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ШПИ ЈУН КА И САН
(Алек сан дар Хе мон: Мо ји ро ди те љи: увод, пре ве ла са ен гле ског Ире на Жлоф, 

Buybo ok, Са ра је во, 2019)

I’m not sin ging for the fu tu re / I’m not dre a ming of the past
I’m not tal king of the fist ti me / I ne ver think abo ut the last
Now the song is ne arly over / We may ne ver find out what it me ans
Still the re’s a light I hold be fo re me / You ’re the me a su re of my dre ams
The me a su re of my dre ams

The Po gu es, A Rainy Night In So ho

Во до пад / Ди шан

На чу ве ни по след њи рад Мар се ла Ди ша на на ба са ла сам у Му зе ју мо дер не умет-
но сти у Фи ла дел фи ји пу ком сре ћом, сле де ћи спрет ног ја пан ског ту ри сту ко ји ми је 
ис ку сно по ка зао на скри ве ни ћо шак у про сто ри ји са Ди ша но вим де ли ма, по ла са та 
пре за тва ра ња му зе ја. Ни сам ни шта зна ла о овом Ди ша но вом ра ду, иа ко Ја па нац, који 
је био не ве ро ват но уз бу ђен, очи глед но је сте. Са че ка ла сам свој ред и бе за зле но про-
ви ри ла кроз две ру пи це на ма сив ним др ве ним вра ти ма ко је су се на ла зи ле у ви си ни 
очи ју, без ика кве иде је о то ме шта бих мо гла оче ки ва ти: пре да мном се про стр ла 
„исто вре ме но бу ко ли ка и са бла сна“ па но ра ма – ди о ра ма са не по мич ним, на гим жен-
ским те лом у пр вом пла ну. У тре ну сам пре ста ла да бу дем ра до зна ла до ко ли чар ка жељ на 
умет нич ких сен за ци ја. Шта ви ше, и за ме не не за ми сли во, у ме ни као да је умр ла сва ка 
ра до зна лост. Јер све је би ло мр тво у том при зо ру, по ра же но не дво сми сле ним на си-
љем: и гра ње и ли шће, и рас кре че не жен ске но ге, и ко жа и ко са, и пла ни не у дру гом 
пла ну ди о ра ме, по ну ђе не кич по гле ду жељ ном уте хе ле по том. Све је би ло пот чи ње но 
ерот ском зо ву Та на то са. Све, из у зев пла ме на пе тро леј ке ко ји је у сво јој ру ци, у пр вом 
пла ну, др жа ло те ло-ду х. И из у зев во до па да ко ји се у да љи ни, у дру гом пла ну, и да ље 
све тлу ца во об ру ша вао низ па ди ну па но ра ме. Зна ла сам да се та во да-ко ја-ни је-во да 
пе ну ша са мо за хва љу ју ћи не ком пре ци зно осми шље ном, не ви дљи вом ме ха ни зму 
скри ве ном у по за ди ни ин ста ла ци је, али ме је упра во по глед на во до пад про жео за зор-
ним бо лом ко ји ни је пре ста јао. На сто ја ла сам да, у оно ма ло вре ме на ко је је пре о ста-
ло до за тва ра ња му зе ја, сва ком по ром те ла за пам тим то све тлу ца ње и пре си ја ва ње 
ко је тра је, хи ља да ма ки ло ме та ра да ле ко, та мо не где пре ко Атлан ти ка, и да нас. 

На зив Ди ша но вог де ла – Gi ven: 1. The Wa ter fall 2. The Il lu mi na ting Gas (Да то: 1. Во до
пад 2. Пе тро леј ка) са зна ла сам на кнад но, ка да сам већ би ла да ле ко од мрач ног пред-
ме та сво је естет ске фа сци на ци је. На зив је обр тао рас по ред пла но ва у ди о ра ми: дру ги 
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план ди о ра ме – во до пад – у на сло ву је по ста јо пр ви план умет нич ке пер спек ти ве и 
мо гу ће ин тер пре та ци је. Али оста ја ла сам, и у ту ма че њу као и у се ћа њу, без од го во ра. 
И та ко сам се у ми сли ма увек из но ва при би ја ла уз др ве на вра та и на сла ња ла на њих 
че ло зу ре ћи кроз две ма ле шпи јун ке, у на по ру да схва тим шта је то у по гле ду на мр тви 
пеј заж и „жи ви“ во до пад Ди ша но ве ин ста ла ци је што ме се та ко ду бо ко ти че да бих 
мо гла, сва ки пут из но ва, за пла ка ти. 

