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Је ле на Ла ла то вић

ТРА У МА И РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈА
(Са ша Илић: Пас и кон тра бас, Ор фе лин из да ва штво, Но ви Сад, 2019)

Тре ћи ро ман Са ше Или ћа – Пас и кон тра бас – мо же се ока рак те ри са ти као спој 
са вре ме них дру штве них те ма и фор ме исто риј ског ро ма на, чи је по е тич ке по став ке, 
као и у прет ход на два ро ма на, Бер лин ско ок но и Пад Ко лум би је, пре кла па њем мо дер ни-
стич ких и пост мо дер ни стич ких еле ме на та, до во де у пи та ње на ци о на ли стич ка ис хо-
ди шта овог жан ра у срп ској књи жев но сти. За то је из књи жев но кри тич ке пер спек ти ве 
нај и за зов ни је пра ти ти раз вој и тран сфор ма ци ју кључ них те ма и мо ти ва у по е ти ци 
Са ше Или ћа. То су, пре све га, рас пад Ју го сла ви је и ње го ва кон тек сту а ли за ци ја у окви-
ру дру штве но-по ли тич ких и исто риј ских то ко ва ко ји му прет хо де и ко ји га на ди ла зе. 
Ин ди ви ду ал на исто ри ја глав ног ју на ка и при по ве да ча Фи ли па Иса ко ви ћа, рат ног 
ве те ра на и џез му зи ча ра, по се ду је струк ту ру мо за и ка. Иа ко у ро ма ну по сто ји са мо 
је дан при по вед ни глас, струк ту ру мо за и ка уте ме љу је ре а ли зам тра у ме. Се ћа ња про-
та го ни сте и на ра то ра Фи ли па Иса ко ви ћа, у чи јем се са мом име ну су сре ћу две ам бле-
ма тич не фи гу ре ју го сло вен ске књи жев но сти – Вук Иса ко вич и Фи лип Ла ти но вић, 
на ви ру не пра вил но и не струк ту ри са но, а у на ра тив ну и сми са о ну це ли ну по ве зу је их 
не ко ли ко ра зно род них ни ти при по ве да ња. Мул ти пер спек тив ност тј. при су ство ви ше 
на ра тив них је зга ра, по ред оног тра у мат ског, је сте на чин на ко ји ау тор успе ва да из-
бег не ка ко ис по вед ни тон, та ко и мо но цен трич но и ква зи ре пор та жно при по ве да ње 
о ра ту. Рад ња об у хва та пе ри од од мар та до ок то бра 2016. го ди не, а ње го во се ћа ње на 
вре ме ко је је про вео као вој но ли це у мор на ри ци Ју го сло вен ске на род не ар ми је, а 
ка сни је као кон тра ба си ста јед ног џез са ста ва, нат кри ље но је бо рав ком у Спе ци јал ној 
бол ни ци за пси хи ја триј ске бо ле сти у Ко ви ну, у свој ству рат ног ве те ра на на ле че њу, а 
по том пу то ва њем у Ђе но ву и при дру жи ва њем та мо шњој ми грант ској за јед ни ци. Ко-
вин и Ђе но ва функ ци о ни шу као два ко о р ди нат на си сте ма исто ри је по ве за на лич ном, 
али дру штве но ам бле ма тич ном тра ге ди јом Иса ко ви ће вог при ја те ља, са бор ца и са-
пат ни ка у ко вин ској бол ни ци, бив шег пси хи ја тра Мар ка Ју ли у са, ко ји је због на ме ре 
да об ја ви струч ни рад о пси хо па то ло ги ји брач ног па ра Ми ло ше вић –Мар ко вић − иа ко 
се они не име ну ју у ро ма ну, али се то мо же не двој бе но за кљу чи ти из кон тек ста − трај но 
ин тер ни ран у Ко ви ну. На чин на ко ји Са ша Илић гра ди ин тер тек сту ал не ве зе по не кад 
је пре тен ци о зан – као у слу ча ју др Мар ка Ју ли у са ко ји не рет ко ци ти ра Бо жан стве ну 
ко ме ди ју, док Ју ли ус и Иса ко вић функ ци о ни шу као Дан те и Вер ги ли је – али ро ман ипак 
оста вља оп шти ути сак да мре жа ре фе рен ци по чи ва на ела бо ри ра ним и ко хе рент ним 
по е тич ко-иде о ло шким ста во ви ма. Ова два сим бо лич ка си сте ма, ко вин ски и ђе нов ски, 
по ве за на на ра тив но – Иса ко ви ће вим од ла ском у ђе нов ски ар хив и у по ро дич ну гроб-
ни цу Ју ли у со ве мај ке Фла ви ја не Бе ти це (ко ја је у ко вин ску бол ни цу по сла та као ча сна 
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се стра ре да Све тог Вин ка Па ул ског) – и лајт мо тив ски – сво је вр сном му зич ком ма пом 
– мо гу ће је раз дво ји ти за по тре бе ин тер пре та ци је, прем да је њи хо ва по ве за ност у 
ро ма ну не дво сми сле на и умет нич ки убе дљи ва.

