
65

МОЈ ПРИ ЈА ТЕЉ, БО РИ ВО ЈЕ АДА ШЕ ВИЋ1

Но, о то ме се не мо же ра зум ни ма го во ри ти,
за то је по треб но ис ку ство, али и ин те ли ген ци ја на лик на Син ге ро ву.

Б. А.

На ју че ра шњи дан, 22. сеп тем бра, пре 45 го ди на, ро дио се Бо ри во је Ада ше вић.2 За 
три да на би ће го ди на да на ка ко је ње го ва по след ња књи га, Из спи ско ва пре ћу та них 
ства ри,3 у из да њу Ака дем ске књи ге, кро чи ла у свет. У Но вом Са ду, где је у еди ци ји 
„Пр ва књи га” Ма ти це срп ске об ја вљен и Екви ли бри ста, 2000. го ди не. За тво рен круг 
или cir cu lus vi ti o sus? На је жи ла сам се ка да сам, у ру ко пи су, про чи та ла „До си је 64”.4 
Овом при чом, ко ја отва ра Спи ско ве, пи сац се вра тио оп се сив ној те ми – смр ти, оче ве 
смр ти, во де ћи ди ја лог с Екви ли бри стом. При по ве дач о фа тал ном ис хо ду дво стру ког 
оче вог ин фарк та са зна је у Но вом Са ду, на од слу же њу вој ног ро ка, а за тим „де рут ним 
ко ло се ком, у још де рут ни јем и по све рас кли ма та ном во зу, из Но вог Са да, где слу жи(ш) 
вој ни рок, сти же(ш) у По же гу, ку ћи, на са хра ну свог оца...“5 Шта ре ћи... мо ра ла сам и 
са ма да ис ку сим овај сег мент при че, пу ту ју ћи 16. ја ну а ра ове го ди не, на ис тој ре ла ци-
ји, ау то бу сом, на са хра ну ње ног ау то ра. Мој при ја тељ, ко ји је не ко ли ко го ди на пре 
не го што смо се сре ли и упо зна ли, на пи сао при чу „Мој при ја тељ, Ми ха ел Ур бан“,6 
да кле, мој при ја тељ, Бо ри во је Ада ше вић, пре ми нуо је са свим из не на да од ср ча ног 
уда ра, 15. ја ну а ра 2019, иза шест по под не, по жи вев ши че тр де сет и че ти ри го ди не, 
ко ли ко и ње гов отац. Ње го вом ли те рар ном узо ру и учи те љу, пи сцу ко јег је нај ви ше 
во лео, „смрт је сти гла 15. ок то бра 1989. го ди не, у шест по под не. Имао је пе де сет и 
че ти ри го ди не, као и ње гов отац кад су га од ве ли у Ау швиц.”7

„У слу чај но сти не би тре ба ло ве ро ва ти са стра шћу“,8 сто ји на са мом кра ју Спи ско
ва, у тек сту по след њег пи сма, ко је је на пи сао глав ни ју нак при че, име ном Бо ри во је 
Ада ше вић, сво јој ду хов ној и до пи сној при ја те љи ци Ха ни Мо ра вец, пот пи сав ши се, 

1 Про чи та но на Про се фе сту, у окви ру Три би не по све ће не Бо ри во ју Ада ше ви ћу, у Но вом Са ду, 23. 
сеп тем бра 2019.
2 https://sr.wi ki pe dia.or g/sr -ec /Bo ri vo je_Ad a%C5%A1evi%C4%87
3 Бо ри во је Ада ше вић, Из спи ско ва пре ћу та них ства ри, Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2018.
4 Исто, 7–51.
5 Исто, 24.
6 Бо ри во је Ада ше вић, „Мој при ја тељ, Ми ха ел Ур бан”, Из тре ћег кра љев ства, На род на књи га, Бео-
град, 2006, 69–75.
7 Марк Томп сон, Из вод из књи ге ро ђе них, Clio, Бе о град, 2014, 530.
8 Б. Ада ше вић, „Из ве шта ји Ха не Мо ра вец”, Из спи ско ва пре ћу та них ства ри, 187.
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при том, као да пот пи су је те ста мент.9 Ме ђу тим, ко ин ци ден цијâ је то ли ко, не са мо у 
овој при чи, да це ла књи га ди ше јед ном скри ве ном мре жом чуд них ве за, „ко је ис хо де 
та на ним зна че њи ма”.10 „Тре ба ло би га жи ве ти отво ре них очи ју”,11 за кљу чу је Ха на раз-
ми шља ње о жи во ту у јед ном од сво јих пи са ма док по ку ша ва да утвр ди тач ке пре се ка 
мар шру та упо ред них би о гра фи ја – сво је и свог адре са та. Као да же ли та квим по гле дом 
да про дре иза по јав ног окви ра, оп те ре ће на „спо зна јом па ра лел ног по рет ка све та, у 
ко јем се жи во ти укр шта ју чу де сном при ро дом слу ча ја, иза ког се от кри ва сме шак све-
мо гу ћег бо га скло ног кон тро ли”.12

