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ОБУ КА О БО ЛУ
(Ми ли ца Вуч ко вић: Смрт ни ис ход атлет ских по вре да, Бе о град, Bo o ka, 2021)

Ми ли ца Вуч ко вић оп сед ну та је те лом ко је бо ли: у ње ним ро ма ни ма у чвр сту спре-
гу сту па ју по бу ње ни лир ски из раз и на сто ја ње да се при по ве да њем пре ва зи ђе туп и 
те жак, ду го тра јан бол. Иза бо ла и не сми ре не ту ге ко ја га пра ти и под у пи ре кри ју се 
исто вре ме но бор бе ност и ре зиг на ци ја, еви ден ци ја ду ге не сре ће и енер гич но за ти ра ње 
ло ше про шло сти у име не из ве сног на прет ка. Док је Бол двин ис тра ја вао у по ку ша ји ма 
(стра сним ка ко са мо код да ро ви тих по чет ни ка би ва) да пред ност пру жи ис по ве да њу 
по бе да над те лом, те је сто га у нај бо љем сми слу те ре чи био на ра тив ре ку пе ра ци је, 
Смрт ни ис ход атлет ских по вре да је на ра тив те шке и огор че не бор бе у ком се над-
ме ћу ви тал ност ка кву је те шко по ко ле ба ти, и на ди ра ње про па да ња и смр ти ко је је 
те шко об у зда ти, јер увек има ју ти хе са вет ни ке у са мом те лу-твр ђа ви ко је на па да ју. Сам 
на слов ну ди спе ци фич но име за не мо гућ ност: ду го са мо и сцр пљи ва ње у ком се за бо-
ра вља да на о ко угра ђе ни бол с ко јим смо се са гла си ли све вре ме до ла зи спо ља, као 
ка зна за сва ки сло бо дан по крет и не спу та ну ре ак ци ју.

Дру ги ро ман Ми ли це Вуч ко вић је, с јед не стра не, чи та лач ка тра у ма ко јој не би тре-
ба ло да умак не мо, јер ће нас про ве сти кроз су ро ву обу ку о бо лу ко ји (не ком не за слу-
же ном сре ћом!) ни је наш, а с дру ге, тек увер ти ра у па ра док се са мо спо зна је и са мо му-
че ња ко ји су уве за ни у чврст чвор. Од сту па ју ћи по ја вом и од луч но шћу од пред ста ва 
крот ких, по ни зних и ћу тљи вих же на-жр та ва из књи жев них и це лу ло ид них па три јар-
хал них фан та зи ја, Ми ли чи на глав на ју на ки ња Ева је обич на же на ко ја па ти, и пат ни ца 
ко ја је по ра зно обич на. Тро ци фре ни ау то бус у Бе о гра ду је сте кул тур ни кôд тра у ме 
по ре кла, али да ле ко од то га да у овом ро ма ну би ло ко га уни фор ми ше: ау тор ка ве што 
уде ва још мно го де та ља о же ни из Же ле зни ка и же ле зној же ни ко ја љу бав и енер ги ју 
чу ва за свог си на не на мер но ро ман тич ног име на, по што ва ње и па жњу за сво је ро ди-
те ље ко ји ма је све ја сно а о то ме све му ћу те, и смер ну уми ља тост за цео свет, ко ји 
не гу је ин ди фе рент ност у свим ње ним изо то пи ма. 

На си ље је сит на пра ши на ко ја се по ва здан уди ше с ва зду хом; Ева жи ви Вик то ро во 
зло ста вља ње до те ме ре да је је зи во гра ди ра ни ре пер то ар ње них ра на на ни зан као 
ток слу чај них нес(п)рет но сти и нес(п)рет них слу чај но сти, од мо дри це ис под ока до 
ло ма обе пот ко ле ни це. Зло ста вља ње је хо рор шоу у ком и зли ко вац и пат ни ца сле де 
зах тев ни сце на рио, уве ре ни да је не про мен љив. Слат ко ре чи ви и кењ ка ви Вик тор за 
сва ки по га ни SMS, злу ра ду реч и уда рац кри ви мр тву мај ку; Ева тр пи, оп се сив но чи сти 
и још оп се сив ни је гу гла по ти сну те емо ци је и про гу та ни бес. 

Овај од лич но ка дри ран ро ман хра бро би ра опо ру те му, тра у ма тич но ре љеф не 
ли ко ве и ефект не на ра тив не угло ве. Мај стор ски нам је сер ви ра на илу зи ја да чин на си ља 
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ни је до га ђај у са да шњо сти, већ фор си ран ток узро ка и ис хо да: па жљи во су осли ка ни 
тру ла иди ла ко ја на ја ви пљу сак бе са и кри ви ца ко ју жр тва пост фе стум при ма на се бе. 
Ро ман о са мо хра ној мај ци-све ти ци и га стар бај тер ки но вог ко ва ни је ли шен ве дри не 
и иро ни је: у ње му их има, као у су ро вом, и не кад баш за то да ре жљи вом жи во ту. 

