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МЕ ХА НИ КА СЛИЧ НОГ И НО ВА РЕ ЛЕ ВАНТ НОСТ
(Са ша Ћи рић: Но ви љу ди (из ме ђу ре тро уто пи је и нео и сто риј ске фар се), 

Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад, 2020)

Не ма пу но раз ло га да хра бро хе те ро ге на књи жев на сту ди ја Са ше Ћи ри ћа под се ти 
на јед но крај ње апарт но, кри тич ко те о риј ски још не ра сту ма че но про зно де ло, али 
хај де да се ипак не од у прем по сло вич ном ис ку ше њу ус по ста вља ња ми ни мал них слич-
но сти. Збор ник књи жев них есе ја, кри ти ка и ин тер пре та ци ја Са ше Ћи ри ћа, с од лич но 
ода бра ним, блок ба стер на сло вом Но ви љу ди, под се тио ме је на ро ман Jo hann’s 501 Мир-
ја не Но ва ко вић из 2005. Под се тио по ми ни мал ној, али за ни мљи вој ме ри слич но сти.

Као што Ханс Фа ла да, Ми ха ил Се ба сти јан, Ма кис Ци тас, Алек По пов, Кла у диу Фло-
ри јан, Ми шел Уел бек, Ме лин да Нађ-Або њи, Да ша Дрн дић, Са ша Ста ни шић, Вик тор 
Пе ље вин или Вла ди мир Со ро кин је су већ ета бли ра ни пи сци у сво јим ма тич ним кон-
тек сти ма, они су на ов да шњем хо ри зон ту ве ћи ном но ва вест, не рет ко и не при ме ћен 
гост или су ста нар: то су име на но ве ре ле вант но сти. И ро ман Мир ја не Но ва ко вић, 
ко ји во ди у пре сло же ну ствар ност јед ног бу ду ћег Бе о гра да, и сту ди ја Но ви љу ди, ко ја 
пре сла гу је ста ри ју и но ви ју књи жев ну про шлост, по чи њу ни за њем ва жних пој мо ва, 
што ни је до вољ но за по ре ђе ње, чак ни кад су пре до че ни пој мо ви ра сло је ни и асо ци-
ја тив ни. У слу ча ју ро ма на Jo hann’s 501 Мир ја не Но ва ко вић, у пи та њу је реч ник са 39 
не по зна тих ре чи; не по зна тих, од но сно древ них, а сва ка је тран спа рент но по ве за на 
са ста ро грч ким ко ре ном и ети мо ло ги јом, отва ра ју ћи мно го ши ро ко по ја сних зна че ња. 
Реч ник не по зна тих из ра за ло ци ран на по чет ку књи ге уме сто на ње ном кра ју не тре ба 
са мо да усме ри чи та ње, баш као што ни увод у књи гу Но ви љу ди не же ли да се раз гра на 
у осам пој мо ва са мо за рад гра ђе ња пу то ка за за ко мот ног чи та о ца: и Са ша Ћи рић и 
Мир ја на Но ва ко вић же ле да нам по ка жу све то ве ко ји не на ста ју из аморф не ма се или 
не ре да, већ из јед ног прет ход ног ре да – мо жда уза луд ног и ур не бе сног, мо жда оп те-
ре ћу ју ћег, али сва ка ко де фи ни са ног – из ре да ко ји се мо ра рас фор ми ра ти. Док се у 
дру гом ро ма ну М. Но ва ко вић реч ник кључ них пој мо ва по ста вља као ори јен тир ко ји 
опо ми ње да древ не ети мо ло ги је ла ко по ста ну пу то каз за фрак циј ске он то ло шке су кобе 
у про јек то ва ној бу дућ но сти, у књи зи Са ше Ћи ри ћа ће ин те рес епи сте мо ло шких фрак-
циј ских по ве зи ва ња би ти на го ве штен као чи та лач ка мо ти ва ци ја но ви јих до ба. По ве зи-
ва ња раз ли чи тих по е тич ких и иде о ло шких фрак ци ја опа су ју ову бе де кер-сту ди ју, ко ја 
ће са свим си гур но у на ред ним го ди на ма осво ји ти култ ни ста тус скро ви те по зајм љи вач-
ни це ци та та, де фи ни ци ја и опа ски за ка квом се жу ди кад се пи ше у ми нут и на ме тар. 

