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Верујем �а је�ино ш�о о� љу�и ос�аје јесу �риче 
и за�о ми је нарочи�о с�ало �о ове, �о којој ће�е ме �ам�и�и.

Ружа �о� ле�ом, Мирко Демић

„Роман од прича” Ружа �о� ле�ом Мирка Демића својом темом, садр-
жајем и специфичним жанровским дефинисањем од стране самог
аутора повезан је с ауторовим петокњижјем које је посвећено животу
његових сународника из Хрватске. Пошто и дела из петокњижја нису
настала хронолошким редом, те је уводни део петокњижја „Ћутања из
Горе” најкасније настао, овај роман, по тренутку настанка постскрип-
тум петокњижја, по тематици коју обухвата, почевши од легенде о до-
ласку приповедачевих предака на просторе Баније, која долази до нас
из „мрака вијекова” могао би се истовремено сматрати и прологом пе-
токњижја. Ово поигравање редоследом у стваралаштву Мирка Демића
није нимало случајно ни ретко и упућује на цикличност људских суд-
бина и процеса стварања и на неразмрсиву испреплетеност и нераза-
знатљивост почетка и краја. Чини се да се тек на крају разазнају праве
димензије и значај почетка. „Роман од прича” најнеутралније је жан-
ровско одређење ако имамо у виду да су му претходилa следећа одре-
ђења романа из петокњижја: concerto grosso, ср�ско-хрва�ски роман,
(е�но)роман(ија�а), коме�ија бурлескне бесмисленос�и и фан�азма�
орија. Конвенционалније жанровско одређење овога романа сугерише
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и једноставнију и уједначенију композицију дела и у први план ставља
причу не само као композициону окосницу романа него и као његовог
главног јунака. Овај роман с романима из петокњижја повезује и ње-
гово морфолошко богатство које чине мит, легенда, предање, балада,
пророчанство, молитва, клетва, слово, речник, коментар, питалица,
тужбалица, афоризам, изрека, етнолошки запис, наук... 

Роман Ружа �о� ле�ом садржи педесет прича уоквирених легендом
о ружи под ледом. Оквирна прича је чест приповедни елеменат Де-
мићеве прозе који ни овај пут није изневерен. Легенда о ружи почетак
је породичног „Постања”. Започиње догађајем преломним за судбину
целе породице који има снажан симболички карактер: сусретом дале-
ког претка и приповедача, његовог потомка, на размеђи јаве и сна у
огледалу залеђеног издана. Стигавши на коњу до места које му је при-
вукло пажњу, далеки предак је „устукнуо пред лицем свог далеког по-
томка” чији је лик разазнао на површини леда. Сабљом је дотакао
ледену површину која се растопила, а испод му се указао „тек пупољак
руже”. Далеки предак „је добро разумијевао природу” и овај сусрет с
ликом далеког потомка за њега је имао изузетан значај јер у том тре-
нутку преузима одговорност за будуће нараштаје и надаље усмерава
своје одлуке и деловање имајући у виду управо њихово будуће по-
стојање и опстајање на овом месту. Убрзо одлази по своју породицу и
насељава је „око извора код којег је набасао на ружу под ледом”, око
места где му се живот указао испод површине непостојања. Мотив
руже под ледом јавља се и у завршној причи: расцветала ружа пркоси
зимској хладноћи и надолазећем непостојању приповедачеве поро-
дице на месту на које је вековима пре тога довео далеки предак.

