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ПУН КРУГ ОКО СЕ БЕ
(Се ме здин Мех ме ди но вић: Ово ври је ме са да, Buybo ok, Са ра је во – Фрак ту ра, 

За пре шић, 2020)

По сто је пи сци ко ји це лог жи во та пи шу исту књи гу. Тај по сту пак кри ју иза на вод но 
на мер ног по е тич ког из бо ра, ма ски ра ју исте ру ко пи се дру га чи јим на сло ви ма и ко ри-
ца ма, ме ша ју по е зи ју и про зу у по ку ша ју да чи та о ци ма из но ва под ва ле оно што су ови 
већ про чи та ли. Је дан од та квих пи са ца је, на из глед, и Се ме здин Мех ме ди но вић. Још 
од књи га Sa ra je vo Blu es (1995) и Ру ски про зор (2011), пре ко Ау то пор тре та са тор бом 
(2012) и Књи ге про зорâ (2014), све до на сло ва Ме ’мед, цр ве на бан да на и па ху љи ца (2017) 
и Ово ври је ме са да (2020) – украт ко, у све му оно ме што се у ње го вом опу су мо же под-
ве сти под ши ро ку ка те го ри ју „фик ци ја“ – овај ау тор као да го во ри о не ко ли ко истих 
ства ри. Рат у Бо сни, жи вот у оку пи ра ном Са ра је ву, од ла зак у САД, еми грант ски жи вот, 
исеч ци из по ро дич не сва ко дне ви це, је зич ке не до у ми це и зач ко љи це, дру же ња са 
дру гим умет ни ци ма, и мно го број не се лид бе чи не срж сва ког ње го вог де ла. Ме ђу тим, 
реч „на из глед“ је кључ на у од но су ко ји он фор ми ра с ка те го ри јом пи са ца ко ји це лог 
жи во та пи шу исту књи гу, и то, мо жда и нај ја сни је, по твр ђу је ње гов нај но ви ји на слов.

По ме ну ти те мат ски окви ри опет су при сут ни, али Мех ме ди но вић не бе жи од ова-
кве вр сте по на вља ња ни ти стре пи да чи та о ци ма по на вља не што већ ре че но. Због 
то га се Ово ври је ме са да, ко је би нај јед но став ни је и нај пре ци зни је би ло опи са ти као 
днев нич ку про зу или ау то фик ци ју („Имам страх од из ми шља ња, пи шем по е зи ју, ме-
мо ар ску про зу или ау то фик ци ју. Дру гим ри је чи ма, опи су јем оно што ми се до га ђа“), 
мо же чи та ти на нај ма ње три на чи на: као ре ка пи ту ла ци ја до са да шњег ства ра лач ког 
ра да, као ре кон тек сту а ли за ци ја и до пу на не ких пра зних ме ста из прет ход них књи га, 
те као са мо стал но де ло ко је се чи та без ис ку ства ра ни јих. Де таљ ко ји, ме ђу тим, од ре-
ђу је не са мо сва ку по је ди нач ну од по бро ја них књи га, већ и сва ку тач ку жи вот ног 
пу та Мех ме ди но ви ћа, је сте ње го ва по зи ци ја у све ту и про стор у ко јем оби та ва у тре-
нут ку ства ра ња кон крет ног ру ко пи са. У свим до са да шњим на сло ви ма тај про стор 
је су Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве – и то не бро је но мно го ми кро про сто ра уну тар тог 
не пре глед ног про сто ра но вог кон ти нен та – док је са да у пи та њу Са ра је во. Прем да се 
ово на пр ви по глед пре ви ше по јед но ста вље но сво ђе ње умет нич ког ути ска ње го ве 
књи жев но сти на то где се ау тор на ла зи док ства ра чи ни као не пре ци зно, тај аспект је 
из ра зи то би тан у кон тек сту чи та ња Мех ме ди но ви ћа. Не ра ди се са мо о со ци о ло шкој, 
дру штве ној, по ли тич кој или би ло ко јој дру гој ка те го ри ји, од но сно о то ме да ли се он, 
а по том и ју на ци ње го ве про зе, на ла зи усред бал кан ског ужа са или у цен тру аме рич ког 
сна, већ о то ме ко јим је зи ком је окру жен. Раз у ме ва ју ћи ствар ност пу тем је зи ка ко јим 
се ко ри сти, овај ства ра лац све сно кон стру и ше је дан но ви свет ко ји функ ци о ни ше 
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уну тар тог је зи ка и, би ло да се на ла зи на про сто ру ко ји сма тра до мо ви ном и го во ри 
ма тер њим је зи ком или је пак у еми гра ци ји где се слу жи је зи ком сре ди не у ко ју се до-
се лио, он ана ли зи ра свет, љу де око се бе, од но се из ме ђу њих и, нај ва жни је, са мог се бе 
упра во сво јим лич ним је зи ком и ре чи ма ко је су му до ступ не. Ви ше пу та ис так нув ши 
да је по до ла ску у САД био у не до у ми ци да ли да поч не да пи ше на ен гле ском је зи ку 
и пот пу но се при ла го ди сво јој но вој ствар но сти – на на чин на ко ји то, из ме ђу оста лих, 
на од ли чан на чин ра ди Алек сан дар Хе мон – Мех ме ди но вић оста је уну тар свог је зи ка 
и не пре ста но пре во ди жи вот не до га ђа је ко ји му се де ша ва ју на тај је зик. Овим до ла зи 
до дво стру ке рад ње јер мо ра ти пич но аме рич ку сва ко дне ви цу да раз у ме уну тар по сту-
ла та и огра ни че ња јед ног пот пу но дру гог је зи ка и све та, чи ме до би ја ско ро дво стру-
ку сли ку свог жи во та – оно што му се де ша ва у ствар но сти и оно што од те ствар но сти 
на ста је у књи жев но сти. Иа ко су ње го ви про зни и пе снич ки тек сто ви пре ве де ни на 
ен гле ски, а не рет ко их је на јав ним чи та њи ма и пред ста вљао пу бли ци упра во у пре во-
ду, он упо р но оста је уну тар свог је зи ка и ве ран свом пр во бит ном, је ди ном ори ги нал-
ном и ау тен тич ном иден ти те ту, бо сан ском, као да је све вре ме че као да му се вра ти.

