
132

ИМЕ

Омид То фи ги јан

НЕ МА ПРИ ЈА ТЕ ЉА ОСИМ ПЛА НИ НА:  
ПРЕ ВО ДИ О ЧЕ ВА РАЗ МИ ШЉА ЊА

На јед ном изо ло ва ном остр ву усред јед ног ти хог оке а на на ла зе се за то че ни љу ди. 
Ти љу ди не мо гу ис ку си ти свет ван тог остр ва. Не мо гу ви де ти дру штво ко је не по сред-
но окру жу је за твор ни ти ика ко мо гу са зна ти шта се де ша ва у дру гим де ло ви ма све та. 
Је ди но мо гу ви де ти јед ни дру ге и слу ша ти при че ко је ка зу ју јед ни дру ги ма. То је њихо-
ва ствар ност; изо ло ва ност и за то че ни штво иза зи ва ју ду бо ко не за до вољ ство, али им 
је да то до зна ња да мо ра ју при хва ти ти сво ју те шку си ту а ци ју.

До за тво ра је не ка ко сти гла вест да по сто ји не ко дру го остр во на ко ме људ ски ум 
мо же сло бод но да учи и ства ра. За тво ре ни ци ма је дат на го ве штај ка ко из гле да жи вот 
на том дру гом остр ву, али они ни ти мо гу ни ти уме ју да га са свим раз у ме ју. Љу ди на 
дру гом остр ву има ју по себ не мо гућ но сти: мо гу да ви де оно што за тво ре ни ци не мо гу, 
мо гу да ства ра ју оно што за тво ре ни ци не мо гу и са свим си гур но зна ју ства ри ко је 
за тво ре ни ци не мо гу зна ти. Не ки за тво ре ни ци мр зе љу де на дру гом остр ву. Не ки их 
про сто не раз у ме ју или на сто је да им не при да ју ва жност. Не ки су рав но ду шни пре ма 
том дру гом дру штву. Не ки за тво ре ни ци са жа ље ва ју те дру ге љу де јер су уве ре ни да 
им је вла сти та си ту а ци ја кре ну ла на бо ље и да ће им то до не ти ви ше сло бо де. 

Два остр ва су су ште су прот но сти. Јед но остр во уби ја ма шту, кре а тив ност и зна ње 
– за ро бља ва ми сао. Дру го остр во под сти че ма шту, кре а тив ност и зна ње – то је зе мља 
у ко јој је ум сло бо дан. 

На пр вом остр ву на ла зи се до се ље нич ко-ко ло ни јал на др жа ва зва на Ау стра ли ја, а 
за тво ре ни ци су до се ље ни ци.

На дру гом остр ву сме штен је за твор Ма нус и ту пре би ва зна ње за јед но с утам ни-
че ним из бе гли ца ма.

* * *

Бе хруз: Хо ће те ли ми, мо лим Вас, ре ћи ко ја је Ва ша на уч на област?... Ја се ба вим 
по ли тич ким на у ка ма. Сад ра дим на пи та њу си сте мат ске тор ту ре. Би ло би сјај но кад би 
се ви ше ис тра жи вач ког ра да оба ви ло на те му за тво ра Ма нус... али ми слим да се сва ко-
днев на ствар ност овог ме ста нај бо ље мо же раз от кри ти је зи ком умет но сти и књи жев-
но сти.

У по след њих не ко ли ко да на не на ла зим се баш у нај бо љим окол но сти ма. Пре ме сти-
ли су ме и тре ба ми вре ме на да се на вик нем на ово но во окру же ње. Не мо гу чак ни 
му зи ку да слу шам. Али по ку ша ћу да Вам по ша љем не ке члан ке ко је сам ра ни је на пи сао. 
Имам је дан ко ји бих за и ста же лео да про чи та те. На жа лост, не ко ли ко ме диј ских ор га ни-
за ци ја ни је хте ло да га об ја ви – ре кли су ми да је пре ви ше ака дем ски. 
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Ове не де ље сам мо рао да се пре се лим, пре ба ци ли су нас из јед ног за тво ра у дру ги. 
За тво ре ни ци ма из у зет но те шко па да кад их при сил но пре ме сте у дру ги за твор. 

Но во окру же ње /
Но ва ар хи тек ту ра /
Но ви љу ди /
Љу ди ко ји очи ма не мо гу да ви де но во при до шле у свом за тво ру /
Без на ђе као да вас је ко нач но по ту кло. 

Но, ра ду је ме бар то што ми је но ва со ба бли зу огра да ко је гле да ју на џун глу. А не ко-
ли ко ме та ра иза мо је со бе на ла зи се је дан ма ли цвет њак с ра зно бој ним троп ским цве-
ћем – оно је про тив те жа на си љу за тво ра. 

То ком ових не ко ли ко да на имам оби чај да бе лу пла стич ну сто ли цу по ста вим у јед-
ном уда ље ном углу из ме ђу цвет ња ка и зи да со бе – се дим ту, пу шим и по сма трам жи вот 
пти ца с оне стра не за тво ра, у кро шња ма ви со ких ко ко со вих ста ба ла или у ле ту.

