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БЕГ У СР ЦЕ ТА МЕ
(Да мир Ка ра каш: Про сла ва, На кла да OceanMore, За греб, 2019)

По сто ји не ко ли ко ја сних стил ско-те мат ско-мо тив ских од ред ни ца ко је су при сут не 
у ско ро свим ро ма ни ма и крат ким при ча ма Да ми ра Ка ра ка ша – осла ња ње на соп стве-
но ис ку ство, ње го во на до гра ђи ва ње фик тив ним сег мен ти ма, пре пли та ње свог и ту ђег 
угла по сма тра ња све та, не пре кид на ре ин тер пре та ци ја род ног кра ја, по вра так у рат ну 
про шлост, те ма ти за ци ја ру рал не сва ко дне ви це, за пи та ност над уте ме ље но шћу ур ба-
ног пре де ла, не мо гућ ност раз у ме ва ња љу ди из соп стве не по ро ди це, еми гра ци ја, итд. 
– али је јед на од тих од ред ни ца по ста ла нај е ви дент ни ја у ње го вом прет ход ном де лу, 
ви ше стру ко на гра ђи ва ном ро ма ну Сје ћа ње шу ме. По ло жај ко ји је овај ау тор из гра дио 
у ка но ну нај пре хр ват ске а по том и ре ги о нал не књи жев но сти до пу шта му не да пи ше 
шта год по же ли – јер би у том слу ча ју ње гов рад с вре ме ном пре шао у ма нир и по чео 
да ма ни фе сту је ма њак ква ли те та – већ да пи ше ка ко год же ли, и да сме ло и сло бод но 
про го ва ра о ства ри ма и те ма ма ко је про ми шља. Упра во се та сло бо да пи са ња ви ди и 
у ње го вом но вом на сло ву, ро ма ну Про сла ва.

Иа ко са ста вљен од че ти ри це ли не – „Ку ћа“, „Пси“, „Про сла ва“ и „Отац“ – овај ру ко-
пис се не мо же сма тра ти збир ком при по ве да ка, па чак ни збир ком улан ча них при по-
ве да ка. У пи та њу је де фи ни тив но ро ман: фраг мен та ран, али ипак ро ман, чи је се коц-
ки це сла жу сва ким но вим по гла вљем, те чи ја се рад ња, и пре кра ја, скла па у ко хе рент ну 
це ли ну у ко јој чи та лац раз у ме пи шче ву на ме ру и при ступ. Ова кав фраг мен та ран по-
сту пак при ме њен је и у прет ход ним Ка ра ка ше вим оства ре њи ма, али се по ста вља 
пи та ње за што се он ов де од лу чу је за баш та кво об ли ко ва ње тек ста. Са јед не стра не, 
у пи та њу је од мак од ра ни јих де ла, на ро чи то од прет ход ног ро ма на ко ји је из ве ден у 
фор ми три де се так крат ких по гла вља од по не ко ли ко стра ни ца, а да се и са да од лу чио 
за та кво одва ја ње де ло ва тек ста, ау тор би ство рио не по треб ну кон фу зи ју код чи та ла-
ца. Уз то, он ја сно одва ја че ти ри кру ци јал на до га ђа ја из жи во та свог про та го ни сте 
Ми је, цен трал не лич но сти де ла ко ју пра ти у деч јим, адо ле сцент ским, мла дић ким и 
од ра слим аван ту ра ма, ахро но ло шки се кре ћу ћи по ње го вој би о гра фи ји и до да ју ћи 
нео п ход не де та ље ко ји чи та о ци ма по ма жу у раз у ме ва њу. Нај зад, све стан да је при ча 
ко ју по ку ша ва да пред ста ви исто вре ме но и ко хе рент на и не ко хе рент на, Ка ра каш се 
за у ста вља на по ла пу та из ме ђу фраг мен та и обим них по гла вља, раз би ја ју ћи на ра тив 
у ме ри ко ја је са свим до вољ на за ла ко раз у ме ва ње и про ход ност кроз текст. Ње го ве 
че ти ри це ли не се, без сум ње, мо гу чи та ти или штам па ти као за себ ни при по вед ни 
тек сто ви, али се тек за јед нич ким чи та њем уви ђа ју ау то ре фе рен ци јал не и ин тер тек-
сту ал не ве зе на ко ји ма пи сац ин си сти ра, као и алу зи је на прет ход не и на ред не сег-
мен те ро ма на ко ји ма он до би ја пот пу ни је зна че ње. Ово, на рав но, ни је пр во де ло та кве 
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флу ид не при ро де, али је сте од ли чан при мер пре пу шта ња ак тив не уло ге са мим чи та-
о ци ма: уме сто да им на мет не од ре ђе ни кључ чи та ња и раз у ме ва ња де ла ко ји би ели-
ми ни сао све оста ле мо гу ће оп ци је, ау тор им пре пу шта да са ми од ре де жа нр, фор му 
