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Јирген Јанкофски (Jürgen Jankofsky)

ГАВРИЛО-принцип

Превео с њемачког Стеван Тонтић

Јуче ми стиже једно питање из Сарајева. Да ли бих могао одржати предавање о перспективама човјечанства у огледалу новије западне литературе? У Сарајеву! Претпостављао сам, наравно, да се
ради о једној врло опакој шали. Звао сам назад и ипак се увјерио у
исправност и озбиљност позива да одржим предавање. Све крајње
официјелно, све крајње професорски. Потом сам лоше спавао, ама
баш лоше.
Према налозима које, пошто о њима размислим, прихватим, ја
нормално одмах развијам афинитет, у најмању руку неодређено
осјећам како би се могло прићи цјелини и разрадити је. Но сад је
у мени бучала нека непробављива салата од симбола, прожимале
ме сабласне сцене атентата и ратова. А будући да сам се већ неко
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вријеме носио мишљу да одмах запишем два од својих сјећања на
дјетињство, да сам, наиме, мрзио дућане са срећкама, доносио
ипак другима срећу тиме што сам с мјесечарском сигурношћу стално извлачио срећке које губе, као и да сам једном готово све етапне побједнике једне мировне вожње прецизно предсказао другим
ученицима који су то пак примили с подсмјехом невјерице, било је
то свакако све друго него конструктиван, сериозан приступ теми.
Или? Уствари, одавно сам узимао у обзир да је боље оканити се понуда код којих се од почетка запињало, заглављивало, затварало.
Но Сарајево ме је дражило преко сваке мјере.
Тако сам наишао на књигу „Држава сунца” Абсалома Матхенделе Мбане. Нема више опасности да би његов народ могао изумријети, апсолутно не. АИДС је укроћен, пошто су све ХИВ-позитивне жене, захваљујући савјетима и бризи монархâ и медицинара,
марљиво жвакале црвену цвеклу и сви заражени мушкарци спавали
како ваља са чедним дјевојкама.
Јамила Марса-и-Схарих, напротив, описује упечатљиво у „Утопији”, са гледишта жене која носи бурку, благослове безграничне
равноправности и толеранције након што је, најзад и коначно, на
цијелој планети надвладала једна религија.
А Аписаи Фунафути објашњава у „Робинсону” како се богати и
најбогатији на свијету, чак и у својим потпуно климатизованим палатама, изненада шокирају пријетећим климатским промјенама,
улажу разложно и неодложно све своје могућности и моћ у одбрану
од могућих катастрофа, те он на крају може да преживи на свом већ
напола поплављеном острву.
Ма колико ми пластично стајала ова три књижевна примјера
пред очима, истовремено ми је ипак било јасно да их нисам могао
примијенити. Осим ако се тема мог предавања не би модификовала, западњачки епигонално или тако ...
Ту ми се одједном јавио, попут црва, као дошапнут, као удахнут,
мој наслов: Гаврило-принцип. Јасно, прејасно: Гаврило-принцип!
Тај наслов је стајао непомјерљиво изнад тога што сам у Сарајеву
желио, не, морао да кажем, јер ипак није могло бити случајно то да
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је баш моје име било извучено из шешира могућих насљедника у
служби. Нипошто!
Али шта је био Гаврило-принцип?
Јасно, Гаврило Принцип бјеше онај што је... надвојводу, и тиме
изазвао цијелу несрећу. 28. јуни 1914. Ипак то име, сáмо то име...?
Разумије се по себи, ништа се ту није имало изгуглати, ништа
књиге листати, ништа истраживати, ништа наћи. Наравно, не. Ја
бих сковао тај појам, био први који о томе говори.
Но шта би требало да кажем?
Да безизлаз, лишен сваке визије, провоцира безглавост? Да атентати могу учинити далеко више од оног што су атентатори планирали? Да одавно нису више немоћни, него су моћници, та апокалиптична клика, стварни атентатори? Да није више вријеме за
егоцентричне, на успјех оријентисане вербалне пихтије? То чак ових
дана говори за шутњу млађих, озбиљних литерата? Да се ту, гдје би
се могао локализовати почетак краја, не показују никакве перспективе? Безизлаз, лишен сваке визије...
Што сам више о свему томе размишљао, цјелина ми се чинила
све више и више невјеродостојном. Гаврило-принцип! Да ли сам
стварно био позван? Да ли сам стварно звао назад и добио потврдан одговор? Или је све било, напросто све, само једна тлапња?
Немам појма. Али сам напокон заиста знао предсказати, прецизно предсказати, чак и ако би се моји налогодавци, или било ко,
пакосно кикотали, знао: отпутоваћу за Сарајево, да, одмах, о свом
трошку, као турист. Јер ме привукло, одавно ми не излазећи из главе, необјашњиво привукло. Ипак, не бих ни за живу главу ништа рекао. Не, ја немам ништа да кажем, принципијелно ништа о теми
предавања. Ништа! Ја бих дјеловао.
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