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СВЕ ТО ВИ МР ТВИХ И СВЕ ТО ВИ ЖИ ВИХ

Мла ден Ја ко вље вић, Из бле де ле ду ше, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2019

По сле ро ма на Вра та су мра ка (2014), Мла ден Ја ко вље вић је у агил
ној из да вач кој ку ћи Ака дем ска књи га из Но вог Са да об ја вио ро ман Из бле
де ле ду ше (2019). У од но су на прет ход ни, нај но ви ји ро ман пред ста вља 
те мат ску и по е тич ку ево лу ци ју у ње го вом про зном ства ра ла штву. На и ме, 
пр ви ро ман био је бли жи оној вр сти књи жев но сти ко јом се Ја ко вље вић 
и тео рет ски ба ви, а то је на уч на и еп ска фан та сти ка. Украт ко ће мо опи
са ти те о риј ски и ли те рар ни рад овог ау то ра, ка ко би по ста ло ја сни је у 
ко јој су ме ри Из бле де ле ду ше ис ко рак у Ја ко вље ви ће вом пре да ном ин те
ре со ва њу за на уч ну фан та сти ку, фан та сти ку и, су мар но по сма тра но, над
ствар ност у књи жев но сти. Мла ден Ја ко вље вић при па да оној по ја ви у 
кул ту ри ко ја се обич но на зи ва „про фе сор ском књи жев но шћу”. Био би 
пре дуг спи сак ау то ра из про шло сти и са вре ме ни ка ко ји на уни вер зи те ту 
под у ча вају ту ђу књи жев ност и па ра лел но код ку ће ства ра ју соп стве ну, 
те га сто га не ће мо на во ди ти. А је дан од нај пер спек тив ни јих ства ра ла ца 
овог ин те лек ту ал ног про фи ла у са вре ме ној срп ској књи жев но сти је ау тор 
Из бле де лих ду ша. На и ме, док тор ску ди сер та ци ју Па ра лел ни све то ви: 
од нос пост мо дер не про зе пре ма фан та стич ној и на уч но фан та стич ној 
књи жев но сти, од бра ње ну на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, 
Мла ден Ја ко вље вић је те мељ но пре ра дио и под на сло вом Ал тер на тив не 
ствар но сти Фи ли па К. Ди ка об ја вио 2015. го ди не.

У ро ма ну Из бле де ле ду ше пи сац те ма ти зу је оно о че му тре ба ћу та
ти, ка ко је то дав но су ге ри сао Вит ген штајн, јер не мо же мо има ти ни ка
квог уви да ни ти ис ку ства о за гроб ном тра ја њу, уко ли ко га уоп ште има. 
Мла ден Ја ко вље вић не са мо да ни је за ћу тао пред овом не про зир ном 
тај ном не го је на пи сао је дан од нај бо љих ро ма на у но ви јој срп ској ро ма
неск ној про дук ци ји. На пр ви по глед, де ло се осла ња на срп ску ре а ли стич
ку при по вет ку, ону где до ми ни ра оно стра но и фан та стич но. На рав но, 
ово је тек по вр шна асо ци ја ци ја, јер срп ска при по вед на про за епо хе реа
ли зма, по нај ви ше она ко ју је ства рао Ми ло ван Гли шић, с об зи ром на 
ау то ро ва ин те ре со ва ња, ко ја по ред Фи ли па К. Ди ка укљу чу ју и ау то ре 
по пут Ро џе ра Зе ла зни ја, То ма са Пин чо на и Ви ли ја ма Гиб со на, те шко да 
би мо гла би ти ди рек тан узор. Мо жда је за ову при ми сао „од го во ран” је зик 
ко јим ко му ни ци ра ју „из бле де ле ду ше”, књи жев ни ју на ци чи ја је зе маљ
ска ег зи стен ци ја пре ки ну та. О је зи ку ко јим је на пи сан ро ман, у по го во ру 
„Из бле де ле ду ше – са чу ва не у је зи ку”, на дах ну то је пи са ла лин гвист ки
ња Дра га на Ра до ва но вић. Она је по хва ли ла пи шче ву хра брост да ар ха
ич ни го вор оли чен у ди ја лек ту Тр ши ћа умет не у нор ма тив ним је зи ком 
са зда но тки во ро ма на. Свој осврт на ро ман за кљу чи ла је нео бич но успе лим 
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ис ка зом, ко ји ве о ма до бро опи су је од нос те ма ти ке и је зи ка де ла: „У ро
ма ну Из бле де ле ду ше са чу ван је дух вре ме на у ду ху је зи ка”.