Сви ђа ми се ово но во окру же ње, али ве о ма је те шко би ло шта на пи са ти у овим окол-
но сти ма, на пи са ти не што ква ли тет но, на пи са ти та ко да за вре ди по што ва ње чи та ла ца. 

А ту су и два ре ди те ља ко ји че ка ју да им по ша љем се ри ју сни ма ка за до ку мен тар ни 
филм. Ових да на, у ства ри, уоп ште ни сам у при ли ци да пи шем. Ви ше сам као не ки по-
ту кач ко ји је упра во из нај мио со бу у не ком не по зна том кра ју не ког стра ног гра да.

* * *

У овом есе ју иза бра ни су и пред ста вље ни по је ди ни аспек ти фи ло зоф ских иде ја, 
ар гу ме на та и за јед нич ких ту ма че ња ко ја су раз ви ли ау тор и пре во ди лац. У ње му се 
пру жа увид у фор ми ра ње те о риј ског окви ра и ана ли тич ке ме то до ло ги је на ко ји ма се 
за сни ва књи га. На до гра ђу је се на мно ге те ме и пи та ња из пре во ди о че ве бе ле шке с на-
ме ром да олак ша чи та ње и раз у ме ва ње књи ге и, сход но то ме, раз у ме ва ње ау стра лиј-
ског по гра нич но-ин ду стриј ског ком плек са (у ства ри, те те ме и пи та ња су ре ле вант ни 
за по гра нич не ре жи ме свих на ци о нал них др жа ва). Ово је ујед но тек по че так знат но 
про ду бље ног и ви ше стра ног по ду хва та ко ји смо на зва ли Те о ри ја за тво ра Ма нус. 

Ва жно је да ти кра так пре глед ода бра них те ма и кон це па та јер из ра ста ју из образо-
ва ња, ин те лек ту ал ног ра да и ви зи је Бе хру за Бу ча ни ја. Ука зу јем на то ка ко се ње го во 
пи са ње и исту па ње с по зи ци је на уч ног рад ни ка под јед на ко ти чу и ака дем ског дис кур-
са и ак ти ви зма, као и на то ка ко он кри ти ку је по и ма ње из бе гли штва у гло ба лу, а по себ-
но фе но мен за тва ра ња из бе гли ца.

Бе хру зу је на ро чи то ва жна ре цеп ци ја, као и ин тер пре та тив ни окви ри и кри те ри-
ју ми за оце ну и раз у ме ва ње књи ге. У овом есе ју на ве шћу не ко ли ко мо гу ћих на чи на 
ту ма че ња ко ји из ви ру из Бе хру зо вог са мо стал ног про ми шља ња, кул ту ре и про жи вље-
ног ис ку ства. 

Те о ри ја за тво ра Ма нус: осна жу ју ћа еко ло ги ја зна ња

Јед на од глав них те ма ко јом се ба ви мо у Те о ри ји за тво ра Ма нус је сте на ко ји је ин-
сти ту ци ја за тво ра Ма нус, са сво јим раз гра на тим прак са ма као део ши рег по гра нич но-
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-ин ду стриј ског ком плек са, ор га ни зо ва на та ко да угу ши тра га ње за исти ном и спо зна-
јом. Дру гим ре чи ма, за твор Ма нус као иде о ло ги ја ства ра пре пре ке, од но сно оне мо-
гу ћа ва са зна ва ње; из ни јан си ра но и ви ше ди мен зи о нал но са зна ва ње ка ко о на сил ним 
звер стви ма, та ко и о је дин стве ним про жи вље ним ис ку стви ма за тво ре ни ка. Бе хруз је 
убе ђен у то да ши ра јав ност тек тре ба да пој ми стра хо те си сте мат ске тор ту ре у скло пу 
си сте ма при тва ра ња из бе гли ца. Основ ни циљ ове књи ге је сте упра во то – да об зна ни 
и пре не се ту чи ње ни цу. 

Из бе гли це у за тво ру Ма нус за тво ре не су на нео гра ни че но вре ме без ика кве оп ту-
жбе, ус кра ћен им је при ступ за јед ни ца ма ми сли ла ца и пла не ра, а огра ни чен им је и 
де ло круг ан га жо ва ња на соп стве ном осло бо ђе њу. 

У стра те ги ја ма и ини ци ја ти ва ма ко ла бо ра ци је из ме ђу из бе гли ца и сло бод них др жа-
вља на по сто ји из ве сна не јед на кост. Раз у ме ва ње и свест о из бе глич кој си ту а ци ји ни су 
пот пу ни услед ве ли ког ин те лек ту ал ног и кул тур ног ја за. Ин фор ма ци је ко је има ју при-
тво ре не из бе гли це обез бе ђу ју ва жан увид и нео п ход на сред ства за ана ли зи ра ње ло ги ке 
по гра нич не по ли ти ке и ње них ши рих по сле ди ца по дру штво и кул ту ру. Но, огра ни че на 
ис ку стве на и дру штве но-по ли тич ка има ги на ци ја љу ди с при ви ле ги јом др жа вљан ства 
по не кад мо гу по ква ри ти сми слен ди ја лог ко јим би се по твр ди ла ле ги тим ност зах те ва 
за тво ре ни ка по го ђе них по гра нич ном по ли ти ком. Не прав де се де ша ва ју и цве та ју ка ко 
у вла ди ним, та ко и не вла ди ним ин сти ту ци ја ма као ре зул тат овог фун да мен тал ног рас-
ко ра ка.

