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Ми лен Алем пи је вић

ИЗЛАЗАK ИСАKОВИЋЕВ ИЛИ  
ЧУД НА МУЗИKА ЗА ЧУД НЕ ЉУ ДЕ
Џез (и по сле ди це) у ро ма ну Пас и кон тра бас Са ше Или ћа

Бро дић, у зи му 2016. го ди не, во де ном ста зом про ло мље ном кроз реч ни лед, упло-
вља ва у ко вин ски Ду на вац, но се ћи дво ји цу пут ни ка. Је дан од њих, до ско ра шњи џез 
му зи чар, от пу штен је са ВМА, са на ло гом за при јем у За вод за ре ха би ли та ци ју ве те ра-
на у окви ру Спе ци јал не бол ни це за пси хи ја триј ске бо ле сти у Kовину. Та ко је у срп ску 
књи жев ност при сти гао Глав ни ју нак ко га та иста књи жев ност, го то во је из ве сно, не ће 
упам ти ти. Не ха ри зма ти чан, не склон ве ли ким де ли ма, ни шта ње го во не ће бли ста ти у 
по то њим чи та њи ма. Ме ђу тим, мо жда је то онај по сло вич ни everyman, скром них мо гућ-
но сти, али узо рит, мо жда би уз из ве сне ре зер ве мо гли да га та ко до жи ви мо? Чо век- 
-кли ше, у ком се пре по зна је слој оних ко је је дру штво вла сти тим кли ше и ма на ма ми ло, 
из и гра ло, из не ве ри ло? Џез му зи чар у са на то ри ју му. То је већ иза зов сам по се би. Ако 
ће жи вот овог Глав ног ју на ка би ти ве ћи од ње га са мог, и ако ће мо у мно гим фа се та ма 
ове при по ве сти угле да ти од ра зе соп стве них ли ца, то је до вољ но. И ни је ну жно за пам-
ти ти ње го во име. Ма да га је до био. Фи лип Иса ко вић. Тим чи ном пи сац Са ша Илић се 
иро нич но од ре дио пре ма ма ло пре по ме ну тој књи жев ној тра ди ци ји те вр тло зи ма свог 
ро ма на Пас и кон тра бас пре пу стио ју на ка не упо зо рив ши га да име ни је знак не го 
ожи љак. 

Већ на пр вој стра ни ци са зна је мо да је наш ју нак не ка да пло вио бро до ви ма Ју го сло-
вен ске рат не мор на ри це, ислу же но пло ви ло ко је га но си у не из ве сност оскуд но је 
под се ћа ње на то вре ме. Он мо три свог са пут ни ка ко ји му је до де љен као слу жбе ни 
пра ти лац. Очи то, од оних ко ме је љу ља ње по да под но га ма стра но, па га сва ка пло вид-
ба си гур но во ди ка муч ни ни. Ов де је тре ну так и за пр ви су срет са џе зом:1

За пра во, хо да ње по па лу би и сви ра ње џе за има ју мно го за јед нич ког. Ни ка да истим 
пу тем и ни ка да у истом то на ли те ту. Ход мор на ра, на ро чи то оних де бе лих, за вре ме 
олу је, мо гао би не ког да под се ти на Кол треј нов Gi ant Steps. Или на Мај лсов So What.2

Ну ме ра Gi ant steps по ја ви ла се на исто и ме ном ал бу му Џо на Kолтрејна, 1960. го ди-
не, а So What отва ра ал бум Kind of Blue из 1959. го ди не, Мај лса Деј ви са. Kолтрејн је био 

1 Нул то ме сто је мо то ро ма на, го то во ми стич на, про фет ска сен тен ца Мај лса Деј ви са: Don’t play 
what’s the re. Play what’s not the re. Ро ман вр ви ре фе рен ца ма на Мај лсо ву му зи ку, за кључ но с ре че-
ни цом ко ја за тва ра ро ман, co dom ко ја уоб ли ча ва апо те о зу тру ба че вог ге ни ја.
2 Са ша Илић, Пас и кон тра бас, Ор фе лин, Но ви Сад, 2019, стр. 8.
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члан по ста ве на пло чи Kind of Blue што је и ор ган ска ве за из ме ђу ових дис ко граф ских 
оства ре ња ко ја су има ла огро ман ути цај на ге не ра ци је џез му зи ча ра. Уско ро ће мо 
са зна ти да је Фи лип, ина че на ра тор у ро ма ну, (био) џез му зи чар и то кон тра ба си ста, 
та ко да овај из бор ни је слу ча јан: Kолтрејн је ком по зи ци ју и на сло вио баш због ка рак те-
ри стич не бас ли ни је у њој,3 а Мај лсо ву отва ра те ма ко ју бас из во ди ме ло диј ски што је 
чи ни то ли ко пре по зна тљи вом. Са мо је пи та ње да ли су иде а лан при мер за ход мор-
на ра на па лу би бро да у олу ји, на про сто, мо жда би не што из ре пер то а ра До на Че ри ја 
или Се си ла Теј ло ра би ло убе дљи ви је на ни воу ви зу е ли за ци је. Јер, ако би Kолтрејнова 
из вед ба ма кар због вр то гла вог тем па и акорд ских из ме на и мо гла да на го ве сти не пра-
вил ну спи ра лу, Мај лсов квин тет у мо дал ном рас по ло же њу зву чи вр ло од ме ре но, све-
де но и со фи сти ци ра но. Илић је све стан ар хи тек то ни ке ових де ла, али се зна чај ана ло-
ги ја огле да пре све га у то ме што оста вља ју чи та о цу мо гућ ност пре по зна ва ња прин ципа 
нео д ре ђе но сти ко ји су ге ри ше им про ви за ци ја као ин трин зич но свој ство џе за. Слич но 
ово ме, у ко мен та ру на кра ју књи ге Илић на во ди из во ре из ко јих је ко ри стио сти хо ве 
и фраг мен те, на гла сив ши да је све оста ле тек сто ве „тран сфор ми сао у ду ху free jaz za“, 
што је ин ди ка тив но у сми слу по ступ ка на ста ја ња де ла, јер ни су са мо му зи ка и жи вот 
џез му зи ча ра гра див но тки во ро ма на, већ и трет ман са мог тек ста. Ја сно је да се слобо
да ко ју Илић на гла ша ва за пра во огле да у ода би ру, ко ла жи ра њу и ин тер по ли ра њу у 
књи жев ни текст, по том по ве зи ва њу од но сно се ман ти зо ва њу ди вер си фи ко ва не гра ђе, 
чи ме је, по сле дич но – у окви ри ма из ди фе рен ци ра не струк ту ре ро ма на – ин ду ко ван 
осе ћај им про ви за ци је.