Ау тор Из бле де лих ду ша ни је глав ног књи жев ног ју на ка су о чио са мо 
са смр ћу, он га је „по вео” иза не ви дљи вог и не до ку чи вог хо ри зон та егзи
стен ци је и сме стио у про стор где оби та ва ју ду ше умр лих. У пред го во ру 
„Свра ти ти у смрт” Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић под се ћа да се Мла ден 
Ја ко вље вић су о чио „са те мом ко ја од Шек спи ро вог Ха мле та до Са бир ног 
цен тра Ду ша на Ко ва че ви ћа пред ста вља пи шчев иза зов и ко шмар: то је, 
ars mo ri en di, ве шти на уми ра ња”. 

А да су смрт ност и те жња за веч но шћу ста ри ко ли ко и ци ви ли за ци
ја, уве ра ва нас Еп о Гил га ме шу, нај ста ри ја књи га укле са на на гли не ним 
пло ча ма. Са вре ме ни чо век, по сле то ли ко ве ко ва, чак ми ле ни ју ма, и даље 
стра ху је и дрх ти – да се по зо ве мо на Кјер ке го ро ву син таг му – пред ко
нач ном тај ном у ко јој се окон ча ва све. У има ги нар ним све то ви ма ли те
ра ту ре у па кле не ду би не спу шта ли су се Вер ги ли јев Ене и да и Дан те у 
Бо жан стве ној ко ме ди ји, во ђен ру ком „слат ког учи те ља”, пи сца Ене и де, 
али су се и вра ћа ли на све тло да на, јер су жи ви бо ра ви ли у све ту мр твих. 
На су прот њи ма, глав ни ју нак Ја ко вље ви ће вих Из бле де лих ду ша је мр тав 
и под врг нут је про це су бле ђе ња, што је ме та фо ра за пот пу но не ста ја ње. 
Ро ман Мла де на Ја ко вље ви ћа ну ди нам јед ну стра шну си ме три ју: ни је 
са мо ства ран жи вот не из ве стан и при вре мен, не го је и ње гов од раз у 
по но ри ма и ви си на ма по сто ја ња на кон смр ти под јед на ко не си гу ран и 
ко на чан. И као што се древ ни Гил га меш не ми ри да ће се ње го ва сна га 
и моћ пре тво ри ти у прах, та ко ни глав ни лик ро ма на Мла де на Ја ко вље
ви ћа не при хва та да ње го ва си лу е та не ста не, чи ме би он ко нач но умро 
у пам ће њу жи вих. Тек на кон ве ли ког на пре за ња, глав ни ју нак се у раз
го во ру са чи ча Ми ло јем при се ћа вла сти тог име на и из го ва ра: „Ра до ван. 
Три ву нов се стрић”.

Смрт је фе но мен пред ко јим сви за ста ну, и они нај му дри ји, про
сеч ни, као и они са ску че ном има ги на ци јом, она са др жи од го во ре, су
ге ри ше Ја ко вље вић, ко ји су нам по треб ни док оби та ва мо у по сто ја њу у 
све ту. У не до стат ку аде кват них ре чи за оно што се не да ис ка за ти, ко ри
сте се ре чи ко ји ма се озна ча ва ју по ја ве и ства ри у све ту жи вих. Пре те жни 
део ро ма на Из бле де ле ду ше Мла де на Ја ко вље ви ћа од ви ја се, ни ма ло 
слу чај но, на се о ском гро бљу. 

