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НЕ ЗА РА СЛА РА НА
(Не вен Ушу мо вић: Злат на опе кли на, San dorf, За греб, 2019)

Ако по сто ји пра ви мул ти кул ту рал ни пи сац на пост ју го сло вен ском про сто ру он да 
је то Не вен Ушу мо вић. Не ко ко је ро ђен у За гре бу, од ра стао у Су бо ти ци, ра ди у Ума гу, 
а жи ви у Ко пру, већ са мим сво јим ха би ту сом мо ра би ти је дан од по след њих пра вих 
ју го сло вен ских пи са ца, без же ље да по себ но по ли ти зу јем тај по јам, ни ти да ње го вим 
књи га ма ка чим на ив ну ју го но стал ги ју, иа ко је вр ло те шко то ме се од у пре ти. По знат 
пре вас ход но као крат ко при чаш, прем да и ау тор јед ног ро ма на, Не вен Ушу мо вић је и 
spi ri tus mo vens јед ног од вр ло ва жних фе сти ва ла ко ји та ко ђе про ми шља мул ти кул ту-
рал ност као је ди ну мо гу ћу оп ци ју, је ди ну оп ци ју ко ја се ну ди као здра во ра зум ска и 
отво ре на – то је Fo rum To miz za ко ји се увек кра јем ма ја, осим ове 2020. го ди не, одр жа ва 
у Тр сту, Ко пру и Ума гу и чи је фи на ле ко ин ци ди ра с про гла ше њем до бит ни ка на гра де 
La pis Hi stri ae, јед ног од нај ва жни јих кон кур са/на тје ча ја за крат ку при чу на ши рем про-
сто ру пост ју го сла ви је. 

Ни су ове би о граф ске на тук ни це тек та ко из не се не ов де јер оне пред ста вља ју око-
сни цу књи ге Злат на опе кли на (San dorf, 2019). На и ме, на кон две вр ло успе шне збир ке 
при по ве да ка ко је су би ле по све ће не Су бо ти ци (Ма ко во зр но) и Ко пру, од но сно Сло ве-
ни ји (Рај ске пти це), про шло го ди шња збир ка се ко нач но на ла зи у Ис три, а по се би це у 
Ума гу. На тај на чин Ушу мо вић је за о кру жио три ло ги ју сво јих гра до ва, оних у ко ји ма је 
нај ви ше код ку ће. Сва ки од њих је до био по књи гу. 

