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Вла ди мир Ар се нић

ПРА ВА ЛИ ТЕ РА ТУ РА
(Ми лен ко Бо ди ро гић: По шу ма ма и го ра ма, Ор фе лин, Но ви Сад, 2019)

Мо жда ће ово зву ча ти па ра док сал но, али књи жев ност ко ја ша ље иде о ло шки ло ше 
по ру ке ну жно је и са ма та ква. То не ма ве зе са ста во ви ма кон крет ног пи сца и не ма 
по тре бе да при зи вам у па мет ни ти да ко ри стим као до каз ни Хам су на ни ти Се ли на, 
јер њи хо ва ли те ра ту ра ни је тр пе ла од њи хо вог на ци зма. Њи хо ве књи ге го во ре о не-
чем дру гом. Ме ђу тим, Вук Дра шко вић чи ји су ста во ви ку ди ка мо мек ши од ста во ва 
по ме ну тог двој ца, по ку шао је у сво јим тек сто ви ма да ре ви та ли зу је чет нич ки по крет, 
са мим тим да из вр ши ре ви зи ју исто ри је и у то ме је на чи сто про пао. Ње го ви ро ма ни 
су ло ши, они ни су књи жев ност о ко јој тре ба раз го ва ра ти, без об зи ра на ко ли чи ну 
про да тих при ме ра ка или оп шту чи та ност. Исто ва жи и за До бри цу Ћо си ћа и слич не 
на ци о нал но обо је не пи сце. Дру гим ре чи ма, њи хо ва иде о ло ги ја ни је мо гла да по ро ди 
до бру књи жев ност, као што ни лош пи сац не мо же да бу де на стра ни про гре сив них 
сна га. За пра во мо же, али као апа рат чик, до у шник, ег зе ку тор, ко ме сар... Књи жев ност 
је ствар ре во лу ци о нар ног по гле да на свет у оном сми слу у ко јем је сва ка ре во лу ци ја 
про ме на, ко ја се у обла сти ли те ра ту ре од ви ја у је зи ку и схва та њи ма и/или по гле ди ма 
на свет ис ка за ним је зи ком. Због то га је вр хун ска књи жев ност увек про гре сив на, увек 
на стра ни оних ко ји про ме ну же ле, увек су прот ста вље на ста ту су кво – умет нич ком, 
дру штве ном, иде о ло шком и сва ком дру гом.

У том сми слу је ро ман Ми лен ка Бо ди ро ги ћа пра ва ли те ра ту ра – оно што је ов да-
шњој књи жев но сти тре ба ло на кон то ли ко раз ли чи тих по ку ша ја на ци о на ли стич ке 
ба гре да ре ви ди ра исто ри ју, од но сно да ис пи ше на ра ти ве ко ји ма би се свест чи та ла-
ца про ме ни ла, те се отво рио про стор за про ме ну исто риј ске па ра диг ме. Јер исто ри-
ју ни је мо гу ће ме ња ти, она је на у ка, за сно ва на на чи ње ни ца ма и до ку мен ти ма, а не 
на то ме „ка ко ма ли Пе ри ца за ми шља“ да је не што би ло. Књи жев ност и исто ри ја се 
раз ли ку ју у то ме што ли те ра ту ра под ле же за ко ни ма умет нич ке ве ро до стој но сти (Ари-
сто те ло во ве ро ват но и мо гу ће), а исто ри ја оно ме што је за и ста би ло. Упра во у овој 
тач ки ле жи основ ни ква ли тет Бо ди ро ги ће вог на ра ти ва. Ми не мо же мо сто по стот но 
да твр ди мо да су ства ри из гле да ле она ко ка ко ње гов при по ве дач ка же јер он је од тог 
исто риј ског ис ку ства уда љен не са мо вре мен ски не го и до дат ном чи ње ни цом да ци-
ти ра Ра ји ће во при по ве да ње, али по за ко ни ма ве ро ват ног и мо гу ћег оне нам се чи не 
пла у зи бил ним. По врх то га, Бо ди ро ги ће ви/при по ве да че ви/Ра ји ће ви на ра ти ви о пар-
ти за ни ма ни су иде о ло шки обо је ни на на чин на ко ји су би ли у пе ри о ду со ци ја ли стич ке 
Ју го сла ви је јер је та да др жав ни апа рат (чи тај цен зу ра) ста јао иза њих и кон тро ли сао 
њи хо во ши ре ње и ути цај. Да нас је си ту а ци ја упра во су прот на – др жав ни апа рат по ма же 
та мо не ка кве „Ра до ше Ба ји ће“ ко ји сни ма ју „Рав не го ре“ и слич не „Не ма њи ће“. Ер го, 
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пар ти за ни уоп ште ни су у мо ди, шта ви ше сме ју им се. Тим пре, на ра ти ви о пар ти за ни ма 
мо ра ју да бу ду књи жев но исти ни ти ка ко би би ли чи тљи ви, ра зу мљи ви и при хва тљи ви. 
Због то га су они у По шу ма ма и го ра ма при ка за ни као не у стра ши ви лу да ци ко ји не ма-
ју шта да из гу бе, љу ди лу ди од љу ба ви и пр ко са, сло бод ни осе ћај ни љу ди ко ји упра во 
тај осе ћај би ва ња чо ве ком це не из над све га и су прот ста вља ју се сва ком ко по ку ша да 
им га оду зме. Иде о ло ги ја, по себ но ко му ни стич ка иде о ло ги ја, с тим не ма ну жно ве зе, 
прем да им је, ло гич но, ве о ма бли ска.