Ау то фик ци ја / об ма не

Књи га My Pa rents: An In tro duc tion / This Do es Not Be long to You Алек сан дра Хе мо на 
по ја ви ла се 2019. на ен гле ском го вор ном под руч ју са две на слов не стра не и два бар-
ко да (по је дан за сва ку књи гу), а текст сва ке од књи га штам пан је „на о па ко“ у од но су 
на текст дру ге књи ге. Ипак, чи ни се да се ра ди о је дин стве ној це ли ни чи ји се де ло ви 
су сре ћу не са мо фи зич ки, већ и по е тич ки уну тар истих ко ри ца: се ћа ње на де ча штво 
у књи зи Ни је ово тво је при по ве да се та ко да се њи ме на не ки на чин про пи ту је при по-
ве да ње већ сре до веч ног при по ве да ча у књи зи Мо ји ро ди те љи: увод, и обрат но. Игри-
вост ова квог по ступ ка очи глед на је и та ко хе мо нов ска: удва ја ње и умно жа ва ње при-
по ве да че вих иден ти те та и по зи ци ја не што је што пред ста вља Хе мо нов пре по зна тљи-
ви ау тор ски жиг, би ло да се ра ди о оном де лу ње го вог опу са ко ји је на о ко са свим 
фик ци о на лан (по пут ро ма на Про јект Ла за рус и Now he re Man) или оном де лу ко ји се 
мно го ди рект ни је за сни ва на ау то би о граф ским се ћа њи ма и њи хо вом ва ри ра њу (по пут 
књи га Љу бав и пре пре ке, Књи га мо јих жи во та). 

У из да њу са ра јев ског Baybo ok-а, а у ка нон ском пре во ду Ире не Жлоф, ове су књи ге 
штам па не сва ка по себ но: иа ко се мо же чи ни ти да се ра ди о пу ком тех нич ко-мар ке-
тин шком по те зу, не мо же се сме сти с ума да на чин на ко ји књи га, у фи зич ком ви ду, 
до ла зи до чи та о ца че сто има мно го ве ћи зна чај не го што се то обич но ми сли. Књи га 
на и ме је сте и пред мет, по не кад све ти пред мет по се до ва ња, ко ји пот пи ру је по е тич ке 
игре при по ве да ња сво јом ма те ри јал но шћу и чул но шћу. Ни је са свим све јед но чи та те 
ли две књи ге Алек сан дра Хе мо на сва ку по на о соб, на кнад но их има ги нар но са би ра-
ју ћи у јед ну, или вам про сти по тез ру ком (обр та ње књи ге на ову или ону стра ну) до-
зво ља ва да и са ми уче ству је те у при по вед ној игри би ра ју ћи ка ко и ка да ће те их чи-
та ти, ка ко и ка да ће те их укр сти ти и су о чи ти. Уко ли ко пак, као ау тор ка ових ре до ва, 
не мо же те да до ђе те до јед ног од на сло ва (рас про да но, сле жу ра ме ни ма књи жа ри у 
Бе о гра ду), не ће те ни у ми сли ма мо ћи да се ба ви те при по вед ном и ин тер пре та тив ном 
ком би на то ри ком. Пред на ма је да кле књи га Мо ји ро ди те љи: увод. Као и пи та ње: да ли 
је она са мо део ве ће це ли не? Или пред ста вља це ли ну по се би, и има раз ло га због 
ко јих се на пост ју го сло вен ском тр жи шту мо же чи та ти по себ но и за себ но, одво је но од 
на сло ва Ни је ово тво је? 

