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�Pristupi

Светозар Кољевић

О Ма лО ви ће вОМ Је дру на де

Шта да ка же мо о ро ма ну, об ја вље ном 2014. го ди не, чи ји мо то гла си:
„На ша пер спек ти ва је у на шој ре тро спек ти ви“?1 У пр ви мах би чо век,
да ка ко, не без раз ло га, по ми слио да је ту реч о на шој са да шњо сти, о
„бе суд ној зе мљи“2 у „бе суд ном све ту“ неогло ба ли зма, еко ном ског те ро -
ра, ухо ђе ња и при слу шки ва ња ма сов них  раз ме ра, ко руп ци је и без оч -
не раз у ла ре но сти у лич ном жи во ту, о  да на шњој ствар но сти у ко јој би
нам је ди но „је дро на де“ би ла про шлост у ко јој су љу ди би ли бар по не -
кад на дах ну ти не ким че сто нео ства ри вим, опа сним,  али ча сним иде -
а ли ма. Ме ђу тим, ово де ло је, ка ко нам пи сац ка же у под на сло ву  на
ко ри ца ма, „ро ман о нај по зна ти јем де зе ну на све ту“ – о пла во-бе лим
мор нар ским ма ји ца ма ко је је као свест ки хит ca sual мо де, као „све вре -
мен ски tra de-mark“ (88), про из во дио у Ба ри ју с ве ли ким фи нан сиј ским
успе хом Ни ко ла Сме ки ја, по то мак древ не пе ра штан ске по ро ди це, ко -
ји је, на дах нут за ви чај ном но стал ги јом, ре шио да пре ме сти тај свој
про из вод ни по гон у Пе раст. 

1 Тај мо то је реч Ми ло ша Ми ло ше ви ћа (1920–2012), „ад ми ра ла  Бо кељ ске мор на -
ри це, 13 вје ко ва ста ре ор га ни за ци је За лив ских по мо ра ца“. Ви де ти Ni ko la Ma lo vić,
Je dro na de, La gu na, Be o grad, 2014, str. 13. Ми лош Ми ло ше вић се уз гред по ми ње и
у овом ро ма ну на стр. 143. – У да љим на во ди ма из овог ро ма на бро је ви стра ни -
ца да ти су у основ ном тек сту у за гра да ма.
2 Ова ко на зи ва Цр ну Го ру поп Ан дри ја у Ла жном ца ру Шће pа ну Ма лом. Ви де ти
Пе тар II Пе тро вић Ње гош, Шће pан Ма ли – Про за – Пре во ди, ре дак ци о ни од бор Н.
Ба на ше вић и др., текст Шће pа на Ма лоg при ре дио и об ја шње ња на пи сао Ми ха и ло
Сте ва но вић, текст Про зе и Пре во dи при ре дио бе ле шке и об ја шње ња на пи сао Ра до -
ван Ла лић, Це ло куп на де ла Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, Сед мо из да ње, Књигa че -
твр та, Про све та, Бе о град, 1980,  стр. 165 (IV, 727 – деј стви је че твр то, стих  727).