Оно што од мах упа да у очи кад књи гу уз ме те у ру ке је су ди зајн и пре лом. Књи га је 
„упа ко ва на“ у за штит ни омот ко ји под се ћа на ау дио-ка се ту. (Ус пут, чу јем да се и овај 
фор мат по ла ко вра ћа у жи вот. Ако је то тач но, он да мо рам да ис ко пам ду пли ка се таш 
из по дру ма да бих био спре ман за пре сни ма ва ње по зајм ље них ка се та, а мо рам и хит но 
да на ба вим sony, tdk и ma xell пра зне ка се те.) Што се пре ло ма ти че, Ушу мо вић и ди зај-
не ри су ре ши ли да књи га има А и Б стра ну – да се чи та и спре да, А стра на, и от по за ди, 
Б стра на, и да де вет при ча ко је чи не збир ку бу ду по де ље не у раз ме ри 5 : 4 што је не ки 
стан дард ни фор мат ко ји су има ле ка се те, али и LP пло че, од но сно ал бу ми. Ова ди зај-
нер ско-пре ла мач ка од лу ка је ви ше стру ко сим бо лич на – нај пре ау дио-ка се те су фор мат 
ко ји је с по ја вом ди ги тал них, а нај пре MP3 фор ма та го то во не стао, те сто га не дво сми сле-
но упу ћу је на ства ри ко јих ви ше не ма, од но сно на не та ко дав ну про шлост. Ау дио-ка се те 
су мо гле да се пре сни ма ва ју ко ли ко год хо ће те пу та. Би ло је до вољ но да, уко ли ко су 
„за шти ће не“, пре ле пи те се ло тејп пре ко ру пи це на ко ју на ле же гла ва ка се то фо на и мо гли 
сте и оне ко је би сте ку пи ли у спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма да пре сни ми те, ако вам 
се ни су сви ђа ле. На тај на чин су по ста ја ле сво је вр сни му зич ки па лимп се сти. Оне за тим 
упу ћу ју на слу ша ње му зи ке на пу то ва њу јер пр ви вок мен је на пра вљен 1979. го ди не, 
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а го то во сви ау то мо би ли би ли су опре мље ни ка се то фо ном. Ко нач но, због сво је мо гућ-
но сти да бу ду пре сни ма ва не хи ља ду пу та, оне су ме ња не и раз ме њи ва не, пре сни ма-
ва не у „ду плим“ ка се та ши ма, у ду плим де ко ви ма, а с об зи ром на то да су би ле јеф ти ни-
је и до ступ ни је од пло ча и не што ка сни је CD-ова, као и да су по сто ја ле пра зне ка се те, 
на њих су сни ма не и пре сни ма ва не пло че, да кле слу жи ле су као не ка вр ста пи рат ског 
ре зер во а ра за чи та ву Ју го сла ви ју јер су пло че би ле ре ла тив но ску пе, а не ке од њих и 
те шко до ступ не бу ду ћи да ни су по сто ја ла ли цен ци ра на из да ња не го са мо та ко зва ни 
„ори ги на ли“, пло че ку по ва не у САД или За пад ној Евро пи. Last but not le ast, ко ће за бо-
ра ви ти „де бељ ка“ (com mo do re 64) и све оне игри це на ка се та ма. Све ово су, а ве ро ват но 
и не што што ни сам по ме нуо, Не вен Ушу мо вић и уред ни ци у San dorf-у има ли у гла ви 
ка да су се од лу чи ли да чи та о ци ма по ну де на овај на чин ди зај ни ра ну књи гу. Због то га 
је ве ро ват но и ода бран на слов ко ји је збир ка по зај ми ла од јед не од при ча. На и ме, 
ка се те су че сто, у за ви сно сти од про да је, има ле до да ту тра ку пре ко омо та ко ја је упу-
ћи ва ла на злат ни, не кад пла ти на сти, а ре ђе ди ја мант ски ти раж, али сва ка ко да се у 
вре ме кад су се про да ва ле по роб ним ку ћа ма и спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма ши ром 
зе мље, ко ја је, да под се тим, има ла два де сет два ми ли о на ста нов ни ка, та ко не што било 
ла ко мо гу ће. По ред то га, обе ре чи из на сло ва има ју сво је пре не се но зна че ње, јер осам-
де се те го ди не два де се тог ве ка у ко је је сме ште на ве ћи на при по ве да ка је су би ле зла-
тан пе ри од не са мо ових про сто ра, не го и Ушу мо ви ће ве, али и ге не ра ци је ау то ра ових 
ре до ва. Исто вре ме но, на кон њих је на ста ла озбиљ на опе кли на, ра на ко ја још за це љу-
је и бо јим се да ће би ти као у слу ча ју Кра ља Ри ба ра из Ле ген де о Све том Гра лу, да она 
за пра во не мо же да за це ли. 

