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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

РАСЛОЈАВАЊЕ ЖИВОТА
(Роман Сара Пе ра Сарића)2

САЖЕТАК. Роман Сара (2008) Петра Сарића (1937) је узбудљива прича о животу једне породице у брдима на граници Црне Горе и Херцеговине од њеног
невољног осамостаљења (деобом међу браћом) непосредно пред Велики рат (тек назначен) све до II светског рата, када долази до њене дезинтеграције, раслојавања и пропадања. Сложене структуре у којој се традиционални исказ (приповедање у трећем лицу) меша са техником тока свести. Занимљиво је да је у самом роману наглашена аутопоетичка
визија стваралачког концепта. Текст је покушај да се роман осветли
(протумачи) из позиције самог романа.
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Роман Сара ПеLра Сарића сасLоји се из 9ва 9ела; у њему су оJрађена, и DрисуLна, 9ва велика раLа војевана на DросLору Црне Горе и
Херце:овине, Први и Дру:и свеLски раL, али оJа некако у Dоза9ини, скрајнуLа; Први свеLски раL сасвим, DримеLан Lек као 9алеки
о9сјај, Дру:и 9аL нешLо Jлижи, али Lако 9а ње:ово Dо:уJно 9ејсLво 9олази Lек са ње:овим завршеLком, Lачније, Dосле ње:ово:
завршеLка.
То је роман о 9еоJама (,,ДиоJа нас је смела. Она је, мож9а, највећа Lајна: Dо:ле9аш с ове сLране, 9очека Lе зло; Dо:ле9аш с оне,
9очека Lе о ро). О 9еоJама у Dоро9ици и самом човеку, у Dрвом
9елу, и о 9еоJама међу љу9има, уоDшLе, у 9ру:ом 9елу романа.
,,Причи LреJају круDна зJивања”, исLиче је9на о9 јунакиња ове
Сарићеве DовесLи, Анђелија. На шLа јој :лавна јунакиња, Сара, о9:овара: ,,Све наDисане књи:е, и исDричане Dриче, Dокушавају 9а
се DриJлиже исLини, која је 9алеко заLо шLо је Lу, око нас” (Сарић, 2008, сLр. 62). Или, ,,ка9 се 9уже нишLа не 9о:ађа, човек је
Dринуђен 9а измишља”, каже се из ауLорске DерсDекLиве (Сарић,
2008: 74). Па заLим: ,,Нека9 се у 9ужини Dриче крије че:а нема у
њеним речима” (Сарић, 2008, сLр. 81). ЗаLим ,, Оно у чему нема
ниче:а 9о исLине, није за Dричу” (Сарић, 2008, сLр. 99). То је ауLоDоеLика Dишчево: сLваралашLва у овом роману. Из наве9ено:а се
може заDазиLи 9а она није је9инсLвена. КонLраверзе DраLе овај
роман о9 DочеLка Dа све 9о краја.
Сарино ,,Примај колико мо:неш, о9Jацуј колико мора9неш”,
(Сарић, 2008, сLр. 62), као 9а је најJоља, најоJјекLивнија, DреDорука за чиLање романа Сара П. Сарића.
Дело Dосе9ује изразиLо 9вочлану сLрукLуру, занимљиву са9ржину и још занимљивију, чини се, форму. Оквир романа чини
9рушLвена заје9ница ВукоLића и Бањана и зJивања унуLар Lе заје9нице, али, наравно, и унуLар шире: DросLора. Форму – ликови,
Dре све:а :лавни лик Сара. Иако је Lо DреLежно и Dо:лавиLо
9рушLвени и Dоро9ични роман, Сара, а он9а и Јаков (у Dоје9иним
се:менLима, фра:менLима, и 9ру:и), :а DоеLизују у Lој мери 9а је
Lо и DоеLски роман, а заLим :оLово у равномерном о9носу – и
Dсихолошки.3 А Lо :а све чини и 9осLа сложеним 9елом. ГусLи засLори Dокривају овај слојевиLи роман. УDркос Lоме, или и захваљујући Lоме, осLаје оLворена ње:ова нескривена узJу9љивосL. На релацији ,,између фанLазма:орично: и сLварно:, и
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Сарићев роман је, исLиче М. Е:ерић, ,,развијена свес о ,сихолошком, освојена
у све Lри Dсихичке 9имензије: као ин иви уално несвесно, као ,оро ично несвесно и колек ивно несвесно”– (Е:ерић, 2010, сLр. 727). На:ласио ауLор.
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измашLано: и мо:ућно:” (Не9ић, 2014, сLр. 125). Све су Lо осоJеносLи које знаLно уLичу на вре9носну комDоненLу 9ела, чесLо
сјајну DоDуL Dрвине, Lако 9а се чини као изненађење, чак и онима
који 9оJро Dознају Сарићев Jо:аLи и сложени романескни оDус.
Роман Сара је, наиме, неоJично консLруисан. ЗаDраво, консLруисан је Lако 9а Lо неоJично у њему није само неоJично, не:о
Dонека9 из:ле9а више не:о неоJично, уDраво чу9есно неоJично;
:оLово као књижевни ексDерименL. То је је9ан, сLилски, елеменL
ово: 9ела. Као 9а је Jио ма:ијом осенчен. У најкраћем он Jи се
свео на ово: исDреLураносL Dрича, или, Dо:уJљени ре9осле9 Dрича у низу, Dриче које су из неко: разло:а Dомешане у низу (ре9у),
Dа он9а као неDажљиво, као хаоLично а у сLвари, веома Dажљиво
о9аJиране (смешLане) у нови низ (ре9). НешLо се најDре 9о:о9ило, Dа се он9а Dрави осврL како се Lо 9о:о9ило, увек уз 9о9аLно
DреDлиLање. Може се Lо именоваLи и као Dаралелни Lок DриDове9ања, или као свеDрисусLво DриDове9ања (инLензивно DриDове9ање, DриDове9ање као сврха самом DриDове9ању, DриDовe9ање Dо сеJи), о9носно као LоLално DриDове9ање, или
DриDове9ање LоLалиLеLа. НереLко, на Dример, у је9ној исLој реченици, сLруји исLовремени (Dаралелни) исказ о 9ва различиLа,
међусоJно чак суDроLсLављена, 9о:ађања, наравно, визуелно о9носно :рафички засеJно о9војена у LексLу. То је оJично (уоJичајено) DриDове9ање и DриDове9ање на начин Lока свесLи (које
DраLи Lок свесLи).
Није ушао у КолиJу; јуче сам кришом сам о ио у цркву; високо на9
њим, у рачвама јасена и ораха, изукршLане зраке и сенке; ,ослушао
сам Сару, и клечао ,ре Хрис ом; зраке и сенке, исечене и наJацане
је9не Dреко 9ру:их, ви9ео је Lако јасно 9а му се чинило 9а их, ако
Jи се DоDео :оре, може сложиLи у сноD; свако се, у ,онечему, моли
рукчије; неуласком у КолиJу, а и Dо ње:овом о9лажењу, ви9ело се
9а није оJавио оно зJо: че:а је 9олазио; свако има своју моли ву,
ис у само ,о ријечима; Dо9 њим се укршLале но:е, изна9 корачаја
Lело мировало као 9а је сLајало исDре9 КолиJе; Dрошао је Dо9но
уљаника, Dрема кући; ,ре свима је, ез зазора, рекла а и равка и камен имају своју ушу, и а са с рахом о лазимо у цркву; Dчеле су DролеLале, и зун9але, око ње:ове :лаве; Сара је ,ромијенила мој живо …
(Сарић, 2007, сLр. 11)

НасуDроL Lом високом сLилу DриDове9ања који је, DросLо нео9ржив на 9ужи Lок, иако је DриDове9ање свеже, иноваLивно, науисLину з:ођено, Сарић, у:лавном, DриJе:ава конвенционалнијем начину изражавања. Али је и оно 9осLа занимљиво и у њему
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има неоJичне з:уснуLосLи и леDоLе. НажалосL, и нереLко и Dрилично JаналносLи. На Dример, је9ан о9 Jраће, најмлађи – Бориша, у ноћи, Dосле 9еоJе, оDсе9нуL Саром (снајом, шLо иDак није
чу9но; сви су њоме оDсе9нуLи), ви9и Сару:
,,Бориша, као 9а је о9неку9 синула чу9есна свеLлосL (иако месец
Jеше 9уJоко иза оJлака), оLкрива 9а из ове ноћи, као из ње:ове
мисли, васкрсава силуеLа жене. ВеLар је 9у:у свилену хаљину у:онио између њених сLе:на, разносио расDлеLене косe. Је ли Lо Сара
силази с неJа?!; или је Lишини, којој није Jило 9овољно шLо ју је
чуо, DосLало неоDхо9но 9а је и ви9и?!” (Сарић, 2008, сLр. 27).

