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ИГРА ПАЗЛАМА
(Раде Јарак: Yu puzzle, Лагуна, Београд, 2013)

По сто ји не ка тај на ве за из ме ђу игре сла га ли цом и са мог чи на пи са ња. Шта ви ше, 
не ка вр ста сим бо лич ког од ра за ка да се по све ће ност јед ној вр сти ком би на то ри ке у ци љу 
до се за ња ре ше ња у све о бу хват ној сли ци и сми слу као у огле да лу од ра жа ва у ком би-
на то ри ци ре чи ма и по ступ ци ма, тра га њу за це ло ви том сли ком до га ђа ја и ми сли ко је 
пред у зи ма пи сац док се би и дру ги ма при ре ђу је јед ну игру за во ђе ња „ви шег ре да“. 
Би ло да му при пи су је мо она ко ста рин ски, ро ман тич но и на ив но уло гу де ми јур га или 
га у мо дер ном ду ху вре ме на кра ја сва ке мо дер но сти по ни шта ва мо и пу шта мо да иде 
за за ко ни то сти ма ко је са ма при ча ства ра, а не обр ну то, сва ка ко при су ству је мо уз бу-
дљи вом от кри ва лач ком про це су. Пи сац Ра де Ја рак, аутор не ко ли ко ро ма на и збир ки 
при ча, у ро ма ну Yu puz zle пред ста вља дво стру ко за ни мљи ву при чу и ди рект но по зи-
ва на раз ми шља ње о већ по ме ну том од ра зу.

На пла ну струк ту ре, Ја рак ства ра јед ну књи жев ну сла га ли цу. На идеј ном пла ну, 
по ка за ло се да учи нак не би био ни при бли жно та ко упе ча тљив без тог и та квог струк-
тур ног ре ше ња. Пи сац би ра мо тив ко ји је на овим про сто ри ма че сто ли те ра ри зо ван, 
ко ји је имао мно ге срећ не и не срећ не ин тер пре та ци је, али ко ји је, из гле да, у те ме љу 
ба вље ња не са мо књи жев но шћу већ је оп шти, ху ма ни стич ки и ци ви ли за циј ски мо тив 
у не из бе жној при чи о ди ја лек тич ком по рет ку ства ри. Рас пад, де кон струк ци ја, по ни-
шта ва ње, не ста нак... Мо тив про па сти, или тач ни је мо тив про па да ња по ро ди це Ро мић, 
јед не ду бро вач ке по ро ди це ко ја је укр сти ла срп ску, хр ват ску и ја пан ску крв про те же 
се у три де ла ро ма на, у вре мен ском ра спо ну од се дам де се так го ди на. 

„Не ка да су у вр ту ра сле две пал ме. Ви со ке и тан ке.“ Увод на је ре че ни ца ро ма на, 
она ко ју из го ва ра Ђор ђе Ро мић, је дан од си но ва ста рог Ки ка Ро ми ћа. Го ди на је 1968, 
а ме сто, ста ра по ро дич на ку ћа Ро ми ће вих. Ову ре че ни цу и ову го ди ну мо гли би смо 
озна чи ти као по че так игре па зла ма ко је до кра ја ва ља сло жи ти и до би ти ре ше ње. Оно 
ко је ће су ге ри са ти мо гу ћи од го вор на пи та ње не са мо о рас та ка њу јед не по ро ди це 
већ и ра су ла јед не за јед ни це, ју го сло вен ске у овом слу ча ју. Из пер спек ти ве те, 1968. 
