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Драган Бабић

КРИК ПРО ШЛО СТИ. ПРО ШЛО СТИ?
(Да мир Ка ра каш: Blue Moon, Лом, Бе о град, 2014)

Па жљи во би ра ју ћи да из опу са Да ми ра Ка ра ка ша од де сет на сло ва (че ти ри ро ма на, 
три зби р ке при ча, две дра ме и је дан пу то пис) код нас пла си ра ју упра во три ро ма неск-
на, ау то ро ви срп ски из да ва чи оче ки ва ли су да ће ова де ла би ти до бар на чин да се 
овај ау тор уве де на но во тр жи ште, што се и по ка за ло оправ да ним. Ме ђу тим, по сто је 
очи глед не раз ли ке из ме ђу ро ма на Ка ко сам ушао у Еу ро пу (2004) и Сјај но мје сто за 
не сре ћу (2009, 2014), те Blue Moon на те мат ском, мо тив ском, кон цеп ту ал ном и идеј ном 
пла ну, а оне би чи та о ци ма би ле ја сни је уко ли ко би им би ла по зна та Ка ра ка ше ва „лич ка 
три ло ги ја“ крат ке про зе, тј. зби р ке Ки но Ли ка (2001), Ески ми (2007) и Пу ков ник Be et ho ven 
(2012). Без ова три на сло ва, он је пи сац два ју ро ма на ко ја об ра ђу ју еми грант ско ис ку-
ство хр ват ског др жа вља ни на у Фран цу ској у по ку ша ју да се оства ри у стра ној др жа ви, 
по ми ри кул ту ро ло шке раз ли ке из ме ђу до мо ви не и Европ ске уни је, те на ули ца ма 
Бор доа и Па ри за жи ви од улич них пер фор ман са. Ова два на ра ти ва ме ђу соб но тво ре 
ја ке ве зе не са мо за то што су оба за сно ва на на ау то би о граф ским де та љи ма из жи во та 
ау то ра – пр ви у нај ве ћој ме ри јер је ра ђен као ре зи ми ра ње мул ти ме ди јал ног пер фор-
ма тив но-ства ра лач ког про јек та, об ја вљи ван на ин тер не ту у фраг мен ти ма, до пу њен 
сли ка ма и од ре ђен под на сло вом „re a lity ро ман“, а дру ги де ли мич но, за сно ван на ње-
го вим го ди на ма у фран цу ској пре сто ни ци и жи во ту стран ца и умет ни ка у гла до ва њу 
– већ и услед су сре та европ ских и бал кан ских окви ра. Ка ра каш је све про бле ме, сум ње 
и слут ње на ро да про јек то вао у се бе и сво је ју на ке и по сма тра ју ћи Па риз као сим бол 
Евро пе и вред но сти но ве по ли ти ке из, ка ко сам при зна је, „пер спек ти ве жо ха ра“, вр ло 
успе шно опи су је по зи ци ју мар ги нал ца ко ји зна сво ју вред ност и бо ри се у мо ру оних 
ко ји се на ме ћу као бо љи. Пи та ње ко је се, ме ђу тим, на кон ова квих ро ма на – ко је би, уз 
од ре ђен број из ме на, мо гли да пот пи шу и Ср ђан Ва ља ре вић, Бе ким Сеј ра но вић, Ро-
берт Пе ри шић и Ален Бо вић – не дво сми сле но на ме ће је: ка ко се Blue Moon укла па у 
Ка ра ка шев опус и от куд ова ква при ча?

