, или ко зна ка ко све не (про бле ма не сум њи во 
има, али то је пи та ње пре во ди лач ке ве шти не и зна ња), овог ау то ра до би ли, уве зли, 
она ко ка ко из да вач ке ку ће уво зе књи ге би ло ког ан гло сак сон ског пи сца. Ис пр ва не
дво сми сле но наш, Хе мон као да од нас не мо же би ти да ље. То је, сва ка ко, ње го ва 
ве ли ка сре ћа. 

У Књи зи мо јих жи во та ау тор се из вор но не обра ћа на ма, што пре то схва ти мо, бо
ље по ре цеп ци ју. Свих ше сна ест тек сто ва у књи зи ра ни је су об ја вље ни у ре но ми ра ним 
ан гло сак сон ским ча со пи си ма, пре до че ни су чи та о ци ма ко ји, чи та ју ћи их, ус по ста вља
ју сли ку свог ау то ра, оног ко ји пи ше њи хо вим је зи ком. По не кад, до ду ше, о ства ри ма и 
зе мља ма за аме рич ке чи та о це да ле ким и стра ним, по јав но нео че ки ва ним, мо жда чак 
и не до вољ но са зна тљи вим, али то би би ло ру ди мен тар но свој ство сва ког ар ти зма. 
Ар ти зам по се би жи ви од тен ден ци о зно сти пре ма све му за ми сли вом, не ма то га што 
ли те ра ту ра из се бе из ба цу је apri o ri. Сва ко ко па ти од ма ни је оби ла же ња књи жа ра зна 
да сам у пра ву.

Прин цип по ком су Хе мо но ви тек сто ви сло же ни го во ри у при лог тен ден ци ји ау то
би о гра фи зма. Ре ше ње смо успе шно ло ци ра ли, мо же мо да се упу сти мо и у бес пу ћа 
де фи ни са ња: Алек сан дар Хе мон за у зи ма јед но од цен трал них ме ста уну тар кул ту ре 
ко ја то ли ко пре ва зи ла зи на шу у ква ли та тив ном сми слу, да је ње го ва ау то би о граф ска 
про за, на ен гле ском је зи ку на пи са на, ди стри бу и ра на на аме рич ком тр жи шту, са свим 
оправ да на, та мо је ја сно от куд она и за што по сто ји. Ка да се по ја ви као пре ве де на, као 
на ша, она зна чи не што дру го и од јед ном су нам ја сни сви зи до ви, ба ри је ре и пре пре
ке ко је смо и са ми зду шно по ста вља ли из ме ђу нас и њих. Не би сме ло да се до го ди па 
да на ма Хе мо но ва књи жев ност зна чи ма ње, она, као и сва ки пре вод, ну жно зна чи 
дру го. Да до пу стим се би из лет у про за ич но: та мо где тр жи ште књи га по сто ји и функ
ци о ни ше, де ла Алек сан дра Хе мо на мо гу да до сег ну ста тус бест се ле ра, та мо где је 
та кво тр жи ште дис функ ци о нал но до крај њих гра ни ца пре во ди Хе мо но вих књи га ни
су ни шта ви ше од си ћу шних де ло ва Ни че га.

Две вр ли не чи не Хе мо на пот пу но не ти пич ним у усло ви ма не че га што се дир љи во 
на зи ва ло кал ном књи жев ном сце ном. Пр ва се од но си на свест ко ја је мо жда чак и 
ста ри ја од од лу ке о суп сти ту ци ји јед ног је зи ка дру гим, то би би ла свест о ау тор ској 
на ме ри у но во сте че ном је зич ком, али и тр жи шном окру же њу. Да по ја сним, Хе мон 
пи ше она ко ка ко то од ње га оче ку ју кул ту ро ло шке за ко ни то сти аме рич ке књи жев но
сти. Ко ли ко је та свест моћ на ви ди се из по зи ци о не игре, онај ко је по след њи сти гао 
у је зик по ста је шам пи он тог је зи ка на о чи глед ње го вих при мар них по сед ни ка. Хе мон 
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сво ју књи жев ност жи ви као аме рич ки пи сац чи је су те ме мо жда ма ло по ме ре не, не
а ме рич ке, али је при ро да њи хо ве об ра де све о бу хват но аме рич ка. Дру га је вр ли на 
не што ма ње при мет на и до зво ља вам да би мо гла би ти део не ка квих су бјек тив них 
про јек ци ја, до ми шља ња ко ји ма ина че ни сам склон. На и ме, ла ко ћа Хе мо но вог из ра за 
(ово је са гле ди во чак и у пре во ди ма, ова квим ка кви су), мо ра да до ла зи од иде је ка ко 
пи сац у јед ној књи зи не по ка зу је чи та о ци ма све што уме, не пи ше о све му што зна, не 
тру ди се да за се ни, то је иде ја о су спре за њу, о ви шко ви ма и ре зер ва ма ко ји оста ју у вла
сни штву ау то ра и че ка ју но ву при ли ку, но ву књи гу и но во иде ал но ме сто на ком би 
мо гли да се ука жу. У су пр от ном смо су о че ни с ис пра зним и на до буд ним на кла па њем. 

