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ОД СУ СТВО РАВ НО ПРАВ НОГ И  
ПОД СТИ ЦАЈ НОГ ДИ ЈА ЛО ГА
(Јо сип Мла кић: Свје же обо је но, Фрак ту ра, За пре шић, 2014)

Ни сам ра ни је чи тао Мла ки ће ве ро ма не, али ка жу они упу ће ни ји од ме не да он 
во ли да пи ше о ра ту. И овај ро ман је о ра ту ко ји је пре два де сет го ди на за вр шен у Бо-
сни и Хер це го ви ни. Мно го ро ма на је на пи са но о ра то ви ма ко ји су се де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка во ди ли на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, али ја се ни сам че сто 
су сре тао са та квим шти вом. Про чи тао сам, чи ни ми се, је ди но War Са ше Сто ја но ви ћа. 
Искре но го во ре ћи, не ин три ги ра ме пре ви ше ли те ра ту ра о бив шим ра то ви ма за ју-
го сло вен ско на сле ђе. По сма тра ју ћи ства ри са стро го књи жев не стра не, ми слим да је 
вр ло те шко пи са ти о та ко дра ма тич ним и сло же ним до га ђа ји ма чи је по сле ди це још 
увек осе ћа мо, а не упа сти у зам ке фор мал не, стил ске, а бо га ми и иде о ло шке при ро де. 
По сто је ли на овим про сто ри ма пи сци до вољ но та лен то ва ни и са мо свој ни да мо гу 
из бе ћи ове зам ке? По сма тра ју ћи ства ри крај ње лич но, мо рам ре ћи да сам и сâм као 
де те и те ка ко осе тио на сво јој ко жи је дан од тих не срећ них ра то ва, све јед но, не ми-
слим да је то не ка на ро чи то зна чај на те ма за об ра ду – бар ка да је у пи та њу мо је књи-
жев но де ло ва ње. Мо ји оп се сив ни мо ти ви и те ме кре ћу се у не ком дру гом прав цу. Код 
Мла ки ћа очи глед но ни је та ко. Из не ког раз ло га, рат је сте ње го ва оп се сив на књи жев-
на те ма. Има ју ћи то у ви ду, ње гов ро ман ћу по сма тра ти ис кљу чи во као књи жев но 
де ло – за ме не са ма те ма ов де ни је од пре суд ног зна ча ја.

Оно што су мно ги при ме ти ли – и што је до ста ла ко уоч љи во – је сте по ве за ност 
Мла ки ће вог оства ре ња са ре мек-де лом Кор ма ка Ма кар ти ја (Cor mac McCarty), ро ма-
ном Пут, од но сно Це ста у хр ват ском пре во ду. Пут је овен чан Пу ли це ро вом на гра дом, 
а за тим пре нет и на филм ско плат но. При ме ће но је да Мла кић у ро ма ну Свје же обо је-
но во ди ин тен зи ван, отво рен ди ја лог са Ма кар ти је вим за па же ним оства ре њем. Да 
би смо бо ље раз у ме ли и оце ни ли Мла ки ће во де ло, тре ба по не што ре ћи о књи зи ве-
ли ка на аме рич ке про зе. То је јед на уз бу дљи ва, на мо мен те је зи ва, (пост)апо ка лип тич-
на при ча о уни ште ном све ту, али с дру ге стра не и не жна при ча о бли ско сти и љу ба ви 
оца и си на. Њих дво ји ца су оста ли са ми на овом све ту, као Деј вид Сен доу и Ел вис у 
од лич ном фил му Краљ (2005) Џеј мса Мар ша (Ja mes Marsh), с тим што код Ма кар ти ја 
не ма по ла га ња ра чу на и не ма по тре бе за опро стом гре хо ва и вра ћа њем ду го ва. Код 
Ма кар ти ја по сто ји са мо љу бав са да и ов де: отац и син пе ша че спа ље ном Аме ри ком 
же ле ћи да стиг ну до оба ле и на том пу ту су о ча ва ју се са мно гим опа сно сти ма и иза-
зо ви ма, али и про ду бљу ју сво ју по ве за ност. Њи хов од нос је ме та фо ра за ду хов ну вер-
ти ка лу ко ја по ку ша ва да се одр жи у раз ру ше ном све ту где су све вред но сти по ста ле 
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бе сми сле не и где се ра ди са мо о бор би за го ли оп ста нак. Ро ман Пут има јак би блиј ски 
под текст ко ји је не ка да ви ше, а не ка да ма ње уоч љив, али је све вре ме при су тан – Ма-
кар ти ова квим асо ци ја ци ја ма по ку ша ва да на ве де чи та о ца на ду бља про ми шља ња о 
све ту и вре ме ну у ко јем тре нут но жи ви мо. По мом ми шље њу, ов де је кључ но пи та ње 
ем па ти је: син све вре ме за пит ку је оца о љу ди ма ко је сре ћу, увек тра жи од ње га да им 
на не ки на чин по мог ну, итд. Ка да отац у јед ном мо мен ту љу ти то уз вик не: „Па зар ја 
мо рам о све му да бри нем?“, син ту жно од го во ри: „Али ја сам тај ко ји о све му бри не.“ 
Син је онај ко ји не гу је у се би мо рал ну осе тљи вост, са о се ћај ност и до бр о ту – он је за-
пра во ду хов ни учи тељ свом оцу ко ји је си лом при ли ка огу глао на сва ко днев ну пат њу 
обич них љу ди и су ро вост не при ја те ља. Отац на све на чи не по ку ша ва да за шти ти си на 
и да му пру жи не жност и љу бав, али ипак не мо же да га за шти ти од соп стве не окрут-
но сти пре ма дру ги ма, про у зро ко ва не сву да при сут ном и кон стант ном су ро во шћу. 