Ева је ре а ли стич на и ма те ри ја ли ста, што се нај бо ље ви ди по то ме ка ко раз ми шља 
у окви ри ма про сто ра и уре ђе ња про сто ра. Ко ли ко год окол но сти ње ног жи во та бр зо 
пре ла зи ле гра ни цу иди лич ног пла ни ра ња иза ко је је сто ич ко на ви ка ва ње на су мор но 
ста ње све та, ју на ки њу не из да је осе ћај за кон крет но и усред сре ђе ност на ја сно фор-
му ли са ни циљ. Чи та о ца без ма ло по чи ње да про га ња то што Ева стал но осе ћа по тре-
бу да ме ња свој стам бе ни про стор, и та оп се сив на по тре ба мо же да бу де фак тор ша ле 
и ху мо ра све до оног тре нут ка кад схва ти мо да ће упра во на тај на чин очај нич ки по-
ку ша ти да за то ми осе ћај стра но сти. Гар со ње ра у цен тру За гре ба, у ко јој на по чет ку 
ро ма на жи ви с му жем и оцем свог де те та То ми сла вом, об ло же на је не ква ли тет ним 
ла ми на том ко ји јој се не до па да за то што ску пља пра ши ну: „Ка ко ће бе ба да пу зи по тој 
пла сти ци, го во ри ла сам му, и сло жио се. Ста ви ли смо та ман пар кет од пра вог др ве та, 
као брод ски под, и упло ви ли у наш див ни брак.“ Брач ну иди лу сим бо ли зу ју ква ли тет-
не ма те ри је, не про ла зни фа во ри ти уре ђе ња стам бе ног про сто ра, али би би ло по гре-
шно за кљу чи ти да је тај ма те ри ја ли зам од јек мла да лач ке по вр шно сти и им пул сив не 
по тре бе за ства ра њем соп стве ног про сто ра. За Еву је ра дост у жи вот ном про сто ру 
ва жан по че так сва ке дру ге сре ће, па за то ку хињ ски зид фар ба у бо ју кај си је, за то 
шмир гла и ла ки ра шку ре, све док не на сту пи за хла ђе ње и уда ља ва ње од иди ле, и 
тра го ви емо тив ног по ра за не по ста ну ви дљи ви на уну тра шњој де ко ра ци ји: „Гле да ла 
бих ка ко се пре ко мог кај си ја стог зи да ши ри зе ле на фле ка од вла ге. На мер но ни сам 
хте ла да кре чим, иа ко ме је из лу ђи ва ло што та фле ка из ме се ца у ме сец на ра ста као 
ту мор. То ми слав фле ку ни је ни при ме ћи вао, ту мор ви ди са мо онај ко га има.“ Кад 
укла ња из из најм ље ног ста на зар ђа лу ка ду и кад од лу чи да олу па бе ле пло чи це у ку-
па ти лу, иза бра ће уме сто њих мер мер но пла ве, с ап сурд ним обра зло же њем ко је је 
исто вре ме но пот пу но ау тен тич но – „да се сви ђа ју и Ма ри ју кад по ра сте“.

Про стор и на ме штај ће у Евин жи вот уве сти и иде ал ног му шкар ца: „По са дио се на 
ту сто ли цу као да се за ку цао, Вик тор, V, с тим шиљ ком на до ле, за био се и не ми че се.“ 
Од мах је ја сно да је то V знак ви те за, по бед ни ка и моћ ног из ба ви те ља, али је ја сно и 
то ко ли ко ће иде ал ни му шка рац по ста ти не по ме рив, те жак и не љу ба зан са и грач. Пор-
трет зло ста вља ча је ус пео са мим тим што се он увла чи у Евин жи вот као хо бот ни ца, 
им пре си ван и опа сан, та ко да је она све вре ме све сна соп стве не ома ђи ја но сти ко ли-
ко и па ра ли шу ће не мо ћи. 

Ви ше од са мог ис по вед ног ре сан ти ма на, ро ман Смрт ни ис ход атлет ских по вре да 
во ди за стра шу ју ћи, бол ни и на ив ни оп ти ми зам Евин; во ди га ње на жар ка же ља да се 
уна пред ра шти ман од нос јед ном за у век хар мо ни зу је, во ди га ре ше ност да Вик тор 
по ста не ал фа и оме га ње ног жи во та, упр кос свим стра шним не до след но сти ма ко је га 
кро је. Ева не по ко ле бљи во же ли хе пи енд ко ји ће не са мо да јој ис кли зне из ру ку, не го 
ће је, ско ро из ве сно, од ве сти у смрт – у ту на вод но не мо гу ћу смрт од љу ба ви и ба ти на 
ко ја је спрем на да, ка ко то Еми ли Ди кин сон ни кад не би ре кла, не љу ба зно свра ти. И 
по ред Еви ног стал ног са мо за ва ра ва ња, ко је је не сум њив знак ви тал но сти, ро ман 
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оста вља те жак и му чан ути сак да смо као чи та о ци и чи та тељ ке од већ спрем ни да по-
ну ди мо ра ме за раз у ме ва ње же ни ко ју би тре ба ло да од луч но над го во ри мо, кад већ 
ни је упут но да је про др му са мо и та квим ге стом се при дру жи мо зло ста вља чу. Ми ли ца 
Вуч ко вић је, ме ђу тим, од лич но пре по зна ла ко ли ко је то га у жи во ти ма жр та ва парт-
нер ског на си ља „уна пред го то во“, ко ли ко је не мо ћи у сва ком по ку ша ју по мо ћи. 

Да је ак ти вист ки ња, Ми ли ца Вуч ко вић не би се би ни кад до зво ли ла ова ко ту по ре-
а лан крај епо пе је о су но вра ту: али по што је књи жев но при по ве да ње си ла зак у мрак 
без трун ке по др шке, и то у мрак ко ји са свим из ве сно во ди у безд но, овај но ви и ва жан 
жен ски глас осе ћа и зна да је нај ва жни ји за да так ко ји пред сто ји ду бо ко за ра ња ње у 
му ку ко ја не дâ ди са ти, али те ра да се то гу ше ње тр пи до у бес ко нач ност при че и при-
по ве да ња.