Ни је чу до да сво је на ра ти ве Ра јић при по ве да док су он и при по ве дач ро ма на на 
пла ни на ре њу, на хо да њу и ус пи ња њу шу ма ма и го ра ма на ше зе мље по но сне. Укуп но 
их је шест: два пу та Фру шка го ра јер им је нај бли жа, два пу та Бо сна и Хер це го ви на јер 
је то зе мља у ко јој је Ра јић ро ђен и од ра стао (Ка лин крај Бу гој на и Цре пољ ско крај Са-
ра је ва) и по јед ном Хр ват ска (Кал нич ка го ра крај Ва ра жди на из ко јег је Ра ји ће ва мај ка) 
и Сло ве ни ја (Три глав као врх Ју го сла ви је). Пла ни на ре ње је ода бра но јер га ка рак те-
ри ше осе ћај сло бо де, осе ћај ус пи ња ња ка не ком ци љу ко ји зах те ва од ва жност и фи зич-
ки на пор, али пла ни не од но сно шу ме и го ре је су ме ста на ко ји ма су оби та ва ли пар ти-
за ни, на ко је су се они скла ња ли бе же ћи од над моћ ни јег не при ја те ља и ко ја су за пра во 
би ла њи хов дом и скро ви ште. Пла ни не су та ко ђе про сто ри ко ји су за др жа ли из ве сну 
чи сто ту упра во због сво је ре ла тив не не при сту пач но сти, ме ста на ко ји ма ни је до шло 
до из ви то пе ре ња при ро де људ ском ру ком, на про сто до ње ног под јарм љи ва ња и 
уни шта ва ња. Пла ни не још чу ва ју не ви ност све та ко ли ко је год то мо гу ће. 

Ро ман По шу ма ма и го ра ма спа да у кор пус бер нхар дов ских на ра ти ва ко ји су ве о ма 
ра ши ре ни по књи жев но сти Ср би је и ре ги о на. Овај на чин при по ве да ња ко ји екс тен зив-
но упо тре бља ва ју Ба са ра и Ал ба ха ри, као мо жда нај и стак ну ти ји при ме ри, за пра во се 
ко ри сти као оп шта кри ти ка та ко зва них ве ли ких на ра ти ва. Ње га ка рак те ри ше не пре-
кид но уда ља ва ње од из во ра ин фор ма ци ја и кон стант но по ве ћа ва ње ни воа ци ти ра ња 
(ре као је да је ре као да је ре као итд.). Ти ме се по сти же ефе кат крај ње не по у зда но сти 
свих при по вед них ин стан ци, али се исто вре ме но отва ра мо гућ ност за не сме та ну ана-
ли зу оно га што ау тор же ли да под врг не кри ти ци. Код Ба са ре ова кво при по ве да ње 
има и ху мор ни ка рак тер јер по ра ђа раз ли чи те ни вое за бу не, док код Ал ба ха ри ја слу-
жи упра во ре ла ти ви за ци ји све га из ре че ног. Код Бо ди ро ги ћа пак ова кво при по ве да ње 
слу жи као ка рак те ри за ци ја ње го вог на ра то ра, али и Ра ји ћа, при че му обо ји ца де лу ју 
као не ка кви лу да ци, као са вре ме ни пар ти за ни, с тим да се зна ко је ко ме сар, а ко са мо 
вој ник, од но сно ко је иде о лог, а ко след бе ник. Исто вре ме но, ова кво при по ве да ње 
слу жи и да се умек ша Ра ји ће во „лу ди ло“, од но сно да се он „нор ма ли зу је“. На и ме, да је 
Бо ди ро гић упо тре био кла сич но при по ве да ње Ра јић би мо гао да бу де про ту ма чен као 
не ки агре сив ни лу дак, ова ко он за до би ја ста тус ка кав тре ба да има – ста тус Дон Ки хо та, 
чо ве ка ко ји се бо ри про тив ве тре ња ча са вре ме ног све та у ко јем се не ги ра ју те ко ви не 
НОБ-а и ве ли ча ју зли ков ци, али се уни шта ва и све оно што је Ју го сла ви ју чи ни ло Ју-
го сла ви јом, а то су, из ме ђу оста лог, ње не пла ни не и шу ме. Ра ји ће ва оп сед ну тост пар-
ти за ни ма је оп сед ну тост иде јом сло бо де и иде јом при род но сти ко је ла га но али си-
гур но не ста ју из са вре ме ног све та. Због то га и ње го ва бор ба про тив ло ва ца, про тив 
уби ја ња жи во ти ња и ње го ви тра гич ни, чак и гро теск ни по ку ша ји да осу је ти сва ку 
та кву на ме ру.
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Ра јић је ме та фо ра Ју го сла ви је. Син Ср би на и Хр ва ти це, од ра стао у Бо сни и Хер це-
го ви ни, чо век ко ји се ба вио је зи ком (лек тор), ко ји го во ри сло ве нач ки, пла ни нар и 
за не се њак, он је осу ђен да умре сам и на пу штен, прем да је већ јед ном умро за јед но 
са смр ћу зе мље ко ју је во лео и у ко ју је ве ро вао. Упра во та ква бед на смрт, оста вље-
ност и са мо ћа ко је су за де си ле Ра ји ћа, ко је је ко нач но иза звао јер су га на пу сти ле 
же на и ћер ке за то што ни су мо гле под не ти ње го во за не се ња штво, ни су мо гле из др-
жа ти ње го во сам-про тив-свих, ње го ву не при ла го ђе ност, ме та фо ра је смр ти др жа ве 
ко ју су сви на пу сти ли, а по нај ви ше ње ни гра ђа ни. Сва ка ко не сви, али они ко ји су 
мо гли да је од бра не би ли су пр ви ко ји су од ње ди гли ру ке, од но сно ко ји су је из да ли. 