Легенда о ружи под ледом у своје окриље окупља приче о одрастању
једног дечака и о главним ликовима тог одрастања, повезујући их у ро-
манескну целину. Свака прича независна је у тематском и композицио-
ном смислу и, уз легенду која их уоквирује, повезана је искуством
приповедача који расте од прича и у причама и приповедајући постаје
чувар својих предака, обездомљених рођака и сународника, чију је по-
стојбину заљуљао недавни земљотрес „лако као празну колијевку”,
управо причањем о њима. „Густином поетског неријетко сам заклањао
живот”, каже приповедач, који приповедајући овај роман, из приче у
причу, сведочи да и приповеда онако како је живео, покушавајући
често да сам убрза природни ток догађаја: индивидуално и универзално
преплићу се у густом поетском ткању, али се чини да се сама прича то-
лико брзо испреда и смешта јунаке у један универзални контекст и пре
него што су биолошки завршене њихове појединачне судбине. Тој ди-
намици доприноси и комбиновање различитих перспектива из којих
се приповеда, смењивање делова који су исприповедани из перспективе
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дечака и делова које углавном на крају приче у виду коментара даје од-
расли приповедач обогаћен сазнањима каснијих догађаја и животним
искуством, и у којима из те перспективе осмишљава и контекстуализује
појединачне догађаје и судбине у целокупну породичну причу и причу
о свом народу. Прича је приповедачев „тајни ковчег” у који смешта
своју породицу и сународнике, али истовремено и лик у роману који
их све наткриљује: „Испада да сам читаво своје дјетињство бјежао од
прича. И био увјерен да сам у томе успио. Међутим, оне су биле упорне
и, ево, прате ме као далека јека”. Прича је прибежиште и спас, чак и
кад је толико сурова као прича с натуралистичким елементима коју је
приповедач покушао да одболује приписујући је крајишком пророку
Леши Самоуку јер су ипак најмучније „оне приче које никако не могу
да се започну”.

Наслови прича у роману Ружа �о� ле�ом топоними су кључних
места дечаковог детињства и одрастања. Поетични су, а ипак тако пре-
цизно формулисани, као синопсис романа, да нико ко би кренуо да се
сналази на мапи овог појединачног одрастања и породичног наслеђа
ни сад ни убудуће не би могао да залута. 

Аутентичност приповедања у роману постиже се коришћењем тех-
нике сказа у шкртим, готово гномским дијалозима, једноставношћу из-
раза и богатством значења, што све доприноси томе да овај роман буде
универзална животна прича коју прича човек на граници, било кад и
било којој, покушавајући бар на овај начин да окупи свој расељени свет
који се раширио „као болест, али оног нашег у нама све је мање”.

Приповедач најстрашнијом речју из детињства сматра реч рас-
кршће и причу о одрастању и причу о својим прецима ствара управо
на значењској раскрсници на којој се укрштају разне стваралачке нити,
искључивости, контрасти, животне концепције ликова, прошлост и
садашњост, легенда и стварност, трагично и комично, вечно и пропад-
љиво, овоземаљско и онострано, светиње и чини. И породична кућа
на лакат, која је асоцирала на припадност сеоској аристократији, на-
лази се на раскршћу које је „мјесто укрштања злих погледа и окупљања
нечистих сила” и остаје на длану приповедача као запис који показује
свету с којим се сусреће. 

Слутећи да се нашао на крају свих крајева кад је реч о егзистенцији
своје породице на просторима Баније и Класнића Горњег, приповедач
трага за почетком свих почетака у времену „када се живљење подуда-
рало с бјежањем” и када се бежало „од живота и према њему”, „од смрти
и у сусрет њој”, „из једног царства у друго, из туђег у туђе” и када је ружа
под ледом зауставила његовог далеког претка, коњаника, који се у зале-
ђеном огледалу изнад ње на трен сусрео са одразом свог далеког по-
томка, потоњег приповедача овог романа. У причи под насловом
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„Циганска посла” Свети Ђорђе, породични светац заштитник, на икони
коју у селу продаје Циганка „био је налик на оног претка на коњу, нашег
родоначелника, о којем је до нас допирала загонетна и нејасна прича”,
с разликом што је „овај Ђорђе” „копљем пробадао змаја”, тако да се
„ружа испод леда из приче расцвјетала (...) на икони у змаја”.