Код Мла ки ћа сли чан мо тив по кре ће рад њу: од нос мај ке и ћер ке ко је пу ту ју кроз 
ра том за хва ће ну Бо сну, с на ме ром да пре бег ну на при ја тељ ску стра ну. Мај ка је ов де 
но си тељ ка јед не дру га чи је схва ће не ду хов не и етич ке вер ти ка ле: иа ко је и њој глав ни 
циљ да за шти ти ћер ку и да њих две срећ но стиг ну на си гур но ме сто, она је ипак пу на 
ем па ти је и не жно сти пре ма дру ги ма и увек спрем на да по мог не љу ди ма ко је сре ће, 
да их по ну ди хра ном или уте ши ле пом реч ју. Мај ка ни јед ног тре нут ка не гу би осе тљи-
вост за пат њу дру гих, баш на про тив – ту ђа не сре ћа у јед ном тре нут ку по ста ће за њу 
те шко пре мо сти ва тра у ма. Она успе шно шти ти ћер ку од су ро во сти ра та пред ста вља-
ју ћи јој све као бе за зле ну игру. Мај ка шти ти ћер ку ла жу ћи је, али је та ко спа са ва ужа са 
ко ји у пот пу но сти пре у зи ма на сво ја пле ћа. Ипак, лаж мо ра пре или ка сни је иза ћи на 
ви де ло, па ће се и ћер ка мно го го ди на ка сни је су о чи ти са стра шном, тра у ма тич ном 
исти ном. Иа ко је са да да ле ко зре ли ја и спрем ни ја за исти ну, Кла ра ипак мо ра пла ти ти 
то су о ча ва ње не ка квим екс це сом, скан да лом, ин ци ден том, јер и исти на је че сто екс-
це сна и скан да ло зна. Вра ћа ју ћи се у ср це сво је тра у ме, Кла ра – ко ја са да жи ви у Швед-
ској и нај бо ља је сту дент ки ња у сво јој кла си – ево ци ра се ћа ње на те шко рат но ис ку ство 
кроз ства ра ње тек ста сме ште ног у цен трал ном по гла вљу ро ма на. Ње но бол но су о ча-
ва ње са про шло шћу но си ин ди ка тив ни на зив – Би јег у Еги пат – алу ди ра се, на рав но, 
на би блиј ски под текст: бег Ису со ве по ро ди це пред Иро до вим тру па ма ко је су има ле 
на ред бу да у Ју де ји по би ју сву де цу до две го ди не ста ро сти. Као и у Ма кар ти је вом 
Пу ту, и ов де се ра ди о на сто ја њу да се у те шким тре ну ци ма очу ва ве ра у не ки бо љи 
свет и жи вот до сто јан чо ве ка, као и о жр тви ко ју ро ди тељ при но си за леп шу бу дућ ност 
свог де те та. Ипак, не ко нор мал ни је окру же ње и ла год ни ји жи вот ни су до не ли Кла ри 
раз ре ше ње тра у ме – те го ба ће би ти по де ље на са стран цем, али са стран цем ко ји има 
ис ку ство жи вље ња и ра да у Бо сни и Хе р це го ви ни. Швед ски по ли циј ски ин спек тор 
по ка за ће нео че ки ва но раз у ме ва ње и ем па ти ју за Кла рин на из глед ира ци о нал ни чин 
раз би ја ња из ло га у јед ној про дав ни ци оде ће. Уме сто ка зне, пред ло жи ће јој пси хо те-
ра пи ју као нај ху ма ни је и нај ра ци о нал ни је ре ше ње ње них те го ба. 