Као код ма ло ког ме ни по зна тог ау то ра, у Хе мо но вој про зи ожи вља ва чвр сто уте
ме ље ни Хе мо нов свет ко ји се че сто др жи на ру бо ви ма оп се си је. Од Пи та ња Бру на до 
Књи ге мо јих жи во та на ла зи мо се у отво ре ном ри зи ку од не ра за зна ва ња ствар ног и 
фик ци о нал ног. Та ко се де ша ва да у пр вој при по ве дач кој књи зи Алек сан дра Хе мо на, 
ујед но и пр вој ин те грал но об ја вље ној на ен гле ском је зи ку, на и ла зи мо на Лик и де ло 
Ал фон са Ка у дер са ко ји је „ноћ из ме ђу 5. и. 6. апри ла 1941. го ди не про вео на Ава ли, 
че ка ју ћи да ви ди Бе о град ка ко го ри“. Исти тај Ка у дерс, за пра во иден ти тет истог име
на, Хе мон об ја шња ва у есе ју Слу чај Ка у дерс, где чи та мо сле де ће: „От при ли ке у то вре ме 
на пи сао сам при чу Жи вот и де ло Ал фон са Ка у дер са“. По сто је, ви ди мо, два Ка у дер са, 
онај ко ји се сло бод но кре ће по фик ци о нал ном све ту јед не од Хе мо но вих при ча, док 
је дру ги ожи вео у сег мен ту са ра јев ског Омла дин ског ра диопро гра ма. Тај се сег мент 
звао Са ша Хе мон вам при ча исти ни те и не и сти ни те при че. При чу о исти ни тим и не
и сти ни тим при ча ма Са ше Хе мо на, са мим тим и при чу о Ал фон су Ка у дер су, при ча нам 
ни ко дру ги до Са ша Хе мон, ово га пу та у есе ји стич кој, не фик ци о нал ној по став ци ства
ри. Ква ли тет ау то би о граф ског, то је еле мен тар но по зна то, из се бе цр пи оба ве зу исти
ни то сти: ау то би о гра фи ја је сте, ако и са мо ако је исти на. Исти на Ал фон са Ка у дер са 
је сте ње го ва ду бин ска фик ци о нал ност. 

Књи га мо јих жи во та не по бит но је и књи га исти ни тих при ча Са ше Хе мо на, то је 
ње на ини ци јал на на ме ра. Ње на исто рич ност је стра шна. Као хро ни чар, Хе мон у њој 
за пи су је смрт со ци ја ли зма, на кон чи јег уко па ће оти ћи да се ви ше не вра ти. Гро зо ти 
прет хо де еле мен ти ки шов ског ме лан хо лич ног ра фин ма на, сна жне по све те по ро дич
ном ал бу му, срећ ним да ни ма „бла го про бле ма тич не адо ле сцен ци је“ ка да су се „ро ди
те љи вра ћа ли с по сла око 3:45 по под не, те је по ро дич на ве че ра – ко ју смо ми зва ли 
ру чак – би ла у 4:00“. Исто рич ност као не фик ци о нал ност, као ре фе рен ци јал ност у чи ње
ни ца ма до но си за у век укле са не да ту ме: „14. ок то бра 1991, Ра до ван Ка ра џић је го во рио 
на сед ни ци Скуп шти не Бо сне и Хер це го ви не на ко ме се рас пра вља ло о ре фе рен ду му 
за не за ви сност од Ју го сла ви је, већ окр ње не от це пље њем Сло ве ни је и Хр ват ске ра
ни је те го ди не. Ка ра џић је био ту да упо зо ри Скуп шти ну да ће ако бу ду сле ди ли Сло
вен це и Хр ва те из ве сти Бо сну и Хер це го ви ну на ау то стра ду па кла и стра да ња“. Не ка 
бу де што би ти не мо же, а та ко се зо ве есеј чи ји је део прет ход ни ци тат, вра ћа нас 
ди ле ми о Хе мо но вој при пад но сти. Ком па ра тив на пред ност Алек сан дра Хе мо на у од
но су на ње го ве на ше са вре ме ни ке упра во је уро ње на у две до ми нант не тач ке гле ди
шта, ис ка за не у два је зич ка обра сца. По сто је два Хе мо на: онај ко ји се се ћа на ен гле ском 



и онај ко ји је жи вео на на шем, из ме ђу њих тре пе ри сен ка чи је је име Now he re Man, а 
ко је се Хе мон успе шно ра то си љао, бар то ли ко нам до зво ља ва да ви ди мо.

