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ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ1ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИСА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИКАТЕДРА ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИККАД НАРОД ПРОГОВОРИ (РОМАН ПРОЛОМ БРАНКА ЋОПИЋА)САЖЕТАК. Обиман роман Пролом (1952) Бранка Ћопића пружа обиље могућности
за интерпретацију. Састоји се из три дела. У првом делу је описано
усташко насиље над српским народом у НДХ; одвођење у заробљени-
штво под лукавим изговором кулука и стравична, језива и сабласна,
ноћна егзекуција везаних људи над јамом. То је жестока осуда усташке
државе и усташке геноцидне политике. Као да се, међутим, писац упла-
шио интензитета те осуде, па у друга два дела романа приказује уста-
нак народа и несрећну деобу у њему на две фракције: на партизане и
четнике, подлежући тако званичном идеолошком дискурсу.

Пажљивим читањем текста романа, наглашавајући његове најрепре-
зентативније делове, што је, на известан начин, представљало и мето-
долошки оквир рада, није било тешко допрети до његове основне зами-
сли, или задатка који је писац себи поставио: да опише буђење народа
у њему, истакне народ у први план, стави нагласак на говор народа.КЉУЧНЕ РЕЧИ: Бранко Ћопић, послератни српски роман, усташко насиље, јама, уста-
нак, идеологија, народ.1 kosticdragomir@yahoo.comРа: је резулPаP исPраживања у оквиру научно-исPраживачко; AројекPа ИИИ 47023, „Косово иМеPохија између национално; и:енPиPеPа и евроинPе;рација“, који финансира МинисPарсPвоза AросвеPу, науку и Pехнолошки развој РеAуLлике СрLије.Ра: је Aримљен 18. окPоLра 2017, а Aрихваћен за оLјављивање на сасPанку Ре:акције ЗLорникао:ржаном 6. :ецемLра 2017.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017194 ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋЕAоAеја о оPAору наро:а По:;орине2 (Босанске Крајине) Aо;рома-шком насиљу усPаша и НДХ и не:оумицама и размирицама у ње-му како :а се о:;овори на Pо велико зло које ;а је снашло, :о Pа:аневиђено и нечувено! Помало већ :осPа заLорављена. И Pо најма-ње из :ва разло;а: њено; оLима,3 ;оPово AреPеће оAширносPи, иа-ко се роман AраPи Lез икаквих AоPешкоћа, као какво узLу:љивоAусPоловно шPиво; али из;ле:а још више шPо су ње;ове и:еје оLраPсPву међу наро:има, Pу ње;ову и:еолошку смушеносP (сму-ћеносP), LруPално Aре;азиле :еве:есеPе ;о:ине Aрошло; века учиPавој Ју;ославији, а AосеLно у Босни и Херце;овини.4 Оно Pрај-но у овом роману, оAис, Aре:сPава, свеоLухваPна слика наро:но;живоPа у најLлижем сусе:сPву зла и смрPи, у су:Lоносном вре-мену које је AреPило :а AосPане Aосле:ње, Pо – осPаје! Као и Pо2 Измишљени Aре:ео, Босанска Крајина. Измишљен :а је:ан замени све, о че-му је ;оворио Aисац о:мах Aо изласку романа: „Је:на о: ;лавних PешкоћаAри сPварању романа Lила је Pа :а се ослоLо:им везаносPи за је:ан је:ини,реални крај Босне и за конкреPне исPоријске :о;ађаје и љу:е Pо;а краја. Мо-рао сам :а измислим чиPаву PериPорију на којој се ра:ња о:и;рава, :а сPво-рим AарPизански о:ре:, све ње;ове LаPаљоне и чеPе, чиPаво коман:но осо-Lље, варош с усPашким вођама и, на крају, све LорLе и акције Pо;а о:ре:а. Тај’мој’ о:ре: и ’моје’ усPаше PреLало је :а :а:у каракPерисPичну слику чеPр-:есеP Aрве у ма коме крају Босанске Крајине и, у ;лавним линијама, и у осPа-лим :јеловима Босне, Херце;овине и сусје:не Лике, Баније и Кор:уна, –слику масовно; усPанка у AреPежно срAским крајевима Lивше НДХ“ (Ћо-Aић, 1952, сPр. 3).3 „Knjige magacina“, како ју је назвао М. Бо;:ановић (Bogdanović, 1953,сPр. 283).4 Томе су свесно или не, :оAринели и криPичари који су се, на неки начин,уAлашили оPворене Aишчеве криPике усPашPва и који су у роману, на;ла-шавајући ње;ове AозиPивне сPране, исPицали више не:осPаPке, или наво:-не не:осPаPке. На Aример, П. ПалавесPра: „Ćopićev Prolom nije literatura većeumetničke vrednosti […] bez prave dubine, bez prave psihologije […] način na kojije Ćopić izneo radnju u svome romanu, zastareo je i neverovatno, po epskom re-đanju i nabrajanju događaja, podseća na način kojim se iznosila radnja u našim ju-načkim narodnim pesmama“ (Palavestra, 1953, сPр. 130–131). У нашим јунач-ким наро:ним Aесмама… Поређење с наро:ним Aесмама морао Lи LиPиквалиPеP, не не:осPаPак! – А М. Бан:ић Aишући :а је Lило „Aокушаја :а сеЂоAићевој Aрози осAори умеPничка вре:носP“, каже: „То је јалов и узалу:анAосао, као шPо Lи AреPерано и неумесно Lило AриAисиваPи јој квалиPеPе ко-је она сPварно још нема: јер њој не:осPаје Aуна зрелосP, имAре;нација заAа-жено; и :оживљено; живоPно; Aо:аPка и искусPва, умеPничка AрецизносPи уPаначеносP“ (1958, сPр. 142). На;ласио Д. К. А у закључку: „…величини изначају Pеме умеPничка оLра:а романа није о:;оворила. У Пролому има ван-ре:них сPраница, оне се не заLорављају, али :ело као целина нема Pу сна;у“(Бан:ић 1958, сPр. 144).



КАД НАРОД ПРОГОВОРИ (РОМАН ПРОЛОМ БРАНКА ЋОПИЋА)ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ 195креPање наро:них маса, Pа оAшPа усPаласаносP, Pо роморењесPоPине ;ласова, Pо јављање хуморно; у аPмосфери оAшPе; су-морно;, излаза и ка: излаза нема – све је Pо арPефакP, умеPнички:окуменP коме никакво време не може нау:иPи. НешPо шPо јеушло (слило се) у наро:, у ње;ов језик и Aамћење, у ње;ово исPо-ријско и цивилизацијско Lиће!* * *Ако шPо у овом роману смеPа, ако је шPо у овом роману сAорно,Pо је Pа ње;ова и:еолошка назначеносP.Још ни :есеP ;о:ина Aосле раPа, Aо свему су:ећи AроAали Aо-лиPиком (AолиPички комесар чеPе), ЋоAић, из;ле:а, није ни мо-;ао :рукчије. Осим Pо;а, а Pо је мож:а ов:е Aресу:но, Aисац као:а није исAушPао из ви:а мисао :а ако хоће нешPо (круAно, ва-жно) :а саоAшPи мора ићи на комAромис, на усPуAак, :акле, :акаже и нешPо шPо, мож:а, није ни намеравао. О:носно, :а Lи ка-зао је:но, морао је :а каже и нешPо :ру;о; :а Lи исPакао нешPоморао је :ру;о :а не исPакне, жрPвује. Писац је, Pако, „о:сPуAио о: званичних Pумачења наро:ноослоLо:илачко; Aо-креPа и своју AриAове:ачку слику раPа значајно Aроширио и Aро-:уLио“ (Вукић, 1998, сPр. 183). Он је, :а Lи осу:ио масовну Aојаву зла које је :олазило из сусе:-сPва :ру;о; наро:а, ње;ову ;еноци:ну AолиPику уAерену Aрвен-сPвено Aрема соAсPвеном наро:у, морао у :уху (своје) AарPије, :аукаже и на зло у (своме) наро:у (Aојава чеPнишPва), Pе :а Aону:иалPернаPиву: намесPо унишPења је:но; наро:а (шPо је Lила и:е-оло;ија усPаша и НДХ) – наво:но LраPсPво и је:накосP међу свимнаро:има (и:еоло;ија комунисPа). У сPвари, Aисац као :а сеуAлашио жесPине сво;а Aре:очавања усPашке свиреAосPи и све-оAшPе; Aо;ромашко; зла усPашPва! Занимљиво је :а је Pа и:еолошка назначеносP (засPрањеносP):ошла Aосле. Скоро :а ње нема у Aрвом :елу романа. Она се јавља(развија) шPо се роман Lлижио крају и шPо се само AриAове:ањео: усPашPва (усPашке AошасPи, оPворено; AреисAољено; зла, ;е-ноци:не намере ње;ове чу:овишне и:еоло;ије) окренуло на оP-Aор, оAшPенаро:ни а не само Aоје:иначни; оPAор као оAшPе Aро-Pивљење оAшPем злу.У сPвари, роман је Aочео као је:но, а завршио се као :ру;о.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017196 ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋПочео је Aриказом сPраховла:е новоусAосPављене :ржавена(:) Pим AросPорима (Aосле слома сPаре).5 УPицај свеPске каPа-сPрофе на човека у заLаченом Aре:елу.6 Наро: који је иначе нави-као (свико) :а и Lез икакво; сељења живи у различиPим :ржава-ма, Aокорно је AрихваPио и ову [„ПокорносP Aрема :ржави Lилаје чврсPо увријежена у чиPаве ;енерације Aрије ње;а.“ (ЋоAић,1982, сPр. 13)]. УосPалом, ко ;а је и AиPао. Као :а Lез :ржаве нијемо;ао. Нај:расPичнији Aриказ (Aример) Pо;а, слеAо;, Aоверења јеКаPичин муж, Илија, који никако није мо;ао AовероваPи :а ће му:ржава нанеPи зло. [ИзLављен из јаме неким Божјим чу:ом, он севраћа кући (:ржави) и, наравно, мучки и Aерфи:но Aоново, ово;AуPа, заувек, сPра:а.] Била је Pо, међуPим, :ру;ачија о: свих Aо-знаPих :ржава. Та :ржава је имала своју монсPруозну и:еоло;и-ју, своје оружје и своје извршиPеље (усPаше; ХрваPе ;осAо:аре имуслимане, слу;е) и своје AроPивнике (срAски наро: ;енерално;ле:ано и Aокоје; комунисPу из ре:ова соAсPвено; наро:а). Том:ру;ом наро:у је о:мах сPављено :о знања :а ;а не чека нишPа:оLро.НасPали су „усPашки :ани, Aуни сPријеAње, злослуPна ишчекивања и рђавихвијесPи, […] вучја времена, […] мрка и закрвављена наAасP […]“ (Ћо-Aић, 1982, сPр. 11).Писац Aолако уво:и чиPаоца у ово велико зло (и у само сре:и-шPе Pо; велико; зла). И:ући Aрема ;лавном :о;ађају (јами на:којом се на:нела усPашка :ржава и на: којом је извршен масовниAомор цивила, невиних сељака Aозваних на кулук) и Aрема ;лав-ним акPерима Pо;а Aокоља. Ту су жрPве (које, наравно, не знају :асу жрPве), сељаци који су Aоверовали у мисију ра:а (и ре:а),кривци је:ино шPо су СрLи; Pу су и њихови сAрово:иоци, каоИLре цесPар, „:ојучерашњи џамLас из ци;анске махале“, човек„који је сеLи уврPио у ;лаву :а је ово са: :ошла ње;ова :ржава“, икоји их са своје изнена:не висине, :ржавноPворно, уAозорава „Еј,ви, :осPа је излежавања. Не мере се у нашој :ржави џаLе крув је-5 „Malo je pisaca opisalo tako reljefno pitanje srpskog krajiškog naroda nad kojimsu ustaše provodile genocid; tu se jasno vide razmjere zla koje ne može da pokrijenikakvo objektivno ’slikanje’ ovog ili onoga uzroka, niti paralelizam tipa ustaša –četnik“ (Risojević, 1991, сPр. 597).6 Говорећи о ЋоAићевим романима Р. Вучковић је AримеPио: „Svi skupa govo-re o čoveku Ćopićevog zavičaja, probuđenom u jednom trenutku svetske kata-strofe iz dubokog srednjovekovnog sna i gurnutog, da ni sam u početku nije togasvestan, u susret buri i rađanju nove vizije društva“ (Vučković, 1980, сPр. 30).