Чо век по ср ће на сне гу, те гли гло ма зни ин стру мент; број ге лов ски при зор. Сту пив ши 
на дру гу оба лу, Фи лип је за ко ра чио у дру гу ре ал ност. У дру ги жи вот. А по че так тог но вог 
жи во та обе ле жен је јед ном смр ћу. На оба ли су по ли цај ци и леш да вље ни це. Тра гич на 
по сле ди ца но ћа шњег бек ства гру пе па ци је на та из уста но ве у ко ју је Фи лип упу ћен. 
Илић нас ве што, у са мо не ко ли ко по те за, до во ди у не по сред ну бли зи ну ко шмар них 
до га ђа ја и ли ко ва у „ку ка вич јем гне зду“ у ко ме ће се Фи лип уско ро об ре ти. Без лу цид-
но сти и жо ви јал но сти Ни кол со но вог Мaкмарфија, не ће мо ћи да суб вер зив но под ри ва 
стро га пра ви ла Уста но ве по ста вља ју ћи соп стве на; ње го ва свест, па и жи вот, би ће као 
ме ка гли на у ру ка ма и па ци је на та и ау то ри та тив не док тор ке Ла ри се Си би но вић.

Пр ве ре ми ни сцен ци је на но вом тлу упо зна ју нас са Фи ли по вим ар хи не при ја те љем: 
ми гре ном. Се тио се јед ног пу то ва ња во зом, ка да је отво рио про зор не би ли бол ма ло 
уми нуо. Све жи на је сти гла од бре зо ве шу ме кроз ко ју су про ла зи ли на пу ту ка Ла во ву, 
чи ја су бе ла ста бла Фи ли пу личилa на жи це ги гант ског кон тра ба са, и он као да чу је му-
зи ку. Ларс Даниjелсон. Hal le lu jah. Kлуб Porgy & Bess у Бе чу. (Слу чај ност или не, јед на од 
ком по зи ци ја са Даниjелсоновог ал бу ма Li be ret to II зо ве се упра во Lviv.) Фи лип је опа жач 
џе за, ње га не што под се ти на му зи ку или му зи ча ра, он та да и чу је у гла ви то што је уз-
бур ка на свест при зва ла, и то се не пре ста но до га ђа кроз текст ро ма на, тво ре ћи на тај 
на чин не чуј ну а та ко при сут ну звуч ну сли ку. Иван, сак со фо ни ста Ф-квар те та у ко ме су 

3 На омот ни ци Атлан ти ко вог LP-а Нет Хен тоф бе ле жи сле де ће: „Го во ре ћи о ме ло ди ја ма, Kолтрејн 
ка же да је Gi ant Steps до био име због чи ње ни це да ’бас ли ни ја као да се кре ће у ду гим ско ко ви ма. 
Kреће од ма лих тер ци до квар ти, не ка ко ис кри вљу ју ћи ше му, за раз ли ку од стрикт ног кре та ња у 
квар та ма или у по лу сте пе ни ма’.“
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обо ји ца сви ра ли је Фи ли пов не ме зис. Фи лип је у ду бо ком кон флик ту с Ива ном; сак со-
фо ни ста је вул гар ни ци ник, пот це њу је, под сме ва му се, вре ђа га („Па шта ти ми слиш (...) 
да су љу ди бле са ви и да не ви де да је то што ти сви раш го ло сра ње? Јеф ти на ко пи ја ра ног 
Да ни јел со на са два Мин гу со ва пре ла за, и то тра па ва!“4) Њи хов са ти ру ћи ан та го ни зам 
не пре ста но се вр тео око же не. Но ви нар ка Ена је пра ти ла њи хов бенд на тур не ја ма. 
Ива но ва љу бав ни ца, али Фи лип је имао спе ци фи чан од нос с њом; он је опи су је као 
сек се пил ну ју на ки њу из епи зо де Ma ter Mor bi Ди ла на До га. 