Пр во бит на за ми сао из ра де ма ји ца по „Сме ки ја стан дар ду“ („Smec -
chia stan dard“, 89) ста са ла је на исто риј ској под ло зи: „мор на ри на обје
стра не у кла ни ци код Тра фал га ра, 1805. го ди не, у од суд ној би ци из ме -
ђу бри тан ске и фран цу ске мор на ри це“ (88) има ли су „иден тич ну мор -
нар ску но шњу“ (88). „Пр ви пут у исто ри ји, обје су стра не одје ћом већ
са свим на ли ко ва ле јед на дру гој“ (88–89), али су, „по не сре ћи“ би ле „по -
ди је ље не је зи ком, вје ром и ни ти ма ко ји ма су их од о зго до ме ђу соб ног
ис тре бље ња по вла чи ли њи хо ви европ ски су ве ре ни“ (89). Али Је dро наdе
је, из ме ђу оста лог, и ро ман у ко ме се у фраг мен та ри за ци ји ње го ве рад -
ње жи во пи сно и про тив реч но огле да ју су штин ска обе леж ја људ ског ро -
да на под ло зи је дин стве них и дра ма тич них ле по та бо ко ко тор ског
за ли ва. При ли ком пр вог су сре та Ни ко ле Сме ки ја с гра до на чел ни цом,
„по те шта ти цом“, она га упо зо ра ва да је „ва жно“ да зна, због по сла ко ји
је пред њи ма,  да је она „про сти тут ка“, те да упра во – у том свој ству? –
мо ра да се спре ми да  при ми „за лив ског Пред сјед ни ка“ (24). Не ма сум -
ње да је гра до на чел ни ца искре на ко ли ко и по слов но пред у зи мљи ва
же на, па ни је ни чу до што су све Пе ра штан ке ли стом за њу: „На зи ва ју
је кур вом, зли је зи ци, али то је на ша же на, ста ра Пе ра штан ка, пра ста -
ра! Пр ве је већ го ди не об но ви ла оп штин ску са мо стал ност и вра ти ла у
Град не ко ли ко хи ља да по то ма ка“ (50). Па и је дан од ста ро се де ла ца,
Кри ле Кри ло вић, под ра зу ме ва да је кур ве рај не из бе жан у по ли ти ци:
„Ма ри ја Зма је вић је, као што зна мо, кур ва“, али се за ла же за са мо стал -
ност у вре ме кад се де мо кра ти ја про кур ва ла, па о „исти ни не ра до го -
во ри“ (163), кад је тај на вод но де мо крат ски „си стем по чео се бе да
бра ни и на ме ће си лом, те же ћи при том да пре ра сте у де мо крат ску мо -
на рхи ју – нај ви ши об лик не га тив не по ли тич ке ево лу ци је“ (163), у ко -
јој ће  ко нач но „Ује ди ње не зе мље“ (163) од у зе ти  су ве ре ни тет др жа ва ма
под сво јом вла шћу. У том про це су сву по ли тич ку власт ће пре у зе ти
хо мо сек су ал ци или ле збеј ке, за ни мљи ви али не плод ни – као и по ли ти -
ка ко ја од пам ти ве ка не мо же ни шта да из ме ни у су шти ни су ро ве исто -
ри је људ ског ро да и ње го вих за луд но пле ме ни тих сно ва.                                                                                                                                                                                 

Као од бра на Пе ра ста од те ро ри стич ког „де мо крат ског“ гло ба ли зма,
оли че ног и у су сед ном Ко то ру, овај ро ман од зва ња као ва пај за са мо -
стал но шћу ко ји се до зи ва са све ко ликом по мор ском исто ри јом гра да.
„С пла ни ном иза ле ђа, не што ви но гра да и ко за по плод ним ви син ским
ка ска да ма“, Пе раст ни је ни имао дру гог из бо ра не го да ша ље сво је си -
но ве у по мор це: „да бу ду moz zi – ма ли од па лу бе, па мор на ри, па офи -
ци ри, па ка пе та ни, бро дов ласни ци, ујед но и ме це не, но све ври је ме –
и рат ни ци“ (26). „Бро до гра ди ли ште ту по сто ји од 1336, а по мор ство
од вре ме на [...] пра ста нов ни ка за ко је се зна да су по пе ћи на ма је ли
шкољ ке, а по мо ру да су му уз оба ле пло ви ли у из ду бље ним бо ро вим
де бли ма“ (26).  Два де сет дру гог ју на 1624. све же не су по ле те ле са оба -
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ле уз стр ма сте пе ни шта, јер се „у тај час, из не на да!, пред Гра дом без
му шких гла ва!, по ја ви ло три на ест! ал жир ских и ту ни ских га ли ја! 2.000!
об ре за них, Бо же, пи ра та!“ (43). Стар ци су по кла ни, же не по пи рат ском
ре ду си ло ва не („пр во ћер ка, па же на“), све зла то и сре бро, „рав но
100.000 ду ка та“ од не се но, у роп ство је „од укуп но 650 од ве де но 450 ду -
ша“: „све су би ле би ра не; или осје ме ње не, или сје ме ни тељ не, или за ко -
ју го ди ну пу не“ (43). Мом чи ћи од два на е стак го ди на сме ста су по че ли
да ри ба ју „па лу бе на је дре ња ци ма“ и као ма ли од па лу бе сти чу с пи ра ти -
ма пр ва по мор ска ис ку ства. „Ка ква год, Ве не ци ја је искре но за бри ну та“
због тих бу ду ћих по мо ра ца ко ји од лич но по зна ју ње не те ре не, па сма тра
да се не би сме ло до зво ли ти „ства ра ње су пер-пи ра та“ (44). „Пе ра шта ни
про да ју што има ју“ (44), све сем је дре ња ка: „Бог и они от ку пљу ју сво ју
крв“ – „у по след њи трен и сре ћом још увек хри шћан ску“ (44).