Бе хруз: Ме ни је ово пот пу но фа сци нант но. Ра ди се о не че му што тре ба епи сте мо ло-
шки раз ра ди ти... зна те шта хо ћу да ка жем? За и ста је та ко ов де; ви ди те, из бе гли це у за-
тво ру Ма нус су при ла го ди ле сво ју пер цеп ци ју и схва та ње жи во та, про ме ни ле ту ма че ње 
по сто ја ња, има ју зрео по глед на сло бо ду. Сви су се стра шно про ме ни ли – пре о бли чи ли 
су се у дру га чи ја би ћа... То се сви ма де си ло. Пре о бра жај је био уз не ми ру ју ћи и ни ма ло 
лак, а не ки сад крај ње ци нич но и пе си ми стич но гле да ју на жи вот и свет. Али би ло ка ко 
би ло, сва ки од њих је дин ствен је на се би свој ствен на чин; по ста ли су из ра зи то кре а тив ни 
љу ди, има ју не ви ђе не кре а тив не спо соб но сти. А сма трам да је то не ве ро ват но, фе но-
ме нал но је би ти све док то ме.

* * *

Про и збе глич ка / ан ти и збе глич ка на стро је ност

Осе тљи вост на ин ди ви ду ал не и струк тур не об ли ке дис кри ми на ци је опи са не у овом 
есе ју на ла же да се пре по зна и ко ри гу је оно што смо озна чи ли тер ми ном „про и збе глич-
ка / ан ти и збе глич ка на стро је ност“. То је је дан па ра док са лан по ло жај ко ји об у хва та 
ши рок спек тар уло га и прак си – то је по зи ци ја ко ја на ста је и раз ви ја се кад етич ки 
прин ци пи ор га ни за ци је и по ступ ци ве за ни за по моћ из бе гли ца ма не узи ма ју у об зир 
не јед на кост у са рад нич ком од но су, ин тер сек ци о нал ну дис кри ми на ци ју и ин те лек ту-
ал но пот це њи ва ње. Исти си стем ко ји је из не дрио за твор Ма нус ство рио је и раз не ма ни-
фе ста ци је овог па ра док сал ног по зи ци о ни ра ња: отуд у ве ли ком бро ју слу ча је ва по ста је 
мо гу ће и при хва тљи во да се у исти мах на овај или онај на чин бу де и про и збе глич ки 
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и ан ти и збе глич ки на стро јен, а та се про тив реч ност ра ци о на ли зу је по мо ћу ин сти ту-
ци о нал не и дру штве не ло ги ке. 

Вла да ју раз ли чи ти об ли ци штет них прак си. Све до чан ства из бе гли ца с Ма ну са се 
обез вре ђу ју и кри во ту ма че, а исто се де ша ва и са свим дру гим раз ме на ма ми шље ња 
и ис ку ста ва у ко ји ма уче ству ју; из бе гли це ни су укљу че не у кре и ра ње и при ме ну кон-
це па та, кри тич ких де ба та и те ма ко је ути чу на то ка ко ши ра јав ност по сма тра фе но мен 
за тво ра Ма нус, а ко је у не ким слу ча је ви ма ути чу и на то ка ко из бе гли це ви де и раз у-
ме ју са ме се бе. Осим то га, за рад ра зних ци ље ва и раз ло га, прак се и ин сти ту ци је мо гу 
од ба ци ти, по гре шно при ка за ти и ома ло ва жи ти из бе гли це на хи ља ду на чи на због 
дру штве но-кул ту ро ло шког и ин те лек ту ал ног ја за и не струч но сти. Отуд са у че ство ва ње 
у штет ним прак са ма и из бе га ва ње од го вор но сти по ста ју би тан фак тор кад се ин сти-
ту ци о нал но де ло ва ње, ор га ни за циј ске мре же и ин ди ви ду ал ни по ступ ци не пре и спи-
та ју или про ме не на кон уста но вља ва ња про бле ма.

Про блем на ста је кад се од ре ђе не гру пе из бе гли ца – у овом слу ча ју му шкар ци у 
за тво ру Ма нус – из о ста ве из раз го ворâ ко ји се ти чу њи хо ве си ту а ци је. Још је дан про-
блем ти че се до ми нант не и че сто не ра зум не кул ту ре ко ја зах те ва ви ше стру ке до ка зе 
ка ко би се за до во љи ли кри те ри ју ми ко ји уоп ште не во де ка осло ба ђа њу (кри те ри ју ми 
ко ји ни кад не слу же осна жи ва њу и осло ба ђа њу из бе гли ца већ њи хо вој мар ги на ли за-
ци ји и стиг ма ти за ци ји). Дис курс је огра ни чен „тра ди ци о нал ним“ од но сно нео д го ва-
ра ју ћим пој мо ви ма, те о ри ја ма, оче ки ва њи ма, као и пре на гла ша ва њу пи та ња ле ги ти-
ми те та, ау тен тич но сти и по на ша ња. На тај на чин се и да ље одр жа ва ју и шти те нор ме 
уко ре ње не у кон зер ва тив ном и ко ло ни јал ном на чи ну ми шље ња и по сту па ња. А ти 
нор ма ли зо ва ни ста во ви ди ри гу ју ре стрик тив ним и есен ци ја ли стич ким пред ста ва ма 
из бе гли штва. 