Фи лип се упо зна је с па ци јен том Мар ком Ју ли ју сом, ко ји је не ка да, пре не го што ће 
до спе ти ов де био углед ни не у роп си хи ја тар, по све ће ним чи та о цем на ита ли јан ском 
Бо жан стве не ко ме ди је. Ју ли ју со ва суд би на алу зи ја је на Че хо вљев Па ви љон број 6, а 
ње го ва лек ти ра су ге ри ше да му је до де ље на уло га Вер ги ли ја у прат њи Фи ли пу кроз 
ко вин ски па као. Док тор га упо зна је с узро ци ма и то ком по бу не. Пи том ци су из глад њи-
ва ни и кре ну ли су по сво је. Али се из ма кло кон тро ли. Јед на гру па је у гра ду хте ла са мо 
да узме хра ну у ба кал ни ци, а дру га да про ва ли у по ли циј ску ста ни цу и от ме оруж је да 
би ис пре го ва ра ла сво је пу шта ње из Уста но ве. Фи лип са зна је и да је да вље ни ца Асја, 
ми грант ки ња из Си ри је, би ла труд на кад се уто пи ла у Ду нав цу. Ју ли јус је био њен Пиг-
ма ли он, а ро бу сни То пи си ре вић, во ђа екс трем не фрак ци је у по бу ни, њен љу бав ник. 
Док тор Ју ли јус опо ни ра ме ди цин ским ме то ди ма ту ма че ња и ле че ња стре са док тор ке 
Си би но вић прин ци пом про жи вље не тра у ме, да ју ћи пред ност со ци јал ној пси хи ја три ји, 
од но сно при сту пу ита ли јан ског пси хи ја тра, не у ро ло га и ре фор ма то ра Фран ка Ба за ље. 
И ни је Фи лип је ди ни ко ји раз ми шља о про шло сти ко ја га је гур ну ла у ову са да шњост. 
Др Ју ли јус се при се ћа ле та 1995. го ди не ка да су по ли цај ци усред но ћи до шли по ње га. 
Ње гов сме ђи шна у цер Па па Це ле сти но је уз не ми ре но ла јао. (Ма ли џез ин тер лу ди јум: 
Це ле стин је би ло име рим ских па па, I је био у V ве ку, а IV и V у XI II ве ку, али Па па Це-
ле стин је и име њу ор ле ан ског кор не ти сте и во ђе бен да The Ori gi nal Tu xe do Or che stra.) 
Ју ли ју са од во де на не ку ло ка ци ју у ис точ ној Ср би ји, а та мо га че ка Пред сед ник лич но. 
Али па ци јент ки ња је, за пра во, Пред сед ни ко ви ца. До шла је у ви лу да на пра ви про сла-
ву ро ђен да на пар ти је. Ме ђу тим, сва се осу ла и ре кли су да је то про блем за пси хи ја тра. 
Уво ђе ње ли ка Мир ја не Мар ко вић је ефект на гро те ска. Ње но из об ли че но те ло пре до-
зи ра но ан ти хи ста ми ни ци ма и кор ти ко сте ро и ди ма пре кри ве но оси пом је ме та фо ра 
за оди јум ан ти ми ло ше ви ћев ске јав но сти пре ма њој као вла дар ки из сен ке, јер је њена 
лич ност епи то ми зо ва ла под му клост и фар сич ност та да шњег ре жи ма. Док тор Ју ли ус 
је ухап шен и ис пи ти ван уз ба ти на ње, осум њи чен да је не ком ис при чао о по се ти ви ли 
на Цр ном вр ху и убр зо су га сме сти ли у ко вин ску бол ни цу. Де ве де се те су ва жан под-
кон текст Или ће вог ро ма на. При сут не су ре фе рен це на рат не зло чи не (По то ча ри, Kо-
рићанске сти је не) и ло мо ве по је дин ца као по сле ди ца ано ма ли ја дру штве ног си сте ма. 
Уо ста лом, Фи ли по ви но во сте че ни при ја те љи и он сам уче сни ци су гра ђан ског ра та 
на про сто ру бив ше Ју го сла ви је и у са на то ри ју му су због пост тра у мат ског син дро ма. 
С дру ге стра не, Фи ли по ва се ћа ња на го сто ва ња квар те та и при ја те ље ва ња с љу ди ма из 
та ко зва ног ре ги о на но стал гич но при зи ва ју тре нут ке у ко ји ма је му зи ка „у сви ма на ма 
ожи ве ла по ра же ну Ју го сла ви ју“. Се ћа ња на пу то ва ња ис точ ном Евро пом иза зи ва ла 

4 Пас и кон тра бас, стр. 133.
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су сли чан ре сен ти ман, до дат но по ја чан ам би ва лент ним од но сом с Еном ко ји син таг ма 
ду го рас па да ње го то во ве ри стич ки опи су је. Ду го рас па да ње је пер ма нен тан, не по вра-
тан про цес ис па да ња из рав но те же, да вље ње у вр тло гу, са кул тур но-ге о граф ским про-
сто ром Ис точ не Евро пе у ми зан сце ну ко ји још увек при зи ва осе ћај де спе рат но сти.

Док тор ка Си би но вић груп ну те ра пи ју фор му ли ше као ре кон со ли да ци ја пам ће ња. 
За ми сли ла је сво је вр сни игро каз, адап та ци ју Мо цар то ве Ча роб не фру ле; већ је то ра ди-
ла с па ци јен ти ма из за тво ра Абу Гра иб у Ира ку. По де ли ла је уло ге сви ма, Kујтиму, ма лом 
Ђу ри ју, То пи си ре ви ћу, као и ма те ри јал од ко га је тре ба ло да на чи не ма ске ко је пред-
ста вља ју њи хо ве стра хо ве. Изо ло ва ти тра у му у про шло сти ко ју тре ба за бо ра ви ти. Се-
ти ти се да би се за бо ра ви ло. Ам не зи ју на ци је и пре о се тљи ве по је дин це Ју ли јус ова ко 
су ми ра: „Они ко ји то ни су мо гли до спе ва ли су у руб не ин сти ту ци је ка ква је би ла ова 
у Kовину, у за гр љај те тра ци кли на.“5 Док тор кин ди ја бо лич ни те а тар по врат ка у сре ди-
ште бо ла је про цес су ро вог ого ља ва ња би ћа, гро те ска о смр ти, о гра ђан ском ра ту као 
си но ни му све про жи ма ју ћег ужа са и бе сми сла („јер рат ни је ни шта дру го до ме ла са 
кр ви, бла та и из ме та“),6 ко ји ис по ста вља ни кад по рав на те ра чу не: па ра диг ма тич не 
хе ро је и кри во тво ре ну исто ри ју. 