КАД НАРОД ПРОГОВОРИ (РОМАН ПРОЛОМ БРАНКА ЋОПИЋА)ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ 197сPи“ (ЋоAић, 1982, сPр. 16). А Pу су и злура:и AосмаPрачи, LраћаШарчевићи, најза: сиPи и за:овољни.ОPка: се, Aреко ноћи, исAили нова :ржава и с њом нова ’Aрава’,Lраћа Шарчевићи оживјеше и Aојавише се као љу:и који о:авна че-кају Павелићеву ’Независну’. ЧесPо засPајкујући Aре: AлакаPима укојима су СрLи називани ’Власи’, ’Lивши СрLи’ и ;:је је Aисало ’СрLена врLе!’ и ’БјежиPе, Aсине Aреко Дрине!’, они су се за:овољно з;ле-:али ;ла:ећи Lра:е.– Машала, машала! СрAско Lило и Aрошло.– Е, нек сам, валахи, :очеко :а СрLија AроAа:не Aа не жалим умри-јеPи (ЂоAић, 1982, сPр. 35).Ту је, на крају, и је:ан „Lивши“ СрLин у чијој кафани Lраћа ва-з:ан се:е и Aију. Иако су све срAске ра:ње :оса: у;лавном заPворене и заAечаћене,LирPија ово;а КрсPе још увијек ра:и. Њезин ;аз:а Lио је Aрви међуварошким СрLима који се ’AокрсPио’, Pј. Aрешао у каPоличку вјеруи са: се, неAриро:но весео и уAа:љиво жусPар врPи Aо својој Aро-сPраној хла:овиPој ра:њи, исPрчава наAоље :а Aослужи мушPери-је Aо: шареном AлаPненом на:сPрешницом, шали се и смије с усPа-шама и љу:има о: нове власPи, Pру:ећи се :а Aре: чаршијом из-;ле:а као и сваки :ру;и AуноAравни ’ХрваP’, који је за:овољан сво-јом :ржавом (ЋоAић, 1982, сPр. 34–35).Није, наравно, он је:ини који се „AокрсPио“ (AокаPоличио) иPако AрисPао уз нову :ржаву, верујући, живећи у заLлу:и :а ће ;аPо конверPиPеPсPво зашPиPиPи.За:аPак Pе нове :ржаве Lио је крајње је:носPаван: „ВласимаPреLа заPјераPи сPрах у косPи“, исPиче њен ;лавни Aре:сPавник увароши, ло;орник Шкуро (ЋоAић, 1982, сPр. 39).То је инсисPирање на сPраховла:и и оLјава сPраховла:е! Међу-Pим, ни он који ју је за;оварао није Lио свесPан колико она можеимаPи лица и колико сва Pа лица мо;у LиPи чу:овишна.О:вођење срAских сељака с кулука у варош (у зароLљенишPво)зLива се оно; исPо; :ана ка:а се сазнало :а је Немачка наAала Со-вјеPски Савез. УсPаше су сPраховале „:а Нијемци у Русији не Lу:улоше среће“. Дакле, нису Lаш веровали немачкој сили уз коју сусе зLили. Али су заPо „AреосPали СрLи“ веровали у Русију. И несамо СрLи, већ и „нешPо AошPенијех љу:и међу осPалим вјера-ма“ (ЋоAић, 1982, сPр. 71). 



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017198 ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋТако су се :о;ађаји у свеPу са зеLњом и на;лашеним очекива-њима рефлекPовали на живоP у заLаченом ;ра:ићу Босанске кра-јине. У њему је ;осAо:арио неси;урни Шкуро, Aрви усPаша ово; ме-сPа и ово;а краја. У ;рађењу ово; лика Aисац се Aоказао као вр-сPан зналац љу:ске :уше. Мла:и, неси;урни, Aово:љиви, неса-мосPални, неу;ле:ани и неисAуњени ло;орник Никица Шкуро,Lио је је:ино велик у својој мржњи („све своје на;омилано неза-:овољсPво изливао је у јеPкој мржњи AроPив СрLа и све;а шPо мусе чинило :а је срAско“) (ЋоAић, 1982, сPр. 73). Немно;о; знања, амно;о инсPруисан LорLеним каPолицизмом и учењем ВрхLосан-ско; на:LискуAа Шарића („оPровно; срLож:ера“), Lио је човеккоји је у живоPу оску:евао ;оPово у свему. Чини се :а ни Pа мр-жња која ;а је уз:изала (може ли мржња :а уз:иже?) није Lилање;ова.Иако је о:мах AосPављен за коман:анPа месPа (Aрви усPаша уњему) он се усPезао :а не AреPера у наношењу зла, „Aомало се ли-Lећи Aре: Lројним Aознаницима о: све Pри вјере“ (ЋоAић, 1982,сPр. 74), али Aо: уPицајем Lањалучко; сPожерника ВикPора ГуPи-ћа и ње;ово; ;овора на зLору у Санском МосPу, крајем маја, ка:аје Aрви AуP чуо за „;воз:ену меPлу“ и за за:аPак коначно; уни-шPења СрLа, он се AоLојао своје млакосPи, слаLосPи и нео:лучно-сPи Pе је решио :а крене у акцију. „Неће LиPи милосPи, знајPе :анеће!“ (ЋоAић 1982, сPр. 74), ;оворио је својим сара:ницима; за-Pворио AреосPале срAске :ућане, уAа:ао у заPвор и у:арао насу-мично заPворенике, уз AреPњу и вику. А ка:а је касно ноћу осPа-јао сам у својој канцеларији, хранио се оLавезном лекPиром Pих:ана, исAо:влаченим PексPом у ХрваPској крајини о: 30. мајакоји је Aренео ГуPићев ;овор, и који је, у сPвари, Aре:сPављао Pе-шку Aресу:у СрLима: „ДржиPе увијек на уму :а су Pо Lили наши;роLари и унишPавајPе их ;:је сPи;неPе…“ (ЋоAић, 1982, сPр. 75).Фра Божо Чавар с којим се сасPајао у својој канцеларији, Pој мр-жњи :авао је виши оLлик, Lла;ослов цркве: – Наша ХрваPска може и мора :а Lу:е Aрава ’Civitas Dei’, Lожја :р-жава, која ће знаPи узеPи мач у :есницу и LориPи се за свеPе и:еалеЦркве и хрваPсPва. Ви сPе :оLро казали Aрије неколико :ана: LожјиLојовници. А зар чесPо није наша свеPа Црква о;њем и мачем креPа-ла на крижарске војне, у Lој AроPив невјерника?! (ЋоAић, 1982,сPр. 75)Божја �ржава, %ожји %ојовници… %ој (ро�ив невјерника… 



КАД НАРОД ПРОГОВОРИ (РОМАН ПРОЛОМ БРАНКА ЋОПИЋА)ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ 199ФраPров ;овор је AросPо слу:ео Шкура. Заклињао се: „војеваће-мо и Lез милосPи чисPиPи ;воз:еном меPлом“ (ЋоAић, 1982,сPр. 75). Док је фраPар Aонављао као у лу:илу: „СвеPа Lожја Кри-сPова војујућа ХрваPска“. Дакле, све је Lило :озвољено. ИAакШкуро није мо;ао сасвим :осле:но :а сле:и Pај Aозив. Али, оношPо он, са својим љу:сPвом, није мо;ао, мо;ли су :ру;и. Позванаје „леPећа ;руAа усPаша еми;ранаPа“. Јер, „све ће LиPи оAрав:ано и оAрошPено, црква AрећуPно :аје свој Aри-сPанак и Lла;ослов, а ко је виши су:ија о: ње!“ (ЋоAић, 1982, сPр. 80)ПриAреме за чу:овишни злочин су, Pако, оLављене.ПреPхо:ио му је, као уз;ре: најављени :олазак Pих усPашаеми;ранаPа (Aисац нас Lлиже не оLавешPава о Pоме ко су они,AреPAосPављајући вероваPно :а су :оLро AознаPи чиPаоцима).Оно шPо :о Pа: није виђено, оно шPо :о Pа:а није ни наслућивано:а се може :о;о:иPи, :ошло је у лику вође Pе ;руAе, наPAоручни-ка КаAеPановића. Уво:ећи ;а у ра:њу, Aисац наAомиње: „уAа:ао је као мамен, још с Aра;а црвенећи, уAа:ајући у јаросну ва-Pру, Lаш као :а му је Pу на Pоме мјесPу, неко нарочиPо скривио“(ЋоAић, 1982, сPр. 117). Као мамен… Помаман, махниP, Lесан (Речник, 1969 III, сPр. 290).Пре не;о шPо он Aочне :а :ејсPвује (:а сеје смрP и сPрах), AисацисPиче :а је Lио чувен ње;ов луксузни ауPомоLил „о: чије су си-рене жене у несвијесP Aа:але, а заPворенике AроLијало смрPноLље:ило“ (ЋоAић, 1982, сPр. 116), :а је Lио висок (колико је он Lиовисок Pолико је Шкуро Aоре: ње;а Lио низак); а уз ње;а је ишла иAрича о њему (За КаAеPановића се Aричало :а су му AоLуњенициу Херце;овини не:авно Aоклали чиPаву фамилију: мајку, жену и:воје :јеце и :а зLо; Pо;а ко: ње;а ’нема милосPи’“) (ЋоAић, 1982,сPр. 116–117). Назначен је, :акле, као освеPник! ИAак Pа Aрича оњему осPала је шPура и неразјашњена; нејасно је :а ли је Pо самоAрича, или у њој има исPине као и ко ју је Aричао, ко су Pи AоLу-њеници, зашPо су сPра:але жене, зашPо :еца? ;:е је он Pа:а Lио?Да ли је Aисац с овим Aоклали мислио :а је све рекао? Из;ле:а :аје ово Aрви и:еолошки усPуAак који је он начинио у овом роману.(Злочинац који се свеPи је је:но, злочинац сам Aо сеLи – :ру;о!)Ко је, у исPини, Lио Pај КаAеPановић? Не зна се, :акле; зна се самошPа је ра:ио и шPа ;оворио. „Док се ;о: он срAске крви не наAије и не олиже крвави нож, немао: ње;а Aраво; усPаше, […]“ (ЋоAић, 1982, сPр. 117). 