Но ви љу ди се у свом уво ду гра на ју у по ме ну тих осам пој мо ва, син таг ми, асо ци ја ци ја 
или на тук ни ца: те кључ не ре чи и из ра зи су, из ме ђу оста лих, „фе но ме ни“, „Бал кан“, „три-
де се те“, „ми то ма хи ја“, „по вра так у Еден“, „hom ma ge“. Са ша Ћи рић је, су де ћи по овим 
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чи та лач ким хи пер лин ко ви ма, са мо при вид но спре ман да ана то ми зу је и раш чла ни 
сво ју књи гу. Увод ни је ин струк ци ја за упо тре бу, већ из ја ва о на ме ра ма: ау тор об ја вљу је 
да ће се књи га пред на ма ба ви ти књи жев ним ин тер пре та ци ја ма не са мо у окви ри ма 
Бал ка на, не го и на при ме ри ма ста ту сно и ге о граф ски не што уда ље ни јих пи са ца; обја-
вљу је да ће се по све ти ти пи та њи ма иден ти те та (на ци о нал ног, груп ног и ин ди ви ду ал-
ног), од но са пре ма дру гом, исто риј ског ре ви зи о ни зма (но вог по гле да на ко лек тив ну 
про шлост) или услов но уоб ли че ним „књи жев но-исто риј ским“ по ја ва ма ка кве су са вре-
ме на ег зи лант ска, екс пе ри мен тал на и дис то пиј ска про за. Ау тор нас од мах упо зна је 
са пре ми сом да ни је са мо пост ко му ни стич ко тран зи ци о но ис ку ство оно што ве зу је 
бал кан ска дру штва, већ ту ве зу ства ра ју и ди ле ме иден ти тет ског са мо о дре ђе ња у 
усло ви ма огра ни че ног и че сто са мо при вид ног плу ра ли зма. Ћи рић пот цр та ва да се 
иден ти те том мо ра мо ба ви ти и из пер спек ти ве сла бље ња иде о ло шке па ра диг ме о 
кра ју исто ри је и ја ча ња ау то ри тар них по пу ли за ма; он нам та ко ђе на го ве шта ва и кре-
та ње ма ги стра ла ма пу бли ци стич ких књи га, на уч них сту ди ја и ме мо а ри сти ке, упри-
ли чив ши и кул ту ро ло шко чи та ње у ком се па ра лел но по сма тра ју ли те рар но пи смо и 
ево ка ци ја би о граф ског ис ку ства. 

Кри тич ко-ин тер пре та тив на сту ди ја пред на ма са мо је на пр ви по глед мо за ич на: мозаик 
би зах те вао укла па ње оних еле ме на та ко ји мо гу да до при не су кре и ра њу ви зу ел не хар-
мо ни је, ме ђу тим, Но ви љу ди про из во де слич но сти из не у кло пи вих еле ме на та, во де ћи 
нас ка нео че ки ва ним па ра ле ли зми ма ко ји су ко ри сни и ле ко ви ти чак и кад нару ша ва ју 
ло ги ку скла да. У из ве сном сми слу ова Ћи ри ће ва књи га ба ра та по хвал ном ам бици јом да 
по диг не ске ле ко је би, гво зде но не у мо љи во а опет нон ша лант но као па у чи на, пре мре-
жи ле кор пус мо дер не књи жев но сти и пре до чи ле га као гра ђе вин ски ком плекс ко ји се 
мо же над зи ђи ва ти и про ши ри ва ти, али ни јед на ре но ва ци ја не мо же би ти обаве зу ју ћа, 
иза зов на а ни при о ри тет на ко ли ко чи шће ње фа са де – ко ли ко, да кле, от кри ва ње ли ка 
не чег што је не ка да би ло ви дљи во и не што зна чи ло, а да нас је за пу ште но или на пу ште но.