Исто ри ја бол ни це у Ко ви ну, оли че на у ре ал но по сто је ћој лич но сти др Де зи де ру 
Ју ли у су, струч ња ку за со ци јал ну пси хо па то ло ги ју, уче сни ку На род но о сло бо ди лач ке 
бор бе, ка сни је чла ну ко ми си је за утвр ђи ва ње Ме ђу на род ног зло чи на над на ро ди ма 
Ју го сла ви је и др Мар ку Ју ли у су, ње го вом фик тив ном си ну у све ту ро ма на Пас и кон
тра бас, је сте але го ри ја исто ри је ре во лу ци о нар них про је ка та 20. ве ка – од бољ ше ви-
зма до ан тип си хи ја триј ског по кре та док то ра Фран ка Ба за ље. У том окви ру мо же се 
ту ма чи ти и на слов на ме та фо ра. Пас пред ви дљи во сим бо ли зу је чу ва ре по сто је ћег 
по ли тич ког по рет ка, док кон тра бас, бу ду ћи да при по ве дач до жи вља ва џез не са мо, 
оче ки ва но, као умет ност им пр о ви за ци је не го и као „умет ност про па лих по ку ша ја”, 
озна ча ва мо гућ но сти ин ди ви ду ал не и ко лек тив не по бу не. На сле ђе мо дер ни стич ког 
ро ма на, пре све га џој сов ска тра ди ци ја, у ро ма ну Пас и кон тра бас огле да се упра во у 
раз у ме ва њу исто ри је и ин тер пре та ци је исто ри је као по при шта иде о ло шке бор бе, што 
је на го ве ште но и под на сло ви ма че ти ри по гла вља ко ја хро но ло шки струк ту ри шу при-
по ве да ње – Фе бру ар ска ре во лу ци ја, Бла то и зве зде, Кар не вал па цо ва и Ли бер тад. 
Упр кос не струк ту ри са но сти и кон фу зно сти се ћа ња про та го ни сте, што је је дан од 
раз ло га због ко јег га док тор ка Ла ри са Си би но вић под вр га ва по себ ном не у ро ло шком 
ис пи ти ва њу, као и че стим ди гре си ја ма, ко је су нај че шће по сре до ва не по ро дич ним 
на сле ђем и пер спек ти вом др Мар ка Ју ли у са, при по вед на струк ту ра ро ма на је чвр ста 
и сим бо лич ки про ми шље на. Те мељ при по ве да ња све вре ме оста је пре и спи ти ва ње 
мо гућ но сти по ли тич ког пре вра та ка ко кроз исто ри ју, та ко и у са вре ме ном све ту. 

