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ЈЕДНА КЊИГА

Не ма ла ке де фи ни ци је но вог исто ри зма: овај
кри тич ко те о риј ски пра вац су о ча ва књи -
жев но де ло са исто ри јом епо хе у ко јој на -

ста је, по ку ша ва ју ћи да по врат ком исто риј ског
кон тек ста у ту ма че ње уки не естет ски ва ку ум, на -
мет нут од стра не Но ве кри ти ке. 

Сти вен Грин блат по себ ну па жњу по све ћу је
упра во оно ме што је ра ни је био пу ки кон текст
књи жев ног де ла. За раз ли ку од уни вер за ли стич ког
при сту па пси хо а на ли зе, ко ји за не ма ру је кул тур не
и исто риј ске иди о син кра зи је иден ти те та, но ви ис-
то ри зам ис тра жу је раз ли ку у по ли ти ка ма не све -
сног" раз ли чи тих исто риј ских епо ха, про пи ту ју ћи
шта је то исто риј ска спе ци фич ност пси хо ло шких
про це са.

По лу га за чи та ње Грин бла то ве сту ди је о ре не -
сан сном чо ве ку от кри ва се у есе ју „Им про ви за ци -
ја мо ћи“, у раз ма тра њу пој ма „мо бил ног дру штва“
со ци о ло га Да ни је ла Лер не ра. Од ре ђу ју ћи За пад
као „мо бил но дру штво“, Лер нер об ја шња ва да је
свој ство тог све та мо бил ност сен зи би ли те та,
спрем ност на про ме ну у скла ду са про ме на ма: тра -
ди ци о нал но дру штво по чи ва на мо де лу огра ни че -
не лич но сти, ко ја се опи ре про ме ни и ни је ка дра
да про ник не у аспек те ста ња дру гог би ћа, не по се -
ду је ем па ти ју, од но сно спо соб ност да се иден ти -
фи ку је са но вим аспек ти ма окру же ња. Лер нер на
јед но ста ван на чин те сти ра ову спо соб ност ем па ти -
је – по ста вља ју ћи на из глед ба нал но пи та ње: „да
по ста не те уред ник но ви на, ка кве би сте но ви не
пра ви ли?“ Је дан па стир из се ла крај Ан ка ре упи тао
је у чу ду ка ко ико мо же од па сти ра оче ки ва ти да

на тај на чин упра вља све том. У овом, ка же Грин -
блат, та мер ла нов ском од го во ру ви дљи ве су ин ди -
ци је ску че не лич но сти не спо соб не за ем па ти ју.
Оно што Лер нер на зи ва ем па ти јом, Шек спир на -
зи ва Ја го, ка же Грин блат, уво де ћи нас у ча роб ни
свет ана ли зе мо ћи као уме ћа при ме не про ме не. 

Те ма ра ног мо дер ног су бјек та и окол но сти ко је
га од ре ђу ју и об ли ку ју не мо же се одво ји ти од кон -
цеп та са мо о бли ко ва ња, на ко ме Грин блат ин си -
сти ра, не за то што је са мо о бли ко ва ње у ве ћој ме -
ри од лич је ре не сан се не го не ког дру гог раз до бља
људ ске исто ри је, већ сто га што се ус по ста вља ди -
на ми ка и ди сци пли на са мо о бли ко ва ња под ути ца -
јем по ро ди це, цр кве и др жа ве, као што се ус по ста -
вља и свест да је об ли ко ва ње људ ског иден ти те та
про цес ко јим се мо же упра вља ти, и ко ји мо же
има ти од ли ке умет нич ког ства ра ња. Са мо о бли ко -
ва ње ни је са мо ства ра ње лич но сти, већ и фор ми -
ра ње кул ту ре као са деј ства обра за ца по на ша ња и
ску па кон трол них ме ха ни за ма ко ји по на ша њем
упра вља ју.

Са мо о бли ко ва ње је про цес кре и ра ња иден ти те -
та и јав не пер со не у скла ду са дру штве но при хва -
тљи вим стан дар ди ма, где се у од но су пре ма есте -
тич ким ме ди ју ми ма ус по ста вља од нос ре ци проч -
но сти и од раз на ла зи у ико но гра фи ји пред ста вља -
ња. Са мо о бли ко ва ње се та ко при бли жа ва умет -
нич ком ства ра њу, те ло по ста је ак ти ван про цес ре -
а ли за ци је свих кул тур них и исто риј ских мо гућ но -
сти; оно ни је са мо исто риј ски по јам, већ и низ мо -
гућ но сти ко је се у кон ти ну и те ту оства ру ју. 

Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић
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ПОЕЗИЈА

Зебеш ли зебо?
Гачеш ли гаче?
Хукћеш ли хутино?
Кукаш ли кукавице?
Јеси ли то окачена о ластиш ласто?

Зебеш ли зебо?
Крештиш ли крејо?
Јечиш ли јејно?
Грчеш ли грлице?
Шевиш ли шеврљуго?

Зебеш ли зебо?
Цвркућеш ли цвркутићу?
Звиждиш ли звиждовко?
Трепериш ли шумска трепетљико?
Јеси ли се претворила у чигру чигро?

Зебеш ли зебо?
Правиш ли се цар, царићу?
Јеси ли ти краљ, краљићу?
Брбљаш ли бргљезе?
Пишеш ли то песму о птицама, песниче?

РАЗМЕНА ДАРОВА

Песник,
М. Т. Ђорђевић,
Са Топчидерске звезде
(Тамо где му је сазвежђе),
Доноси ми пун руксак јесењих плодова:
Орахе с језгром у облику људског мозга.

А могао би то бити и Т. С. Елиот,
Јер сам читао
Да је и он ујесен носио пријатељима орахе из свог врта.

И видим
(По траговима које тумачим с плодова),
У песниковој башти, осим ораха, 
Има и лешника: провукла су се два округла плодића
И дуго се скривала на дну најлонске кесе.

И видим, 
Да осим породице Ђорђевић
У том окружењу живе веверице,
Јасно ми о томе говоре рупе и трагови зубића
На тврдим ораховим љускама.

И видим,
Да тамо живе и птице,
Јер на неколико плодова 
Било је прилепљено паперје,
Оно мекано перје испод птичјег пазуха.

И мачке,
Зелене и жуте.
Видим по длачицама залепљеним
За већ поцрнелу спољну орахову кошуљицу.

И мишеви, и гуштери, и косови...
Човече, у том врту је као у 
Нојевој барци.
Све ми је он то донео.

А у тврдим љускама, 
Тамо где су израсли мали мозгови,
Има и живахних црва
Са црном главицом,
Који се противе силним копрцањем
Када покушам да их избацим 
Из удобне колевке.

И прионуо сам на посао
Да очистим орахе.
Завлачим руку у кесу.
Најчешће напипавам по два на истој петељци
Који личе на тестисе
И при том су умазани слузавом скрамом
Пужева голаћа.

Један плод
Био је паметнији од других:
Очишћен, без љуске, бео,
Са cortexom cerebri,
Склизнуо ми је из руке
И сакрио се негде у полумраку собе.

Ибрахим Хаџић

ГЛАСОВИ
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Кренуо сам да га тражим.
Пао сам на колена
(Као хришћански ходочасник
Који пузи ка светилишту Фатима у Португалу),
Бауљао сам
(Као онај црв са црном главицом),
Завиривао на све стране,
А он као да је у земљу пропао.

Тек када сам дигао руке од узалудног посла,
И када сам га прежалио,
Угледао сам га како вири тужно, без скалпа,
Иза ноге стола.
Весело сам повикао:
Ту си!

Ето, донео ми је пријатељ, песник
М. Т. Ђорђевић,
Пун руксак ораха.
И видим
Неке је млатио штапом, којим се помаже док хода,
Неке је пузећи скупљао опале са земље.

И ја њему спремам дар:
Шаку сувих вргања
(Надам се да ту неће бити кришки гљиве лударе,
А ни целих плодова опојне Psilocybe serbica),
И шаку суве вранилове траве за чај,
Дарове које сам цело лето брао за пријатеље
По магловитој,
Завичајној планини.

МИО ЛИК

Већ неколико година
Из прикрајка 
Пратим
Мио лик глумице
Џулије Робертс.

Пратим
Мио лик
И ником не казујем.

А због чега ми се она допада,
Не знам,
Можда је сасвим просечна жена,
Али, јутрос,
Гле чуда,
Јутрос у полумраку,
За време облачног јутра
Постаде ми све јасно:
Приметих глумичин лик
На насловници ТВ ревије
И учини ми се да гледам једну од 

Три грације с Ботичелијеве слике,
Које посматрам још од гимназијских дана.

Радосно отрчах до своје жене,
И саопштих јој важну вест:
Знаш, драга, Џулија Робертс је
Заправо једна од лепотица
С Ботичелијевог сликарског платна!
И не сачекавши одобравање у облику климања гла-
вoм,
Или изречено као „Имаш право“,
Или „Имаш ли ти шта паметнијa да ми јутрос ка-
жеш“, па и
„Уместо што се замајаваш тиме, 
Могао би усисивач да очистиш“
Вратих се да сада без зазора и до миле воље
Посматрам
Тај мио Ботичелијев лик.

ЗА КРАЈ О ПОЕЗИЈИ

И онај који ово чита
Биће нула,
Као што ће и овај који пише
Бити ништица.

А тек папир?
А тек папир?
Биће пепео
И прах.

И када се то троје споји
И залије водом,
Уз тајну формулу времена,
Настаће фосил.

И радознали хоминид,
Чепркаће по окамењеном пепелу.
Приносиће очима
И носу артефакт, зрнце које сија.

У рукама збуњеног истраживача
Биће то нови палеолитски доказ
О узалудности смрти
И бесмртности поезије.
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ПРОЗА

о то ме ка ко сам до ко нао да мо ја ма ма ли чи на пти цу,
ма да ни сам знао на ко ју, те ка ко сам на у чио да ту ма чим
го вор пти ца

Ма ма је да ле ко пре та те ушла у мој ста кле ник, у ко јем
се ни шта не од и гра ва по за ко ни ма при ро де – ту чак,

пра шни ци, ин сек ти, ве тар, оплод ња – већ по мом ће фу,
ка ко би про ту ма чи ли сви они ко ји се не пе тља ју у ду шев -
ни жи вот сво јих бли жњих, а та ква је мо ја ма ти, па од њих
оче ку ју и из и ску ју са мо оно што спа да у круг де лат но сти
и раз го во ра ка кве во де сви уку ћа ни. Зна чи: Је л’ да да си
ле по спа вао? Див но сам спа вао. На дам се да ти се ни шта
стра шно ни је до го ди ло кад та ко из гле даш? Ма, не, глу по -
сти. Од лич но је да си сти гао, јер ми је нео п ход на тво ја
по моћ. Ево, од мах. Чак и ка да се по жа ли те, ка да из мр цва -
ре ни уђе те ме ђу „сво је“, па би сте да на јед ном ис тр тља те
ка ко вам се шеф драо, а сви при сут ни ћу та њем са пи ња ли
осме хе, ка ко су вас по сле и пот чи ње ни с ома ло ва жа ва њем
слу ша ли, ка ко на кра ју ни ка фе-ку ва ри ца ни је хте ла да
вам до не се ка фу, па сте ишли по њу са ми и ис про ли ва ли
је по ход ни ку, а спре ма чи ца се са мо смр кла и про гун ђа ла
не што по пут „кре тен“... чак и та да, та кви ће вам љу ди на
кра ју ре ћи: Па, до бро. Ва жно да се ле по за вр ши ло. То ма -
ми но ва жно да се ле по за вр ши ло но си ло је без број зна че -
ња. Ис по чет ка сам ми слио, као и сва ки син ко јег је до пу -
бер те та ро ди тељ ска то пли на бо дри ла да те ра да ље а по -
том га та то пли на по ји ла стр пље њем за му дро ми ро ва ње,
да се ма ма ни је нај спрет ни је из ра зи ла, да јој је про ма као
ред ре чи у ре че ни ци и да то зна чи да је до бро што се све
за вр ши ло. Ме ђу тим, с вре ме ном сам схва тио и сви као на
то да мо ја ма ма не чу је ни шта рђа во, да она у гла ви има
не ку на пра ву ко ја раш чла њу је, ваљ да по то ну ко јим се го -
во ри, до бре од рђа вих ве сти, те у сви ма они ма на ко је се
чо век не мо же на сме ши ти, у јед ном тре ну из ме ни и уло гу
и ја де оног ко ве сти из го ва ра, та ко да се чо век опет мо же
на сме ши ти. 

Да кле, ма ма је сте пр ва ушла у мој ста кле ник, у ко јем
сам ја ми мо при род них за ко на га јио чув ства на ка ква се по
кућ ним ба шта ма, ли ва да ма и шу мар ци ма не мо же на тра -
па ти, али је уз по моћ оне исте на пра ве све те рет ке вр сте
би ља од мах пре кр сти ла у ба штен ско цве ће и да сам не ким
слу ча јем њој на ста ра ње све оста вио, она би то за ли ва ла и
пре са ђи ва ла ама баш исто као и сво је гла ди о ле на сим су
про зо ра. Јед но став но, она је Дра ги шу сма тра ла за мо ју де -
вој ку, или је ме не сма тра ла за Дра ги ши ну де вој ку, то је на -
ша ствар, то јест мо ја и Дра ги ши на, све је то ле по и не ће мо
о то ме ви ше да раз го ва ра мо. 

Но, та је на пра ва у ње ној гла ви чи ни ла све пот пу но об-
рат но ка да је она би ла тај не ко ко са оп шта ва ве сти. До бре
ве сти су се под ра зу ме ва ле, сто га ни је би ло ни по тре бе да се
са оп шта ва ју, а рђа ве су се пре у ве ли ча ва ле, од но сно пре у -
ве ли ча вао се њен страх од по сле ди ца рђа вих ве сти, до те

Крста Поповски

МОЈ СТА КЛЕ НИК
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ме ре да би се она са мо по ку њи ла, тре пе ра вим гла сом би из -
го во ри ла све што је сма тра ла за нео п ход но да се из го во ри,
а ни шта рђа во не ва ља пре ћу та ти, ма и тек у по во ју би ло, а
по глед јој се гу био не где по сре ди ни – ни ти на па то су, ни ти
на са го вор ни ку, у не ком ме ђу про сто ру.

У том ста ву се ди и са да, у дну мог кре ве та, и не стр -
пљи во че ка да је упи там – Ма ма, шта се до го ди ло? – па да
она, го то во с не ким за до вољ ством поч не са из но ше њем
свих пре пре ка оно ме што сам ја за ми слио, а те је пре пре -
ке ра за зна ла у раз го во ру с не ким на ко га је баш на и шла,
а ко баш има не ку над ле жност и власт у мом слу ча ју. Пот -
пу но је исто из гле да ла, и исто је би ло из ју тра, ка да ми је
ис при ча ла ка ко је на пи ја ци на и шла на оног чо ве ка чи ји
је син упи си вао исти фа кул тет ко ји упи су јем и ја, па јој је
он ре као ка ко ни ко ове го ди не не ће би ти при мљен, јер је
ми ни стар ство од лу чи ло да уки не ту ка те дру. А ја сам та да
же лео да упи шем ди зајн кон ди тор ских про из во да, где су
до та да при ма ли све га тро је кан ди да та. Та ко ме је оба ве -
сти ла и да ја ви ше не мам пра ва на сту дент ску по вла сти цу

за во жњу, „јер је са да ју ли ме сец“, ја сам ап сол ви рао у ју -
ну, а на те ле ви зи ји су ре кли „да је то сад та ко“. Од ње сам
са знао, а про во дио сам код ку ће по след ње да не дво не дељ -
ног лет њег од мо ра, да ће нам сма њи ва ти пла те, ка да је
сре ла не ку мо ју ко ле ги ни цу код фри зе ра, а ова јој ус пла -
хи ре но ис при ча ла да су по че ли да от пу шта ју, да сма њу ју
пла те и да је, јед ном реч ју, стра шно. Он да се по ста ра ла да
на чи ни не ки пре лаз, да ја за бо ра вим на прет ход ну вест,
па је са мо до да ла: „За ми сли да се ши ша мо код истог фри -
зе ра! Ипак, она је мла да и но си те сме ли је фри зу ре, не као
ова мо ја, обич на, ви ше за ста ри је.“ Сво ју је фри зу ру он да
опи са ла под сме шљи вим то ном, па је чи та ва та сме ша ни -
по да шта ва ња и ту га љи во сти про сто из и ски ва ла ре ак ци ју
слу ша о ца. Се ћам се да у том тре ну ни сам знао да ли да јој
ка жем да она ни је ста ри ја, или да јој фри зу ра уоп ште ни -
је обич на, па сам је са мо за гр лио, по љу био и ре као: „Ма -
ми ца мо ја ле па“. На рав но, ко ло се на ста ви ло, при хва та ју
се и дру ги, па је она са мо до да ла: „Ма, ко је лeпа?“, али са -
да уз осмех. Се ћам се са мо да се у тим при ли ка ма осе ћам
као да ми се не чи је псе то усра ло на ци пе лу, па он да до ђе
де ди ца, вла сник псе тан це та, клек не пред ме не, ски не са
вра та шал и њи ме ми обри ше ци пе ле, уз из ви ње ње. Исто -
вре ме но сам ки ван ку љао и жа лио је, ту го вао за ње ном
мла до шћу ко ја јој је мо жда би ла не што ра до сни ја од са да -
шњо сти.