За ме не, је дан од су штин ских про бле ма ко је по ста вља оде љак Би јег у Еги пат је сте 
из ну ђе ни еска пи зам ко ји чо век пред у зи ма пред не ком ве ли ком опа сно шћу. Ко ли ко 
је игра Кла ре и ње не мај ке исти ни та, а ко ли ко ла жна? Или: ко ли ко је лаж нео п ход на, 
а ко ли ко је исти на су ви шна у те шким си ту а ци ја ма? На кра ју: да ли мај ка и ћер ка ипак 



186

сво јом из ну ђе ном игром раз об ли ча ва ју ла жни свет ко ји их окру жу је? Ако нас лаж 
шти ти од бо ла, он да у њој има љу ба ви, па и исти не, али и обрат но: ако нас по вре ђу је, 
у исти ни има по не што од мр жње и ла жи – чи ни ми се да на тај на чин Кла ри на мај ка, 
али и сва ки ио ле осе ћа јан и осе тљив чо век по сма тра ства ри. Еска пи зам се ов де по ка-
зу је као је ди ни мо гу ћи бег пред пре те ћом ре ал но шћу – су ви ше ем па ти је и отво ре но-
сти у екс трем ним си ту а ци ја ма мо же би ти коб но за чо ве ка те је нео п ход но из гра ди ти 
за клон у ви ду не ка квог фик тив ног све та. За то мај ка шти ти ћер ку, али из ла же и се бе 
не под но шљи вој ко ли чи ни окрут но сти те пла ћа це ну та ко што осе ди за са мо јед ну ноћ. 
Ипак, чи ни се да је овај ан дри ћев ски мо тив игре као из бе га ва ња смрт не опа сно сти 
мо гао би ти до дат но раз ра ђен и про ду бљен. Као и код Ма кар ти ја, и у Мла ки ће вом 
ро ма ну де те кроз ди ја лог са ро ди те љем на сто ји да упо зна та јан стве ни, а са мим тим 
и опа сни свет – од то га ко ли ко је ро ди тељ отво рен и стр пљив у том ди ја ло гу за ви си-
ће и де чи ја отво ре ност и ра до зна лост пре ма све ту. У тим ди ја ло зи ма, и уоп ште у це лом 
одељ ку, Мла кић и сам по ка зу је спрем ност на игру – он се по и гра ва род ним уло га ма 
и сте ре о ти пи ма ко ји вла да ју на Бал ка ну, и то је за сва ку по хва лу. Тек ус пут но, је два 
при мет но, мај ка и ћер ка у сво јим раз го во ри ма раз об ли ча ва ју свет му шка ра ца ко ји је 
за пра во и ство рио рат ни ха ос у ко јем се на ла зе: то је свет без игре, са мо за бо ра ва и 
не ви но сти. Пот пу но не за шти ће ној же ни и де те ту и не пре о ста је ни шта дру го не го да 
се, ка ко нај бо ље зна ју и уме ју, про би ју кроз су ро ви му шки свет у по тра зи за сво јим 
си гур ним кут ком. Чи ни се да је Мла кић и ов де про пу стио да до дат но раз ви је и овај 
мо тив те до при не се до дат ној суб вер зив но сти свог ро ма на, и то је за и ста ште та. 