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017200 ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋТако је :ефинисао усPаше. Тако је ;оворио и Pако ра:ио. УAа:а укућу Pр;овца сPаро; Вуксана, :о Pа:а AошPеђену невоља, целу Aо-ро:ицу заPиче заје:но и у сPаву ишчекивања. Писац зналачкиоLраћа Aажњу Lаш на Pом ишчекивању: „Још :ок су се Aели :рвеним сPеAеницама на Aрви сAраP луAајућиLројним AоPкованим цокулама, чиPава Aоро:ица окуAљена у ;о-сPинској соLи, ћуPке је усPала на но;е. Нађоше их Lлије:е и Lез ри-јечи као :а већ о:авна чекају ове и овакве ;осPе“ (ЋоAић, 1982,сPр. 118). Наравно, Pа Pишина којом су :омаћини Lили оLавијени Lила јео:мах AреPр;ана. На „:оLар :ан“ :омаће; усPаше Торомана (не-си;урно, иAак уљу:но; ра:ио је Aре раPа у ма;ацину сPаро; Pр;ов-ца) КаAеPановић се разLеснео: „ШPа :оLар :ан, а? Какав :оLар:ан! Зар овим Lан:иPима ов:је, а! Овим, овим…“ Овим несрећни-цима лако Aреименованим у Lан:иPе! (Именуј нешPо као зло иAосле, у:ари Aо њему. И Lез оLзира шPо Pо и није неко зло, LорLаAроPив ње;а, заAраво насиље на: њим је оAрав:ано.) А AремаLан:иPима је све :оAусPиво. ОPац је као незвани а неAрисPојни;осP о:мах шчеAан и о:;урнуP Lесном силином на враPа низ сPе-Aенице, мајка се ви:ећи Pо, сPроAошPала Lез речи, за њом и ћер-ка, а син који је инсPинкPивно AолеPео за мајком и сесPром, :о-Lио Pако жесPок шамар :а је саPеран у ћошак; као :а је LиоисPеран из сеLе само;. ОPац и син су о:ве:ени али Pо није Lиокрај несреће за ову мирну Aоро:ицу.То је, међуPим, све очекивано; о:носно Pо се мо;ло очекиваPи.Али се зLива и нешPо шPо није очекивано. ШPо се није мо;ло оче-киваPи. Или, јесPе.Казна (казнена ексAе:иција) је сPи;ла и на враPа LирPаша Кр-сPе Вукомановића. КаAеPановић је је:ним Aо;ле:ом оLухваPиоAреоLраћеника („А Pи, је ли, AокрсPио се? Хоћеш :а се извучеш,а?“) Назначава сушPину AроLлема. ПреоLраћеник у часу схваPа:а му је сав наAор Lио узалу:ан: „Ево, ово је онај PренуPак о: ко;а он и у сну сPрахује, а не може :аAоLје;не“ (ЋоAић, 1982, сPр. 120). Као :а је КаAеPановић Lио у :ослуху с фра Божом који је у раз;о-вору са Шкуром, Aово:ом ових AокршPењака, ;оворио: „Све је уруци ГосAо:иновој. Нека се врши Ње;ова свеPа воља.“ Шкуро јеPа:а схваPио :а фраPар „овом својом реченицом AреAушPа Aокр-шPењаке њиховој неизвјесној и сPрашној су:Lини“ (ЋоAић, 1982,сPр. 79). ИAак, не уLија ;а он лично, не;о је наре:ио :а Pо учине



КАД НАРОД ПРОГОВОРИ (РОМАН ПРОЛОМ БРАНКА ЋОПИЋА)ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ 201Lраћа Шарчевић. ПреPхо:но је КаAеPановић је:но;а о: њих (сPа-рије;, оно; који је касније уLио Вукомановића) AочасPио Pако же-сPоким у:арцем :а је морао :а се:не на клуAу. ОLојици Lраће, Lе-;ова, Pо је Lила улазница (AрисPуAница) у усPашке ре:ове. Све шPо је КаAеPановић у Pом Aрвом налеPу чинио Lила је PекAриAрема за оно шPо ће усле:иPи: масовно Aо;уLљење не:ужнихљу:и. Они су AрикуAљани (усPаше су Pо називале „чишћењем“):а Lи заје:но с онима :ове:еним с кулука и заPвореним у школи,Lили ликви:ирани. У Pоме је својски учесPвовао и ло;орник Шку-ро. Он је чиPаво; :ана ревносно сле:ио КаAеPановића (Lез икаквесумње већ :оLро формирано; злочинца), а на крају Pо; :ана, ка:аје PреLало :а Lу:е за:овољан, осећао :а – за:овољан није Lио. „НасPуAила је она мучна и PуAа засићеносP Aослије узLу:љивих иPешких Aослова, ка: AосPи;нуP циљ ;уLи своју :оPа:ашњу Aри-влачносP, а AуP :о ње;а чини се и сувише скуAо Aлаћен“ (ЋоAић,1982, сPр. 138). Долазак КаAеPановића није му Aомо;ао; осPао је Aо:ељена лич-носP. ЛичносP која не може :а нађе сеLе.ЗашPо је Aисцу Lило AоPреLно :а Pолико нијансира, нивелишеовај лик? ЗаPо :а Aокаже :а чиниPи зло иAак није лако уAркос оA-шPем уверењу (уверавању) :а је оно :оAушPено, оAрав:ано (сPра-шна и:еоло;ија усPашPва). При свему Pоме Aисац се није мо;аоAозваPи на AрисусPво или о:сусPво Бо;а. У ње;овом јавном свеPуније Lило месPа за Бо;а. Ту и Pамо се он назначи (као сећање у на-ро:у), ;оPово само као :ео (о:раз) ње;ове Pра:иције (и неAросве-ћеносPи!). И нишPа више о: Pо;а. Црква која ко: фра Боже Чавара:оAушPа све ра:ње AроPив СрLа, иAак није Бо;. Нема Бо;а у чиPавој чу:овишној разLојничкој Pворевини какваје Lила НДХ, иако се у њој Aозивало на Бо;а. Јер :а ;а је Lило, не Lиу њој Lило Јасеновца и не Lи Lило сPоPине јама чије су вековнеAразнине (зјаA, зев) AоAуњавали свиреAо уLијани љу:и. На :ру;ојсPрани нема Бо;а ни у Aишчевом и:еолошком свеPу Lез Бо;а.А Lез Бо;а човеку је осPао још само ;оли живоP!Тако сPари Pр;овац Вуксан у Aосле:њем очајничком Aокушају:а сAасе сеLе и Aоро:ицу, жрPвује своју кћер, молећи :а она с Lла-;ом (за оPкуA) :ође Aре: очи Шкура, коме су :о Pа:а све женеLиле не:осPуAне. Он је о:мах схваPио „:а му Pо сPари Pр;овацAо:во:и рођену ћерку“ (ЋоAић, 1982, сPр. 139).



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017202 ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋИако Aре:сPојећи :о;ађај (масовно Aо;уLљење СрLа) :оживља-ва као „;луву и Pешку мору“, нешPо шPо је о:ређено изван ње;а иње;ове моћи, ло;орник Шкуро се, иAак, сам уAушPа у злочин на:немоћном :евојком, :евојком која је „исAлакала све сузе, измо-лила све AознаPе молиPве у које је слаLо вјеровала и сPо AуPа, усPрасном ;рчу Aроклињала Lо;а оца и све свеце, а са: је, жрPвеноAре:ана и Lлије:а, сувих очију и Lез Pрунка сна;е и воље, сAрем-но чекала све шPо је још може снаћи“ (ЋоAић, 1982, сPр. 140).Имајући у ви:у „свеPу Lожју КрисPову војујућу ХрваPску“, ви-:ећи у Pој :евојци нека:ашњу „Aлаву незнанку из Горње; Шехе-ра“ у Бања Луци, он се Lацио на њу, :а „ки:а, ;ризе и Lије Pо шPоје осPало о: малоAређашње не:осPуAне љеAоPице…“ (ЋоAић,1982, сPр. 141) :а, Pако, изравна рачуне са својом неусAешномAрошлошћу (Lарем ка:а су жене, :евојке, у AиPању), AреAушPају-ћи је AоPом и :ру;има и осећајући зLо; Pо;а „злура:о за:овољ-сPво“, као и :а се „у не:о;ле: Aро:ужавао ње;ов малоAређашњи:воLој, ње;ов лични :воLој с не:осPуAном женом, у коме је он,:уLоко у сеLи, осјећао :а ;уLи LиPку и :а се Pим AуPем ника: не:олази :о Aраве AоLје:е“ (ЋоAић, 1982, сPр. 141). А нешPо касније,и:ући Aрема месPу ликви:ације, он се ;а:ио „чиPаве своје Aро-шлосPи Aуне о:рицања, неси;урносPи и сPраха“ (ЋоAић, 1982,сPр. 143). ХPео је, AошPо-AоPо, :а Lу:е злочинац.ЦенPрални :о;ађај у роману, највећи злочиначки Aо:ухваPоAисан у њему, сама ликви:ација не:ужних цивила, :аPа је изAерсAекPиве је:но; о: јунака романа, мла:о; То:ора Бокана, којије и сам PреLало :а Lу:е уLијен. Дакле, изнуPра.Бранко ЂоAић је међу Aрвима у ју;ословенској лиPераPуриAриказао усPашка зло:елсPва, уAркос AрећуPном :о;овору и:ео-лошких челника Aосле раPа :а се о Pоме не Aише и не ;овори,како се не Lи нарушавало новоусAосPављено LраPсPво и је:ин-сPво међу наро:има у новој :ржави. По умеPничкој снази Aре:-сPављања Pо; зло:ејсPва оAеP је он међу Aрвима.Ноћ у Aланини, :уLока јама која као :а је само за Pо AосPојалаPоликих ;о:ина, џелаPи са о;ромним чекићима за Pуцање каме-на, Aренамењеним за ;лаве несрећних љу:ских сPворова, :ове:е-ним :о јаме, везаних руку, на Aролазу :о сво; и љу:ско; Aонора.НеоLичан звук шPо ломи луLању, звук који :оPа: није слушало чо-вјеково ухо, AоPресе и сле:и све љу:е у колони. Двојица у:аренихишчезоше у скривеној руAи Lрзо као Aривиђења. У муклој Pишиничуло се за њима самосуљање и све слаLије луAкање сиPно; камења.– Ух, Lраћо – самрPнички мукло оPе се неком у колони.