Нашавши се у незахвалној позицији онога ко је на другој страни
огледала, на другој страни једног давног доласка свога претка на ог-
њиште и ко својом причом треба да затвори врата једног сада већ бив-
шег вековног опстајања које сеже од времена „када је Бог ходао по
земљи” до граница заборава, и крене „ка новој ружи под ледом или
звијезди репатици, не би ли стигао на крај свијета где нема ни леда ни
руже, ни буђења и сјећања на трње! Гдје пуца видик на непрегледну
пустолину људског заборава”, приповедач од почетка покушава да нађе
везе међу догађајима и ликовима кроз време, везе између њиховог сло-
бодног деловања и судбинске предодређености, и из приче у причу ве-
зује конце за небо како би свој завичај, претке и цео један опустели
географски и метафизиком обогаћени простор последњом сеобом пре-
селио на једино могуће место, у причу, где до њих не могу више ни ис-
торија, ни политика ни претећи заборав. 

Из породичног сећања и својих искустава приповедач испреда по-
родични мит, породичну космогонију, породични речник, али је идеа-
лизација ових митских представа и света детињства избегнута
иронијским дискурсима који свет ауторовог одрастања чврсто везују за
земљу. Стварање мита увелико је „олакшано” чињеницом да припове-
дач ствара породични и колективни, али не и национални мит јер је
прича коју прича, прича с границе, с оквира шире националне приче. 

Динамика приповедања темељи се на испреплетности дивинизације
и детронизације света предака, које су тако чврсто испреплетене и тешко
их је размрсити. Ако бисмо покушали да саставимо породични речник
приповедачеве породице и свет његовог одрастања, могли бисмо уочити
да они почивају на неколико кључних речи: суза, кућа, раскршће, Бог,
смрт, прича, туга, отац, мајка, бабе, деда, стричеви, тетке, сан, слобода,
земља, детињство, стид. Све ове речи у породичној причи имају специ-
фична значења, а та значења између осталог повезују ликове у времену
и кроз време и преносе се као неко имагинарно породично наслеђе. Оно
је истовремено и светиња и терет. Тако је, на пример, од свог прадеде
Михајла приповедач научио тајну усправног умирања, као у положају
молитве, али кроз генерације до њега је стигао и породични наук:
„Никад не путујте од мјеста до мјеста, већ од жене до жене”, који припо-
ведач коментарише из искуства времена садашњег: „Данас је сасвим
извјесно да они који његов савјет пренебрегавају - пеку се на тихој ватри
махнитости и неспокоја.” Улога хумора један је од кључних елемената у
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ткиву романа; кад прича на почетку „полети”, хумор је на крају при-
земљи. Приче као што је прича „Дижите се, мртви!” прави је хумори-
стички бисер и ведри доминантну сету већине прича.

Из приче у причу, идући од судбине до судбине рођака и пријатеља,
приповедач гради метафизичку грађевину од речи и у њу склања од
заборава породичне светиње и породичне таме. Свака светлост иште
своју муку. Из сваке муке боље се види светлост. У темељима овог по-
родичног здања смештенога за век векова на страницама књиге, као у
свом последњем, вечном уточишту, са својим подрумом и кроз векове
наталоженим мрачним слојевима, с подземљем „у којем обитавају ду-
хови предака”, у којем је остала приповедачева „змијолика душа” која
се у мраку „изувијала и савила као наврбабин срп и тако склупчана
остала да чека (његов) повратак”, налази се тајна рађања из муке
оличена управо у поменутом наврбабином српу, којим је пресечен
пупчаник њеног потомка, и њена суза која се сели из генерације у ге-
нерацију и лако се појави у очима далеког потомка, који нам оставља
коначни породични запис. И људи су, уосталом, како читамо у причи
„Дјеца од глине”, настали од земље и Божјих суза које је осушило сунце
„јер, све што је раздвојено можда јесте чистије, али је без живота”. Сузе
су у темељу људског бића: „Тако је и са људима. Кад год нестане нешто
од тог трога: Божјих суза, прашине или сунца – људи умиру. ”