Ов де се до ла зи до ра ни је на го ве ште не си ту а ци је: да су на ши чи та о ци упо зна ти са 
три зби р ке крат ке про зе, овај ро ман би се на мет нуо као мо жда и нај ло гич ни ја до пу на, 
на ста вак или пред на ста вак овој три ло ги ји, па чак и ро ма ну Ком бе та ри (2000). (Уз гред, 
зби р ке су у при пре ми у Књи жев ној ра ди о ни ци Ра шић и уско ро би тре ба ло да се по ја ве 
у об је ди ње ном из да њу.) У при ча ма се упо зна је лич ки крај, осо бе ни љу ди и по ро дич ни 
од но си ко ји се су ко бља ва ју са те шким вре ме ни ма и иза зо ви ма мо дер не по ли ти ке, 
оста ју ћи ипак ви ше сво ји не го про ме ње ни. Из овог ми љеа се из два ја про та го ни ста/
при по ве дач (и ра ни ји ро ма ни овог пи сца су ис при по ве да ни у пр вом ли цу) чи је су 
осо би не до вољ но из у зет не да му омо гу ће да се не са мо по ста ви као цен трал на фи гу ра 
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ро ма на већ и из дво је на лич ност свог кра ја. И баш у то ме се на го ве шта ва јед на од ве-
за са ро ма ни ма Ка ко сам ушао у Еу ро пу и Сјај но мје сто за не сре ћу: изо ло ва ни по је ди нац 
у по зи ци ји мар ги нал ца опи су је се на су прот дру штва у ко јем ни је до ма ћи. Он је Чар ли, 
ро ка би ли и про па ли лич ки сту дент ко ји иле гал но жи ви у за гре бач ком сту дент ском 
до му кра јем осам де се тих и по чет ком де ве де се тих го ди на XX ве ка. Упра во га те од-
ред ни це – суп кул ту ра ко јој при па да, вре ме и по зи ци ја ру рал ног аут сај де ра у ур ба ном 
окру же њу – од ре ђу ју и по кре ћу на ра тив не то ко ве око ко јих се об ли ку је и ње гов жи вот 
и ро ман Blue Moon. Ин три ган тан ро ка би ли култ је у то вре ме био по пу ла ран у СФРЈ, те 
је и сам на слов де ла по те као од име на чу ве них те мат ских му зич ких ве че ри у за гре-
бач ком кон церт ном клу бу „Ку лу шић“ где су зна чај ни пред став ни ци та да шње ро кен рол 
сце не сви ра ли и сни ма ли li ve ал бу ме. Би ра ју ћи ову „гру па ци ју“, Ка ра каш по те же за 
по зна тим по зајм љи ва њем ау то би о граф ског ис ку ства, али иде и ко рак да ље од то га: 
ро ка би ли су би ли по себ ни ме ђу по себ ни ма, а њи хо ва по ја ва је и фи зич ки од го ва ра ла 
апарт но сти ко ја их је окру жи ва ла, те ода бир јед ног та квог ју на ка, мла ди ћа-олич ја те 
ико но гра фи је са нај ве ћом ко ко ти цом у гра ду, уме сто ти пич ног мом ка са ас фал та или 
ро кен рол фа на, но си ви шу сим бо лич ку вред ност. Чар ли ја до дат но спе ци фич ним чи ни 
по ре кло ко је се у За гре бу осе ћа, ма да не то ли ко ко ли ко ње го ва по ја ва од у да ра од 
род ног кра ја у ко ји од ла зи. Као у при ча ма о Ли ци и ро ма ни ма, од нос про та го ни сте са 
оцем је оча јан и за сно ван на ти пич ној хлад но ћи љу ди тог пре де ла, али и лич ном не-
сла га њу две осо бе ко је као да не ве же ни шта сем чи ње ни це да су отац и син. Иа ко је 
од нос са мај ком при сни ји, ис по ста вља се да ни он ни је нај бо љи, али при по ве дач за 
то не ха је већ сма тра апри ор ном по ро дич ном од ли ком: „Оти шао сам у ку хи њу, пру жио 
ма ми ру ку; ми се ни кад ни смо љу би ли; ни ти ја с ма мом, ни ти с оцем, ни ти њих дво је. 
Не вје ру јем да су се отац и ма ма икад по љу би ли у уста; ако и је су, те шко ми је то за ми-
сли ти.“ Ло ши по ро дич ни од но си ни су огра ни че ни на Чар ли ја и оца, већ се про те жу 
не ко ли ко ге не ра ци ја уна зад: син мр зи оца, отац мр зи де ду, де да је мр зео пра де ду, а 
пра де да је мр зео све и сва ко днев но без раз ло га ту као це лу по ро ди цу, па јед ном и 
ла жи рао са мо у би ство да би ви део ко ће од уку ћа на па ти ти за њим. Јед на ко не из не-
на ђу је то што ни ко ни је жа лио за по кој ни ком и што са да при по ве дач же ли да оде што 
да ље од свог оца и род ног кра ја у ко ји је при мо ран да се вра ти због смр ти де де са 
ко јим је, ипак, имао при сан од нос.