Злат на опе кли на по све ће на је Ис три ко ја је чу до од ре ги је са ма по се би. Са свим 
сво јим ме ша ви на ма и исто риј ским не да ћа ма, пар ти зан ском про шло шћу и ита ли јан ском 
ма њи ном ко ја је на кон тр шћан ске кри зе оти шла, с ин ду стри ја ли за ци јом ко ја је по че-
ла одав но, а до вр ши ла се у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји, с мо рем и ту ри сти ма, Истра 
је од лич на ин спи ра ци ја за пи сца и Не вен Ушу мо вић као вр стан мај стор то ко ри сти. 
Кад се то ме до да и че жња за јед ним од нај у збу дљи ви јих пе ри о да у исто ри ји ових про-
сто ра, ко ји ко ин ци ди ра с пи шче вим фор ма тив ним го ди на ма, он да је ја сно да су при че 
на пи са не с из ним ном ин тим но шћу, а то је по себ но тач но за оне с Б стра не, од но сно „Хеј 
Сла ве ни, Не у ба у те ни“, „Би ки ни“, „Не ке ства ри су не про мен љи ве“ и „Kalt & klar“. Ове 
при че не са мо да су го то во лич не и би о граф ске јер се ти чу од ре ђе ног вре мен ског 
пе ри о да, већ те ма ти зу ју и су срет Вој во ђа на и/или Па но на ца или кон ти нен та ла ца с 
Истром и мо рем. Тај су срет за пра во озна ча ва по тен тан су дар све то ва ко ји ме ња суд-
би ну свих оних ко ји у ње му уче ству ју. И то је чи ни ми се глав ни мо ти ва циј ски оки дач 
при ча с Б стра не. Исто мо же да се ка же и за оне при че сме ште не у бли ску про шлост с 
А стра не по пут: „Злат на опе кли на“ и „Ди вљи Ло вро“, па и „Лов на се зон ке“. Две при че 
ко је од у да ра ју од овог пра ви ла је су „Le an gu il le, је гу ље“ и „До бра ви ла“. Пр ва је исто-
риј ски сме ште на у пе ри од тр шћан ске кри зе, а дру га је ати пич на за збир ку, али до брим 
де лом и за Ушу мо ви ће во при по ве да ње у це ли ни јер је фан та стич на у нај бо љој тра ди-
ци ји на при мер Ча пе ко вих при ча о ви ла ма. У том сми слу је ин те ре сант но ка ко ће се 
да ље раз ви ја ти Ушу мо ви ће ва вр ло од ме ре но и му дро во ђе на спи са тељ ска ка ри је ра. 
На и ме, у Рај ским пти ца ма су се мо гли про чи та ти на го ве шта ји јед не дру га чи је по е ти ке 
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ко ја је на ли ко ва ла нај ви ше оно ме што ра де пи сци по пут Бе кав ца, Спа хи ћа, Ср ди ћа 
или По га ча ра у про зи. То оче ки ва ње је за са да из не ве ре но, али се за то кроз при чу „До-
бра ви ла“ ра ђа но во – оно ко је вра ћа кла сич ну фан та стич ну при по вет ку ко ја не при-
па да жан ров ском мо де лу у сфе ру та ко зва не умет нич ке књи жев но сти. То је не што што 
већ ду го че ка мо да се до го ди не са мо у пост ју го сло вен ској ли те ра ту ри, већ и мно го 
ши ре. 

На ра то ло шки гле да но при по вет ке Злат не опе кли не бли ске су оно ме што је Ушу-
мо вић већ ура дио у Ма ко вом зр ну или Рај ским пти ца ма. Он при по ве да вр ло ве што, 
зна ју ћи да иза бе ре по тент ну пер спек ти ву, ка ко и у ком тре нут ку да окон ча при чу, на 
ко ји на чин да упо тре би оно на шта ове при че за и ста ра чу на ју, а то је по зна ва ње исто-
риј ског кон тек ста, реч ју пред зна ње. Упра во би ово мо гла да бу де „ре цеп тив на по гре шка“ 
у тек сту. На и ме, те шко да ће ове при че за ин те ре со ва ти не ког ко не по зна је исто риј ски 
и дру штве ни истар ски па и ши ри (пост)ју го сло вен ски кон текст по след њих три де се так 
го ди на. Ма ни пу ла ци ја по да ци ма (оним што се са оп шта ва и оним што се под ра зу ме ва 
као чи та лач ко зна ње) зах те ва ком пе тен ци ју. Чи ни се да је ау тор уна пред или од у стао 
од од ре ђе не ге не ра циј ске пу бли ке или же ли да их на те ра да се ин фор ми шу ка ко би им 
би ли ра зу мљи ви кон тек сти на ко је при че ра чу на ју, што по себ но по здра вљам. Пу бли ка 
сва ка ко ни је игра ла ни ка кву уло гу у ње го вим из бо ри ма и то је по у ка ко ју би сви тре-
ба ло да из ву че мо из ове књи ге. Она је пи са на с ја сном ин тен ци јом ужи ва ња у ли те ра-
ту ри per se, а не с на ме ром да се би ло ко ме уна пред до пад не. Са мо је пр ва при ча у 
збир ци, „Лов на се зон ке“, кла си чан А1 хит јер је пот пу но ја сна сви ма и сву да – гру па 
од ра слих рас пу ште них му шка ра ца по ку ша ва да на по ква рен на чин сту пи у кон такт 
са же ље ном жен ском осо бом и она их на сан ка. Дра ма тур шки ства ри су ве о ма ја сне 
јер при ча са др жи обрт ко ји је ка рак те ри сти чан за ко ме ди ју, по себ но co me diu dell ar te 
где нпр. Хар ле кин ка жња ва Пан та ло неа због по жу де за Ко лом би ном. Ова кла сич на 
на ра тив но-дра ма тур шка струк ту ра сме ште на у со ци о е ко ном ски кон текст са вре ме не 
Хр ват ске ја сна је за и ста сва ком, чак и оном ко не зна при ли ке и од но се из ме ђу бо га тих 
не мач ких вла сни ка, истар ских хо те ли је ра и сла вон ских пре ва ра на та. Уо ста лом, при-
по вет ка их ја сно ски ци ра.