Али по да на шњем Пе ра сту на све стра не су се раз ми ле ли са вре ме -
ни ту ри сти „ко ји не зна ју ни гдје су да нас ру ча ли“, ко ји „са мо бр зо на -
сто је да оби ђу све“, „дуж бог зна чи јим аутор ством про пи са не ру те“,
иако је „све gа [...] на про сто пре мно го. Чак и у ма ле ном Пе ра сту“ (37).
Не ки до ла зе и „пло ве ћим кру зе ром“ Co sta mi ste ria, ко ји из гле да као
„ту ри стич ка пло ве ћа пла ни на“, осве тље на „бље шта ви је од Ко то ра“,
„пло ве ћи Граd у ми мо хо ду“, „пло ви ло ску пље од све ов да шње тра ди ци -
је“, ко је је „за сје ни ло мо ре уз Ве ри ге и оба на спрам на рта“ (120). С ка -
рак те рис тич ним неогло ба ли стич ким по ру ка ма: „Ми до пло ви смо до
вас, а ви, три це исто риј ске? Ло ви те пла ве ри бе сар де ле? При ми тив но,
као и при је хи ља ду го ди на.“ „А же ли те да има те у вла сни штву ове је -
дин стве не оба ле? Ци ви ли за циј ски ре тард. Мрш!“ (120). 

С дру ге стра не, емо тив ни жи вот Ни ко ле Сме ки ја у Пе ра сту про цве -
та ва од тре нут ка кад угле да мла ду ле по ти цу Ма ри ју Ви ско вић ка ко се -
ди на јед ном сте пе ни ку и ла ки ра нок те на но га ма:  њих обо је се сме ста
ерот ски и чул но бу де у веч ни сан људ ског ро да. Ње го ва „Пе не ло па“ му
од пр вог да на ша ље че зну тљи ве елек трон ске по ру ке, крат ке  као да су
„у бо ци“ (90): „Ми слиш ли на ме не? М.“; а у истом ду ху и он од го ва ра:
„(!) Н.“ (90). За тим сле ди из лет у чам цу, до ма лог за ли ва са смо квом
чи ји пло до ви и ли шће чи не хла до ви ну, по љу бац „у длан ко јим сам је
по ми ло вао по обра зу“ (133), слут ња да „љу бав не по зна је оба ле не го
прет по ста вља про стран ства“ (133), па  про ва ла чул ног ужи ва ња у ду -
би на ма, у пли ћа ку, у чам цу, у за јед нич ком жи во ту у па ла ти Сме ки ја, на
из ле ту би ци кли ма по ци чи зи ми до Хер цег Но вог. Ерот ски за но си ста -
па ју се на том из ле ту с ле по та ма ви ди ка; а на Тур ском рту Ма ри ја ће
по че ти да ври шти од из бе зу мље ности. „До те се мје ре с до ми нант ним
по гле дом на цр кве по Пе ра сту, па ла те и ули це, мо гао да опа зи над ре -
а лан при зор: хи ља ду ме тар ске пла ни не је ди ног сре до зем ног фјор да
огле да ле су се у огле да лу од ле да“ (206). А пред по ја вом бро да на пу чи -
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ни где ни је би ло ле да, на Ма ри ји ном ли цу се ви ди „да упра во жи ви
тре нут ке јед ног од нај љеп ших пу то ва ња у жи во ту!“ (222).

По не ка смет ња на ве за ма, као што је Сме ки је ва по ми сао да је „усах -
нуо број те ле фон ских по зи ва“ (222) от ка ко је до шао у Пе раст, по вре -
ме на ви бра ци ја ње го вог све зна ју ћег мо бил ног те ле фо на ме ђу „пал ма ма
и маг но ли ја ма“ (223) са мо их под се ћају да су у не ком дру гом све ту. Па
и кад му Ма ри ја ста ви „ру ке око вра та“, он ће у пр ви мах ре ћи „Ако
сад поч не мо да се љу би мо, ни кад не ће мо пре ста ти. И не ће мо се за да -
на вра ти ти у Пе раст...“, да би нам од мах на по ме нуо: „и он да смо се љу -
би ли. И сми ја ли“ (221). У том зна ку од зва ња и Ма ри ји на реч: „Ми слим
да сам са бра ла све да на шње ље по те“ (223). У исти мах чу дан низ сли -
ка ло кал не ерот ске сва ко дне ви це леб ди још нео бич ни је кад се су о чи -
мо са за но сом јед ног по ста ри јег по ли тич ког функ ци о не ра ко ји ми лу је
пет на сто го ди шњег ма ли ша на, го лог ко од мај ке ро ђе ног, по бу ти на ма
и још по не где (125–127). А по ред то га ту су и сли ке ти неј џер ског она -
ни са ња (146); као и ег зи би ци ја хе те ро сек су а ла ца (151). Упра во у том
зна ку су сре та три ви јал не ко ли ко и уз ви ше не са да шњо сти за пра во и
жи ви рас ко шна реч овог ге о граф ског, по ли тич ког, исто риј ског, са вре -
ме ног и љу бав ног ро ма на о ра зним за ста ре лим ства ри ма и по ја ва ма,
ко ји нас опо ми ње да је на ша „пер спек ти ва у ре троспекти ви“: И да је за -
луд бе жа ти.