Кућа има своје подземље, али и свој пантеон, као што и само село
има свој Олимп, Окир, највишу тачку на којој се налази и гробље. У
причи „Ми из Класнића Горњег” приповедач на ироничан начин ко-
ментарише ту горњу, олимпску перспективу: „Отуда вјеровање да је
нама из Кланића Горњег било лакше да се отиснемо у свијет, јер нам је
све било под ногу и ниспут, низбрдо или ниспоток, све до ушћа, све до
краја, све до дна. Одлазили смо са мање напора, али нам је зато враћање
(...) узво�у, ус�у� и узбр�о било теже и зазорније”. Поред породичних
светаца заштитиника, ту су и породични свеци као што је Свети дјед
Петар који је био толико добар, душа од човека, да га је мало ко „разу-
мео за живота”, а на чију су светост породици указали војници у посто-
лујно време ударивши бајонетом у дедину слику, али се слика сачувала,
а разбијено стакло му је изнад главе исцртало облик ореола. Деда је
умро од туге кад је дечак отишао у војну школу, а његову смрт су отуго-
вале краве с којима је за живота свакодневно разговарао и пазио их.
Изворна доброта појединих јунака романа као да је неразумљива и
тешко видљива сама по себи и спознаје се тек кад оду с овог света и увек
кад неко други из спољашњег света свесно или несвесно на њу укаже
укућанима који су њоме окружени. Доброта није само породично на-
слеђе, она у роману има и своју практичну функцију, доброта дословно
спасава живот дечаковим прецима када једног од њих, због неког доб-
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рочинства, прескочи војник „са самогласником на капи”, поштедевши
га судбине мученика из глинске цркве. Јунаци овог романа, потомци
ратника, не истичу се по својим успесима у рату, нису првоборци, не
јуришају у ратне подвиге и углавном побеђују у најтежој бици коју
имају у виду, бици часног преживљавања која се води на дуже стазе.
Они својим практичним деловањем више него речима помажу дечаку
да препозна истинске вредности и ревидира идеолошке ставове чијем
је деловању изложен током школовања у раном детињству.

Чланови дечакове породице су у врло блиској вези и са својим све-
цима заштитницима, с Богородицом и са самим Богом, који је некада, по
предању, силазио у њихове крајеве, али већ дуго „поучен оним што га је
снашло ходајући кроз наша села” није се „усуђивао да сиђе са неба”. С
њим разговарају и кад ћуте, непомињањем га штитећи од себе, њему се
моле, на њега хуле најгорим псовкама од којих „ни горе није био посве
безбједан” суочени с разним безизлазима док кроз време ходају „руку под
руку са смрћу”. Док се мушки део породице углавном активно разрачу-
нава и разговара с Богом, прави су бисер овога романа исприповедани
остаци некадашњег односа према православљу чији су носилац жене.
Дечакова бака се пред сан у мраку и тишини моли Богородици окренута
лицем „према брвнима”. У причи „Тајни ковчег” бака бојажљиво вади из
ковчега слику краља Петра Другог као дечака и показује је накратко деци
плашећи се да би то упознавање за децу могло бити опасно. Ни дечакова
наврбаба „никад није опсовала Бога ни закукала на усуд. Ћутке је живјела
и ћутке умрла. Зато је њена прича изаткана од најмуклије тишине и на-
чистије сузе.” Ови делови романа указују на обрнуто пропорционалан
однос спознавања и вредновања верског и националног идентитета у од-
носу на спољашње манифестације. Што су оне пригушеније, и што су
више у мраку и тишини, изгледа да су свест о идентитету и сама вера јаче,
као и да су главни носиоци и вернији чувари вере управо жене.