У том сми слу Ђе но ва фи гу ри ра као хро но топ уну тар ко јег се, ис кљу чи во пу тем 
ми ну ци о зно по ве за них на го ве шта ја, те ма ти зу је јед на од фун да мен тал них по ли тич ких 
кри за да на шњи це – ма сов не ми гра ци је узро ко ва не нео им пе ри ја ли змом и ра том на 
Бли ском ис то ку. Уну тар овог мо тив ског ком плек са као лајт мо ти ви ја вља ју се и Лам-
пе ду за, ита ли јан ско остр во на Ме ди те ра ну, озло гла ше но као ма сов на гроб ни ца за 
из бе гли це ко је пре ко Афри ке бе же у Евро пу, те Абу Гра иб, за твор у Ира ку, по знат по 
тор ту ри ко ју су вој ни ци САД вр ши ли над за тво ре ни ци ма. Кон вер то ва ње про сто ра у 
вре ме и обр ну то је сте по сту пак сим бо ли за ци је ко јим се ус по ста вља иде о ло шки кон-
зи стент на ве за из ме ђу про шло сти и са да шњо сти – та ко бенд са ко јим Фи лип Иса ко вић 
на кра ју из во ди пе сму La vi ta im pos si bi le – Не мо гућ жи вот – ко ју је на пи са ла Фла ви ја на 
Бе ти ца, по след њег да на свог бо рав ка у Ко ви ну 1941 – но си на зив Трио Лам пе ду за. У јед-
ном тре нут ку за Фла ви ја ну се ка же да је би ла „све до ки ња про па сти та да шње Евро пе”, 
те је ана ло ги ја из ме ђу Фла ви ја не, за ко ју је ре во лу ци о на р на про ме на оста ла упра во 
у до ме ну не мо гу ћег жи во та и из бе гли ца, чи ја те ла не мо све до че о по ср ну ћу са да шње 
Евро пе, очи глед на. Књи жев ни ефе кат ове ана ло ги је, ме ђу тим, ви дљив је тек ка да се 
ове ре фе рен це ме ђу соб но по ве жу у све тлу це ли не ро ма на, у че му се очи ту је суп тил-
ност ње го ве ком по зи ци је. Узев ши све по ме ну то у об зир, ја сно је да ау тор ни је слу чај-
но ода брао Ђе но ву као, у вре ме ну при по ве да ња по след ње, али не и ко нач но, од ре-
ди ште за свог ју на ка, бу ду ћи да је то град у ко ме су ма сов не де мон стра ци је про тив 
одр жа ва ња Са ми та Г8 2001. го ди не ево лу и ра ле у ме сто ко ме мо ра ци је јед не од пр вих 
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ор га ни зо ва них по бу на про тив нео ли бе рал ног ка пи та ли зма. Ју го сла ви ја, ра то ви на кон 
рас па да СФРЈ, као и дру штве но и сто риј ска по за ди на из бе глич ке кри зе у чи та лач ком 
ис ку ству ре кон стру и шу се из фраг ме на та се ћа ња, ко ји, по пут остр ва Лам пе ду зе, сво-
ју ви ше ди мен зи о нал ност сти чу упра во кроз пре кла па ње и сим бо лич ко уве зи ва ње 
раз ли чи тих исто риј ских и ци ви ли за циј ских рав ни. 

