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МЕ ТА ФО РА ИСТО РИ ЈЕ
(Са ша Кне же вић: Зо ро ло мац, На род на би бли о те ка Па ле, Па ле, 2020)

У сво јој сту ди ји Два срп ска ро ма на Но ви ца Пет ко вић, у ди је лу ко ји се ти че ро ма на 
Не чи ста крв, про бле ма ти зу је Стан ко ви ћев из бор на сло ва. Пет ко вић је сма трао да се 
мо тив не чи сте кр ви, ко ји у на сло ву та ко екс пре сив но зву чи, у са мом тек сту не раз ви-
ја баш нај пот пу ни је. Ње го во кри тич ко ми шље ње Стан ко ви ћев ро ман по ста вља на 
мје сто ко је му при па да – ви со ко на ље стви ци срп ских нај бо љих ро ма на; он бра ни и 
од бра ни Стан ко ви ћев стил, али ка же да на слов сво јим нај и зра зи ти јим то ком не од го-
ва ра са др жа ју при че о Соф ки. Ми шље ње Но ви це Пет ко ви ћа мо ра ју ува жи ти и они 
ко ји се не сла жу с њим, а ми ће мо се тим ми шље њем по слу жи ти као не ком вр стом 
кон тра па лимп се ста ка да ка же мо да је срп ска књи жев ност до би ла ро ман о не чи стој 
кр ви – ро ман Зо ро ло мац Са ше Кне же ви ћа.