Кретање јунака романа у ствари је узмицање пред смрћу јер „ако
неко застане у ходу, смрт је приправна да га придржи и душу му пре-
несе преко небеских провалија”. Сталну и чврсту веза коју јунаци ро-
мана имају са својим прецима приповедач често коментарише с
иронијским отклоном: „То да је наша кућа „на лакат” најбоље се
видјело са небеса па није искључено да је прави адресат одаслане по-
руке боравио горе, у висинама”. Кућа је у роману реч пребогата значе-
њима, она није само нека конкретна грађевина, већ се односи и на
идеју куће која се пише великим словом К. Она је и исходиште и ко-
начно коначиште. „Не мислим на конкретну кућу, већ на саму идеју
Куће, на Кућу као последње уточиште”. Кад осете приближавање ко-
начног краја, неки ликови овог романа одједном устају и незнано куда
полазе правдају се тиме да морају да крену кући. 
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Ликови у роману од раног детињства суочени су са суровошћу и
смрћу, окружени божанским принципима, изложени нечистима силама
и у том ковитлацу покушавају да пронађу смисао свог постојања. Иако
укорењени у времену и простору у којем живе, малореки и шкрти у емо-
ционалном испољавању, они су у духовном и психолошком смислу
веома сложени и у себи расплићу универзалне дилеме и сукобе. Дечака,
свако на свој начин, упознају с реалним светом и паралелним световима,
с вером и сујеверјем. У овом контексту посебно се издваја прича „Дубок
сан” у којој је на поетичан начин представљена инфантилна представа
смрти као дубоког сна која се зачиње у младом бићу под утицајем прича
његових рођака. Јунаци романа се боре, свако на свој начин, да осмисле
овоземаљски и продуже свој потоњи живот у причама макар оне биле
испредене и од „тлапњи и неостварених жеља”. У свет крајишких моно-
литних јунака продиру дилеме и изазови нехеројског света, па се морају
одредити и према брачној невери, јавном испољавању емоција, вештини
преживљавања, жељи да осмисле свој живот и остану упамћени по било
чему, макар и незнатном, и да иза себе оставе управо свој наук, какав
год био, да се преноси и на будуће генерације.

Слика детињства у роману Ружа �о� ле�ом вишеслојна је и у основи
потресна. Далеко од идеализоване слике детињства коју срећемо код Ћо-
пића, чија су дела трајно обележила преломне тренутке у детињству
дечака. У једној од прича приповедач означава детињство не као идили-
чан период, него управо супротно од тога: „Послије свега се питам –
смијем ли се присјећати дјетињства без стида и кајања? Поготово –
смијем ли без осјећања кривице писати о њему?” Од самог почетка
живот приповедача одвија се на раскрсници живота и смрти, сна и јаве:
„Од првог корака сам се разболио од недостатка ваздуха, а можда и од
туге.” Управо од разних врста туге умирало се у његовој породици, од
туге за женом, за децом која одлазе на школовање или умиру, до туге за
завичајем. Из раскрснице утиснуте у сопственим длановима приповедач
покушава „одгонетнути своје детињство”. А то детињство не чине само
ликови попут Ћопићевог Петрака самарџије, којих у роману има много,
и догађаји као што су долазак телета на свет, уношење сламе за Божић у
кућу или удавање тетака, него се оно састоји и од мање светлих момената
од „прича од којих се леди крв у жилама”, као што су „учење охолости”,
„вјежбање суровости”, „успављивање пророчанством”, суочавање са
смрћу предака, суочавање са смрћу животиња, на чију је судбину припо-
ведач и сам вољно или невољно утицао, учење „лоповском занату”, су-
очавање с убиством које су починили његови блиски сродници, љубавни
неспоразуми услед ћутања... Живот је постављао препреке пред припо-
ведача, а он је свакој новој хрлио стрмоглављујући се. Његово турбу-
лентно одрастање на неки начин је предодређено колективним усудом
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мештана Класнића Горњег: „Небитне утакмице добијамо, а оне најваж-
није губимо несмотрено и расијано, па поразе проглашавамо побједама
и наклоности видимо тамо гдје их нема.”