КАД НАРОД ПРОГОВОРИ (РОМАН ПРОЛОМ БРАНКА ЋОПИЋА)ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ 203Примичући се све Lлиже сPрашној у:ољини, :рвена корака и каоAо Pуђој коман:и, љу:и су Lили чисPо оAчињени невјероваPним ијезивим Aризором, који се Aре: њиховим очима Aонављао равно-мјерно, с мало ријечи или сасвим ћуPке, :о у сиPнице увијек је:анисPи, а иAак сваки AуP нов, Lлиже човјеку и виђен Lоље, с мање; ра-сPојања. Укочени и о:узеPи, замрле крви, осуђеници више нису Lи-ли у сPању :а мисле о ма чему Lило на свијеPу; све је већ AресPало:а AосPоји: и слоLо:а, и кућа, и Aоро:ица и све зашPо се :оса: жи-вјело и о чем се мислило. Пре: њима је само AосPојала сPрашнаивица, измахнуPи чекићи и Aосље:њи ;розан звук о: ко;а се мрзнесве у човјеку и с којим се заје:но несPаје (ЂоAић, 1982, сPр. 144–145).То је Pо. Тај звук с којим се несPаје. То з;уснуPо Aромицање;Aримицање о:мицању. То Aосле:ње. Ни мно;о, ни мало речи; Pа-ман колико је Lило неоAхо:но за чу:овишно уLијање љу:и.Али, Aисац не осPаје на Pоме. БексPво :војице из ре:а за Aо;у-Lљење укинуло је сAоросP/муклосP маљева. Је:ан о: Pе :војице,акPивни, Aре:узимљиви, не мирећи се с неизLежном смрћу,Lежи у ноћ и шуму; :ру;и Aасивни, већ измирен са су:Lином,Aре: Aонором – скаче у сам Aонор.Тако је Aисац мо;ао :а Aре:сPави јаму изнуPра, али и свеP (:е-шавања) ;оре, из саме јаме, онај ;оре свеP „у ком се још Lије и ;и-не“ (ЋоAић, 1982, сPр. 157).То је сPрашна визија свеPа која :олази са неко; исAусPа у јами,шPо о:јекује о: PуAих у:араца Pелеса која Aа:ају и у:арају у зи:о-ве, сPроAошPавајући се не;:е на :ну.Још увијек сиPно и ;розничаво :рхPећи, он се з;ури уза зи: својеруAе и Aожели :а му је Pако вјечиPо осPаPи Pу, у мраку, :уLоко Aо:земљом, :алеко о: љу:и, њихових вароши, заPвора и камиона. Да-леко и :оLро скривен о: њих, Aа макар више ника: не ви:ио сунца,Aланине ни ро:ну кућу, јер Pе сву:а Pамо мо;у наћи и ухваPиPи(ЂоAић, 1982, сPр. 157–158).Тако резонује човек у јами: :а и ка: изађе из ње осPане у њенојскривеносPи.Каква осу:а свеPа који ;а је наPерао :а се нађе у јами.Неки Aисци Lи ов:е засPали. Ов:е Lи, с овим Aреломним :о;а-ђајем (ЋоAић, 1982, сPр. 274) окончали своје :ело. Роман се заисPамо;ао на овом месPу завршиPи. Овај Aриказ усPашко; насиља иосу:е усPашко; режима, Lио Lи више не;о ефекPан крај.Али је Aисац свој роман :рукчије замислио. После ово; :о;ађа-ја, ка:а је AосPало јасно :а „на овој земљи нема више мјесPа и занас и за њи, нема“ (Pо ;овори СPојан, уPекао са ивице јаме) (Ћо-



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017204 ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋAић, 1982, сPр. 155), сви су се Lили Aре:али неком очекивању. По-Lуна и усPанак у наро:у осећали су се у ваз:уху. На :ру;ој сPрани,ко: усPаша се заAажао извесPан замор. [Неочекивано о: саLласPиPе ноћи Lежи усPаша Мујица ХарLаш; он најAре Aокушава :а „уракији расAлине све Pе неAријаPне слике и звукове“, Тороман ;а,ви:ећи Pу ње;ову Pешку несрећу, о:во:и ко: КаPице, Aосле, за-;ле:ан у Aејзаж на Aлочи кревеPа он је жу:ео за излазом, заLора-вом: „Има ли заисPа не;:је овако ве:ар и Pих Aре:ио ;:је Lи чо-вјек мо;ао :а сје:не на чисPу зелену оLалу и :а зLрише сву ваPруи Pешки умор са је:ном Aре;ршPи сPу:ене во:е“? (ЋоAић, 1982,сPр. 179, 180)] После о:ласка КаAеPановића са својим о:ре:ом(на;ло;, као шPо је на;ло и :ошао; ло;орник Шкуро: „КаAеPано-вић закува и закрви, Aа о:е, а са: ми Pу осPа:осмо :а смирујемо и:а се сналазимо како најLоље знамо…“) (ЋоAић, 1982, сPр. 195),они као :а нису мо;ли :а се AовраPе и :ођу сеLи. „Чинило се :а ихје све ошамуPио и зLунио Aокољ, Aа се са: AиPају: шPа му ово Lи икакво ли ово чу:о замијеси КаAеPановић, Aа се, ево, неку: из;у-Lи? ШPа ће са:?“ (ЋоAић, 1982, сPр. 234) После Pо;а, иако су се зло-чини и :аље чинили, иAак је Pо Lило с мањим инPензиPеPом и несисPемаPски Aровођени. Тако се је:ан о: Pројице случајних „Aај-:аша“ у Aићу, усPаша ЈосиA Прањић, „:ојучерашњи ћумурџија“(:ру;а :војица су Lила :оLро знани Мујица ХарLаш и Мухо Кру-шкић, „AроAали Pр;овчић“) ;ласно размеPао: „Још Aрије :оласкаовамо шесPорицу сам Aравославаца ево овом својом руком Aре-кло. Ево ви:иш, овако му заLијем нож ево ов:је, Aа ;а само зао-кренем. Ево, овако…“ (ЋоAић, 1982, сPр. 236)И, као ви:љиви знак узнемиреносPи, усPаше су све више Aиле(још за време саме ликви:ације, КаAеPановић је Aоручио :а у хо-Pелу сAреме „:осPа Aића“), :а ли зLо; све веће нервозе, или зLо;оно;а шPо су ви:ели и у шPа су учесPвовали, AоAуP несрећно; Му-јице ХарLаша: „Мујица је у ракији уPаAао луђачку сPраву о: ноћ-них ;розоPа с Aонора“ (ЋоAић, 1982, сPр. 236).ШPо се ло;орника Pиче, заPичемо ;а на самом крају I :ела ро-мана како се још AреисAиPује; свесPан :а се нешPо Aо срAским се-лима :о;ађа, а немоћан :а Pо сAречи: „ЗаисPа, нишPа :ру;о неAреосPаје не;о AалиPи, а иAак… Или Pу нешPо није у ре:у илиШкуро још увијек није онај о:лучни Aрави усPаша КаAеPановиће-во; кова, онај фанаPични војник свеPе КрисPове војујуће ХрваP-ске“ (ЋоAић, 1982, сPр. 282).То нешPо шPо се у AоPаји сAремало Lио је наро:ни усPанак.



КАД НАРОД ПРОГОВОРИ (РОМАН ПРОЛОМ БРАНКА ЋОПИЋА)ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ 205Масовна :ивљачка е;зекуција цивила и наро:на AоLуна којомсе завршава Aрви :ео романа и Aочиње :ру;и, нису и врхунац уњему, иако су Pо ње;ове нај:рамаPичније сPранице. У AреосPала:ва :ела романа, нема Pе наAеPосPи, нема ни Pакво; сPра:ањаљу:и. Нема у њима КаAеPановића, а и ло;орник Шкуро је сасвимAоPAао у :ру;и Aлан.На је:ној сPрани, роман Aа:а ;уLиPком :рамаPичносPи; на:ру;ој – сав се AреоLликује у :рамаPично креPање наро:а о: сво-јих кућа у неAрохо:ну (или Lарем мање Aрохо:ну) шуму и наза:,о: је:но; села у :ру;о, са је:но; Aоложаја на :ру;и, са је:но; Lр:ана :ру;о, из је:но; Aре:ела у :ру;и Aре:ео, из је:не сиPуације у:ру;у сиPуацију. Ин:иви:уални ;овор све више замењује ;овормношPва. То Lрујање (Lујање) у наро:у мно;их, AокаPка: и :исо-нанPних Pонова, Pаласање, AокреPање и креPање све у је:ном ци-љу, све са је:ним циљем – очување ;олих живоPа; оно је шPо ро-ман Пролом Бранка ЋоAића чини изузеPним.На :ру;ој сPрани, Pом исPом наро:у који је сав расPр;ан и у Aо-креPу, намеће се уPицај са сPране, уверава се неAресPано :а ће муPек с :ру;има (:ру;им наро:има) LиPи мо;уће сAасење и изLа-вљење.И:еоло;ија која је у I :елу романа Pек унеколико назначена, уII и III :оLија широке размере.На;лашена :рамаPичносP из I :ела (сPра:ање не:ужних, неви-них љу:и; LексPво из зароLљеничке колоне – Гојко ЋуAур:ија;LексPво са ивице јаме ка:а се већ :оLрано осећао :ах смрPи – СPо-јан, То:ор; :аља оAасносP о: усPаша); чу:есно Aреживљавање Ка-Pичино; Илије и ње;ов још чу:еснији AовраPак кући – у смрP; не-усAело конверPиPсPво LирPаша Вукомановића, расцеA у :ушимла:о; ло;орника – све је Pо сменио очекивани сукоL Милоша Ра-:екића, Aоручника Lивше Ју;ословенске војске, :омаће; човека(из Јару;а) са Урошем Павловићем, сPу:енPом из Бања Луке, ко;аје Aослала КомунисPичка AарPија :а у По:;орини Lуни наро: и:иже усPанак. Писац коме је Lлижа Ра:екићева AерсAекPива,сPално, извесним назнакама, на;овешPава Pај сукоL, Aо:;рева ;а,Aонека: се чак он чинио неминовним, из;ле:ало је :а :о сукоLаLивше; официра и сPу:енPа AарPијца мора :оћи (Pо је Lила нованаAеPосP у роману) – иAак :о сукоLа међу њима није :ошло. Је:ано: Pе :војице има Aо:ршку наро:а (Ра:екић, човек из наро:а),:ру;и Aо:ршку своје све моћније AарPије (Павловић). Је:ан о:њих (Ра:екић) сумња у :ру;о; заPо шPо наро: сумња у ње;а; иакому овај „ника: ни ружну ријеч не рече“ (ЋоAић, 1982, сPр. 567);



