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ПРЕ КА ЉЕ НИ ШЕ ЗДЕ СЕ ТО СМАШ, НЕ У МОР НИ 
ХУ МА НИ ТА РАЦ, НЕ ВЈЕР НИК И УС ТРАЈ НИ 

ТУ МАЧ СТА РО ЗА ВЈЕТ НИХ ТЕК СТО ВА 
Пот крај 2020. го ди не у та ли јан ским књи жа ра ма осва ну ла је бро јем стра ни ца не ве-

ли ка књи га по ма ло за го нет на на сло ва L’ ospi te del la vi gi lia, што би у до слов ном при је-
во ду зна чи ло – „гост на бди је њу“. Чи та тељ на кнад но до зна је да је за пра во ри јеч о 
ве че ри уо чи Бо жи ћа, тј. о бад ња ку.

Ау тор тек ста је Ери де Лу ка, а из да вач до то га ча са ме ни по све не по знат – Ter re di 
mez zo (Зе мље из ме ђу). На ин тер нет ској стра ни ци те из да вач ке ку ће чи та мо да су 2019. 
има ли 25. ро ђен дан, као и то да го ди шње об ја вљу ју се дам де се так (70!) на сло ва. У 
увод ном по ја шње њу име на на ла зи се и ово: „(...) за до вољ ство нам је бо ра ви ти на гра-
ни ца ма, при стој но и од луч но. С оду ше вље њем гле да мо пре ма бу дућ но сти, уви јек 
спрем ни од ва ги ва ти се са сло же но шћу са да шњег вре ме на. По ста вља ти се би пи та ња. 
Оста вља ти про стор за слу ша ње.“ (https://www.ter re.it/chi -si a mo)

За то не чу ди што су од лу чи ли об ја ви ти ову нео бич ну Ери је ву бо жић ну при чу, ти-
ска ну пре ми јер но 2007. го ди не у днев ним но ви на ма Av ve ni re (Бу дућ ност), по вје рив ши 
за да так за ли ков ну ин тер пре та ци ју мла дом илу стра то ру Але сан дру Са ни.

Лик до ма ћи на у овом нео че ки ва ном пред бо жић ном су сре ту на го стов уз ди сај: 
„Тре ба ло би ми ма ло вје ре (...)“, уз вра ћа ти хо и сми ре но: „До вје ре не до пи рем, вје ру-
јем у мир, у до бро хот ност људ ских би ћа (...)“.

Био би ово по го дан тре ну так да се оп шир ни је про го во ри о Ери ју не вјер ни ку, а 
исто вре ме но и не у мор ном чи та те љу те пре во ди те љу би блиј ских тек сто ва. До дат ни 
раз лог за та ко не што је сте и чи ње ни ца што су као сво је вр сни нус про дукт те Ери је ве 
ин те лек ту ал не зна ти же ље на ста ла и не ка ње го ва нај чи та ни ја про зна дје ла. Екла тан тан 
при мјер је ро ман In no me del la ma dre (У име мај ке), ис при по ви је дан гла сом Ма ри је, 
Ису со ве мај ке. То је Ери је во дје ло у пр вих де сет го ди на (2006–2016) до жи вје ло осам-
на ест (18!) из да ња.

Јед на ко за ни мљи во, а за ре цеп ци ју Ери је вих тек сто ва у бу дућ но сти мо жда и ко-
ри сно зна ти, да је он на про стор бив ше нам до мо ви не сту пио као во зач ка ми о на и 
до ста вљач ху ма ни тар не по мо ћи: хра не, ли је ко ва, одје ће, ку ћан ских апа ра та, као и 
све га оста лог у че му су оску ди је ва ли ста нов ни ци ра том опу сто ше них кра је ва.

Го ди на је 1993. Пр ва де ка да но вем бра, ка да Ери на ТВ-ви је сти ма до зна је за ру ше ње 
ста ро га мо ста у Мо ста ру. За пре ка ље ног ше зде се то сма ша би ла је то кап ко ја је ње го во 
стр пље ње ста ви ла на ку шњу. Већ су тра дан при дру жу је се во лон те ри ма, ко је ани ми ра 
и пред во ди жуп ник из јед не ма ње жу пе не да ле ко од Фе ра ре.

ЛИЦЕ

Тврт ко Кла рић
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Ни ка да Ери де Лу ка ту, а ни би ло ко ју дру гу, сво ју ху ма ни тар ну ми си ју ни је спо ми-
њао као под виг спо ме на ври је дан. О то ме ви ше до зна је мо по сред но, па та ко у не ко-
ли ко шкр тих ре че ни ца на пи са них за чи та о ца („По здрав чи та о цу“) са ра јев ског из да ња 
ро ма на Ти, мој чи та мо:

Био сам три пут у Ве не ци ји, два пут у Па лер му, јед ном у Сик стин ској ка пе ли и ни кад 
у Пом пе ји ма. На тво је тло, у Бо сну, до ла зио сам три де сет пу та. Код те бе је ди вљао рат 
и мно ги од нас ни су мо гли оста ти код ку ће и не чи ни ти ни шта. Но си ли смо та да по моћ 
при ку пље ну до бро вољ ним при ло зи ма у на шим зе мља ма. 