Но ви љу ди ну де са вр шен кон цеп циј ски иза зов чи та о ци ма, јер се чи ни да не ма про-
це њи ва ча ко ји би пост ју го сло вен ске, ко смо по лит ске, ком па ра ти стич ке, кул ту ро ло шке 
и ет ноп си хо ло шке ни зо ве пре до че не у овој књи зи ика да уо бру чио у си стем. Ова 
књи га сто га над ра ста сва ку до са да ви ђе ну кон цеп ци ју збир ке књи жев но те о риј ских 
на ра ти ва јер у њој не ма про стог ни за ња ни зби ра ња – њу као ком по зи ци о на за по вест 
во де спи ра ле ука зи ва ња на спе ци фич но сти раз ли ка, а те се раз ли ке мо гу удру жи ти у 
но во у ста но вље не слич но сти. Че твр ти део Но вих љу ди на ла же да се на пи ше ком па ра-
тив на исто ри ја ка ко ре ги о нал не, та ко и бал кан ске књи жев но сти у на ста ја њу: увод је 
и за то про глас, про во ка ци ја и по сту лат ко ји нас по кре ће и ин спи ри ше. 

Пи сци о ко ји ма Ћи рић пи ше оба ве зу ју на ка но ни за ци ју: она ни је при сут на са мо 
као ис ку ше ње да оза ко ни мо на кло но сти, не по сто ји чак ни као ду жност пре ма по је-
ди нач ним опу си ма, већ је, ма кар у овом кон тек сту, ка но ни за ци ја јед на по све пле ме-
ни та вр ста ства ра лач ке су је те, од но сно ам би ци је да се уве де за ко но мер ност у си стем 
ко ји је да ле ко и од ме ре и од за ко на. Ам би ци ја ка но ни за ци је ће, као и ка но ни за ци ја 
ам би ци је, мо ти ви са ти Ћи ри ћа да ис тра жу је не са мо књи жев ну про зу већ и не фик цио-
нал не тек сто ве, те ће и жан ров ска крв на сли ка ис тра жи вач ког кор пу са по ну ди ти ши рок 
ра спон ре фе рент них вред но сти.  
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По гла вље „Ви со ке пе ћи бал кан ских иден ти те та“ – ко је ће, из раз ло га илу стра тив не 
еко но ми је и оча ја ња пред бес кра јем иза зо ва у овој књи зи, би ти је ди ни узо рак ко ји 
ова књи жев на кри ти ка (тек до не кле) рас кри ва – по чи ње ана ли зом ро ма на Ту ђи нац 
чи ји је ау тор тур ски пи сац, пу бли ци ста и по ли ти чар Ја куб Ка дри Ка ра о сма но глу; пр ви 
пут је пре ве ден 1954, па по но во 2016. Об ја вљен де сет го ди на пре свог фак тич ког име-
ња ка, Ка ми је вог Стран ца, и шест го ди на пре Сар тро ве Муч ни не, Ту ђи нац (1932) је са здан 
у об ли ку днев ни ка јед ног ин те лек ту ал ца, бив шег офи ци ра, ин ва ли да из Пр вог свет ског 
ра та, Ах ме та Џе ла ла, ко ји је из гу био де сну ру ку у би ци на Га ли по љу. Иа ко по обра зо-
ва њу за пад њак, про та го ни ста је, ука зу је Ћи рић, про тив ник За па да „по ли тич ки и вој но, 
али у на тру ха ма и шпен гле ров ски: про тив ду ха За па да“. До шав ши у не и ме но ва но 
ана дол ско се ло, Ах мет схва та да је по стао стра нац свом на ро ду јер су ње го ви принци пи 
дру га чи ји, те уви ђа да је остао „по пут ка пљи це ма сли но вог уља у чан ку пу ном во де“. 
Зву ча ло би ово по ре ђе ње па те тич но да нас Ћи рић на став ком ци та та не упо зо ра ва на, 
ка ко ка же, за овог ау то ра ре дак са ти рич ки екс курс: „Ни ти се ста пам, ни ти се мо гу 
спу сти ти на дно. Из гле да да нас због то га на зи ва ју кре мом дру штва.“