Је дан од раз ло га збр ке тј. не мо гућ но сти да се по у зда но од го во ри на ова пи та ња 
скри ва се сва ка ко и у увек ак ту ел ном а ни кад раз ре ше ном ста ту су ау то би о граф ског и 
ау то фик ци о нал ног у Хе мо но вом при по ве да њу. Тој не раз ре ше но сти сва ка ко до при но си 
и чи ње ни ца да је Хе мон је дан од рет ких пи са ца ко ји се мо гу сма тра ти и бо сан ским и 
аме рич ким, та ко да на ре ги о нал но тр жи ште до спе ва ју тек ње го ве с ен гле ског пре ве дене 
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књи ге. Овај би о граф ски по да так не ка ко је увек по треб но по но во на гла си ти, што пот-
цр та ва зна чај ау то би о граф ског и ау то фик ци о нал ног у ње го вом де лу. Хе мон сва ка ко 
ни је је ди ни пи сац чи је је при по ве да ње за сно ва но на ве штом и ис ку сном пост-пост-
мо дер ни стич ком по и гра ва њу ау то би о граф ским и ау то фик ци о нал ним (ко ја је су два 
срод на, али не и исто вет на књи жев но те о риј ска тер ми на). Мо гло би се, шта ви ше, твр-
ди ти да не ко ли ко ау тор ских ге не ра ци ја пост ју го сло вен ске књи жев но сти па жљи во 
не гу ју ау то би о граф ски дис курс и ау то фик ци ју као на ра тив ни мо дус у књи жев ним 
де ли ма ко ја го во ре о ра то ви ма на про сто ру бив ше СФРЈ и ње ном рас па ду, ис ку ству 
тран зи ци је, али и ис ку ству ег зи ла, као и о ни кад за по че том про це су су о ча ва ња са 
вла сти том про шло шћу и тра у ми ћу та ња о рат ним и дру гим зло чи ни ма. Не пре гле дан 
је по пис име на и де ла пост ју го сло вен ске књи жев но сти ко ји је не за ми слив без ау то-
фик ци о нал ног ма ни ра при по ве да ња и по и гра ва ња (ау то)би о граф ским: по чев ши од 
пр ве ге не ра ци је пи са ца ко ја је све до чи ла рас ко лу ис ку ства „пре и по сле Ју го сла ви је“, 
а ко јој при па да и сам Хе мон, као и Јер го вић, Мех ме ди но вић, Сеј ра но вић, Иван чић, 
Де жу ло вић, Ар се ни је вић, Илић, Ва ља ре вић, да спо ме не мо са мо не ке ау то ре. Ау то-
фик ци ја се об на вља и ус по ста вља као до ми нант ни мо дус и у де ли ма но вих ге не ра ција 
пи са ца ко ји пам те рас пад Ју го сла ви је као вр ло мла ди ти неј џе ри или де ца по пут Са ше 
Ста ни ши ћа и Ла не Ба ста шић, или пак на књи жев ну сце ну сту па ју ка сни је, по пут Оље 
Са ви че вић Иван че вић и Да ми ра Ов чи не. Не ки од ау то ра чак вр ло бри жљи во не гу ју 
не фик ци о нал не фор ме про зног при по ве да ња по пут днев ни ка (Ва ља ре вић), бе ле шки 
(Ов чи на) или пи са ма (Ста ни шић), док се сам Хе мон ра до и успе шно вра ћа хи брид ном 
тек сту ко ји под ра зу ме ва ин тер ак ци ју фо то гра фи је и на ра ци је, као што је то слу чај у 
Про јек ту Ла за рус и у књи зи Мо ји ро ди те љи: увод ко ја се за вр ша ва из бо ром фо то гра-
фи ја из по ро дич ног ал бу ма по ро ди це Хе мон.

Хе мон, да кле, ни је је ди ни ме ђу ау то ри ма пост ју го сло вен ске и ју го сло вен ске књи-
жев но сти ко ји су ма е страл но пре о бра зи ли увек па ра док са лан по јам ау то фик ци је у 
на ра ти ван про стор ан ти а у то фик ци је за сно ва не на чи ње ни ца ма вла сти тог жи во та. 
По зна та је, ме ђу тим, Хе мо но ва из ја ва у ко јој твр ди да ње гов при че ни су ау то би о граф
ске, већ ан ти би о граф ске, да су „ан ти ма те ри ја ма те ри је мог жи во та“ и да „са др же оно 
што се ме ни ни је де си ло...“1 Али ау то би о граф ско – ан ти би о граф ско ни је за пра во иста 
опо зи ци ја као ау то би о граф ско – ан ти(ау то)би о граф ско, овом ман гуп ском је зич ком 
под ва лом са мо се на ста вља пост мо де р ни стич ко пре и спи ти ва ње и по ме ра ње гра ни ца 
фик ци је и фак то гра фи је. До бро по зна та игра ко ја се ско ро увек игра у ко рист фик ци-
је упра во за хва љу ју ћи со фи сти ци ра ном ау то би граф ском-ау то фик ци о нал ном при по-
ве да њу и ње го вим об ма на ма.