Тач ка укр шта ња до та да па ра лел них жи во та – Бо ри во ја Ада ше ви ћа и мог – би ла је 
28. но вем бра 2015. го ди не, у Срем ским Кар лов ци ма, у Гим на зи ји, ис пред чу ве не Спо-
мен-би бли о те ке, у окви ру ма ни фе ста ци је Ки шо ви дост, ко ју сам, за јед но са уче ни ци-
ма, ор га ни зо ва ла по во дом осам де сет го ди на од ро ђе ња Да ни ла Ки ша. Наш за јед нич-
ки при ја тељ, књи жев ник Ото Хор ват, пред ло жио ми је, док сам кон ци пи ра ла про грам, 
пра ве ћи спи сак уче сни ка, не ко ли ко ме се ци ра ни је: „Зо ви Бо ру Ада ше ви ћа, он би се 
и ту као због Ки ша!”13 И учи ни ла сам то, он се с ра до шћу ода звао по зи ву, а пр ви наш 
су срет био је, чи ни ми се из ове пер спек ти ве, на је дан од ре ђен на чин суд бин ски. То 
ће по знан ство пре ћи у истин ско при ја тељ ство за хва љу ју ћи књи жев но сти. Пре све га, 
за хва љу ју ћи слич ном ли те рар ном уку су, сен зи би ли те ту, жи вот ним ста во ви ма и уве-
ре њи ма, скло но сти иро ни ји, али из над све га стр пљи вом и пре да ном ра ду, нај пре на 
сре ђи ва њу ста рих, већ об ја вље них при ча у ча со пи си ма и у зби р ци Из тре ћег кра љев
ства (2006), а по том и са рад њи при ли ком ства ра ња но ве књи ге. Би ло је то ис ку ство 
ко јим, са мо не ком лу дом сре ћом, мо же бог да вас по ча сти сме шка ју ћи се. 

Пре но што смо се упо зна ли, ни сам би ла про чи та ла ни јед но Бо ри но де ло. Зна ла 
сам да је ау тор ро ма на Крф,14 али сам књи гу из бе га ва ла, иа ко бе јах тро ну та из бо ром 
те ме, ко ја се иш чи та ва из на сло ва. Не знам за што, али ми сли ла сам да би би ло до бро 
по при ча ти са пи сцем и баш с њим по де ли ти ути ске. Осе ћа ла сам да је не ко бли зак и 
драг. А ни шта, у ства ри, о ње му ни сам зна ла сем чи ње ни це да жи ви у По же ги. Из гле-
да ло ми је не мо гу ће да ће мо се ика да сре сти. Ипак је смо, и том при ли ком ми је по-