Или је Lо, мож9а, знак JолесLи, изнена9а на:овешLене о9 саме
Саре (,,враћали се уназа9 – 9о оне вечери ка9 се, за софром, Сари
омакло оно о њиховој олес и; и ка9 су сви Dрекинули с јелом”)
(Сарић, 2008, сLр. 15). Писац је у Dриличној мери оDLерећен чу9има Dа и чиLаоце Dокушава 9а уJе9и у Lа чу9а:
,,КрсLиња о9Jијена, 9а не може Jез Dри9ике, чан:ризања и заDове9ања; и ка9 је ухваLе њене з:ране, она нико:, ни DроLивника, не мрзи; за Турчином (Lако ов9е зову муслимане), ко:а је Dосекла у сукоJу на Скорча :ори, суLри 9ан, DусLила је сузу. Брзо је Dрође. КрсLиња је КрсLиња” (Сарић, 2008, сLр. 22).

ДоJро, нека је КрсLиња КрсLиња и шLо је Jрзо Dролази љуLња,
али како је Dосекла човека, и никоме нишLа, Dа нека је он и Турчин, какав је Lо сукоJ Jио, ка9а је Jио? Све се Lо мора казаLи, све
се Lо мора оJјасниLи. Или Lа Dрича која се DроLеже кроз чиLав роман
,,о 9алеким Dрецима, оDеваним косовским јунацима. […] Косовски
ВукоLића-јунаци су ПренLо, Јанко и Машан. У великој Jици, ʼу којој
је о9 АзијаLа Jрањена ЕвроDа’, Dосекли су DеLорицу Турака, јуначки
Dо:инули, ушли у наро9ну Dесму и исLорију, оJезJе9или сеJи месLо међу косовским JесмрLницима, а ВукоLићима славу коју они, за
разлику о9 9ру:их, нису умели 9а корисLе” (Сарић, 2008, сLр. 63).

ОLку9а Jаш DеLорицу 9а Dосеку? Зар нису више? УосLалом, :9е
Lо Dише? Чиме Dисац 9оказује њихову јуначку Dо:иJију? Ко су
осLали ВукоLићи који се њиховом Dо:иJијом нису окорисLили?
Писац може рећи 9а је Lо миL. Али је миL само он9а ако за соJом
не Dовлачи никакву сумњу. ЗашLо је Dисцу Jило DоLреJно 9а Lолико сеже у DрошлосL? Или 9а и9е Lако 9алеко, чак у Америку?
Да искаче из основно: Lока DриDове9ања? У Америци је Jио Сарин JраL Милош, који им је Dослао новац за из:ра9њу куће, али
зашLо Lа Dрича о ње:овом Lоликом заимању, о ње:овим хоLели346
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ма у којима су о9се9али амерички Dре9се9ници?…
,,У Чика:у имао је неколико хоLела, а у Њујорку је9ан, највише класе: у њему су о9се9али Jо:аLи Американци и сLранци, и Dре9се9ници САД: Вилијам ТафL 1912. и Ву9ро Вилсон 1916. и 1917. :о9ине.
Вилсон је 29. сеDLемJра 1927, за квалиLеL и услу:у, 9аривао Милоша зла ним кон иром” (Сарић, 2008, сLр. 68).

Чему Lај 9аLум? Чему Lо америчко 9аривање срDским 9аром? ЗаLим, ка9 Јаков у раз:овору с кумом Луком оJјашњава значај Књи:е: ,,Сара је склона ка9 Jи имала коме, 9а оJјашњава 9а у Lом хаосу вла9а Jожански Dоре9ак, као у васељени” (Сарић, 2008, сLр. 80).
Говори као човек који је чиLав свој век Dровео само с књи:ом.
Или, Ан9рија који је још о9 DреLхо9но: 9ана Lра:ао за мајком, Lе
ка9 је ујуLру налази, ви9и је у неоJичној свеLлосLи и неоJичном
оJлику:
,,Ње:ово срце залуDа; у ушима му заDишLа. Око њене :лаве свеLлосL, и9енLична оној Dан9уричкој из које се рађа сунце; и њена
Dојава Dо9сеLи :а на Бело! анђела из Милешева које: је у школи, на
LаJли, на часу веронауке, црLао DоD СLрахиња” (Сарић, 2008,
сLр. 245).

Бели анђео… Али Dосре9но, Dреко црLежа DоDа Ан9рије. Тај DоD
мора 9а је Jио мно:о вешL. То све, међуLим, као 9а није 9овољно,
Dа син, оJраћајући се мајци, Dреноси очеве речи:
,,Да нисмо сDалили Lвоју Књи:у, Dриче о LеJи Jиле Jи о9мереније
и не Jи их Lолико Jило. Ко зна како Jи из:ле9ала она Dо којој се
оLац Dре9 неким изрекао 9а, 9ок сDава с LоJом, нема осјећај 9а 9о9ирује Lвоје Lијело, 9а између ваших усана које се љуJе и руку које
се милују Dромиче сјен, неви9љива као ваз9ух и неDроJојна као
шLиL. ИсLом човјеку рекао је 9а му се, ваз9а ка9 је с LоJом, чини 9а
сања. Захваљујући LеJи, љеDоLа се DреLворила у сан о љеDоLи; захваљујући LеJи, љеDоLа се DреLворила у ,рије њу која нико:а не
осLавља равно9ушним; и које Jи сви, освајањем, 9а се ослоJо9е!”
(Сарић, 2008, сLр. 291–292).

