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РАЗМЕНА ДАРОВА

Ми ли ца Со фин кић

ЈА ОД ЛУ ЧУ ЈЕМ, ЈА
(Са ша Ста ни шић: По ри је кло, пре ве ла с не мач ког Ан да Бу квић Па жин,  

Bo o ka, Бе о град, 2021)

Ако би и по вр шно по зна ва ње би о гра фи је Са ше Ста ни ши ћа и ре цеп ци је ње го вог 
По ри је кла при зва ло у хо ри зонт оче ки ва ња по то њих чи та ла ца од ред ни цу књи жев ност 
ег зи ла, то би би ло са свим оправ да но, али не и пот пу но тач но. Сам Ста ни шић за се бе 
ка же да је не мач ки пи сац бо сан ских ко ре на, a те мат ски је сте бли зак ег зи лант ском 
ис ку ству ре ги о нал не књи жев но сти ко ја се пре вас ход но ба ви про бле мом пи са ња у 
ту ђи ни. Ме ђу тим, чи ни се да ау тор По ри је кла успе ва да одо ли овом ње ном прет по-
ста вље ном за јед нич ком са др жа о цу та ко што ре ла ти ви зу је фе но мен из на сло ва, од-
би ја ју ћи да је дин стве но од ре ди про стор за ви ча ја спрам ког се фор ми ра ју пред ста ве 
о ег зи лу. По ре кло се код Ста ни ши ћа ја вља као не што у на ста ја њу, не што чи је гра ни це 
тек тре ба ис пи ти ва ти. Оно је сте у ве зи с пи шче вом зе мљом ро ђе ња, али она ни је је-
ди на ма пи ра на по ре клом. По ме ну тој ре ла ти ви за ци ји под ле же и иде ја да је про стор 
ван ње за пра во про стор ег зи ла јер Ста ни шић ве што укр шта дво ја ку при ро ду свих 
кон стан ти при по ве да ња. Та ко су Ви ше град и Хај дел берг и до ма ћи и ту ђи, по ре кло је 
и на сле ђе но и би ра но, а ег зил је и спо ља шњи и уну тра шњи.

Је згро вит на зив ро ма на не дво сми сле но во ди од го во ру на пи та ње шта је ње го ва 
основ на те мат ска око сни ца, али у ње му се не за ти че ко нач но раз ре ше ње пи шче ве 
пре о ку па ци је. По ри је кло је тра га ње за по ре клом, а ујед но и тра га ње за при чом ко ја 
мо же да по сре ду је иде ју и же љу да пи сац се бе ис при ча. Ово ме је са свим ко ре спон-
дент на жан ров ска при ро да Ста ни ши ће вог ро ма на ко ји на мо мен те по ста је ау то би о-
гра фи ја, хро ни ка, ме мо ар ска про за. Из ме ђу пи шче вог би о граф ског и ли те рар ног ја 
вла да хи ја тус, али пре мо стив, што не ја сним оста вља гра ни це фик ци је и ау то фик ци је 
у По ри је клу. Ако је овим на ра тив ним по ступ ком овла дао пи сац Ста ни шић, њи ме је 
об да рио и свог ју на ка, на ра то ра, ко ји у не ко ли ко кључ них епи зо да ро ма на ула зи уко-
штац с апо ри ја ма вла сти тог се ћа ња. На тај на чин по ста вља пи та ње мо гућ но сти да се 
до пре до исти ни те при че о про шло сти ка да је она да та кроз фраг мен те успо ме на 
јед не по ро ди це на чи ју ве ро до стој ност пи сац не по ла же пра во. „Ушу шкао сам се у 
про шлост, ако ни је исти на, не сме та“, ре ћи ће на јед ном ме сту. Илу стра тив но је при-
се ћа ње на шта фе ту и Дан мла до сти ка да ју нак, та да де чак, уче ству је у ма ни фе ста ци ји. 
Де це ни ја ма ка сни је по ку ша ће да ре ин тер пре ти ра овај до га ђај, ка да схва та да о ње му 
го во ри ре то ри ком ко лек тив ног а не лич ног ис ку ства – шта фе та ни је би ла она, чу ве на 
и др ве на, око ко је би се с пра вом пле ла при ча и сли ка јед ног вре ме на, не го ко мад 
пла сти ке, јед на у ни зу вар ки про шло сти ко је нам по ди ла зе док тра га мо за са мо и ска-
зи ва њем. Сто га на ра тор оста вља ре флек си ју и о се ћа њи ма са мим, ви дев ши их као 
лич не „ва ри ја бле че жње“.
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Ко ли ко о се би, Ста ни шић пи ше и о по ро ди ци, ком ши ја ма, дру го ви ма из де тињ ства, 
при ја те љи ма у Не мач кој, ожи вља ва ју ћи та ко кроз не са гле ди ву га ле ри ју ли ко ва пре-
крет не го ди не, јед на ко пре суд не и за ње га и за бив шу Ју го сла ви ју. Нај вер ни ји са го-
вор ник и спо на с про шло шћу у ро ма ну је сте де мент на ба ка Кри сти на, те се кроз од нос 
с њом чи та укуп на осе ћај ност де ла ко је баш ту про на ла зи на чин да не па те тич но гово-
ри о љу ба ви и но стал ги ји. Ба ка сто ји на по чет ку и на кра ју при че, умно го ме фраг мен-
тар не. С јед не стра не, чи та о ци је упо зна ју у ди ја ло гу са со бом, бив шом, са де вој чи цом 
Кри сти ном, јер „ба ка има 87 го ди на, и има 11 го ди на“. Ње на моћ је ин те гри шу ћа – шти-
ти при чу од рас па да ња и про шлост од за бо ра ва, што је па ра док сал но, с об зи ром на 
ње ну бо лест ко ја по чи ва на за бо ра ву. С дру ге стра не, опет, ро ман окон ча ва мно штвом 
мо гу ћих кра је ва при че о ба ки ко ји су пре пу ште ни сен зи би ли те ту чи та о ца, на тај на чин 
ди рект но укљу че ног у про цес пи са ња. При по ве да ње сва ка ко ни је би ло хро но ло шко, 
па не по сто ји мо гућ ност огре ше ња о при чу – она ни је ко хе рент на јер са мо та ко мо же 
од ра зи ти ис ку ство.