С дру ге стра не, Фи лип је под врг нут и по је ди нач ној те ра пи ји. Пре ко по себ них слу-
ша ли ца он слу ша раз ли чи те шу мо ве и му зич ке ин сер те, ко мен та ри ше их асо ци ја тив но, 
или ре а гу је. Си би но вић ка све сни ма, све Фи ли по ве вер бал не и не вер бал не ре ак ци је. 
По се бан део ове те ра пи је, Фи ли по ва ко му ни ка ци ја по сред ством плат фор ме Скајп са 
бив шом су пру гом Да ри јом, мо ра се др жа ти у тај но сти од дру ге стра не и дру гих па ци-
је на та. Фи лип зу ри у про стор, упи ја зву ко ве, али Да ри ја се не по ка зу је. Илић је дра ма-
тур шки ове сце не зна лач ки ком по но вао, ис пу ња ва ју ћи их сна жним са спен сом. У јед-
ном од по ку ша ја ус по ста вља ња ко му ни ка ци је Да ри ја је на не ком ае ро дро му. Фи лип 
у пред њем пла ну сли ке угле да ма га зин на ко ме је

цр нобе ла фо то гра фи ја глум ца Ита на Хо ка, за че шља ног и гла ве обо ре не над тру бом ко ју 
је др жао она ко ка ко је то не кад чи нио са мо Чет Беј кер на сце ни, у па у за ма со ло де о ни ца 
пи ја ни на и кон тра ба са док је из во дио Let’s Get Lost. Уз дрх тао сам пред тим при зо ром, 
као да ми се вра тио ми рис про шлог жи во та на тре ну так (...)7

По след ња ре че ни ца је ин ди ка тив на: и са мо на зна ке џез кон тек ста, у овом слу ча ју 
про мо фо то гра фи ја за филм о џез тру ба чу Че ту Беј ке ру Born To Be Blue (ре жи ја Ро берт 
Бу дро, 2015) као да ак ти ви ра ју успа ва не сен зо ре ње го вог би ћа. Ина че, кон тра бас је 
Фи ли пу у са на то ри ју му од у зет, што је но во ис ку ство, јер се ра ни је ни је одва јао од њега.

Он ми је као про ду же ни део те ла, ко јим до ду ше, ви ше не умем да се ко ри стим. Као 
не ки реп ко ји је из гу био функ ци ју и атро фи рао, али га још увек осе ћам не где у дну кич ме.8

Ка сни је, кад те ра пи ја ма ло од мак не, Си би но вић ка ће га пи та ти за што се од лу чио 
баш за кон тра бас, а он ће од го во ри ти за то јер је ли чио на ње га. Да је Илић од лу чио 

5 Пас и кон тра бас, стр. 183.
6 Иван Ми лен ко вић, Ро ман бо је ба кра, Да нас, 22–23. 2. 2020.
7 Пас и кон тра бас, стр. 80.
8 Исто, стр. 30.
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да глав ни ју нак ро ма на бу де џез сак со фо ни ста, ин стру мент у ње го вим ру ка ма био би за 
на ра тив пред ви дљи во из да шан ико нич ки знак. Ме ђу тим, кон тра бас је не што дру го. 
Док му зи ча ри тра га ју за иде ал ним ин стру мен том, кон тра бас тра га за сво јим (не са вр-
ше ним) чо ве ком. Осо бе ња ком, ако је мо гу ће. Сна жних ру ку, ни то не би би ло зго рег. 
Кон тра бас има ка рак тер, ње му се мо же при пи са ти свој ство ал тер ега. О све му то ме је, 
про ниц љи во и лу цид но, та ко ђе и за је дљи во и сар ка стич но, већ го во рио је дан дру ги 
Кон тра ба си ста, чи је је ми сли за бе ле жио Па трик Зи скинд. Ве ру јем да нам је Илић пре-
пу стио од лу ку да ли ће мо ишта из те не сва ки да шње хро ни ке о (су)жи во ту јед ног ин стру-
мен та и чо ве ка учи та ти у ње го ву од лу ку да ро ман бу де о џез кон тра ба си сти.

Мо лим вас, по гле дај те га! Обра ти те па жњу на ње га. Kао не ка де бе ла ста ра же на. 
Ку ко ви ису ви ше спу ште ни, струк пот пу но на ка ра дан, ису ви ше ви сок и не до вољ но та нак; 
па он да та уска, оклем бе ше на ра хи тич на ра ме на – да чо век по лу ди. Јер кон тра бас је 
хер ма фро дит, исто риј скираз вој но по сма тра но, оту да та кав из глед. (...) Кон тра бас је 
нај од врат ни ји, нај не зграп ни ји, нај не е ле гант ни ји ин стру мент од свих ин стру ме на та 
ика да ство ре них.9