Се ди у дну мог бол нич ког кре ве та и спре ма се да од го -
во ри на мо је пи та ње:

„Ма ма, шта се до го ди ло?“, ис па љу јем ја пр ви, јер се то
од ме не оче ку је, а знам да је пре ко пу та ме не оклоп о ко ји
се сва ки кур шум од би је. Сад, оста је ми да на га ђам на ко ју
ће се стра ну од би ти, то јест хо ће ли се вра ти ти ме ни, пра во
у гла ву, у сто мак, но гу. Хо ћу ли од мах да из дах нем или ћу
се по му чи ти?

А гле дам је, ствар но, та ко по гр бље них ле ђа, с том по гр -
бље ном фри зу ром ко ја је на те ме ну на та пи ра на па од се да
од гла ве а на до ле се спу шта као ви о лин ски кључ, по гр бље -
ног но са, ли чи ми на пти цу: свра ку, га вра на, со ву. На не ку
зло слут ни цу.

„Ка ко то ми слиш, шта се до го ди ло? Знаш да је би ла
сла ва.“

„На рав но да знам. Је сте ли се ле по про ве ли?“
„Ма“, од мах ну ма ма ру ком као де вој чу ру ка да пи та те

сви ђа ли јој се онај мо мак из згра де. Та ко ми она да је до
зна ња да мо рам да пи там да ље и по чи ње на ша на га ђа ли ца,
на лик не кој пан то ми ми у ко јој ар ти ста на кра ју за пе ва ако
да те та чан од го вор.

„Је л’ ру чак био до бар?“, знао сам да ћу се пи та њем о
хра ни при бли жи ти тач ном од го во ру, јер је та та оп сед нут
хра ном, уоста лом са мо због то га је и при хва тио да се сла -
ви сла ва, па је она о „кр кан лу ку“ мо ра ла чи та вог жи во та да
во ди ра чу на. 

„Тја, ру чак кô ру чак“, не да се ма ма.
„Шта је“, на сме јах се, „ни су хте ли да је ду?“
„Ах, онај твој ина че је де као и ти, ки ла во, а сад тек, ни -

је уоп ште имао апе тит.“
„Што сад ни је имао апе тит?“, ни је да сам се чи нио да не

раз у мем, не го за и ста, ни сам уви ђао ути цај не ких нат при -
род них си ла на ис хра ну. 

„Па, ка ко што? Се ки ра се због те бе.“
„Шта има да се се ки ра? Та ти сам об ја снио шта је, а

Дра ги ши сам по слао по ру ку.“
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„Не мој, мо лим те, по но во са тим тво јим глу по -
сти ма о труд но ћи.“

„То ни су глу по сти, хо ћеш сним ке да ти по ка жем“, жац -
нуо сам се.

„Не мој, мо лим те ни шта да ми по ка зу јеш“, сад се већ
ма ма бр же-бо ље увре ди ла, јер са тим сво јим ис тра ја ва њем
на иде ји о труд но ћи, за пра во њу се ки рам, а и Дра ги шу, а
то ја чи ним јер сам јо гу наст и не мам осе ћај ка ко је то има -
ти де те. Па да, то је ње на ре че ни ца: Ти не знаш ка ко је то
кад имаш де те и кад се твом де те ту не што до га ђа. Та ко
је по чи њао сва ки њен кон тра на пад кад год би на пра ва за
от кла ња ње рђа вих ути са ка за та ји ла, кад би се за гу ши ла,
као хеф та ли ца, па мо ра те не што да брц не те уну тра и из -
ва ди те ону ко ја пра ви за стој. Ова је ре че ни ца би ла то по -
моћ но сред ство ко је брц не те уну тра и по сле се ба ци те на -
траг на при па ја ње. Да кле, ту пре ста јем да се ба вим со бом и
сво јом не да ћом, већ по ста јем лист хар ти је у што су ма ми -
них не да ћа и она ме са мо при чвр љи од о зго, ил’ од о здо.
Са да сам још увек штр чао, ни сам се дао по рав на ти с оста -
ли ма. 

„Ако се та ко се ки ра, мо гао је да до ђе да ме ви ди“, кли -
знуо сам јој из ру ке.

„Хе, па шта ће да до ла зи“, ре че она с осме хом и на ста ви
да тап ка од о зго по што су сво јих му ка. Са да је и Дра ги ша
му дар, раз бо рит, са мо сам ја твр до глав. „Не ће деч ко да до -
ла зи док се не опа ме тиш. Ка же: ’кад пу сти ле ка ре да ура де
свој по сао, да га опе ри шу, ја ћу до ћи. Ова ко, са мо да се се -
ки рам. А да га гле дам ка ко уми ре, не до ла зи у об зир.’ И ја
га пот пу но раз у мем.“

Мо рам да при знам да сам се овог пу та пре ва рио. Ми -
слио сам да је ту крај, да ће са да за пла ка ти, а да ће ме ни је -
ди но пре о ста ти да њу те шим што се бе не сма трам бо ле -
сним, иако се она при бо ја ва баш због ове мо је бо ле сти. За -
пла ка ће, а ја не ћу има ти куд, па ћу обе ћа ти, на ме ра вао ја
да ис пу ним обе ћа ње или не, да ћу ле по ре ћи ле ка ри ма: ’Ај -
де, отво ри те ме, ва ди те то, ина че ћу мај ку из гу би ти!

По диг нем са зеб њом по глед ка њој, а она не пла че, не -
го се и да ље пр ко сно ду ри, у оном зло слут ном птич јем ста -
ву, у дну мо га бол нич ког кре ве та. Схва тио сам од мах да
го вор пти ца још увек не умем да ту ма чим, по хи тао сам,
пре ва рио сам се, има она још цр них абе ра за ме не.

„До бро, ка жи ми шта хо ћеш да ура дим?“. Окре нуо ја
сад так ти ку, као пре да јем се, а у ства ри је чи кам не бих ли
про зрео ње не на ме ре.

„Ја не ћу ни шта. Ра ди шта хо ћеш. Ја ти са мо пре но сим
шта су ми сви ре кли.“

„Ко ји сви, мо лим те? Ов де сам раз го ва рао с јед ним
док то ром ко ји се уве рио да сам у пра ву. Спре ман је да ску -
па са мном ис те ра ову труд но ћу до кра ја. Хо ћеш да га по -
зо вем?“

„Ма ка кву труд но ћу? Не ка ње гов син за труд ни та ко
као ти, па не ка му он по ма же! Ко зна ка кав је тај док тор!
Сви су ми ле ка ри ов де ре кли исто: Ту мор го спо ђо. Али го -
спо дин мо ра да при ста не да му га из ва ди мо. Са мо тај твој
из ми шља глу по сти ту са то бом. Ко зна ко је тај чо век.“

„Мо лим те, бу ди ти ша, јер смо се нас дво ји ца до го во -
ри ли да не ће мо ни ко ме о то ме го во ри ти. Чо век је ина че
ма ги стар и спе ци ја ли ста, пре зи ва се Кра сић.“

„Ха“, са мо про сик та ма ма бе сно, „био је и код ме не на
по слу је дан Кра сић, оста ви ла га же на, па по ку шао да се
уби је“.

По ку шао, али ни је ус пео. Не бо се смр кло, фе ре џу на -
ву кло, утва ре су из ми ли ле. Шта ли ови обла ци на ја вљу ју:
же на га је оста ви ла, па је по ку шао да се уби је? Ме не је Дра -
ги ша оста вио, па ја сад хо ћу да се уби јем та ко што не ћу до -
пу сти ти да ми рас по ре тр бух и из ње га из ву ку ту мор. Али
ћу са мо по ку ша ти, јер ће му дри љу ди то спре чи ти, па ће
ле ка ри ма ре ћи: ма пу сти те бу да лу, не го ви ре жи те. Е, не -
ће ме ре за ти ти ду ду ци. Шта ти хи рур зи уоп ште о те лу и
зна ју? Они се уду бе у је дан ор ган, па га гле да ју, гле да ју, као
па у ка кад гле да те ка ко вам ми ли по зи ду, он да га ћа пе и
иш чу па ју га на по ље. Е, ка ко ће сад и где па у чи на да од ле -
ти, то се њих ви ше не ти че.

„До бро, ре ци ми, осим што се то ли ко се ки ра, а и ме ни
стал но ша ље по ру ке ка ко се ја ко се ки ра, за што ми Дра ги -
ша ни је ни јед ном за ових де се так да на до шао у по се ту“,
ухва тио се ја сад сво јих слут њи.

„Хе, де се так да на. Па, знаш ли ти ко ли ко си већ ду го
ов де“, по че ма ма под сме шљи во да би се бр зо вра ти ла оз-
биљ ном то ну. „Не мо же он деч ко те бе веч но да че ка. Ле по
ти је ре као да мо раш да се опе ри шеш. Ти ни си хтео. Ка же
да ти је слао по ру ке, а ти му ни си од го ва рао. На кра ју је
при стао и оти шао.“

„Шта је при стао, где је оти шао?“
„Јао, па ка ко где је оти шао? Оти шао је у Ка на ду на уса -

вр ша ва ње. Го во рио је деч ко о то ме“, туп ну ма ма ве се ло
што сом хар ти је о сто, као што је и увек ве се ло до жи вља -
ва ла сва ки не у спех ко ји је по ти цао од пре те ра них же ља,
од но сно од же ља ко је пре ва зи ла зе два не рад на да на у не -
де љи, стал но за по сле ње и лум по ва ње за Но ву го ди ну.

„Али обе ћао је да ће мо се око то га до го во ри ти, да то
мо же и да од би је. Ни је мо рао... Ре кли су му на фа кул те ту
да мо же и сле де ће го ди не“, по ку ша вао сам да вра тим вре -
ме, али ни је ро лет на, спу стиш па диг неш, не го ба лон: кад
пу стиш ко но пац, ба лон од ле ти. 

„Ми слио је да ћеш иза ћи из бол ни це. Ре као ми је ле по:
’Те та На до, он би он да мо гао да узме го ди ну да на не пла -
ће но, па би смо ишли за јед но. Ова ко, не мо гу да че кам на
ње га ко ји је уми слио да је тру дан и на ме рио да оста не у
бол ни ци још пет ме се ци. Не би ме че ка ли то ли ко. Ако не
идем сад, он да мо рам да се већ у ро ку од ме сец да на упи -
шем за сле де ћу го ди ну. Ка ко ја с њим да се до го во рим кад
он не ће да за вр ши са тим ту мо ром и иза ђе.’ Ја га раз у мем.
Он је још млад и не ће да про пу сти при ли ку.“

Сад ми је све ја сно. Ни је не бо са мо фе ре џу на гр ну ло,
не го ки ша ли је. За пла ка ма ма, пла чем с њом и ја. Ал’ кроз
ки шу ја на зи рем још мно го то га. Ни пти ца зло слут ни ца
ни је свој го вор ра за бра ла. Уста де, па у ру ке узе па кет ко ји
је на кри лу до тле др жа ла, а ја га ни сам ни при ме тио, па га
по ло жи у дну мог бол нич ког кре ве та, као ку ка ви ца ја је.

„То ти је отац по слао. За но си се као и ти. Ја не мо гу ви -
ше“, до да де кроз су зе, по ми ло ва ме по гла ви и оде.

При диг нем се ја, узмем па кет, по ки дам омот и имам
шта да ви дим: Труд но ћа ни је ба ук, Шта да оче ку је те док
че ка те бе бу, Ако сте труд ни ни сте бо ле сни, Са ве ти бу ду -
ћим ро ди те љи ма. Че ти ри књи ге, че ти ри је ван ђе ља. Не ка
Дра ги ше, не ка иде. Не ка мо је мај ке, не ка ме се од ри че. Ни -
је та ки ша ба да ва па да ла, ри бе ће се мре сти ти, зе мља ће
пло до ве но си ти, а ја ћу свом си ну и отац и мај ка би ти. 

Од ло мак из нео бја вље ног ро ма на 
Тру до ви – Пе ва ње ше сто
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ПОГЛЕДИ

Сед ма књи га пе са ма То ми сла ва Ма рин ко ви ћа (Оби чан
жи вот, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад, 2011),

об ја вље на у од лич ној еди ци ји „Џеп ни ана грам“ Кул тур ног
цен тра Но вог Са да, све до чан ство је о на сто ја њу да се пе снич -
ки свет гра ди у до слу ху са са др жа ји ма обич ног жи во та. А да
је у ве ћи ни пе са ма под ло га на ко ју је по ста вљен лир ски им -
пулс за хва ће на баш из та квог жи во та нај бо ље по ка зу је чи ње -
ни ца да Ма рин ко ви ће ва пе снич ка има ги на ци ја, по пра ви лу,
уз ле ће кроз се ћа ње на бо ра вак у со би про вин циј ског хо те ла,
јед на ко као што њу под сти че и ево ка ци ја од ла ска у Де ли -
блат ску пе шча ру, при се ћа ње на под ста нар ску со бу у зе мун -
ској ули ци Ја ку ба Ку бу ро ви ћа, опис од ла ска у ки не ску про -
дав ни цу, кре та ње кроз је се њи ам би јент, од ла зак у ри бо лов,
али и ре ми ни сцен ци је на све оне тре нут ке у ко ји ма је лир ски
су бјект сна жно осе тио деј ство вре ме на. И кад смо већ код
вре ме на, тре ба ре ћи да је оно сре ди шњи те мат ски еле мент у
нај ве ћем бро ју пе са ма у књи зи Оби чан жи вот, на исти онај
на чин на ко ји је вре ме цен трал ни мо тив у јед ној од нај леп -
ших пе са ма срп ског је зи ка, у пе сми Ј. Сте ри је По по ви ћа
„Спо мен пу то ва ња по дол њим пре де ли ма Ду на ва“. Као што
Сте ри ја у сво јој пе сми на сто ји да по ка же да је вре ме си ла ко -
ја су ди и нај моћ ни јим љу ди ма ово га све та и свим њи хо вим
тво ре ви на ма, та ко и То ми слав Ма рин ко вић же ли да по ка же
да све са др жа је на шег жи во та су штин ски об ли ку је вре ме.

Као мо дер ни пе сник, То ми слав Ма рин ко вић се не од ри -
че мо гућ но сти да у ско ро сва ку сво ју пе сму угра ди при чу,
тј. уне се опис ни за по је ди но сти ко је тре ба да по ка жу у ка -
квом је ис ку стве ном кон тек сту на ста ла не ка пе снич ка ин -
тер пре та ци ја су сре та са вре ме ном. Већ пр ва пе сма у књи зи,
„Лек ци ја“, до ча ра ва нам ам би јент пре ма ко ме се лир ски су -
бјект од но си са мно го то пли не – ре ку и ала се ко ји у чам це
ис то ва ру ју улов. Тај ам би јент до би ја и сим бо лич ку тран -
сфор ма ци ју, по што лир ски су бјект та ла се ко је ве тар пра ви
на во ди упо ре ђу је са ли ста њем стра ни ца не ке књи ге, чи ме
се у пе сму уво ди не што ве о ма ва жно – мо гућ ност да се сва -
кој по је ди но сти да ду бљи сми сао, сми сао ко ји ће омо гу ћи ти
да се по ве зу ју раз ли чи ти пла но ви и са др жа ји жи во та. Та ко
се, у ства ри, ства ра ју прет по став ке за оно до че га је То ми -
сла ву Ма рин ко ви ћу ве о ма ста ло – за мо гућ ност да се у ве зу
до во де, ка ко би Ми лош Цр њан ски ре као, „ве зе до сад не по -
сма тра не“, ве зе из ме ђу при ро де и оно га што је људ ска тво -
ре ви на, а, са мим тим, и ре зул тат на сто ја ња да се жи во ту
при ро де да јед на ду бља ин тер пре та ци ја. Ако је још у де ли ма
ста ре књи жев но сти, за хва љу ју ћи баш ова ко ус по ста вље ном
од но су из ме ђу при ро де и чо ве ка, ва жно ме сто до би ла иде ја
да је свет кроз ко ји про ла зи мо за нас шко ла, он да ни је слу -
чај но што То ми слав Ма рин ко вић, по сле опи са ре ке и ала -

са на њој, по сле до во ђе ња у ве зу та ла са на во ди са ли ста њем
стра ни ца књи ге, свом лир ском су бјек ту омо гу ћа ва да ка же
„ја учим“.