На чин на ко ји се сим бо ли ка ко вин ске бол ни це раз ви ја кључ на је за уку пан умет-
нич ки до сег ро ма на. Пас и кон тра бас, по на чи ну на ко ји тре ти ра пи та ње на ци о нал не 
исто ри је, сро дан је ро ма ну Лу зи та ни ја Де ја на Ата нац ко ви ћа. По е тич ка бли скост ова 
два ро ма на ви дљи ва је и у из бо ру кључ них сим бо ла – пси хи ја триј ске бол ни це и бро-
до ва, што је код Ата нац ко ви ћа сто пље но у је дин ствен мо тив, док код Са ше Или ћа ова 
два мо ти ва функ ци о ни шу ком пле мен та р но. Лу зи та ни ја се за вр ша ва се лид бом шти-
ће ни ка До ма за с ума си шав ше, по осни ва њу Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, у 
но во о сно ва ну уста но ву у Ко ви ну, где рад ња Или ће вог ро ма на по чи ње. Оно што је, 
ме ђу тим, од овог књи жев но кри тич ког ку ри о зи те та ва жни је је сте да оба ова ро ма на 
мо тив пси хи ја триј ске уста но ве ко ри сте као кон тра пункт на ци о на ли стич кој исто ри о-
гра фи ји у књи жев но сти. На гла сак ни је на ба нал ној иде ји да по ли ти ка по чи ва на сво је-
вр сној за ме ни уло га из ме ђу ра зум них и не ра зум них, где се они не ра зум ни на ла зе на 
че лу др жав них ин сти ту ци ја, већ на иро ниј ској дис тан ци ко ју бо ра вак у изо ло ва ној сре-
ди ни као што је пси хи ја триј ска ин сти ту ци ја пру жа, дис тан ци нео п ход ној за де ми сти-
фи ка ци ју исто риј ских про це са. Исто риј ски про цес ко ји се у овим ро ма ни ма де ми сти-
фи ку је је сте уло га жр тве. Иде ја о по но вље ном, тран си сто риј ском жр тво ва њу срп ског 
на ро да свој вр ху нац до жи ве ла је у пост мо дер ној есте ти ци псе у до и сто риј ског ро ма на 
Ми ло ра да Па ви ћа и Го ра на Пе тро ви ћа, о че му је Са ша Илић пи сао као есе ји ста и кри ти-
чар. Але го рич ност ду шев не бол ни це и ди на ми ке ње них шти ће ни ка као је дин стве но 
ега ли тар не (Лу зи та ни ја) или по бу ње нич ке, од мет нич ке (Пас и кон тра бас) за јед ни це 
осло ње на је на пост мо дер ни по сту пак де цен три ра ња пер спек ти ве. Ње но умет нич ко 
об ли ко ва ње пак не са мо да опо ни ра на ци о на ли стич ком на ра ти ву не го на ди ла зи и 
јед но од пред ви дљи вих упо ри шта пост мо дер не по е ти ке – ато ми зи ра ност по је дин ца 
и ап со лут ну ин те лек ту ал ну при ви ле го ва ност пи сца.

Ова ква по е тич ка по став ка при мет на је у сва три ро ма на Са ше Или ћа – Фи лип Иса ко-
вић, као и про та го ни сти Бер лин ског ок на и Па да Ко лум би је, до раз у ме ва ња соп стве не 
про шло сти до ла зи упра во кроз на пор да ре кон стру и ше ту ђу. На тај на чин по е тич ки 
су коб из ме ђу на ци о на ли стич ког кри во тво ре ња исто ри је Ју го сла ви је као там ни це (срп-
ског) на ро да и те ма ти за ци је рат них зло чи на срп ске стра не, као и ве зе тих зло чи на са 
ду бо ком др жа вом, сти че ме та по е тич ку ди мен зи ју. На и ме, по ру ка је ја сна – зна ње о 
исто ри ји не мо же се про из во ди ти или при сва ја ти из по зи ци је жр тве. Ау тор успе ва да 
про на ђе ау тен ти чан књи жев ни из раз за исто риј ску син те зу ко ја по чи ва на овој прет-
по став ци. То суд би не ли ко ва као што су де зер тер Јан ко Бал тић у ро ма ну Бер лин ско 
ок но, ми грант Мар кус Омо фу ма, ко га у ро ма ну Пад Ко лум би је уби ја ау стриј ска по ли ци ја, 
или пак тра ге ди ју и оца и си на др Ју ли у са чи ни исто вре ме но исто риј ски кон крет ним 
и дру штве но ег зем плар ним, што је нај у пе ча тљи ви ји ква ли тет про зе Са ше Или ћа.