Епи цен тар ау то би о гра фи је-ау то фик ци је и ње них об ма на, од но сно за во дљи во сти, 
у књи зи Мо ји ро ди те љи: увод је сте при по ве дач сам, што смо већ има ли при ли ку да 
на у чи мо у прет ход ним Хе мо но вим при по вед ним про јек ти ма у ко ји ма је при по ве дач 
увек по ве зан са ам би ва лент ном фи гу ром двој ни ка. При по ве дач књи ге Мо ји ро ди те љи: 
увод је и ту мач жи во та сво јих ро ди те ља, ко ји ус пут раз ма тра и при чу свог од ра ста ња, 

1 (To my mind, my sto ri es are not au to bi o grap hi cal; they are an ti bi o grap hi cal, they are the an ti mat ter to the 
mat ter of my li fe. They con tain what did not hap pen to me... Alek san dar He mon, у: The New Yor ker, 2009).



ју го сло вен ства и ег зи ла. Слу ша ју ћи га, не зна мо куд пре да гле да мо: ка сли ци ње га 
са мог као др ског ти неј џе ра или ка по ве сти о Хе мо ни ма у не пре кид ном ра се ја њу, ура-
мље ној но стал ги јом за за у век из гу бље ним до мом, и укра јин ским и ју го сло вен ским. 
Текст Мо ји ро ди те љи: увод је по зор ни ца ком плек сног (са мо)при ка зи ва ња и (са мо)
об ли ко ва ња, ко јом до ми ни ра ви ше стру ко во а је ри стич ка по зи ци ја при по ве да ча: он као 
да „ви ри“ у жи вот сво јих ро ди те ља, по ку ша ва ју ћи да га раз у ме, пре до чи, за пам ти и спа се 
од пре те ћег за бо ра ва и смр ти. Али, исто вре ме но, кроз шпи јун ку соп стве ног при по-
ве да ња, при по ве дач „ви ри“ и у свој про шли и бу ду ћи, под јед на ко не из ве сни жи вот. 

Но, упр кос ути ску да зна мо све о при по ве да чу књи ге Мо ји ро ди те љи: увод (за хва-
љу ју ћи чи ње ни ци да пу бли ка ми сли да до ста то га „зна“ о жи во ту са мог ње ног ау то ра), 
по сто ји про блем ње го ве ма те ри ја ли за ци је у тек сту. При по ве да чев во а је ри зам зах те-
ва од чи та о ца да „гле да кроз ње га“ и та ко га за бо ра ви, зу ре ћи у при зор „иза“. Мо гло 
би се ре ћи да се ра ди о при по ве да чу ко ји оста је, упр кос свом не у мор ном огла ша ва њу, 
и упр кос емо тив но сти те ме, дис тан ци ран и дис кре тан, уз др жан ко ли ко год је то мо-
гу ће. У тре ћем по гла вљу, „Ка та стро фа“, при по ве дач се, ме ђу тим, из не на да пре пу шта 
бур ном из ли ву осе ћа ња:

...мој ум је лин гви стич ки по ре ме ћен, и стал но, не у мо љи во и не хо тич но про из во ди игре 
ри је чи и вер бал не дис тор зи је, ко је че сто за вр ше у мо јим пи са ни ја ма. Си гур но по сто ји 
не ка ди јаг но за за ту вр сту не пре ста ног ча вр ља ња у мо јој гла ви, не ки ме ди цин ски тер мин 
ко ји се од но си на чи ње ни цу да сва ког да на свог нор мал ног жи во та ја сам са со бом на глас 
при чам на бо сан ском, обич но гла сом са ра јев ског ја ли ја ша – псу јем, при је тим, ври је ђам, 
ма хом се бе (или, тач ни је, онај сла би дио се бе ко ји ни је са ра јев ски ја ли јаш).