А шта учи лир ски су бјект у пе сми То ми сла ва Ма рин ко -
ви ћа? Он учи да „до вољ но је са мо по сто ја ти, / и то по сто ја -
ње усе ца ти / што ду бље, као ре ка“, он се, јед ном ре чи, опре -
де љу је за не ку вр сту по ве ре ња у оно што је има нент ни са др -
жај жи во та ко ји се об ја вљу је у тре нут ку, ко ји се по ма ља као
су шти на тог тре нут ка и што се, вр ло бр зо, гу би („А по том све
за бо ра ва ти кад по но во се / вра тим на оба лу – то је пра ви ло“).
За што тре ба све за бо ра ви ти? Ве ро ват но за то да би смо се
при пре ми ли за су срет са сле де ћим тре нут ком и ње го вим са -
др жа јем, да не би смо, дру гим ре чи ма, пре ви ше би ли ве за ни
за оно што је про шло. А кад још узме мо у об зир за вр шне сти -
хо ве у пе сми („Кад и веч ност за бо ра вља пр во бит ну на ме ру,
/ и уска бра зда иза чам ца не пре ста је / да о жи во ту ка зу је
све“), ми ја сно ви ди мо да чи та ва пе сма по чи ва на јед ном пра -
ста ром лир ском мо ти ву – мо ти ву про ла зно сти. Ако, јед ном
ре чи, уска бра зда иза чам ца ка зу је све о жи во ту (а ка зу је нај -
пре то да се он рас та че у вре ме ну уз вар љи ви траг), он да не ма
сум ње да тач ку гле ди шта лир ског су бјек та нај већ ма обе ле жа -
ва осе ћа ње про ла зно сти. Али, мо дер ни пе сник се не за до во -
ља ва са мо ти ме што ће ући у је дан мо тив ски про стор, он тра -
жи и не што ви ше. О то ме све до чи дру га пе сма у књи зи То -
ми сла ва Ма рин ко ви ћа, пе сма „Ми ри си“. Ова пе сма по чи ње
осо бе ним/по сред ним име но ва њем је се ни (је сен је „се зо на
друк чи јих ми ри са“) и опи сом по тра ге за тра го ви ма је се ни у
при ро ди („По шао си да је тра жиш, нај пре / на дво точ ка шу,
ко ји је за со бом / оста вљао пле те ни це цр ног ди ма ... Он да си
на ста бљи ка ма ку ку ру за при ме тио / пр ве спа ру ше не ли ске, у
ку пи ња ку чуо / шу шањ пре пла ше них ја ре би ца“), да би се по -
том пре шло на по ве зи ва ње до ла зе ће је се ни са људ ским жи -
во том („На јед ном, би ло је ле по има ти са мо тај жи вот, / вра -
ћа ти се у ње го во сре ди ште, / кроз облак пра ши не сти ћи у
цен тар се ла“) и са чо ве ко вом по тре бом да про на ла зи ле по ту
и у оно ме што све до чи о про ла же њу вре ме на и о не ком осо -
бе ном скла ду ко ји се ус по ста вља у са мом ср цу тог истог вре -
ме на (та мо где је сен те „по зи ва да по ђеш не куд без ци ља, /
кроз пре део ко ји се ра си па, до зре ва, кру ни, / а ипак це ли жи -
вот до во ди у не ки ред“). Та ко се у још јед ној пе сми То ми сла -
ва Ма рин ко ви ћа об ја вљу је по тре ба ње го вог лир ског ју на ка
да све ту и вре ме ну ка же да, да при ста не и на оне об ли ке ле -
по те ко ји се огла ша ва ју из тра го ва не ста ја ња. 

Ако по сто је пе сме у књи зи Оби чан жи вот у ко ји ма осе -
ћа ње про ла зно сти има до ми нант ну по зи ци ју, он да се мо же
ре ћи да је још ви ше Ма рин ко ви ће вих пе са ма у ко ји ма је
мо тив ска ди мен зи ја сло же на, из гра ђе на на спо ју еле ме -
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на та. Јед на од та квих је и пе сма „Око че га“. Ова пе сма
за по чи ње де скрип ци јом ко ја тре ба да до ча ра не ку вр -

сту за ми ра ња жи во та („Зи ма је све чвр шће сти ска ла / усну ли
гра дић, ко ји је, / по пут ра ње ног је ле на / остао да ле жи не мо -
ћан у сне гу“), да би усле дио при зор са мо ће лир ског ју на ка
(„Ду го сам се пре вр тао те но ћи, / у со би ко ја је би ла за ле ђе но
око / про вин циј ског хо те ла, сам“), са мо ће за чи јим се узро -
ци ма уза луд но тра га („Још са мо кад би зна ли / ко ме да се ус -
про ти ве / мо ја са мо ћа, ра њи вост / и та ко гро зна по мет ња“).
И све дов де се чи ни ло да пе сма има је дан и је ди стве ни сми са -
о ни смер – да је за ми шље на као тра же ње од го во ра на јед ну
жи вот ну си ту а ци ју. Али по след ње две це ли не по ка зу ју да
Ма рин ко вић уме да на гло у пе сми про ме ни па ра вац сми са -
о ног кре та ња и да та ко от кри је ду бо ку ам би ва лент ност у уну -
тар њем све ту свог лир ског ју на ка. Ука зу ју ћи на то ка ко не
про на ла зи на чин да у свом уну тар њем све ту ус по ста ви склад
из ме ђу са мо ће, ра њи во сти и „гро зне по мет ње“, Ма рин ко ви -
ћев лир ски ју нак ће ре ћи да се по ја вљу је је дан да ле ко ве ћи
про блем – он не зна шта би мо гло да бу де еле мент ко ји би
по ве зао оно што је раз дво је но (он, на и ме, ка же да „по сле не -
про спа ва не но ћи“ ње га му чи „оно нај ва жни је“ по што не зна
„око че га“ би оку пио, чи ме би по ве зао сво ју са мо ћу, ра њи -
вост и „гро зну по мет њу“). Та ко се у још јед ној пе сми То ми -
сла ва Ма рин ко ви ћа ја вља от пор чо ве ко вој по тре би да у свој
од нос пре ма све ту уве де по тре бу за ра ци о на ли за ци јом жи -
вот них са др жа ја.

Не ке од нај бо љих Ма рин ко ви ће вих пе са ма у књи зи
„Оби чан жи вот“, при ме ра ра ди пе сме „Бро је ви“ и „По сле
сна“, та ко ђе има ју за те му наш од нос пре ма вре ме ну. Пе сма
„Бро је ви“ об ли ко ва на је на нео би чан на чин. С јед не стра не
пе сник је же лео да на гла си зна чај до ку мен тар не под ло ге у пе -
сми (по се та бе о град ском сај му књи га 22. X 2008. го ди не) и
тре ну так (12 са ти и 46 ми ну та) ка да се на том истом сај му фо -
то гра фи сао са пе сни ком Но ви цом Та ди ћем и та ко тај тре ну -
так на фо то гра фи ји са чу вао од за бо ра ва. По ред тог до ку ме -
н тар ног сло ја у пе сми ве о ма ва жну уло гу игра и то што је Но -
ви ца Та дић пе сник ко ји је, из ме ђу оста лог, ја ко до бро ус пео
да из ра зи и ра зор но деј ство вре ме на на људ ско би ће („Тре -
ну так – је дан од без број / ко ји ми ну ше / а ти осе ћаш да нас и
тај, као и дру ги, / под му кло гри зе, пот кра да, ме ри и про пи -
ту је“). Оно што је са др жа но у опи су деј ства вре ме на на људ -
ско би ће (то да нас сва ки тре ну так „под му кло гри зе, пот кра -
да, ме ри и про пи ту је“) је у Ма рин ко ви ће вој пе сми из ра же но
на још је дан са свим екс пли ци тан на чин (све то је, за пра во,
„не рав но прав на бор ба чо ве ка и вре ме на“). А по што је Но ви -
ца Та дић у пе сму „Бро је ви“ укљу чен да би био, из ме ђу оста -
лог, и сим бол фи гу ре пе сни ка ко га ка рак те ри ше са свим осо -
бен до жи вљај све та и људ ске суд би не у том све ту, ло гич но је
што Ма рин ко вић, у же љи да чи та о цу на го ве сти ма кар обри -
се Та ди ће вог пе снич ког све та, го во ри и о људ ском „уде су у
улич ном лан ча ном хо ду“ али и о но ћи ма (са мом вре ме ну, да -
кле) „ко је љу де пре тва ра ју у пре стра ше не цр не пти чу ри не“
(што је све до чан ство о то ме да Ма рин ко вић свом чи та о цу
ну ди јед ну вр сту се ман тич ког ре зи меа Та ди ће ве по е зи је). А
опет као пе сник „там них ства ри“ Но ви ца Та дић је у Ма рин -
ко ви ће вој пе сми и не ко ко „сву да, баш сву да сре ће(ш) ли ца
из мра ка“ и ко, као ве ли ки пе сник, „зна шта је иза свих но ћи
и ку да иде“. Та ко су у пе сми То ми сла ва Ма рин ко ви ћа спо је -
не две рав ни – је дан са свим кон крет ни тре ну так и ве за тог
тре нут ка са Та ди ће вом пе снич ком и људ ском суд би ном,
оства ре на у рав ни при ка за „не рав но прав не бор бе чо ве ка и

вре ме на“.
Пот пу но дру га чи ја је пе сма „По сле сна“, по го то во за то

што она до но си је дан вр ло сло жен до жи вљај деј ства вре ме -
на. Лир ски су бјект у овој пе сми је при ка зан као не ко ко је
при сту пио „ра спре ма њу про шло сти“ и от крио сво ју не ве -
шти ну у том по слу. Он нас нај пре оба ве шта ва о то ме да је
ми слио да је „ра спре ма ње про шло сти“ као бу ђе ње из „ви ше -
ча сов ног сна“ и да свет из гле да она ко ка ко је из гле дао пре
ула ска у сан („Вра ти ћу се у град ко ји је био / по ве рен на чу -
ва ње вре ме ну, / и вре ме ће ми га пре да ти нео кр ње ног, / као
ску по це ну, пор це лан ску успо ме ну“). И ма да по зи ва у по моћ
„му зе обич них, ма лих ра до сти“, лир ски су бјект у Ма рин ко -
ви ће вој пе сми ви ди да њих ви ше не ма али да не ма „ни по -
зор ни це на ко јој је / ствар ност пре свла чи ла сво је ра зно бој не
ко сти ме / оста вља ју ћи ко нач не од го во ре за чи но ве / ко ји ће
тек усле ди ти“. Те шко да ће ико про пу сти ти при ли ку да ове
сти хо ве То ми сла ва Ма рин ко ви ћа по ве же са пе снич ким све -
том Јо ва на Хри сти ћа и ње го вим на сто ја њи ма да при ка же
оно што се де ша ва „у тав ном ча су“ људ ског жи во та, у тре ну -
ци ма кад се об ја вљу ју исти не ко је чо ве ку ста вља ју до зна ња
„да се ви ше ни шта од оно га што је же лео не ће до го ди ти / и
да ће по че ти да се до га ђа са мо оно че га се нај ви ше пла шио“.
А да и лир ски су бјект у Ма рин ко ви ће вој пе сми има че га да
се пла ши по ка зу је и то што је он „у искре ној гу бит нич кој по -
зи“, што је „бес кућ ник“ ко ји се ја да свом жи во ту.

А за што је лир ски су бјект у пе сми То ми сла ва Ма рин ко -
ви ћа по стао бес кућ ник ко ји се ја да свом жи во ту? Из ме ђу
оста лог и за то што је ње го во вра ћа ње про шло сти, ње го во ра -
спре ма ње про шло сти по ка за ло да ни шта ви ше ни је она кво
ка кво је не кад би ло, па је ло гич но и што се ства ри и би ћа уд-
ва ја ју и ме ња ју („Гле, ти ми при ла зиш, др же ћи на узди / свог
крот ког пса, имаш бр чи ће не ког / ко га сам по зна вао, али ти
ни си он“). Про те кло вре ме ни је са мо из ме ни ло би ћа већ и
сам про стор („Она ку ћа је ба ца ла сен ку на дру гу стра ну / ули -
це, а са да ста ри за кло ње на ве ћом сен ком“). А про стор је пер -
со ни фи ко ван (ку ћа „ста ри“, со как је по стао „бив ши“ и сл. ) и
та ко и сам не по сред но по ве зан са деј ством вре ме на. А пoве-
зивање про сто ра са деј ством вре ме на нај ви дљи ви је је у рав ни
ево ка ци је („Па и ти, мој бив ши стан чи ћу у Ј. Ку бу ро ви ћа 58,
/ што ли чиш на на пу ште но гне здо се ни це, / не пре по зна јеш
ме ви ше“). Пре ме шта ју ћи пред мет опи са у сфе ру сво јих успо -
ме на, лир ски су бјект от кри ва да се све из ме ни ло и да је то
раз лог што ње гов „бив ши стан чић“ „жму ри или оба ра по -
глед“ пред оним ко га је под деј ством вре ме на из не ве рио јер
„скри ваш у та ми све мо је пре кре че не да не“. У пе сми „По сле
сна“ ве о ма ва жну уло гу има по ве зи ва ње спо ља шњег и уну -
тар њег („Не кад сам био сам у овом гра ду. / Са да се чи тав град
усе лио у ме не, али / мо ја је ду ша те сна као под ста нар ска со -
би ца“), јер је то нај бо љи на чин да се ука же на ду би ну про ме -
на ко ја и ути че на то да лир ски су бјект мо ра, док хо да ули ца -
ма, да се ти хо „пре пи ре са про шло шћу, тра же ћи не мо гу ће“.
А не мо гу ће се об ја вљу је из са мог вре ме на, из про ме на ко је је
оно уне ло у свет лир ског су бјек та ко ји на кра ју пе сме ка же да
је у свет успо ме на за шао са на ме ром „да на ђе оно га ко је не -
ка да био ја“ а срео је „са мо стран ца у дру штву успо ме на и не -
по зна те љу де“. За то се и мо же ре ћи да смо у овој пе сми То -
ми сла ва Ма рин ко ви ћа сре ли је дан дра ма ти зо ва ни опис су -
сре та са све том ко ме је вре ме од у зе ло пре по зна тљи ве обри се
и уве ло га у је дан об лик ко ји за стра шу је Ма рин ко ви ће вог
лир ског ју на ка.