Мо же мо при пи са ти ове ре до ве не ка квој ма ло ду шно сти или нер вној сла бо сти Зи-
скин до вог Кон тра ба си сте, ма да он на по чет ку свог со ли ло кви ја у ком на не кон вен цио-
на лан на чин ис пи ту је низ ду а ли те та – му шко/жен ско, жи вот/смрт, ле по та/ру жно ћа, успех/
не у спех (у сми слу со ци јал на хи је рар хи је, али и од но са пре ма же ни) – има дру га чи ји став:

Укло ни те ли кон тра бас, на ста ће пра ва ва ви лон ска збр ка је зи ка, Со до ма, ту ви ше 
ни ко ме не ће би ти ја сно због че га уоп ште пра ви му зи ку. (...) Да не ма кон тра ба са, та квог 
ка кав је, мо гли би сте да спа ли те сву по сто је ћу ор ке страл ну ли те ра ту ру, та ква ка ква је, 
сву ли те ра ту ру од А до Ш, шта год хо ће те: сим фо ни ју, опе ру, со ли стич ки кон церт, све. (...) 
У џез ор ке стру вам је то још уоч љи ви је. Ако се из џез ор ке стра укло ни бас, та да цео ор ке
стар – опет сли ко ви то – ле ти у ва здух, као да је на ње га ба че на бом ба. А оста лим му зи
ча ри ма од јед ном све по ста је бе сми сле но. Ина че, ја сам про тив ник џе за, ро ка и слич них 
ства ри. Јер као умет ник ко ји ве ли ча ле по ту, до бро ту и исти ну, у кла сич ном сми слу тих 
ре чи, ни че га се не кло ним то ли ко ко ли ко анар хи је сло бод не им про ви за ци је.10

Фи лип се се тио свог бо рав ка Франк фур ту, ис про ба вао је у јед ној рад њи свој бу ду ћи 
кон тра бас мар ке ga spa ro, осе ћа ју ћи да ус по ста вља ве зу са ин стру мен том.

Ми слиш да је то осе тио и Скот Ла Фа ро кад је про на шао свој abra ham pre scott бас из 
1825, ха?, пи тао ме је Дар ко на миг нув ши ми. (...) На јед ном сам осе тио ка ко тим ин стру мен
том мо гу да овла дам про сто ром и свим ње го вим скри ве ним зву ко ви ма, ко ји би се не из о
став но мо ра ли упле сти у мо је сви ра ње.11

Фи лип од Дар ка слу ша о ко шмар ном сну Би ла Еван са о ње го вом да вље њу у је зе ру, 
и ка ко је на вод но у том сну чуо му зи ку Стра вин ског ко ју је во лео још као де те. Еванс 
је по том на пи сао Waltz for Debby и по све тио је сво јој бра та ни ци Де би. Ка да је ју на 1961. 

9 Па трик Зи скинд, Kонтрабас, Со ла рис, Но ви Сад, 2012, стр. 45.
10 Исто, стр. 8–9.
11 Пас и кон тра бас, стр. 131.
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го ди не, де се так да на пре не го што ће из гу би ти жи вот у са о бра ћај ној не сре ћи, Скот 
Ла Фа ро од сви рао кон тра бас у овој ну ме ри, Еванс је пре по знао звук из свог сна... У 
би о гра фи ји слав ног и во ље ног пи ја ни сте, ма кар у Bill Evans: How My He art Sings (Yale 
Uni ver sity Press, 2002) Пи те ра Пе тин ге ра не ма ни тра га де та љу о сну. Али то и ни је толи-
ко ва жно, јер ова ро ман тич на ска ска, јед на у мо ру џез ми то ло ги ја, на шла је у ро ма ну се би 
до бро ме сто. Ни је ни мо гло дру га чи је, јер Скот Ла Фа ро је био не са мо кон тра ба си ста 
Еван со вог три ја, већ и ње гов при ја тељ, и Еванс га ни ка да ни је у пот пу но сти пре жа лио.12 

Не по сто ји ни шта што Фи ли па не мо же под се ти ти на џез. И ко ли ко-то ли ко по кре-
ну ти ње го ву тро му свест, па ма кар то би ло и не пре ста но гр го ље ње ка на ли за ци о них 
це ви у бол нич ком па ви љо ну. Тај звук је при звао „те о ри ју“ ње го вог ко ле ге са сту ди ја 
Ма ти ја са о ква ли те ту то а ле та у џез клу бо ви ма. У нај кра ћем: што су то а ле ти уред ни ји, 
му зи ка је сла би ја. И да је кар ди нал на гре шка Чар ли ја Пар ке ра био ње гов до ла зак у 
Евро пу 1949. го ди не, где је угла ђе ност па ри ских клу бо ва до дат но на те гла ње го ве нер ве. 
За пу бли ку не ви дљи ви тре ну ци у бек стеј џу су по вра так му зи ча ра из во ри ма енер ги је. 
Kао што је Мин гус об ја снио ал бу мом Blu es and Ro ots.

Пре кид стру ја ња енер ги је из ме ђу тих по ло ва зна чио би и по че так кра ја не чи је му зи ке, 
ка ри је ре, па чак и жи во та, као што је то би ло у Пар ке ро вом слу ча ју. За то су ру и ни ра ни, 
хлад ни и вла жни то а ле ти, на не ки на чин, пред ста вља ли по вра так енер ги ји, као ре ку пе
ра ци ја ко ја би му зи ча ру омо гу ћи ла да се вра ти на сце ну и за сви ра још бо љи џез.13

На по след њем за јед нич ком на сту пу Ф-квар те та у ка феу Stoc kwerk у Гра цу по ја вио 
се и Стјеп ко Гут, Фи ли пов про фе сор и, те ве че ри, спе ци јал ни гост на кон цер ту. Гут је 
је ди ни зна чај ни до ма ћи џез ин тер на ци о на лац ко ји се спо ми ње у ро ма ну. Бо дре ћи 
мла де ко ле ге пред на ступ, он са со бом до но си се ћа ње на да не ка да се исто ри ја џе за 
пи са ла и у Бе о гра ду.