9 Ју нак по след ње при че зо ве се исто као и ау тор, и на кра ју при че/књи ге пот пи су је се име ном и 
пре зи ме ном. Сви дру ги ли ко ви (лич но сти) до би ли су сво је ли те рар не иден ти те те. Ду бо ко ве ру-
ју ћи у фа та ли зам књи жев но сти, као да је тим ге стом пи сац по ку шао да за шти ти све оне чи је је 
суд би не ста вио у при че. 
10 Исто, 161.
11 Исто.
12 Исто, 158.
13 Тај до сто јан стве ни го спо дин ис тан ча них ма ни ра нај пре је у сво јим пи сми ма, па жљи во сро че ним 
као да тре ба да бу ду део не ка квог де ла епи сто лар не фор ме, на ја вио те му сво га из ла га ња: „Да ни-
ло Киш као пре те ча”, да би, за тим, у про сто ру ме ђу 18.200 књи га – на пи са них на два де се так је зи-
ка, у ат мос фе ри пр ве ре че ни це Ра них ја да – а на кон пре да ва ња Му ха ре ма Ба зду ља, и про чи тао 
есеј ко ји је за ту при ли ку на пи сао. Био је то текст вр хун ског знал ца Ки шо вог де ла и жи во та – оче-
ки ва но, на пи сан од лич но, лу цид но. На пу бли ку је нај ја чи ути сак оста ви ло Ада ше ви ће во уве ре ње 
да је Киш био не су ђе ни уче ник нај ста ри је срп ске гим на зи је, чи ји је жи вот зла игра исто ри је „од-
ву кла да ле ко од овог ме ста”. Ти ме је већ по стао при ја тељ.
14 Бо ри во је Ада ше вић, Крф, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 2011.
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кло нио Крф. Би ла је то јед на од не из бро ји вих слу чај но сти у на сту па ју ћем ни зу, ка жем 
слу чај но сти, иа ко у њих као фе но мен не ве ру јем. Али, јед но је си гур но, већ та да ме 
ни је пре ва рио нос ка да је би ла реч о ње го вом од но су пре ма гра ду у ко јем је жи вео 
– био је то чо век са си др ом те жи не не ко ли ко то на. То ком да на, во дио је са свим оби чан 
жи вот кан це ла риј ског слу жбе ни ка. Био је, ка ко је во лео да ка же, „дво за на џи ја”. Овај 
из ра зи ти ме лан хо лик, жи вео је по ву че но и ства рао у са мо ћи, у жи во ту уз др жан, а у 
ли те ра ту ри искрен „и увек у игри до дна”.15 

У ин тер вјуу16 да том Ми ћи Ву ји чи ћу, 2013. го ди не, на пи та ње ка ко из гле да жи вот 
пи сца у про вин ци ји од го во рио је да је „као не ка вр ста из гнан ства, бла га вер зи ја Си-
би ра у ко јој је увек хлад но”.17 Ме ђу тим, упра во је он био нај бо љи при мер да ме сто 
жи вље ња, за ви чај ко јем при па да мо, ни су спо ља шње од ред ни це, што је још дав но 
утвр дио Цр њан ски. „Чо век жи ви оно што но си уну тар се бе, а спо ља сто је ку ли се тог 
све та у ко јем жи ви”, ре као је том при ли ком Ада ше вић. Ипак, фи зич ко бив ство ва ње 
да ле ко од „цен тра сва ке мо ћи”, од фор мал них и не фор мал них ли те рар них кла но ва, 
ко јих у сва ком вре ме ну има и ко ји кро је сли ку књи жев ног „са да” (ма да, и да је био 
бли же, не би им при па дао јер је ње го ва мо рал на кон струк ци ја би ла че лич ног ко ва), 
да кле, уда ље ност од ва тре, као и го спод стве на при ро да чо ве ка до сто јан стве ног у 
све му, а по нај ви ше у са мој књи жев но сти, чи ји је ап со лут ни по све ће ник био – њен 
слу га, по да ник и вер ник – ути ца ли су на хлад но ћу ко ју је у том сми слу осе ћао, тј. на 
ста тус ко ји је имао. По ред не ве ли ког бро ја по зи тив них ре ак ци ја кри ти ке по во дом 
ње го вих књи га, би ло је и на о па ких чи та ња, пре ћут ки ва ња, ети ке ти ра ња, па чак и 
увре да. Ада ше ви ће во де ло ни је до чи та но, те шко да ће те про на ћи не ку од ње го вих 
ра ни јих књи га у књи жа ри, ме сто ко је им у срп ској књи жев но сти при па да још увек 
ни су до би ле. Иа ко има и дру га чи јих ми шље ња, Ада ше вић се ни јед ног тре нут ка ни је 
био по ву као, ни је пре стао да пи ше. На кон Кр фа, ко ји из ла зи 2011. го ди не у Сту бо ви ма 
кул ту ре, на пи са ће не ко ли ко при ча за књи жев не ча со пи се и ан то ло ги је, одр жа ва ју ћи 
кон ти ну и тет у ства ра ла штву и ни ка да, али ни ка да не од у ста ју ћи од књи жев но сти. 
Це ним да ће тек до ћи вре ме ка да ће би ти про чи та не при че из тог пе ри о да: „Adi eu, 
Bel gra de”,18 „По след ње пу то ва ње Иза до ра Па ла”,19 „По ро дич ни ква р тет”,20 „У по тра-
зи за из гу бље ним име ном”,21 „У смр ти исти”...22 Из тог до ба су и „Фраг мен ти о смр ти: 