Ни је рет ко у Хе мо но вим књи га ма да је зич ка ка тар за и бор ба за иден ти тет би ва ју 
пра ће ни не ком вр стом екс пло зив ног на си ља, као што је то на при мер слу чај у сце ни 
ро ма на Now he re Man где при по ве дач, за хва ћен мах ни тим бе сом због не са вр ше но сти 
свог ен гле ског је зи ка, по чи ње да ло ми све пред ме те у про сто ри ји, на о чи глед сво је збу-
ње не же не ко ја га пак про све ти тељ ски фо то гра фи ше. Иден ти фи ка ци ја при по ве да ча 
са „ја ли ја шем“ под ра зу ме ва иден ти фи ка ци ју са бес по сли ча рем, лу та ли цом, дан гу бом, 
али и са си ле џи јом и на сил ни ком бу ду ћи да се ова пе жо ра тив на зна че ња под ра зу ме-
ва ју у ту ма че њу овог тур ци зма одо ма ће ног у са ра јев ском слен гу. Упра во пе жо ра тив на 
зна че ња фор ми ра ју кон текст ре чи „ја ли јаш“ што ви ди мо и из при по ве да че вог си ло-
ви тог об ра чу на са са мим со бом. 

Је зич ка им пул сив ност ко јом се од ли ку је овај ци тат ка рак те ри ше и оквир не де ло-
ве на ра ти ва Мо ји ро ди те љи: увод у ко ји ма је бес за ме њен се ћа њем на ха лу ци нант но, 
пси хо де лич но ис ку ство жи во та као не за у ста вљи ве си ле у де тињ ству. Та два фраг мен-
та ус по ста вља ју истин ски увр ну ту при чу о па ра лел ним ствар но сти ма ко ју, исто вре-
ме но, у не кој вр сти бах ти нов ске по ли гло си је и хе те ро гло си је, при по ве да ју је дан де чак 
пре пла вљен сја јем не по зна тог, је дан сре до веч ни пи сац ко ји по зна је тај не за на та и 
ве шти ну при по вед не ар гу мен та ци је, и је дан по ро дич ни ал бум са ко јим се чи та лац 
су о ча ва на са мом кра ју књи ге и ко ји у пот пу но сти мо же про ме ни ти ње ну/ње го ву чи-
та лач ку пер спек ти ву.

169



170

Ју го сла ви ја/жи вот

Ни је слу чај но да два по ет ска фраг мен та, ко ја ар ти ку ли шу је зич ку си ли ну скри ве них 
се ћа ња, уо кви ру ју књи гу Мо ји ро ди те љи: увод, текст у ко ме се Хе мо нов пре ци зни 
при по вед ни ме ха ни зам за сни ва на тру ду па жљи вог кул ту рал ног пре во ђе ња и ту маче-
ња ју го сло вен ског про јек та. По ет ски тон и лир ски на бој ових фраг ме на та дра ма тич но 
се раз ли ку је од на чи на при по ве да ња у са мом „је згру“ књи ге у ко ме нам при по ве дач 
от кри ва глав ну те му књи ге и ус по ста вља лик свог уз др жа ног при по ве да ча. Ис под 
кон тро ли са ног, ми ну ци о зног и пре ци зног је зи ка тог при по ве да ча осе ћа се пул си ра ње 
јед ног дру га чи јег, за у зда ног и ди вљег је зи ка-по нор ни це. То је је зик не ра зу мљи вог, 
гро теск ног и кат кад тра гич ног соп ства, ко ји се мо ра не пре кид но уоб ли ча ва ти и пре-
во ди ти да би био при хва тљив и ра зу мљив дру ги ма. Пре во ђе ње тог „ја ли јаш-је зи ка“ 
је сте про цес ко ји омо гу ћа ва на ста вак при по ве да ња као об ли ка не пре кид не и ин тен-
зив не љу ба ви пре ма све ту: „Ти ши на је смрт при по ви је да ња, са мим тим и љу ба ви.“ 
Та ко се об на вља и ре де фи ни ше свет, и об ли ку је на нов на чин.