го ди не, а про стор но, из дво ри шта ку ће ко ја по ста је чвор на тач ка и сим бол нај пре 
јед не ин те гра ци је, а по том дез ин те гри са но сти за јед ни це, иде ја и лич но сти ко је су 
омо гу ћа ва ле њен оп ста нак, Ђор ђе ево ци ра јед но дру го вре ме. Рат не че тр де се те и 
до га ђај ка да је ме ђу тим пал ма ма, ви со ким и вит ким, жи вот из гу био је дан Не мац. Та 
увод на, по чет на коц ки ца сла га ли це ујед но је екс по зи ци ја рад ње, ка да Ђор ђе је згро ви-
то и ефект но уво ди у при чу ли ко ве, нај ста ри ју кћер ку Ану, Јо ва ну ко ја је јед ног ле та 
пе де сет тре ће исе кла ве не у ку па ти лу те ста ре по ро дич не ку ће, Ро ма на и Те клу, де цу 
ње го вог бра та Зо ра на, ге не ра ла ЈНА оже ње ног Ја пан ком. „По ме ша ше се срп ска, хр ват-
ска и ја пан ска крв“, го во ри Ђор ђе, „то ни је мо гло на до бро да иза ђе.“ Сли ка ра ње ног 
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Нем ца ко ји је „до шао да умре” ту, ме ђу ви со ким и вит ким пал ма ма јед не „укле те” ку ће 
по ста је там ни оквир за сли ку о жи во ту под ве чи том Сен ком смр ти. Та смрт из вре ме-
на че тр де се тих го ди на два де се тог ве ка сто ји као ра га стов на вра ти ма зда ња ко је ће 
се вре ме ном, то ком на ред них пе де сет го ди на по сте пе но пре тво ри ти у ру и ну. Ја рак 
по зна ти мо тив о „укле тим” по ро ди ца ма и про па сти ма кроз вре ме, ко ри сте ћи упра во 
по сту пак сла га ли це, да кле, не ли не ар но, ско ко ви то пре до ча ва ње де ша ва ња, ко је у 
узроч но по сле дич ни низ тек чи та лац на кнад но до во ди де ши фру ју ћи сли ке и зна че ња 
и спа ја ју ћи их у це ли ну, те ма ти зу је да би от крио оно из ну тра. Тај фа тум укле то сти, пре-
ме шта из ис кљу чи во до ме на спо ља шњег и мо ти ви ше оним из ну тра ко је тек у су да ру 
са за ко ни то сти ма за јед ни це до во ди до ре ак ци је. По ро ди ца Ро мић пам ти вре ме пре 
Дру гог свет ског ра та, про ла зи кроз рат ни не мир, оп ста је у вре ме ну со ци ја ли стич ке 
за јед ни це и окр ње на, кроз ли ко ве Ро ма но ве де це, Ни ко ле и Ми ле не на ста вља, али ван 
Ду бров ни ка и из ван јед не це ло ви те зе мље. Вре ме на ко ја су у фо ку су при че, тур бу-
лент на су вре ме на би ла. Дру ги свет ски рат ко ји је по ро ди ца Ро мић про шла под зна-
ме њем пар ти зан ског по кре та и оно мир но доп ско, у ко јем су „ужи ва ли” у за слу га ма 
сте че ним у по кре ту от по ра, оп ста ју у кон тек сту при че о фа ту му укле то сти са мо као 
при вид на ди на ми ка ко ју, у би ти, по кре ће ме ха ни зам не ких уну тар њих, хтон ских си ла, 
на пр ви по глед не сво ди вих на би ло ко ју по зна ту мер ну је ди ни цу ра ци о нал ног. Два 
кључ на до га ђа ја у рад њи ро ма на ва жна су за то. Са мо у би ство Зо ра но ве кћер ке Је ле-
не и не ста нак су пру ге Аи ко ју је упо знао у да ле ком Ја па ну и као по ма три ци нај бо ље 
ис при ча ног ме ло драм ског шти ва увео у по ро ди цу Ро мић. 