и при ступ чи та њу Про сла ве. Та ко се ства ра из ве сно по ве ре ње из ме ђу пи сца и чи та-
ла ца, што сва ка ко ути че на ре цеп ци ју де ла, али и бо ља фо ку си ра ност на де та ље ко ји 
ве жу за себ не фраг мен те у ве ћу це ли ну. Но, ова кав од нос Ка ра ка ша и пу бли ке не за-
др жа ва се са мо у овом аспек ту, већ се, ско ро за ве ре нич ки, обра зу је и на те мат ском и 
са др жин ском пла ну, и то не пре ста ним од ла га њем вр ху на ца све че ти ри це ли не ро ма-
на, и њи хо вих кра је ва до ко јих се за пра во ни ка ко на до ла зи.

На и ме, ро ман у че ти ри ски це ма пи ра по ме ну тог про та го ни сту, би ра ју ћи че ти ри 
пре суд на до га ђа ја ње го вог жи во та – бег од не при ја те ља по за вр шет ку Дру гог свет ског 
ра та и по вра так ку ћи; оста вља ње по тен ци јал но опа сног пса у шу ми; пут на про сла ву 
про гла ше ња Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске; по сма тра ње на сту па ју ће смр ти де де ког 
отац но си у шу му да не би умро у ку ћи – ко ји от кри ва ју су шти ну ње го вог ли ка, ка рак-
те ра, по гле да на свет, од но са у ње го вој по ро ди ци, ста ва пре ма око ли ни, дру штву, 
по ли ти ци и иде о ло ги ји. Али, уме сто да се од лу чи за хро но ло шко при по ве да ње бо га то 
де та љи ма ко ји ће чи та о ци ма до ча ра ти све ни вое Ми ји не лич но сти, ау тор се од лу чу је 
за дру га чи ји при ступ. Хе мин гве јев ски са же то и усред сре ђе но на де таљ, он по ку ша ва 
да пред ста ви што ви ше у што ма ње ре чи, не рет ко оста ју ћи не до ре чен, али та ко ђе 
тра же ћи од чи та ла ца да са ми по ве зу ју ни ти. Као да им ба ца коц ки це не от кри ва ју ћи 
им на чин на ко ји оне тре ба да се сло же, Ка ра каш чи та о ци ма да је са свим до вољ но за 
раз у ме ва ње де ла на основ ном пла ну, али их и под сти че да се ак тив но укљу че у про-
ми шља ње свих оних не до ре че них сло је ва на ра ти ва. Он алу ди ра на од ре ђе не за вр-
шет ке по гла вља, ин три ги ра чи та о це, под ја ру је им ма шту и зах те ва од њих ви ше од 
обич ног чи та ња, ну де ћи за уз врат мно го то га, али не и кон крет не кра је ве да тих сег-
ме на та. У пр вом се та ко не ви де им пли ка ци је Ми ји ног бе га и по врат ка, у дру гом се не 
опи су ју по сле ди це смр ти жи во ти ње на пси ху де ча ка, тре ћи сег мент пре ћут ку је про-
сла ву из на сло ва ро ма на, док по след њи не опи су је по сле ди це нео бич ног ри ту а ла 
ко јем де чак при су ству је. Чи та о ци ипак до би ја ју до вољ но ма те ри ја ла да мо гу са ми да 
за кљу че, или ма кар прет по ста ве, шта се де си ло са ју на ци ма на кон што ау тор на гло 
пре ки да при по ве да ње, а у том по ступ ку им по ма жу и оста ла по гла вља – Ми ји но гор-
шта штво из пр вог сег мен та де ли мич но је по сле ди ца оче вог ка рак те ра ко ји се от кри-
ва у че твр том, а де ли мич но тра гич них до га ђа ја из дру гог, док се раз лог ње го вог по-
сле рат ног скри ва ња и по зи ци је у ра ту об ја шња ва иде о ло шким окви ром уста шке 
про сла ве на ко ју иде у тре ћем де лу ро ма на. Ка ра каш опре зно скла па де ло ве свог 
тек ста, и ла ко је при ме ти ти мон та жер ски по сту пак ко ји ко ри сти не би ли чи та о це на-
гнао да се на кон чи та ња вра те на по че так, или ма кар на по че так јед ног од по гла вља 
– нај ја сни је су ве зе из ме ђу пр вог и тре ћег, те дру гог и че твр тог, па то мо же би ти по-
сту пак за ко ји би се мо гли од лу чи ти – и по но во по тра же суп тил не ве зе ко је от кри ва-
ју ње го ве ау тор ске на ме ре. Ка ко је у пи та њу де ло слич ног оби ма као и прет ход но – у 
хр ват ском из да њу оно има не што ма ње од 120 стра ни ца – по нов но вра ћа ње на по че-
так не пред ста вља чи та лач ки на пор, а сва ким но вим чи та њем се от кри ва ју но ви сло-
је ви тек ста.
