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РАЗМЕНА ДАРОВА

Дра ган Ба бић

ЖИВ САМ И ДО БРО МИ ЈЕ
(Да мир Ка ра каш: Окре ти ште, Bo o ka, Бе о град, 2022)

Иа ко све по пу лар ни ји жа нр ау то фик ци о нал не про зе ни је ни нов, ни ти на ро чи то 
ин вен ти ван, ја сно је да он већ не ко ли ко го ди на до ми ни ра свет ском про зом, а овај 
тренд пра ти и до ма ћа про дук ци ја. Је дан од раз ло га те при сут но сти мо же се по ве за ти 
с огром ним успе хом ше сто том не Мо је бор бе Кар ла Увеа Кна ус го ра ко ји је, прем да се 
не мо же сма тра ти пи о ни ром овог жан ра, сва ка ко увео но ви не у пи са ње о се би и до вео 
га до јед не но ве гра ни це. Као дру ги раз лог – ма да не и по след њи – мо же се при ме ти-
ти све очи ти ја по тре ба да на шњих ства ра ла ца да сва ки де таљ сво јих жи во та сма тра ју 
по себ ним и уз бу дљи вим, то ли ко да он на про сто „мо ра“ да до би је трет ман у до ме ну 
књи жев но сти и по де ли се с чи та о ци ма. И ту се на ме ће основ ни про блем ова квог пи-
са ња – вр ло је те шко, ско ро не мо гу ће, до жи ве ти до га ђа је ко ји су у то ли кој ме ри је-
дин стве ни и не ве ро ват ни да би се мо гли де си ти са мо јед ној осо би. За то се ве ћи на 
ау то фик ци о нал них тек сто ва сво ди на бе сми сле не опи се сва ко дне ви це пи са ца ко ји, 
за сле пље ни илу зи јом о по себ но сти, сма тра ју сво је по сто ја ње на овом све ту вред ним 
књи жев не об ра де, а ни ти је то исти на, ни ти они успе ва ју да сво јим обич ним жи во ти-
ма да ју би ло ка кву но ту ква ли тет не об ра де у је зи ку. Украт ко, у слу ча ју ау то фик ци је, 
не ра ди се са мо о то ме шта се опи су је, не го ка ко се то чи ни, и због то га се је ди но 
ау то ри ко ји успе ва ју да про на ђу аде ква тан стил ски оквир и је зич ки ре ги стар мо гу 
сма тра ти успе шни ма. Је дан од та квих је спо ме ну ти Кна ус гор, а дру ги је, на пот пу но 
дру гом кра ју ска ле, Да мир Ка ра каш ко ји, слич но ње му, по ме ра гра ни це овог жан ра и 
соп стве ног опу са про шло го ди шњим ро ма ном Окре ти ште. 