Свакако најважнија особа приповедачевог детињства јесте мајка
према чијој души као према некој високој јели расте душа дечака. С
мајчином сузом самерава се душа дечака и њена суза појављује се у деча-
ковом оку. Мајчин лик присутан је у многим причама, али посебно у
двема, једној на почетку („Мајка земља и немирни курјуци”) и другој
на крају романа („Одумирање пупчаника”). Мајка је носећи стуб деча-
ковог одрастања, она обасипа дечаково чело пољупцима, али она прва
успоставља и границе дечаковог света и дели добро од зла, слободу од
забрањеног. Она је дечаку који је често у животу „палио ватре” родила
брата ветра, али њен чаробни прутић, с друге стране, кад нешто скриви,
буди „врискаву мелодију” дечаковог плача. Након једног дечаковог ис-
крадања из куће, мајчине батине су „подстакле безбожничку запита-
ност зашто (...) највише болова задају они који ме највише воле, они
које највише волим”. Мајчино име се не помиње у роману, она надраста
конкретну особу и постаје лично приповедачево божанство које се на-
лази не само на извору његовог живота, него је извор читавог света. На
једном месту приповедач каже: „Ни данас не могу да појмим постојање
свијета без мене и моје мајке. Али зато вјерујем да је читав свијет заједно
са мном – родила моја мајка.” Гледајући њену фотографију из доба де-
војаштва и немирне курјуке косе који се отимају њеним покретима док
их намешта, приповедач размишља о томе да ли је његовим рођењем и
мајчинством награђена или кажњена. Приповедач и његова мајка су
изузетно повезани и најмање комуницирају речима, али комуницурају
покретима, погледима, сузама, тугом, уздасима, препознавањем једнога
у другоме. Мајка је заслужна за одржавање породичне целине и успо-
стављање склада од нереда. Мајка је чувар породице и наредна је свему
што јој живот носи. Чини се да је њена родитељска величина између
осталог и у томе што је своју децу од почетка укључивала у живот и није
их штедела ни од светлости ни од туге, ни од страха од маћехе ако она
више не буде могла да подноси товаре живота на својим плећима. Она
свог малог дечака од најранијег детињства води од лекара до лекара не
би ли нашли лека за његову осетљивост и болешљивост, води у потрагу
за одбеглим неверним оцем чија слобода чини да у дечаковим очима
порасте до легендарних размера, у зимско јутро води га на пијацу, су-
очавајући га с неуспелом продајом живине и са сузом разочарања у оку,
она своју малу децу води на њиву да цео дан копају кукуруз и да безна-
дежно чекају оца да им помогне. Мајка је монолитна фигура дечаковог
одрастања. За разлику од ње фигура оца је фрагментизована, а делови
те слике се губе у реалности дечакове свакодневице. Дечак се диви оче-
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вој слободи, али након једног очевог повратка кући као кривца „један
дио њега се никада није вратио”. Свог оца поштара дечак пореди са по-
кретним громобраном који је свесно привлачио животне опасности.
Од својих предака није наследио вештине рада у рукама: „Једино му се
посао са писмима и женама није отимао”. У дечаковим очима слика оца
тешко може да се заљуља и он расте у дечаковим очима, поприма неве-
роватне способности, али на крају једне такве визије ипак „нестаје у
мраку, лагано, као привиђење.”

Поред ликова приповедачевих родитеља, у роману упознајемо ли-
кове његових бака и дедова, стричева, тетака, рођака, комшија и
пријатеља. Свако од њих уткива нит свог постојања и своје животне фи-
лозофије у душу дечака приповедача, који у уводној причи себе дефи-
нише као „усамљено биће” коме су „страхови једино друштво”. Јунаци из
његовог окружења својим причама и деловањем наизменично хране и
разгоне дечакове страхове, истовремено га збуњујући и јачајући.

Роман Ружа �о� ле�ом динамичан је због тога што се његов склад
гради на нестабилном темељу парадокса који је у самој основи живота,
али та грађевина, иако лишена чврстих темеља, више се издиже у ме-
ђупростор између неба и земље, пропадљивог и вечног. Отуда овај, по
тону никад личнији Демићев роман, истовремено постаје и најунивер-
залнији. Иако су у њему приказане специфичне људске судбине, он
оставља велики простор читаоцима за препознавање, допуњавање и
дограђивање својим породичним искуствима и тај остављени простор,
његово је велико богатство. Након петокњижја посвећеног свом про-
гнаном национу, Демић се у овом роману враћа нуклеусу, породици,
почетној и базичној тачки и човека и народа. Овај роман открива и
чудесан стваралачки пут Мирка Демића када је реч о приповедању о
судбини његових сународника. У књигама које су посвећене овој теми
пратимо пут од прапочетка до „краја свих крајева”, у којем је пове-
зујућа нит једна суза понорница која иде од претка до претка и једна
прича која осмишљава путовање ове сузе.
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