Оту да се пре во ђе ње у Хе мо но вој књи зи од ви ја на ви ше ни воа и на чи на, у ши ро ком 
и сло же ном спек тру на ра тив них ре ги ста ра: сва ки од про та го ни ста књи ге за пра во 
пред ста вља јед но од мо гу ћих при ча о успе ху и про па сти ју го сло вен ског про јек та, 
јед ну мо гу ћу ал тер на тив ну исто ри ју сја ја и бе де Ју го сла ви је. Јер мај ка, отац и син не-
ма ју исти од нос пре ма ју го сло вен ском про јек ту, ни исто ис ку ство ју го сло вен ства. Док 
је за ро ди те ље Ју го сла ви ја би ла „за јед нич ки про јект у ко ме су сви мо гли уче ство ва ти“ 
и док су они при па да ли ге не ра ци ји ко ја је „оба ви ла кључ ни дио тог по сла са мо да би 
на кра ју от кри ла да је све то би ло уза луд“, њи хов син је бун тов ни адо ле сцент ко ји 
пре зи ре ма сов не ри ту а ле Ти то ве др жа ве, али ко ји у свом зре лом до бу жа ли за јед ном 
за у век из гу бље ном зе мљом као и за не по врат ним до бом у ко ме је ве ра у за јед нич ки 
про је кат би ла део сва ко днев не жи вот не бор бе. Од нос пре ма ју го сло вен ском про јек-
ту по ве зу је све мно го број не при по ве да че ве по зи ци је и иден ти те те кроз ко је се СФРЈ 
фо ка ли зу је на раз ли чи те кул ту ро ло шке и иде о ло шке на чи не. Ако се па жљи ви је ослу-
шне, ни при че мај ке и оца ни су исте: за мај ку је Ју го сла ви ја би ла и оста ла део ње них 
нај ду бљих уве ре ња, а за оца са мо је дан од ви до ва бор бе за бо љи жи вот и ре а ли за-
ци је успе шне ка ри је ре. Али при че мај ке, оца и си на се до пу њу ју, при ка зу ју ћи ју го сло-
вен ски про јект из раз ли чи тих, под јед на ко кре ди бил них пер спек ти ва, као и про ме ну 
тих пер спек ти ва кроз вре ме.

Де сет по гла вља књи ге у ко ји ма је при ка зан жи вот Хе мо но вих ро ди те ља са жи ма 
та ко, у фор ми де сет ми кро е се ја, раз ли чи те кул ту ро ло шке и дру штве не аспек те жи во-
та у не ка да шњој СФРЈ, те ис ку ство њи хо ве тран сфор ма ци је и кон зер ва ци је у ег зи лу. 
При по ве да чев је зик ба шти ни тра ди ци ју ме ди та тив ног мон те њев ског есе ја, али и по-
ро дич но ис ку ство усме ног пре да ња, тог увек ак тив ног и де лат ног прин ци па про же тог 
ху мо ром кроз ко ји су об ли ко ва не број не по ро дич не исто ри је ве за не за пост ју го сло-
вен ско ис ку ство, па и по ро дич на исто ри ја Хе мо но вих. При по ве дач при то ме де мон-
стри ра пре фи ње ну есе ји стич ко-ана ли тич ку ве шти ну, ну де ћи дра го це не ан тро по ло шке 
и кул ту ро ло шке уви де у при ро ду ју го сло вен ског про јек та. У том је по гле ду Хе мо но ва 
књи га по уч ни ја и дра го це ни ја од ве ћи не ака дем ских сту ди ја о бив шој Ју го сла ви ји ко је 



171

сам има ла при ли ку да про чи там: по гла вље „Брак“ нпр. тач на је и про ниц љи ва ана ли за 
род ног ре жи ма не ка да шње СФРЈ, као и ли ка но ве, тек до не кле еман ци по ва не со ци ја-
ли стич ке же не. (Чи та ју ћи ово по гла вље осе ћа ла сам се „као да ви рим“ у соп стве ни 
жи вот, при се ћа ју ћи се ка ко сам као ти неј џер ка пи тла сво ју веч но не за до вољ ну мај ку 
за што се не раз ве де од мог до брог, али углав ном по слом об у зе тог и због по сла од сут-
ног оца. Бра ко ви гра ђан ске кла се СФРЈ о ко јој Хе мон у овој књи зи пи ше би ли су слич-
ни ји не го што смо мо гли да за ми сли мо – по зно отре жње ње ко је ме је исто вре ме но 
на сме ја ло и учи ни ло ме лан хо лич ном.) С дру ге стра не, по тре сно по гла вље „Хра на“ 
да је фан та зма го рич ни увид у исто ри ју бал кан ског си ро ма штва и стра ха од гла ди, као 
и у увек уза луд ну по те ру за ау тен тич ним до мом, ко ја тра је у ег зи лу:

На кон ви ше од два де сет го ди на у исе ље ни штву мо ји ро ди те љи су са ста ви ли жи вот, 
пре храм бе но, а и на дру ге на чи не, ко ји је тре бао би ти об но вље на ре пли ка њи хо вог прет
ход ног жи во та, али је за пра во фран кен штајн ски склоп ста рих и но вих еле ме на та. [...] Они 
при пре ма ју хра ну та ко да има укус до ма, али она на кра ју не из бе жно има укус исе ље ништва.