Да ли је Lо уоJичајен :овор синовљев мајци? Писац нишLа не каже ка9 је Lо оLац Lако :оворио сину! Но, није Lо све. Ан9рија нешLо касније каже мајци и ово: ,,Чула си – знаш наDамеL наше јуначке Dјесме и Горски вијенац – како су Турци, DоJије9ивши на
Косову, су9или раји” (Сарић, 2008, сLр. 292). ШLа је са9 Lо? Коме је
Lо DоLреJно? Сара има своју Књи:у, Горски вијенац није њена књи:а, ника9 :а не Dомиње, нишLа из ње:а не наво9и; како :а зна наDамеL, зашLо :а зна наDамеL?
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Језик DриDове9ања је значајна осоJеносL и DосеJан квалиLеL
ово: романа. Сарић свој :овор о Dрошлом DоLкреDљује реLким
речима, :овореним у DрошлосLи. Неке смо навели наво9ећи ње:ов LексL (о јена, з!ране). На крају књи:е 9аL је и ,,Речник мање
DознаLих речи и израза”. У:лавном су Lо Lурцизми, како Dисац
оJјашњава у краLкој Jелешци, иако су Lу и 9оJро DознаLе скраћенице као АВНОЈ, или НОВ. Неких Dак Dрилично неDознаLих речи
нема у речнику. И Lо је 9онекле у ре9у. Важно је Jо:аћење језика.
Чу9имо се, међуLим, шLо је Dисац 9осLа и кварио Lо Jо:аLсLво језика DреLераном уDоLреJом сLраних речи и из ауLорске DриDове9ачке Dозиције, шLо се 9онекле може DрихваLиLи, али и из Dозиције јунака, шLо се никако не може DрихваLиLи. СDисак Lих
речи је DоDриличан и оне у роману, исLо Lако, DоDрилично шLрче, о9у9арају, из:ле9ају као шLо јесу: вешLачки или насилно накалемљене. Покушаћемо 9а их наве9емо: реа!овала (9ва DуLа на
самом DочеLку), ком иновању, манифес овале, најкон рoверзнија,
Тан алове муке, инс рукцији, универзумом, хаосу, ,рокламује, инциен , неар икулисана, елика ним, еа ралним, !ес икулирају,
сен енцама, нело!ичнос , цинизма, ез ак а, ин ели!ен нији, солиарисао, линч, реа!овање, с а илизује, сује у, миленијумима…
То су мане ово:а романа. И Lо је оно шLо значајно ремеLи укуDан есLеLски 9оживљај. ШLеLа, јер је лако мо:ло и Jез Lо:а ДоJро
је шLо су Lо, у:лавном, и је9ини DроDусLи у њему.
Сарићево DриDове9ање, као шLо смо рекли, чесLо се враћа
уназа9,4 о9 расDлеLа, неDроменљиво:, Dрема расDлеLу ка9а је
Dромена још мо:ућа, о9носно, о9 већ свршено: чина Dрема Lом
свршеном чину (филмска Lехника, реLросDекција, монLажа различиLих фра:менаLа се у значајној мери корисLи у овом ауLоровом DриDове9ачком DосLуDку). Само шLо је Lо све изражено у
мно:о већој мери но оJично, :оLово, како је већ назначено, као
оDиL. Али Lо није ексDерименL, јер Сарић није осLао само на
Lоме. НаDроLив, Lо је Lек зачеLак, уво9, нешLо шLо најDре може 9а
завара. Уза све Lо LреJа још 9о9аLи 9а је ње:ов и иначе Jо:аLи и
разуђени језик DриDове9ања, низ о9 у:лавном Jираних речи, 9о9аLно оJо:аћен ликовним (сликовним) елеменLима. Реч је Lу
чесLо слика. СLалним риLмичким изменама, инсисLирањем на
:оLово неDримеLним 9еLаљима, LексL ПеLра Сарића се визуализује новим значењским елеменLима. Ње:ов Dеснички језик DосLавља се у функцију снажно: 9очаравања. УмеLно: 9очаравања
4
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,,Прича се сLално навраћа на неурал:ичне Lачке, (…)” (Јерков, 2014, сLр. 163).
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сLварно:. Живо: живоLа. (У Lој мери 9а се чини 9а ње:ов роман
Сара и није намењен оJичном, Dросечном чиLаоцу, о9носно чиLаоцу Dросечних захLева, не:о о9аJраном чиLаоцу, чиLаоцу сара9нику, шLо ће рећи чиLалачкој елиLи, чиLаоцима сла9окусцима, онима који Lеже нешLо Lежем шLиву, а не лаком и о9мах
DрисLуDачном, не заво9љивом на Dрви Dо:ле9, чиLаоце Dажљиве
и усре9сређене на LексL у сваком LренуLку; је9ном речи, роман
изискује Jу9носL, Dажљиво или Lзв. ,омно чи ање које су захLевали ан:лосаксонски нови кри ичари, иначе нишLа о9 ње:ово:
укуDно: са:ле9авања, Dоимања ње:ових мно:их осоJеносLи.)
Дру:и елеменL ово: романа, исLакнуLији у ње:овом 9ру:ом
9елу, јесLе ње:ова конкреLизација, о9носно ње:ова реалнија основа или 9имензија. Ако је Dрви 9ео романа (који је засеJно
оJјављен 2005. :о9ине Dо9 насловом С рах о све лос и5) саLкан
на унуLарњем, на свесLи (ра9ње у њему :оLово 9а и нема, изузимајући 9еоJу међу Jраћом, на је9ној сLрани, и на 9ру:ој, срамни
насрLај кума Луке на Сару и уJисLво ње:ово); 9ру:и 9ео романа
оJилује конкреLнијим нараLивом, сDољашним 9о:ађајима (несLанак и вероваLно уJисLво Јаково, изражено DрисусLво ње:ово:
о9сусLва у Сариној свесLи, њено виђање с њим, оносLраним; синовљев, Ан9ријин му9ри, изнивелисани о9нос Dрема Lом фанLасLичном заокреLу у мајчиној свесLи, ње:ов мо:ући/немо:ући
о9лазак у Москву, ње:ово сLрашно Dисмо оLу9а, које мож9а није
ни ње:ово и које је Сару Dоново осLавило Jез иче:а (исказ у ра но
време ез е није је у коли и, шLо је факаL али и Dаклена иронија),
са9а и Jез на9е, а уза све Lо и сумња 9а је Ан9рија уоDшLе жив, заLим сDаљивање Књи:е, СвеLозарева смрL, оLимачина жиLа и сLоке. Ако је Dрви 9ео романа :овор о 9еоJи међу Jраћом, 9ру:и 9ео
је :овор о 9еоJи међу свима љу9има, међу целим наро9ом; :овор
о оDшLој 9еоJи, 9ивљачким на:онима, освеLи, DоLискивању Lра9иционалних вре9носLи, из:ону Бо:а и цркве из заје9нице.
У сLвари, 9ру:и 9ео романа је слика раслојавања живоLа и Lо не
оно: симJолично:, Dуно: на9е, вере, уз9ања, не:о конкреLно:,
сLварно: и сирово: живоLа, оно:а живоLа који је Dреиначен у
сLрах о9 живоLа.
То је Dо:ле9 на Dрилике у Дру:ом свеLском раLу и нарочиLо на
време неDосре9но Dосле ње:ово: завршеLка, ка9а је оLDочињало
нешLо ново и сасвим 9ру:о и 9ру:ачије. О9мах 9а на:ласимо – Lо
је 9ру:ачији Dо:ле9. Из DерсDекLиве DоJеђених и Dоражених,
5
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који хоће 9а укаже на Lо 9а никакве DоJе9е није Jило. Само Dорази и само Dоражени...
Већ из Lо: разло:а он је 9ра:оцен. Али Lај разло: не Jи Jио 9овољан за је9но умеLничко 9ело, Dо:оLову усDело умеLничко
9ело. Оно 9очаравање о коме смо :оворили у Dрвом 9елу романа,
ов9е (у овом 9ру:ом) је у DоLDуносLи заокружено и осLварено.
Само шLо је сјај Lо:а осLварења ово:а DуLа ле9ено хла9ан, Jезна9ежан, е:оисLичан и е:оLисLичан, иако Dо9 DлашLом велике На9е, велико: уз9ања. Ако је је9на љу9ска Dрилика, DриLом Dуна
љу9ске леDоLе и 9оJроLе, неDорочна, :оLово као Dрава (Dрва)
хришћанска 9уша, 9а Jи изJе:ла 9аља злосLављања, Dонижавања
и неизвесносL за су9Jину своје 9еце, морала 9а изаJере самоуJисLво, расLанак о9 живоLа и нарочиLо о9 9еце, DосеJно 9ирљиви
расLанак о9 најмлађе: 9еLеLа, 9евојчице Милице, он9а је Lо највећа осу9а Lо: зло: времена и љу9и који су узели на сеJе 9а Lо зло
време Dре9во9е. И Lо није све, јер Dоре9 мајке која Jира смрL, син
које: је DосеLила у Билећи, о9Jија скојевску књижицу и Jира JескућнишLво, не желећи 9а и 9аље Jу9е с онима (9а их Dо9ржава)
који су му све оLели и мајку Dонижавали, о9узимајући јој све а
DоLом јој у9ељујући нишLа, нишLавну милосLињу).
Трећи елеменL, засеJни 9ео ово: романа, Dре9сLавља ње:ов
:лавни лик, Сара. Није нимало случајно шLо је њеним именом
роман насловљен. Јер је она, 9а Lо о9мах на:ласимо, је9ан о9 најлеDших ликова новије срDске Dрозе. СLварна и несLварна.6 Жена
Јаковова (Сарић намерно инсисLира на овом сLаринском оJлику
сLаро:а имена, имена је9но: о9 JиJлијских DраоLаца), мајка Ан9ријина (у Dрвом 9елу романа) и Илијина и Миличина (у 9ру:ом).
Говору о Сари DреLхо9и :овор о њеној Књизи. Књи:а је Сара, Сара је Књи:а. Посе9овање Књи:е је Сарино :лавно сDољње оJележје. Она излази из Књи:е и несLаје у Књизи (иако Књи:а, заDраво,
несLаје Dре ње).
ШLа је Књи:а у роману ПеLра Сарића? Да ли је Lо засеJан лик
(конкреLно оJјекаL, Dре9меL, у функцији лика), Књи!а-лик, како
Lо исLиче Dроф. З. Павловић? (Павловић, 2013, сLр. 183–188)7.
6
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,,То је флуи9ан, сензуалан, за:онеLан, лирски коноLиран књижевни лик,
Dун емоLивносLи и разумевања за 9ру:ачији 9оживљај сLварносLи, али немоћан 9а се у свом Dоје9иначном осећању свеLа о9уDире 9икLаLу исLорије
и и9еоло:ије” (Не9ић, 2014, сLр. 127).
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Књи:а је најза:онеLнији 9ео са9ржине романа ПеLра Сарића.
Каква је Lо Књи:а? Која је Lо Књи:а? То нам је неDознаLо и осLаће
нам неDознаLо.
Није БиJлија, ма9а уDућује на Би лију – у оме је њена за!оне нос (ау ор у новинским ин ервјуима !овори а је о Сарина Би лија8). Само је је9на књи:а Књи:а. Ни из LексLа романа се не ви9и
9а је БиJлија, осим ако није у DиLању више не:о слоJо9на Dрера9а оно:а шLо је речено у БиJлији. ПрисусLво 9уха БиJлије се само
на је9ном месLу нешLо јаче осећа:
Мно:о шLа јављаће се Dре исLинско: 9о:ађања, или Dосле ње:а.
Време ње:ово: 9ешавања Jезначајније је о9 времена ње:ово: Dриказивања.
ШLо је Jило, јесLе или ће JиLи; шLо јесLе, Jило је или ће JиLи; шLо
ће JиLи, јесLе или је Jило. (Сарић, 2008, сLр. 146)