А та при ча о оно ме што пред сто ји за о кру жу је се као три јумф гло ба -
ли зма у не по сред ној бу дућ но сти, у ко јој су тај ку ни и ма фи ја ши вла сни -
ци це лих обла сти, у ко јој је свет по де љен на све моћ ни За пад и угро же ни
Ис ток. У том све ту не пре ста но се во де ло кал ни ра то ви, а тех ни ка при -
слу шки ва ња и по сма тра ња да ле ко је уса вр ше ни ја од да на шње, за хва љу -
ју ћи сек су ал ном де мо кра ти зму и про гра му Go o glе, ко ји све ви ди, чу је и
ра пор ти ра. Та ко ова при ча из ра ња из про шло сти у бу дућ ност као низ
сли ка из о па че них, пот пу но ис пра жње них или про ра чу на тих лич них од -
но са, ко ји  се на зи ру већ у на шем, са вре ме ном све ту да би се уско ро на -
шли на оку пу у још мно го жи во пи сни јим об ли ци ма. А тај про цес је
на вод но по чео као ве ли ка под ва ла још 11. сеп тем бра „ре жи ра ном на -
ме штаљ ком“ (272), „нај ве ћом од свих об ма на“, „ка да су у два обла ко де -
ра њу јор шког Свјет ског тр го вин ског цен тра уда ри ла два пут нич ка
ави о на“ (276). У ро ма ну се из ри чи то не ка же ко је и за што ре жи рао ту
„на мје штаљ ку“, мо жда сто га што се она ја сно под ра зу ме ва, а мо жда и
за то што не од зва ња исто риј ски убе дљи во, па би та ко до ве ла у пи та ње
и је дан од круп них ис ка за глав ног ју на ка. У сва ком слу ча ју, ру ше ње
Свет ског тр го вин ског цен тра омо гу ћи ло је у књизи Је dро на dе уво ђе ње
гло бал не стра хо вла де ме ра без бед нос ти, на вод но у бор би про тив те ро -
ри зма свет ских раз ме ра. Та ко се у овом ро ма ну до бро вољ ци тзв. ми ров -
них сна га Уjедињених зе ма ља пре ба цу ју у Тек сас да би се об ра чу на ли с
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„уну тра шњим те ро ри сти ма“ (!), а обе „Аме ри ке“ по ста ју „пу не кон цен -
тра ци о них кам по ва, у ко ји ма љу де му че и уби ја ју“ (284). У ду ху та квих
и слич них ак ци ја 1999. го ди не „Ује ди ње не зе мље бом бар до ва ле су Ко -
со во и ци је лу Ср би ју про јек ти ли ма с оси ро ма ше ним ура ни ју мом“ (284),
што је пред ста вља ло не са мо „кр ше ње ме ђу на род ног пра ва“ не го и по -
че так „Ве ли ког ра та“ (284). У том ра ту се на са мом кра ју ро ма на „ври -
је ме за га ди ло бр зи ном“ (284), с ко јом ће Ује ди ње не зе мље ба ци ти и
пр ву „ну кле ар ну бом бу“ (307). А то ће у Ма ри ји ним очи ма озна чи ти
„ко смич ку не прав ду, све оппшти крах, по топ, јад, би је ду, очај, глад, бо -
лест, рат, ну кле ар ни хо ло ка уст“ (308). И то у тре нут ку ка да је ве ли ка
љу бав Ма ри је и Ни ко ле, ко ја зра чи то ком це лог ро ма на, овен ча на пред -
сто је ћим ро ђе њем де те та. Је dром на dе? У том сми слу, као са врем на ан -
ти ту то пи ја, овај ро ман на ста вља тра ади ци ју Хак сли је вог Вр лоg но воg
све tа и Ор ве ло ве 1984, књи жев них оства ре ња ко ја у по ре ђе њу с Је dром
на dе да нас бе за зле но од зва ња ју.  
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