Са мо да знаш, ка зао је озбиљ но про фе сор Гут, мо ра мо да из не на ди мо све, као што је 
Те ри ура дио 1982. у Бе о гра ду, ка да је иза шао на кон на ја ве и истог ча са по чео да сви ра. 
Ди гао је цео Ко ла рац, и нас, и де бе лог Бо шка Пе тро ви ћа, за јед но са ви бра фо ном, увис. 
Ми ша Блам је по ле тео са сво јом ве ли ком леп тирма шном и кон тра ба сом...14

Дво ра на Kоларчеве за ду жби не, по че так ју на 1982. го ди не. На сце ни је сек стет Мар-
ко вић-Гут . По ред тру ба ча Гу та и сак со фо ни сте Ми ће Мар ко ви ћа (ко-ли де ра, ка ко су 
се ша ли ли на свој ра чун), на сту пи ли су и кла ви ри ста Ми лош Kрстић, буб њар Ла зар 
То шић, тром бон је сви рао Ни ко ла Ми тро вић, кон тра бас је био у ру ка ма Ми ха и ла Ми ше 
Бла ма, а за ту спе ци јал ну при ли ку са став је по ја чан ви бра фо ни стом из За гре ба Бо шком 
Пе тро ви ћем. „Из у зет но ми је дра го што мо гу да на ја вим јед ног од ги га на та џе за“, от по-
че ће сво ју на ја ву Мар ко вић, „јед ног од оних љу ди ко ји је део ње го ве исто ри је. Ми му зи-
ча ри га зо ве мо Ми стер Џез. KЛАРK ТЕ РИ!!“ Слав ни тру бач и фли гел хор ни ста от по чи ње 

12 За ни мљи ва епи зо да о Ла Фа ро вој тра гич ној смр ти из пе ра до ма ћег пи сца мо же се про чи та ти 
и у при чи Вал це ри и сно ша ји (2001) Ву ле та Жу ри ћа.
13 Пас и кон тра бас, стр. 82.
14 Исто, стр. 174.
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вр то гла ви со ло, сту па ју ћи убр зо у крат ки, уз бу дљи ви му зич ки ди ја лог упра во са Бла-
мо вим кон тра ба сом... Ве че за пам ће ње. На сре ћу свих ге не ра ци ја ко је су до шле и 
ко је ће до ћи про дук ци ја ПГП РТБ је овај на ступ са чу ва ла за веч ност на ви ни лу Clark 
Te rry with Mar ko vićGut  Sex tet: Li ve in Bel gra de 1982. Илић ин кор по ри ра сте лар не тре нут ке 
нај зна чај ни јег ју го сло вен ског и срп ског џез са ста ва у свој текст, за тва ра ју ћи енер гет ски 
круг Бе о град – Грац у вре ме ну.

Ако су Грац и европ ско пу те ше стви је би ли, упр кос Фи ли по вом фру стри ра ју ћем од-
но су са Еном и Ива ном, ко ли ко-то ли ко до бро вре ме за бенд и ње го вог кон тра ба си сту, 
по вра так у Бе о град озна чио је ме сто Фи ли по ве кал ва ри је од ко је се не ће опо ра ви ти. 
А мо гло је и да не бу де та ко, с об зи ром на то да је пр ва вест ко ја је сти гла до ње га би-
ла она о се дам го ди на оче ки ва ној труд но ћи ње го ве же не Да ри је. Ме ђу тим, бла го вест 
је оста ла у сен ци ин ци ден та у јед ном од бе о град ских клу бо ва у ко ме ће тик пред на-
ступ са зна ти да ви ше ни је члан соп стве не гру пе. У осе ћа ју по ра же но сти и по ни же ња 
у ко ји ма је не ста јао као у жи вом пе ску нај ви ше га је бо ле ло то што је Да ри ја зна ла за 
Ени ну и Ива но ву за ве ру, али му је пре ћу та ла. У пи ја нач ком маг но ве њу на ср нуо је на 
Да ри ју, од гур нуо је, она је по ле те ла пре ко иви це бал ко на, а он је, у по ку шао је да је 
згра би за ру ку, по ле тео за њом. Да ни је би ло тен де ка феа Pas ha ис под њи хо вог ста на, 
ве ро ват но не би пре жи ве ли. Про во де ћи га кроз опа сне те сна це и руб на под руч ја ње-
го ве све сти, док тор ка Си би но вић је учи та ла сим бо ли ку у на зив ка феа (пра зник из ла ска 
Је вре ја из еги пат ског роп ства под Мој си јем) и Фи ли пов пад сим бо лич но од ре ди ла као 
из ла зак. За ко ра чио је у пра зно. У свој но ви жи вот. А пр ва ста ни ца на том пу ту био је 
Kовин. Фи лип ће ка сни је, кад већ уве ли ко бу де био у са на то ри ју му, под вр ло дра ма тич-
ним окол но сти ма са зна ти да се Да ри ја по ро ди ла у Аме ри ци, до вољ но да ле ко од ње га 
и све га што је он пред ста вљао. У јед ној од ха лу ци нант них се ан си са Си би но вић ком, 
Фи лип ће ре зиг ни ра но за кљу чи ти да је џез „умет ност про пу ште них при ли ка у жи во ту“.