По гра нич но-ин ду стриј ски ком плекс је то ли ко под му као и ра ши рен да сви ста нов-
ни ци на раз ли чи те на чи не по ста ју ње го ви са у че сни ци. Сто га, да би био успе шан, акти-
ви зам мо ра укљу чи ва ти так ти ке и стра те ги је ко је за циљ има ју ру ше ње си сте ма. Мо-
ра ју се из бе га ва ти при сту пи у ко ји ма је ак ти ви зам сам се би циљ. 

У опи су из бе гли ца нај че шће се ко ри сте сле де ћи тро пи ко ји ма се при ка зу је њи хов 
иден ти тет, че сто ни по да шта ва ју њи хо ва ис ку ства и спо соб но сти, а слу же и то ме да се 
из бе гли це из о ста ве из дис кур са и дру штве них по кре та. Ти су опи си уко ре ње ни у ди-
хо то ми ју ма њак/ви шак ко јом се из бе гли це ста вља ју на су прот др жа вља на:

• Ли це у ка ве зу – бе жа ње на За пад
• Очај ни мо ли лац
• Јад ни чак ко ји се не пре да је – бо рац
• Тра гич на и бед на жр тва
• Скр ха но људ ско би ће
• Ми стич ни му драц – ћу дљив и не до ку чив, об ма њи вач. 

Раз ли чи то упо тре бљен и ком би но ван с дру ги ма, сва ки опис по тен ци јал но мо же 
све сти из бе гли це на есен ци ја ли стич ке, во а је ри стич ке, снис хо дљи ве и обе сна жу ју ће 
на ра ти ве (спи сак ни је ис цр пан и мо же се до пу ња ва ти и при ла го ђа ва ти). 
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Тер ми ни осна жи ва ња

Бе хруз: Кад сам од гле дао филм Бах ма на Го ба ди ја Вре ме пи ја них ко ња (Ti me for Drun ken 
Hor ses, 2000) по ми слио сам да ако икад сни мим филм, би ће исти та кав.

Бе хру зо ва књи га је до при нос курд ској књи жев ној тра ди ци ји и курд ском от по ру. 
Ње на ту ма че ња тре ба сме сти ти у окви ре сти ло ва и струк ту ра ко ји ве ко ви ма обе ле-
жа ва ју курд ску кре а тив ност, ко лек тив на се ћа ња на исто риј ску не прав ду и курд ску 
по ли тич ку исто ри ју, као и с њи ма по ве за не пој мо ве би ћа и фор ми ра ња би ћа у спре зи 
са зе мљом. Књи га је исто та ко и зна чај но де ло ка ко ау стра лиј ске, та ко и пер сиј ске књи-
жев но сти, али нај и стак ну ти ји еле мен ти у њој је су на чин жи во та, уче ња и ра да ау тох-
то ног курд ског на ро да. 

Од ових еле ме на та, тех никâ и ди на ми ке тре ба скло пи ти схе му ко ја би удах ну ла 
сна гу и жи вот у ту ма че ња ау то ро вог ста но ви шта, по ду хва та и ви зи је. Сле ди спи сак смер-
ни ца ко је обра зу ју ову схе му за чи та ње:

• При су ство ау тох то них Кур да
• Ево ци ра ње
• Са мо о дре ђе ње
• Очу ва ње
• Де ко ло ни за ци ја и осло бо ђе ње
• Ин тер сек ци о нал на и тран сна ци о нал на ре то ри ка
• Над ре а ли зам стра ве и ужа са
• Но ва зна ња

У пре во ди о че вој бе ле шци Бе хру зов жа нр од ре ђу јем као „над ре а ли зам стра ве и 
ужа са“. Ствар ност је сли ве на са сно ви ма и кре а тив ним на чи ни ма све же има ги нар не 
ин тер пре та ци је при род ног окру же ња и стра шних до га ђа ја и ар хи тек ту ре. Ствар ност 
је при ка за на и као об лик сло бод ног под све сног до жи вља ја не ко ли ко ли ко ва укљу чу-
ју ћи и ње гов вла сти ти. 