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017206 ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ:ру;и сумња у Aрво; на је:ан нарочиP начин, не јавно, већ као ко-мунисPа у некомунисPу, зао;рнуP PајансPвеношћу своје ор;ани-зације („Краљев официр, великосрLин, класно несвијесPан иакоје Aоријеклом сељак – шPа Pи све Aри њему нема…“) (ЋоAић, 1982,сPр. 417). Је:ан је СрLин, :ру;и и јесPе СрLин и није (оPац СрLин,мајка ХрваPица: „Овај наш :осP, Дави:е, хр… шокичин син… Да сеPу не излеже какав ђаво. ОPку: се Lаш он :о;о:и ко: нас, на Ли-сичјаку?“) (ЋоAић, 1982, сPр. 93–94). Ра:екићу, као човеку из на-ро:а су :осPаPни само СрLи; уз Павловића и :ру;и (муслимани иХрваPи); уз Милоша не и:у никаква :о:аPна AиPања, уз Урошаи:у („И шPа нам PреLа Pај … мали Ћемаловић?“) (ЋоAић, 1982,сPр. 94).НеоLично је у роману Pо шPо Lивши официр Ју;ословенске вој-ске који се колеLао између AарPизанско; (који је лукаво Aрисво-јио наро:ни оPAор и AоPом ;а во:ио) и чеPничко; AокреPа оPAора(Ра:екић ски:а официрске еAолеPе, уосPалом и на Урошев за-хPев, а љуPњу зLо; Pо;а Aреноси на оно; Aре: којим се Aоказао LезеAолеPа: „ШPа зеваш, Lре, Pу, а коњ Pи – ви:и ;а какав је!“) (ЋоAић,1982, сPр. 417), Pежи, нарочиPо у III :елу романа, :а AрисPуAи Ко-мунисPичкој AарPији, изје:ан унуPарњом сумњом. НеоLично је :а се он, иако веран и о:ан наро:у (као и наро: ње-му), :осPа чесPо, ;руLим речима оLраћа Aоје:инцима из Pо; на-ро:а (у кризним, :рамаPичним сиPуацијама): „Море, џукело је:-на, нема Pу шPо је PеLи :ра;о, ово је раP и свјеPска револуција, ами Pу нећемо PрAеPи ничије самовоље“, оLрушава се он на Aро-LлемаPично; Милу Чу;аља (ЋоAић, 1982, сPр. 294). Али не оLраћасе он Pако ;руLо само Aоје:инцима и не само AроLлемаPичнима.Он заусPавља ;руAу сељака која се :ала у AоPеру за Lе;унцима:„СPојPе, џукеле је:не! Марш наза:, у сPрој!“ (ЋоAић, 1982, сPр. 312)Или, сељацима из Марјана који су у је:ном PренуPку хPели :аAођу својим AуPем: „Је ли, Lре, џукеле је:не ви Pамо, ко вам је :о-зволио :а се мешаPе у војне сPвари? МислиPе ли ви :а је ово Lа-шиLозлук, шPа ли?! Ко ће ов:е коман:оваPи војском, ви или ја?!Све ћу вас, Lре, AосPрељаPи зLо; Lуне! Војску разLијаPе, је ли?! […]ВуциPе се, море, кући, џуке…“ (ЋоAић, 1982, сPр. 362) То је, несум-њиво, ;овор Aрошлих времена, и Pо је оно шPо је, мож:а највишеуPицало на сPварање уPиска о ње;овом неизLежном сукоLу с Уро-шем. Уз ово; :ру;о; ника:а Pакве речи нису ишле.Тај краљев официр, заPим, мора :а изи;рава комунисPу Aре:смрPно рањеним Lившим Aо:наре:ником СPојаном Долинаром,који је умирући, жалио шPо није Lио Aримљен у ПарPију: „Вјеруј



КАД НАРОД ПРОГОВОРИ (РОМАН ПРОЛОМ БРАНКА ЋОПИЋА)ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ 207Pи мени, :руже коман:анPе, :а је мени све ово наше лежало насрцу исPо као и… као и сваком комунисPи. Нијесмо ни ми жан:а-ри сви је:наки.“ ПреAознаP као комунисPа, иако није Lио кому-нисPа, осеPивши „:уLок AоPмуо Lол“ он је о:лучио :а се AреPвараи :а, Pако, уPеши храLро; Lорца: „Вјеруј ми, СPојане, Pи си за меLио комунисPа још о: оно;а Aрво; :ана ка:а сам Pе ви:ио на За-ваљу. Наш си Pи, СPојане, наш, Pо Pи ја и са: кажем. Ми, комуни-сPи, :ржали смо :о PеLе…“ (ЋоAић, 1982, сPр. 490) Љу:ски Lи LилоказаPи :а ни он није Lио комунисPа; СPојану Lи, вероваPно, Lилолакше!Појава „:ру;а Милана“ на слоLо:ну PериPорију Aо: ње;овомкоман:ом, унела је у роман :о:аPну наAеPосP а у самом Ра:еки-ћу још више сумње. Урош је :оLио AоPAору (Aре све;а „:ру;“ је и:ошао :а најAре њему Aомо;не), а Ра:екић је, AонајAре, у њемуви:ео неко; ко ће о:враPиPи Урошеву Aажњу са ње;а и о:мах сес њим зLлижио (оно у чему није усAевао са својим Aрвим сара:-ником). УAркос Pоме шPо „:ру; Милан“ уоAшPе није Lио Милан,не;о „је:ан Lањалучки муслиман, мајсPор из фаLрике, искусан иAознаP ра:нички Lорац“ (ЋоAић, 1982, сPр. 513), Lрзо је сPекао Aо-AуларносP у наро:у. Чак је и на Тривуна Дракулића осPавио сна-жан уPисак, Pако :а није мо;ао нишPа :а му о:;овори, ни он:ака:а је овај на чеPној конференцији ;оворио „о LраPсPву с Мусли-манима“. Само неколико часака касније, Тривун ће Aо;уLиPи Се-лима, Смаил-хоџино; сина, који је кренуо у коман:у о:ре:а,„или :ру;у Милану“, а својом несрећом нашао се Aре: њим у Pре-нуPку ка:а је решио „:а окаје и AоAрави Pу своју слаLосP Aрема’Турцима’“ (ЋоAић, 1982, сPр. 518).Доласком „:ру;а Милана“ и овим невиним уLисPвом хоџино;сина завршава се II :ео романа. ДуLока Aо:ела међу срAским сPа-новнишPвом, о:авно већ AрисуPна, мо;ла је :а крене незаусPа-вљивим Pоком. Чини се :а је СрLе највише Aо:војио :олазак ИPа-лијана. Је:ни су Lили :а се с њима не улази у сукоL, AошPо се ве-ровало (Aрича Ћукана Кече, Личанина) :а су мирољуLиви иСрLима нарочиPо наклоњени (Тривунови чеPници), а :ру;и (Aар-Pизани) :а се мора и с њима раPоваPи („Тући, Pући! И с њим, и саШваLом, и са … ко;о: овамо Pур :онесе“) (ЋоAић, 1982, сPр. 537).УмесPо очекивано; сукоLа Ра:екића са Урошем (и са:а Мила-ном) :олази :о ње;ово; неочекивано; сукоLа са каAеPаном Раји-ћем, официром из Врховне коман:е.Иако се у III :елу романа Aрилично мало ;овори о усPашама(наро:ни усPанак их је сасвим AомуPио и Aомео), Aисац у вели-