Са ша Ћи рић вр ло озбиљ но и из вас пит них раз ло га без об зир но при сту па ана ли за-
ма ге не ра циј ске и исто риј ске раз ли ке у пер цеп ци ји све та, и ка да на гла сак ста вља на 
по ло жај же на или ма њи на он је исто вре ме но ана ли ти чан и са ти ри чан, су де ћи бар по 
се лек ци ји ци та та из Ту ђин ца у ко ји ма се же на као вр ста пред ста вља на сле де ћи на чин: 
„Тран сфор ми шу ћи се из ди вље мач ке у отров ну зми ју, уз сми јех по чи ње пот пу но го ла 
пли ва ти у јед ном бес ко нач ном мо ру зла до чи је суд би не на ша па мет не мо же до при-
је ти.“ На су прот овој сли ци, ко ја се та ко ле по укла па у сте ре о тип не ка рак те ри за ци је 
са ко ји ма се ги но кри ти ка до ис цр пље но сти раз ра чу на ва ла, иде ал же не за на ра то ра 
Ах ме да би ла би она ко ја не сме да го во ри, већ са мо „да се че сто сми је и да пу шта ус кли-
ке ко ји ма ис по ља ва сво је чу ђе ње, гњев, инат и ко ке те ри ју“. 

„Ви ђу ми ли не за јед ну ’обо жа ва ну’ мла ду: да бу де као деч ја лут ка или не до ра сло 
де те (да је муж ку па и обла чи), да ћу ти као за ли ве на, да бу де тек не ка вр ста squ e aky 
toy – да пи шта њем ’озву чи’ и ма те ри ја ли зу је сво је емо ци је“, ко мен та ри ше Ћи рић, до-
да ју ћи још низ иро нич них опа ски на ра чун пред ста вља ња же на у Ту ђин цу, опа ски 
ка кве је на ра то ро ва отвр дла на ив ност, ко ја про ра чу на то при ста је на дик та ту ру па-
три јар ха та, ви ше не го за слу жи ла. Због ова квих по вре ме них рас па ки ва ња иро ни је и 
ду хо ви то сти Но ви љу ди су вред ни по мног чи та ња, јер ће нас у ви ше на вра та под се ти-
ти на оба ве зу кри ти ча ра да под лег ну иза зо ву не што јет ки јег ко мен та ри са ња – не 
за то да би де мон стри ра ли ко ли ко су ду хо ви ти, већ за то да би том јет ко шћу не моћ не 
и оне мо гу ће не ма кар сим бо лич но за шти ти ли од дис кур са јед ног то та ли та ри зу ју ћег 
вре ме на. Дра ма изо ло ва ног ин те лек ту ал ца, ка ква је при ка за на у Ту ђин цу, очи глед но 
не мо же да не ука же на иде о ло шку и кул тур ну пер спек ти ву ко ја је по ро бљи вач ка. 
Или, не што бла же: „Ка ра о сма но глу је на пи сао по ли тич ки ро ман ’са ми си јом’, али та ко 
да пру жа мо гућ ност да се мо же чи та ти као ин ди ви ду ал на по вест сме ште на у тур бу-
лент на вре ме на.“ 

У ис тој епо хи кад и Ка ра о сма но глу ов Ту ђи нац на стао је ро ман Већ две хи ља де го ди-
на... Ми ха и ла Се ба сти ја на, ро ман о ан ти се ми ти зму у Ру му ни ји, али и о па то ло шком 
хе до ни зму пат ње, ро ман у ком на ра тор „је вреј ство де фи ни ше до ми нант но кри тич ки“, 
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по ми њу ћи „укус за ка та стро фу“ и „скло ност ка бо лу“, „је вреј ски укус за са мо ћу, че жња 
да бу деш сам са со бом као ка мен“, по тре бу да ускла ди је вреј ске и ру мун ске вред но сти, 
да оства ри хи брид ни иден ти тет. Ћи рић ће под на сло вом „И над стран цем има стра нац“ 
илу стро ва ти те зу да се стра ност мо же ни ве ли са ти, за ви сно од то га да ли је про из вод 
су бјек тив ног до жи вља ја, кул ту ро ло шког ста ту са, по ли тич ког кон цеп та или иден ти те-
та, чак и за ви сно од то га да ли се кон ци пи ра ни на ра то ри обра ћа ју са вре ме ни ци ма 
или бу дућ но сти. Код Се ба сти ја на, ука зу је Ћи рић, као и у ро ма ну Ка ра о сма но глуа, 
еро ти ка је „по ти сну то на лич је иде о ло ги је“, же не су тек ски ци ра не и скрај ну те чак и 
ако су ин ди ви ду а ли зо ва не. Пи сан у по след њој го ди ни по сто ја ња Вај мар ске ре пу бли-
ке, ро ман Хан са Фа ла де Ма ли чо ве че, шта са да? ко ји пре до ча ва дру штве ну и по ли-
тич ку си ту а ци ју у Не мач кој из ме ђу два свет ска ра та, тач ни је у вре ме не по сред но пре 
Хи тле ро вог до ла ска на власт, за Ћи ри ћа ће би ти и про ле тер ски и дру штве ни ро ман 
ко ји ли ко ве де таљ ни је об ли ку је ма кар са мо та ко што им при пи су је би зар не скло но сти, 
„као да Фа ла да пи ше сце на рио за са вре ме не ка блов ске сит ко ме“. 