Под све сно има цен трал ну уло гу у Бе хру зо вом пи са њу и пред ста вље но је као ток 
све сти, од но сно, бо ље ре че но, као фраг мен ти ра ни или ис пре ки да ни ток све сти. Ње го во 
је пи са ње по е тич но и над ре ал но, а че сто пред ста вља и сце ну на ко јој се адап ти ра ју 
и при ка зу ју ка ко све тов ни, та ко и ду хов ни на ра ти ви и об ре ди. Тим се ње го вим обе леж-
јем ожи вља ва курд ска усме на и пи са на исто ри ја ка ко би се об је ди ни ла са са вре ме ним 
при ча ма о от по ру, по ли тич кој ам би ци ји и про го ну – а то је већ при хва ћен при ступ у 
курд ској ли те ра ту ри ко ји има ко ре не у де лу по зна тог пе сни ка Аб ду ла ха Го ра на. Ужа-
са ва јућ, мра чан и пе си ми сти чан ка рак тер мно гих де ло ва књи ге та ко ђе са др жи еле-
мен те осна жи ва ња и ау то ри те та. У том по гле ду Бе хру зов стил и мо дус ка зи ва ња испо-
ља ва ју осо би не на ту ра ли зма на исти на чин као и у де лу пи сца Шер за да Ха са на.

Књи га у мно гим де ло ви ма са др жи мит ске и еп ске еле мен те; та ко ђе кри ти ку је по-
ли тич ку иде о ло ги ју и ко ло ни јал ност/мо дер ност1 и ево ци ра исто ри ју курд ске бор бе 

1 Ко ло ни јал ност/мо дер ност је по јам ко ји је увео пе ру ан ски со ци о лог и ми сли лац Ани бал Ки ха но 
и ко ји су ка сни је раз ви ли дру ги те о ре ти ча ри де ко ло ни ја ли зма. По јам се од но си на то ка ко је 
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про тив агре со ра и оку па то ра. Бе хруз пре пли ће ле ген ду и мит с при ча ма из вла сти те 
има ги на ци је и пси хо а на ли тич ким ис пи ти ва њем љу ди, као и са сво јом ре ак ци јом на 
при род но и људ ском ру ком са зда но окру же ње. Упо тре ба ви зи ја и сно ва у ње го вом 
пи са њу мо же се де ли мич но при пи са ти ути ца ју пе сни ка и пи сца Шер ка Бе ка са, ма да 
је Бе хруз од ра стао и слу ша ју ћи мит ске при че, пре да ња и на род не пе сме ко је му је 
при ча ла и пе ва ла мај ка. Бе ка со ва екс пли цит ни је по ли тич ка де ла та ко ђе су ути ца ла 
на Бе хру зо ва про ми шља ња и кре а тив ни рад, при че му из ни јан си ра ни и ви ше слој ни 
еле мен ти хо ро ра про жи ма ју ства ра ла штво оба ау то ра. 

Бе хру зо ва књи га мо же се по ве за ти и упо ре ди ти и с де лом пе сни ки ње, сли кар ке и 
ака дем ске рад ни це Чо ман Хар ди. У по гле ду ди си дент ске по ли тич ке кри ти ке и пре и спи-
ти ва ња, мо же се упо ре ди ти с пе сма ма ко је пи ше Аб ду ла Па шу. У по гле ду из ра зи тог 
при су ства над ре а ли зма и ин тро спек ци је, мо же се упо ре ди ти с по е зи јом Дла ва ра 
Ка ра да ги ја и сли ка ра Џа ма ла Ха ме да Ами на и Ари ја Ба ба на. 

Па ра ле ле у курд ској књи жев но сти с Бе хру зо вим за ди ра њем у над ре ал но и че жњом 
за до мо ви ном и ње ним при род ним еле мен ти ма мо гу ће је на ћи у де ли ма Ка џал Ах мад. 
Ње на по е зи ја је ду бо ко уко ре ње на у курд ску тра ди ци ју и при род не пеј за же, а обе ле-
жа ва ју је те ме из гнан ства и су ко бље них емо ци ја. Као код Аб ду ла ха Го ра на, Чо ман 
Хар ди и Шер ка Бе ка са, по ли тич ко и ужа сно при сут ни су то ком чи та вог крх ког по сто-
ја ња пред ме та, жи во ти ња и при род ног окру же ња. И Бе хруз и Ка џал Ах мад су но вина-
ри ко ји пре да но ра де на осло бо ђе њу Кур да и очу ва њу њи хо ве кул ту ре, као што је то 
чи нио и Бе кас за жи во та. Род на рав но прав ност им пе ра тив је Бе хру зо вог пи са ња, што 
је у скла ду с курд ском књи жев но шћу, на ро чи то од Аб ду ла ха Го ра на до Чо ман Хар ди, 
Ка џал Ах мад, Шер ка Бе ка са и мно гих дру гих.

Бах ти јар Али и Ма ри ван Ур ја Ка не за слу жу ју да се по себ но спо ме ну у ве зи с раз во јем 
те ма и иде ја у Бе хру зо вој књи зи, као и у ве зи с по је ди но сти ма при су ства ау тох то них 
Кур да у њој. Упра во по мо ћу бо га те усме не и пи са не исто ри је курд ског фол кло ра Бе хруз 
кон стру и ше и раз ви ја сво ју еп ску хро ни ку. Ту ба шти ну он спа ја са жан ро ви ма као што су 
но ви нар ство, ау то би о гра фи ја, фи ло зо фи ја, по ли тич ки ко мен тар, све до чан ство и пси хо-
а на ли тич ка ис пи ти ва ња и ства ра је дан пот пу но но ви жа нр: над ре а ли зам стра ве и ужа са. 

