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ТУ ЖНИ ЈИ КРАЈ:  
ОД ЛА ЗАК БЕ КИ МА СЕЈ РА НО ВИ ЋА

Сто ји мо та ко Бе ким и ја на ау то бу ској ста ни ци у Ри је ци, има то ме де се так го ди на. 
Он ме је до ве зао оном ле ген дар ном бу бом из Три бља где смо се, не ки дан ра ни је, 
упо зна ли. Стиг не ау то бус на пе рон, а Бе ким ми ка же да не ула зим од мах, да га са че кам. 
Пет ми ну та ка сни је стиг не с фла ши цом во де. Ка же, тре ба ће ми, ни сам ку пио во ду, а 
Бе о град је да ле ко. Ако би ме на те ра ли да ка жем јед ну је ди ну ствар о Бе ки му, ми слим 
да би ово би ла та. Све оста ло је су ви шно.

*

Сад ћу ура ди ти оно че га се ина че гну шам – кад ви дим да то дру ги ра де, при пад не 
ми му ка. Али ми слим да је сад ва жно, по це ну да се зга дим сам се би. Не ће би ти пр ви 
пут.

Да кле, у јед ној од мо јих књи га сто ји и ово:
„Био је јун и до спео сам на Ја дран. Јун као ба кља. Б. и ја на из бру ше ном ка ме ну. 

Лен ство ва ли смо та мо. На до мак лип са ле во де. Упо зна ли смо се, при ви ле го ва ни до ко-
ли цом. Раз го ва ра ли смо о ко му ни ка ци ји и Б. је имао шта да ка же о то ме. А ја сам до дао 
на то, а Б. је ре као ка ко не где има од ра слу ћер ку. А ја сам ре као ка ко је то код ме не, а 
Б. је ре као ка ко је и он то имао, па се за вр ши ло. И, ето, кад се за вр ши ло, он је по стао 
ни ко. Шта ћеш.“

За што ово? Два раз ло га. Пр ви сам до ку чио не по сред но по сле Бе ки мо ве смр ти. Ни 
у јед ној од мо јих књи га, а ни је их ма ло, не ма тра га би ло ког од мо јих при ја те ља ко ји 
се ба ве истим по слом. Остао је са мо он. Не мо же да бу де слу чај но, иа ко по сто је љу ди 
ко ји су ми не мер љи во бли жи и с ко ји ма сам про вео и про во дим не у по ре ди во ви ше 
вре ме на. Не мо же да бу де слу чај но. Не знам да ли је Бе ким ика да про чи тао ову књи гу. 
И то ни шта не ме ња. Дру ги је раз лог тај што су та ко из гле да ли сви раз го во ри ко је сте 
мо гли да во ди те с Бе ки мом. Где год да сте би ли, он је ту да већ про шао. Шта год да сте 
ви де ли, он је дав но ви део. Без пре те ри ва ња, из ми шља ња. И то би му би ло то. 

*

Ни је да не ма љу ди ко ји крв нич ки ра бе сво ју би о гра фи ју у књи жев не свр хе. На кра ју, 
сви то ра де, ма ње или ви ше. Мо гу да на ве дем не ке при ме ре ко јих се ја сти дим у ту ђе 
име, али не ћу. Мно го је ни ско сти у тој ма ни пу ла ци ји вла сти то шћу, по не кад. У ма лиг ним 
слу ча је ви ма исту ствар чи та те и у ин тер вју и ма та квих ау то ра, схва ти те да би вам они 
ра до под мет ну ли се бе, вр ло ве ро ват но не све сни да дру го не ма ју. Сад до ста о то ме. 
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Бе ким ни је био то. Бе ким је био књи жев ност ко ју је пи сао. И обр ну то. И то је би ло 
крај ње не па тво ре но, то је био ње гов умет нич ки кре до, сви де ло се то не ком или не. И 
де си ло се да се сви де ло огром ном бро ју чи та ла ца, оправ да но, и да се ни је сви де ло 
јед ном де лу кри ти ке, та ко ђе оправ да но.

Та ко ми се по жа лио, по во дом ре ла тив но не га тив не кри ти ке на пи са не о Љеп шем 
кра ју. Ре као је ка ко му ни је ја сно шта кри ти чар хо ће од ње га, за што му спо чи та ва то 
да дру ги пут пи ше исту при чу. Ре као је ка ко не схва та о че му би мо гао да пи ше, ако не 
пи ше о се би. И ни је се љу тио, ни је био агре си ван, са мо ни је до пи ра ло до ње га. Ка ко 
то дру ги не ви де.