Хе мо но во при по ве да ње под ра зу ме ва про цес пам ће ња и кул ту ру се ћа ња као мо дус 
де ши фро ва ња јед ног про шлог вре ме на и ње го вих вред но сти, као и мо дус пре во ђе ња 
ко ји ус по ста вља уни ште ни исто риј ски и дру штве ни кон ти ну и тет, са же то и те мељ но 
пре до ча ва ју ћи не ка да шњи, со ци ја ли стич ки си стем вред но сти. При по ве дач се у про-
це су пре во ђе ња јед ног вре ме на у дру го под ва ја на оног не ка да шњег и овог са да шњег 
се бе: вешт при по вед ни про цес умно жа ва ња во а је ри стич ких по зи ци ја – игра ко ја се 
не мо же ни за ми сли ти без чи та о ца ко ји „ви ри“ у туђ жи вот као у соп стве ни. Али овај 
то ли ко пу та спо ми ња ни во а је ри зам не под ра зу ме ва па сив ну, већ ак тив ну уло гу во а-
је ра ко ји има при ли ку и за да так да сво ју ра до зна лост ста ви у слу жбу дру штве не про-
ме не, ка ко не би (п)остао са у че сни ком ко ји у ти ши ни све до чи кра ју љу ба ви и по чет ку 
зло чи на.

Исти на је, ме ђу тим, да ће во а је ри стич ко ис ку ство би ти кон сти ту и са но на је дан 
на чин уко ли ко чи та лац де ли за јед нич ка ко лек тив на се ћа ња на СФРЈ са при по ве да чем, 
а на са свим дру га чи ји уко ли ко су му та се ћа ња са свим не по зна та. Оту да је Хе мо но ва 
књи га Мо ји ро ди те љи: увод зна ча јан про је кат пре во ђе ња со ци ја ли стич ког ју го сло-
вен ског ис ку ства, али и со ци ја ли стич ког ју го сло вен ског ег зи ла, у гло бал ни, нео ли бе-
рал ни дру штве ни и кул ту ро ло шки кон текст. У вре ме ну у ко ме је ег зил, ка ко ка же 
Са ид, суд би на свих нас, то ни је ни ма ло лак по ду хват. Хе мон успе ва кроз низ спе ци-
фич них, ка рак те ри стич них де та ља (од ко јих је по зна та али до пу ње на при ча о пче ла ма 
мо жда нај у пе ча тљи ви ји) да ожи ви ег зил сво јих ро ди те ља, али и соп стве ни, на је дан 
кон кре тан и по тре сан, ни ка ко па те ти чан на чин.

По во дом Хе мо но ве Књи ге мо јих жи во та Јер го вић је на пи сао: „Ово је Хе мон пи сао 
за љу де ко ји о ње го во ме прет ход ном сви је ту не зна ју ни шта, зе мљу ње го ва ро ђе ња у 
бо љем слу ча ју бр ка ју са Че хо сло вач ком, а Са ра је во је за њих град у ко јем љу ди крва ре 
на ас фал ту (што је, ваљ да, ствар фол кло ра и древ них оби ча ја).“ Јер го вић под се ћа на то 
ко ли ко је те шко пре ве сти је зик соп стве ног де тињ ства из јед ног кул тур ног кон тек ста у 
дру ги и учи ни ти га уни вер зал ним, оним ко ји јед ну ма лу зе мљу, ко ја ви ше не по сто ји, 
упи су је у за јед нич ку, гло бал ну ли сту гу би та ка. Јер у фо ку су Хе мо но вог при по ве да ња 
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ни је са мо жа ло ва ње гу бит ка на ста лог рас па дом Ју го сла ви је, већ на пор ње го вог „ду бин-
ског“ раз у ме ва ња, ње го вог упи си ва ња у свет ски ба ланс бо ла. На сле ђе ју го сло вен ства, 
као и уза луд на бор ба за ње го во очу ва ње, при сут ни су и у Хе мо но вом ак ту ел ном по-
ли тич ком ан га жма ну у окви ру ко га се са вре ме на Аме ри ка и свет про ми шља ју из пост-
пер спек ти ве кр ва вог и бру тал но на сил ног рас па да СФРЈ