По јам „ки ри јар хи је“ игра сре ди шњу уло гу у књи зи и ње ној фи ло зоф ској уте ме ље-
но сти. По мо ћу тех ни ке да ва ња име на Бе хруз уво ди но ви ап стракт ни ен ти тет, на уч ни 
тер мин за би ће ко је пред ста вља ви ше струк тур ну при ро ду ау стра лиј ског по гра нич но-
-ин ду стриј ског ком плек са – би ће ко је ди ри гу је си сте мат ском тор ту ром ко ја се спро-
во ди у за тво ру Ма нус: Ки ри јар хал ни си стем.

Бе хруз: Вла да је кон стру и са ла овај си стем и сми сли ла тер ми не ко ји ма уста но вља ва 
и спро во ди сво ју моћ... „ау стра лиј ске по гра нич не сна ге“, „цен тар за про це су и ра ње ван 
оба ла Ау стра ли је“ итд. Ја из бе га вам да ко ри стим њи хов је зик ко ли ко год мо гу кад пи шем 
за но ви не, а у књи жев ном тек сту мо гу да ра дим шта год хо ћу. Ство рио сам свој дис курс 
и не под ле жем мо ћи је зи ка угње та вач ке си ле. Ство рио сам свој је зик ко јим кри тич ки 
ана ли зи рам фе но мен за тво ра Ма нус.

мо дер ност не рас ки ди во по ве за на с ко ло ни јал ном екс пан зи јом, екс пло а та ци јом и кон тро лом од 
стра не За па да. 
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Ре ги о нал ни цен тар за про це су и ра ње из бе гли ца на остр ву Ма нус за Бе хру за је, 
пр во и пре све га, и без ика кве сум ње, не ка вр ста за тво ра (по чео је да упо тре бља ва 
тер мин „за тво ре нич ки камп“ на кон што је у апри лу 2016. го ди не Вр хов ни суд Па пуе 
Но ве Гви не је про гла сио не ле гал ним при твор не цен тре под упра вом Ау стра ли је, чи ме 
је утам ни че ним из бе гли ца ма до зво ље но да из ла зе из Ре ги о нал ног цен тра за про це-
су и ра ње и по се ћу ју дру штве ну за јед ни цу на Ма ну су). На зив „за твор Ма нус“ ди рект ни 
је пре вод са пер сиј ског и сми шљен је из не ко ли ко раз ло га, а је дан је тај да се про у чи 
ау стра лиј ски си стем про це су и ра ња зах те ва за азил на остр ву Ма нус и да се скре не 
па жња на то да се по при ро ди не раз ли ку је од ка зне ног си сте ма. (У ства ри, тај на зив 
је и ко мен тар и кри ти ка на ра чун по гра нич не по ли ти ке у гло ба лу.)

Као што је већ ре че но, у пре во ду смо се од лу чи ли за тер мин „ки ри јар хи ја“ да би смо 
пред ста ви ли струк ту ре („Ки ри јар хал ни си стем“ ни је јед на су пер струк ту ра) мо ћи и 
до ми на ци је ко је су про из ве ле за твор Ма нус и упра вља ле њи ме. Тер мин „ки ри јар хи ја“ 
је нео ло ги зам ко ји је 1992. го ди не уве ла ра ди кал на фе ми ни стич ка те о ло шки ња Ели за бет 
Ши слер Фи о рен ца да при ка же сплет дру штве них си сте ма до ми на ци је и угње та ва ња. 
Упо тре ба овог тех нич ког тер ми на омо гу ћи ла је да се ве ро до стој ни је пред ста ви Бе хру-
зо во про ми шља ње и ис ку ство јер се њи ме свр сис ход но об у хва та мно штво ис пре пле-
та них вр ста стиг ма ти за ци је и тла че ња, укљу чу ју ћи ра си зам, хе те ро нор ма тив ност, еко-
ном ску дис кри ми на ци ју, кла сно на си ље, вер ску дис кри ми на ци ју, ко ло ни јал ност, ге но цид 
над ау тох то ним ста нов ни штвом, ан ти цр нач ки ра си зам, ми ли та ри зам и ксе но фо би ју. 
Овај тер мин та ко ђе из ра жа ва и на чин на ко ји се ови из у кр шта ни си сте ми не пре ста но 
оја ча ва ју и об на вља ју. Је дан ва жан аспект књи ге по ве зу је за твор с ау стра лиј ском ко-
ло ни јал ном исто ри јом и круп ним про бле ми ма ко ји му че са вре ме но ау стра лиј ско дру-
штво, кул ту ру и по ли ти ку. 