Као и дру ги пе сни ци на шег вре ме на, и То ми слав Ма рин -
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ко вић во ли да се игра књи жев ним по ступ ци ма и да чи та о цу
по ка зу је ка ко се њи ма слу жи. У Ма рин ко ви ће вој прет ход ној
књи зи Свет на ко жи ва жно ме сто има пе сма „Фо то гра фи ја“,
по што у њој пе сник по ка зу је ка ко се јед на ра ван лир ског
опи са за ме њу је дру гом, до слов на/де но та тив на пре не се -
ном/ко но та тив ном („Шум про це со ра та да је био / Шум во -
до па да у ма лом пла нин ском ме сту, / Док сли ка хо те ла, тек
окре че ног, / на кнад но при сва ја по ре ђе ње / Са ни зо ви ма
треп тав них мо ни то ра“). А са ма окол ност да су у лир ском
опи су по ве за ни спо ља шњи свет/про стор и свет мо дер не тех -
но ло ги је, ука зу је на пе сни ко ву же љу да тра га за оним еле мен -
ти ма ко ји по ве зу ју раз ли чи те сфе ре ем пи риј ске ре ал но сти. И
у књи зи Оби чан жи вот има мно го при ме ра за сли чан по сту -
пак („Ро де бе шум но над ле ћу се ло, и у ва здух / упи су ју, пу на
че жње, кри ву да ва сло ва“, „Вре ме је, при зна јеш се би, ода пе та
стре ла“), али се че сто су сре ће мо и са ху мор но-иро нич но кон -
ци пи ра ном тач ком гле ди шта, ко ја не ка да об у хва та је дан те -
мат ски ком плекс („ло кал но ли шће што не зна за те жи ну, / и
па да као ли шће у ан то ло ги ја ма / свет ске по е зи је“) а не ка да се
мо же по сма тра ти и као на пор да се кроз ка зи ва ње о раз ли -
чи тим на чи ни ма жи во та (од ко јих је је дан ве зан за мо дер ни

ур ба ни ам би јент а дру ги усред сре ђен на по вра так не че му
што је искон ско) стиг не и до мо гућ но сти да се мир и ти ши на
у бр ди ма упо ре де са јед ном умет но шћу, са кла сич ном му зи -
ком: „Мо жда га (чо ве ка из ур ба ног све та – Р. М.) та мо че ка
са зна ње да је / и ти ши на не кад би ла кла сич на / и да се мо гла
слу ша ти“. Већ од на ших пе сни ка са по чет ка XX ве ка (нај пре
од Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са) зна мо за по тре бу да се жан -
ров ске кон вен ци је до во де у пи та ње (код Ди са наjизразитије у
„Ју тар њој иди ли“), а зна мо да су аван гард ни пе сни ци си сте -
мат ски раз гра ђи ва ли те кон вен ци је (осо би то Цр њан ски). И
То ми слав Ма рин ко вић зна да у из ра зи ти кон траст до ве де на -
слов пе сме и хо ри зонт оче ки ва ња ко ји он об ли ку је и ствар -
ни са др жај пе сме, а нај бо љи при мер за то је пе сма „Срн даћ
на по ји лу“ у ко јој се уме сто умил ног и па сто рал но до ча ра ног
при зо ра у чи јем би сре ди шту би ла мла да и ле па жи во ти ња
по ја вљу је мо тив људ ске су ро во сти пре ма дру гим би ћи ма, по -
што је срндaћ уло вљен, одран и лов ци ко ма да ју ње го во те ло.
Оту да је и ло гич но што за вр шни сти хо ви у овој пе сми („Све
у све му, нео пи си ва жи вост спрам / не по мич но сти ко ја се хла -
ди. Сви ће“), за сно ва ни и са ми на из ра зи том кон тра сту,
са др же мно го иро нич них ни јан си. 
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ПОЕЗИЈА

Лако сам је разабрала када се
У тренутку ненадања, у ничему
(А сав остали свет је већ био 
Дубоко заглављен
У ћутању и мрзовољи)
Појавила увек помало усплахирена
Али увек и витка, Светлост Дана
Стрмоглавих се од тог пажљивог
Посматрања. Била је толико 
Испитујућа и рањива у исти мах
Да сам пожелела да будем њоме прожета
Не бих ли је, икако, тако несталну
И прозрачну, учинила видљивом

НИ НА СЛОВО, НИ НА РЕЧ

Речи које сам желела да изговорим
Ницале су на ивици говора
И ту умирале
Понекад је бесмислено тумачити
Или именовати осећања
Она су се, на раној јутарњој светлости
Уочи Васкрса, бокорила
У тек пропупело, касно воће
Расте од наших туга и наших обмана
Шта се потом дешавало, о томе ће
Плод да исприча своју причу
А, опет, тај укус
Који никад не досегнух
Како описати

О МЕСЕЦУ КОЛЕКЦИОНАРУ

Месец се румени ободом неба
Одбијајући да продужи даље
Он ме својим нестварним сјајем
Разапиње према свему
чега бих се могла дотаћи
Има нешто чудно и мистично
У њему. Толико да оповргне
бескрајно пута понављане приче
о видљивим стварима

Покушавам да га не приметим
када меко и благо
покуца пред сан

Да, тамо где све почиње
Ту и завршава

КО ЋЕ О ТОМЕ ГОВОРИТИ

Отворила сам прозоре
и негде је као птица
одлетела мисао
никада више иста
помислила сам
неће ми се вратити

Тебе на прозору није било

Али лицем кад заноћиш
па поглед усмериш 
према оном што 
нас прекрива
а прекрити нас не може
осетићеш ту 
свемоћну прожетост

али ко ће о томе
данас, говорити

СТАРОМОДНИ СВЕТ

И када ми окренеш леђа
знам да си ту, 
ти, старомодни свете
препун виђених фраза
из општепознатих места
с прошлошћу која својим
трагичним цртама
представља за овакве као ја
одвише сложене симболе
Хиљаде људи ионако,

Гордана Ђилас

ПРВИ СУСРЕТ
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по позиву
о њој размишља цео дан
друго ништа ни не раде
А ја бих волела, више од 
свега да те гледам
у првом цветању липе
у благом налету ветра
у правом тренутку

Да, у истом отпоздраву
губе се наша нерасположења
као у нечем врло важном,
Нечем, чему ћемо се вратити
колико сутра

БЛЕДИЛО, ЛАЖ

Однекуд ми се чинило 
да се ближи час
коначног преокрета
Вртела сам се у ритму 
унутрашњих откуцаја,
тулио је ветар по опустелим
пространим засадима
као по напуштеним њивама
Ал то бледило, што се
помаљало с хоризонта
и неумитно приближавало,
беше у оку препознат страх
покушала сам да га избегнем,
да га не приметим
Али никог није било
осим мене и њега
и није се могло лагати

ТВОЈА ПЕСМА

Написати песму да личи на трешњу
У раним пупољцима
Благословену будућом белином
Раскошних латица
Бескрајних нити сунца утканих у
Преплет лепоте и хармоније
Кад поглед усмерим ка њој
Да обузме ме осећање чистог
И једноставног чуђења
тако је лепа
Ко ли ју је таквом створио

ЖЕЉА

Након пар година изгнанства 
Из живота с којим су ме везале
Мудре изреке које упућују
На његове неизрециво драгоцене тренутке
Изван смисла
Званог удисај и издисај
Прозебло јутрос грабим хладан
Јутарњи ваздух
Чини ми се, што дубље
То истинитије
Негде неко плаче
Јасно чујем 
Али, запретена у дисању
Слутим да дно тој дубини
Још увек не назирем,
Мора бити да је изван мене,
Да се протеже изван граница 
Мога бића

ШЕСТА ВРАТА

Прво су била једна,
недуго за њима и друга
онда пауза, са строго уређеним
атријумом у коме
у ловор вишњи, јутром
раздрагано и непоновљиво љупко
цвркућу врапци.
Затим трећа, преломна,
крхка и ломљива
на непажљив и груб додир.
Четврта, пета и шеста 
већ су била излазна,

хрупивши одједном на отворено
изложен могућим искушењима
нашао си се сам
схвативши да ће се
између других и трећих врата
простор атријума показати као
чвориште или основа
за одређене животне ситуације
који нуде окрепљење
и која се показују као безбедно 
али и помало досадно место.
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ПРОЗА

Ни сам мо гао ни на слу ти ти да је ди рек тор Ин сти ту та за
очу ва ње на ци о нал них вред но сти мој друг из Шко ле за

ре зер вне офи ци ре у Би то љу. Ни по сли ци у но ви на ма, ни
по гла су из те ле фон ске слу ша ли це, ни по име ну. Про шло је
по ла ве ка. Ма да сам пам тио да је у мо јој че ти био не ки Ла ле
Џам баш. Ла ле од Вла ди мир, а Џам баш због сна ла жљи во сти.
Умео је да из бег не по жар ства, да до би је из ла зак у град, да
ко ри сти ван ред на од су ства и укро ти, за вре ме де жур ства у
ко њу шни ци, опа ку Зур ку. А сад у но ви на ма не ка љу де ска -
ра са обр ва ма гу стим и уз диг ну тим као да ће му сва ког ча са
гла ва од ле те ти. 

Тра жио сам ди рек то ра, об ја снио се кре та ри ци да же лим
да за хва лим лич но што сам ста вљен на ли сту бу ду ћих по -
кој ни ка са пра вом на спо мен-пло чу.

Ве зу је ус по ста ви ла од мах. По но вио сам ре чи за хвал но -
сти и скре нуо па жњу, ма ло го рак, што се Упит ни ком II тра -
жи да на ве дем дан, ме сец, го ди ну, час и ме сто соп стве не
смр ти.

Тај та мо, до тог ча са ме ни не из ве стан тип, без из ви ње -
ња, или чу ђе ња, ре че да је гре шка. Тај упит ник је за њи хо -
ву, ин тер ну упо тре бу. Па уз гред: 

„Са мном је у вој сци био не ки ваш име њак. Да ни сте ви
тај пи сац?“ 

„Је сам, ка жу.“
„Па ми смо ста ри дру га ри. Ја сам онај Ла ле Ка пе тан,

Вла ди мир Ка пе та но вић.“
„Прет по ста вио сам, али ни сам био си гу ран.“ 
На ста ви смо на ви. Ма да ми он у јед ном тре нут ку као за -

пре ти да мо рам до ћи, да се на си ти мо успо ме на из оних дав -
них да на. При хва тих, за и ста ра до. Као што сам се ра до сре -
тао са Па спаљ џи јом, Ми ле ти ћем, Аде ма ли ћем, и ви со ким
Ни ки то ви ћем са те ле ви зи је, ко ји је на че лу ко ло не но сио
под ло гу од не ког ру мун ског ми но ба ца ча, те шку 30 ки ло гра -
ма. 

Са крио је, чи ни ми се, из не на ђе ње, кад сам му ре као да
ни сам дао од го вор на пи та ње број 14, из Упит ни ка I. За то
што сам жи вео у не ко ли ко др жа ва, гра до ва, се ла и мно го
ку ћа. На пи ши то, ре че, и на ве ди по ку ша је да се уста лиш.
Ни је био за до во љан мо јим из ве шта јем. 

Жи вео сам у ПЕТ др жа ва. Број мо же би ти и ве ћи, ако се
ра чу на ју по вре ме не про ме не њи хо вих на зи ва. Узми мо, на
при мер по јам Ју го сла ви ја. У јед ном раз до бљу је би ла мо нар -
хи ја, у дру гом ре пу бли ка. И та да се њи хов пун на зив не ко -
ли ко пу та ме њао. Или онај крат ко трај ни слу чај ка да су се
две исто род не зе мље зва ле Са ве зном ре пу бли ком Југ о сла -
ви јом. Но, све јед но. У окви ру свих тих др жа ва, жи вео сам у
ШЕСТ гра до ва и ЧЕ ТИ РИ се ла. Број ку ћа је око ТРИ ДЕ -

СЕТ. Мо жда би би ло нај при род ни је да спо мен-пло ча сто ји
на ку ћи у ко јој сам ро ђен, у гра ду у ко ме сам про хо дао. Али,
у са да шњим окол но сти ма, та мо би би ла ски ну та пре по ста -
вља ња.

Не што слич но би се од и гра ло и на ку ћи у ко јој сам
про вео нај леп ши део жи во та. Де ча штво и мла дост. То је
би ла ку ћа у се лу Ви то ми ри ца, код Пе ћи, у Ме то хи ји. Де -
тињ ство је про те кло у Спли ту, где сам, ре кох, ро ђен. Пи -
та ње се ком пли ку је за то што те ку ће ви ше не по сто је. Ова
пр ва не ста ла је под пар ке том ко шар ка шке дво ра не на Гри -
па ма, из над гра да, код не ких зи ди на из до ба Рим ске им пе -
ри је. 

Не по сто ји ви ше ни ку ћа у Ме то хи ји. Спа ље на је и сру -
ше на под окри љем не ко ли ко зе ма ља та ко зва ног НА ТО пак -
та 1999. го ди не. Би ла је са гра ђе на на оном истом ме сту где је
по сто ја ла на ша ку ћа, ко ја је спа ље на и сру ше на 1943. под
окри љем не мач ких оку па ци о них тру па. У оба слу ча ја ра ди -
ло се руч но. Бен зи ном и ди на ми том. И у то ме је тај на што
не при жељ ку јем на гра ду са име ном до бро на мер ног Шве ђа -
ни на Но бе ла.

Што се ти че по ку ша ја да се уста лим, да имам свој ку так,
ка ко се ка же, би ло их је не ко ли ко. Ини ци ја тор пр вог ко ра -
ка био је је дан мој ве ли ки при ја тељ. Упу тио ме на јед ног ви -
шег ре фе рен та у Стам бе ном пред у зе ћу гра да Бе о гра да. На-
жа лост, тај ре фе рент, го спо ђа Ва сић, би ла је ду го на бо ло -
ва њу. Баш у вре ме кад су се зби ле про ме не на, го во ре ћи но -
ви нар ски, по ли тич кој сце ни.

До шао сам, кад се вра ти ла на по сао, у за ка за ни час, у 11.
(Сту пих, и об не ви дех, ка же мој ју на к у при чи Сва на ша са -
зна ња ка сне, сва, кад је ушао у са лон го спо ђе Анић и кад му
је у су срет кре ну ла, ка же, јед на ви зи ја, сан из бај ке.)

Ни сам об не ви део. Али сам осе тио ла ки струј ни удар,
кад ми је же на бе лог ли ца, у цр ној блу зи од те шке сви ле,
пру жи ла ру ку, и са осме хом ре кла: 

„А ви сте тај пи сац.“
Да ље не пам тим. И да пам тим, не бих умео да пре при -

чам. Оста ле су ми сли ке: бе ли те ле фон, по ред не ких гра фи -
ко на на сто лу; по ја чан ути сак у бле ди лу ли ца због блу зе и
ко се; низ сак си ја обо дом ве ли ке ни ше иза ње них ле ђа; из -
ме ђу цве ћа бе ја ху ра ши ре не та да опо зи ци о не но ви не: Глас
јав но сти, Де мо кра ти ја, Да нас, Блиц... Би ће ја сни је, ако ка -
жем: у ње ну кан це ла ри ју сам ушао у 11 ну ла, ну ла, а у 13 ме
упи та ла: 

„Због че га сте оно до шли?“ 
Ни тон, ни осмех, ни по глед те же не од че тр де се так го -

ди на не умем опи са ти. 
Пру жих јој пре ко сто ла па пир са от ку ца ном ре че ни цом: 

Да ни ло Ни ко лић

ПО ВО ДОМ ОЧЕ КИ ВА НОГ 
ПРИ ЗНА ЊА
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„Мо лим да ми се до де ли би ло ка кав јед но со бан стан, без
ика ка вих пра ва, сем пра ва ста но ва ња.“ 

Она се го то во згр би над хар ти јом. Кад је по ди гла гла ву,
кад се ис пра ви ла, схва тио сам да је из дво ча сов ног раз го во -
ра за кљу чи ла да ми мо же да ти нај ви шу оце ну за по ве ре ње.

Ски ну ла је те ле фон ску слу ша ли цу са апа ра та и му кли је,
спо ри је но до тад, из го во ри ла: 

„Да сте ми ље ник сре ће, ја не бих би ла на бо ло ва њу. Да
сте до шли пре три-че ти ри ме се ца, док су мо ји би ли на вла -
сти у Бе о гра ду, ја бих вас су тра (узе не ки гра фи кон) од ве ла
да ода бе ре те је дан од три вр ло ле па ста на у Ко пи та ре вој
гра ди ни, Кнез Да ни ло вој, или код гро бља Осло бо ди ла ца
Бе о гра да.“

Ре кох да би ми тај од го ва рао, јер већ ста ну јем у том кра -
ју; ла ко бих се пре се лио, не мам мно го ства ри.

На то она об у хва ти те ле фон ску слу ша ли цу са обе ру ке,
на же се ма ло пре ко сто ла, па по лу гла сно: 

„Чу ла сам да се про блем, сли чан ва шем, ре ша ва од ла -
ском код су пру ге јед ног но вог ли де ра са пет хи ља да ма ра ка.“

Ја се на сме јах, ре кох да ме ни реч ли дер оно ма то пеј ски
су ге ри ше на не што ви ју га во, же ла тин ски, не по сто ја но. И
она се раз ве дри, до да де да има сли чан ути сак, да јој реч во -
ђа зву чи ја че, чвр сто.

„А тек Вожд! Чвр сто и ча сно. За по вед нич ки и му шки.“
И вра ти слу ша ли цу на апа рат.
Вра ти смо, адво кат ски ре че но, све у пре ђа шње ста ње.
Тад об ја сних да не бих оти шао, чак и да имам ту, у то

вре ме, ве ли ку су му. Оно што сам имао од на гра да и хо но -
ра ра мо рао сам да раз де лим бра ћи и се стра ма од стри ца,
кад су до бе гли из Ме то хи је. Сва ком по не што, док се сна ђу.

Углав ном, би ла је та го спо ђа и при јат на, и при влач на.
Обе ћах да ћу јој до не ти јед ну од мо јих књи га, са по све том,
раз у ме се, и уоп ште, ако же ли, по не кад свра ти ти на ка фу.
Ма да, се тих се, не на ред них да на, јер мо рам да се се лим. Мој
та да шњи ста но да вац, за по слен у не кој штам па ри ји, био је
фа на тич но при вр жен баш оном ли де ру и ње го вој же ни код
ко је се иде са мо са све жњем хи ља дар ки...

Ни сам ви ше мо гао да из др жим. Сва ко ве че је про ве ра -
вао да ли сто јим на про зо ру са ули це, лу пам ли у шер пу у
вре ме ре жим ског ТВ днев ни ка. Кад ме ду го ни је ни чуо, ни
ви део, са че као ме на сте пе ни шту, са осме хом: 

„За што ви, го спо ди не, не уче ству је те у оп ште на род ном
про те сту?!“

Био сам до бре во ље. Уз вра тих још ши рим раз вла че њем
уста. 

