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НИЈЕ ЗДРАВО ОДМАХ СКОЧИТИ У МОРЕ
(Горан Војновић: Југославија, моја дежела, са словеначког превела  

Драгана Бојанић Тијардовић, Ренде, Београд, 2012)

Са вре ме на исто ри ја за пад ног Бал ка на осу ди ла је књи жев но по ље тог под руч ја на 
ци клич ну ин тер пре та ци ју дру штве но-по ли тич ких при ли ка. По ја ва ро ма на Го ра на 
Вој но ви ћа је у том сми слу са свим ко рек тан при мер. У овом тре нут ку ка да се на на ци о-
нал ним те-ве фре квен ци ја ма фор си ра исто риј ски ре ви зи о ни зам, ка да се на сил но 
уки да ју пи сма и је зи ци на згра да ма јав них ин сти ту ци ја, ка да цр кве цен зу ри шу умет-
ност, ка да бо га ти, за дри гли на ци о на ли сти до би ја ју још ви ше про сто ра за сво ја по ли-
тич ка те ла, а њи хо во мр ша во гла сач ко те ло об ле пљу је про зо ре но ви на ма и гре је се 
пла стич ним ке са ма, чи ни се да јед но ова кво књи жев но де ло ле же као сим бо лич ки 
ме лем на ра не, јер пред ста вља „от пор де сни ци“, док у исто вре ме из бе га ва до дат но 
ме ло дра ма тич но усло жња ва ње ју го сло вен ске ми то ло ги је, дис крет но опо ми њу ћи да 
је ов де јед ном за и ста по сто ја ла вла да ви на со ци јал них пра ва, да је по сто ја ла др жа ва. 

Ме ђу тим, ово ни је по ли тич ки ро ман. Ње го ва при ча је по ро дич на са га: мла дић Вла-
дан Бо ро је вић, кр ста ре ћи ин тер не том, са зна је да ње гов отац Не дељ ко ни је по ги нуо 
у ра ту и да се ве ро ват но, под мен тор ством ра зних на ци о нал них слу жбе них аген ци ја, 
кри је не где у Бо сни, као осум њи че ни рат ни зло чи нац. Ка да Вла дан од лу чи да кре не 
у по тра гу за оцем, и не слу те ћи до кле га тај по ду хват мо же од ве сти, за јед но са њим се 
по кре ће и те шка по ро дич на по за ди на ње го вог адо ле сцент ског и мо мач ког жи во та. Све 
успо ме не, се ћа ња, сли ке и при че из про шло сти ко ви тла ју се у не за у ста вљи вој бу ри 
ње го вог би ћа. Вла дан је од ра стао у Пу ли, срећ ној и све тлој па но ра ми јед не ве ли ке 
де же ле, фе ли ни јев ској плат фор ми за де чач ке сно ве. Та мо је пра тио ак си о ме уто пиј ског 
про сто ра сре ће: дру го ве, мо ре, пер спек ти ву, ста бил ну др жа ву и по ро ди цу. Тај скуп 
бла го сло ве них је ди ње ња на гло је пре ки нут јед ног по по дне ва, баш она ко си ло ви то и 
опа сно као скок не про ми шље ног деч ка вру ћег те ла у хлад но мо ре. Вла дан ни ка да 
ни је оти шао на за ка за ни не ста шлук са сво ја два при ја те ља, Ма ри ом и Си ни шом, за то 
што је ње гов отац, ви со ки офи цир ЈНА, до био из не над ну пре ко ман ду у Бе о град, где 
је тре ба ло да бу де већ сле де ћег ју тра. Ше сна ест го ди на по сле, Вла дан жи ви у сив ка стој 
Љу бља ни, са де вој ком у ста ну не што ве ћем од за твор ске ће ли је и ауто мо би лом не што 
бр жим од коњ ске за пре ге. Тим ауто мо би лом Вла дан пр ви пут из ла зи ван гра ни ца не-
за ви сне Сло ве ни је у по тра зи за оцем, на ла зе ћи гро теск не остат ке јед не бив ше зе мље.