За вр шне при мед бе

Док ово пи шем Бе хруз још увек да не про во ди на остр ву Ма нус, али ње гов рад и 
да ље до спе ва до но ве пу бли ке и ути че на но ве дис кур се. Сте фа ни Хе мел рик До налд 
омо гу ћи ла је да се Бе хру зов рад пред ста ви на кон фе рен ци ји на Уни вер зи те ту Но вог 
Ју жног Вел са то ком ко је је и Бе хруз раз го ва рао с уче сни ци ма по мо ћу What sApp-а. Као 
ре зул тат ње ног стал ног за ла га ња, Бе хру зов и мој рад ће уско ро би ти пред ста вљен и 
об ја вљен на ра зним на уч ним фо ру ми ма. Убр зо по сле то га, Су зан Бан ки је ор га ни зо ва ла 
Бе хру зо во пре да ва ње на Уни вер зи те ту Сид неј и сла ње за јед нич ког под не ска Ује ди-
ње ним На ци ја ма (ко ји је Бе хруз на пи сао за јед но са Су зан и са мном). Ма наз Али мар да-
ни јан та ко ђе за слу жу је да се по себ но спо ме не због ин те лек ту ал не и кул тур не са рад-
ње са Бе хру зом то ком пи са ња по след њих не ко ли ко по гла вља, као и због то га што је 
укљу чи ла Бе хру зо во пи са ње и от пор у сво је ан тро по ло шко ис тра жи ва ње; она је ак-
тив но ра ди ла на то ме да се пи та ње за тво ра Ма нус по кре не у ака дем ским кру го ви ма. 
Бе хруз је 2018. го ди не до био зва ње не ре зи дент ног го сту ју ћег пре да ва ча у Цен тру за 
азиј ско-па ци фич ке ми гра ци је на Уни вер зи те ту Син деј, ко је му је до де ли ла ди рек тор ка 
Цен тра, Ни ко ла Пај пер. Док се књи га при ре ђи ва ла за об ја вљи ва ње, Са ми ја Ме рез из Цен-
тра за пре во ди лач ке сту ди је на Аме рич ком уни вер зи те ту у Ка и ру по зва ла је Бе хру за 
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и ме не да го во ри мо у кам пу су на Тр гу Та хрир у скло пу се ри је пре да ва ња о пре во ђе њу 
(и овај пут је Бе хруз уче ство вао по сред ством ко му ни ка циј ске тех но ло ги је). Го во ри ли 
смо о то ме ка ко Бе хруз пи ше из за тво ра, ка ко са ра ђу је мо и ка ко се од ви ја про цес пре-
во ђе ња, као и о фи ло зо фи ји ко ја сто ји иза књи ге. Осим то га, Ана Сур ма с Уни вер зи те-
та Мер док је у ча со пи су за сту ди је ме ди ја и кул ту ре Кон ти ну ум об ја ви ла од го вор на 
Бе хру зо во „Пи смо из за тво ра Ма нус“, а глав ни уред ник пу бли ка ци је Ти мо ти Ло ри 
за тра жио је од ме не и Бе хру за да у свом ча со пи су об ја ви Бе хру зо ву ре пли ку и мој есеј 
о Не ма при ја те ља осим пла ни на. А Бри ги та Олу бас и Су Голд фиш с Уни вер зи те та Но ви 
Ју жни Велс ор га ни зо ва ле су пр ву про мо ци ју књи ге у са рад њи са ча со пи сом Лајв кро
сингс, Фа кул те том за умет но сти и ме ди је Уни вер зи те та Но ви Ју жни Велс и њи хо вим 
про гра мом UN SWri ting. Бе хруз ће при су ство ва ти по сред ством ко му ни ка ци о не тех но-
ло ги је, а одр жа ће се и па нел-ди ску си ја у ко јој ће мо уче ство ва ти Му нес Ман су би, Џе нет 
Гал брејт и ја, док ће Мар тин Ентл одр жа ти пре зен та ци ју на те му умет но сти и ег зи ла. 

Док се књи га при пре ма ла за штам пу, сти гла је вест о смр ти Мај кла Гор до на. Бе хруз 
је хтео да се за хва ли на пре да ном ра ду и вер ном при ја тељ ству ко је му је пру жио ко-
ле га но ви нар ко ји је с њим био у ре дов ном кон так ту и ре дов но се рас пи ти вао о то ме 
кад ће иза ћи књи га. Мајкл се пре то га по ву као из но ви нар ства, а Бе хруз је при мио 
сле де ћу по ру ку ка да је ре као да му је жао због то га:

Мајкл: Хва ла, Бе хру зе. Ни сте ме из гу би ли... на дам се да ћу на кон па у зе опет пи са ти 
о Ва шој си ту а ци ји на раз ли чи тим плат фор ма ма. Срећ но...