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017208 ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋком сPилу заокружује Aричу о њима. И:еоло; усPашко; зла фраБожо Чавар се све више Aовлачио у сеLе. Прошао ;а је и енPузија-зам у „AокршPавању“ СрLа и у Aо:учавању новој вери њиховихжена и :еце. Расуло међу усPашама Aисац је, иAак, најLоље Aре:-сPавио у лику ло;орника Шкура. ИсPичући :а је „смршао и усукаосе као :а је усPао иза Pешке LолесPи“ и :а „слаLо сAава и је:е и :а;а изнуPра нешPо Lез AресPанка Aо:;риза и Aече“ (ЋоAић, 1982,сPр. 572), закључује: „Није Lило :ру;е, не;о је оAеP ваљало у :ру-шPво Pешко; Але Торомана, Aијано; ћумурџије Прањића из ЦрнеВо:е и зловољно; зановијеPала Шарчевића, :а у њима свако:нев-но ;ле:а свој злочин, али са: уPросPручен, оличен у Pри мрачненасPране фи;уре о: којих свака носи своју AроAасP у самој сеLи, аони о:оз;о, из По:;орине, AоPреLни су само :а све Pо још уLрзајуи :окрајче“ (ЋоAић, 1982, сPр. 574).Након још је:но; неусAело; Aокушаја :а се Ра:екић Aриволи начеPничку сPрану (Aонуђена му је PорLа с новцем, иако се не знао: ко;а је Pачно AослаPа, само :а су у њој Lиле лире и :а су :ошле„о:оз:о“ и из „вароши“) Aочело је LраPоуLилашPво: „Бојан је :о-ље, на:омак Aру;е, заусPављао све Pе шуLараше и Lез мно;о исAи-Pивања оAремао их ноћу у :уLок јарак Aо:но шPаLа – ’на ра: у Ње-мачку’“ (ЋоAић, 1982, сPр. 608). (Цинично, Lаш као шPо су и усPа-ше чиниле!)То, Pај AокреP СрLа на СрLе, није мо;ао осPаPи неAримећен.Чујући оно :а ваља AуцаPи на Мрачајце, То:ор Бокан само уAиPноAо;ле:а у Гојка ЋуAур:ију који је сPајао у врсPи за чеPири човјека:аље. Је:ва је чекао ка: ће ухваPиPи Aрилику :а с њим Aораз;ово-ри. Он је, Aолазећи у чеPу, очекивао LорLу AроPив усPаша, мож:а иТалијана, а ви:и Pи са:! Зар Lаш на СрLе ко: Pолико ;а:а у вароши?(ЋоAић, 1982, сPр. 617)Тако су се каAеPан Рајић, Тривун и Саво Љусина нашли у варо-ши ко: иPалијанско; коман:анPа Aа и ко: само; ло;орника Шку-ре. Из;овор за у:ар СрLа на СрLе је нађен, равноPежа усAосPавље-на, иако Aрилично насилна.7Ра:екић о коме су Aочеле и Aесме :а се Aевају (Ми имамо сиво;Pића…/ коман:анPа Ра:екића) и који је у LорLама Lио рањен, :о-чекао је најза: и Pо – :а Lу:е Aримљен у ПарPију. „Ви:имо :а си7 „Тра;ику Pо; раскола, ЋоAић је у Пролому само назначио и у :аљем Pоку ро-мана Aри;ушио мар;инализујући чеPнике и изје:начавајући их са усPаша-ма, а Pо је Lила и:еолошка ре:укција исPине у којој су кривоPворене исPо-ријске чињенице“ (Вукић, 1998, сPр. 184).



КАД НАРОД ПРОГОВОРИ (РОМАН ПРОЛОМ БРАНКА ЋОПИЋА)ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ 209заисPа срасPао с овим наро:ом, с ње;овом LорLом и AаPњама. Дазнаш, осјећа Pо чиPава По:;орина, воле Pе љу:и. Ево, Lаш ових :а-на, свак AиPа за Pе ;:је си, како Pвоја рана. У сваком зLје;у чујешшPа је с Ра:екићем, шPа је…“ каже му Милан (ЋоAић, 1982,сPр. 685).Роман се, и Pо нешPо ;овори, не завршава с њим, већ с онимс којим је Pо велико AриAове:ање и Aочело, с Lе;унцем и усамље-ником То:ором Боканом. Он је, наAослеPку, Aронашао сеLе у за-је:ници с :ру;има:– ОAеP ће :оLро LиPи с љу:има, сасвим :оLро! – охраLрено је ми-слио он, Pјешећи се већ унаAрије: Aре: Pу;ом која ;а и сјуPра и Aре-косјуPра изнена:а може сAоAасPи и савиPи му се на срце. – Неће ви-ше човјек LиPи сам: неко ће рећи лијеAу ријеч, неко ће се насмија-Pи, неко с Lрижљивом PоAлином :очекаPи сво; AарPизана… (Ћо-Aић, 1982, сPр. 692) * * *Роман Пролом Бранка ЋоAића сасPоји се из низа међусоLно Aо-везаних Aрича, Aо;лавља. ОLично Pе Aриче имају је:но; јунака,касније шPо се роман Lлижио крају, у је:ном Aо;лављу се Aре-AлиPало више :о;ађаја и јунака. Тај (Pакав) AосPуAак учинио је :ашироки Pок AриAове:ања ни у је:ном PренуPку не изазове заморили :оса:у ко: чиPаоца.То, као и ликови и језик AриAове:ања,8 :ух Pра:иционално;сPваралашPва,9 чине овај роман ауPенPичним, анPроAолошкимсве:очењем је:но; зло; времена, AреAуно; неслућене AреPње,неуљу:но; о:носа међу љу:има, мно;их неAознаница али и не-:окучивих Aролаза, очекивања наиз;ле: немо;уће;, Aа иAак оче-кивања, најAре само сAасења а AоPом, касније, мож:а, и Lоље;,:осPојансPвеније; живоPа.Занимљиво је и Pо шPо овај роман-еAоAеја оLухваPа :осPа кра-Pак временски расAон. Време оLухваћено у њему износи Pек не-шPо око Aола ;о:ине, уз неколико реминисценција на AрошлосPAроPа;онисPа Aри:е, како Lи акPуелно време (време оLухваћенора:њом романа, о:носно време о коме се AриAове:а у њему, као8 Језик „који је ћоAићевски и наро:ски исPо:оLно“ (Трифковић, 1984/85,сPр. 8).9 „ЋоAићево AриAове:ање у роману Пролом са:ржи о:лике Pра:иција нашесеоске лиPераPуре: :уLоко Aознавање сеоско; живоPа и сеоских љу:и, неAо-сре:ан о:нос Aрема Aриро:и и човеку, AлемениPу хуманосP, чисPоPу и ле-AоPу свеже; изворно; језика“ (Гли;орић, 1959, сPр. 307–308).



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017210 ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋи јунаци о којима се AриAове:а) Lило Lлиже и, свакако, веро:о-сPојније. ИAак је еAска величина Pих :ана10 :осPи;нуPа!Ликови у ЂоAићевом роману Пролом су AосеLна Aрича. О онимнај;лавнијима, мо;ли су се извесPи AосеLни романи. Или, они суромани у роману. Међу мношPвом ликова из:вајају се: AоручникРа:екић, Урош Павловић, То:ор Бокан, Гојко ЋуAур:ија, СPојанКекић, Тривун Дракулић, Бојан Љусина, Никица Шкуро, Саво Љу-сина, фра Божо Чавар, КаPица Илијина, Ћула;а Ћу;… А осим њих,Pу су још :есеPине и :есеPине :ру;их. Све у свему, има их Aреко:еве:есеP, Lлизу сPоPину, ако није и Aреко Pо;а.11На свако; о: њих је, међуPим, оLраћена осоLена Aажња.12 Свакоо: њих има своју Aричу; сви су они јунаци Pих AосеLних Aрича.Роман Aочиње и завршава се са То:ором Боканом, је:ним о:најосоLенијих13; о њему се ;овори кроз чиPав роман, иако се Aо-нека: сPиче уPисак као :а ;а је Aисац заLоравио; о:носно, PаманAомислимо :а ;а је заLоравио ка: еPо ње;а, Aоново. Он, међуPим,није PиAични Aре:сPавник наро:а, је:ан је о: оних неAрила;ође-них у њему, Lез „Aраво; :јеPињсPва ни Aраве мла:осPи“ (ЋоAић,1982, сPр. 632); Lежи из јаме/;роLа, али Lежи и о: свеPа који је10 „Да Lи еAска величина Pих :ана Lила шPо шире оLухваћена, Aисац је изаLраонајPежу форму: роман нема чврсPу основу, фаLулу, нема ;лавних јунака ко-ји Lи :ржали чиPаву ра:њу. Та конPраAунPска форма у којој се сви AосеLни:еPаљи сливају у је:ан оAшPи Pон, :ају је:ан је:инсPвен :ух, у којој о:је:-ном и Aаралелно Pеку више су:Lина, више :рама, све у исPом смеру а иAакPако различиPе, све у исPој аPмосфери а иAак ошPро ин:иви:уалисане, за-хPева о: Aисца изванре:ну моћ конценPрисања и на :еPаљ и на целину и ве-ома развијено осећање скла:а и мере“ (Гавриловић, 1952, сPр. 3).11 „Ja sam ih, kao glavnije, izbrojao preko sedamdeset“ (Bogdanović, 1953, сPр. 281).Слично и ко: Бан:ића и ДереPића: „У Pоме, ко: нас :оса:а највећем романуо Наро:ноослоLо:илачкој LорLи (800 сPраница) креће се око се:ам:есеPличносPи“ (Бан:ић, 1958, сPр. 133); „јавља око се:ам:есеP личносPи“ (Дере-Pић, 1983, сPр. 614).12 „Сваком лику је, и ка: се само је:ном Aојави, Aосвећена AосеLна Aажња. Ка:AосмаPра љу:е он не AреPрчава Aо;ле:ом Aреко њих, журећи за неком и:е-јом или Pезом, већ, чини се, Aонека: у Aажљивом за;ле:ању и раз;ле:ањучовека, заAусPи и Pезу и и:еју, и Pо не учини на шPеPу :ела које Aише“ (Јере-мић, 2014, сPр. 405).13 „У ЋоAићевом роману Пролом је:ан о: најуверљивијих и најAоPAунијих ли-кова је свакако вучји усамљеник То:ор Бокан. Ваз:а мр;о:ан, сасPављенихоLрва, он још о: ђачких :ана – о: ка:а Aочиње ње;ов :рушPвени живоP – Lи-ра сPазе мимо :ру;о; свеPа. […] СPоPине сPранице романа Aреврнућемо Aрене;о шPо AриAове:ач оL:ари осмехом и То:ора Бокана“ (Перишић, 2004,сPр. 398).