Ар гу мен ти за ле ги ти ми тет по е тич ног на сло ва ро ма на ко ји би по вр шном по гле ду 
на го ве стио но стал гич ни на ра тив или збир ку се ћа ња на уто пиј ски про стор, тек сту ал но 
су, ме ђу тим, упи са ни у кон тра пункт. У не ко ли ци ни при ме ра, иде ја Ју го сла ви је (ви ше 
не го ствар ни про стор) раз ви је на је као ста ло же ни по зи тив по сле ди ца на ста лих ње ним 
рас па дом. Фу жи не, на при мер, љу бљан ски кварт у ко ме ста ну је ра но са зре ли Вла дан 
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за пра во је па ро диј ски ми кро-ре флекс по чив ше зе мље. Основ ну шко лу у Љу бља ни 
ко ју по ха ђа глав ни ју нак, по ха ђа та ко ђе и бу лу мен та дру ге де це ко ја су сва од ре да 
(дис)ква ли фи ко ва на као „ју жња ци“ или „че фур ји“, да кле, ко нач но, до се ље ни ци из 
оста лих ју го сло вен ских ре пу бли ка. Ка да опи су је жи во пи сне до жи вља је из овог жи-
вот ног раз до бља, на ра тор са из о штре ним ху мо ром раз от кри ва сву ин фан тил ност 
на ци о на ли стич ких на че ла. Де ца се, по дра жа ва ју ћи сво је ро ди те ље, ме ђу соб но рас-
по де љу ју у ет нич ке та бо ре и во де де чи ји рат без оруж ја. Ова ју го-сло ве нач ка ми ни 
ко ло ни ја пра вил но од ра жа ва на ци о на ли стич ки sev dah night ma re гра ђан ских ге рил ских 
ин ци де на та чи ји ће нас од јек, ка ко ства ри сто је, још за ду го под му кло про го ни ти. Ме ђу-
тим, овај на ив ни де таљ из де чач ког жи во та ис по ста ви ће се као уса мље ни при мер у 
це лом ро ма ну, јер су дру ге сли ке олу пи не ју го сло вен ског те ла знат но мрач ни је. Ре а-
ли стич ки на ра тив Вла да но ве по тра ге за ин тер ном исти ном о свом оцу на се ља ва ју два 
увер љи ва ка рак те ра пост ју го сло вен ског ка бу ки по зо ри шта: је дан је ра ци о нал ни, му дри, 
раз о ча ра ни, си лом при ли ка вен ча ни кум Вла да но вом оцу, Емир (над ре ђе ни офи цир у 
вре ме Не дељ ко вог мла дач ког вој ни ко ва ња), ко ји ће Вла да ну у ње го вој по тра зи по мо ћи 
уто ли ко што ће му не схва тљи ви мо рал ни су но врат ње го вог оца пред ста ви ти кроз ана-
ли зу уну тра шње ко рум пи ра но сти ју го сло вен ских функ ци о не ра и скри ве них на ци о на-
ли ста уну тар КПЈ, као и та у то ло шком де фи ни ци јом ра та: ,,Рат је био рат, то је би ла дру га 
пла не та. Ни ко то не мо же да раз у ме. Или си био та мо или те ни је би ло.“ Дру ги лик, ира-
ци о нал ни Да ни ло, не што је да љи ро ђак Вла да но вог оца, ко ји је Вла да на и ње го ву мај ку 
при хва тио у свом но во сад ском ста ну ка да је Не дељ ко и де фи ни тив но пре ме штен на 
фронт, при мио је Вла да на по дру ги пут у истом ста ну док је овај не у мор но пра тио тра-
го ве по след њих го ди на жи во та у ствар ном иден ти те ту Не дељ ка Бо ро је ви ћа. Са да је то 
био Да ни ло-љу шту ра оног гла сног Кра ји шни ка чи ји се гла сач ки про фил укла па у га зи-
ме стан ски хи сте ро-ми тинг. Док је у је ку рат не ’91. го ди не, тај до бри до ма ћин Да ни ло, 
ко ји је са ком ши ја ма и по ро ди цом (а у при су ству ане мич не Вла да но ве мај ке и они рич ног 
Вла да на) ср ча но по здра вљао сва ки миг С. М.-а уда тог Мар ко вић и сна жним, му шким 
ру ка ма пре тио кроз ва здух, са да је био се да, по гу ре на, је два чуј на фи гу ра са два ма осу-
ше ним бре зи ним гра на ма на ме сто ру ку. Је ди но ка да је го во рио о ме та фи зич ком усу ду 
срп ског на ро да и са мим тим не из бе жној кри ву љи Не дељ ка Бо ро је ви ћа (чи је је по ступ-
ке, на рав но, оправ да вао ви шом кон сте ла ци јом ве за них до га ђа ја), ње го ве очи су си ја ле, 
а у ње го вом те лу вар ни чи ли су ви тал ни сиг на ли. Де таљ но и су ге стив но по ста вља ју ћи 
ове две фи гу ре као жи ве сим бо ле пост ју го сло вен ске пу сто ши, пи сац, као и на дру гим 
ме сти ма у ро ма ну, ис по ља ва за нат ску бра ву ро зност у про ду бљи ва њу пси хо ло шког и 
иде о ло шког порт фо ли ја тог фа мо зног, обич ног бал кан ског чо ве ка. Тре ћа тач ка ко јом 
пи сац чвр сто оправ да ва на слов ро ма на је за пра во сло же на ис пре пле та ност ет нич ких 
озна чи те ља уну тар ње го вог по ро дич ног ста бла: ње гов отац је ро ђен у Ба на ту од мај ке 
Ма ђа ри це и оца при ви ле го ва ног НОБ-ов ца по ре клом из Хер це го ви не, слу жи вој ску у 
Пу ли где упо зна је и на кра ју узи ма Сло вен ку за же ну. Функ ци о ни шу ћи као илу стра ци ја 
уни вер зал но сти ли ка (јер та квих је Вла да на мно го), она у исто вре ме на гла ша ва лич ну, 
по ро дич ну кон струк ци ју ро ма на као и ап сурд ност ет нич ке са мо и зо ла ци је.