15 Б. Ада ше вић, Из спи ско ва пре ћу та них ства ри, 48–49.
16 „По ку шао сам да скло пим кр хо ти не рас пр сну тог све та”, ин тер вју: Бо ри во је Ада ше вић, пи сац; 
раз го вор во дио Ми ћа Ву ји чић, Пла сте лин, 2013. https://web.ar chi ve.or g/we b/20181112021759/http://
www.pla ste lin.com /con tent/vi ew/1010/89 .
17 Исто.
18 Бо ри во је Ада ше вић, „Adi eu, Bel gra de”, По ве ља, год. 41, бр. 1/2011, Кра ље во, 26–32.
19 Бо ри во је Ада ше вић, „По след ње пу то ва ње Иза до ра Па ла ”, Ста рост, Ар хи пе лаг, Бе о град, 2012, 
164–173.
20 Бо ри во је Ада ше вић, „По ро дич ни ква р тет”, Бун кер, при че за од бра ну и по след ње да не књи жев-
но сти, Ар хи пе лаг, Бе о град, 2013, 14–20.
21 Бо ри во је Ада ше вић, „У по тра зи за из гу бље ним име ном ”, По ве ља, год. 45, бр. 1/2015, Кра ље во, 
31–42.
22 Бо ри во је Ада ше вић, „У смр ти исти”, Ле то пис Ма ти це срп ске, год. 184, књ. 481, св. 1/2, Но ви Сад, 
2008, 58–61; Ме ђај, год. 35, бр. 93/94/95, март 2015, Ужи це, 71–74.
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Си ме он Грас”,23 ко ји ће, осим што отва ра ју 4. број Ле то пи са МС из 2014, на ћи сво је 
ме сто у по след њој књи зи, тач ни је, ста ће те мат ски и стил ски уз три но ве при че. Бо ра 
је пи сао при че ко је го во ре о од ре ђе ним об ли ци ма бе га од мра ка људ ског дру штва, 
од зла, о мо гућ но сти жи во та на кон за стра шу ју ћих зло чи на, на кон ло го ра... Кад бу де 
за вр шио „До си је 64”, за пи та ће се: „За што сам оп се сив но ве зан за ову вр ло бол ну те му 
људ ске ци ви ли за ци је XX ве ка?” Био је исто вре ме но пре о се тљив на зло, али и бес крај-
но хра бар и сна жан да се са нај те жом те мом су о чи, ве ру ју ћи да ли те ра ту ром чо ве чан-
ство мо же до ћи до оздра вље ња.

Ка да јед ног да на бу ду об ја вље на Са бра на де ла Б. Ада ше ви ћа, све ста ре при че за-
бли ста ће но вим сја јем јер је пр во ре ди го вао њих, а тек се он да упу стио у пи са ње свог 
жи вот ног де ла, за ко је се ду го при пре мао. 