Нај зад, Ово ври је ме са да опи су је тај по вра так. На сли чан на чин ка ко је то Да вид 
Ал ба ха ри из вео у сво јим пост ка над ским ро ма ни ма – Жи во тињ ско цар ство и Да нас 
је сре да – Мех ме ди но вић за др жа ва свест о то ме да је он ви ше од две де це ни је био 
„та мо“, а са да је опет „ов де“, и сто га овај на слов игра на је зич кој, про стор ној, ге о граф-
ској и иден ти тет ској гра ни ци из ме ђу БиХ, са јед не стра не, и САД, са дру ге, а та гра ни ца, 
у ре ал но сти не по сто је ћа, ов де по ста је ја сно ви дљи ва. Због то га је де ло и по де ље но 
на не ко ли ко те мат ско-вре мен ских це ли на: пр ва опи су је ау то ро ве сту дент ске да не у 
Са ра је ву, дру га и тре ћа раз ли чи те аме рич ке фа зе, а че твр та по вра так у Са ра је во 2019. 
го ди не. Сва ка од тих це ли на пред ста вља јед но но во ра ђа ње и от кри ва ње иден ти те та 
с оба ве зним про це сом ње го вог по нов ног де фи ни са ња на кон сва ке на сту па ју ће про-
ме не. По до ла ску у Са ра је во, кра јем се дам де се тих го ди на, он је нај бли жи оном блеј-
ков ском кон цеп ту не ви но сти ко ја кра си ис ку ства мла ди ћа из про вин ци је у су сре ту са 
ве ли ким гра дом и од ра ста њем у окру же њу ра та и умет но сти. Ме ша ју ћи ге не рич ке 
тро пе од ра ста ња и са зре ва ња са кон крет ним и лич ним ис ку стви ма, овај део пред ста-
вља убр за ни пре глед ужи та ка осам де се тих и ужа са де ве де се тих, са свим осо бе но сти-
ма чар шиј ског жи во та ко ји су одав но по зна ти пу бли ци на це лом про сто ру др жа ве 
чи ји је Са ра је во би ло део. Упра во је рат до нео пр ву ве ли ку про ме ну у жи во ту и пи са-
њу Мех ме ди но ви ћа („На шта би мој жи вот ли чио да ни је би ло ра та?“), а све оно што је 
ус пео да из гра ди и уста но ви као сво ју ствар ност и иден ти тет од јед ном по ста ло је 
не ста бил но, не ја сно и не у те ме ље но. На кон то га, то ком рат ног пе ри о да ко ји про во ди 
у Са ра је ву, од лу чу ју ћи се да оде из тог гра да тек по ус по ста вља њу ми ра, ау тор до ча-
ра ва ма ње спо кој не тре нут ке ко ји се на ме ћу као кон тра пункт све му што је пи сао 
до тад, али у овим се квен ца ма не до ми ни ра ју па тос, тра ги ка или са мо са жа ље ње, већ 
ау тен тич ност ко ја ће чи та о ца на ве сти да раз у ме гра нич но ис ку ство са ра јев ских рат-
них го ди на чак и без лич ног ис ку ства Са ра је ва или ра та уоп ште. 