Из ја вих, по сла нич ки те а трал но: 
„За то, га зда, што ме ви сву да за сту па те. Тек сте се, та ко -

ре ћи, вра ти ли са Ушћа, на Но вом Бе о гра ду, где сте као је -
дан од ми ли он при сут них кли ца ли оно ме, оном истом ко ме
са да зви жди те и уда ра те у шер пе, лон це и ко ри та. Уоста -
лом, сам ци као ја и не ма ју од го ва ра ју ће по су ђе.“

По сле два да на, као да ни је схва тио, он се, око се дам уве -
че, по ја вио са ли ме ним ко ри том, у ко ме је си пао жи то ко -
ко шка ма.

Но си те то, ре кох, док сам иоле нор ма лан.
„Али лим до бро од је ку је.“
Имао је ли це ту по ум ни ка. Или је луд. Или је та ко за по -

че ло по је ди нач но лу ди ло, ко је, у зби ру, по ста је оп ште.
То ме чак сми ри. Ре кох: 
„Мо гу да при ста нем без ма ло на све, али не мо гу да уче -

ству јем у соп стве ном по ни жа ва њу. По гла ви то, ако је до шло

ода кле нам не тре ба. Или, ако на ру че но... Не го, мај сто ре,
ко ли ко тра жи те за от ка зни рок. Ки ри ју сте при ми ли до
кра ја ју на.“

Ипак ни је био то ли ко бле сав. 
„Са мо за по ла ме се ца. Све га два де сет и по хи ља да. Од -

но сно, 125 ма ра ка.“
По сле шест да на, кад је ви део ка ко уно сим ства ри у ка -

ми о нет са ци ра дом, из гу рао је же ну на сте пе ни ште да узме
кљу че ве и но вац....

Учи нио ми услу гу. На шао сам стан у дру гој по преч ној
ули ци код јед не ти хе мла де же не, са ме у дру гом де лу ста на,
са по себ ним ула зом. Су пруг, та ко ђе млад, док тор ве те ри не,
бе ше у Хо лан ди ји, на не кој ше сто ме сеч ној спе ци ја ли за ци ји.

У по чет ку, све док ни су сти гли пр ви ра чу ни за део ста -
на у ко јем сам жи вео ја, рет ко смо се ви ђа ли. Чак ни су сре -
та ли. Она је од ла зи ла ра но, ра ди ла је у Агробан ци, ја сам,
опет, био че сто ван Бе о гра да, вра ћао се ка сно са го сто ва ња.
А кад су, сре ди ном ју ла, при сти гли ра чу ни за те ле фон, стру -
ју, во до вод и ста на ри ну, по зва ла ме те ле фо ном са оне стра -
не зи да, и ка за ла да је при ста ви ла ка фу.

Мо гу ре ћи да сам се из не на дио ка ко се са њом ла ко раз -
го ва ра. Има ла је обра зо ва ње ви ше не го што је би ло по треб -
но бан кар ском чи нов ни ку. Па са мо, при ча ју ћи о све му и
сва че му, сти гли смо до мог бив шег ста но дав ца.

Ксе ни ја, та ко се зва ла го спо ђа Стру јић, ов де је, у при -
зем ној ку ћи би ла ро ђе на, ту је од ра сла, из ме ђу три гро бља:
Осло бо ди ла ца Бе о гра да, Је вреј ског и Но вог гро бља. И зна -
ла је све о ти пу ко ји је во лео да лу па у шер пе.

Ма ло се на сме ја ла, кад сам јој пре при чао наш раз лаз, и
ка за ла ка ко је ње гов ујак био тр го вац во ском, и ту ку ћу на
спрат гра дио док је по ха ђа ла основ ну шко лу. Али, кад је
оста рио, као удо вац без де це, до вео је се стри ћа из не ког се -
ла крај Уне, да га па зи, а он ње га да шко лу је. Па се до го ди ло
да је ујак кло нуо баш кад тре ба. Онај де чак је већ имао осам -
на ест го ди на и ди пло му не ке сред ње тех нич ке, или ма шин -
ске шко ле.

Мо жда су бр зом кра ју ње го вог уја ка, до да ла је, до при не -
ле обил не пор ци је швар гле, ка вур ме и ко ба си ца.

По но во се осмех ну ла, кад ме упи та ла: 
„Је сте ли ви де ли оне ку ћи це од шпер-пло ча и тер-па пи -

ра у авли ји?“
„Је сам. Од о зго, из ку хи ње. Ни сам си ла зио.“
„Те шу пе, има их че ти ри, скле пао је од шпер-пло ча и

тер-па пи ра чим су по че ле да при сти жу из бе гли це. До бро
му је до шла че сма у авли ји. Не знам ко ли ко им узи ма ме -
сеч но.“

„По осам хи ља да. Осам де сет ма ра ка.“
...Раз го ва ра ју ћи у ње ном ста ну све че шће, при ме тио сам

из ве стан осе ћај уса мље но сти. Из ка зи ва ла га је на по сре дан
на чин. И за то ме по зи ва ла и кад ра чу ни ни су би ли по вод. 

Не ми нов но, збли жи ли смо се. До тле, да ме бла го пре ко -
ре ла за не ке па су се о же не ма у Кра љи ци за ба ве, ко ју сам јој
дао од мах по сле усе ље ња. 

Мој од нос се мо гао по ре ди ти са од но сом не ког ста ри јег
пре ма не ком мла ђем из сво га ро да. За то се и до го ди ло да
сам се збу нио, смео, кад ми је кра јем сеп тем бра, око де сет
уве че, не ко за зво нио на вра та. 

„До не ла сам ра чу не“, ре че.
Ис под кућ не ха љи не има ла је та ко ду гу спа ва ћи цу да се

па пу че ни су ви де ле. Оне злат но сме ђе па пу че у ко ји ма
је хо да ла, док смо пи ли ка фу у ње ном ста ну.
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Пре ма јед ној, уоста лом тач ној фло ску ли, мо ра да про ђе
де це ни ја по сле пи шче ве смр ти да би се ви де ло да ли

ње го во де ло пре жи вља ва до ла зе ће до ба и уку се. Та ко гле -
да ју ћи, пе снич ко име Ср бе Ми тро ви ћа пре шло је по ло ви ну
пу та. И кад чи та мо ње го ву по е зи ју, ви ди мо да је она жи ва и
убе дљи ва – а за оне ко ји зна ју да чи та ју, на од ре ђен на чин
жи вља и убе дљи ви ја не го за пе сни ко вог зем ног жи во та.

Ср ба Ми тро вић је кре нуо с мар ги не, про стор не и вре -
мен ске, ја вив ши се ре ла тив но ка сно пр вом књи гом Ме та -
стро фе. За тим су у ма ње- ви ше пра вил ним рит мо ви ма из -
ла зи ле ње го ве но ве књи ге, углав ном збир ке пе са ма – Оп -
ко ра че ња, Под не на Те ра зи ја ма, Опис и тру ње, Жа о ба, Ло -
сти на... Спре тан у мо дер ном ри мо ва ном сти ху, Ср ба Ми -
тро вић је ипак пред ност да вао сло бод ном сти ху и јед ној
вр сти сти ша не, че сто ис по вед не на ра ци је. Дис кре тан и не -
на ме тљив као чо век, Ср ба Ми тро вић је та кав оста јао и у
трет ма ну опо рог и пре ци зног сти хо ва ња, нај че шће се ба -
ве ћи гра дом, Бе о гра дом, и мо дер ним чо ве ком, ци ви ли за -
ци јом и тра ја њем. Еру ди та а не склон фан та зи ра њу, упо ри -
ште је на ла зио у вла сти том жи вот ном ис ку ству, кул ту ри и
сно ви ма.

Од ла зе ћи у по вре ме не по се те код пе сни ка, ко јег су кон -
стант но ки њи ли ра зни здрав стве ни про бле ми, увек ми се
по глед за у ста вљао на два ви со ка, на спрам на зи да „на та па -
ци ра на“ књи га ма од по да до пла фо на, на на ро чи тој при -
руч ној вр те шци с реч ни ци ма, на ком пју те ру за рад ним сто -
лом че ло пе сни ко ве по сте ље и на цр но-бе лом пор тре ту Хју
Вин станa Од на, ко ји је др жао тик крај ми ша. Во лео је да
раз го ва ра мо о по е зи ји, о по је ди нач ним пе сма ма, о пе сни -
ци ма и опу си ма, о кре та њи ма у по е зи ји – али, упо зо рио ме
је на по чет ку тих са ста на ка, кра јем 80-их: – Пав ко ви ћу, мо -
ра мо да бу демo ис кре ни и без ми ло сти. Да не тр то му ди мо
и око ли ши мо...

У рад ну со бу овог нај бе о град ски јег пе сни ка до ла зи ли су
и дру ги и он је по вре ме но по ми њао њи хо ва име на: – Ју че
је би ла Та ња, или: – Пре кју че ми је до ла зио Ми лан Ђор ђе -
вић. Во лео је Ср ба да се дру жи с пе сни ци ма и пре во ди о ци -
ма и да раз го ва ра.

Ср ба Ми тро вић је по зна вао и пре во дио са вре ме ну ан -
гло а ме рич ку по е зи ју, би ра ју ћи пе сни ке ко ји су га под сти -
ца ли да и сам пи ше, и на сто је ћи да у јед но там но и хер ме -
тич но до ба срп ску ли ри ку учи ни мо дер ном и отво ре ном.
Слу ша ју ћи ње го ве за мер ке на „на цо шке“ те ме и „по е те“,
чи ни ло ми се не кад да слу шам са мог се бе: – Пав ко ви ћу,
обра ћао ми се: – То је ко је шта, а ја сам од го ва рао: – Ср бо, у
пра ву сте. По што је сла би је чуо, не кад бих по но вио: – У
пра ву сте, у пра ву сте, Ср бо! Он је кли мао гла вом, гле да ју -

ћи ме пре ко окви ра на о ча ра: – На ше ко је шта ри је, – па би
од мах нуо ру ком и уз дах нуо: – Али та кве су на ше при ли ке.

Ср ба Ми тро вић је пи сао искљу чи во сти хо ве, пе сме и
по е ме, ни је га за ни ма ла про за, као по ље кре а ци је, ма да је
пра тио и њу, чи та ју ћи и пре ве де не и до ма ће про за и сте и
есе ји сте. Нер ви ра ли су га (де)ба лан си мо ћи у срп ској кул -
ту ри, али ни је до зво ља вао да му то за мра чи ви дик, сна ла -
зио се као рет ко ко и у ха и куу и у ду гој, ду гој по е ми Би бли -
о те ци. У се ри о зној оп сер ва ци ји о про ла зно сти и сми слу, и
са ти рич ком кро ки ју о на шим на ра ви ма и „ори ђи на ли ма“.

Спре ман да пе снич ки ре а гу је на екс цен три чан мо тив -
ски под сти цај, Ср ба Ми тро вић је био спре ман да по е зи ју
по сма тра и као нај сло же ни ји сло је вит го вор кул ту ре, и у
оба хо ри зон та – оном на из глед по вр шном, и оном на из -
глед ду бо ком – успе вао је да го во ри убе дљи во и му дро. Му -
дрост је, у ства ри, пра ва реч, ко ја би по кри ва ла по ет ски го -
вор овог пе сни ка са Дор ћо ла, пе сни ка кул ту ре и ди ја ло га.

Дру же ње са Ср бом и раз го во ри о по е зи ји да ли су ми
ви ше зна ња не го сту ди је, си гу ран сам у то – и сад, по ла де -
це ни је од ње го ве смр ти чу јем Ср бин дра ги глас ко ји ка же:
– По е зи ја с ве ли ким П, или ка же: – Тра ја шност, и осмех не
се над со бом, на да мном, над це лим све том. 

Ва са Пав ко вић

СР БА МИ ТРО ВИЋ, ПЕ СНИЧ КИ МУ ДРАЦ
– О пе то го ди шњи ци смр ти –

Снимио
Раде Милисављевић, 1997.
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Срба Митровић
ДЕВЕТ ПЕСАМА
И НЕ ХОДИМО ВИШЕ

И не ходимо више, стали смо
У мирну матицу посред булевара;
Ту се сустичу светла блеском раздвојена:
На пешачком острву што трепти,
Ал се не помера:

Загрејане машине хукћу, поштујући
Ред осликан радом семафора,
Наметнут, јер сад непримерен
Ремети проток пристиглих возила:
Крута би воља непрегледан след стицаја
Да свлада, ал слепа за промене
У премоћан се хаос измеће.

И раздирућа бука једва се стишава
У недохватан извор што неусмерен титра
Све даље, односећи нашу прирођену представу
Да свет је овај јасности намењен – 
И нама. 

(из књиге Опкорачења, 1975)

РУШ

Пробудих се у зору,
Сан ме беше срвао,
Нагло сам се тргао
Ко пред самом судбином.
Питам себе узалуд:
О чему сам сањао,
Шта сам то угледао,
Чег сам се престравио?

Сан ми је ишчилео
Ко сав живот пређашњи:
Ничега се не сећам,
Самог себе не видим
До ко неког од сутра.
Нема више сећања
Већ само још падање
У бескрајни заборав – 
Теже га испунити
Но васколко сећање.

(из књиге Подне на Теразијама, 1983)

ВИЗИЈА

Био сам тамо
Где тебе нема,
У фабрици.

Ћух топал пирка,
Непрозир титра
Ледним сазнањем;

Не, нема речи,
Дим се витла,
Слутња сама:

Можемо ли се 
Још препознати
У севу погледа?
У мимоходу
Немо устукнух,
Очи говоре:

Нема више лажи,
Ово је земља зла,
Ово је пакао.

(из књиге Опис и труње, 1984)

НА ПУТ

На пут! Напусти виђено!
На зрачној шалупи ноћи
Заплови у бескрај.

За тобом у прикрајку,
Док трака се звежђа одмотава,
Без наде и без смера
Немогућ оста твој рај.

(из књиге Шума која лебди, 1991)

ДУША

Уз прејак лепет
Душа се диже,
Птица у патњи устрајна,
Слепа, прастара
Незналица.

(из књиге Жаоба, 1993)
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НЕЗНАЊЕ ПЕВА

Незнање пева
У мрачној шуми

О сласти, о прелести,
Пипаво хрли да се освести,
Ал више неће певати

Већ плакати
У истој шуми од вести.

Незнање пева
У мајонезу

О штирку, гаћама, преши,
Понизно жури да се утеши,
Ал више неће певати

Већ плакати
У истој запетој мрежи.

Незнање пева
У несвести

О порубу, о кланцу пустом,
Безглаво чека да загусти,
Ал више неће певати

Већ плакати
У истој соби с лустером.

Незнање пева,
Ћутати не зна.

Куштраво, умивено, у снази,
Купа се, брбоће, кези, мази,
Ал више неће певати

Већ плакати
У истој води у вази.

(из књиге Снимци за панораму, 1996)

ИСТИНА

Да, истина је рецимо и то:
Живи смо! Ал и та насушна истина
Пред очима се многим
Обзнањује као лаж.

(из књиге Узмицање, 1999)

ДА ЛИ?

Све згоре
Пред долазећом ноћи!
Рука се пепелна пружи
Да ме зграби,
Али се расу
У спрженој зори,
У самртном часу.

(из књиге Ноћ и сан, 2002)

ВРТЛОЖЕЊЕ

Вреди ли рећи
На погрешном смо путу,
Сви скупа
И свако у себи,
Ако је то 
Неизбежно и једино
Лице судбине
Дато и изабрано
На пречац у тишини
Пусте васионске ноћи?
И колико
То можеш знати
Баш ти
Док премишљајући
Бираш канале на телевизору?
Тако баш
Питаш се и сада
Глeдајући слику летњег прозрачног неба
На десктопу
Како се поступно затамњује
Док ти дремаш
Као текст започетог ћутања.

(из књиге Разговет ил вртлог, 2003)
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РЕЧ АУТОРА

Вла ди мир Ко пицл

АМО МИ ЛУ РУ КУ, 
ПЕ СНИЧ КОМ ХАЈ ДУ КУ

Ко сам ја? 
Шта пи шем, шта сам на пи сао? 
Ка ко, за што, ко ме на ра дост сем ме ни и пе сми ца ма ко -

је су та ко на ста ле, Му зи на че да по ста ле?
И мо ја че да, ко пу ла тив на с Му зом, по ма ло, баш као и

на слов ко јим сам их нат пи сао, са ни кад пре жа ље ним &.
Ех, на слов. Ако је до ње га, или од ње га, он мо жда не

зна чи ви ше од оно га што у ње му пи ше. Што мо же да се
про чи та или не про чи та, ако се чи та. 

27 пе са ма: тен ко ви и лу не. Пе сми це се те пу не, ре кло би
се а да се и не чи та. 

Али, чи та се. Је дан Бо јан чак и бро јао, па от крио да у
књи зи не ма 27 пе са ма, не го 26. Где је она јед на – пи та се он,
а пи там се и ја.

Јер хтео сам баш 27, као оних 87 пе са ма МП, са мо ма ње,
јер ви ше као да ви ше и не по сто ји, или по сто ји али не игра.