Но ва зби р ка кон ци пи ра на је на кон на пи са не пр ве при че, „До си је 64”, чи је је пр ве 
две ва ри јан те, не за до во љан, це ле из бри сао. Тра гао је за од го ва ра ју ћом фор мом и 
при по вед ним мо де ли ма. По је ди ни фраг мен ти, с по чет ка тре ће вер зи је, на ста ја ли су 
по ла ко и па жљи во ме се ци ма пре но што ће глав ни део при че би ти на пи сан у јед ном 
да ху за не ких де се так да на у ав гу сту 2017. го ди не. Ипак, књи га је има ла ду гу ге не зу. 
Све оно што се го ди на ма та ло жи ло у ње му, као тре сет, ка ко је во лео да ка же, до жи ве-
ло је ства ра лач ку еруп ци ју не ве ро ват не сна ге.

Игром чуд них и нео бја шњи вих окол но сти у је сен 1994. у чи та о ни ци На род не би-
бли о те ке Ср би је от кри ће у По ли ти ци, од утор ка, 28. ма ја 1940. но вин ску (фик циј ску) 
при чу из ве сног М. Бла же ви ћа, под на сло вом „Не што ипак има”,24 о де вој чи ци ко ја је 
пред ви дев ши же ле знич ку не сре ћу спа сла свог оца и се бе из ла ском из во за. Слу те ћи 
да има не ку нео бја шњи ву ве зу са ње го вом бу ду ћом при чом, но сио ју је два де сет три 
го ди не пре пи са ну у ђач ку бе ле жни цу, сву да са со бом, у ства ри, но сио ју је у се би као 
оп се си ју.25 Из те оп се си је из ни као је „До си је 64”.

Сле де ћи Ки шо ву по е ти ку, Ада ше вић је сма трао да пи сац не мо же пи са ти што ни је, 
на овај или онај на чин, са став ни део ње го вог жи вот ног ис ку ства. Али, у Ки шо вом слу-
ча ју по ка за ло се, о че му је пи сац и сâм го во рио, не са мо „да књи жев ност про из и ла зи 
из жи во та, већ и обр ну то, жи вот на не ки нео бја шњив на чин мо же би ти на слу ћен у 
ли те ра ту ри ко ју пи сац пи ше, тј. пи сац во ђен не ком вр стом пред о сје ћа ња, опи су је свој 
жи вот уна при јед”.26 Та ква вр ста фа та ли зма27 за сно ва на је на ин ту и ци ји, слут њи, не 
на те о риј ским по став ка ма и ра ци о нал ним спо зна ја ма. (Док пи ше „Ен ци кло пе ди ју 

23 Бо ри во је Ада ше вић, „Фраг мен ти о смр ти: Си ме он Грас”, Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 493, св. 4, 
Но ви Сад, 2014, 389–398.
24 М. Бла же вић, „Не што ипак има!”, По ли ти ка, уто рак, 28. мај 1940. Ма то Бла же вић, „Не што ипак 
има”, Ома ја, Срп ска фол клор на фан та сти ка, књи жев ни лист, бр. 2, Ве ли ка Пла на, 2008, 48–49.
25 „Уме ти и би ти отац хра бро сти”, По след њи раз го вор с књи жев ни ком Бо ри во јем Ада ше ви ћем 
(1974–2019), раз го ва рао Ми ћа Ву ји чић, НИН, бр. 3552, 24. ја ну ар 2019, 66–67.
26 Мид хад Кур то вић, Из ме ђу ети ке и есте ти ке, Екс пли цит на по-ети ка Да ни ла Ки ша, Buybo ok, Са-
ра је во/За греб, 2018, 25.
27 Да ни ло Киш: „Од у век сам био фа та ли ста. Уо ста лом, би ти фа та ли ста је нај нор мал ни ја ствар на 
све ту. Фа та ли зам про из и ла зи из ло ги ке ства ри.” (Д. Киш, „Трај но осе ћа ње кри ви це”, у Д. Киш, Гор
ки та лог ис ку ства, Бе о град, 2007, 291)
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мр твих”,28 у ко јој ње гов ју нак Ђ. М. по чи ње да сли ка цве то ве, мах ни то, исто вре ме но 
са ефло ра ци јом сар ко ма у те лу, и у Ки шу се раз ви ја рак плу ћа. То ће за кљу чи ти на-
кнад но. „Као да сам кроз пи са ње из ба цио зло слут но пред о се ћа ње.”29) „Ко пре де сти
ни ра, тај че сто ап сти ни ра од жи во та...”30