КАД НАРОД ПРОГОВОРИ (РОМАН ПРОЛОМ БРАНКА ЋОПИЋА)ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ 211јаму AреPворио у масовну ;роLницу. ТиAичан нејунак, он није нимо;ао AосPаPи јунак ове еAоAеје.О: учиPељице у омраженој школи Aрозван „вучићем“, о: озло-;лашено; наPAоручника КаAеPановића „вуком“ („По;ле:ај, Aо-;ле:ај само ових очију! Ви:и ;а како мрко ;ле:а. Вук, Aрави вук!“)(ЋоAић, 1982, сPр. 126). У Урошевом сећању на ње;а из мариLор-ске ка:еPнице он је Lио „закоAчан, мрк и Pмуран војник“ (ЋоAић1982: 249), као и „:ивљачно нешPо, неAовјерљиво“ (ЋоAић, 1982,сPр. 155), а у Lолници, ;:е је рањен лежао и ;:е је уAознао КаPицу– излаз, Aрозван је „анархисPом“. У јами се зарекао ника:а више међу љу:е: „само – ника: вишеоно;а не;:ашње; PоAло;, разумљиво; и је:носPавно; креPањаAо: Lожјим сунцем, међу љу:има“ (ЋоAић, 1982, сPр. 161). НежаннарочиPо Aрема сесPри, осеPљив, Aлакао је ;ле:ајући оца и знају-ћи :а ње;ови мисле :а је мрPав: „Тешке сузе, је:ва се оPки:ајући,Aочеше каAаPи Aре:а њ, у Pраву, сAоро му :оносећи олакшања.ЕPо, иAак се живи и све се :а:е AоAравиPи“ (ЋоAић, 1982, сPр. 205).Био је неAоверљив Aрема :ру;има Aа иAак, наиван и насама-рен, осPао Lез Aушке у сусреPу с Чу;аљем. Мо;ао је још само :ачује како му се овај изру;ује: „Рекох ли ја PеLи, То:оре, не вјерујживу човјеку, Aа ни мени самом“ (ЋоAић, 1982, сPр. 344). ПослеPо;а је наAоменуо сесPри: „Живом човјеку ја више не вјерујем“(ЋоAић, 1982, сPр. 439). ОPуђење о: свеPа Lило је :уLоко у ње;овојсвесPи. „ЧиPаво; живоPа ње;а су Lез разло;а ;онили и некако из-:вајали о: осPалих као :а је нечим оLиљежен“ (ЋоAић, 1982,сPр. 440). Ухваћен о: AарPизана који су :ру;е ;онили (Чу;аља иМачка), рањен, мислио је: „ЕPо Pи, оAеP ухваPише. СAасао се усPа-ша, Aонора, Pолико се наAаPио, Aа иAак… Зар је свака љу:ска AаP-ња узалу:на и зар се на концу све завршава наоAако, Lаш све?…“(ЋоAић, 1982, сPр. 458) Тек Pа:а Aочиње ње;ова социјализација.Пређашњи живоP из;ле:ао му је као мучни сан. „СвијеP око ње;а:оLио је оно о:авно Aрижељкивано лице; Lио је исAуњен оPворе-ним, :оLро:ушним и ср:ачним љу:има и ниоPку: човјека нијевреLала засје:а, ноћни AреAа: и сPрашна Aривиђења некаква Aо-нора, виђена, вјероваPно, у мучну сну. – ПарPизани!“ (ЋоAић,1982, сPр. 610) Тек Pу налази сеLе.ШPавише, он више није AреокуAиран соLом, не;о :ру;има. То јеPај AуP који човек Aрође или не Aрође ника:.И Pо осјећање :а није сам, :а више није вучић, уносило је у ње;овуPу;у за КаPицом је:ну PоAлу љу:ску црPу. Ка:ли-Pа:ли, већ са: језнао Pо, он ће некоме о: љу:и, кољено уз кољено, исAричаPи и ову



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017212 ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋсвоју Pајну Pу;у, и Pа:а – КаPичин корак, ријеч и Aо;ле: оживјеће иPакнуPи и Pуђе срце (ЋоAић, 1982, сPр. 692).Ако То:ор с којим Aочиње и завршава се роман није ње;ов;лавни јунак, још мање Lи Pо мо;ао LиPи Милош Ра:екић, из Јару-;а, Aоручник Ју;ословенске војске, коман:анP целе усPаничкеПо:;орине. Сељачки син, који се :о официрско; Aоложаја AроLи-јао Pешком муком, осећајући на сеLи неAоверење и класни Aре-зир. Искрени AаPриоPа, Pешко је :оживео национални слом. У ор-;анизовању усPанка се колеLао, имајући неAоверење Aрема сви-ма онима који нису Lили СрLи (с :анашње Pачке ;ле:ишPа Lио јеAоPAуно у Aраву!). Сав из наро:а, у:аљио се о: наро:а, Aа љу:ечесPо кори сPрашно ;руLим, ненаро:ним речима џукеле, џуке.Омиљен у наро:у, о:ушевљавао се наро:ом („Ка: ;о: се :оса: су-среPао с НиколеPином, Pа нез;раAна кошчаPа момчина Aоказалаје Aрема њему Pолико сPи:љиво; AошPовања и Aре:ане љуLави,:а је из ње;а осјећао :ушу чиPаве По:;орине и Lио сAреман :ас Pаквим љу:има и:е :о краја :ијелећи и :оLро и зло“) (ЋоAић,1982, сPр. 544); уAркос Pоме, није чезнуо :а се слије с наро:ом,не;о :а AосPане члан ПарPије; Aо:војена личносP, колеLљив исумњичав, Aрек (уLија сељака који му је Aре:ао PорLу с новцем),о:лучан војник, храLар, осPао је некако Aо сPрани о: наро:а,више Ра:екић не;о Милош, :алек и Pуђ, немајући, заAраво, вере уње;а. Лик сав саз:ан на ивици сукоLа с AарPизанском и:еоло;и-јом, усамљен, национално свесPан и свесPан немоћи национал-но;. То се најLоље ви:и на сле:ећем Aримеру: на Aомен АлилаПир;а за AолиPичко; комесара у НиколеPиној чеPи, он исPиче:„Боље Lи Lило :а је неки наш човјек. Гунђаће љу:и“. Али ње;ово„наш“ AроPумачено је као „њихово“: – „Па он је Lаш о:аPле, о:ра-сPао је :оље у вароши, заPо ;а и враћају с Козаре овамо“. Неразу-мевање које је Ра:екић разумео: „Ра:екић ви:је :а ;а нијесу разу-мјели или се Aраве :а не знају на шPа он циља, Aа зловољно за-;ризе усну и заћуPа. Био је у сеLи ријешио :а Aро;уPа, вала, и Pо;а’Турчина’ Aа шPа Lу:е. Нек Pа њихова ПарPија ви:и :а је МилошРа:екић AросPранији не;о шPо се Pо Pамо ко: њих мисли“ (Ћо-Aић, 1982, сPр. 545).Ње;ов Aрви сара:ник, с којим је и ор;анизовао усPанак у По:-;орини, Урош Павловић, сPу:енP из Бања Луке, члан ПарPије, :е-ловао је Aовученије и – моћније и си;урније. „Урош му је из;ле-:ао још моћнији, AосPојано увјерен у некакву скривену сна;у којалежи у њему или мож:а сPоји иза ње;а“, размишљао је о њемуГојко ЋуAур:ија (ЋоAић, 1982, сPр. 68). Ра:ник на AарPијском за-



КАД НАРОД ПРОГОВОРИ (РОМАН ПРОЛОМ БРАНКА ЋОПИЋА)ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ 213:аPку, AошPен, о:мерен, Aомирљив. Њих :војица :рже је:ан :ру-;о; Aо: AрисмоPром, иAак међу њима не :олази :о сукоLа. Уве-рен је у AоLе:у. „ОсPаће и љу:и и Aјесма“ (ЋоAић, 1982, сPр. 448).На њему и:еолошко суAроPној сPрани, Ра:екића су заменилиТривун Дракулић и каAеPан Рајић. НарочиPо је :осPа AросPора уроману :оLио Тривун, Lивши жан:армеријски Aо:наре:ник којије у новој :ржави осPао Lез Aосла. У њему се Aреламају хаоPич-носP, не:оумице, несналажење у новој сиPуацији. Не AоимајућисуровосP нове :ржавне Pворевине, он ну:и своје жан:армеријскоискусPво :оне:авном :ру;у, коман:иру Винку ВинцеPићу. Гле-:ајући у ње;а, међуPим, ви:ео је своју AроAасP: „По Pим неAри-јаPним Aлавим очима Тривун AреAознаје и :оLро ви:и :а ;а вишенема, :а је ње;ово Lило и Aрошло“ (ЋоAић, 1982, сPр. 213). ЛуPа о:Винка, Ра:екића :о Саве Љусине, не верујући у комунисPичкуAроAа;ан:у заје:нишPва и LраPсPва међу љу:има, наређује Aо:-мукло уLисPво хоџино; сина :а Lи, најза:, Aришао ИPалијанимаи чак усPашама, иако се Pо;а ;розио: „ОPка: је морао :а се из Мра-чаја Aовуче у варош, осјећао је :а је све Aошло наоAако и :а сенеће :оLро завршиPи. Он никако није мо;ао мирно AролазиPикрај усPаша, као шPо Pо, Lар наоко, чини каAеPан Рајић; Талијанису му Lили Pуђи и :алеки, Aа је чиPав Pај живоP у вароши за њ LиоAрава мука“ (ЋоAић, 1982, сPр. 677).За разлику о: То:ора, Гојко ЋуAур:ија је Lио :алеко виPалнијаAриро:а. „Весео, ничим несAуPан, он је живио слоLо:но као APи-ца, не хајући низашPа на свијеPу“ (ЋоAић, 1982, сPр. 132). Бежи иззароLљеничке колоне, уверен :а се зло може AоLе:иPи и :а је„свака власP и сила, Aа макар како из;ле:ала јака, иAак о: земаљ-ско; PијесPа, има своју Pанку ниP и може :а Lу:е и на:му:рена ина:јачана“ (ЋоAић, 1982, сPр. 21). Био је међу Aрвим усPаницима,храLар, LезLрижан и ве:ар. У ње;овом Aлачу за Маркишом има иPу;е и Aоезије: „Плакао је, чини му се, и за љеPом, и за сунцем, иза усPреAPалим LисPрим :аном у коме више ника: неће раз;ова-раPи је:ан Гојко ЋуAур:ија и је:ан Маркиша КрPинић. Ника:!…“(ЋоAић, 1982, сPр. 678–679)О: женских ликова несумњиво је најLоље освеPљена КаPица,„која је за;уLила свој живоPни AуP и нашла ;а, AреAорођена уусPанку“ (Гли;орић, 1959, сPр. 305). Мла:а, сама у свеPу мушкара-ца, заљуLљена Aа осPављена, она као и Ан:рићева Аника AосPајесвачија и ничија, :ок се није сврPела ко: Илије, AоPреLнија онањему не;о он њој, :а је самоћа Aосле ње;ове смрPи оLзнани и онаAосPане, како је AримеPила њена комшиница Есма, „је:на Aрава