То је 9ух (9ах) Књи!е ,ро,овје никове.9
У 9ру:ом 9елу романа, Сара ову књи:у симJолично сDаљује,
као знак уки9ања сваке на9е и сDасења за њу. Сара је, нарочиLо у
Dрвом 9елу романа, Dеснички лик. Лик из Dоезије. Жена а амско!
колена. Лик који је у сLвари више миL.
Она је у Dрвом 9елу више несLварна но сLварна; у 9ру:ом, више
сLварна (мож9а и зJо: Lо:а шLо је осLала Jез оJа своја ослонца, и
Jез Књи:е и Jез Јакова) но несLварна, иако и ов9е са значајним
у9елом несLварно: (фанLасLично:), као шLо је немо:уће њено
виђење с несLалим мужем (сем ако он није 9езерLирао, о9 че:а?
7
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,,Да ли Lу насLаје сумња 9а се ауLор романа није мо:ао 9а о9воји о9 сво: лика
или је Lо само сумња, јер је Књи!а-лик само мисао-Dромисао која LреJа у роману Сара 9а DосLане ње:ова свесL и DамеL? Ко је, он9а наDисао Lу књи:у у
Књизи-лику? и колико је Књи!а-лик осLварила своју лиLерарну вероваLноћу
и е:зисLенLносL као лик романа?” (Павловић, 2013, сLр. 183)
,,Та Књи!а је нека врсLа Сарине БиJлије. Донела ју је из ро9а. Она симJолизује
неки 9алеки, неDознаLи свеL, на:овешLава, или Dре9сказује неке Jу9уће о9носе у љу9ској заје9ници, нешLо шLо ко9 љу9и изазива знаLижељу и оDрез.
Тако Сара, захваљујући Lој Књизи DосLаје још већа за:онеLка” (ПолиLика, 10,
III 2009. http://www.politika.rs 9. III 2015). ,,Сарина књи:а увећава Lајну о
Сари. Она је њена БиJлија. Сарина физичка и 9уховна леDоLа Dо9је9нако
изазивају и 9ивљење и сLрах. Сарина књи:а, као и сама Сара, заје9но нам Dомажу 9а завиримо у сеJе и 9а се у Lом Jез9ану, или космосу, сасвим не из:уJимо – сLално DиLајући се, у чу9у, 9а ли Lо на шLа смо наишли DриDа9а нама, 9а ли смо Lо ми?” (Ракочевић, 2014, сLр. 16)
УDоре9иLи: Ш о је ило о ће и и, ш о се чинило о ће се чини и, и нема ниша ново ,о сунцем (1: 9). Ш о је ило о је са а, и ш о ће и и о је већ ило; јер
Бо! ,овраћа ш о је ,рошло (3: 15).
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о9 живоLа, за разлику о9 јунака романа Живи и ,ам и ВаленLина
РасDуLина који је 9езерLирао само из раLне је9инице). У сваком
случају, она је уоJличена (DреоJличена) о9 симJоличне у конкреLизовану визију, о9 жене миLа у оJичну жену, о9 жене за којом се уз9исало у жену која је уз9исала; о9 жене на9е у изјаловљавање на9е, о9 мо:ућносLи излаза у немо:ућносL излаза.
Да Jисмо схваLили Сару, морамо схваLиLи Књи:у с којом се
она DоисLовећује или изје9начава. Али, како 9а схваLимо Књи:у
ка9 о њој нишLа не знамо, ка9 о њој у самом роману нико нишLа
не зна?
На Књи:у је Dрва указала КрсLиња, о9акле она ко9 Саре: ,,из ро9а је 9онијела накву Књи:у коју, ко и сеJе, крије; […] ЗеJем о9 Lе
њене Књи:е коју 9ржи 9алеко о9 наших очију, а само се скрива
шLо у њој Dише” (Сарић, 2008, сLр. 17). Ако се нешLо шLо је не:9е
наDисано само скрива и ако је 9алеко о9 очију, Lу нису чисLа Dосла. Тако се око Књи:е (и Саре) DлеLе мисLерија. Књи:а за9оJија
својсLво наLDриро9не моћи. КрсLиња исLиче: ,,Ко зна какве је
мађије 9онијела из Херце:овине. Или је све из оне Књи:е. […] Више сLрахујем о9 њене Књи:е но о9 ње” (Сарић, 2008, сLр. 29). НешLо касније, она Књи:у 9ово9и у везу с неким њеним (Сариним)
рођаком:
,,Чуло се о9неку9, 9а је за њу Dрионуло нешLо и о9 њено: рођака (Dо
мајци) који Dише Dесме, о9 којих је мало ко шLа, и у Херце:овини,
разумео; и које она, ка9 осLане сама, више Dевуши но рециLује.
Мож9а је и њена Књи:а из ње:ових руку” (Сарић, 2008, сLр. 34).

НеDознаLо се Dокушава оJјасниLи DознаLим; Lако око све:а насLаје фама. ЗашLо су Lе Dесме Сарино: рођака неразумљиве? Да
ли су и за Сару Jиле неразумљиве? ЗашLо су Dевушене, а не рециLоване? ЗашLо је нечему шLо није Jило разумљиво Dоклањано Lолико Dажње 9а је чак Dевано (Dевушено)?
ШLо се више знало о Књизи, мање се знало о Сари. Тако Јаков
Dромишља: ,,ЗаLо се Dрича о њој, и њеној Књизи, Lако заразно ширила. ЗаLо се о њој Lако мало знало.” За:онеLку изазива сле9ећа
ње:ова мисао: ,,Да је 9рукчије, ни ово: заDиса, о њој, не Jи Jило”
(Сарић, 2008, сLр. 46). Који је Lо заDис у DиLању? Овај роман?
Сара не расDолаже екслузивним Dравом на Књи:у. ,,Књи:у називаLе мојом и заLо шLо знам 9а чиLам.” А заLим: ,,Сви сLе њени
DроLивници, а ваша је колико и моја.” Књи:а је Lајна. Тајна је
сLрах. Сара је сLрах. Она која Dокушава 9а се о9 Књи:е 9исLанцира, слуша о9 Анђе, 9а се о9 ње не може 9исLанцираLи: ,,Та Књи:а
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је између LеJе и нас. СLрах о9 ње, и о9 LеJе, ка9 Jи Jило мо:уће
раз9војиLи” (Сарић, 2003, сLр. 58). Наравно, DроJлем је и шLо Сара
није је9на о9 њих, шLо је 9ошла из 9ру:о: краја. То и Књи:а је
о9вајају: ,,СмеLа им шLо Jар у нечему ниси као је9на о9 нас; и шLо
ниси о9ав9е. Мисле 9а Lо о9 LеJе Dрави Lа Књи:а” (Сарић, 2008,
сLр. 59).
За Књи:у се, као и за Сару, нарочиLо занимао кум Лука. Јакову
(који се изје9а зJо: 9еоJе) је он DоLреJан 9а Dрича о Lоме, ње:а занима Сарина Књи:а. Тихи, неви9љиви Јаков :овори о DоLреJи 9а
се Књи:а унишLи (Dрви Lако на:овешLава нешLо шLо ће се 9есиLи) налазећи, у не9осLаLку 9ру:их 9оказа, 9а је она узрок њиховим 9еоJама (,,намјеравао 9а је на:оворим 9а књижурину сDалимо; налазио, као моја Jраћа и рођаци, 9а нас Lа Књи:а залуђује; 9а
нас у9аљава о9 Саре; и 9а је из ње DоLекла наша 9иоJа…”).
Кум Лука који је важио за веома Dроницљиво: и разJориLо: човека, човека који је мно:о Lо:а знао и који је желео само Lај раз:овор о Књизи, 9оJија Dрилику 9а се Dокаже (9окаже) му9рим: ,,НећеLе је сDаљиваLи; не 9ај, Боже! У њој је исLина о нама. […] Који
разумје9не Књи:у, уDознао је Сару; који уDозна Сару, разумио је
Књи:у!” ЗаLим 9ово9и сеJе у Jлизину Књи:е и Саре, значајно 9евасLирајући и Књи:у и Сару: ,,Чуо сам за њу и Dрије но је Сара 9ошла. И ја имам је9ну. Све књи:е су сличне. СвијеL ће 9рукчије из:ле9аLи ка9 не Jу9е куће Jез Књи:е.” А он9а се Dоверава, казује се
Јакову, само шLо овај, DошLен и чесLиL какав је Jио, Lо не ви9и.
,,Снивао сам Сарину Књи:у; као DLица, слијеће ми на 9лан. Кума
исDре9 мене маше рукама, ко крилима.” ГоLово, као ко9 Бокача.
Да Jи конкреLно Dрешао на сLвар: ,,И, 9ај више 9а не заLурам, но
9а Lе уDиLам: Jили ми кума 9ала Књи:у? Да Dреноћи ко9 мене. Би
ли?” (Сарић, 2008, сLр. 79). Да Dреко Књи:е 9осDе 9о Саре.
Јаков, нишLа не слуLећи (9о9уше Lа9а нишLа није на:овешLавало кумовско Jешчашће), још :а Dо9ржава у Lоме: ,,Ја Jих Lи је
оJеручке, и за сLално, 9ао.” И 9ок кум Лука уз9иже Књи:у (Сару),
он је, оDхрван 9еоJом и живоLом у колиJи, зJуњен:
,,Неки мисле 9а Jи Jило најJоље 9а јој се заLури Lра:. У њој се мијеша шLо је Jило, шLо јесLе и шLо ће JиLи. ПочеLак је на мјесLу краја,
крај на мјесLу DочеLка. […[ Без Књи:е, мислио сам, Jила Jи нече:а
ослоJођена. Била Jи Jлижа нашијем женама. И мени Jи, с њом,
кренуло наJоље”.