У „До си јеу” дру ги ток при че – по нов но те ма ти зо ва ње оче ве смр ти и де та ља са хра-
не – укр шта се из ван ред ном сна гом има ги на ци је са ре кон струк ци јом По ли ти ки не 
при че. При по ве дач раз ло ге за по нов но су о ча ва ње с бол ном те мом из мла до сти на-
во ди у ре че ни ци: „Слег нув ши ра ме ни ма, у јед ном на ро чи том ча су, мо ра мо отво ри ти 
олу па ну за ман да ље ну ка су сво јих про гу та них успо ме на, осло бо див ши се те ре та ко ји 
ду го и са зеб њом те гли мо кроз жи вот.”31 Ако у ово ме пре по зна мо би о граф ске да то сти 
са мог пи сца, ко је као ре фе рен ца сто је умет нич кој фик ци ји, он да мо же мо ре ћи да је 
овај, дру ги, а у пр вој књи зи пре ћу та ни те рет но сио пу не два де сет че ти ри го ди не. Реч 
је о до га ђа ју са оче ве са хра не, о до жи вља ју што на ди ла зи чу ла. Али тај до га ђај, са гле-
дан из да на шње пер спек ти ве, пре лив ши се из жи во та у ли те ра ту ру, као да је на слу тио 
суд би ну сво га пи сца, ко ји је ве ро вао да ће му осло бо ђе ње од те ре та „на ле ђи ма […] 
да ти и мо гућ ност да се по но во ро ди(ш). У се би, у све ту ко ји мо же(ш) ви де ти, до дир ну ти, 
ослу шну ти и оми ри са ти”.32 Као да је кроз пи са ње из ба цио зло слут но пред о се ћа ње. 
У ње му је по сто јао из ве стан страх од за вр шет ка пи са ња, од бо ло ва ња на кон ства ра ња 
но вог све та, од не стан ка на кон на стан ка књи ге. Са мо део тра у ме до био је ми лост 
уоб ли че ња, ме ђу тим, су шти на тог ис ку ства оста ла је за ко па на у пи сцу и оти шла с њим 
у не бо.

Бо ра Ада ше вић пи сао је Из спи ско ва пре ћу та них ства ри у кон ти ну и те ту од сре ди-
не ав гу ста 2017. до по чет ка ју ла 2018. Пи сао је бр зо, као да се тр као са жи во том, у 
жа ру, без мно го ис прав ки, пот пу но остра шћен, об у зет де мо ном ства ра ла штва. Да но-
ноћ но. Це лог је се бе оста вио у тој књи зи. „Ја не мам вре ме на за ба ца ње!”, био је увек 
ње гов ко мен тар на че сте при мед бе да тре ба да успо ри и чу ва здра вље. А би ло је 
жи вот но ис ку ство пр вог ре да из нај ве ће бли зи не гле да ти чу до ства ра лач ког про це са 
и де ли мич но уче ство ва ти у ње му – мно го вре ме на про во дио је на при ку пља њу гра ђе, 
у по тра зи за до ку мен ти ма, оп се сив но је про ве ра вао по дат ке, из во ре, био об у зет је-
зи ком, сти лом, му зи кал но шћу ре че ни це („Мо ра оста ти усви ра но, па зи шта ра диш кад 
лек то ри шеш!”), а на ро чи то фор мом и ком по зи ци јом; са те и да не про во ди ли смо у 
раз го во ри ма о све му („знао је све и раз у мео све”), у ана ли за ма, ком па ра ци ја ма, ту ма-
че њи ма, и чу ди ли се из но ва сва ки пут кад би смо от кри ли ко ин ци ден ци је. „Не ке се 
ства ри на ме шта ју са ме”, го во рио би та квим по во дом. И за и ста је нео бја шњи во то 
ка ко су све цр кве у при ча ма по све ће не истом све цу – Све том Ђор ђу/Ге ор ги ју/Јур ју у 
ме сти ма Та раш / Но ви Сад / Ислам Грч ки / Пе тро ва ра дин… La part de Di eu... До бар 
при мер сва ка ко је и Бо ри но не за до вољ ство име ном ко је је дао ка фа ни у тзв. пр вој 