Упр кос ста вља њу у исти кон текст овом при ли ком, раз ли ке из ме ђу та два ау то ра 
су то ли ко очи глед не – пре све га на би о граф ском пла ну, али и на по е тич ком, стил ском, 
те мат ском и фо р мал ном – да се Ка ра каш мо ра по сма тра ти као за себ на фи гу ра чи ја се 
ин ди ви ду ал ност не за сни ва са мо на ге о граф ској по зи ци ји на ко јој оби та ва, већ пре 
све га на при сту пу са мом чи ну пи са ња и на ква ли те ту. Из истих раз ло га он се мо ра 
по сма тра ти и као из дво је на по ја ва у ре ги о нал ном књи жев ном жи во ту, нај ви ше због 
пот пу не до ми на ци је сво јих но ви јих ро ма на, чи ју су по зи ци ју у окви ри ма хр ват ске 
кри ти ке, чи та ла ца и жи ри ја ре ле вант них на гра да мо гли да на ру ше са мо јед на ко успе ли 
ро ма ни Кри сти а на Но ва ка, Ива не Си мић Бо дро жић и још не ко ли ци не ау то ра. Ка ра каш, 
да кле, од свог по ја вљи ва ња на про зној сце ни гра ди је дан кон стан тан и не пре кид но 
уна пре ђу ју ћи из раз ко ји се од ви ја уну тар не ко ли ко ко ор ди нат них та ча ка: од ра ста ње 
у Ли ци, рас пад СФРЈ, еми грант ске не да ће и су коб по вла шће ног по је дин ца с оцем, поро-
ди цом и дру штвом у це ли ни. Из ро ма на у ро ман, ме ђу тим, он по на вља сво је при мар не 
мо ти ве, али их увек на до гра ђу је не ким дру гим ко ји га тре нут но пре о ку пи ра ју и из нова 
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сти же до но вог ис хо да ко ји је у ис тој ме ри јед но ста ван и уз ви шен. Уз то, мо гу ће је уви-
де ти су жа ва ње из ра за и сво ђе ње на су шти ну, од рас ко ши жи во та у ино стран ству у 
пр вим ро ма ни ма све до по врат ка у де тињ ство и по вла че ња у се бе у но ви ји ма, а ово 
су жа ва ње пра ти ло је и сма ње ње оби ма де ла и њи хо вих на сло ва (уз гред, по е ти ци 
Ка ра ка ше вих на сло ва тре ба ло би по све ти ти по себ но ис тра жи ва ње, од бом ба стич них 
Ка ко сам ушао у Еу ро пу и Сјај но мје сто за не сре ћу, пре ко све де ни јих Blue Moon и Сје ћа ње 
шу ме, све до пот пу но ого ље них Про сла ва и Окре ти ште). Све вре ме је, кроз све ове 
епо хе и про ме не, он пи сао о „се би“, од но сно о про та го ни сти ко ји но си од ре ђе не од-
ли ке са мог пи сца, али ко ји је ипак до вољ но од мак нут од ње га у сфе ру фик ци је, ма да 
се ни ка да ја сно не ви ди где сва ки од њих дво ји це по чи ње и за вр ша ва – али то ни је ни 
нео п ход но за чи та лач ко ис ку ство. Ипак, у нај но ви јем ро ма ну, ко ји је од не дав но до-
сту пан и на шој пу бли ци, он се нај ви ше мо гу ће при бли жа ва соп стве ном ис ку ству, 
јед но став но за то што је у ње му от крио ко ји су то тач но до га ђа ји од ко јих кре ће и ко ји 
га на го не на пи са ње, и сто га су ов де фи гу ре пи сца и ју на ка нај ја че по ве за не, ско ро до 
по и сто ве ћи ва ња. 

Иа ко је при ват ни жи вот овог пи сца до не кле по знат јав но сти, као и раз ли чи те ства-
ри ко је га оку пи ра ју ван сфе ре књи жев но сти, цен трал ни до га ђај овог на ра ти ва – фи-
зич ки на пад ко ји је до жи вео од стра не не по зна тих по чи ни ла ца на кон ког је је два 