СвесLан иDак 9а не може, у Dо:ле9у кумово: захLева, нишLа 9а
учини: ,,Све јој мо:у заDови9јеL, чујеш, осим 9а је некоме 9а” (Сарић, 2008, сLр. 80).
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ИDак, Dосле Lо: њихово: раз:овора, Књи:а неоJјашњиво несLаје. Појављује се Lек у 9ру:ом 9елу романа у Сариној свесLи оDсе9нуLој :уJиLком (несLанком) Јакова: ,,У Књизи Dише 9а може DоманиLаLи и онај ко:а су сви о9Jацили, или је он све њих о9Jацио
и о9меLнуо се; и онај који се Dреко мјере сусDреже и LрDа у сеJе”
(Сарић, 2008, сLр. 188). Слика и Dрилика ње саме, или Јакова, или
ње и Јакова. Значај Књи:е у овом 9елу романа значајно оDа9а.
Књи:у DреLичу сLварни 9о:ађаји. Оно шLо је Jило само мо:уће
(мо:ући свеL) замењује се, наиз:ле9, немо:ућим Dа иDак мо:ућим зJивањима. То је оDсењујућа сLварносL. О9већ ви9љива
сLварносL иза које се нишLа не ви9и.
Јаков који ника9 није осLварио Jлижу, Dриснију, везу с Књи:ом, Dосле несLанка, 9ове9ен је, на чу9ан начин, у везу с њом. То
је учињено у Сариној свесLи: ,,Синоћ сам Lе снивала. МрLво:. Грлила Lвоје JеживоLно Lијело, љуJила камена усLа. И Dрви DуL усDјела 9а Lе, несмеLано, 9о9ирујем. ЖивоL не Dознаје Lакву њежносL. То ми је Dомо:ло 9а сDалим Књи:у!” (Сарић, 2008, сLр. 216).
Дакле, чини оно шLо је Јаков DоLајно желео. ИDак, она Lом чину
није сама DрисусLвовала.
,,Она је о9Jила 9а DрисусLвује сDаљивању своје Књи:е. Илија и Милица, за Lу Dрилику, наложили су ваLру више куће, Jлизу LраDа за
крLолу; Ан9рија је, на рукама које су се Lресле, 9онео Књи:у. Није
9ала 9а је сDаљује неко 9ру:и; ʼшLа ћемо, 9ошло Lакво вријеме’; ниLи 9а ко, осим њене 9еце, DрисусLвује сDаљивању” (Сарић, 2003,
сLр. 232).

СDаљивање Књи:е је сDаљивање илузија. Књи:а је сDаљена као
нешLо шLо је Jило 9оJро (9оносило 9оJро) а Dосле је DосLало (9оносило) зло.
Књи:а се DоLом јавља још само као сећање на Књи:у. ИDак, као
9а за Сару није Jило 9овољно шLо је она сDаљена, ,,мораће, и у
мислима, сDалиLи своју Књи:у” (Сарић, 2008, сLр. 342).
Сара је роман-лик. ЕкслузивносL ово: Сарићево: романа. Највећа ње:ова вре9носL. У Dрвом 9елу, заје9но с Књи:ом (Сара:
Књи:а) она је симJолична, не9осе:нуLа висина, изна9 свих и
мимо свих. У 9ру:ом 9елу романа, Jез Књи:е (и Јакова), она је
скрајнуLа на само 9но; чином сво:а самоуJисLва, она, међуLим,
изражава најо:орченију осу9у црвено! ез ожниш ва (Сарић, 2008,
сLр. 239). Бира 9а о9е 9а Jи они (9еца) осLала.10 Паљење Књи:е Jио
је знак за :ашење њено: живоLа.11
У Dрвом 9елу романа, 9ок је DосLојала Књи:а, на9а, око ње су се
Dлеле ле:ен9е, сLварао миL; у не9осLаLку 9ру:их Dрича, она је
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сама Dрича. У 9ру:ом 9елу романа зJива се уDраво суDроLно, на
9елу је 9еDоеLизација њено: лика, 9емиLоло:изација и о:ољавање.
ИсLо се зJива и с романом (наравно ка9 су у Lако Jлиској, неDосре9ној вези; ка9 је Сара: роман, а роман: Сара). Он се из сфере
еLичких DроJлема (на9:ра9ње живоLа) сDушLа у сферу чисLо
е:зисLенцијалних Lокова, е:зисLенцијално: JиLисања, JорJе 9а
се очува :оли живоL и сDречи расDа9 (раслојавање) Dоро9ице.
ШLа је Jила и шLа је DоLом (D)осLала Сара?
,,Очи ви9е, усLа зJоре: !орска вила!” (Сарић, 2008, сLр. 23). ОсLављена Jез мужа (,,ОLка9 су о9вели Јакова, оно шLо је 9оLа9 мировало Dокреће се, а оно шLо се скривало Dоказује се; као 9а нишLа
није какво је Jило, и :9е је Jило” (Сарић, 2008, сLр. 195); Jез куће,
,,Америчко: 9ворца” (,,у раLно време JезJе9није је у колиJи”),
свесна 9а осLаје и Jез најсLарије: сина (,,,релази на с рану не,рија еља који ,о ијеђује. И за о, ш о ,о ијеђује”), а 9илема 9а ли је он,
мож9а, и физички несLао, Dосле 9илеме (,,Полазећи за Ан9ријом,
Dокушала је 9а сDаси 9ецу. Али, хоће ли их сDасиLи?” [Сарић,
2008, сLр. 298]) јер, ,,Ако их је исLи DоLказао, и 9ру:о ће JиLи исLо”
(Сарић, 2008, сLр. 315) DоLDуно је слама. Ра9ије Jира смрL, не:о
Dромену сво:а и9енLиLеLа:
,,Није DреDознавала сеJе. Било јој 9ошло 9а разJија и руши све на
шLа наиђе. ПосLала је је9ан о9 оних насилника о9 којих се цело:
живоLа ужасавала. НајJоље је не LражиLи оJјашњење. Они који су
Lи уJили 9омаћина, завели сина (ако и ње:а нису уJили!), оDљачкали Lе и 9овели 9о Dросјачко: шLаDа, са9 Lи у9ељују! НаDравили
су о9 LеJе оно шLо су они Jили. Има ли :оре:, љу9ско: Dораза?” (Сарић, 2008, сLр. 322–323).