Ра до ва ну се чи ни по зна тим ме сто на ко је је до спео, али ипак схва
та да је оно су штин ски дру га чи је од пред ста ве ко ју је имао о ње му док 
је хо дао „гор њим” све том. Ре ла ти ви за ци ја про сто ра у ро ма ну Из бле де ле 
ду ше би ла је ну жан по е тич ки за хват, ко јим је не ви дљи вом гра ни цом 
по де љен свет жи вих од све та мр твих; при ка за но гро бље је сте и ни је у 
бли зи ни пла ни не Гу че во у за пад ној Ср би ји. При ка за на из ма шта на про
стор ност у ро ма ну ко ре спон ди ра са па ра лел ним све то ви ма или ал тер
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на тив ним ствар но сти ма, чи је је мо де ле Ја ко вље вић те о риј ски от крио 
у тек сто ви ма Фи ли па К. Ди ка и дру гих ау то ра оку пље них у са зве жђу 
ње го вог чи та лач ког све та. Уо ста лом, сам ау тор у не кој вр сти про ло га 
на зва ног Речдве... на го ве шта ва да је ро ман „при ча о по лу и зми шље ној 
про шло сти, по лу ствар ним љу ди ма и по лу по сто је ћим ме сти ма”. Ре ла ти
ви за ци јом вре мен ских и про стор них ко ор ди на та ау тор је ство рио ути сак 
у све сти чи та о ца да пред со бом има из о кре ну ту, не га тив ну бај ку, ко ја 
се за глав ног ју на ка ипак за вр ша ва срећ но.

Сен ке умр лих ле лу ја ју па ра лел ним гро бљем ко је се, ско ро иден тич
но, у све ту жи вих мо же ви де ти с пла ни не Гу че во, али ни у ње му не ма 
спо ко ја оних ко ји су по ко па ни и опо ја ни са же ља ма да на ђу веч ни мир. 
Иа ко су ми сли, крет ње, ди ја ло зи у „до њем” све ту успо ре ни и скло ни 
„бле ђе њу”, ипак по сто ји хи ја ра хи ја ме ђу тим ду ша ма ко је па те. У цен тру 
тог под зем ног цар ства вла да Ви до је Са вић, зли дух из бле де лих ду ша. 
Ње гов по раз осло бо дио је мно ге ду ше, ме ђу њи ма и ду шу глав ног ју на ка 
ро ма на.

Нео би чан од ла зак глав ног ју на ка Из бле де лих ду ша на „онај” свет 
и ње гов по вра так ме ђу жи ве ни је об ред пре ла за, јер, ка ко је то по ја снио 
Ар нолд ван Ге неп у чу ве ној књи зи Об ре ди пре ла за (1909), на кон смр ти 
не ма ни ка кве, ма кар ви дљи ве, тран сфор ма ци је у не ки дру ги об лик егзи
стен ци је. По се бан ква ли тет ро ма на Мла де на Ја ко вље ви ћа ле жи у об ли
ков ном по ступ ку, на лик Каф ки ном, да при ка же над на рав ну ствар ност 
као да је са мо ра зу мљи ва и во ђе на ло ги ком. Та не пре тен ци о зност спа сава 
ро ман од то га да по то не у су во пар ну кон струк ци ју о тај ни за гроб ног 
све та. Уме сто то га, ау тор је на чи нио ве шту ком по зи ци ју и по е тич ку 
кон струк ци ју у ко јој нам ди ја ле кат ски ди ја ло зи по ма жу да над ствар ни 
свет мр твих до жи ви мо као јед ну од мо гу ћих ег зи стен ци ја, па ра лел ну 
оној у ко јој је за ро бљен чи та лац.

Др Не бој ша Ј. ЛА ЗИЋ
Уни вер зи тет у При шти ни 

с при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци
Ка те дра за срп ску књи жев ност и је зик
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