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ТРИ ИЗВОРА И ТРИ САСТАВНА ДИЈЕЛА КУСТУРИЧИНЕ ПРОЗЕ 
 
 

Тешко би било одгонетнути колоплет асоцијација који је наслов овога осврта 
учинио парафразом наслова једног већ класичног текста марксистичке литературе, али ми 
се заиста учинило да проза Емира Кустурице има, и то веома уочљиво, три своја извора и 
три саставна дијела. Прво и основно, она је готово по правилу аутобиографска и што је 
наглашеније таква тим је и умјетнички успјешнија. Ту не треба тражити неко посебно 
објашњење, јер је довољно подсјетити на чињеницу изразите индивидуалности, као и 
стваралачке осебујности и самосвојности аутора, али је потребно још једном нагласити 
митологију породице као елементарни оквир Кустуричине умјетности. Све што зари 
управо из тог архетипског језгра код Кустурице се умјетнички позлатило. Његов 
адолесцентни двојник, односно основна аутобиографска ипостас, као каква осјетљива 
призма непрестано је изложен привидно толико противним родитељским зрачењима. 
Противно свим начелима овјешталог педагошко-психолошког прагматизма, тај дјечак 
затечен на прагу иницијације у свијет одраслих и подвојен између оца, забринутог за 
судбину свијета и мајке, опсједнуте бригом за свакодневно одржање породице, поприште 
је непрестане борбе, запитаности и једне бурне алхемије обликовања друштвено-
емотивног бића која учи да је на ствари најбоље гледати помало искоса и која га утврђује 
у парадоксалној логици љубави, као основној и свепревасходећој сили усмјеравања 
егзистенције. Колико је моћна да преусмјери дату реалност, та сила је истовремено и 
извориште Кустуричине заводљиве енергије онеобичавања, основ његове магијски 
предочене реалности у којој је толико природно, чак неизбјежно да један за славу товљени 
шаран постане најприснији саговорник млађаног Драгана Теофиловића Зека, опхрваног са 
сто јада, да Костин магарац одједном проговори и одагна му тренутну недоумицу или да 
једна велика змија на необичан начин тог истог војника, а потоњег монаха Косту спаси 
сигурне смрти, захвална за доброчинство које јој је претходно учинио. Кад ствара из срца 
те заиста умјетнички самосвојне митологије љубави, Кустурица нимало није склон 
идеализацији, напротив, он на јединствен начин умије да синтетише сирову бруталност и 
најтананију њежност, дајући приповједном тексту једну непоновљиву емотивну ауру у 
виду укрштаја најбољих елемената неореалистичке филмске класике и неоромантичарског 
литерарног насљеђа.  

Други важан моменат Кустуричине прозе, који се некако готово подразумијева с 
обзиром на ауторову примарну умјетничку вокацију, јесте њена сценичност и, уопште, све 
оно што се читалачки региструје као визуелна вреднота текста. С тим у вези, треба 
напоменути да је Кустуричину прозу знатно сврсисходније и природније посматрати са 
становишта позоришног и филмског одређења жанра као структуру с читавим низом 
мелодрамских елемената, него је по сваку цијену стављати под лупу наратолошког 
испитивања. Његове књижевне слике су веома често уистину кадрови с пажљиво бираним, 
упечатљивим појединостима, тако да вриједе и као засебни елементи текста, али су још 
ефектније кад се калеидоскопски нижу, постижући повремено вртоглави ритам 
Кустуричиних филмских вртешки слика. Као добар примјер уплива филмског језика у 
наративни текст може послужити приповијетка У змијском загрљају, чији су поједини 



моменти очито уткани и у нови ауторов филм, као што се неки могу препознати и у 
кратком остварењу којим је Кустурица умјетнички заступао православље у омнибус 
филмском пројекту о религијама свијета. Утисак сценичности Кустуричиног приповједног 
текста додатно појачавају и чести дијалози, чија су основна карактеристика кратке и 
бритке реплике знатног афективног набоја и готово без изузетка говорне интонације и 
поријекла. Сирова језичка енергија дијалошких секвенци даје посебну драж овој прози и 
знатно доприноси њеној динамичности и животној увјерљивости.  

Најзад, на изражајном плану Кустурица је осмислио једну карактеристичну 
варијанту ниског књижевног стила, примјеравајући је у највишој мјери душевном свијету 
и искуству својих јунака, чије је границе одредио специфични миље урбане, најчешће 
сарајевске, периферије. Честа је употреба лексике која припада сарајевском жаргону, гдје 
посебно мјесто имају подразумијевајуће псовке, необичне ријечце и специфично, 
шатровачки деформисане и изокренуте ријечи. На нешто вишем нивоу функционишу 
бројни фразеологизми, пословички искази, духовити говорни обрти и једнако духовите 
досјетке. Њих Кустурица користи посебно вјешто, чинећи их неријетко основним 
градивним елементима лика. Како, рецимо, одољети шарму лика званог Рођо Калем, једне 
чудачке природе на распећу крајње поларизованих карактерних својстава (што је код 
Кустурице готово правило), који је сав стао у своје простодушно, помало јуродиво, у 
говорну навику претворено питање: Очи моје, треба ли ти шта? На исти начин је сав, без 
остатка, у својој говорној фрази и практични, од Рође Калема знатно приземнији рођак 
Недо, за кога нема тајни и који све недоумице главног јунака пресијеца тврдњом која не 
трпи никакав приговор: То ти је тако, па ти види! Кустурици је веома блиска и поетика 
нонсенса с јаком локалном бојом, а није му стран ни црни хумор; и једним и другим он 
умије да стигне до упечатљивих менталитетских слика, било да је ријеч о индивидуи или о 
колективитету. (Шта, рецимо, да се каже о човјеку који је био познат „по томе што му је 
пријатељ поклонио тридесет квадрата плочица и десет кила љепила, а он му се није 
одужио пошто није знао како!“; или, на примјер, о поступку двојице југословенских 
полицајаца који прво прегазе једног холандског туристу, а онда га, да би укрили трагове, 
полију бензином и запале, па се још љуте на њега мртвог што неће да гори и псују га због 
тога што морају ићи по бренер да заврше посао. При томе је, на нивоу менталног 
доживљаја другог, црнохуморно најзанимљивија тврдња једног од њих да су код 
Холанђана кости пуне влаге због опасне близине океана.) Сви ови поступци, уз још читав 
низ оригиналних поређења, досјетки и опсервација, стварају онај посебни слој 
Кустуричине прозе који зрачи препознатљивом лакоћом питке комике и заводљивом 
магијом хумора с јаким ауторским печатом кроз који се по правилу пројављују и 
најтрајније ауторске поруке.  

Емир Кустурица је успјешан као књигописац и зато што је непретенциозан. Његова 
списатељска философија каже да је књижевност поравнавање рачуна са памћењем и 
обрачун са заборавом. Опет је у питању лични, да не кажемо аутобиографски мотив. „Не 
би ваљало“  – каже он у уводном поглављу своје прве књиге Смрт је непровјерена гласина 
– „да откуцаји моје душе остану заувијек недоступни, након што ја одем на вјечно 
путовање, док неко од радозналих потомака покушава да успостави везу са мном, 
намјеравајући да одгонетне важну тајну свог поријекла.“ С овим се, као с пресудним 
литерарним поривом, заиста лако сагласити, баш као што је угодно читалачки посвојити 
приче испричане с таквим увјерењем. 