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017214 ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋи :оLра жена, :ушевна“ (ЋоAић, 1982, сPр. 280). ИAак се у инPер-AреPацији ово; лика чесPо AреPерује!14 ЗаLоравља се :а је Lилас усPашама. [Доказ :а су и криPичари Aо:ле;али и:еолошкомуPицају.] Ако није Ра:екић, ако није То:ор, ако није Гојко, Урош – зна лисе уоAшPе ко је ;лавни јунак романа Пролом Бранка ЋоAића? – На-ро:! Наро:, разуме се. Оно ;иLање, они шPо су рекли Pек Aо којуреч (или нису ни Pо); они AоLацани у јаму, реку или они у зLе;у узAланину. Сељаци…15 Најчешће, Lезимено мношPво. Како :ру;а-чије :а функционише роман колекPива, наро:а, усPанка?16 Акци-је маса…17Они су Pо као сPари Јован:ека који ка: у;ле:а :а му је кућа за-Aаљена узвикне: – „Ено, о:е и моја кућа… ГоPово је – AроAа:еусPанак!“ (ЋоAић, 1982, сPр. 498) Или, ка: То:оров :е:а, усPавши,AримеPи „Lиће лијеA :ан. Ора за коAање кукуруза“ и „Врућине ћеLиPи…“ (ЋоAић, 1982, сPр. 9), а у сPвари нишPа о: Pо;а, Lиће нешPосасвим :ру;о, сPрашна сенка на: свим Pим: „усPашки :ани“, „ву-чија времена“, „мрка и закрвављена наAасP – усPаше“ (ЋоAић,1982, сPр. 11). То је Маркишин сPриц, Бла;оје КрPинић, Aлашљив:о зла Lо;а, а он:а и лукав и снеLљив који не :а за живу ;лаву сво-ју Aушку :ру;оме, крије је а сам је не узима у руке, све мислећи :ајош није време за Pо, а и Lојећи се :а ;а не нађу с њом („Хм, ако меухваPе с Aушком, зна ми се, а овако… Lоље је :а је она на си;урном14 „Lik Katice koja je jedan od najdivnijih života u ovoj knjizi, jedan roman u začet-ku“ (Bogdanović, 1953, сPр. 281). – „Možda Ćopić u svojim mnogobrojnim pripo-vetkama ima i boljih likova od Katice; u Prolomu boljeg i celovitijeg nema“ (Pala-vestra, 1953, сPр. 130).15 „ПриAремајући се за Aисање, најAрије сам фиксирао шPа ће ми, у најоAшPи-јим црPама, LиPи са:ржај романа, ње;ов циљ: :аPи сељашPво Босне у чеPр-:есеP-Aрвој“ (ЋоAић, 1952, сPр. 3).16 „Ако се чиPалац у је:ном PренуPку на:ао :а ће ;лавна личносP романа LиPиТо:ор Бокан, у :ру;ом ће Pо LиPи Гојко ЋуAур:ија, у Pрећем неко Pрећи, он-:а је уLрзо морао уви:еPи :а је роман Lез ;лавне личносPи, :а је он у сPварироман колекPива, наро:а, усPанка, са свима елеменPима које Pаква живоPнасPварносP може AружиPи“ (Новаковић, 1953, сPр. 363). 17 Роман наро:а, иако Pа каPе;орија не AосPоји у романескном жанру: „Про-лом Lез и Pруни сумње роман наро:а, усPаласале масе, Lуне, ковиPлац Aукау AокреPу и вријењу, у акцији, јуришу, наAа:у и о:сPуAању Aре: неAрија-Pељским налеPима.“ […] „…:а је роман Пролом не Pолико роман Aоје:инач-них романескних јунака, о: којих је иначе ;усPо саPкан, не;о :оисPа романколекPива, акције маса, њихове свијесPи, њихово; резона и начина мишље-ња, […]“ (Трифковић, 1984/5, сPр. 14), „роман еAско; замаха маса на Aозорни-ци исPорије“ (Трифковић, 1984/5, сPр. 16).



КАД НАРОД ПРОГОВОРИ (РОМАН ПРОЛОМ БРАНКА ЋОПИЋА)ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ 215мјесPу, а ја ћу се и Lез ње некако AроLавиPи… Ко зна каква још вре-мена мо;у насPаPи, Aа Aушка може злаPа ваљаPи“) (ЋоAић, 1982,сPр. 649). То је, заPим, Гојков сPриц, заPечен на Aра;у ново; :ана: БисPро сунчано јуPро Lез ије:но; оLлачка, с лаким и Aрозир-ним AлавеPнилом које је исAуњавало чиPав AросPор на: ;лавом,не :ајући неLу о:ређену :уLину, сAокојно је засијало на: селомLришући све ноћне Lри;е и сPраховања. ЗаAљуснуP веселим сја-јем, Гојков сPриц чисPо се AосPи:и своје синоћне мало:ушносPи.По;ле:ај само, зар човјек чека некакво зло у овоме Lожјем мируи љеAоPи! (ЋоAић, 1982, сPр. 134)То су они „закукуљени љу:и“ и њихова „колеLљива извр:ава-ња и :јеPињасPи Aокушаји :а се извуку и осPану Aо сPрани“, („Манеће ли се Pо некако AреломиPи осим нас, некако, LраPе, Pако…“)(ЋоAић, 1982, сPр. 268), с којима је оPресиPи СPојан Кекић морао:а се на:му:рује. Кнез КосPа који зна :а не сме :а зна. Као и Aо-знаPи ловац Ћурекана Кукрике, звани „Мечкар“, који ;овори :ане зна, али се исAосPавља :а зна. То је, заPим, она сPиска и вревасељака око велико; LуреPа с ракијом изнена:а оPкривено; у Aла-сPу сламе на освајачком Aохо:у Aрема вароши, шPо је PренуPакнеслућено; усхиPа Aијанаца, словенска и ренесансна слика јури-ша на Lлажено за:овољсPво оAијања.Или, Марко СкоLла који живећи на линији о:вајања, на „ничи-јој земљи“,18 мора :а се Aокорава „свакој оружаној сили“, Aа Aре-ко :ана, ка:а ;а Aосећују усPаше, износи слику АнPе Павелића(„Ај:е, АнPе, не Lило Pе, са: је Pвоја смјена!“), а увече, ка: ;а оLи-лазе AарPизани, скрива је Aо: орман („Ај:емо, АнPе, :анас Pи јераније :ошао ,фајронP’“) (ЋоAић, 1982, сPр. 410-411). А ка: му ко-ман:анP LаPаљона каже „и Pи си ми неки СрLин!“ Aо;урен, сPоје-ћи о:;овори:“ Какав сам СрLин, велиш, какав ли?… Лако је срLо-ваPи ;оре у По:;орини, међу Pоликим :рушPвом, али ов:је Aре:усPашким Lункером… По :ану ;аз:е они, а Aо ноћи ви; свак је:емоју муку и свак виче ’Марко, крив си, Марко, лоAов си!’ Већ нисам не знам ни ко сам ни шPа сам“ (ЋоAић, 1982, сPр. 412).Па оне жене које у лирском Pону Aо:сећају ухваћено; усPашуМусPафу БоLића како је Lио ужасно зао: „– Сјећаш ли се, МусPаAа,неAошPени комшијо, како си мо; ђевера резао у авлији Aо: јаLу-ком, а он Pе моли ко Lо;а: ’ПусPи ме, вели, БоLићу, Pако Pи…’ Па18 „Sudbina nesrećnog domaćina Marka Skoble, čija se kuća zatekla kraj neke pruge,u ničijoj zemlji, sadržava u malome gorku sudbinu čitave Bosne u ono vreme“(Palavestra, 1953, сPр. 128). У оно време… После све;а шPо се :ешавало мирноLи мо;ло сPајаPи: у свако време!



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017216 ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋка: си Aроћеро СPевкина ;ове:а, се:моро о:је:ном?!… Ја:на мај-ко, Lројим ја…“ (ЋоAић, 1982, сPр. 503) Лирика, ка: се лирици нај-мање на:ало.Или, онај узвик из ;омиле: „О, AроклеPи СрLине, оPац Pе Pвој ика: си AосPао, увијек ли се нађе неко :а Pе узјаше!“ (ЋоAић, 1982,сPр. 525). Или, ка: НиколеPина Бурсаћ уAозорава Lорце своје чеPе: „Нека :оLро знаPе и немојPе рећи :а вам нијесам казао… Aази :о-Lро и Pи ПеPрарка… нека ми се још неко из чеPе усу:и :а нашу Lра-ћу Муслимане назове Турцима Aа ћу се ја с њим сPараP…“ Али је случај у:есио :а Lаш он, Aрви, Aрекрши Pу заAовесP: Тек шPо он заврши реченицу, ка: је:на ;ранаPа, коју чуше Pек у Aо-сље:њем PренуPку, Pресну и ексAло:ира Aоврх саме врPаче. Нико-леPина се муњевиPо Aружи Aо земљи, а он:а Aоново скочи, LациљуPиP Aо;ле: на за:имљену ивицу врPаче и оAсова:– Пази Турака, мајку им лоAовску! (ЋоAић, 1982, сPр. 547)Као и он:а ка: сPарина То:орина Мајкић-Ићановић слуша ку-вара који „а;иPује о LраPсPву“ Aа му каже: „Причај Pи Pо, :ијеPе,Pамо ком :ру;ом, а ја имам свој Aојам“ (ЋоAић, 1982, сPр. 608-609).Па ка: се AресPарели :е: Триво на уAозорење :а Lежи, јер „еPоТурака!“ враPи мислима у :алеку AрошлосP: „Гле, оAеP :ошлооно исPо: AусPа исAреврPана кућа, вриска и Aлач жена и LлискоPурско Aушкарење“ (ЋоAић, 1982, сPр. 645). Или, онај AреоLражајмале Ћане Чу;аљаве, „је:не PуAоуме :ун:е Aир;авих оLраза и Lи-јелих PреAавица“ (ЋоAић, 1982, сPр. 338), ка: је ро:ила мушко :е-Pе. Како само Aисац оAисује њену AосеPу рањеном коман:анPуМилошу Ра:екићу: „Ђана је :ошла већ у сам суPон, касни AосјеPи-лац који крије своју сироPињу и своју уLо;у милошPу“ (ЋоAић,1982, сPр. 655).На крају, Pо су она „Мечкарева женска чеља:“, LаLа, :ве сPаријежене и :ве :евојке, које иако „изнена:а изLуђене и уAлашене,зLијале се Aоре: само; Aра;а и расAлиPале косе :а се, Aрема не-ком сPаром вјеровању, војсци не заAлеPу AуPи и :а је у Lоју срећаAраPи“ (ЋоAић, 1982, сPр. 676). А расAлиPале су косе, чарале, и:ру;е :евојке.Девојке, чеља:, наро:… То је оно шPо чини еAоAеју ПроломБ. ЋоAића. Је:но о: најауPенPичнијих :ела са Pемом из II свеP-ско; раPа у ју;ословенској и срAској лиPераPури.
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