Ка ко је Вој но вић во ка ци јом филм ски и ТВ ре ди тељ, са свим је оче ки ва но да струк-
ту ра ње го вог ро ма на бу де чвр сто мон ти ра на на ра тив на гра ђе ви на хлад но крв но са-
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чу ва на у ко ри ца ма књи ге од 29 по гла вља. Кроз ди на мич них 28 по гла вља (исто вет ност 
бро ја го ди на на ра то ра у тре нут ку при по ве да ња и бро ја по гла вља је сим бо лич ки ку-
ри о зи тет) за о кру же на је муч на по тра га за оцем, да би 29. гла ва би ла ис пи са на као 
ка та ра зич ни епи лог. Ро ман је уве зан у чвр сту при по вед ну це ли ну, за чи њен оби љем 
увер љи вих жи вот них при ча ко је су сна ла жљи вом мон та жом по ста вље не увек на пра во 
ме сто. Оне слу же као ка та ли за то ри сре ди шњем про бле му ро ма на – тип ском од но су 
оца и си на. Из ме ђу са зна ња о по тен ци јал ном стра вич ном зло чи ну над ко јим је ко ман-
до вао ње гов отац и ко нач ног су сре та са тим зло чин цем ко ји је про гу тао ње го вог оца, 
от кри ва се бол на про ви ден ци јал ност за штит не ли ни је у по је дин цу – оне ли ни је ко ја 
огра ђу је чо ве ка, су пру га и оца од слу жбе ни ка ко ји не раз ли ку је про фе си о нал не ду-
жно сти од мо рал них. С јед не стра не, дра ма тич на жи вост при по ве да ња ука зу је на 
ро ман ко ји при па да нај бо љој тра ди ци ји road ли те а ту ре, док с дру ге стра не мрач на нит 
од ра ста ња на го ве шта ва ди кен сов ски бил дун гсро ман о уса мље но сти и на пу ште но сти. 
Пер спек ти ва пр вог ли ца, ипак, че сто огра ни ча ва умет нич ки ви шак, а ис по вед ни тон 
ро ма на пре пла вљу је књи жев не су ге сти је, гу ше ћи их пре те ра ном екс пли ка ци јом. Но, 
Вој но вић је ба рем од ли чан пси хо лог: упо зна је мо вер не, ре ал не ли ко ве, де мо граф ске 
ста ти сте у су мор ном људ ском вр ту и по ста по ка лип тич не исто риј ске жи во ти ње чи ји 
ма ху на сти свет не за слу жу је раз у ме ва ње. Има ју ћи у ви ду по ли тич ку и ег зи стен ци јал ну 
те жи ну књи жев не гра ђе, не из бе жно је ко ке ти ра ње са фик сним сте ре о ти пи ма би ло 
ју го сло вен ске би ло тран зи ци о не сва ко днев ни це. На од ре ђе ним ме сти ма пи сац успе ва 
да пре ва зи ђе тра ди ци о нал не окви ре ти по ло шких дра ма тич них и ко мич них иди о ма, 
док на не ким дру гим ме сти ма он упа да у зам ку пре те ра не по тре бе за та ран ти нов ским 
адвер тај зинг ху мо ром. 