Про фе сор ка у обла сти кри тич ких ау тох то них сту ди ја Вик то ри ја Гривс је 2017. го-
ди не об ја ви ла је дан Бе хру зов текст у свој ству уред ни це Збор ни ка са Де ве те го ди шње 
ма рон ске кон фе рен ци је (одр жа не у Чарлс Та у ну на Ја мај ци у ор га ни за ци ји Ве ћа Ма ро на 
у Чарлс Та у ну). Текст но си на слов „Ки ри јар хал ни си стем: но ви ко ло ни јал ни екс пе ри-
мен ти / но ви де ко ло ни јал ни от пор“. Она у уво ду по здра вља ње гов на чин би ва ња и 
спо зна ва ња као ау тох то ног Кур да, а на ро чи то у ве зи с фил мом Чо у ка, ре ци нам ко ли ко 
има са ти (ко ји је Бе хруз ре жи рао у са рад њи с Ара шом Ка ма ли јем Сар ве стра ни јем). У 
ства ри, Бе хру зо ва са рад ња ве за на за про бле ме ли ша ва ња по се да и угње та ва ња, као 
и нај за ни мљи ви ји раз го во ри у ве зи с тим тек тре ба да бу ду по кре ну ти – ов де ми слим 
на раз го во ре и раз ме ну ми шље ња и ис ку ста ва с Або ри џи ни ма и на ро ди ма с острвâ 
То ре со вог мо ре у за.

Бе хру зо ва књи га нај бо ље се ту ма чи у кон тек сту ви шеч ла не схе ме ко ју пред ла жем 
у овом есе ју. Књи гу не тре ба ока рак те ри са ти као „из бе глич ку при чу“ или „из бе глич ке 
ме мо а ре“, већ ју је бо ље сме сти ти уну тар дру гих тра ди ци ја: тај не фи ло зоф ске ли те-
ра ту ре, за твор ских на ра ти ва, фи ло зоф ске фик ци је, ау стра лиј ске ди си дент ске ли те ра-
ту ре, иран ске по ли тич ке умет но сти, тран сна ци о нал не књи жев но сти, де ко ло ни јал ног 
пи са ња и курд ске књи жев не тра ди ци је. 

За раз ли ку од успе шне „из бе глич ке ин ду стри је“ ко ја про мо ви ше при че ка ко би ин-
фор ма ци је до пр ле до ши ре јав но сти и ко ја на сто ји да иза зо ве ем па ти ју (ако је то уоп ште 
мо гу ће), Бе хруз при по ве да јер же ли да про из ве де но ва са зна ња и осми сли фи ло зо фију 
ко ји ће рас ту ма чи ти и раз от кри ти си сте мат ску тор ту ру и по гра нич но-ин ду стриј ски 
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ком плекс. На ме ра му је од по чет ка би ла да ре а ли стич но при ка же си стем, да га ого ли 
и оста ви исто риј ски за пис ко јим ће ода ти по шту сви ма ко ји су уби је ни и сви ма ко ји још 
увек па те. Бе хру зо ва књи га је и по у ка за бу ду ће ге не ра ци је. 

Бе хруз: Мно ги бор ци за људ ска пра ва и но ви на ри из раз ли чи тих ор га ни за ци ја и 
ин сти ту ци ја су ме све вре ме по др жа ва ли. Углав ном до би јам ве ли ку по др шку од мно гих 
љу ди; већ ско ро пет го ди на имам при ли ку да са ра ђу јем с нај ве ћим ме диј ским мре жа ма 
на све ту. Али по не кад се де си да ура дим све што од ме не зах те ва ју но ви на ри ка ко би 
они мо гли на пи са ти свој чла нак, али не ука жу ми ду жно по што ва ње. Ми слим да ме не 
при зна ју као лич ност. На у чио сам да но ви на ри мо ра ју да по шту ју дру ге; но ви на ри мо-
ра ју да по шту ју су бјек те ко је по кри ва ју; мо ра ју да по шту ју љу де о ко ји ма пи шу. 

Убе ђен сам у то да ако би из бе гли це у за тво ру Ма нус до би ле мо гућ ност да фор ми ра-
ју и пред ста ве раз ли чи ту пер цеп ци ју на шег ка рак те ра, мо гли би смо се мно го сна жни је 
су прот ста ви ти си сте му. Би ло би нам мно го лак ше да се су прот ста ви мо си сте му. Али 
ствар ност је та ква да је Ау стра ли ја учи ни ла све ка ко би се по бри ну ла за то да ни ко не 
мо же да ви ди наш пра ви ка рак тер, да нас при зна као ви со ко о бра зо ва не љу де, као вред-
не и оштро ум не љу де ко ји мо гу до при не ти дис кур су. Вла да све вре ме на сто ји да угу ши 
наш глас јер зна ју да ако би нас јав ност ви де ла у овом све тлу, ства ри би се про ме ни ле. 
Раз ми сли те о угле ду ко ји смо сте кли то ком по след ње две не де ље (на кон тро не дељ не 
оп са де ко ја је по че ла 31. ок то бра 2017); наш от пор је ја чи; на ша бор ба је ва тре ни ја. Вла да 
тач но зна за шта смо спо соб ни – због то га нас од по чет ка гу ши. По што ва ње је кључ но. 
Оно нам је по тре бо да би смо на ста ви ли да се опи ре мо, по што ва ње нам је по треб но да 
би смо би ли ја чи и ва тре ни ји. 

За то ће тре ба ти вре ме на, али ја ћу на ста ви ти да се су прот ста вљам си сте му и на кра-
ју ћу по бе ди ти. Пут је ду га чак, али ус пе ћу. 

(С ен гле ског пре ве ла На та ша Камп марк)