По ре кло је код Ста ни ши ћа пре о сми шље но. На ра тор о ње му ми сли и пи ше из мак-
нув ши се би чврст осло нац са др жан у зна чењ ском по љу ко је се при род но ја вља у све сти 
чи та ла ца при са мом по ме ну по ре кла. Оно сто ји спрам зе мље ко ја ви ше не по сто ји, 
спрам је зи ка ко ји се ви ше не зо ве ка ко се звао. Чвор на ме ста по тен ци јал не иден тифи-
ка ци је обе сми шље на су и уки ну та, од но сно са вла да на има нент ном же љом за при па-
да њем: „Опи рао сам се фе ти шу по ри је кла и фан та зму на ци о нал ног иден ти те та. Био 
сам за при па да ње. Сву да гдје су ме хтје ли и гдје сам ја хтио би ти.“ Ста ни шић је све стан 
да је по ре кло де лом усло вље на и на мет ну та ка те го ри ја, те по ку ша ва да је ми сли с оне 
стра не на сле ђе ног. Чи тав ро ман пред ста вља сво је вр сну ме ди та ци ју о про шло сти, 
про же ту ам би ва лент ним од ре ђе њи ма пре ма вла сти тој и ту ђој зе мљи: „По вре ме но 
ме пи та ју осје ћам ли Ње мач ку као свој дом. Од го ва рам на из мје нич но да и не.“ За пра-
во, ако чи та о ци не све до че ја сном де фи ни са њу по ре кла, за си гур но пра те ли те рар но 
кон стру и са ње нео по зи вог пра ва по је дин ца да се у од но су на ње га ау то ном но од ре ди, 
упр кос сва кој усло вље но сти. По ри је кло је одр жа но у бес крај ним ди гре си ја ма, ис пре-
ки да но цр ти ца ма из јед ног жи во та, али не на пу шта тра га ње и нај у спе ли је је та мо где 
је тек на ни воу на го ве шта ја: „Пио сам во ду из пра дје до ва бу на ра и пи шем о то ме на 
ње мач ком. Во да је има ла окус по бре ме ну ових пла ни на ко је ја ни ка да ни сам мо рао 
но си ти, и по муч ној ла ко ћи тврд ње да ти не што при па да. Не. Во да је би ла хлад на и 
има ла је окус по во ди. Ја од лу чу јем, ја.“