Са ша се Ћи рић не ће из гу би ти у ла ви рин ту уза луд не бор бе за ре ле вант ност књи-
жев не по ру ке, јер пре по зна је еле мен те але го ри је, али и ма ри о нет ску при ро ду уло га 
ко је про та го ни сти Фа ла де, Се ба сти ја на и Ка ра о сма но глуа игра ју у по ли тич ком и ин-
тим ном кон тек сту. Осве тли ће их у њи хо вом ам би ва лент ном од но су пре ма др жа ви, 
ве ри и на ци ји, за мр зну ти у па ду у ка кав дру ги мут ни вир ли те рар них и исто риј ских 
алу зи ја, пред ста ви ће их у за гр ља ју еко ном ске кри зе, кри зе иден ти те та и вер ског или 
пак на ци о нал ног жа ра. Услов не до мо ви не ових ју на ка ра за пе те су из ме ђу вер ских 
дис пу та, све оп ште кри зе сми сла и ет нич ких су ко ба. Пред ме ти ре флек си је ау то ра, 
на ра то ра и ју на ка ла ко се ста па ју у але го рич ни трак тат о ау тен тич ним на пе то сти ма 
из ме ђу се ку ла ри зма и фа на ти зма, из ме ђу ли бе ра ли зма и тра ди ци о на ли зма, из ме ђу 
про за пад ња штва и те о цен трич но сти. Чи ни се да не где ана ли зи ра ни ро ма ни гу бе на 
сна зи, не са мо због угра ђи ва ња ли те рар них мо ти ва у те ме ље по ли тич ке але го ри је, 
већ и због спо ме ну те ша блон ске ка рак те ри за ци је, а све ће то Са ша Ћи рић но ти ра ти, 
упо ре ди ти, узгло би ти у ди јаг но стич ку сли ку: су ви ше се че сто у мо дер ној књи жев но-
сти, на ро чи то оној ко ја до ла зи из ма лих је зи ка, сти че ути сак да је пи сцу би ло ва жни је 
кре и ра ти па ле ту по ли тич ких опре де ље ња и иде о ло шких от кло на не го па ра диг му 
свој ста ва. „Већ две хи ља де го ди на... као ро ман па ти од ин ко хе рен ци је и не раз ви је но сти 
фа бу ле, ко ли ко и од овла шних пор тре та и не функ ци о нал них ли ко ва“, ука зу је Ћи рић, 
али чак и кад је ро ман та кав, он је „пси хо ло шки ро ман епо хе“, ро ман у ком по је ди нац 
кон стру и ше свој иден ти тет ко ји је усме рен про тив обра за ца дру штве не при ну де ко-
ли ко и про тив по сту ла та при ро де. По не где је ре ше ње кла у стро фо бич на бај ко ли кост, 
ко ју ипак са мо рет ки пи сци ус пе ју да до сег ну. 

„Вра ти мо се пат њи (на ра дост Фјо до ра Ми ха и ло ви ча)“, ка ко би то ре као Са ша Ћи-
рић у ана ли зи Се ба сти ја но вог ро ма на, јед ног од тих име на нов(осте чен)е ре ле вант-
но сти, сиг на ли зи ра ју ћи вра го ла сто по тре бу за ре дом, у књи жев но сти и ши ре, сиг на-
ли зи ра ју ћи и шта је суд би на ту ма ча. Књи жев не ин тер пре та ци је су и са ме на ра ци је 
ко је ва ља да по шту ју ред: без ре да не ма ни при ро де, без при ро де не ма ни тек ста, а 
без тек ста не по сто ји ни етич ка ме ха ни ка ко ја уо бру ча ва тра же ња не ког но вог ре да, 
и по ста вља ми зан сцен за тре жње ње над но во на ста лим не са вр шен стви ма. 