Ме ђу тим, иа ко је раз у ме ва ње исто ри је и по е тич ки и стил ски ко ди ра но на пре по-
зна тљив на чин код Са ше Или ћа, од ре ђе ни не до ста ци из прет ход них ро ма на ви дљи ви 
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су и у овом по след њем. На и ме, ерот ски за плет, тач ни је љу бав ни тро у гао из ме ђу Фи-
ли па, ње го вог ко ле ге му зи ча ра Ива на и ње го ве парт нер ке Ене нај сла би је је ме сто у 
ро ма ну, бу ду ћи да нај че шће функ ци о ни ше као тех нич ка ин тер вен ци ја у за плет или 
као не скри вен по вод за ка рак те ри за ци ју глав ног ју на ка. Па сив на уло га ко ју Ена има 
у тој љу бав ној при чи, с об зи ром на то да је су шти на ње ног ли ка да Фи ли па под стак не 
да го во ри и ми сли о се би, у од ре ђе ној ме ри ко ре спон ди ра са па сив ном уло гом же на 
у ви зи ји исто ри је ко ја се из ро ма на Пас и кон тра бас им пли цит но мо же иш чи та ти. 
Жен ски ли ко ви се, као и Фла ви ја на Бе ти ца, нај че шће по ја вљу ју у свој ству ви ше све до-
ки ња или обје ка та, а ма ње уче сни ца исто риј ских зби ва ња. Бу ду ћи да је пре и спи ти ва-
ње окол но сти ко је љу де до во де у си ту а ци ју да по ста ну објек ти дру штве но и сто риј ских 
про це са јед на од пре по зна тљи вих ка рак те ри сти ка по е ти ке Са ше Или ћа, ово у из ве сној 
ме ри ва жи и за му шке и за жен ске ли ко ве. Ме ђу тим, раз ли ка је у то ме што су ли ко ви 
же на, иа ко у кон тек сту фик ци о нал ног све та ко ји се ба ви де при ви ле го ва ним суд би на-
ма, не рет ко мно го очи глед ни је све де ни на јед ну функ ци ју у од но су пре ма глав ном 
ју на ку или пре ма раз во ју при по ве да ња. Ова кав дис па ри тет у род ним уло га ма ука зу-
је на ми о пиј ске тач ке ина че осе буј не исто риј ске на ра ци је у ро ма ну Пас и кон тра бас. 
Текст као да се по и гра ва соп стве ним ге слом, ци та том Мај лса Деј ви са – Don’t play what’s 
the re, play what’s not the re, што је, ма кар де ли мич но, про из вод ау то ро ве на ме ре.

Ово на че ло под у пи ре ус по ста вља ње зна ка јед на ко сти из ме ђу дру штве не про ме не 
и му зич ке им про ви за ци је, чи ме се су ге ри ше зна чај и уло га људ ског фак то ра у ства-
ра њу исто ри је. Као и у прет ход ним ро ма ни ма Са ше Или ћа, и у овом крај тј. има ги на-
ци ја бу дућ но сти оста је пре пу ште на чи та тељ ка ма и чи та о ци ма, с тим што је за вр шни 
тон ро ма на Пас и кон тра бас, за раз ли ку од оних прет ход них, исто вре ме но и се тан и 
оп ти ми сти чан. 

Ме ђу тим, по е ти чан, али у кон тек сту до ми нант но кон кре ти зо ва не рад ње, ап стракт-
но на ја вљен по вра так глав ног ју на ка у Ју го сла ви ју де лу је као да раз вод ња ва или 
по јед но ста вљу је ина че жу стру по ли тич ку сим бо ли ку и ар гу мен та ци ју у ро ма ну, ре-
ду ку ју ћи ис ход бу ду ћих бор би на про на ла же ње лич ног ис пу ње ња. Ипак, ау то ро ва 
по тра га за је зи ком ко ји ју го сло вен ско ис ку ство мо же да сме сти у гло бал ни дру штве но-
по ли тич ки кон текст, као и ме та и сто риј ска свест је су оно што и сла бе тач ке у ро ма ну 
чи ни ин тер пре та тив ним иза зо вом.