А про по сим бо ли ке у на зи ви ма, че твр ти, за вр шни део ро ма на Пас и кон тра бас на-
сло вљен је Li ber tad. Фи лип и ње го ви при ја те љи су ус пе ли да по бег ну из са на то ри ју ма. 
Те, по след ње но ћи, стра не де ле га ци је, пред став ни ци Вој ске, ВМА и дру ги го сти оку пи-
ли су се на пред ста ви Ча роб на фру ла ко ју су по Си би но вић ки ном сце на ри ју из во ди ли 
пи том ци За во да. У јед ном тре нут ку го сти и па ци јен ти су се из ме ша ли и по че ли да пле шу, 
би зар ни бал ис пу нио је дво ра ну над ре ал ним рас по ло же њем. Анар хо ид на по ја ва док то ра 
Ју ли ју са ко ји ја ше на пла вој чет ки као на ко њу и ње гов го вор о уки да њу уста но ве која 
стиг ма ти зу је па ци јен те пред за бе зек ну тим љу ди ма би ли су увод у ха ос. У мра ку и за глу-
шу ју ћој ка ко фо ни ји гла со ва за чуо се и пу цањ. Бе гун ци ће уско ро от кри ти да се за лу тало 
зр но за ри ло у те ло не срећ ног док то ра. По Ју ли ју со вој же љи, на пу стој оба ли ко вин ске 
аде спа ли ће ње го во те ло. Фи лип је имао крај се бе свој кон тра бас, ње го ви при ја те љи су 
се по ста ра ли, као да су зна ли да Фи ли пов евен ту ал ни бег без ин стру мен та за ње га не би 
имао сми сла. Ни је смо гао сна ге да сви ра крај док то ро вог плам те ћег одра, али је пе вао. 

Та пе сма на шпан ском, ко ју ра ни је ни ка да ни је чуо, Al fon si na y el mar, ко ја је опе ва ла 
смрт у во ди ар ген тин ске пе сни ки ње Ал фон си не Стор ни, по не ла га је увис, у вре ме ко је се 
згу шња ва ло из над ко вин ске аде – у су срет ње го вој Бе а три че.15

15 Пас и кон тра бас, стр. 267.
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Уз ви ше ни па тос у не сва ки да шњем ри ту а лу, не ви дљи вом ни ти ве зан за па саж о сну 
Би ла Еван са и Ла Фа ро вој смр ти. Al fon si na y el mar је от по че ла свој жи вот на пло чи ар-
ген тин ске ди ве Мер се дес Со се, 1969. го ди не. У мно штву вер зи ја, је дин стве на је она 
изра ел ског џез кон тра ба си сте Ави ша ја Kоена. Ње гов сет ни глас ту жну пе сму бо ји ме-
лан хо ли јом ду бо ком ко ли ко и мо ре о ко ме пе ва. И Фи ли пов пут је во дио ка мо ру. Али, 
тре ба ло је нај пре иза ћи из зе мље. При дру жио се гру пи не вољ ни ка, ми гра на та, у на ди 
да је гра ни ца са Ма ђар ском још увек не где по ро зна, да ни је све пре по кри ла бо дљи-
ка ва жи ца. На по кон, Се ге дин. Де лић раз го во ра са љу ба зном де вој ком у го сти о ни ци у 
бли зи ни же ле знич ке ста ни це:

Ни ка да ни сам слу ша ла џез. То је она чуд на му зи ка, зар не? Ње но пи та ње из ма ми ло ми 
је осмех: да, по твр дио сам, и сви ра ју је чуд ни љу ди. Као што сте ви, до ба ци ла је уз осмех.16

У во зу ка Ита ли ји Фи лип је укљу чио мо бил ни те ле фон по сле ко зна ко ли ко ду го вре-
ме на. У ожи вље ном те ле фо ну, сли ке, гла со ви.

Као гла сник, пре но си ми ње не ре чи, ко је сам де лио на сло го ве са мо да бих што ду же 
мо гао да их чи там. И сва ка реч ко ја би ми сти гла би ла је као ис трг ну та из ве ли ке џез пар
ти ту ре, под се ћа ла је на де о ни це из Кол треј но вог A Lo ve Su pre me (...) Ена је би ла му зич ко 
би ће и ја сам мо гао да је пре ве дем у но те, на по слет ку и да је од сви рам, не сла би је од Че та 
Беј ке ра док је из во дио Мy Funny Va len ti ne или Тор да Гу став се на у Gra ce full To uch.17

И сва ки се је зик пре во ди на је зик џе за. Све што је из го во ре но, је зик џе за по зна је, 
ње го во би ће пам ти. При зо ри пат ње као да су из бле де ли; се ћа ње од лу чу је да за др жи 
оно што као ре че ни цу из ме ђу за гра да уо кви ру ју вр хов на љу бав и ми ло сни до дир. Де-
сти на ци ја је Ђе но ва, сво је вр сна ми си ја је у то ку: Фи лип се при бли жа ва сен ка ма Ју лију-
со вих пре да ка. И то у гра ду из ког је Ко лум бо сво је вре ме но по шао пут Но вог све та, а 
ко ји је са да за Фи ли па ка пи ја но вог жи во та. Об рео се у џез клу бу, сме шио му се ан га-
жман. У ме ђу вре ме ну, за Фи ли па се ра ди ла жни pas sa por to. Ис по сло вао му при ја тељ 
Ца ни, пер ку си о ни ста из Тим бук туа. За вр шна по гла вља ро ма на сме њу ју јед на дру ге у 
из ра зи тим про ме на ма тем па.