Иста та ау тен тич ност по на вља се и по до ла ску у САД, али, на лик му зи ча ри ма ко ји 
сви ра ју исту ме ло ди ју у дру гом то на ли те ту, Мех ме ди но вић ов де по на вља не ке од 
те ма и за па жа ња ко је је већ из нео, но у но вом кљу чу. Сти гав ши из ста ња ха о са у ста ње 
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уре ђе ног дру штва, он још ду го осе ћа фи зич ке и мен тал не тра у ме и се ћа се ра та, не 
успе ва ју ћи да га оста ви иза се бе услед огром не ко ли чи не но вих им пул са ко ји му се 
на ме ћу. У но вој сре ди ни је при мо ран да по но во де фи ни ше се бе, са да не као де те из 
про вин ци је у ве ли ком гра ду већ по ро дич ног чо ве ка из про вин ци је све та у ме тро по-
ли пла не те, у исто вре ме спрем ног за но ва ис ку ства и за зи ру ћи од њих. Ау то ро ве 
аме рич ке го ди не по зна те су из ње го вих ра ни јих на сло ва, би ло да је о њи ма пи сао 
обим но или са же то – те са же те цр ти це од ко јих су са ста вље не Ау то пор трет с тор бом 
и Књи ге про зорâ се и ов де по на вља ју у не ко ли ко на вра та – али оне у Овом вре ме ну 
са да на сту па ју из но ве пер спек ти ве: не ви ше не ко га ко их жи ви, већ не ко га ко их је жи
вео. Са ра јев ско ис ку ство на ме ће се као те мељ жи во та у САД, и пи сац из но ва по ми ње 
до га ђа је и љу де ко ји су обе ле жи ли ње го ву мла дост и би ли у фо ку су пр вог де ла књи-
ге. Ме ђу тим, са да се те осо бе и де та љи да ју као дав на се ћа ња ко ја су у ве зи са не ким 
ско ри јим се ћа њи ма, и Мех ме ди но вић из Аме ри ке од ла зи у Бо сну, из ра ног XXI ве ка у 
крај XX ве ка, пра ве ћи асо ци ја тив ни лук ка свом не ка да шњем жи во ту, ана ли зи ра ју ћи 
са да шњост про шло шћу и обр ну то. По след њи сту пањ тог пу та пред ста вља ње гов по-
вра так ку ћи (ку ћи?) ко ји опи су је че твр ти део књи ге, у ко јем пи сац на по слет ку пра ви пун 
круг: „Вра тио сам се. На кон мно го го ди на до шао сам на зад и са да тра жим сво је мје сто 
у гра ду.“ Кре ће се гра дом у ко јем је не ка да жи вео, при се ћа се сво је бо сан ске мла до сти 
и аме рич ког жи во та, и не пре ста но од ла зи све да ље и да ље у про шлост. Не ки де таљ 
мо дер ног Са ра је ва под се ти га на пред рат но или рат но Са ра је во, што га да ље вра ти у 
ме ђу про стор, с оне стра не Атлан ти ка, и овај цик цак по крет кроз исто ри ју за тва ра круг 
ко ји ма пи ра ње гов жи вот. Он по но во от кри ва је зик, сре ће се с осо ба ма ко је је не ка да 
знао, при се ћа се оних ко ји ви ше ни су ме ђу жи ви ма, и пра ви пла но ве за бу дућ ност. 
Ипак, све оне го ди не то ком ко јих је био од су тан узе ле су да нак, и овај нај но ви ји поку-
шај де фи ни са ња соп ства до ла зи до но вих иза зо ва. 

Емо ти ван, лир ски ин то ни ран и на би јен раз ли чи тим вр ста ма пат ње и ра до сти, Ово 
ври је ме са да је но ви вр ху нац про зно-ме мо ар ског из ра за Се ме зди на Мех ме ди но ви ћа. 
По пут де ла као што су Мо ја бор ба Кар ла Увеа Кна ус го ра или Код Хи пер бо ре ја ца Ми ло ша 
Цр њан ског, и ово де ло је те шко опи са ти у крат ким цр та ма и са мо се на пр ви по глед 
чи ни као да не го во ри ни о че му, а за пра во го во ри о све му бит но ме у свим за себ ним 
жи во ти ма свих чи та ла ца. Оно је исто вре ме но хро ни ка јед не мла до сти, јед не ге не ра-
ци је – по ред ау то ра и мно го број них не по зна тих име на, њо ме де фи лу ју и Ми љен ко 
Јер го вић, Алеш Де бе љак, Алек сан дар Хе мон, Да рио Џа мо ња и дру ги – и јед не ин ди-
ви дуе, те је мо гу ће из но ва му се вра ћа ти и сва ки пут пре по зна ва ти за што ни је реч о 
пи сцу ко ји це лог жи во та пи ше исту књи гу. 