А ја во лим плес. Да се игра, да се игром чи ни по ба шти -
ни, по ме се чи ни, ма кар и на сит но.

Отуд лу не, мо жда и ср не: да би по па сле тен ко ве. Мо -
жда, као и сва ко мо жда, око ко га се ло ма та мо по пе сми и
по ја ви, све док се Му за не на ја ви.

Јер и она мо жда спа ва, а мо жда је са мо веч но буд на,
што се не ка ко сво ди на исто, сем док је ту. 

...Амо ми лу ру ку, а по не кад и но гу. Бар по не кад.
Та ко је с Му за ма, тим на шим на о па ко бес те ле сно пре о -

ста лим си ре на ма, што са ми смо кри ви, ако смо кри ви, јер
са ми смо би ра ли да де вој ке би ра ју, као што пе сме нас би ра ју.

Идем, па ме иза бе ре, па ма ло рит ми зу јем то још не жи во
за да то, па ман трам да га ба рем на ка ши чи ци ка кве не си -
гур не фра зе ожи вим, то ни чи је и сва чи је де те, па ста нем да
га за пи шем. Па по сле не мо гу да про чи там. 

За то пи шем, да мо гу да про чи там шта сам на пи сао, ко
је то за пи сао и за што сам ја тај КО.

Во лим пе сме, во лим ви ту је лу, за до вољ ства осе ћај по
те лу. Те лу пе сме. Па ако и ни смо по е тич ни, бар смо еро -
тич ни, свр сис ход но би о е лек трич ни. Што но ка жу – до ста
еклек тич ни. За то ме и не ма код сва чи јих те ма. Сем кад ве -
дро сур фу јем по њи ма, као ле то ко ме ни је зи ма.

Ах, та ко во лим џез, кад га не слу шам.
А кад слу шам, ја чу јем олу ју. Олу ју би ћа и не би ћа, ћу -

тљи вих пла ни на и не ста лих во зо ва, од бе глих су жа ња и ни -
чи јих го спо да ра. Го спо да ри ца но ћи, со ба ра да на. Ви дим
оног је жа, је жи ћа ко га знам из ба ште мо јих при ја те ља али
ни ње га ни при ја те ље одав но не ви ђам. Где су они са да – ти
лањ ски сне го ви? Где смо ми, за пра во, ако смо уоп ште ика -
кво ми, та чуд на фор ма мно жи не ко ју зна мо са мо из при -

ну де је зи ка. Гра ма ти ка нас учи да по сто ји мо, и ка ко да по -
сто ји мо у је зи ку, али је зик ка же дру га чи је, да је све то мо -
жда, да ми мо жда са мо пи ше мо и да је све на ше, у мно жи -
ни, са свим не из ве сно као и јед ни на, као оно не по но вљи во
ја ко је оста је на пи са но као да смо га мо жда баш ми на пи -
са ли, мо жда ми и Му зе, а мо жда и ја.

Ах, до  ђа во ла! А мо жда и до оног што се не узи ма у уста
тек та ко, ка ко књи га ка же. А књи га не ла же, она са мо ле -
жи и че ка да је не ко отво ри. 

Не мо ра ни да је чи та, до вољ но да је та ко др жи, као ни -
ко зве зду.

Та ко и ја. Ма ло др жим, ма ло при по ве дам, ма ло не бу у
зве зди це гле дам.

Па кад се на гле дам не мо рам ни да пи шем, већ је на пи -
са но.

Отуд са мо 27 пе са ма. Не баш крат ких ал’ ни по го ле мих,
к’о да их Го ле му, да их чи та, спре мих. Или Не ком Дру гом,
Ни че му ко је нас че ка.

О, да! Или – О, не!?
Ко ће зна ти? Јер не ра ди се ту о зна њу. Зна ње са мо ву че

та љи ге Дру гог зна ња и увек че ка не ки ред, у не ком ре ду,
ко ји ни је наш ред, или ни је уоп ште.

Ми, да кле, са мо сто ји мо, и са мо че ка мо, сем кад пе ва мо
да сто ји мо и че ка мо, да лег не мо, да не што по лег не мо.

За то ле жи сав свет, а ми смо му на дла ну, тој на шој ку -
ћи ци ко ја нас по сма тра као што ми по сма тра мо њу, мал ко
ла жљи ви и спрем ни да сво је ре чи да мо свим оп се на ма.

Хва ла им, а хва ла и на ма. Хва ла ме ни и те би, ти дра ги
чи та о че, ми ла ми утва ро од жи вих ре чи и об ли ка, оних ко -
је знам и оних ко је не знам, као да их ни сам ја из го во рио,
ни ти за пи сао.

За то во лим си ре не. Оне бар не по сто је, као што ни ми
не по сто ји мо баш сва ко га да на, они не сва ко днев ни ми,
што је за пра во мит, мит о пе сни ку по врат ни ку ко ји ће увек
до ћи, по сле сва ке но ћи, да не што ка же, не ком се би, и не -
ком уоп ште, оном ко га не ма.

За то пи шем, за то што сам ди сао пре и за то што са да пи -
шем да ви дим где сам то ди сао и шта.

То је то. Свет ми је мио. Мио сам и сам се би, по го то во
кад пи шем, па на пи шем, јер знам да и ци га ре та че ка тај час,
да бих је за па лио.

О па ље њу је реч.
Опа лио сам је, као из пу шке, ову бе ле шку, би о бе ле шку

ко ја не ла же јер и не ма шта да ка же, сем да пи сац пи ше а
пе сник пе ва.

А ко пе ва, тај вам зло не ми сли, кол’ко год се у чи -
та њу сти сли!
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Је ле на Лен голд

ПО Е ЗИ ЈА КАО СИ ГУР НА КУ ЋА

Љу ди во ле да дру ге љу де, а кат кад и се бе, свр ста ва ју у
по је ди не, ка ко се то да нас ком пју тер ским је зи ком ка -

же, фол де ре. Чи ни мо то нај че шће из вр ло бе ниг них на ме -
ра, на и ме, да би смо лак ше раз у ме ли дру ге љу де, сме шта ју -
ћи их у гру пу за ко ју ве ру је мо да јој по не ким на шим ме ри -
ли ма при па да ју. Те сам се та ко и ја, пре два де сет го ди на из -
ми го љи ла из фол де ра под име ном по е зи ја и уба ци ла се у
фол дер по но си тог име на – про за. Ве ро ва ла сам да ћу у том
фол де ру и скон ча ти. Но, ка ко је жи вот, а на ро чи то жи вот
јед ног умет ни ка, све са мо не пред ви дљив, де си ло се да сам
не ким нео бич ним сти ца јем окол но сти, што лич них, а што
књи жев них, учи ни ла ко рак у прав цу за ко ји ни са ма не
знам да ли је ко рак у про шлост или у бу дућ ност. У сва ком
слу ча ју, као и увек кад кро чи те у по е зи ју, био је то ко рак са
ли ти це у безд но. По сле два де сет го ди на, ето ме не по но во у
фол де ру по е зи ја.

Имам до вољ но го ди на иза се бе да сам зна ла да ће ме
пи та ти, но ви на ри, књи жев ни кри ти ча ри, зна ни и не зна ни
те о ре ти ча ри, зна ла сам да ће ме пи та ти ка ко се то де си ло,
за што се то де си ло, шта ме је на то на ве ло, у ко јој је ве зи
мо ја по е зи ја сад са оном по е зи јом пре два де сет и три де сет
го ди на, зна ла сам да ће ме под се ћа ти на не ку мо ју дав ну пе -
сму у ко јој сам је ре тич ки из ја ви ла да ни сам ја на пу сти ла
по е зи ју већ је она на пу сти ла ме не, све сам зна ла шта ће да
ми се де си... И зна ла сам да би тре ба ло да при пре мим ко -
ли ко-то ли ко сми сле не од го во ре на сва ова пи та ња. Али,
ка ко је уоп ште мо гу ће да ти ра ци о нал но об ја шње ње за ира -
ци о нал ну по ја ву? На не ким да ле ким остр ви ма у још да љим
мо ри ма де си ло се јед ном да се хи ља де дел фи на на су ка ло на
оба лу. До шли су ту и умр ли су ту. Ни је их на не ла ни ка ква
мор ска стру ја, ни је их из ба ци ла ни ка ква вре мен ска не по -
го да, ни шта ра ци о нал но и на уч но об ја шњи во ни је се до го -
ди ло, па ипак – хи ља де и хи ља де дел фи на скон ча ло је на
оба ли тог да ле ког остр ва. Од го вор за ову нео бич ну по ја ву
на га ђа ло је мно го зна ме ни тих по зна ва ла ца мо ра и дел фи -
на, али пра ви од го вор ни су на шли. Да кле, ако они ни су на -
шли од го вор за ове дел фи не, за др жа вам пра во да ни ја не
на ђем од го вор на пи та ње за што сам се би до зво ли ла ту лу -
дост да по бр кам соп стве не фол де ре. Оста ју ми, баш као и
оним на уч ни ци ма, са мо на га ђа ња. Чо век до ђе у из ве сне го -
ди не ка да му до та да шња об лич ја соп стве ног жи во та по ста -
ну не до вољ на да би се и да ље кроз њих тра жио, да би и да -
ље са мо кроз њих ко му ни ци рао са со бом, са све том и са
оним што је из ван соп ства и из ван све та. Чо век до ђе у го -
ди не ка да угле да са мог се бе, из ме ште ног, ис ко ше ног, се бе
на лик оно ме ко ји је не кад био, а опет са свим дру га чи јег.
До ђе у го ди не ка да од јед ном за чу је не ки – до зво ли те ми тај

па те тич ни из раз – зов! Тај зов, у из ве сном сми слу, до ла зи
од не куд из про шло сти, али исто вре ме но, глас ко ји га зо ве
одав но ни је мла да лач ки. Исто вре ме но је и ре зиг ни ран и
ус хи ћен тај глас. У све је спре ман да по ве ру је, и ни че му се
не на да. За љу био би се већ да нас, да има у ко га, и исто вре -
ме но зна да му та љу бав не ће до не ти ни шта осим не сре ће.
Ис ко чио би из сво је ко же, и у исто вре ме остао би до кра ја
све та у не ком свом ти хом углу, сна тре ћи не ку сво ју кон -
тем пла ци ју. Реч ју, раз ди ру га су прот но сти. 

Не знам ка ко је са дру ги ма, илу зи ја је ве ро ва ти да по -
зна је мо дру ге. Мо гу, са из ве сном до зом нео бјек тив не пре -
ци зно сти, да све до чим са мо о се би. Ка да у овим го ди на ма
из не на да и без на ја ве од јед ном по но во оде те у по е зи ју, ја -
сно је да ни сте има ли куд. Од ла зак у по е зи ју вам у том сми -
слу до ђе као од ла зак у си гур ну ку ћу. Сед не те та мо, на не ки
ка уч ко ји ни је ваш, спу сти те гла ву на ја стук ко ји ни је ваш,
гле да те кроз про зор ко ји ни је ваш, и стре пи те од оно га што
је са оне стра не про зо ра. Јер до бро зна те: кад-тад по но во
ће те мо ра ти да иза ђете у свет и да га по гле да те у очи. Чим
се по вра ти те, чим при ку пи те сна гу за на ста вак, чим се усу -
ди те да се ухва ти те у ко штац са сво јим де мо ни ма. Жи вот
ко ји ће вас та мо на по љу са че ка ти, зна те то до бро, на све ће
ли чи ти са мо не на по е зи ју. Би ће су ро во и би ће не ми ло срд -
но. И за то не ко вре ме се ди те у свом скром ном уто чи шту,
ко ли ко да ухва ти те ва здух и по ми ри те се са ба нал ним, а та -
ко те шким, чи ње ни ца ма свог жи во та: вре ме про ла зи пре -
бр зо, жи вот је ужа сно кра так, дан је не под но шљи во ду га -
чак, са мо ћа је не из бе жно ста ње ства ри, смрт се не да за о -
би ћи. Све са ма див на оп шта ме ста, што би ре као Ва ва Хри -
стић. У по е зи ју уђе те кад бол због све сти о оп штим ме сти -
ма по ста не не под но шљив и не пре гле дан. А по сле то га пре -
ста је те да пра ви те пла но ве. Зна те да та ко не што као што је
план за пра во не по сто ји. И пу шта те да вас сва ки сле де ћи
дан из не на ди.
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ПРОЗА

Пре драг Бра јо вић

ГРАДОВИ

ПА РИЗ

Ни ка да ни си био у том гра ду а ипак знаш ка ко из гле да.
Рас по зна јеш га по Ај фе ло вом тор њу, ко ји по но сно

штр чи са раз глед ни ца и фо то гра фи ја. Ис пред ње га сли ка ју
се де вој ке жељ не ве ли ког све та. Оне ве шти је на ме сте се та -
ко да им се Ај фе лов то рањ по ја ви на дла ну, као на го ве штај
бу ду ћих успе ха. По сле те фо то гра фи је по ка зу ју сво јим ста -
ри јим љу бав ни ци ма. Они с ра се ја ном па жњом слу ша ју
при че о Гра ду све тло сти, ко ји им је да лек и не при вла чи их.
При вла че их те мла де де вој ке ко је тра же оно што ни је дан
град не мо же пру жи ти. Об у че не су у фар мер ке и бе ле па -
ти ке. На сли ка ма су под бо че не на ле ву или де сну но гу, да
би се обли не њи хо вих бе да ра и стру ка што ја сни је оцр та -
ле. Кат кад оду и до Бу лоњ ске шу ме, али све шу ме овог све -
та на ли ку ју јед на на дру гу. Знам да је ова у ко ју гле дам се де -
ла на зе ле ној клу пи на пра вље ној од три да ске на про стим
ме тал ним окви ри ма. Би ла је ски ну ла тек сас-јак ну и по ло -
жи ла је пре ко на сло на док је че ка ла да кре ну на зад, ме ђу
др во ре де згра да и не по зна те љу де. Ни је при ме ти ла да је
по крај ње пао лист с др ве та. Да, ка жем, за и ста је ле па. Тре -
ба ве че рас да се ви диш с њом? О че му при ча те, ста ри ји си
од ње ско ро два де сет го ди на? Он углав ном слу ша, а она
при ча. По сле во де љу бав. Ле по му је, али она ни је је ди на.
И опет на те ле фо ну гле дам фо то гра фи је. Гра до ви су ми по -
зна ти а ли ца у њи ма иона ко до ла зе и од ла зе. Твој жи вот је
Бу лоњ ска шу ма, ка жем. Шта то зна чи? Не знам. Тек она ко.
Па ло ми је на па мет.

БЕ О ГРАД

За бо ра вио сам јој име. Ве че рас се на ла зи с њи ма тро ји -
цом. Жу ри да што пре за вр ши с по слом и ауто бу сом се

од ве зе на са ста нак. Ула зи у не по знат стан на Ал ти ни, за -
тва ра вра та и ви ди да су сви већ сти гли. Је ди ни ко јег до бро
по зна је узи ма јој јак ну и ру ком не хај но по ка зу је на оста ле.
Зна их из ви ђе ња, од ра ста ли су у истом кра ју. По здра вља
се сти дљи во и ти хо. Од лич но што си до шла. Од лич но што
смо сви до шли. За тим: не ко од ове тро ји це по чи ње да је
љу би. Не ко јој рас коп ча ва брус хал тер и ски да ко шу љу.
Чуч ну ла је и че ка да се сва тро ји ца оку пе око ње. За ми сли -
ла се и от пу ху је пра мен ко се са сво га че ла. Шна ле на ка и -
шу звец ка ју. По мо зи ми да от коп чам рај сфер шлус. По мо -
ћи ћу ти, ле пи мој. И по чи ње да се сме је. По сле је сме шта ју
на ста ри тро сед. Јед ном је за ро ни ла гла ву у кри ло а дру ги

јој от по за ди сти ска ку ко ве и рит мич но пре по на ма уда ра у
зад њи цу. Онај ко ји сто ји код вра та узео је мо бил ни те ле -
фон и по чео да сни ма. Сво је дру го ве по и мен це зо ве да се
окре ну и мах ну у ка ме ру. Ми слим да сам та да кре нуо. Па -
лим ко ла и укљу чу јем ра дио. Ка да се уми ва ла у ку па ти лу
био сам на при ла зу гра ду. Мом ци већ пи ју пи во и мр зи их
да је од ба це до ку ће. Без по здра ва је иза шла из ста на у ноћ
и ди гла па лац да сто пи ра. Стао сам. Увек ста неш? Ушла је у
ко ла, от пух ну ла пла ви пра мен са че ла и ре кла до кле иде.
Та да сам је упи тао: Ка ко се зо веш?