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Број тих сло је ва је из не на ђу ју ће ви сок, али је и то је дан од раз ло га за што чи та о ци 
мо гу ла ко да про на ђу ин ди ви ду ал ни угао чи та ња. Уко ли ко се од лу че за тра ди ци о нал-
ни ји при ступ, би ће у мо гућ но сти да ис пра те кру ци јал не тач ке сва ко дне ви це про та го-
ни сте и ње го ве по ро ди це, од но сно три ге не ра ци је лич ких се ља ка ко ји те шко жи ве и 
му че се на сва ком ко ра ку. Ако се пак усред сре де на иде о ло шки аспект де ла, мо гу да 
ана ли зи ра ју по ја ву фа ши стич ких и уста шких по кре та на те ри то ри ји Ли ке, на чи не на 
ко је се они од но се ка ко пре ма обич ном на ро ду та ко и пре ма сво јим не ис то ми шље-
ни ци ма. Та ко ђе, мо же се по сма тра ти и по ли тич ка по за ди на ро ма на и до га ђа ји ко ји су 
за по че ти у ме ђу рат ном пе ри о ду, а ко ји ка сни је еска ли ра ју и до во де до ка та стро фал-
них по сле ди ца не са мо у пе ри о ду из ме ђу 1941. и 1945. го ди не већ и по ла ве ка ка сни је. 
На рав но, мо гу ће је уви де ти и став вла сти и ви ше кла се ко ја у том пе ри о ду ус по ста вља 
но ве ар ши не у свим управ ним је ди ни ца ма, од гра да до се ла, и у на ро ду бу ди не ла го-
ду, не ра зу ме ва ње и от пор. Нај зад, од нос пре ма по ли ти ци и иде о ло ги ји мо же се по-
сма тра ти и из су прот ног угла, из угла по ро ди це као основ не је дин ке дру штва, и на чи-
не на ко је се она ме ња у пе ри о ду од не ко ли ко де це ни ја на истом про сто ру. Сва ки од 
ових угло ва чи та ња на ме ће Про сла ву као ма ње или ви ше ин три гант но, иза зов но и 
про во ка тив но де ло ко је се кри тич ки јед на ко сна жно об ру ша ва на раз ли чи те иде о ло-
ги је и ста во ве ко ји су не рет ко у су прот ста вље ном од но су, али се у Ка ра ка ше вом при-
по ве да њу из Ми ји не ви зу ре чи та ју као јед на ко по гре шни и у не скла ду са оним што 
пред ста вља ју обич ни љу ди, и што пред ста вља при ро да. Упра во се при ро да и, још 
кон крет ни је, шу ма, као про стор сло бо де и спо ко ја, ис ти че као про тив те жа свим не-
га тив ним од ли ка ма дру штва, и сто га је то не са мо про стор ко ји окру жу је про та го ни-
сту, већ и про стор где се он осе ћа нај ко мот ни је. Он се у шу ми са кри ва од си гур не 
смр ти, у шу ми оста вља оне ко ји су не по жељ ни или на са мр ти, кроз шу му хо да на пу ту 
ка гра ду, и у шу ми по сма тра сво ју бу ду ћу су пру гу и ди ви се ње ној ле по ти. Тај ру рал ни 
пре део, то ли ко раз ли чит од све га што је чо век ство рио, опи сан је де ли мич но уто пиј-
ски у ро ма ну Сје ћа ње шу ме, али ов де се тај став кон кре ти зу је и по ста је до ми нан тан. 