остао жив – пред ста вљао је не по зна ту чи ње ни цу ње го вој пу бли ци пре но што је но ви 
ро ман на ја вљен и пред ста вљен. Но, ка ко ни је у пи та њу тек би ло ка кав ин ци дент ко ји 
је на гра ни ци сва ко днев ног и уо би ча је ног, овај до га ђај мо же се увр сти ти у гру пу оних 
ко ји је су до не кле не ве ро ват ни и из не на ђу ју ћи, у то ли кој ме ри да го вор о њи ма у про-
зном об ли ку мо же да до сег не нео п хо дан ни во по себ но сти ко ја за пра во и оправ да ва 
тај по сту пак. Али, и упр кос то ме, Ка ра каш не по се же за оче ки ва ним, и ње гов ро ман 
ни је хро ни ка по вре де, опо рав ка и ис тра ге, већ не што ви ше од то га: ра ди се о им пре-
си ја ма и ми сли ма ко је оп се да ју по је дин ца на кон та ко на сил ног чи на. При то ме, том 
по је дин цу ни су ни ма ло не по зна ти на сил ни чи но ви, ни у де тињ ству ни у мла до сти, те 
он ни је шо ки ран и до ве ден у но ву си ту а ци ју, већ ко ри сти обил но жи вот но ис ку ство 
из слич них при ли ка да по ку ша објек тив но ана ли зи ра ти шта му се де си ло и шта осе ћа 
– оно ли ко објек тив но ко ли ко је у мо гућ но сти, на рав но. Чи та лац отуд не до жи вља ва 
екс пли цит но шта се ау то ру до го ди ло, јед ним де лом јер ни он сам ни је си гу ран у ток 
на па да на кон ко јег се бу ди у бол ни ци, али де лом и због то га што он јед но став но – и 
ов де је нај ве ћа раз ли ка из ме ђу Ка ра ка ша и ве ли ке ве ћи не са вре ме них пи са ца – не 
же ли да го во ри о то ме. Он не опи су је сво ју ра ну у пре гршт де та ља, не ми сти фи ку је 
сво је ис ку ство, не тра жи са жа ље ње, не же ли да на те ра чи та о ца да се иден ти фи ку је 
са њим, и не тра жи па жњу. Он при по ве да, при ме ћу је, опа жа, бе ле жи ми сли и емо ци је, 
из не ве ра ва ју ћи оче ки ва ња на сва ком ко ра ку: од ла зи у по ли ци ју, али од ње не оче ку-
је по моћ; вра ћа се ку ћи, али се не оту ђу је од по ро ди це на ра ди ка лан на чин; не сту па 
у кон такт с при ја те љи ма и не пре при ча ва се ћа ња на на пад; не зах те ва бри гу на су мич-
них љу ди ко ји ма би мо гао да се по жа ли и од ко јих би мо гао да тра жи са жа ље ње. Ни шта 
од то га ни је му нео п ход но, већ са мо же ли да на ста ви свој жи вот и да се све вра ти на 
ста ро и сто га, и по ред сит них раз ми ри ца с труд ном су пру гом и мла дом ћер ком, не 
на ста вља свој кон фликт с но вим не при ја те љи ма и не пре сли ка ва га на сво ју око ли ну. 
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Ју нак ни је на си лан, агре си ван и ре шен да се осве ти сви ма ко је ви ди, не же ле ћи да ту ђе 
на си ље ро ди ње го во, чи ме под ри ва ону Бо дри ја ро ву те зу да се Зло об на вља вла сти-
тим тро ше њем. Же ле ћи да пре ки не ци клус на си ља, ау тор по ме ра при по ве да ње и 
бе ле жи ци клус уну тра шње бор бе ко ја ме ња ону спо ља шњу: уме сто да кре не да се 
све ти ша ком и ка пом, он про ла зи кроз ета пе опо рав ка – не ве ри ца, страх, љут ња, мр жња, 
ре зиг на ци ја – и на кра ју успе ва да про на ђе упо ри ште у по ро ди ци и књи жев но сти.