28 Да ни ло Киш, „Ен ци кло пе ди ја мр твих”, у Д. Киш, Ен ци кло пе ди ја мр твих, Про све та, Бе о град, 1985, 
32–53.
29 Да ни ло Киш, „Трај но осе ћа ње кри ви це”, у Д. Киш, Гор ки та лог ис ку ства, Бе о град, 2007, 290.
30 Б. Ада ше вић, „До си је 64”, op. cit., 10.
31 Исто, 15.
32 Исто, 42.
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ру ци „До си јеа 64”, за то што је би ло из ми шље но. Ка да пре мо рен и од пи са ња и од чи-
та ња ру ко пи са про ко мен та ри ше да му тре ба дру го име, име ствар не ка фа не, под се-
ти ћу га на спи сак на зи ва бе о град ских ка фа на, ис пи са них ге о ме тро вом ру ком по аква-
ма рин пла вом си фо ну. Из бор па да на По след њу шан су, из ме ђу оста лог и за то што глав ни 
ју нак ко ји се у њој то ве че опи ја има мо жда по след њу при ли ку да се ис по ве ди при ја-
те љу – ка ква га то мо ра при ти ска го ди на ма. Ме ђу тим, Бо ра је увек тра жио ду бља 
зна че ња, а на ро чи то му је би ла ва жна та ноћ на сце на пу на је зе, ка да ће онај ко ји се 
ко нач но ис по ве да и ко ји јед ном но гом га зи оним све том, ре ћи шта ви ди – шта је „оно 
што се иза оног зи да ва ља”. При зна ће да ви ди мр тве. Ис тра жу ју ћи о том ме сту, до ћи 
ћу до по да тка да је ка фа на По след ња шан са из гра ђе на на про сто ру Ста рог гро бља на 
Та шмај да ну. Имао је не по гре шив осе ћај за из бор де та ља. Не мо гу се из бро ја ти са ти и 
но ћи про ве де ни у по тра зи за име ном па ро бро да ко ји је у мар ту 1938. го ди не во зио 
од Ри је ке до Хер цег Но вог; у укла па њу ре да во жње во зо ва, бро до ва и ау то бу са; у про-
ве ра ва њу исто риј ских по да та ка – о про ме на ма на зи ва ба но ви на, ули ца, бу ле ва ра и 
мо сто ва, нпр.; у утвр ђи ва њу да ту ма; у тра га њу за име ни ма ар хи те ка та, гра ђе ви на, 
фа бри ка, ми ни стар ста ва, ци га ре та, ком па ни ја... Кад је хтео сво ју Ха ну Мо ра вец да 
сме сти у Ма жу ра ни ће ву ули цу у Срем ским Кар лов ци ма, мо ра ла сам да фо то гра фи шем 
део ули це ода кле се ви де тор ње ви обе цр кве у цен тру – пра во слав не и ка то лич ке, да 
би Ха ни на ку ћа до би ла аде ква тан број. Ме ђу тим, ка ко у по сто је ћим ку ћа ма жи ве љу-
ди, пи сац „зи да” ку ћу из ме ђу бро је ва 5 и 7, сме шта ју ћи Ха ну у 5а. (Мо рам да на по ме нем 
да су све ово би ле на кнад не ин тер вен ци је – та кве де та ље уно сио је или ме њао кад 
би ис при чао при чу. Ја ни ка да ни сам има ла увид у текст пре но што би био за вр шен.)

На кон су ге сти је да тре ба да по пра ви не ке де ло ве „По след њег пу то ва ња Иза до ра 
Па ла”, пре се као је: „На пи са ћу но ву при чу!” Та ко је на стао „Оди сеј у ка ни ку ли”,33 та чу-
де сна при ча о ме ха ни зми ма на си ља дру штва над по је дин цем, ко ја „до спе ва у сво је 
ја то”, а у ко јој је и им пре сив ни мо но лог-есеј о уста штву као нај мон стру о зни јем злу на 
све ту, с јед не стра не, а па не ги рик ма тер њем је зи ку, с дру ге стра не. Из го ва ра га му дри, 
чо ве ко љу би ви Алек сан дар По лак, бив ши ло го раш, го ло о то ча нин, лик гра ђен пре ма 
ли ку Ал фре да Па ла, чу ве ног гра фич ког ди зај не ра.