Оста је нам да раз мо три мо ка ко се Мла кић огле да у књи жев ном ди ја ло гу са ста ри-
јим, ис ку сни јим и по зна ти јим ко ле гом Ма кар ти јем. Бо сан ско хер це го вач ки ау тор се у 
том су сре ту не мо же на мет ну ти као рав но пра ван са го вор ник, ни ти као ау тор ко ји 
бит ни је на до гра ђу је Аме ри кан чев текст не ком вла сти том ино ва ци јом, иа ко је за то 
би ло при ли ке са мим из бо ром мај ке и ћер ке као глав них ли ко ва ро ма на Свје же обо је-
но. Ма кар ти је ва ве ли ка пред ност у од но су на Мла ки ћа је при по вед ни стил: крај ње 
све ден и је згро вит, про ми шље но ми ни ма ли сти чан, са по вре ме ним, од ме ре ним и 
пре ци зним по ре ђе њи ма, до бит ник Пу ли це ра при ла го дио је на чин при по ве да ња све-
ту ко ји пред ста вља, а то је де ва сти ран, ду хов но и емо тив но оси ро ма шен свет, ого љен 
до сво је ужа са ва ју ће су шти не, ли шен спо ља шњих и не по треб них де та ља и укра са. И 
по ред то га, Аме ри ка нац је склон по вре ме ним, али вр ло ефект ним из ле ти ма у лир ску 
ре флек си ју, у по е тич не па са же где про ми шља чо ве ко ву злу суд би ну и тра ге ди ју ко ја 
га је за де си ла, и ту ау тор Пу та по ку ша ва, у ори ги нал ном ди ја ло гу са би блиј ским под-
тек стом и тра ди ци јом уоп ште, да до сег не од ре ђе ни ме та фи зич ки ни во, и у то ме ре-
дов но успе ва. За раз ли ку од Ма кар ти ја, Мла ки ћу не до ста је из гра ђен и пре по зна тљив 
стил при по ве да ња: су ви ше је сув и про за и чан, зна чењ ски јед но сло јан и не у бе дљив. 
За ствар но до бар ро ман нео п ход но је да ау тор бу де по ма ло и пе сник, а то је оно што 
Мла ки ћу и те ка ко не до ста је: по е тич ност и ре флек сив ност. За тим, Аме ри ка нац по себ-
ну па жњу по кла ња де та љи ма то ком гра ђе ња из у зет но емо тив ног и не жног од но са 
оца и си на – Мла кић не уви ђа ва жност та квих де та ља у пред ста вља њу од но са мај ке 
и ћер ке, или јед но став но не уме да по кре не те суп тил не ме ха ни зме у свом пи са њу, 
али и то је огле да ло ње го вог та лен та. Код Ма кар ти ја је све вре ме при сут на дра ма: 
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ка ко пре жи ве ти у не мо гу ћим усло ви ма, а ипак са чу ва ти чо веч ност? За тим, у Пу ту је 
успе шно ство ре на та (пост)апо ка лип тич на, је зи ва ат мос фе ра без на ђа те је овај ро ман 
по сти гао крај њи циљ сва ке ро ма неск не умет но сти: ка ле ров ски ре че но, илу зи ју о на-
стан ку не ког но вог све та. Тре ба ли ре ћи да је Мла кић пао и на овом ис пи ту? Ко нач но, 
у Пу ту је стал но при сут на не из ве сност и од ре ђе на на пе тост: не зна мо ка ко ће на 
кра ју за вр ши ти отац и син те се ла ко мо же мо иден ти фи ко ва ти са њи ма и сте ћи ја ке 
сим па ти је за њи хо ву си ту а ци ју. Мла кић је сво ју при чу учи нио пред ви дљи вом ти ме 
што ју је уо кви рио по гла вљи ма ко ја ре фе ри шу на вре ме по сле Бе га у Еги пат, та ко да 
чи та ју ћи цен трал но по гла вље ми већ зна мо шта се де си ло са Кла ром и ње ном мај ком. 
Мла кић та ко про пу шта да ство ри осе ћај на пе то сти и иш че ки ва ња, али та ко ђе про пу-
шта и да ин тен зив ни је при до би је чи та о ца за сво ју при чу и ли ко ве – код ње га је про стор 
за иден ти фи ка ци ју и сим па ти ју зна чај но су жен. 

На кра ју, ре ћи ћу оно што ина че не мам оби чај да ра дим и што сам же лео да из бег-
нем пи шу ћи овај при каз, али та ми сао се на ме ће као је ди ни мо гу ћи за кљу чак: ако 
же ли те да про чи та те не што за и ста до бро, узми те сва ка ко Ма кар ти јев Пут – ако за о-
би ђе те Мла ки ћев ро ман Све же обо је но, не ће те про пу сти ти не што су штин ски бит но. 