Упра во се у овим две ма те ма ма кри ју и ру кав ци овог ро ма на ко јих је мно го ви ше 
но што би се то оче ки ва ло у де лу од сто ти нак стра ни ца. Пре све га, це ло пр во по гла вље 
– њих има, као и у Про сла ви, че ти ри, чи ме ова два на сло ва сту па ју у још чвр шћу ве зу 
ко ја би се мо гла до дат но осна жи ти ана ли зом њи хо ве при по вед не пер спек ти ве, по и гра-
ва њи ма с фо ка ли за ци јом и од но сом ур ба ног и ру рал ног про сто ра – сме ште но је не-
ко ли ко де це ни ја ра ни је, у вре ме ка да је ју нак мла дић ко ји се из За гре ба вра ћа у Ли ку 
и по се ћу је ро ди те ље, де ду и ба бу. Ово окру же ње, од но си ко ји вла да ју у ње му и по-
сле ди це тог спе ци фич ног од ра ста ња по зна ти су из ра ни јих ау то ро вих ро ма на, а са да 
до но се јед ну ско ро че хо вљев ску при чу о де ди ко ји пред смрт по кла ња уну ку ба јо нет 
ко ји чи та о ци све вре ме оче ку ју да се вра ти и на не се смрт не по вре де. Уз то, ово про ло-
шко по гла вље ма пи ра ра ђа ња стра ха од не по зна тог код мла ди ћа – вра ћа ју ћи се ро-
ди тељ ској ку ћи кроз мрач ну шу му, он чу је, ви ди и осе ћа при су ство не че га што ни је 
при сут но, али што му ра ђа но во осе ћа ње стра ха ко је ће га пра ти ти кроз ка сни ји жи вот 
и ма ни фе сто ва ти се на кон пре жи вље ног на па да. Овај до га ђај по ста је цен трал на тач ка 
дру гог по гла вља ко је га уво ди у in me di as res ма ни ру, ди рект но во де ћи чи та о ца у шок 
со бу у ко јој се ју нак опо ра вља, на гра ни ци жи во та и смр ти. Ма да се мо же чи та ти као 
про за ко ја те ма ти зу је одав но по знат мо тив опо рав ка и/или бол нич ког ле че ња, овај 
сег мент из но ва до ка зу је Ка ра ка ше ву моћ под ри ва ња. Тај мо тив по знат је на шим чи-
та о ци ма још од Днев ни ка о Чар но је ви ћу, а са мо у про те клих не ко ли ко го ди на о ње му 
су, с ма ње или ви ше успе ха, пи са ли Ја дран ка Ми лен ко вић, Ма ри ја Рат ко вић, Дра шко 
Си ки мић, Сен ка Ма рић и дру ги, али се ни ко, до са да, ни је при бли жио Днев ни ку дру ге 
зи ме Ср ђа на Ва ља ре ви ћа, нај ви ше на пла ну је зич ке ана ли зе осе ћа ња ју на ка и ње го вог 
од но са са са мим со бом. Упра во су то ства ри на ко ји ма и Ка ра каш гра ди при чу у овом 
де лу, по ку ша ва ју ћи да у исто вре ме схва ти шта му се де си ло и да за бо ра ви тај до га ђај, 
али ни јед на од ове две те жње ни је до кра ја оства ри ва услед по ме ну тог стра ха из мла-
до сти ко ји се сад вра ћа и ско ро по све га оп те ре ћу је. Пот пу но по тре сен, он под се ћа 
на Хе мин гве је вог ју на ка Ни ка Адам са ко ји та ко ђе ле чи сво је тра у ме на сли чан на чин, 
па и ју нак ов де по чи ње да раз у ме свет у кон тек сту тра у ме и скроз се оту ђу је од све га 
што је ван бол ни це. 

Та ква осе ћа ње се у тре ћем сег мен ту ро ма на убла жа ва ју – он се вра ћа ку ћи и по све-
ћу је опо рав ку у кру гу су пру ге и де те та, где се и осе ћа нај бе збед ни је, али је ње гов страх 
и да ље при су тан, па чак и по ја чан. Ви ди на пад у све му око се бе и све сна жни је осе ћа 
мр жњу пре ма не и ме но ва ним на па да чи ма („Кад сам иза шао из бол ни це, за сва ког тко 
ме по гле дао ми слио сам на па да ме; сват ко тко би по сег нуо за не чим у џеп же ли ме 
уби ти; онај тко ме за у ста вио да ме упи та знам ли где је не ка ули ца при је ти ми; све се 
око ме не од мах пре тва ра ло у страх [...] сад стра хо ви већ по ла ко по пу шта ју: још се је-
ди но бо јим во зи ти у трам ва ју ако не тко сје ди иза ме не“), али и да ље не же ли да их 
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про на ђе, вра ћа ју ћи се у соп стве ну ру ти ну ко ју пре ки да по ро дич ни од ла зак на мо ре. 