На гла ше на ду хо ви тост и фе но ме нал ни лир ски ин то ни ра ни фраг мен ти от кри ва ју 
но ве ди мен зи је Ада ше ви ће ве про зе, не са мо у овој при чи, не го у це лој књи зи.

* * *

Пред крај, тре ба још не што ре ћи – Бо ри во је Ада ше вић на пи сао је књи гу у ко јој су 
све че ти ри при че ско ро ујед на че ног ква ли те та, али се по ка зао и као мај стор пи са ња 
при че у при чи: МЦЛ, књи жев но ве че Шкво рец ког у Пра гу, Млин те ма, Крат ко трај на 
ро би ја, ек фра за Ски да ње с кр ста пре ма Рем бран ту и ма е страл на, лу цид на, са вр ше на 
– Каф ка је во лео Ми ле ну.

Ви ше слој ност Ада ше ви ће вог тек ста тра жи ап со лут ну па жњу чи та о ца, ко ји ће врто-
гла вом сна гом на ра ци је би ти уву чен у при чу и те шко ће се по вра ти ти у ствар ност. 

33 Б. Ада ше вић, Из спи ско ва пре ћу та них ства ри, 53–91.
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Та кав ути сак на чи та о ца не оста вља ни Чо век из ку ће на бре гу,34 ин тро спек тив на 
лир ска про за, ко ја се чи та по ла ко, ни Крф, сав у фраг мен ти ма, кр хо ти на ма рас пр сну тог 
све та. Ако је Крф оно ма то пе ја ло мље ња на ших вред но сти, где пи сац има ги на ци јом 
бо га по ку ша ва да том све ту „на но во скло пи осло нац”,35 Спи ско ви су ехо вр тло жног 
кри ка рас па да ња све га што је оста ло од ње га, а пи сац са мо све док ко ји ви ди да се том 
све ту ви ше не мо же по мо ћи, и по ред ху мо ра ко јем су скло ни ње го ви ху ма ни ју на ци 
а ко јим по ку ша ва ју да не у тра ли шу ужа се људ ског ис ку ства. И то се, де фи ни тив но, не 
мо же пре ћу та ти.

Ада ше вић је са здао сво ју пе шча ну књи гу, свој хи пер текст, оства рив ши ори ги нал-
ни ли те рар ни из раз и, сва ка ко, фор му за ко јом је по след њих го ди на тра гао. На пи сао 
је де ло ко јем ће, као и све му, вре ме би ти ме ро дав ни су ди ја, а оно је не за ин те ре со ва-
но за људ ске су је те, са мо про мо ци је, бу ра зер ске на гра де и књи жев ну естра ду. Труд 
ни је био уза лу дан, али је це на би ла пре ви со ка.

* * *

На жа лост, пи сац је оти шао. Он сад та мо го ре, с Ки шом, у обла ку ди ма од ци га ре та, 
ис пи ја шо љи це еспре са. При ча ју, пре све га, о же на ма, ду го, а он да о ли те ра ту ри, стра-
сно – га ла ме, сме ју се, ви ше их ни ко и ни шта не бо ли. За ви дим Ки шу ка квог са го вор-
ни ка има. Пра зни на ко ја је на ста ла ка да је оти шао по чи ње да се ис пу ња ва оним што 
нас је по ве зи ва ло и оним што је он био. Књи га ко ју је Бо ри во је Ада ше вић на пи сао 
сто ји пред ва ма и ви ће те га, мо жда, тек са да упо зна ти. Ме ђу тим, по сто ји књи га ко ја 
сто ји ис под ове, као њен че лич ни но сач – она је не ви дљи ва за чи та о це. На ње ним се 
стра ни ца ма Тво рац игра суд би на ма.

34 Бо ри во је Ада ше вић, Чо век из ку ће на бре гу, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 2009.
35 „По ку шао сам да скло пим кр хо ти не рас пр сну тог све та.”