Ова при ча као и не ке дру ге по пут „Ди вљег Ло вра“ или „Kalt & klar“ или на слов не, и 
на рав но „Le an gu il le, је гу ље“ пред чи та о ца ста вља ју вр ло озби љан про блем – пи та ње 
ко ло ни за ци је Ис тре, али и ши ре гле да но, чи та вог овог про сто ра. Мо жда је то нај о чи-
ти је у при по ве ци „Ди вљи Ло вро“ ко ја го во ри о сек су ал ној при влач но сти из ме ђу хр ват-
ског му шкар ца и Не ми це, ко ри сте ћи сте ре о тип о сло вен ској сек су ал ној по тен ци ји да 
про го во ри за пра во о од но су ко ји За пад има пре ма Ис три и ши ре гле да но пре ма на ма 
(ма шта ми би ли). При ча „Злат на опе кли на“ го во ри о вр ло слич ном кор пу су те ма прем-
да ни је у пи та њу ли би дал на енер ги ја не го пре она по ве за на с хтон ским си ла ма и ма-
гиј ским об ре ди ма у ко је би ва ју уву че ни „кул тур ни“ Ау стри јан ци, по сед ни ци ку ће у 
Ис три. У при по ве ци „Kalt & klar“ ства ри су ку ди ка мо ком пли ко ва ни је, јер је од нос 
из ме ђу две де вој ке на из глед рав но пра ван, на го ве шта ва мо гу ћу љу бав ну афе ру, али 
ту су ба ка и де да ко ји се по на ша ју као кла сич ни ко ло ни за то ри. Ко нач но, по вла че ње 
Ита ли ја на и пре да ја Ис тре Ју го сла ви ји 1954. го ди не Лон дон ским спо ра зу мом и на је зда 
„сло вен ских“ ко ло ни за то ра има сво ју сек су а ли зо ва ну ме та фо ру у „сла бом“ му шкар цу 
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Сте фа ну ко ји се нај пре же ни до ми нант ном Аном, бо га том удо ви цом, а за тим и за љу-
бљу је у раз врат ну Фе ми ју ко ја одр жа ва ве зу с Фран че ском, сво јим оже ње ним при ја те-
љем из де тињ ства. Они сек су ал но по тент ни, по пут Ане и Фран че ска, од ла зе у Ита ли ју, 
а они ко ји су „сла би“, по пут Сте фа на и Фе ми је, оста ју, на ми лост и не ми лост сло вен ским 
ко ло ни за то ри ма. На рав но да Ушу мо вић ни је на и ван пи сац ко ји би ола ко и ма ни хеј ски 
при ка зао сло же не од но се, по себ но сто га што су ства ри у исто риј ски тру сном мул ти-
кул ту рал ном под руч ју че сто ком пли ко ва не не са мо због не ста бил них иден ти те та већ 
пре све га због људ ских дра ма ко је уз њих до би ја ју до дат ни сми сао.

Мо жда је пре ра но ре ћи да Злат на опе кли на за тва ра оно што би смо мо гли на зва ти 
три ло ги јом с гра ни це Не ве на Ушу мо ви ћа. Сва ка ко ће би ти ин те ре сант но пра ти ти пра-
вац ко јим ће по ћи ње го ва да ља спи са тељ ска ка ри је ра. Оно што се са из ве сно шћу мо же 
ре ћи, сва ка но ва књи га овог ау то ра пра зник је за књи жев ност и чи та о це. Пра ва је ште-
та што се по ја вљу ју рет ко, али их за то вре ди че ка ти.