Не знам је смо ли ти би ли од ко ри сти, би ли смо не у ред ни, јед ном ри јеч ју Та ли ја ни, ствар
но анар хич ни, ин ди ви ду а ли сти. Ни смо мо гли сје ди ти код ку ће, то је био нај ма њи за јед нич
ки раз лог. Не што смо до но си ли, али то је био са мо из го вор да бу де мо та мо, код те бе.

У пред го во ру том из да њу Изет Са рај лић из сво га угла из ме ђу оста лог пи ше: 

До шло је ево ко нач но ври је ме да Ери де Лу ка (...) има и јед ну – на дам се са мо пр ву књи
гу, а не са мо пам ће ње оних на ших љу ди ко ји ма је до но сио хра ну и гра ђе вин ски ма те ри јал 
за њи хо ве по ру ше не ку ће ко је је сам по пра вљао. За раз ли ку од Су сан Сон таг или Ан ри ја 
Бер на ра Ле ви ја, Ери ни је до ла зио с пе ром већ с ми стри јом у ру ци, ка ко је по ње го вом схва
та њу ства ри, је дан пи сац ко ји ни ти уми је ни ти мо же да пу ца је ди но мо гао и до ла зи ти.5

На са мом кра ју ове ски цо зне би ље шке за до вољ ство ми је с чи та те љи ма По ља по-
ди је ли ти и сре ћу што је Ери де Лу ка усту па њем пра ва из да ва чу Ter re di mez zo, на кон 
што су пр ве дви је на кла де рас про да не, осјет но при до нио про јек ту из град ње јед не 
шко ле у Се не га лу. 

Post scrip tum:

На пр ви по глед, мо гло би се ре ћи, да ова два Ери је ва тек ста „Гост Бад ње ве че ри“ 
и „Ђу ли ја но“, мо жда и не ма ју ни шта за јед нич ко. Но, већ код пр вог чи та ња не ме ћу се 

5 Гру па нео ви сних са ра јев ских ин те лек ту а ла ца (абе цед ним ре дом): Ог њен ка Фин ци, Здрав ко 
Гре бо (1947–2019), Вој ка Сми ља нић-Ђи кић (1932–2016) и Еми ра Та но вић, по бри ну ла се 1999. го ди-
не за об ја вљи ва ње при је во да Ери је ва ро ма на Ти, мој. Би ло би не пра вед но пре шу тје ти (а) да је 
при је вод оба ви ла проф. Са ња Ро ић са за гре бач ког Фи ло зоф ског фа култе та и (б) да ће про те ћи 
до брих де сет го ди на до по ја ве но вог при је во да не ког од Ери је вих дје ла. Шта фе ту 2011. пре у зи мају 
за гре бач ки Ме ан дар и пре во ди те љи ца Ван да Мик шић, об ја вљу ју ћи ро ман Дан при је сре ће.

Сам ау тор, у пи сму (ли сто па да 1997) Изе ту Са рај ли ћу (1930–2002), опи су је тај ро ман овим ри-
је чи ма: „У љу бав ној при чи ко ју сам на пи сао, на сло вље ној Tu, mio има је дан ри бар с ото ка Ис ки ја 
ко ји је био вој ник за оно га ра та у Са ра је ву с та ли јан ским оку па тор ским је ди ни ца ма. И био је при-
ја тељ јед не бо сан ске оби те љи ко ја је из гу би ла си на што су га стри је ља ли та ли јан ски цр но ко шу-
ља ши. То је по ма ло и тво ја при ча, ко ју си ми ис при чао. Не пи шем је у по част тво ме жи во ту, већ 
због по тре бе при по ви је сти: нео п хо дан ми је био упра во ри бар из Ис ки је вој ник у Са ра је ву. Дје-
ча ка из гра да он учи ло ви ти ри бу. Чи ни то је ди но за то што га тај дје чак пи та о рат но ме вре ме ну. 
И та ко при че, ора си, ка ду ља, кр хо ти не пред ста вља ју на шу ро бу за раз мје ну па их ме ђу соб но 
раз мје њу је мо у на шим на су прот ним је зи ци ма ко ји се су сре ћу по пут дви ју другâ у овом уском и 
буч ном дво ри шту Ме ди те ра на“ (усп. Брат ска пи сма, За греб, 2015, стр. 44).
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нео спор не по ду дар но сти: лик во за ча ка ми о на ху ма ни тар не по мо ћи у ра том за хва ће-
на мје ста. У „Го сту“ је без и ме ни, док је Ђу ли ја но ствар но осо ба, чи је пре зи ме Фа ки ри 
до зна је мо дру гих Ери је вих тек сто ва. 

Са да би мо гла по те ћи при ча о Ери је ву и Ђу ли ја но ву при ја тељ ству ко је се на кон 
пр вих су сре та у кон во ји ма ху ма ни тар не по мо ћи про те гло на ред них 25 го ди на, на и ме 
све до Ђу ли ја но ве смр ти 12. ма ја 2018. го ди не.

За ни мљи во би би ло ба рем по ку ша ти од ре ди ти је ли при је на пи сан „Ђу ли ја но“ или 
„Гост Бад ње ве че ри“, али то са за до вољ ством пре пу штам ко ле га ма и ко ле ги ни ца ма 
ком па ра ти ви сти/ца/ма.