По губ на исто рич ност Књи ге мо јих жи во та (жи во та, је зи ка, иден ти те та...) иси ја ва 
струк ту ру ко ја је гло бал на, њен ре пре зент је у ци та ту ма ло пре по ме ну ти Ра до ван Ка ра
џић. Иро ниј ском игром по сто ја ње Ка ра џи ћа као оп штег до бра (у сми слу иден ти тет ске 
ин фор ма ци је – ма да смо и с тим има ли не до у ми це за ко је се по ста рао сам Ка ра џић), 
а оп штег зла у он то ло шком и ква ли фи ка тив ном сми слу, пот по ма же Хе мо на као есе ји сту. 
Ту ма че ње исто риј ског то ка обез бе ђу је ау то ро ва дво стру кост не ка да шњег све до ка и 
уда ље ног по сма тра ча. Оно што је не по сред но са зна вао до од ла ска са др жа но је у пред
о се ћа њи ма, на го ве шта ји ма, али и за кључ ци ма о стра хо ти у ко ју ће се исто ри ја ужур ба
но пре тво ри ти, тран сфор ма ци ји ко ја ће од јед не Иси до ре на пра ви ти дру гу, уко ли ко 
то све вре ме ипак ни је би ла иста осо ба истих на зо ра и иде о ло шких по зи ци ја. По сред
но, Now he re Man, док не стек не ау ру аме рич ког пи сца, а и на кон то га, че ка ће пи сма, 
љу де и ве сти, ро ди те ље у Па си јим жи во ти ма, Му ха ме да из Љу ба ви и пре пре ка, ка ко 
би из вр шио ре кон струк ци ју оно га што се зби ло на ме сту ко је је на пу стио, као да је то 
кон стан та ње го вог ства ра лач ког про це са. 

Исто рич ност и ау то би о гра фич ност Хе мо но вих есе ја, ниг де чи та о цу не па да ју те же 
не го у за вр шном тек сту чи ји је на зив Аква ри јум, нај мла ђем по на стан ку, об ја вље ном 
ју на 2011. го ди не, по смр ти Хе мо но ве ћер ке. Сво јим ин тен зи те том сли чан Зе чи јој ру пи 
Џо на Ка ме ро на Ми че ла, Аква ри јум је ме сто че жње за фик ци јом. Иа ко се у Хор ва то вом 
ро ма ну Са бо је стао по ка за ло да ова кав тип фик ци је не би ва осло бо ђен је зо ви то сти 
и очај нич ке не мо ћи пред пра зни ном и бе сми слом уми ра ња, Аква ри јум су ге ри ше ужас 
од исти не. Та мо где пре ста је фик ци ја, као да пи ше не где у ре зо нант ном под тек сту 
Хе мо но вог уз не ми ру ју ћег све до че ња, та мо не ма уто чи шта, та мо вла да из ло же ност, 
ни шта се у људ ској суд би ни у том по гле ду ни је из ме ни ло. Екс тен зи ја са мо ће же не и 
чо ве ка у ар хе тип ском бо лу, вре ме ко је про ла зи све му упр кос, љу ди ко ји про ла зе у 
вре ме ну не спо соб ни за су штин ско са у че шће, огра ни че ни, као што је све огра ни че но, 
све ства ри, сви жи во ти, без оправ да ња и ло ги ке ко ја би ус пе ла да об ја сни би ло шта. 

У то ме је есен ци јал на ле по та Хе мо но вог при по ве дач ког све та, у на ди ла же њу исти
не фик ци јом та мо где је то нео п ход но, стал ним ме на ма, пре ла зи ма с јед не на дру гу 
стра ну, за то су у ње го вој књи жев но сти све при сут на по на вља ња, стал на на пе тост 
из ме ђу оног што је сте и оног што би тре ба ло/мо гло да бу де, исти не и игре, све та у ком 
се на ла зи мо и је зи ка од ког је тај свет пој мов но устро јен. Ка да се је зи ком ис ка зу је 
исти на све та без игре, че сто ја ло ва и јед но знач на, а упра во то је слу чај с Хе мо но вим 
есе ји ма, ипак оста је је зик као ору ђе уви да у ле по ту и њен пра у слов. Књи га мо јих жи
во та као да нај леп шим мо гу ћим је зи ком го во ри о то ме ко ли ко смо ма ло ва жни.
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