Ов де ње го ва тра у ма, до та да ма хом огра ни че на на ме та фи зич ку и емо тив ну ди мен-
зи ју, до би ја и кон крет ни ји фи зич ки при каз од би ја њем ула ска у мо ре и от кри ва ња 
ожи ља ка пред дру ги ма. Све ју на ко ве ску пље не емо ци је ис по ља ва ју се у су ко бу с 
мач ком ко ји узур пи ра њи хов сме штај, али и тај је су коб у сен ци ре зиг на ци је и на пра-
сног по врат ка у пра зну ку ћу где се, на по кон, опо ра вља и про на ла зи уну тра шњи мир 
на кон што у из ло гу бе са уни шта ва и ба ца онај ра ни је ан ти ци пи ра ни ба јо нет, не упо тре-
бив ши га и не на ста вља ју ћи круг на си ља. На кра ју, у по след њем по гла вљу ко је се та-
ко ђе асо ци ја тив но вра ћа на пр во на сло вом „Жив сам и до бро ми је“, ко ји алу ди ра на 
ре чи про та го ни сти ног де де с по чет ка ро ма на, од ла зи у ме та на ра тив ни до мен и спо-
ми ње пи са ње но вог ро ма на о чи јем кра ју раз го ва ра са су пру гом и, ма да је еви дент но 
да се не ра ди о Окре ти шту већ о јед ном од ра ни јих де ла – нај ве ро ват ни је ро ма ни ма 
Blue Moon или Сје ћа ње шу ме – кон текст пи са ња спо ми ње се из но ва и из но ва. На и ме, 
ау тор не ко ли ко пу та ис ти че ка ко ће на пад ко ји про жи вља ва пре ло ми ти у сфе ру свог 
ства ра ла штва – пла ни ра да о то ме пи ше, па чак и да се сво јим на па да чи ма осве ти у 
из ма шта ном све ту фик ци је, кад већ то не же ли да ура ди у ствар ном – и та ко се про цес 
пи са ња на ме ће као по след њи ста ди јум опо рав ка и про на ла ска уте хе. По ред уло ге 
оца, про та го ни ста оздра вља и као пи сац ко ји упо р но ра ди на но вом ис тра жи ва њу – 
фо то гра фи са њу сло ва „U“ сву да по За гре бу и око ли ни – све стан да по сто ји мо гућ ност 
да због то га по ста не ме та не ких бу ду ћих на па да, чи ме се сим бо лич ни круг па да и уз ди-
за ња за тва ра.

Да мир Ка ра каш је нео би чан и вре дан ау тор чи ја про за не пре ста но ла ви ра из ме ђу 
два по ла: те шких, окрут них и муч них те ма (би ло да се ра ди о од ра ста њу у ру рал ној сре-
ди ни, од но су са си ла ма при ро де, рат ним окру же њи ма или пси хо фи зич ким тра у ма ма) 
и ра фи ни ра ног и пре ци зног је зи ка ко ји као да из но ва де фи ни ше свет око ње га и до но-
си га чи та о ци ма на пот пу но ино ва ти ван, али ја сан и ла ко ра зу мљив на чин. То ме до при-
но си чи ње ни ца да мо же мо да га чи та мо у ори ги на лу, без ин тер вен ци је пре во ди ла ца, 
и то вр ло бр зо на кон пр вих из да ња, што нам да је при ли ку да из пр ве ру ке ана ли зи-
ра мо те ме о ко ји ма пи ше, при ме ни мо их на де ша ва ња из свог жи во та, и та ко се, ма кар 
на крат ко, из ме сти мо на не ко бо ље и сјај ни је ме сто за соп стве не не среће.