Ова два до га ђа ја у тки во рад ње ро ма на уво де еле мент три ле ра ко ји се ре ша ва 
опет по мо де лу сла га ли це. Да кле, не ин тер вен ци јом са мог пи сца, већ ак тив ним чи та-
о че вим уче шћем у игри сла га ли цом, ком би на ци јом сли чи ца, ко је тек post fe stum, ка да 
се књи га за кло пи, до но си ре ше ње. Али и та да, ка да се фор мал но ре ши ми сте ри ја, 
оста је и оп ста је до кра ја не раз ја шњен мо тив, Је ле нин за са мо у би ство и Аин за то да 
на пу сти му жа и оде у Ита ли ју са чо ве ком ко ји је то ком Дру гог свет ског ра та при па дао 
стра ни су прот ној од оне за ко ју се њен муж бо рио. Као што нај че шће би ва у по ро дич-
ним са га ма, по себ но оним ко је пра те не ми нов ну си ла зну пу та њу ко ја во ди до рас та-
ка ња и про па сти, и у Yu puz zla ma го то во да ни је дан лик не од ли ку је тен ден ци ја ка 
ин те гри са њу, пре би се ре кло да су пси хич ке и мен тал не кон струк ци је ли ко ва од оне 
по себ не вр сте ма те ри ја ла не у кло пљи ве у око ли ну. Ми ми кри ја ту ни је мо гу ћа, и ка да 
при па да ју за јед ни ци, оној пре Дру гог свет ског ра та или оној по сле, то је ла бил на ве за 
сва ко га мо мен та скло на пу ца њу. Зо ран, ге не рал ЈНА ла ко ће у се би про на ћи де тек тор 
за от кри ва ње и рас крин ка ва ње сла бо сти јед ног си сте ма и при ви да о брат ству и је дин-
ству. „По сма трао је сит не ду ше ка ко ло ме ве ли ку иде ју”, да ли га је та пре о се тљи вост 
на исти ну тек ма ски ра ну ве ли ким па ро ла ма од ве ла у смрт или ће р ки но са мо у би ство 
и же нин не ста нак, мо же се на га ђа ти, али је ја сно да спе ци фич на те жи на ње го вог би ћа 
би ва онај не из бе жни фон на ко јем се огле да ко лек тив но би ће јед ног вре ме на. А оно 
је при вид вр ли не, мре жа из да ја и пре ва ра, тмур но ли це ствар но сти под ма ском хар-
мо ни је. Слич но ње му, и лик нај ста ри је кће ри Ане оста је да би ва ве чи то не у кло пљен 
у сре ди ну као и Те клин лик ко ју ле збиј ске скло но сти ну жно скри ва не од око ли не 
во де у да ле ки Ја пан, где ће тра гич но за вр ши ти. Ка да Је ле на у по след њим тре ну ци ма 
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све сти ево ци ра свој жи вот, чи та мо опис ко ји ре флек ту је су шти ну од но са упра во тих 
и та квих је дин ки осе тљи вих на не ча сне ка при це ствар но сти и око ли не.

„Мој жи вот тре бао је би ти ми ран и про зи ран као во да на по вр ши ни је зе ра у ко јем 
пло ве злат не и сре бр не ри би це на чи јем се дну ла га но њи шу ме ка не тра ве. Али ни је 
био та кав. Био је пун бо ли и из не на ђе ња... као да је не тко ба цио бом бу у је зе ро и оно 
не ста ло у вр тло гу...” Ко рен свих тра гич них не спо ра зу ма, по зна то је, во ди упра во из 
дис про пор ци је из ме ђу оче ки ва ног и оства ре ног и све ве ли ке при че ис при ча не кроз 
исто ри ју, про из вод су јед ног не слав ног тра га ња за оства ре њем сна. У Yu puz zla ma, 
та кав сан са њао је Зо ран пре Дру гог свет ског ра та, са ња ле су иде о ло шки су прот ста-
вље не стра не то ком ра та, са ња ли су сви они уче сни ци игре зва не брат ство и је дин ство 
по сле ра та. Yu puz zle су, у ства ри, при ча не о тој не по му ће ној по вр ши ни је зе ра већ 
упра во о оној бом би ба че ној у ње га. И ту се са да по ма ља још је дан ва жан мо тив це-
ло куп не при че, ва жни ји од са ме по ро ди це Ро мић, ва жни ји од са мог ра та, од свих 
сно ва за јед но ко је ли ко ви са ња ју, тај мо тив не сре ће ко ја, на пр ви по глед до ла зи ни от-
ку да. Не сре ћа је сам рат, не сре ћа су сва она бај ко ви та оче ки ва ња од жи во та, не сре ћа 
су све из не над не смр ти и не стан ци, не сре ћа је сва она не у кло пље ност у сре ди ну, 
не сре ћа би ва и ми ран лик Ја пан ке Аи ко ји се ње ном му жу на кра ју жи вот ног пу та 
ука зу је као мир на ма ска под ко јом је кљу ча ло ње му не што за у век не по зна то. Не сре ћа 
је и јед на дру штве на за јед ни ца ко ја се по пут по ро ди це Ро мић рас па ла на без број ма-
лих сно ва ко ји ће на ста ви ти да жи ве у оче ки ва њу нај мла ђих по то ма ка по ро ди це Ро мић, 
а ко ји ће би ти пре ки ну ти још јед ним на до ла зе ћим ра том, оним из де ве де се тих го ди-
на два де се тог ве ка. Па ра фра зи ра мо ли јед ног ве ли ког пи сца, ре кли би смо да је сре ћа 
увек пре по зна тљи ва и оп шта, до сад на ско ро у та квој сво јој по јав но сти. Не сре ћа је већ 
не што дру го, по кре тљи ви ја, ди на мич ни ја стра на ди ја лек тич ког про це са, го то во за-
слу жна за ње га. 