Ста ни шић ре кон стру и ше про шлост по ли фо ном ат мос фе ром, укр шта ју ћи при че о 
пре ци ма с вла сти тим успо ме на ма. Та ко све до би ја ста тус ре ле вант ног све до чан ства, 
али је све му тај ста тус ујед но и од у зет. Упр кос мно штву гла со ва, по зи ци ја ко ја је од 
пре суд не ва жно сти је сте ја по зи ци ја, што по твр ђу је не дво сми сле ну ау то ре фе рент ност 
Ста ни ши ће вог По ри је кла. Сва ки по вра так Ви ше гра ду и Оско ру ши са мо је „вр ста пра-
сце на ри ја за мој ау то пор трет с пре ци ма“, као и „пор трет мо је пре пла вље но сти ау то-
пор тре том“, ре ћи ће на ра тор. По гла вље под на сло вом „Фраг мен ти“ на из ве стан на чин 
са др жи кључ за чи та ње мно гих на ра тив них по сту па ка и прин ци па пор тре ти са ња 
чла но ва по ро ди це ко ја је сли ка Ју го сла ви је у ма лом, „раз ба ца на по ци је ло ме сви је ту“. 
Сви де ло ви мо за и ка на ра то ро вог се ћа ња ујед но су и де ло ви не до вр ше ног мо за и ка 
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по ре кла. Он не мо же би ти до вр шен јер би та ко по ни штио соп стве ну при ро ду. За то се 
по ре клом на зи ва ју и ба ка, и Хам бург, и мај ка, и Оско ру ша, па и же ље на при пад ност, 
она „ко јој ни чим ни си при до нио“. По ре кло је, на кон цу, и рат, оки дач на ра то ро ве дис-
ло ци ра но сти. Ау тор успе ва да при по ве да о ра ту, а да га го то во не по ме не у оче ки ва ним 
обра сци ма, о из бе гли штву, а да у пот пу но сти из бег не ау то вик ти ми за ци ју, оства ру ју ћи 
та ко се би у ту ђи ни за дат им пе ра тив – да не бу де са мо „из Ју ге и из бје гли ца“. Сто га је 
По ри је кло, ако га узме мо као ро ман, упра во ро ман о уни вер зал ној људ ској из ло же но-
сти про ме на ма и при ла го ђа ва њу. Ста ни шић го во ри о ап стракт ним фе но ме ни ма, ка кво 
је по ре кло, док из но ва ства ра про жи вље но, оне нај бли же, ура ња у њи хо ву сва ко дне-
ви цу и ре ви та ли зу је про шлост у ви ду фраг мен тар не хро ни ке јед не по ро ди це.

Уко ли ко код Ста ни ши ћа по сто ји пре по зна тљи во еми грант ско ис ку ство љу ди, По-
ри је кло се од ње га су штин ски раз ли ку је у от по ру ко ји ау тор пру жа пред о дре ђе ном 
иден ти те ту из бе гли це. За то се вра ћа до ње го вих по чет них та ча ка и чи та о це са свим 
оку пи ра ла ким, теч ним при по ве да њем о свом али и сва чи јем од ра ста њу и са зре ва њу. 
Иа ко из бе га ва оп шта ме ста у са оп шта ва њу ре ги о нал ног ужа са рат них го ди на, Ста ни-
шић не би ра да ту про шлост пре ћу ти или ро ман ти зу је: „У Ви ше гра ду за ме не не ма не-
о п те ре ће ног мје ста. Го то во да не по сто ји сје ћа ње ко је је са мо лич но. Ско ро па ни јед но 
не до ла зи без до дат ка, без фу сно те по чи ни те ља и жр та ва и звјер ста ва ко ја су се он дје 
од и гра ла. Оно што сам не кад осје ћао из ми је ша но је с оним што о том мје сту знам.“ 
На ра тор до зво ља ва спре гу фик ци је и ствар но сти, јер је та ко оси гу рао мо гућ ност да 
увек из но ва од лу чу је о свом по ре клу. Баш за то што ау тор вра ћа по ве ре ње у при чу, 
на ив но би би ло по ми сли ти да је за вр ша ва ње По ри је кла ни зом по тен ци јал них кра је ва 
пре пу ште них чи та о ци ма на во љу не ка кав пост мо дер ни екс пе ри мент. На про тив, фраг-
мен тар ност је на че ло с ко јим овај пи сац во ди ли те рар ну бор бу и ис пи ту је ка ко да га 
са вла да: „Ли те ра ту ра је сла бо ље пи ло. При зи вам ци је ло и пре мо шћу јем по ло мље но, 
опи су јем жи вот при је и по сли је по тре са, а у ствар но сти за бо ра вљам ро ђен да не и не 
до жи вља вам по зив ни це за свад бе.“ Чи ни се да По ри је кло је сте оства ре но це ло, са чи-
ње но од де ло ва учвр шће них Ста ни ши ће вим су ге стив ним је зи ком ко јим го то во нео сет-
но пре ме шта фо кус с по тре сних сли ка ра та и из бе гли штва на па са же о мо жда и дир-
љи во-нај у вер љи ви је ис при ча ној Бо сни и јед ној ба ки у са вре ме ном тре нут ку.


