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У Београду је у сриједу, 23. маја, представљена књига Ненада Кецмановића Хроника
немогуће државе 
у издању Catena mundi.

  

О књизи су говорили Слободан Антонић, Милош Ковић, Александар Павић и Срђа
Трифоковић.

  

  

Слободан Антонић је на почетку излагања подсјетио да су већ прве Кецмановићеве
књиге, објављене још крајем 7О-их, за његову генерацију представљале откриће једног
новог погледа на друштво и политику и да тада није ни слутио да ће имати част да данас
говори на промоцији његове књиге. Иако је у неким од новијих књига Ненада
Кецмановића ријеч о другим тематским преокупацијама, Антонић и у њима препознаје
исти откровитељски моменат, па је навео неколико цитата из Хронике немогуће државе
у којима се сажето и јасно открива суштина босанске драме.

  

  

Милош Ковић је истакао да Кецмановић и у овом дјелу о Босни демонстрира не само
врхунско познавање материје и списатељску вјештину него и неупоредиво искуство без
кога нема великог дјела. Он искуствено познаје поднебље, менталитете, народе. То
недостаје другим ауторима у овој области, те би српска наука морала да се побрине о
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насљедницима. Поменуо је и да су му консултације са Кецмановићем биле драгоцјене у
припреми експертског наступа пред Хашким трибуналом.

  

Александар Павић сматра да је „Кецмановић наш најбољи познавалац не само
политичких него и социјалних и културних процеса у БиХ. Његово непроцењиво
искуство, које су истакли и други промотори значи да, поред великог знања о Босни,
познаје Босну из прве руке као сведок или учесник преломних догађаја, али и у живом
контакту са личностима које су стварале њену најновију историју. Све то предочава
андрићевским стилом тако да читалац ужива на свакој страници Хронике...“ 

  

  

Срђа Трифковић се посебно осврнуо на текст у коме аутор анализира примјену
Шарповог рецепта за провоцирања и усмјеравање ненасилних револуција у Федерацији
БиХ са неуспјелим планом да се прошире и на Републику Српску. Кецмановић је луцидно
предвидио да режисери иза сцене неће одустати, него изнова покушати у другом
ентитету, рекао је Трифковић и читаоце упутио на недавно објављени двотомни зборник
Југославија – крај једне илузије. Ту се налази сјајан Кецмановићев текст који треба
читати као цјелину са Хроником немогуће државе.

  

У организацији промоције учествовало је Представништво Републике Српске у Србији.
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