ЊУ ЈОРК

Је си ли си гу ран да по сто ји Ма рио Ба та ли? Имаш ње го ву
књи гу, с пот пи сом и сли ком, са ко је се сме је круп ни тр -

бу ша сти ку вар у бер му да ма и клом па ма. Ис под ње пи ше:
Ма рио Ба та ли. То ипак ни је до каз. Ка да би умео да га ви -
диш ка ко се да на свој мо тор и во зи се ули ца ма Со хоа и
Мен хет на, мо жда би по стао ствар ни ји? Ка да би умео да га
ви диш док у свом ре сто ра ну сец ка ли сто ве пер шу на и њи -
ма по си па је ло – круп не па ху ље сне га па да ју као раз ве ја ни
ма сла чак – мо жда би по ве ро вао? На вла чиш ка пут, об мо та -
ваш шал. Тре ба да пре ђеш ре ку? Тре ба да пре ђем ре ку, пре -
да мном ни је она Ис точ на, ова се са свим обич но зо ве, и кад
до ђем ку ћи, и кад Ма рио до ђе ку ћи, он кат кад узме књи гу
сти хо ва и чи та ка ко је не ко, дав но, пи сао о љу ди ма ко ји с
Мен хет на ре ком пре ла зе у Бру клин. И он пу ту је за јед но с
њи ма, сто ти на ма го ди на уна зад и на пред. У про ле ће и ка -
сно ле то Ма рио од ла зи до То ска не. Та мо пра ви ви но од
цр ног гро жђа. Ако га икад срет нем, тре ба ло би да га пи там:
Ма рио, ка да си био сре ћан? Ка да си пра вио ви но, ка да си
отва рао ре сто ран, ка да си ку по вао ви но град? Ка да угле даш
мо ре с ви ју га вог пу та? Ствар но, шта по ми слиш ка да угле -
даш мо ре? Ма рио Ба та ли ми ка же ка ко се с ро ди те љи ма ле -
ти во зио ко ли ма и гу рао гла ву кроз про зор, да му ве тар та -
ла са ко су, а он да би осе тио ми рис мо ра, и знао да је оно ту,
иза кри ви не. По ла ко ски дам ка пут и шал. На ци пе ла ма су
још две па ху ље сне га. Узи мам књи гу и на ла зим фо то гра -
фи ју. Ис под ње за и ста пи ше: Ма рио Ба та ли.
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ПОЕЗИЈА

Но ва По е зи ја је ци клус јав них чи та ња по е зи је ко ји се
од ви ја у окви ру ре дов ног књи жев но-три бин ског про гра ма
у До му кул ту ре Сту дент ски град у Бе о гра ду. Циљ про јек та
је пред ста вља ње и афир ма ци ја мла де и нај мла ђе ге не ра ци -
је пе сни ки ња и пе сни ка, ко ја је у по след њих не ко ли ко го -
ди на по че ла ја сно да се оцр та ва на ма пи са вре ме не срп ске
књи жев но сти. По чев ши од кра ја фе бру а ра па до сре ди не
ју на, на чи та њи ма ће на сту пи ти ви ше од че тр де сет аутор -
ки и ауто ра ро ђе них на кон 1975. го ди не. Као за вр шни сег -
мент ци клу са, пла ни ра но је да на је сен бу де об ја вљен па но -
рам ски збор ник ко ји ће по ред по е зи је са др жа ти и крат ке
ауто по е тич ке за пи се ауто ра, као и не ко ли ко кри тич ких
тек сто ва о мла дој пе снич кој сце ни.

За хва љу ју ћи пред у сре тљи во сти уред ни штва, у овом и
на ред ном из да њу Књи жев ног ма га зи на са по јед ном но вом
пе смом би ће пред ста вље ни уче сни ци ци клу са Но ва По е зи -
ја. Тај из бор од сли ка ва ква ли тет и по е тич ку ра зно вр сност
ко ја је по сто ји на сце ни: од тра ди ци о нал ни је усме ре них
ауто ра, ко ји се осла ња ју нај пре на нео сим бо ли стич ко на -
сле ђе на ше по е зи је, пре ко на ра ти ви зо ва них и фор мал но
не кон вен ци о нал них сти хо ва, пре све га ве ри стич ког и ис -
по вед ног ти па, са упли вом но вих тех но ло ги ја, ме ди ја и
поп-кул ту ре, до екс пе ри мен тал но ин спи ри са не по е зи је
усред сре ђе не пре вас ход но на је зик и са вре ме не те о риј ске
кон цеп те, ко ја би се услов но мо гла на зва ти нео- или транс-
аван гард ном. 

Про је кат Но ва По е зи ја из во ди се уз по др шку Ми ни -
стар ства кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног дру -
штва Ре пу бли ке Ср би је.

Г. Л.

Ален Бешић
окно
Понор у који зуриш без вртоглавице и страха
грубо тесаним каменом је омеђен – квадрат
модрине што нетремице на јужноме зиду зјапи
попут дјетињства. Ту си, лежиш наузнак на 
ободу годишњег доба, у петљи календара, 
и једна преспора мисао, кушајући уобличење, 

дуго пребира по рјечнику. Недовршиву је, 
помирен, слог по слог, шапатом сричеш: 
Описивање облака је вештина којом нисам 
овладао. И ето признања у ком сустичу се 
густина поднева и јаз у бићу. Овдје само 
треба бити. Голог срца. Умножавајући почетке. 
Укотвљен у сваки тренутак. А свијет ће да траје 
док траје екстаза. Кроз окно мотри те плавет. 
Смоква, у огњишту изникла, штедро пупа. 
Међу кровним гредама, задихан и устрептао, 
као покисло птиче шћућурио се Каирос. 
Данима неисписане странице дневника.

Урош Котлајић
XLI
Црни момак који не носи никакво име вуче
за косу ситну плаву девојку њој се то допада
говори пусти ме сви се смеју њене другарице
чекају његове знакове да виде његове дуге 

дуге руке је увијају сасвим случајно запињу
за кључ за шал њени праменови био сам толико
гладан у стомаку ми се стварало камење и
хладноћа у чашама су се налазила мала језера

двоје су се играли близу као бизони чекали су 
само да се сруше заједно само да се сруше 
заједно

Дејан Чанчаревић
SLEPI-END
Струготина последњег скидања пред силазак
Излазак из коже затворена дуга испод блага 

насртљивац
Груби граби граби граби облаке животињама птицама
Невиним девојкама завучена шака у светлост жеља
Нема куда да лети од камених крила ветровита
Кућа пада падавинама се нагомилава новац за гроб

НОВА ПОЕЗИЈА
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Да буде леп и пунопразан и мекан као последња
Топла реч имајући довољно времена на прелазима 
Пешаци штаке штакори ружичасти стомаци буреци 

подгојени 
Кеш кредити јастози кавијар жмирка под оштрицама 
Шљокица кашикица прогледа похлепом хране да једе
Халапљивац наслоњен на шанк стварности неки деда
Старац у сивом џемперу испија да пиво понуди
Странпутнику опијеном жељом засветле брже вожње
У очима против знакова означитеља стимулакрума 
Јефтиних јаја почетак света омфалос фалус пиљи 

нетремице
У вагине слинаве венеричне амбиције недреманим 

оком
Налепљене на плакате налепнице стицкер-коже 

зуреће билборде 
Брзина пролазак градом само једна коцкица је довољна
Шљокицама журбом погледавања мрак клубова 

дрмуса се
Димљивим прстима пипка у пролазу жвалавост 

балаваца
Није знаменитост него заменитост сличица стварности
Занемелост данас речито сипа магазинско знање
Информација за бољу животну вољу после клађења
Светско првенство портрета посисало клустрофобију 
Другостраност лица шиба на сваком кораку ћошак
Табла корак човек ћорак порука стомачна обмана
Обрасла лењим шакама ишчилелим из гробова вапи
Крај се неће десити крај се десио крај је премонтиран
Да све буде slepi-end.

Ивана Максић
СТРАХ ДА ЋУ ПОЧЕТИ 
ДА СЛУЖИМ

Регрути добре воље, ми ћемо имати зверску философију; 
за науку незналице, за комфор развратници; 

цркавање за свет који иде. 
То је прави марш. Напред, пут!

Рембо

Недостаје нам само језик којим бисмо 
артикулисали своју неслободу.

С. Жижек

прво пролазим поред перионице 
видим 

њега – увек је окренут леђима,
управља 

јаким млазом, и када је хладно,
ветровито,

потом иду мртвачки ковчези, 
прекопута болнице,

не видим 

крокодиле, крокодили су 
изумрли 

рекао ти је, уместо њих данас 
има 
176 библиотека, 

запамти

погледом на мртвачки ковчег 
један од многих мртвачких
ковчега
летимице, 

утврђујем:
да ли ишта значи што је 

полуотворен, да ли 
да би се 

разгледао, да ли 
ико разгледа 
нутрину 
ковчега, у њему се 

види 
нешто
свилено, нешто у шта се треба 

умотати, да ли је 
битно да  
буде нежно, глатко на додир, 
бело, 
мења ли ствари

настављам, гутајући прашину. 

потом пролазим поред пса, 
пас је миран, смушен: 
велики 
знак на огради: чувај се 
пса

сваки пут ковчези смештени 
тик 
до аутоперионице, теписи из 
чијих-све-не 
станова, али он прецизно 

упире 
млаз, одсечно и оштро,

занемарујући облак и 
пролазнике, 

занемарујући 
дисање.

све већа сужења, умор од 
истог 
пута. 
страх, страх да ћу 
заборавити 
да
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пишем 
мислим, 

страх да се заборавља 
након
оног што се десило, да се 
заборавља 
да се 

деси, да ћу почети 
да 

служим, да 
време 
брише способности, да 
успорава
мишљење, да 
га више 

немам.

Ника Душанов
ПОРТРЕТИ

I ride in a decorated carriage,
My darling rides a blue-white horse.

Where should we tie the knot for our heart?
Under the Xiling pine and cypress.

Su Xiaoxixo, кинеска куртизана, 5. век

ALEXIS TEXAS (1985)

Оде једна птица црвеног кљуна
Дође један војник са црвеним носем
Дође једна птица
Оде један војник
Ох, Боже,
Њихови кораци, 
Њихови доласци и одласци,
Њихови поздрави и смене страже.

ЕВА АНГЕЛИНА (1985)

Да, са Драгим ћу бити у гори!
Гледаћемо Њихов Град у долини
Месец како вечера Њихове псе.
Провући ћемо жицу кроз наша тела
Трновиту као руже,
Крваву и страшну
При сваком растанку.

ASHLYNN BROOKE (1985)

Сунчева светлост на прозору собе
Моја златна коса
И капи меда 
У сигурном сјају.

Кугле од месинга
Четири су мала сунца 
Мога  кревета.

Шта ће овде твоје Црно Око?

Бојан Самсон
СОКРАТ
Седимо у бившој кафани, а сада 
набуџеној, прескупој и испразној 
кафани, моје друштво са факса и ја. 
Као и увек, све је ту: флаше, чаше, 
цигарете, дим и мрак. Посегнувши за 
пепељаром, Ника ми каже да сам ја 
само наизглед човек мере и склада: 
фин, културан, промишљен, итд. Корифеј 
самоконтроле и разума. Заправо, ти си 
као антички сатир, пун страсти и жеља, пун 
нагона који се крчкају иза те углађене 
маске, рече Ника између два дима 
цигарете. Преостало ми је само да 
потегнем још један гутљај пива. И да 
пре тога кроз осмех цитирам Сократа: 
Господине, ви ме одлично познајете!

Марија Цветковић
НЕЧИЈА МРТВА МАЈКА У СНУ
Претходно мртва мајка, сад опет у гостима.
А ми се питамо, 
гостећи је,
а је л‘ умрла
је ли стварно умрла.
Она у пар назнака даје савете
у вези исхране и одевања свог јединог детета
док ми седимо, затечени,
питамо се 
да л‘ зна
да смо га се одрекли,
да нисмо у вези.
Свако на својој страни седи.

На крају испраћања,
моја мајка претпоставља
да болест од које је ова умрла
није била толико опасна
па је зато устала. 
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Горан Коруновић
ДОДИР СИЛЕ
постоји деоница времена коју не може
да одмери ни најплеменитије сечиво,
распон током ког се не би зачела
ни метаморфоза хране
прокапале у моћан желудац,

пукотина чије умножавање
не би наговестило никакав отвор
између прошлости и будућности;
још увек је без правог почетка,
док ненадано, на нестабилном тлу,

над повијеним дремљивим леђима, 
урушава се зид мирне радне собе;
све ближе је нежељени тренутак,
све је извесније да неће се зауставити
пре придигнутих затечених плећа,

тај компактни одломак
најпоузданијег железа и бетона;
у неминовном приклањању,
већ се очекује то неуочљиво трајање,
зачетак привијен уз окончање,

граница мерљивих само док убрзана
плоча, њен најфинији део пријатних
неравнина, под очуваном бојом, 
наслања се попут приљубне свиле
уз истурено рањиво раме;

тада га додирне као равноправно, усамљено 
тело, попут коже која би наставила
да клизи низ сродне облине,
да већ није нестао заљубљени моменат,
и започело време рушевина

Јелица Кисо
ПОНИШТАВАЊЕ НЕКИХ
ЧИНИЛАЦА
Од своје најраније доби, изабрала сам да оспоравам 
своје присуство у свету. 
И опет нисам спречила постојање, заправо, нисам 
избрисала мучну очигледност слободе. 
Мој љубавник је тако постао озбиљан човек. Он као
да се упорно ослобађа своје слободе; пунећи се 
тежином - постаје биће. Бесмисао живљења или 
слутњу тог бесмисла, 
он оправдава стваралачким чином. Мој љубавник, 
тиранин. 
Од своје најраније доби, у неприсуству, била сам 
радосна примајући на себе безразложност те радости. 

Бојан Васић

плав уљани
пораз

тиме
започиње

њен свилени свлак у
углу баналан 
бог
потпун и затворен као
олимпијски базен капље са
зидова

неко 
мрмља никотин удише
неиспаване алке у
меким медведима и
пита чему
историја кад водим дечије
позориште или
гинем на летовању у
тунису слова
жаре

испаљују густ гумени
метак који

се као 
сношај као печени
турски
памук са бадемом
сасвим истопи у
устима
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модрица трепне тај
додир својим
плавним чворнатим
оком изненада 

променим свет
остајући при том
неумерено услужан ја

горим
позајмљујем ткиво
нечијем болу

Јана Растегорац
КЉУЦАЊА
Сама тела. Једно
урасло у дрво. нога
са чарапом, зглоб, чланци, чашице.
наочари, одрвенеле допола.
маље, угљенисане. смеђа кожна
дојка.
судари распорених
атома у шумском
јесењем тлу и покрет, помак
труљења под
лишћем.

Ана Сеферовић
ДРУГИ / OTHERS
(одломак)

изгнаници забављачи
тематски паркови
слободна гробља (долазиће касније тамо да пронађу
себе и друге светове, 
изгубљени у овом и у досади)
лепота без снаге и састављености
порозна
пропушта ауре и воље других 
оне врсте коју жале док је халапљиво жваћу
каже: не брини, то је ионако за то направљено
данас смо некако ипак све потрошили 
док су нестајали независни трговци
његове су усне биле мекане

Владимир Табашевић

у мене испушташ пасту своје случајности
тврдоглаве репове који клизају ка северу
постајеш уметнут у нарав једног времена
као сребрна рана твоје затворено биће
измиче сравњено тешким ћошковима не-
чија пролазност је манир заоставштине
бол можда има усне али говори срцем
као бензин који сопствено срце испарава
постоји близина у којој се огледам по-
стоји кисела кичма среће која ме прома-
шује ја сам ипак само кретање дамбо који
проклијава на степеницама усвојена ви-
сина на којој престају бродови  поезија је
густа стонога која из мене цвета у некоме
гледам своју сестру како плаче уназад по-
тпуно без звука излазим на површину ко-
стими су прогледали на леђима паркет
памћења тече ти оштро пливаш између
тела и пераја суши се твој последњи краул

Чарна Поповић
НАКОН ТВОЈЕ СМРТИ
нестаје свако осећање бола

иако је остало црно место
на души 
а живела сам у хладним пределима
без сунца

подсети ме на тебе понекад
мирис чисте вотке из пластичне чаше
и лист зелене салате
на коју смо стављали морске плодове

нестаје осећање бола
али не дам никоме
да стави цвеће на твој гроб

себична сам
ето
и након твоје смрти
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Петар Матовић
СЛАГАЊЕ ЛЕТА
Није више сигурна колико може добрих речи да

испише. 
Дани се муче на врхунцу жеге… Застори су 

утамничили 
простор… Колика снага од две жице у сијалици!  

Она силази низ степенице и обува жуте ципеле са 
штиклом, 

скраћеном, на ветру хаљина се припија и оцртава 
пубис,

одлази на ливаду да избрише границе чланака 
и презреле траве.

Облаци се ваљају у тмурним навиљцима, још једно лето 
У њеним бутинама: та бесцелулитна бронза, 

напета у лаком 
поскакивању, остала је да још понекад подрхти 

у сећању.