Све њено време, слило се у је9но: ,,ШLо није Jило, са9 је; шLо је Jило, са9 је; шLо ће JиLи, са9 је…” (Сарић, 2008, сLр. 354).
10
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,,Друкчија о9 свих, нео9ољива, LајновиLа, му9ра и DлемениLа, Сара у исLи
мах разјарује и Dривлачи. НишLа мање о9 њене леDоLе, Dо Сару је коJна њена чаровиLа узвишеносL, 9аровиLосL и JесDримерна 9оJроLа и незлоJивосL.
Као 9а, Dо ко зна који DуL, увиђамо 9а у DосLојећем нема DосLојања за најJоље љу9е и највише Lежње! Оно шLо Сара, којој су ре9овно враћали зло за
9оJро и мржњу за љуJав, највише може у Lаквом свеLу јесLе 9а самоуJисLвом сDасе своју 9ецу о9 зала која је ма:неLизмом своје коJне из9војеносLи
и на њих Dризивала” (Гор9ић, 2009, сLр. 262).
,,МрLва Сара сDаљена у Књизи-лику, из:орела Сара само је мо:ла-морала 9а
намакне омчу око враLа и 9а Lако о9е из свеLа у којем више и није DосLојала
и 9а Lако о9е у жељу свеLа мрLво: мужа” (Павловић, 2013, сLр. 186).
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Њен о9лазак млађем сину у Билећу оLкрива сву њену о:олелосL. То Dо:лавље Dоказује колико ју је Lо ново време осироLело
и уозJиљило. Ни Lра:а о9 њено: нека9ашње: миLско: ореола,
свеLлосLи, симJола, узJу9љивосLи, зашLићеносLи Lајнама…
О9увек је, Dосле Јаковљево: несLанка, знала 9а ће се оJесиLи у
ШумљаLој 9олини, :9е се склањала ,,о9 љу9и који, оLка9 се зараLило, не личе сеJи” и :9е се сасLајала с Јаковом. (То је :раница њене ,,Lешке о9луке и DреокреLа”.12) Али он9а, ,,ка9 Jи сусреL с њим
изосLао, [...] она Dомисли на уже које Jи мо:ла сеJи 9а намакне на
враL” (Сарић, 2008, сLр. 235). Пре свако: о9ласка Lамо, ,,јер није
си:урна 9а ће се Јаков DојавиLи; и 9а ће се она враLиLи” (Сарић,
2008, сLр. 236). У 9олини, :9е ,,леDше: месLа, ни за живоL ни за
смрL, нема!” (Сарић, 2008, сLр. 235), у којој, ,,као 9а није мо:уће
никоме, ни сеJи, за9аLи Jол, ни о9узеLи живоL” (Сарић, 2008,
сLр. 238). Као а није мо!уће... Значи, мо:уће је...
ПриDреме за Lај завршни чин, Сара је Jрижљиво сDрово9ила. У
ноћи ,,Сарине коначне о9луке” она је, је9ва се о9војивши о9 ћерке, ,,разаJрала: Твоја Милица синоћ је ила између ве Саре: јежала је
о је не, јурила за ру!ом!” (Сарић, 2008, сLр. 353). Ко Lо каже воја
Милица? Неко са сLране. Наво9и се 9а је Lо Jио ,,само !лас”. ОJјашњење је усле9ило нешLо касније и оно је неочекивано: ,,Оно шLо
си ноћас чула, Jио је Божји :лас!” (Сарић, 2008, сLр. 354). То јој :овори Милица. Милица, или мож9а њена Dо9свесL оDсе9нуLа
смрћу?
После9ње, завршно Dо:лавље романа исDуњено је :розничавом наDеLошћу. Сара се у њему више Jрине 9а се не среLне с Милицом, не:о за исDланирано о9узимање, или мож9а исDравније,
Dреки9ање соDсLвено: живоLа.
Писац Dојачава Lу 9рамаLичносL. Као шLо је Lо учинио на DочеLку сво: романа, ње:ово DриDове9ање се изво9и исLовремено у
9ва Lока: ње:ово (сDољашње) и Сарино Dо9свесно (унуLрашње).
Сама акLерка 9рамаLичносLи исLиче шLа ју је на Lо наLерало:
,,Оно че!а сам се цијело! живо а ржала, ш о ме во ило и носило, не
,ре,ознајем” (Сарић, 2008, сLр. 355).
Све је у кући DосDремила, 9овела у JесDрекорни ре9.
У Lом сDремању, ушла је у DоLDуну конфузију. Бојала се 9а се
не Dре9осмисли и усLукне (,,Нема самоуJице који није Dомислио
на о9усLајање” Сарић, 2008, сLр. 357), Jојазан ,,Да се није срела
с оном Саром која ју је окренула DроLив ХрисLа; која Jи је9ино
12
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,,СвеL ње:ове Dрозе оJележен је Lим Lешким, мукоLрDним изласком на :раницу Lешке о9луке и DреокреLа” (Јерков, 2014, сLр. 162).
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мо:ла 9а је враLи с :уJилишLа?” (Сарић, 2008, сLр. 358). Ко Lо
DиLа? Сара, из Dишчеве DриDове9ачке Dозиције или своје? Сара
која није DроLив ХрисLа, не и9е својом вољом у смрL?
Изашавши из куће Dонела је само уже. Не и ћеJе, као шLо је чинила раније.
У своју 9олину ушла је DоLDуно измирена са соJом. ,,НишLа не
може унуLра, осим она! Каква о9Jрана! ПоJе9иће који се Jрани,
из:уJиће који наDа9а.” Док је ,,Lражила кома9е неJа” молила се:
,,Боже, славо моја, немој муча и; јер се ус а ез ожничка и ус а лукава на ме о ворише; осмех на њеном лицу DоLвр9и 9а јој се ГосDо9
јавио; враћају ми зло за о ро моје, и мржњу за љу ав моју...” Као сLарозавеLни Јов. С Lим шLо се Сари ГосDо9 о9мах јавио. Нема сумње
9а је Lо речено из Сарине DриDове9ачке Dозиције. О9акле је је9ино Jило мо:уће 9а се нешLо Lако каже? Пришла је ,,оном сLаJлу,
Dо9 којим је 9оживела најлеDше LренуLке с Dокојним Јаковом”
(Сарић, 2008, сLр. 358).
Није мо:ла чуLи Миличино 9озивање, ка9 је ви9евши 9а нема
мајке у кући, излеLела из ње.
Па9, или уз9изање? Или, само осу9а живоLа који су јој 9ру:и
намеLнули? Осу9а оних који су њу осу9или?
Самосвојна и самосLална, сLо:а осуђена на сукоJ са околином
(,,ко :о9 шLа скриви, њој Dрикачи: ако смо и с ким у :ријеху,
с њом смо”) (Сарић, 2008, сLр. 264). О9ана мужу и Dоро9ици. О9ана исLини и Dрав9ољуJивосLи: ,,DоLру9имо се 9а наше DријаLељсLво не Dолази о9 мржње Dрема 9ру:оме” (Сарић, 2008, сLр.
62), она ,,Никоме нишLа није нау9ила, никоме није на DуL сLала.
НиLи се на ко:а ср9ила. НиLи је ко:а криво Dо:ле9ала” (Сарић,
2008, сLр. 69). ПриLом, чу9не леDоLе, леDоLе која није мо:ла сLаLи
у некакву схему, је9ну о9ређену слику или Dре9сLаву, леDоLе
која се сLално и изнова оJнављала, мењала (,,Зачарани њеним
из:ле9ом који ника9 не наликује ономе шLо су Dосле9њи DуL ви9ели”) (Сарић, 2008, сLр. 70) осLајући 9алеком, не9осе:нуLом
(,,Њено лице, као 9а није мо:уће 9о9ирнуLи”) (Сарић, 2008,
сLр. 85). Жена која је леDоLу ,,DреLворила у сан о љеDоLи” (Сарић,
2008, сLр. 292), леDоLа о9 које се сLраховало (,,СLрахују о9 њене
љеDоLе!”) (Сарић, 2008, сLр. 102). У Јакову је нашла мужа и DријаLеља, Jез ко:а велико зло раLа (,,у раLу је свако :уJиLник”) (Сарић, 2008, сLр. 211) није мо:ла 9а DреJро9и.
Она се DосLеDено конкреLизује (оJликује) у неDреки9но суз9ржавање, DоLискивање, у сLреDњу, сLрах. Је9ном речи: у марLиризам. А Lоме свему није мо:ла о9олеLи. Иако јој уDорносL и
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DожрLвованосL ника9 нису не9осLајали. ИDак, Lолики LереL зла,
DриLиска, није мо:ла 9а Dо9несе.
Таквој Сари се највише (и је9ино) DриJлижио Јаков. ,,Нек је јело мање ви9љиво о9 не јела”, исLиче он (Сарић, 2008, сLр. 167).
Ка9а је неLра:ом ишчезао, ишчезла је и она, најDре 9ухом а DоLом
и Lелом.
Сара је осLала Lајна и за њено: мужа. Јаков, најсLарији о9 Jраће
ВукоLића, DоLDуно је Jио у сенци своје жене Саре.
Не мо:авши 9а се о9уDре 9еоJи (,,Lајни 9еоJе”), он је (као
најсLарији, разуме се) онај који се о9лучио за 9еоJу. (За 9еоJу су
Jили сви, али сви нису мо:ли о9лучиваLи.)
ЗанеL Сарином леDоLом, Jио је занеL и живоLом. Песник, неDримеLан, Lих, скроман, ненави9ан, у свему Dо9ређен жени, исLрајан и о9лучан. Ра9ознао, заDажао је све(L) око сеJе, сваку Dоје9иносL (,,заусLављен Dо9 косим DоDо9невним зрацима, сLајао
Dре9 КолиJом”) (Сарић, 2008, сLр. 11). Г9е све није :ле9ао, шLа све
није ви9ео.
Прије неки 9ан Dошао Јаков са ШDиром Гли:оровим на Велимље.
Изна9 куће Вучине Томова, Јаков изосLао и ШDиро :а уDиLао:
ШLа је, Јакове?
НешLо :ле9ам, о9:оворио је.
ШLа :ле9аш, Јакове?
Онамо, у Lрави, мрави вуку неку :ранчицу. Толико су сиLни 9а
из:ле9а 9а се :ранчица сама креће.

ЖрLва Сарине изузеLносLи (,,Ни мене, Dоре9 LеJе, не :ле9ају ко
Dрије. Твоја мана јесLе у Lоме шLо не чиниш како се очекује, и
Lражи, о9 LеJе. Нико:а не зачекујеш, али никоме и не аминујеш.
Они на је9ну сLрану, Lи, сама, на 9ру:у!?”) (Сарић, 2008, сLр. 41),
он нема храJросLи 9а се свеLу суDроLсLави (најJољи Dример за Lо
је ка9 и9ући са Саром на коњу кроз насељена месLа он јаше, а
кроз ненасељена – Сара, (,,О9 Lо:а – 9а жена јаше а мушкарац јој
во9и коња – ов9е нема веће срамоLе”) (Сарић, 2008, сLр. 36).
ИсLо Lако, на Сару која је на све око сеJе осLављала уLисак, он
је осLавио уLисак, Dо9ижући кућицу за зелемJаћа; уLиску из 9еLињсLва није се мо:ао оLеLи.
СLворен 9а разуме и DрашLа. ЛоDова који је Dокушао 9а му најJољу Dчелу укра9е, сDашава си:урне смрLи, и Dоврх Lо:а, осрамоћеном, уверава :а 9а за Lо нико ника9 неће сазнаLи (,,Замисли,
ко 9а нишLа није Jило”) (Сарић, 2008, сLр. 112). И Jило је како је
казао, чак нам ни Dисац не казује ње:ово име.
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У Lоме ,,као 9а нишLа није Jило” (Сарић, 2008, сLр. 153) он ће
LражиLи излаз из мучне невоље с кумом Луком. ИDак је морао 9а
уJије, не заLо шLо је он Lо хLео, не:о шLо је ви9ео 9а се кум нимало није Dокајао, чак је Dро9ужио у исLом, нечасном, Dравцу.
Јакова у:лавном DраLи онај Dишчев 9војни LексL; Lо се зJива у
о9лучним, JиLним Lренуцима, као, на Dример, ка9а сазна за кумову Dревару:
ПоLражио јој је руку; чим се раз ани, и ем у По љу а у ијем !аа!; наишао на хла9не и влажне DрсLе; наћи ћу !а ,о земљом!;
савија њене DрсLе, и они осLају савијени; само, не знам како ћу
с њом; исDравља DрсLе, и они осLају исDрављени; она ниш а
није крива!; Dрислања их уз оJразе, у њима нема LоDлоLе ни
9амара; не може и и крива!; не чује њено 9исање, као 9а није
жива; јежећи о !ру е с варнос и, она се склања у сан; жива је!;
,о!азио је и о рљао све о кумс во; ка9 Jи мо:ао нешLо 9а јој каже; ко се оме на ао?! а шLа 9а јој каже?; оље а је и мене и њу
у ио; мисли, којих се Dлашио, нису DроDушLале оне које је,
Dокушавајући 9а се саJере, Dризивао; ње!овом смрћу ,очеће
овај ан… (Сарић, 2008, сLр. 138–139)
Нема :а у Dрвом Dо:лављу 9ру:о: 9ела романа. Јавља се само
реLросDекLивно. О9ве9ен је 9а се ника9 више не враLи. И 9а се ника9 нишLа о њему више не чује.
О9ве9ен о9 ,,оLDа9ника” и ,,несрJа”. ИDак се, у Lом Dо:ле9у,
о9вајао о9 Саре:
,,Осуђујем их шLо су Dо:азили Цркву, али се, за 9ру:о, не жесLим на
њих; међу њима има заве9ених и DошLених, највише 9јеце и сироLиње; 9оћи ће ка9 ће скуDо DлаLиLи своју заJлу9у. Јакове, зар вјерносL краљу мораш 9оказиваLи мржњом Dрема 9ру:оме, Dа и Dрема
комунисLима?! Чула сам: колико си за је не, олико си ,ро ив ру!их!” (Сарић, 2008, сLр. 195–196)