Ево, Днев ник јед ног но ма да: „А ја пи шем углав ном о се би. Сви пи ше мо о се би.“ Иста 
књи га: „Пи та ње је са мо ка ко то об ли ко ва ти. Ја зби ља не мо гу пи са ти у тре ћем ли цу 
јед ни не, из ми сли ти не ког ли ка и да ти му име Али ја Бе крић или Јо сип Хор ват и он да 
пи са ти о се би објек тив но. Објек тив ност је лаж, она јед но став но не по сто ји.“

*

Бе ки ма сам пр ви пут срео у тре нут ку на кон об ја вљи ва ња Љеп шег кра ја, и то је пр-
ва ње го ва књи га ко ју сам про чи тао. На рав но да сам знао за Ни гдје, ни от ку да, али је 
из би бли о те ке пр во ис пли ва ла дру га књи га. Да нас, на кон чи та ња свих ње го вих де ла, 
твр дим да је хро но ло ги ја чи та ња у ње го вом слу ча ју го то во па пот пу но ире ле вант на. 
Оне са да де лу ју као згра да с не ко ли ко спра то ва у ко јој жи ви исти ста нар, са мо он и 
ни ко ви ше. Та ко да је мој увид дру га чи ји, за ме не је Љеп ши крај књи га ко ја де фи ни ше 
Бе ки ма Сеј ра но ви ћа, а у пот пу но сти раз у мем сва ког ко твр ди дру га чи је. Оно што сте 
про чи та ли пр во, ва зда ће оста ти Бе ким, та кав ка кав је био.

*

На не ки на чин, Бе ким је био по след њи ро ман ти чар на ших књи жев но сти. Или нај-
да ље је дан од оне Ке ру а ко ве дво ји це ко ји пре ла зе пре ко чи та ве Аме ри ке с иде јом да 
је дан дру гом ис при ча ју баш све што је мо гу ће ис при ча ти, ка ко би до шли до кључ не 
тач ке ко му ни ка циј ског, ин тим ног збли жа ва ња. Спи ри ту ал ног збли жа ва ња. И но сио је 
то са со бом она ко ка ко је но сио се бе. Пот пу но рас те ре ће но, отво ре но, спре ман да 
се бе из ла же, по ка зу је че га све има у ње му, сви ма, сва ко ме. Као да му је би ло по треб но 
да баш сви ма ис при ча шта је он, ко је. 

И кад сам до ба вио при ме рак ро ма на Ни гдје, ни от ку да, ја ви ше ни сам имао шта 
но во да чу јем. Ни шта си жеј но но во. Ме ни је Бе ким све то већ ис при чао. Не на исти 
на чин, на рав но, и због то га је био пи сац, а не исто ри чар вла сти тог ду ха. Ма да је био 
и то. Ни је ми ре као ни шта слич но ово ме: „Оси пам се по пут раз ва ље не шко ле за мен-
тал но ре тар ди ра не.“ Или: „Мој се иден ти тет, при зна вао сам то се би по не кад, са сто ји 
од хр пе по лу и сти на, ма што ви то ис при ча них ла жи, те ис кри вље них и не до ре че них 
од но са са же на ма.“ А Ни гдје, ни от ку да је то. У том ро ма ну сто ји и ово: „Ни је то ли ко 
бит но о че му се пи ше, не го ка ко чо вјек пи ше.“
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*

На фе сти ва лу у Но вом Са ду про грам са мо што ни је по чео, а Бе ки ма не ма. Сти гао 
сам као кри ти чар ко ји ће ре ћи не ку о ње му и ње го вом де лу. За мо лим ор га ни за то ре 
да га по зо ву и про ве ре где је, не за то што сам сум њао у ње го ву про фе си о нал ност, већ 
за то што је ње му у сва ком тре нут ку мо гло да се де си оно што ни ком дру гом не би. 

Али, он их пред у хи три и стиг не ско ро тач но на вре ме. Се ди мо та ко, нас дво ји ца, а 
у пу бли ци го ми ла сред њо шко ла ца, та кав је кон цепт фе сти ва ла. И ви дим да се он не-
ка ко ус те же пред њи ма, као да се сти ди. И на сва ко пи та ње од го ва ра: „Па, не знам ја, 
пи тај те кри ти ча ра.“ И ме ни бу де и сме шно и дир љи во. Јер му је, ве ро ват но, нај те же 
би ло да го во ри пред то ли ко мла ђи ма од се бе. Као да се па зио, да се пла шио да их не-
чим не раз о ча ра. Као да му је би ло ја ко ста ло.