У гро тлу ова квих ме ђу људ ских од но са сти же крај јед не не ви не епо хе и на ја ва до-
га ђа ја ко ји ће на ред них де це ни ја обе ле жи ти це ло ку пан про стор на ко јем се Blue Moon 
чи та без пре во да. Пр во се ове про ме не уво де суп тил но, да би се њи хов ин тен зи тет 
по ја чао и оне до сти гле ка та кли змич ни ни во ко ји се са мо на ја вљу је, али се не оства-
ру је. Има ју ћи у ви ду да се рад ња ско ро па ра лел но од ви ја у За гре бу и Ли ци, и да су се 
на ове две ло ка ци је де си ла слич на, али раз ли чи то ин тен зи ви ра на, пре ви ра ња хр ват-
ског и срп ског ста нов ни штва, ла ко се уви ђа крај ња ка та стро фа на ко ју Ка ра каш ци ља. 
Код ње га, ме ђу тим, не ма по ли тич ке иде о ло ги је и на ци о на ли стич ке при пад но сти – он 
под јед на ко оштро и упе ча тљи во опи су је чет ни ке и про дав це „чи стог хр ват ског зра ка“, 
не са мо су ге ри шу ћи кри ви цу сва ке укљу че не гру пе већ и не дво сми сле но пред ста-
вља ју ћи бе сми сао до га ђа ја ко ји су сле ди ли. А у ова квом трет ма ну исто ри је кри је се 
упе ча тљи вост ро ма на Blue Moon: ау тор по кре ће не ко ли ко па ра лел них на ра тив них 
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ни ти, по ред про та го ни сте укљу чу је и од ре ђен број дру гих ју на ка ко ји има ју зна чај у 
ана ли зи, на го ве шта ва рас плет, али до ње га не до ла зи. Де ло се пре ки да у јед ном од-
ре ђе ном тре нут ку, на кон јед ног од ре ђе ног раз го во ра и окон ча ва јед ном од ре ђе ном 
сли ком, сим бо лич ки нај на би је ни јом у ро ма ну, и да ље ви ше не ма ни че га. Све стан да 
не ма по тре бе опи си ва ти ра то ве или да ва ти на де да ће жи во ти ње го вих ју на ка има ти 
срећ не за вр шет ке, ау тор на про сто ста је ка да при по ве да чев нај бо љи при ја тељ Џи ми 
ме ња име из Ми лош Мом чи ло вић у Вик тор Оли ве и ра, а он сам кроз про зор при ме-
ћу је ка ми он ко ји кроз град, усред да на, пре но си ле ше ве: „Онај жу ти ка ми он и да ље је 
ста јао, као да се ту на се ма фо ру из не на да по ква рио. Ма ло сам бо ље по гле дао у ње га, 
ни је имао це ра ду, са мо че ти ри ви со ке ме тал не стра ни це и од о зго се, с је да на е стог 
ка та, све до бро мо гло ви дје ти: отра га су ле жа ли не ки љу ди: ис пр ва сам по ми слио да 
умо р ни спа ва ју. За тим сам уо чио да ти је ла ле же са свим не при род но и схва тио да је 
за пра во ри јеч о мр тви ма. [...] Он да се ка ми он на по кон по кре нуо и по ла ко по ми је шао 
с дру гим во зи ли ма на це сти.“ По зи ци ја на пи је де ста лу омо гу ћу је Чар ли ју да при ме ти 
оно што не би мо гао са плоч ни ка, а гро бар ски ка ми он не иза зи ва па жњу про ла зни ка, већ 
слу жи као зло ко бан ам блем на сту па ју ћег ра та ко ји као да при ме ћу је са мо је дан чо век.