СLра9али су, иDак, о9 је9них исLих. Јаков :оLово наDречац, Сара
неку :о9ину касније.
(У роману се Lо не DосLавља као DроJлем, чак се кум Лука уоDшLе више не сDомиње, али нису ли они макар 9елом сLра9али и
зJо: ње:а. УJисLво је уJисLво.)
СасLанци Саре с мрLвим мужем у њиховој 9олини, роману
Сара 9ају, Dоре9 осLало: (Dоре9 DоеLске, симJоличне) и 9имензију фанLасLично:.
О Lоме сам Dисац исLиче: ,,Сарини и Јаковови сусреLи ни:9е
као у ШумљаLој 9олини нису Lако јасни и Lако Jлиски. НеDоновљиви” (Сарић, 2008, сLр. 235). Не,оновљиви… Тачно Lако.
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То је, наравно, симJолично сасLајање, а ШумљаLа 9олина симJолично сасLајалишLе. То месLо је Сару Dо9сећало на 9еLињсLво.
С Јаковом, оно је DосLало у исLини свеLилишLе. ,,По9 овим храсLом Lолико је DуLа Jила с Јаковом; Dо9 њим су во9или љуJав;
ʼов9је се зачело све Lроје наше 9јеце’” (Сарић, 2008, сLр. 237).
Две су 9имензије Lо: њено: сусреLања с мрLвим 9ра:им. Је9на
је Lа фанLасLична, 9ру:а ужасно реалисLична, чини је ,,уже које
Jи мо:ла сеJи 9а намакне на враL” (Сарић, 2008, сLр. 235).
ШумљаLа 9олина се јавља као нека врсLа рајско: врLа. ,,У њој
као 9а није мо:уће никоме, ни сеJи, за9аLи Jол, ни о9узеLи живоL. […] месLо JлаженсLва и илузија”.
Сара је Lу Dоново нашла Јакова.
,,Грлили су се сLрасLвено. ЉуJили се. Била је Jлеђа но малоDре
ка9 је о9 смрLи :оLово нишLа није 9елило” (Сарић, 2008, сLр. 238).
Да ви9имо, ко Lо каже? Неко ко DосмаLра са сLране. Али нема Lу
нико: осим Dисца. Како он Lако нешLо може 9а каже? Само Lако
шLо ће измениLи DерсDекLиву DриDове9ања. Иако су Lо ње:ове
речи, јасно је 9а их он не може из:овараLи. То је унуLрашњи :овор
ње:ово: :лавно: лика, Саре. Слуђена жељом (сLрашћу) за ишчезлим вољеним човеком.
Она :а, чак, чује како :овори: ,,РаL је сLарији о9 човјека. Ко9 нас,
о9 Косова, Lраје. Бо: не DресLаје 9а нас оDомиње. Црвено ез ожниш во, мож9а је ње:ова највећа, и DоLоња, оDомена, и казна. Поражени су, чујеш, ван закона.” Она чује DракLичне савеLе неоDхо9не за живоL (за насLавак живоLа): ,,Мислим 9а си разумјела
9а све LреJа 9а DреDушLиш Ан9рији; нека :а, чујеш, са скојевцима
и комунисLима! Не Jој се, нишLа њихово неће DримиLи! За свеLо:рђе нема мјесLа у ње:овој 9уши. Тијелом ће JиLи с њима, 9ушом
с нама” (Сарић, 2008, сLр. 239).
Своју је Lајну уDраво саоDшLила Lом најсLаријем сину који је,
не нашавши је у кући, Lра:ао за њеним луLањима. ,,Поручио Lи је
9а ми, као он, о свему Dричаш…” (Сарић, 2008, сLр. 271) Тако је Сара жрLвовала своју Lајну, 9а Jи заузвраL усDосLавила неоDхо9ну
конLролу на9 својим сином.
Али је и син Jио Dромућуран. Уки9а екслузивносL Сарино: сасLајања с мужем; враћа је у сLварносL (,,Знаш, мајко, и ја се сасLајем с оцем!” (Сарић, 2008, сLр. 289). Уки9а њену оDчињеносL Јаковом. Сара се Jуни: ,,Као 9а не знаш 9а је само мени омо:ућен
сусреL с њим” (Сарић, 2008, сLр. 290). При Lоме изје9начава време
Dре Јаковљеве смрLи са оним Dосле Lо:а. ,,Он се, и за живоLа, соли9арисао са мном више но шLо ико мисли и зна, а оLка9 није
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међу живима, DосLали смо је9на 9уша.” Је на уша… Она је Јакова
слила у сеJе… (Али, ово соли арисао… Г9е ли Dисац нађе Lу реч?
Г9е су Jили уре9ници, :9е лекLори?)
Дакле, исLо је. Али, није исLо: ,,Он не :овори LеJи је но а мени
ру!о, али исLе ње:ове ријечи за мене мо:у 9а значе је9но, а за LеJе 9ру:о” (Сарић, 2008, сLр. 291).
Наравно, ако се и син виђа с оцем, он9а нема више њено: виђења с њим. Ан9рија је на9му9рио мајку. О9узео јој њену илузију.
Несрећа је Jила у Lоме шLо она није мо:ла живеLи Jез илузије.
НеверсLво и Dо9лосL кума Луке и Dосле9ице које су из Lо:а
Dроизашле учиниле су :а је9ним о9 :лавних учесника у зJивањима у роману Сара П. Сарића. Поре9 9еоJе (и 9еоJника, Jраће и снахе), КолиJе (куће) и раLа.
У:ле9ан и му9ар, високо DошLован (,,Био је више но кум, више
но JраL. Ко је чуо за ње:а Dожелео је 9а :а уDозна и 9а :а ви9е
с њим” (Сарић, 2008, сLр. 124), уман и сDосоJан 9а заDажа и оно
шLо 9ру:и нису (,,Он зна шLо 9ру:оме не Dа9а на DамеL” (Сарић,
2008, сLр. 129), :овори Јакову: ,,Нека се с вари ако с,ле у а ис,а неш ,рос ак ако ,окушаш а се ,рав аш и оказујеш како о ниси
,очинио, иако у оме никаква у јела ниси имао” (Сарић, 2008, сLр. 45).
Рекао му је, у сLвари, шLа ће JиLи са њим и са Саром. Кум Лука,
чија ,,реч не Dромашује” (Сарић, 2008, сLр. 66), још му је рекао 9а
је сањао Сарину Књи:у, Lражио о9 ње:а 9а уLиче на Сару 9а му је
9а, на је9ну ноћ. Да је Јаков мо:ао 9а ви9и, ви9ео Jи.
Али Јаков нишLа није сумњао. Својим Dоложајем (,,БраL је о9
оца и мајке, кум о9 Бо:а”) (Сарић, 2008, сLр. 77), кум Лука је имао
оLворен DрисLуD ко9 Јакова и Саре. АDсолуLно Dоверење. Њихова
аDсолуLна о9аносL и Сарина на9сLварна леDоLа, међуLим, нису
мо:ли заје9но.
У Dрвом Dокушају 9а нешLо Jлиже 9оDре 9о Саре, сам се заусLавио. Изван куће, у Јасенову, на свеLлосLи 9ана, ка9а му се ,,учинила леDшом но ика9. И о9 оне из Dрича!” Dосе:ао је за њом, за њеним лицем (,,нежно оJујми њене оJразе!”) (Сарић, 2008, сLр. 84),
хLео је 9а је о9вуче у жJуње, или иза сLо:а сена. Али, нишLа о9
Lо:а:
али се Dре9 лицем које је изнуLра свеLлело и које, као 9а :а није 9о9иривао, нишLа није Dримало ни о9Jијало, уDлаши; :оре је свеви9еће НеJеско око”; и он усLукну. Њено лице као 9а није мо:уће 9о9ирнуLи. НишLа не рече. Само коракну наLрашке, LеLурајући се. И
Dосрамљен, не осврнувши се, уDуLи се храсLовој шуми. (Сарић,
2008, сLр. 84–85)

ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ

361

ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLV (1)/2015
Та9а се још Jојао Бо:а, знао за сLи9; још се мо:ао извући. У исLо
време је схваLио 9а се разилазио са самим соJом: ,,Био је сам сеJи
неDријаLељ ко:а не само шLо не усDева DоJе9иLи, но о9 ње:а не
може ни DоJећи ни о9војиLи се. ЛеDо је Dо:инуLи” (Сарић, 2008,
сLр. 85).
Тако се у роману, уDркос :оLово немо:ућој сиLуацији (околносLима) – кумсLву, усре9 љу9и, кућа, шума и 9олова, миLова – Dомаља и Dрича о заJрањеној љуJави.
Онако како је Јаков, нишLа не знајући, нишLа не сумњајући, на:овесLио:
Како је мо:уће, чујеш, 9а се је9ан Lако сDоре9ан 9еLаљ, који нема
никакве везе с :лавном Dричом и који нишLа не значи, уJаци у њу,
Dресијече је на најнез:о9нијем мјесLу, и DосLане важнији о9 ње?!
(Сарић, 2008, сLр. 88)

Изнена9но рушење зи9а колиJе, Јакову је мо:ао JиLи уDозоравајући знак. Луку, Dосле оно:а шLо се 9о:о9ило (са Саром и њим
самим), нишLа више није мо:ло заусLавиLи:
Послије Јасенова, морала Jи 9а зна 9а 9о ово:а међу нама мора
9оћи, 9а ме више нема шLа сDријечиLи. КумсLво више Dомаже, но
о9маже: нико неће DосумњаLи! (Сарић, 2008, сLр. 91)

О9неку9 је ви9ео знак који је само он ви9ео: ,,Знак на лицу
жене ви9и само онај коме је уDућен?” (Сарић, 2008, сLр. 102) А нешLо раније, DримеLио је: ,,Знак Dоруке, рекао је, ви9и само осоJа
којој је уDућен” (Сарић, 2008, сLр. 89). УDркос уDозорењу Јакову 9а
не осLавља Сару ноћу саму у КолиJи, овај му је, Dоново нишLа не
сумњајући, враLа КолиJе осLавио оLворена: ,,Скоро ћу у Мируше.
Звао ме њен оLац. ПриDазићеш на Сару, 9ок се враLим” (Сарић,
2008, сLр. 102).
Ка9а је Сара, Dосле неко: времена, заисLа оLворила враLа, у
ноћи, Dре9 њим (,,ШLа је Jило, куме?! Је ли жив?!”) (Сарић, 2008,
сLр. 125), и ка9 је касније, Lе исLе ноћи, оLворила још је9ном враLа, ово:а DуLа, Јакову, он је мо:ао чуLи најDре само је9ну реч
(,,Кум…”), реч која :а је на:нала 9а узмакне, а заLим је чуо и шLа је
Jило с њим (кумом) – ,,Силовао ме кум Лука!” (Сарић, 2008,
сLр. 137)
До:о9ило се нешLо нечувено (,,Има ,римјера између ра а и сес ре, између кума и куме – нема!”) (Сарић, 2008, сLр. 143). Нечувено
и невероваLно 9а су се Сара и Јаков о9лучили на исLо Lако нечувени и невероваLни мук (,,НајJоље је 9а :ле9амо шLо 9ру:и не
ви9е, слушамо шLо 9ру:и не чују, :оворимо шLо 9ру:и не разу362
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мију” (Сарић, 2008, сLр. 151), 9а Jране лаж (,,Може ли лаж 9а о9Jрани? Може ли :лаву 9а сDаси?”) (Сарић, 2008, сLр. 144), 9а се начине ,,као 9а нишLа није Jило” (,,Чујеш ли ме”) (Сарић, 2008,
сLр. 153). ЗаLо су морали 9а и9у у По9љуL, куму на сусреLање (виђење, 9а они ви9е, 9а и он ви9и – шLа 9аље с ње:овом срамоLом?!). Но, Lо није Jило лако: ,,Не умијемо 9а скривамо сеJе, а морамо ње:а! Не смијемо DризнаLи ње:ов Dо:анлук!” (Сарић, 2008,
сLр. 168). Ка9 жрLва Dреузима кривицу на сеJе. ,,Може ли JиLи
сLрашније о9 злочина Lо шLо је жрLва Dрисиљена 9а скрива злочинца?” (Сарић, 2008, сLр. 178)
Ни време није Jило на њиховој сLрани (,,Ку9 ћемо, чујеш, ако је
Dочело 9а се на:ађа и DреJира?”) (Сарић, 2008, сLр. 154). Решени
9а и9у у По9љуL, нису се решавали 9а сLварно о9у.
При Lом свем размишљању, не9оумицама, Јаков се није клонио ни 9ру:е (заDраво Dрве, најDрече) мо:ућносLи; 9а уJије неваљалца (,,извршићу шLо сам наумио!”) (Сарић, 2008, сLр. 154).
О9 Луке, Dочинилаца – кривца, је зависило! ,,Лукина сDремносL, 9а се Dонаша као 9а нишLа није DримеLио, може исDасLи
Dресу9нија о9 њихове” (Сарић, 2008, сLр. 155). Тако је нај:оре
,,DосLало најJоље; најLеже најлакше” (Сарић, 2008, сLр. 158). И
Сара, за сеJе, зна оно шLо и Јаков! А зна и 9а Dо9сLиче: ,,Он је наш
крвник! Заслужио је кукавичку Dо:иJију. Ако се нико не Jи усу9ио 9а :а уJије, ја Jих!” (Сарић, 2008, сLр. 159). Дово9ећи у сумњу
и саму сеJе (може ли и и а сам, у рену, ила на с рани на,асника?!...”) (Сарић, 2008, сLр. 162).
Али, Лука се није Dоказао 9осLојним DрашLања. НаDроLив, уви9ело се 9а се уоDшLе не каје. ШLавише! ,,ПоJе9нички осиљен...”
Позвао их је 9а Dређу ко9 ње:а. ,,Моја је срамоLа шLо живиLе у
оној руDи!” (Сарић, 2008, сLр. 172). Није :а срамоLа оно:а шLо Jи
морало 9а :а је срамоLа. СрамоLа :а је за њих, не за сеJе. Он се уоDшLе није Dокајао.
Тиме је осу9ио само: сеJе. Сара још више DриLиска: ,,О9 ње:а
нас може сDасиLи само онај који Jи се о9важио 9а :а уJије! СLрах
ме 9а Lакво: немају ВукоLићи, ни Бањани” (Сарић, 2008, сLр. 173).
ИDак, имали су.
Враћајући се на Lај 9о:ађај (сре9ишњи у I 9елу романа) Сара је
знала: ,,Јакова је о9враћала 9а уJије кума, али је он осеLио 9а је
само о желела и чекала. Она је о9 ње:а наDравила уJицу!... [...] На
њу је Dало нечије DроклеLсLво” (Сарић, 2008, сLр. 275).
Та9а није знала: DроклеLсво је Lек имало 9а 9ође.
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На самом крају, ваља исLаћи је9ну срећно нађену (иако је она
ваз9а DрисуLна у нашем наро9у) мисао ПеLра Сарића у овом роману: ,,Рођењем смо оLу9 :9је смо се ро9или, а 9ушом, увијек и
Jез изузеLака, са Косова!” (Сарић, 2008, сLр. 64) Писац ју је вешLо и
некако сасвим сDонLано унeo у своје 9ело. ОLу9а у њему, мож9а,
и онај :овор о косовским јунацима. Али је њоме и само оно (Косово) 9оJило ону свеDрисуLну и свевремену 9имензију изванвременско: или на9временско: исказа, коме је ауLор неDреLенциозно Lежио.
И који је Lријумфално оформио у овом, са9а је Lо већ сасвим
јасно, роману неоJичне форме и леDоLе.
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LAYERING OF LIFE
(SARA NOVEL OF PETER SARIĆ)

SUMMARY

Novel Sara of Petar Sarić consists of two parts; in it are processed
or present two wars, two major wars in the region of Montenegro
and Herzegovina, the First and Second World War. However, it is
more novel about divisions within the family and the man himself,
(and infamous assault of godfather Luka on Sarah also and his
murder are in that function), in the first part; and on the divisions
among the people, in general, in the second part of the novel. The
second part is, in fact, the image layering of life, not a symbolic one,
full of hope, faith, reliance, rather than a concrete, real life, that life
which is transformed into a fear of life.
Separate, poetical, part of the novel, is his main character, Sara. It
is no coincidence that her name novel entitled. Because she is one of
most beautiful characters in the newer Serbian prose. Speech about
the Sara precedes speech about her book. The book is Sara, Sara's
book! Possession of book is her main feature of the exterior. Sara
comes out from the Book and disappears in the book.
Self contained and independent, therefore doomed to conflict
with the environment. Loyal to husband and family, loyal to the
truth and for justice, she ,,not hurt anything and anyone, no one is
standing in the way, to anyone not wroth, nor has anyone looked
wrong." At the same time, the strange beauty, beauty that could not
Ót into some sort of scheme, one particular image or idea of beauty
that again and again renewed, changed, remaining distant, and
unmet.
Strange goodness, marvelous beauty, she suffered unusual way;
her life was transformed into continuous abstinence, repression, in
anxiety and fear. In a word: in martirizam! Finally, in order to safeguard children, sacrificed herself.
Novel is a strong critique of society which is not able to recognize
the beauty / goodness!
KEY WORDS: Petar Sarić, the division, hous, war, evil, good, Sara, Book.
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