*

И се ћам се ка ко ми го во ри о иден ти те ту. Ка ко ниг де ви ше не же ли да бу де Бо са нац 
не го у Нор ве шкој. И обр ну то. Ка ко сто ји на се ма фо ру у Ослу у глу во до ба но ћи, ни јед-
ног во зи ла не ма ни у на ја ви, а он сто ји, за то што Нор ве жа ни то ра де. И он да му не до-
ста је наш, бал кан ски ја ва шлук. И учи ни му се да је то бо ље од оног. А он да до ђе у на ше 
кра је ве и учи ни му се обр ну то. Ми слим да ни ка да то ни је раз ре шио. 

*

По звао сам га на фе сти вал ко ји сам уре ђи вао, и све је ишло глат ко док га ни сам, 
пот пу но ло гич но, за пи тао из ко је зе мље он до ла зи. Ма ло се за ми слио. Он да је ре као 
да же ли да на пи шем: „Бе ким Сеј ра но вић. Гра ђа нин све та.“ И на пи сао сам та ко. И та ко 
је оста ло. Он да смо се сме ја ли. Али ни ког ни смо сла га ли.

Ло ше сам во дио тај фе сти вал те го ди не, био сам нер во зан, би ло ми је до ста све га. 
Не мо гу да се се тим да ли смо нас дво ји ца та мо о би ло че му при ча ли. Из гле дао је као 
да се при лич но му чи са со бом тад, као да по ку ша ва да бу де не што што ни је, или да 
бу де не што уоп ште, да се про на ђе у не че му, а да, опет, ни је си гу ран да ли је то што 
по ку ша ва до бро. Не ка ко ус пла хи рен, уз не ми рен, и он нер во зан. 

То је био по след њи пут да смо се ви де ли. На овом све ту.

*

Бе ки мо во осе ћа ње све та би ло је пре те шко да се под не се. У Љеп шем кра ју има и 
ово: „Уви јек је би ло та ко: тај је страх уви јек био ту, то не за до вољ ство са мим со бом и 
остат ком сви је та.“ Или: „С ужа сом схва там да је овај сви јет са мо мра чан дим њак у који 
сам се на тре ну так скло нио од по тје ре.“ Или: „По ку ша вао сам ми сли ти да ипак све још 
мо же би ти до бро, да се мо же ис по чет ка, да љу ди до жи ве сва шта, пад ну и опет се диг-
ну, да не тре ба од све га пра ви ти тра ге ди ју и дра му, ко ји ку рац се би уми шљаш, ми слиш 
да је са мо те би те шко, ми слиш да се ци је ли сви јет окре ће са мо због те бе?“
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Отуд и ње гов ме тод; нео ре а ли зам обо га ћен ра ди кал ним из ле ти ма у оп сер ва ци је 
јед ног са вре ме ног ро ман ти ча ра, увек истог про та го ни сте са сво јом увек истом при-
чом. Оном ко ја не ма леп ши крај, за то што је свет та кав ка кав је сте, и за то што је он, 
про та го ни ста, та кав ка кав је сте. А је дан дру гом, свет и он, ни ка ко не од го ва ра ју. Баш 
ни ка ко.

*

По ред све га што је био, а то ни ка ко ни је ма ло, Бе ким је био чи та лац. Не ма ње го ве 
књи ге у ко јој се не по зи ва на дру ге ау то ре, кла си ке и са вре ме ни ке, у ко јој не ко мен-
та ри ше, хва ли. Углав ном хва ли. За ње га ни су ва жи ле кла нов ске раз ми ри це, по е тич ке 
и по ли тич ке не су гла си це, он је у све му што би про чи тао успе вао да про на ђе не што 
вред но, до бро. Бла ги чи та лац. С ме то до ло ги јом јед ног Хен ри ја Ми ле ра, с на ме ром да 
ка же због че га он сма тра да би не што и оста ли мо гли да про чи та ју. Шта би та мо мо гли 
да про на ђу. Има не ке сим бо ли ке у то ме што је Днев ник јед ног но ма да ње го ва по след ња 
об ја вље на књи га. Јер, то је днев ник чи та ња, пре све га. Без ви со ко пар не тер ми но ло-
ги је, кри ти чар ске апа ра ту ре, тек то ли ко. Про чи тао сам то. До бро је би ло. Про чи тај те 
и ви. И не рет ко је у књи жев но сти про на ла зио се би слич не: „Џа мо ња ни кад ни је на пи-
сао ро ман, пи сао је крат ке при че, ко лум не, па и пје сме, али сви ње го ви тек сто ви су 
за пра во по гла вља јед ног ве ли ког, све о бу хват ног ро ма на – ау то би о гра фи је.“ Па: „Украт-
ко, ра ди се о дје лу у ко је му нам ау тор ис по ру чу је са мог се бе, у ко је му се ски да гол до 
ко же...“ Та ко не ка ко.