Зо ро лом цем се Кне же вић уда ља ва од сво јих до са да шњих ро ма на ко ји у сре ди шту 
има ју ра то ве де ве де се тих и из но си јед ну но ву при чу, мо жда чак и ту роб ни ју од рат них. 
Та при ча је раз ло мље на у три епо хе, три не чи ста кр во то ка ко ји има ју све оп шту по ве-
зни цу и пред ста вља ју је дин стве ну при чу о исто ри ји, при чу ко ја ни кад не мо же би ти 
ис при ча на она ко ка ко је сви при ча ју. Баш због те ам би ци је да се на ди ђе исто ри ја, а ту 
ам би ци ју на слу ћу је мо и у по е тич ком за о кре ту, Кне же вић ства ра јед но ту роб но и ком-
плек сно дје ло у ко ме је до ста те шко и па жљи вом чи та о цу упра ти ти то ко ве на сље ђа 
и кр ви. Зо ро ло мац је обај ко вље ње исто ри је и као та кво, па ра док сал но, би ва исти ни-
ти је од ствар но сти. Ни су ово по себ но ори ги нал не ми сли ни ти ће мо ре ћи не што но во 
ако твр ди мо да мит и за ум но го во ре ви ше од ствар но сти, али је ори ги нал но дје ло 
ко је нам то мо же до ка за ти. Зо ро ло мац је ме та фо ра исто ри је. Ка ко ау тор од при че 
пра ви ме та фо ру исто ри је? Упра во се слу же ћи мо ти вом не чи сте кр ви. Не чи ста крв 
Ди три ха Хор хшту бе ра и не чи ста крв Ми ло ва на Кр сти ћа, пу те ви те не чи сте кр ви, оцр-
та ва ју два ви је ка исто ри је. Ни је по треб но по себ но на по ми ња ти да је она там на и 
по ми је ша на, пот пу но не у хва тљи ва и као та ква пре ва зи ла зи ли не ар ност исто риј ског 
при по ви је да ња, али пи сац успи је ва да нас уби је ди да је упра во она, та ква, по кре тач 
свих ве ли ких и ма лих до га ђа ја. До га ђај ност је за там ње на као и по ри је кло чо вје ка, али 
је ну жно усло вље на тим по ри је клом. То ви ди мо нај бо ље у са мом ра зр је ше њу кри ми 
ди је ла ро ма на. Чи та лац се не ће за чу ди ти ка да до би је пот пу но нео че ки ва но рје ше ње 
за то што је ци је ли ро ман за пра во мо ти ви са ње та квог ра зр је ше ња – оно су ге ри ше да 
по сто ји ја сан и ло ги чан сли јед до га ђа ја и да је тај мрач ни сли јед из ван на шег опа жа ња. 
Упра во у том ефект ном кра ју ле жи ар гу мент за ова кво на ше от кљу ча ва ње ро ма на. 
Ни шта не по чи ње та мо гдје ми сли мо да по чи ње, ни ти се за вр ша ва гдје ми сли мо да се 
за вр ша ва. Све то скло пи ти у при чу зна чи на пра ви ти над и сто ри ју.
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На ди ла же ње исто ри је ау тор по сти же на два на чи на – он ми сти фи ку је по ри је кло 
(опи су је не чи сту крв) и то је слој при че ко ји пра ти ме мо а ре Ди три ха Хор хшту бе ра и 
Га ври ло ву при чу ко ју док тор Хор хшту бер иш чи та ва из ока Га ври ло вог по том ка с јед-
не стра не, и, с дру ге, ау тор раз ви ја сло же не ли ко ве чи ји су по ступ ци мо ти ви са ни ре-
ал ним жи во том. Упра во је дио при по вје да че ве игре то што се та ква ми сти фи ка ци ја и 
та ква мо ти ва ци ја пре пли ћу и на ме ћу ми шље ње да су ства ри у жи во ту сва ко га од нас 
упра во та кве. По сти ћи ту вр сту су ге стив но сти пра во је спи са тељ ско уми је ће. На при-
мјер, мр жња док то ра Хор хшту бе ра пре ма Ср би ма сво је об ја шње ње до би ја пре ко 
ме мо а ра ње го вог дје да, али ви ше у оно ме што он на во ди као су ви ше стра шно за пи-
са ну ри јеч – у исто ри ји ван на пи са ног, у тра у ма ма из дје тињ ства. Ми сти фи ка ци ја 
по ри је кла Да да Кр сти ћа до би ја сво ју пу но ћу ка да му се ука же би љег ко ји по твр ђу је 
по ри је кло и ве зу с Га ври лом, би љег ко ји га по ста вља на кључ но мје сто исто ри је. Сек-
су ал на мал тре ти ра ња у дје тињ ству и не кро ман сер ство ба бе Го ше два су раз ли чи та 
на ра ти ва, али за јед но об ли ку ју при чу ко ја на ди ла зи исто ри ју. Чи та лац ро ма на Зо ро-
ло мац ће са сва ком но вом стра ни цом осје ти ти ка ко за ла зи у не што мрач но, а тај мрак 
ће му би ти од не куд по знат и чи ни ће му се да осли ка ва упра во ње го ве не до у ми це о 
оно ме што се де ша ва сву да око нас.

Већ је ре че но да ро ман има три то ка при по ви је да ња и на го ви је ште ни су не ки ње-
го ви сло је ви, али по треб но је још јед ном освр ну ти се на тај не за о би ла зни сег мент 
сва ког при ка за. Зо ро ло мац је у свом нај ду бљем сло ју ме та фо ра и ми сти фи ка ци ја исто-
ри је, али је и ро ман с еле мен ти ма кри ми ћа, фан та сти ке фол клор ног ти па, не срећ них 
и, ре кло би се, пер вер ти ра них љу ба ви, по ро дич ни ро ман. Сви ови еле мен ти ко ег зи-
сти ра ју та ко ла год но и не на ме тљи во, од лич но уве за ни и ком по но ва ни да нам са мо 
тај еле мент да је за пра во да ка же мо ка ко је пред чи та о цем дје ло из вр сног књи жев ног 
мај стор ства.

Да кле, срп ска књи жев ност до би ја ро ман о не чи стој кр ви, а исто ри ја – па ви ћев ско 
на ди ла же ње.