Тре ба на рав но узе ти у об зир и лик на ра то ра ко ји оста је без и мен и ко ји кре ће у 
хо да ња с Ра ји ћем ка ко би се из ле чио. Дру гим ре чи ма, он има мо тив, он ни је без ин те-
ре сан. Ње му је Ра јић по тре бан не са мо да би му био во ђа кроз ви син ски свет или свет 
пар ти за на, не го упра во да би га као ша ман из ле чио, да би као у не ком об ре ду на се бе 
пре у зео бољ ку и од нео је из те ла мла ђег, оног ко ји има ви ше шан се да пре жи ви. Ово 
је по твр да оне мак си ме Ср ђе По по ви ћа ко ји је ре као да је Ју го сла ви ја на ша мо рал на 
оба ве за, она је уто пи ја ко ја је би ла мо гу ћа, свет ко ји ви ше не по сто ји, али јед ном је сте 
по сто јао. Ра јић је ства ран као што је и рак ко ји при по ве дач но си у се би ства ран, као 
што је рак овај свет у ко јем жи ви мо и са мо од но си жи во те са со бом. У слу ча ју при по-
ве да ча то су ње го ви нај ми ли ји, а за све нас до вољ но је да се освр не мо око се бе. Ју го-
сла ви ја мо жда мо же да нас из ле чи. Ако ће мо пра во, јед ном већ је сте.

Исто вре ме но с при чом о Дру гом свет ском ра ту, пар ти за ни ма и њи хо вим су и ци-
дал ним и пре див но пле ме ни тим по ду хва ти ма, ни је мо гу ће пре ћу та ти, а по себ но ни је 
мо гу ће из бе ћи по вест рас па да Ју го сла ви је. Мо рам при зна ти да је Бо ди ро гић/на ра тор, 
од но сно Ра јић, у том по гле ду при лич но ре зер ви сан и не ка ко ма ње екс пли ци тан, што 
на мо мен те де лу је чуд но. Осим епи зо де у Бу гој ну где је Ра јић као про ју го сло вен ски 
ак ти ви ста на пад нут и те шко пре би јен, као и епи зо де с ње го вом тет ком у Ва ра жди ну, 
ово пи та ње не до би ја екс пли цит не сце не, прем да се ра ди о не по сред ној исто ри ји, о 
не че му че му је ве ћи на нас, на овај или онај на чин, при су ство ва ла и че му мо же да по-
све до чи. Нео бич но је да Ра јић као онај ко ји по се ду је зна ње ни је хтео да се упу шта у 
уло гу ту ма ча бли же исто ри је, ваљ да же ле ћи да оста не не у тра лан и да са чу ва иде ју о 
чи сто ти ју го сло вен ске ан ти фа ши стич ке бор бе као та кве, што је ле по, али је, с дру ге 
стра не, са свим ја сно ко је био нај ве ћи из дај ник упра во тих тра ди ци ја, а у ро ма ну оста-
је не по ме нут. 

По шу ма ма и го ра ма је од ли чан ро ман, упр кос овој нео бја шњи вој сле пој мр љи. 
Ње го ва ле по та ни је са мо у но стал гич ним хо да њи ма и опи су јед ног ре во лу ци о нар ног 
ду ха ко ји нам је пре ко по тре бан, без ко јег се гу ши мо и ко ји ће, на по слет ку, мо ра ти да 
до ђе, без об зи ра на уљуљ ка ност у дру штве не мре же, ла ко до ступ не фил мо ве и му зи-
ку, игри це и пор но гра фи ју те оста ле ане сте ти ке ко ји нам се сва ко днев но сер ви ра ју. 
Не, ње на ле по та ле жи упра во у од но су ша ма на и уче ни ка, у ли ку Ра ји ћа ко ме би смо 
се мо жда и сме ја ли кад не би био тра ги чан ко ли ко је сте, кад нас не би под се ћао на то 
ко ли ко смо за пра во ми ту жни и јад ни.