Џез клуб Co unt Ba sie био је пун ка да сам у свом из најм ље нон оде лу, бос, са кон тра ба
сом у фу тро ли, ушао у фо а је цр ве них зи до ва. Из звуч ни ка се чу ло uti ša no Se arch For the 
New Land Ли ја Мор га на.18 

У клу бу је и чо век из про дук ци је углед не ети ке те ECM, а Бру но, вла сник клу ба, на 
иви ци је па ни ке при по ми сли да би се ове зна чај не ве че ри у ње го вом клу бу мо гао по-
ја ви ти из ве сни Ра ул или Реј, буб њар Џеј мса Бра у на, лу на тик ко ји у па у за ма кон це ра та 
за ска че буб ње ве и из во ди бе со муч не со ло тач ке. У спон та ном раз го во ру са чо ве ком из 
ECM-а Фи лип му ка же да ве че рас у ства ри на сту па на дру гом ме сту, са сво јим са ста вом. 

16 Исто, стр. 239.
17 Исто, стр. 246.
18 Пас и кон тра бас, стр. 282.
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Трио Лам пе ду за. Бру но је шо ки ран. Има те ли во кал не де о ни це, на ком је зи ку пе ва те, 
пи та чо век из ECM-а. Из ме ђу оста лих и на ју го сло вен ском.

То је је зик ко ји, ре као сам по сле кра ће па у зе, је зик ко ји ве ћи на џез му зи ча ра са Бал ка на 
раз у ме... Ина че је за бра њен уста ви ма бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка. (...) Вр ло че сто, 
ор га ни зу је се јав но ба ти на ње сва ког ко би при знао да се слу жи ти је зи ком. Али у џе зу је 
тај је зик на ста вио да жи ви.19

Џез је над је зик, ко ме је да то да ап сор бу је не у ро зе и не спо ра зу ме. По ми ри тељ. Фи ли-
по вом иро ни јом на те му ју гос фе ре Или ћев трак тат о сло бо ди опи сао је пун круг. Сим бо-
лич но до ти чу ћи суд би ну ими гра на та, име Фи ли по вог ad hoc три ја ни је слу чај ност. Сви 
ко ји ус пе ју да се из гу ме них ча ма ца ис кр ца ју на не по зна ту оба лу у по тра зи су за но вом 
зе мљом за се бе и сво је по ро ди це, сто га, са свим из ве сно, Илић ни је слу чај но ода брао ни 
пе сму тру ба ча Ли ја Мор га на. Фи лип од ла зи и во ди са со бом су ма ну тог Ра у ла-Ре ја. Они 
су апа три ди и апо ста ти. Трио Лам пе ду за, Фи лип, Ца ни и За хра, Ца ни је ва се стра ко ја свира 
тру бу и пе ва, на сту пи ће у ба ру Fe li ce. Сре ћан, на по кон? No men est omen, ипак? На до ла зе 
не за у ста вљи ви та ла си ми гре не, под му се љу ља под но га ма као па лу ба у не вре ме ну. И 
на овом ме сту још је дан круг је за тво рен: не рас ки ди во су се по ве за ли брод на ду нав ском 
ру кав цу с по чет ка Или ће ве при че и овај, има ги нар ни, на ње ном кра ју. Трио из во ди пе-
сму Li ber tad. Фи лип оки да жи це кон тра ба са, се ћа ња на пре жу ње го ву свест до пу ца ња, 
пред о се ћа сво је ско ро кло ну ће, као и та да, олуј не но ћи 1992. го ди не, на бро ду ми но по-
ла га чу Ју го сло вен ске мор на ри це, ка да га је ма сив но те ло ми не по ву кло у мо ре и ума ло 
се уто пио. То ну ћи, се тио се се о ског бе ге ша ра ког је слу шао као де чак, ка да му је зву чао 
до бро као Оскар Пе ти форд у ну ме ри Oscalypso са Дју ком Елинг то ном.

Ду би на у ко ју сам то нуо, схва тио сам та да, би ла је ме сто на ком је за ме не мо гао 
по че ти џез, јер је не на да но на сту пи ла и мо ја по след ња ноћ, а у њој је ди но кон тра бас 
ни је сви рао falsch.20

Илић је „па ра лел ном мон та жом“ при зо ра драм ски на бој тек ста уве ћао до уси ја ња 
(ми сао о филм ској адап та ци ји ро ма на Пас и кон тра бас ме је оп се да ла од пр ве стра ни це, 
не на пу шта ју ћи ме ни јед ног тре нут ка, јер ње гов је ки не ма тич ки по тен ци јал фа сци нан-
тан!). Не ка те пе сма по ве де го ре, где хра бри не пре ста ју да се бо ре, пе ва ла је За хра. Још 
је дан да вље ник је спа шен.

И док сам на ста вљао да сви рам жму ре ћи, осе тио сам да у ме ни вре ме се ме ња и да ћу 
јед ног да на мо ра ти да се вра тим у ону зе мљу иза за ми шље ног ме ри ди ја на, in a si lent way 
(...) И ако ика да бу дем сви рао у Бе о гра ду или За гре бу, учи ни ћу то као онај цр ни mot her fuc ker 
из Ист Ст. Лу и са, пре ра та, окре нут ле ђи ма пре ма пу бли ци (...) не ћу се освр ну ти ду го, све 
док пси бу ду би ли пи то ми, а из ду ше кон тра ба са се бу де чуо мој џез.21 

Мај лсов дух бди над јед ном спи ри ту ал ном се ан сом: не ви дљи ви брод пло ви не ви-
дљи вим мо рем.

19 Исто, стр. 284.
20 Исто, стр. 291.
21 Пас и кон тра бас, стр. 294.