Фе но ме но ло ги ју рат ног зло чи на и ети ку кри ви це у овом ро ма ну је над вла да ла 
ду бо ко лич на по вест син хро ни зо ва на са рас па дом јед не по ро ди це из чи јег окри ља 
уни ште на др жа ва из гле да као лич ни по раз. Од нос лич ног и ко лек тив ног, при ват ног и 
јав ног у овом ро ма ну вра ћа фо кус на пр ља во бал кан ско дво ри ште у ко ме је на ци о на-
ли зам из го вор за кор по ра тив ну кра ђу, исто ри ја (кр ва ва) бај ка, а про шлост при ват на 
сво ји на на ци о нал-его ма ни ја ка. Др жа ва ко ја би у, у прав(н)ом сми слу, тре ба ло да обез бе-
ђу је од ре ђе ну гра ђан ску си гур ност, по ка зу је овај ро ман, ујед но слу жи и као оквир за 
не го ва ње лич ног до сто јан ства, емо тив не ста бил но сти и пу но крв них људ ских од но са. 
За то је др жа ва ов де из јед на че на са при ви дом це ло ви тог иден ти те та. Ра строј ством 
јед не др жа ве на ге о граф ске фрон цле, и ствар ност су бјек та по ста је фраг мен ти зо ва на.

 Вој но вић је овим ро ма ном на ја вио мо гућ ност да се уско ро за и ста по ја ви ве ли ки 
ро ман о де ве де се тим го ди на ма, ка ко то при жељ ку је М. Ба здуљ, за то што је за та кав 
по ду хват по тре бан упра во пи шчев ге не ра циј ски јаз и иро ниј ски от клон. Ро ман Ју го
сла ви ја, мо ја де же ла је, до ду ше, за са да је ди но успе шно пре вред но вао онај ста ри тол-
сто јев ски по че так гран ди о зног ро ма на ко ји укљу чу је је дан мо то из Би бли је („осве та 
је мо ја и ја ћу је вра ти ти“) и, у ју го сло вен ском кон тек сту из ме ње ну кри ла ти цу: све 
по ро ди це рат них зло чи на ца ли че јед на на дру гу, сва ка по ро ди ца ЈНА офи ци ра је не-
срећ на на свој на чин.