И док су мно ге зна чај не па ра ле ле са зло чи ни ма из Дру гог свет ског ра та (де дин 
брат је уби јао ци ви ле, оста ре ли уста шки ко ман дант из Ли ке сти же у са да шњост) за-
по че те и не до вр ше не, пи та ња ко ја Ка ра каш по ста вља оста ју без од го во ра, али и ово 
је са свим до вољ но: ко лек тив на свест свих ге не ра ци ја на кон 1945. обе ле же на је до га-
ђа ји ма ко је Blue Moon пре ћут ку је, док ау тор оста вља ин ди ви ду ал ну ин тер пре та ци ју 
и до пу ња ва ње чи та о ци ма, чи ме се до би ја без број при ча уме сто са мо јед не – Чар ли-
је ве. Уз ово је бит но по ме ну ти чи ње ни цу да се сви ју на ци мо гу чи та ти као епи то ми 
од ре ђе них си ту а ци ја, до га ђа ја или гру па у игри исто ри је, би ло да се ра ди о са мом 
на ра то ру (сим бол тзв. ју го сло вен ске мла до сти и без бри жног жи во та), оцу (ње гов 
стал ни рат са си ном пре сли ка ва не пре ста не су ко бе на овом про сто ру од ко јих се не 
мо же по бе ћи), мај ци (она пр ва при зна је да сти же рат и ну ди, ма да не вољ но, кон крет-
на праг ма тич на ре ше ња), де ди (ње го ва смрт за по чи ње рад њу, али и на го ве шта ва крај, 
док је он под се ћа ње на Дру ги свет ски рат и та да шње зло чи не ко ји ће се из но ва по но-
ви ти), де вој ци (оста је труд на, прем да се не зна ис ход те труд но ће, а сво јим кат кад 
без раз ло жним пла чем као да на слу ћу је бу дућ ност), по зна ни ци из се ла (бу квал но не ста-
је при сре ди ни ро ма на и до кра ја се не са зна је да ли је оте та, уби је на или не што тре ће; 
она је нај о чи глед ни је обе леж је ко ла те рал не ште те и не ви не жр тве ра то ва), при ја те љу 
Џи ми ју (Ср би ну ко ји из стра ха за жи вот ме ња иден ти тет), Џи ми је вом оцу (жр тва на па-
да на ци о на ли ста ко ји пре те ње го вој по ро ди ци и те ра ју га са по сла; он ка сни је уми ре 
од ин фарк та), итд. Сам Чар ли се та ко ђе ме ња, ка ко фи зич ки – пр во од у ста је од ко ко-
ти це, па јој се ка сни је вра ћа, а све вре ме ла га но коп ни: „Ја ко сам смр ша вио; ни кад 
ни сам био де бео, али сад ми се гор њи дио ти је ла са сто јао од ја сних кла ви ја ту ра ре-
ба ра“ – та ко и мен тал но, у од но су на свој крај у ко ји ви ше не же ли да се вра ти, па и 
сам рат: пр во од би ја да при зна ње гов до ла зак и по сто ја ње, да би ка сни је схва тио да 
је то не у мит но и да не мо же по бе ћи ра та. И та да осе ћа нај ве ћи страх.

Све ово се мо гло иш чи та ти и из кра ћих исе ча ка ро ма на пу бли ко ва них у ча со пи си ма 
Qu o rum (3/4, 2010) и Сент (30–31, 2014) – ус пут, на осно ву овог ну кле у са Бо рис Ли је ше вић 
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при пре ма по зо ри шну пред ста ву – а са да већ ти пич ни Ка ра ка шев мар ги на лац-про та-
го ни ста се упо зна је вр ло бр зо, у не ко ли ко увод них ре че ни ца. На ра то ло шки гле да но, 
ау тор ком би ну је са да шњост и про шлост и овај по сту пак се чи та као на ме ра да се 
при сту пи убр за ва њу и успо ра ва њу вре ме на, док је ја сно да је дис тан ца из ме ђу вре-
ме на рад ње и вре ме на пи са ња ро ма на у овом слу ча ју нај ве ћа. Вра тив ши се у еру 
1980-их, Ка ра каш ис пи су је ан ти рат ни ро ман о пред рат ном вре ме ну – ма да је сва ко 
вре ме пред рат но – и по ве зу је га ка ко са до га ђа ји ма из Дру гог свет ског ра та ко ји та да 
(а и да нас) оп се да ју не мир не ду хо ве, та ко и са на сту па ју ћим до га ђа ји ма ко ји су са мо 
до ка за ли бо дри ја ров ску све при сут ност Зла: сце не без раз ло жног на си ља над мла ђи ма, 
не ја ки ма, не за слу жни ма и жи во ти ња ма че сто су у ро ма ну. Ипак, све стан свог тре нут-
ка, Да мир Ка ра каш на го ве шта ва и ко мен тар са да шњег ста ња хр ват ске дру штве но-по-
ли тич ке сце не и су ко бе ко је осе ћа ју у тен зич ном од но су са су сед ним др жа ва ма и 
Европ ском уни јом. Шо кант ни кре шен до на по след њим стра ни ца ма ро ма на Blue Moon 
је кул ми на ци ја од ре ђе них ра ни јих те ма и на ја ва не ких ко је мо гу да сле де, док са чи-
та о ци ма оста је пи та ње да ли је де ло леш про шло сти, крик са да шњо сти или слут ња 
бу дућ но сти.