Ка да ка же мо да је Ја рак у сво јој при по ве сти о јед ној по ро ди ци апо стро фи рао упра-
во оно не у кло пљи во, спе ци фич но, раз ли чи то у ли ко ви ма што их је мар ки ра ло као 
тра гич не и омо гу ћи ло при чу о про па сти, при ме ћу је мо је дан ва жан сег мент ро ма на. 
Онај без ко јег при че ско ро да не би ни би ло и онај у чи јем сре ди шту је од го вор на 
Је ле ни но пи та ње „тко је ба цио бом бу” на мир ну по вр ши ну је зе ра. Од по чет ка до кра-
ја при по ве сти, кроз сва три де ла по ко ји ма су ра за су те коц ки це и ко је чи та лац као у 
сва кој игри тре ба да сло жи хро но ло шки и ре ши ре бус, има мо при по ве да ње ко је пред-
ста вља, а не об ја шња ва. По чет ни тон ро ма на, ус по ста вљен већ у оној сли ци две ју 
пал ми, ви со ких и вит ких, су ге ри ше на ра тив се ћа ња. Оно је увек усло вље но по зи ци јом 
при по ве да ча, оног ко се се ћа или оног ко пред ста вља ства ри. Ка да до га ђа ји до би ју 
убр за ње и ка да то ком при по ве да ња по ста је ја сно да све иде са мо ка јед ном кра ју, 
не стан ку, ра су лу и смр ти, је ди на ви зу ра ко ју Ми ле на, нај мла ђи по то мак по ро ди це 
Ро мић има, је сте она о не ми нов но сти та квог кра ја. „Све се вр ти, све не ста је и мно жи 
се у вр тло жном пре ви ра њу, ни зу слу чај но сти, ужи та ка и бо ли... не пред ви ђе них си ту а-
ци ја. То је жи вот.“ Моћ на по след ња ре че ни ца, али сва ка ко и нај про бле ма тич ни ја у 
кон тек сту по ста вље ног Је ле ни ног пи та ња ко је ба цио бом бу на мир ну по вр ши ну је-
зе ра, или, тач ни је, је смо ли од го вор ни за то. Оно хтон ско, не у кло пљи во, спе ци фич но 
у ли ко ви ма, не по ста је ви ше са мо знак рас по зна ва ња ко ји одва ја јед не од дру гих и 
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јед но став но их по зи ци о ни ра са мо као жр тве јед не не ми нов но сти зва не „то је жи вот“. 
У кон тек сту це ло куп не при че о рас па ду на ми кро пла ну, јед не по ро ди це и рас па ду на 
ма кро пла ну, јед не др жав не за јед ни це, оно по ста је тек по вод за по се бан вред но сни 
суд о то ме, не но си мо ли и са ми у се би, као не ке ми кро чи по ве, при та је не тем пи ра не 
бом бе. Сли чи це у сла га ли ци по сто је, по је ди ни, из дво је ни пој мо ви, не за ви сни јед ни 
од дру гих, али ко скла па puz zle?
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