Јед ном сам, на кон не ка квог фе сти ва ла, осу је тио ње го ву иде ју о ноћ ном про во ду. 
Уста јао сам ра но на ред ног ју тра и пу то вао да ље, а знао сам да с њим то не ће ла ко 
окон ча ти. Дао сам му свој ро ман и ре као ка ко је то је ди ни на чин да га про чи та. И та ко 
је и би ло. И он да ми је, из ау то бу са, слао по ру ке. И озна ча вао ме ста ко ја су му се до-
па ла. И то ме је об ра до ва ло. То су би ла та ме ста.

*

И ни је он био нај ве ћи пи сац ког зна мо. Ни је то ни ко од нас. Али је успе вао да бу де 
до вољ но ве лик у то ме што је сте, чак и кад би па дао, у Сан да ла ма, нео прав да но про-
гла ше ним за ро ман. И та мо је би ло ства ри успе лих, не ких чак и ан то ло гиј ских. И та мо 
је би ло ово га: „Раз ми шљам да му по ша љем уло мак днев ни ка ко ји зад њих не ко ли ко 
да на по ку ша вам пи са ти. И ко ји ћу об ја ви ти кад оста рим, кад ви ше ни ком не бу де битно 
то о че му сам пи сао, кад ве ћи на љу ди ко ја се ту спо ми ње по мре, или кад и ја већ бу дем 
прах ра за сут по Са ви, Ја дран ском мо ру, или тек оби чан леш у рас па да њу за ко пан на 
не ком без и ме ном гро бљу.“ Или, још о смр ти, у Твом си ну, Хаклбе ри ју Фи ну, ко ји ни ка да 
ни сам ус пео да до жи вим као ро ман, јер ми га је го ди на ма пре об ја вљи ва ња по тан ко 
пре при чао: „Док по ста неш све стан вла сти тог жи во та, већ те не ма.“ И: „По не кад сам 
ми слио да сам за тре ну так и умро, пре шао на дру гу стра ну. Не ма та мо ни чег до брог 
ни ли је пог, ве руј те ми.“
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*

И он да је оти шао. Тек та ко, не ко ми је јед но по под не ја вио да се то де си ло. И ни шта. 
Ни чег ни до брог, ни ле пог. Мо жда је тре ба ло да не бу дем из не на ђен, знао сам ка ко је 
жи вео. И не знам да ли сам био из не на ђен. Би ло је ето то. Ни шта.

По чео сам да ко пам по ста рој по шти и про на шао сам је дан је ди ни мејл ко ји ми је 
по слао. Од но сио се на крај ње не ва жне де та ље ње го вог уче шћа на јед ном од фе сти-
ва ла. Оста лих ви ше ни је би ло. Имам гад ну на ви ку да бри шем по шту, да оста вљам 
ства ри ко је би, ваљ да, тре ба ло да бу ду бит не. И мо жда ни је бит но. Ствар но ни је. 

Раз ми шљао сам о то ме шта ће се са да де ша ва ти с Бе ки мо вим књи га ма. Оне су би ле 
он. И обр ну то. Шта сад, кад ње га не ма? Да ли ће и оне не ста ти, кад не бу де ви ше би ло 
ње га да их но си на сво јим ле ђи ма? Не знам. Ни ка да се не ис ка же мо ка да су на ши мр тви 
у пи та њу. Ше риф Бел из Ма кар ти је вог ро ма на би нас су ро во кри ти ко вао због то га. И 
био би у пра ву. Не знам. Во лео бих да оста ну, те књи ге. Ни сам то са мо ја. Ни је Бе ким 
био нај ве ћи од свих пи са ца. Али је био је дан од нај во ље ни јих.

*

„Ни сам си гу ран да ћу сти ћи на пи са ти све оно што сам на мје ра вао“, та ко је Бе ким 
за вр ша вао сво ју по след њу књи гу. И: „Али се лим се убр зо. Ка мо, не знам ни сам. Од но сно 
знам, али ми име тог мје ста још уви јек не зна чи мно го.“ 

Ето. Као Пу шкин. Или Љер мон тов. Ми ши ма. Они ко ји су за пи са ли вла сти ту смрт. 
А мо жда са мо то и ра ди мо све вре ме.
Ко зна.