Са мо је шу ма кон стан та у ро ма ну, а ње го ва хро но топ ска нео д ре ђе ност – је ди на про-
стор на ко ор ди на та је не и ме но ва ни град Г., док се вре мен ске од ред ни це мо гу на слу-
ти ти на осно ву по ме ну те про сла ве у апри лу 1941. и пе ри о да за вр шет ка ра та – до дат но 
по ја ча ва при су ство и зна чај шум ског пре де ла у ге не ра ци ја ма љу ди ко ји жи ве у ње го-
вој бли зи ни и по ја ча ва уни вер зал ност де ла, док про стор Ли ке, са да мо жда и нај ја че, 
ра сте у Ка ра ка ше ву лич ну Јок на па то фу.

Уз тек не ко ли ко ин тер вен ци ја, и до дат ног пре ћут ки ва ња по је ди них де та ља, чи та-
о ци не би мо гли да бу ду ап со лут но си гур ни где и ка да се од ви ја рад ња овог ро ма на. 
То је нај при мет ни је на ње го вом по чет ку и у сли ци од мет ни ка ко ји се у шу ми кри је од 
не при ја те ља, што је сли ка ко ја је на овим про сто ри ма би ла јед на ко ак ту ел на на по-
чет ку, сре ди ном и на кра ју XX ве ка. Ипак, ау тор се не од лу чу је за не и ме но ва ну и ап-
стракт ну при чу о би ло ко јим ју на ци ма у би ло ком вре ме ну и на би ло ком про сто ру, 
већ усме ра ва сво је при по ве да ње на Ли ку и Ли ча не пре, то ком и на кон Дру гог свет ског 
ра та. Овим он од ла зи да ље у про шлост од сво јих ра ни јих ро ма на, али се др жи слич ног 
те мат ско-мо тив ског окви ра и по е тич ког при сту па. Као што је ро ман Сје ћа ње шу ме 
мо гао услов но да се чи та као pre qu el ро ма на Сјај но мје сто за не сре ћу и Blue moon, та ко 
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и овај ро ман по ста је оквир за от кри ва ње од ре ђе них ју на ка и од но са о ко ји ма је Да мир 
Ка ра каш већ пи сао. Ми јо је тек је дан у ни зу лич ких гор шта ка ко ји ли чи на оче ве про-
та го ни ста по ме ну тих ро ма на, а по ли тич ки, иде о ло шки и рат ни из бо ри ко је пра ве он 
и ње го ва ге не ра ци ја до во де до еми гра ци је, бун та или не ра зу ме ва ња ко ји ма су прот-
ка ни ра ни ји на сло ви овог пи сца. Про сла ва је у исто вре ме у ве зи са њи ма – на ро чи то 
са ро ма ном Сје ћа ње шу ме ко ји за тва ра слич на сли ка бе га у шу му ко ја отва ра овај 
ро ман – али је и на из ве стан на чин одво је на од њих, као да гра ди те ме ље за је дан 
но ви крак опу са овог пи сца, што ће се, на рав но, ви де ти тек у ње го вим бу ду ћим оства-
ре њи ма. Ка ра каш сва ким на ред ним де лом ре ду ку је рад њу ко ју опи су је, кон кре ти зу је 
при по ве да ње, уса вр ша ва стил и чи ни га пре ци зни јим, али ње го ве књи ге не де лу ју 
ис пра зно и ли ше но су шти не – на про тив, ау тор по ста је све сло бод ни ји у из ра зу и све 
ма ње се оба зи ре на ко мен та ре и не ар гу мен то ва не кри ти ке ко је при сти жу од срп ских, 
хр ват ских, бо сан ских, а на ро чи то лич ких чи та ла ца, и оту да до пу шта се би да пи ше шта, 
ка да, ка ко и ко ли ко же ли. А то је при ви ле ги ја вр ло ма лог бро ја пи са ца. Сто га је сва ки 
њи хов но ви на слов – а и овај ће се, са да у из да њу Bo ok-е, по ја ви ти уско ро код нас – 
при ли ка ко ја ра ду је. 