Исти на је да Хе мон ни ка да ни је од у ста јао од на по ра да об ја сни и раз у ме шта је то 
би ла Ју го сла ви ја и шта се с њом де си ло; исти на је да је та упор ност у пре и спи ти ва њу 
фе но ме на ју го сло вен ског про јек та упи са на у ско ро све ње го ве књи ге. Мо ји ро ди те љи: 
увод пред ста вља вр ху нац овог ви ше де це ниј ског тру да, аку му ли ра ју ћи не са мо ау то ров 
ду го го ди шњи рад на ту ма че њу ју го сло вен ског про јек та, већ и ис ку ство ге не ра ци је 
ње го вих ро ди те ља за ко је тај про јект ни је био пу ка уто пи ја, већ кон кре тан ре зул тат 
соп стве ног, сва ко днев ног ан га жма на: „Сад ра зу ми јем да су они [...] све ври је ме би ли 
за у зе ти из град њом свог жи во та [...] Ква ли тет жи во та мо рао се из те ме ља гра ди ти – 
кон струк ци ја је би ла ва жни ја не го кон зу ма ци ја.“ У слу ча ју Мо ји ро ди те љи: увод при-
по ве дач не ка зу је при чу о гу бит ку ни у име про шло сти ни у име бу дућ но сти, већ у име 
при че и жи во та са мог: „Жи вот је, дру гим ри је чи ма, свој вла сти ти про јект.“ При по ве-
да чев се огла ша ва са оног ме ста ко је би смо мо гли пре по зна ти као за мр зну ти тре ну так 
спо зна је о пра вој ме ри на ших (и при по ве да че вих) сно ва и жи во та. Та ме ра је осло ба-
ђа ју ћа и дру штве но де лат на, а не са мо емо ци о нал но уз не ми ру ју ћа. Оту да, увек из но ва, 
у Мо ји ро ди те љи: увод уме сто при по ве да ча ми, кроз шпи јун ку ње го вог при по ве да ња, 
ви ди мо СФРЈ као ме ру сно ва о дру штве ној про ме ни и ње ној нео п ход но сти. 

Та ко Хе мон још је дан пут по твр ђу је зна чај при по ве да ња као јед не од су шта стве них 
плат фор ми кре а тив ног и дру штве ног де ла ња у са вре ме ном све ту и пост ју го сло вен-
ским вре ме ни ма. Јер, ка ко ка же (Хе мо нов) при по ве дач: „Не ма хи сто риј ске суд би не. 
Бор ба је све.“

Во до пад / Јај це

А шта је са оним по ро дич ним ал бу мом ко јим се за пра во за вр ша ва књи га? 
Хе мо но ва књи га, уз по ро дич ни ал бум ко ји је за тва ра, текст је у ко ме те ку ре ке и 

све тлу ца ју во до па ди јед не не по сто је ће др жа ве, осно ва не упра во у гра ду на рас ко шним 
во до па ди ма: Јај це, 1943. Чи ни се, на рав но, да мно го то га у ве зи са со ци ја ли стич ком 
Ју го сла ви јом из ми че они ма ко ји ни су има ли при ли ку да бар је дан пут ви де фо то гра фију 
тог гра да и раз мо тре њен исто риј ски кон текст. Али во до па ди су во до па ди, и прет по-
став ка је да сва ко ко зна ишта о њи ма мо же да за ми сли и овај ко ји све тлу ца у Хе мо но вој 
књи зи, иа ко га мо жда ни кад ви део ни је. Ма кар да га при по ве дач ни је ни спо ме нуо. 
Ма кар да у по ро дич ни ал бум ни је укљу че на ни ти јед на раз глед ни ца или фо то гра фи ја 
Јај ца. Во до пад на ко ме је осно ва на дру га Ју го сла ви ја ипак је са бла сно при су тан у по-
ро дич ном ал бу му ко ји за тва ра књи гу Мо ји ро ди те љи: увод, на исти онај на чин на 
ко ји се оку при ка зу је во до пад у чу ве ној Ди ша но вој ин ста ла ци ји.

Има, на и ме, у том по ро дич ном ал бу му не ка квог „жи вог“ све тлу ца ња због ко јег бих 
мо гла сва ког ча са за пла ка ти. И то ми се су зно све тлу ца ње, са свим ме лан хо лич но, чини 
пра вом ме ром мно гих мо јих сно ва.