Само још она мисли на љубав, плодови пуцају од 
зрелости, 

враћа се да обује црвене ципеле под сивим небом  
јер на необичан начин ужива у слагању боја. 

Она је поетеса, а лица-ловци збуњују јер јој је 
несхватљива

Њихова нагла пожуда… Почеће да размишља 
– колико још 

може добрих речи да испише у издвојености од 
стварности?

Приредио Горан Лазичић
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ПРОЗА

Ре сто ран са овим име ном, сре ће мо је, от крио сам у
Ба ри ју, Ита ли ја, 2009. го ди не. Као и у ве ћи ни дру -

гих си ту а ци ја, до ње га ме је до ве ла јед на од мо јих
књи га. Мој ита ли јан ски из да вач, шар мант ни и нео -
бич ни Ли вио М. по ра дио је на де та љи ма ко ји би ме
учи ни ли за до вољ ним. Ваљ да је у ме ни пре по знао
гур ма на на јед ној за јед нич кој ве че ри ко ју го ди ну ра -
ни је, на ко јој сам ми рио бал кан ске на ци о не се де ћи са
њим и ал бан ском пе сни ки њом у ре сто ран чи ћу усред
То ри на (не Ти ра не). Ка ко ме је са да пот ку пио а да то
још увек ни сам ни знао? Па, ре као ми је да као по ча -
сни гост Сај ма књи га у Ба ри ју мо гу да је дем на до ста
до брих ме ста, али он ми пре по ру чу је јед но сво је оми -
ље но у ко јем ми је обез бе дио бес плат не обро ке и то
за би ло шта да по же лим. При стао сам на овај пред -
лог, не због при ви ле ги је не пла ћа ња већ због ре че ни -
це ко јом је за вр шио пред лог: „Али, та мо мо раш ићи
сам, да ти ни ко и ни шта дру го не би од вла чи(л)о па -
жњу!“ 

Би ло је ве че по што сам упра во до пу то вао. Умор -
ном, при ја ло ми је ка да сам на ма пи гра да ви део да је
пре по ру че ни ре сто ран са свим бли зу хо те лу. Та ко сам
са тр га Ал да Мо ра са вла дао не ко ли ко уз бу дљи вих
спо ред них ули ца, не што ра зно ли ког све та, и на шав -
ши се на тра же ној адре си про био се до ула зних вра та
на ко ји ма је пи са ло „Ai Due Ghi ot to ni“ („Код Два
про ждр љив ца“). По ми слио сам две ства ри: пр во, ка -
ко је ово нај леп ши на зив за ка фа ну, а не за ре сто ран,
ко ји сам до та да ви део и дру го, ка ко ме је мој суп тил -
ни из да вач др ско про во ци рао, да не ка жем вре ђао
пре ци зним ске ни ра њем мог ста ва о га стро но ми ји.
Као да ме је ду бин ски по зна вао, а то ни је би ло мо гу -
ће. Ма да...

Пре да мном је ипак био ре сто ран, не ка фа на, вр -
ло ви со ке кла се. Уре ђен та ко да ода са вр ше ну от ме -
ност, али ко јој је нај ви ше па жње да то та мо где се до -
ди ри ва ла са хра ном. Да кле, сто ло ви су би ли нај ва -
жни ји, од оно га што је би ло ви дљи во. Не зи до ви,
сли ке на њи ма, лу сте ри, ску по це ни на ме штај или
пре те ра на и че сто сум њи ва сер вил ност до ма ћи на са -
ле. Где год би ми по глед кре нуо, за вр ша вао је на пре -
кра сно по ста вље ним сто ло ви ма, као за ома мљи ва ње.
По ка за ли су ми је дан у цен трал ној про сто ри ји, био је
као за сам ца (за ко ји би се мо гла сме сти ти и дру га
осо ба, али са мо ако би баш мо ра ла), и ја сам при стао.
Та да сам се пр ви пут и за пи тао: зар уоп ште по сто ји
сто за јед ну осо бу? За сва ки ко ји би се та ко на звао,

увек је и сву да ко мот но (са су прот не стра не) мо гао да
сед не још не ко. А овај и ов де као да ни је имао су -
прот ну стра ну, као да је го во рио: Не при мам ни ко га
осим вас! Не знам ка ко, јер сле де ћих да на ни сам до -
ла зио ни на ру чак ни на ве че ру у исто а ка мо ли у
иден тич но вре ме, али овај сто је увек био пра зан и
че као на ме не. А ре сто ран је увек био са свим пун. С
очи глед ним раз ло гом.

Пра во из не на ђе ње тек ме је че ка ло. Јер, по сма тра -
ју ћи ко но ба ре ко ји су би ли пра ви вир ту о зи, јед но га
ча са сам по ми слио ка ко би то мо гла би ти ве ли ка об -
ма на: за ва ра ти се услу жним жон глер ством и за бо ра -
ви ти да је хра на оно због че га они по сто је а ми код
њих до ла зи мо. Но, без об зи ра на ово са мо о по ми ња -
ње, ни сам мо гао одо ле ти па жљи вом гле да њу око се -
бе. Же ле ћи да ме упо сле, те да баш упра зно не гле дам
уоко ло, пре по ру чи ли су ми бе ли шам па њац и за
пред је ло па сту по њи хо вом из бо ру. Са да сам без њи -
хо вог и соп стве ног гри зо душ ја мо гао да на ста вим са
осма тра њем. 

Не на ме тљи во об у че ни у цр не пан та ло не, бе ле ко -
шу ље са леп тир ма шна ма и опа са ни ви со ким цр ним
ке це ља ма на чи јем вр ху су би ле из ве зе не две ку вар -
ске ви со ке ка пе (та ко зва ни ци лин дар ше фа са „обла -
ком“ на вр ху) уз име до ма ћин ске ку ће, ко но ба ри су
пло ви ли по пар ке ту, на из ме нич но ми се сме њу ју ћи у
ви до кру гу, а у рит му и бла го сти ко ја је од њих тро ји -
це чи ни ла јед ног. Сви ме ђу по кре ти, они ко ји не ма ју
ни ка кву ве зу са го сти ма, ко ји су при пре ма пред до -
ла зак за сто, би ли су из у зет но бр зи, а не са мо ве шти.
Али, ка да би се при бли жа ва ли го сти ма, успе ва ли су
на гло а не у па дљи во да ко че и пот пу но их сми ре но
услу же, не уз не ми ра ва ју ћи их соп стве ном ви со ко на -
ба жда ре ном кон цен тра ци јом. У њој су и де ло ви се -
кун де би ли пра вил но рас по ре ђе ни. То је зна чи ло и
ово: та ман ка да сам за же лео да по ми слим ка ко би ми
тог ча са на ру че но пред је ло „ле гло“ на ду шу и сто мак,
са вр ше ни ко но бар – њи хов шеф – бла го ме је до дир -
нуо по ра ме ну и ре као: „Pa sta ar ri va!“ Чак је и овај до -
дир, ван про то ко ла сва ка ко, хтео да ка же ка ко они
зна ју све, али да то ме дис крет но до да ју, бу квал но, и
до дир људ ско сти (hu man to uch).

Ка да сам про бао кар бо на ру, по ми слио сам да ћу се
за јед но са пар ме за ном у њој рас то пи ти. Од бра нио
сам се од (х)ала во сти – vo ra ci ta, је два. Спа сла ме је
по ми сао да и ме не са да не ко гле да, а по нај пре ко но -
ба ри. За хва љу ју ћи ови ма ов де, за љу био сам се у мо -

Вла ди слав Ба јац

„КОД ДВА ПРО ЖДР ЉИВ ЦА“
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гућ ност да се исто вре ме но мо же би ти то ли ко про фе -
си о на лан а оста ти на дис тан ци и пре ма го сту и нов -
цу и пред ме ти ма.

Но, оду жио сам им се че ка ју ћи глав но је ло, пи јуц -
ка ју ћи ло кал но бе ло ви но по име ну An ti co, на ко јем
је пи са ло да иде од лич но уз ан ти па сту. Ма, што је пи -
са ло! А ка ко је тек ишло уз је ло! 

Кул ми на ци ја је сти гла у ве ли ком та њи ру ко ји је
мо је тра ди ци о нал не срп ске пло до ве то ра за ме нио
пло до ви ма мо ра: је же ви, три вр сте хо бот ни ца, шкољ -
ке, а уз то ве ли ка и ма ла мо ца ре ла и шпа ге те са мор -
ским до да ци ма. Шта је би ло да ље, не знам. Био сам
пи јан од хра не.

До та да сам ми слио да хе до ни зам до бре ку хи ње
чи не они ко ји је ду ње на је ла. Или да им се, на би ло
ко ји на чин, мо жда, тај но при дру жу ју ку ва ри. А ов де
сам се уве рио да тај хе до ни зам мо же да бу де уко ре -
њен као при род на осо би на у – ко но ба ре. Ови „мо ји“
ни су би ли ба лет (то је би ла хра на), али је су би ли –
ба ле та ни. 

Ах да, и да из ми рим ра ни је из ре че ну кон тра дик -
тор ност. За хра ну је по треб но дво је, али има си ту а -
ци ја ка да је од то дво је јед но осо ба, а дру го – хра на.
Та да хра на мо же да из др жи и опро сти са мо ћу са дру -
ге стра не. Мој из да вач је то, очи глед но, уна пред знао.

Ја дран ка Ча вић
ПРО ЗОР
Ни је то онај про зор од те са ног др ве та, што има два
кри ла кроз ко ји уле ћу пче ле, или две ру ке да при гр ле
сун це. Ни је то ни онај про зор што се сме је усти ју пу -
них сак си ја са цве ћем и не мир ним ши шка ма на че лу
од бе лих за ве са. Ни је то ни про зор кроз ко ји се ве тре
ду ње и ја сту ци, а од ма ра ју џе мо ви и ком по ти на ор ма -
ру, па он жмир ка ко си ти ма чак док ис пра ћа је сен. Ни -
је то ни ме сто за ла сте ни ста ни ца за врап це. Не! Овај
про зор је слеп и за гле дан у се бе. На ње га не сме ни ки -
шна кап да пад не. Кад је огре бан – не пла че, кад је сре -
ћан – не сме је се! Го лем је и пра зан, а за тво рен че сто.
Ни ка да се не пре до ми шља и не треп ће. Увек је исти, и
но ћу и да њу, као да кри је све тло сво је ми сли. Вр ти се
око се бе и сво је осе, те са мо по не кад ма ло ис ту ри че ло
и уву че бра ду, јер та ко мо ра. Ал' за тва ра се бр зо и не
про пу шта ни ве тар ни пра ши ну у сво је про зир но ср -
це.

ВРА ТА
Ни шта ни је леп ше од то га ка да по зво ниш на не чи ја
вра та, а из ну тра за чу јеш: ,,На пре ед!’’. И ма да је до шло
те шко вре ме за вра та и ста на ре, че сто то ви чем. Тек
та ко! Кад год сам уса мљен. Мо жда као не кад мој отац
и де да?!... Али, не до ла зе ми ни при ја те љи ни не при ја -
те љи. Ра се ли ше се по бо ра ви шти ма иза вра та ко ја ни
са ми по не кад не пре по зна ју, а по не кад не уме ју ни да
отво ре. На дам се да их ба рем ви де, јер то су си гур но
она вра та ко ја ни слу чај но не сме ју оста ти не за кљу ча -
на. Оно ма ло по зна тих што је оста ло – или вра та не -
ма ју, или их већ де ле са не ким, а тај ни сам ја. Сре ћа,
ро ђен сам на јед ном кра ју зе мље, па имам ду га чак и
жи лав ко рен, а на пу ту за дру ги крај сам ишао у шко лу,
те ви ше на пу штао не го сти цао дру гар ства. Ус пут ми је
умро де да... На јед ном од школ ских ча со ва. Де ди ни су
од мах отво ри ли вра та, а био је умо ран од пу та и за же -
лео се сво јих. Та да сам ре као се би – Мо жда овај свет и
ни је та ко ле по ме сто са свим тим кљу че ви ма. Мо жда
се због то га са ње га и од ла зи?!
Јед ног пред ве чер ја мо га са мо ва ња, учи ни ми се да чу -
јем са дру гог кра ја зе мље: ,,На пре е ед!’’ И – за ко ра чих
у не по зна то...
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Ни ко ла Ма ло вић

MOZ ZO

Ци је лу згра ду де пан дан са па ла те Сме ки ја: ко мад кар ка, ко -
ма ри шо на, ко ма шни ја, ко ма шли шит, али јат гаг – при -

зе мље, пр ви спрат, дру ги спрат, тре ћи спрат, и пот кро вље –
на се ли ли су Је вре ји. Њих око 750 по слао је Адам Оз из Изра -
е ла да бу ду рад ни ци мод не кон фек ци је, али их је са да прав ни
ста тус пре тво рио у при бје гли це. По сао ни су на шли, но уто -
чи ште код ме не је су. У не су ђе ним ха ла ма спа ва ли су сти сну ти
као сар де ле у кон зер ви, у је ло вим кре ве ти ма на спрат. Би ло
им је у пр во ври је ме хлад но, али су ба рем уте кли од опа сно -
сти да ће по ги ну ти у ра кет ном на па ду. Чуо сам их ка ко гни -
јев но по ми њу ри је чи иран ског пред сјед ни ка Мах му да Ах ма -
ди не џа да, по ко ме ће сви јет уско ро при су ство ва ти бри са њу
Изра е ла са ма пе. Они ма ло број ни ор то док сни ме ђу дру го ви -
ма ка зи ва ше да су Ах ма ди не џа до ве ри је чи по гре шно пре ве -
де не, и да би бо љи пре вод био овај: да ће Изра ел сам да не ста -
не са стра ни це вре ме на, не да би био уни штен си лом... 

Брод са про из вод ним хар две ром Мод не кон фек ци је
„Smec chia“ ни ка да ни је упло вио у ко тор ску лу ку. 

Спе ку ли са ло се да су га на ли ни ји Ба ри-Ко тор пре сре ли
мон те ма ур ски пи ра ти, а да ли су – ни је се са зна ло ни на кон
по тра жи ва ња с Go o gle-а, јер се Пе раст, без Ма ри је Зма је вић,
по ка зао као ни штав на псе у до др жав на че сти ца с ла ба вим уго -
во ром о ме ђу др жав но сти, без и мр ве ди пло мат ске мо ћи да се
ис тра жи и бур ги ја шко ло ва ним Пе ра шта ни ма по прав ном
тки ву им пе ри је, те да за при је ти, или чак вој но уда ри по лу пе -
жи ма с бр дах – што та ко др ско до би ше исто риј ски из лаз на
мо ре. Мон те ма у ри су има ли у по сје ду нај ве ћа на ла зи шта бок -
си та, алу ми ни јум ске ру де. Чим су се до ко па ли мо ра, по че ли
су не ми ли це да је из во зе. Ни за ка кве па ре, на рав но.

Се кре тар еко но ми је гле дао ме иза све га ту жно... Ми слио

сам да са мном са о сје ћа. 
Али се тих да на у кру го ви ма љу ди ко је дру ги бри ју го во -

ри ло ка ко се Moz zo од мет нуо. Да га по о дав но већ не мо гу да
ви де го лог. Не го да га чо вјек са да са мо у оди је лу, са кра ва том,
и у ка пу ту, го то во не у по тре бљи вог – ка зао је се кре тар еко но -
ми је, мо же да опа зи гдје пре ла зи праг Вла де, па ла те Сме ки ја. 

Схва тио сам да се у Пе ра сту ни је до го дио пре врат, већ ро -
ка да на вр ху. Нео че ки ва на, но ипак са мо ро ка да.

Moz zo је, пу но ље тан са 16, без из бо ра али ле гал но, Се кре -
тар ском од лу ком, за сио на мје сто прет ход ни це. 

До ку мент су пот пи са ли се кре тар еко но ми је, се кре тар по -
мор ства и бро до град ње, се кре тар кла сич не и на у тич ке про -
све те, се кре тар ту ри зма и еко ло ги је, се кре тар кул ту ре и ци ви -
ли за циј ског на сље ђа, те се кре тар вје ра. Ни су се оства ри ле ри -
је чи не ка да шње по те шта ти це Ма ри је Зма је вић, да ће је дан од
њих да бу де њен very own на ста вљач. Се кре та ри ни су има ли
то што је на по ка зној екс кур зи ји код твр ђа ве Св. Иван оно -
мад, сли ко ви то прет по ста ви ла као је ди не усло ве за смје ну на
вр ху вла сти: из глед, по тен ци ју, или чар рек ту ма. Би ли су ни -
штав ни као на род не жр тве, не до стој ни на сљед ни ци сво јих
пре да ка. Не до пу сти ви про вин ци јал ци с не што вла сни штва у
нај љеп шем гра ду на кра ју сви је та.

Би ће да је пе ра шки Пред сјед ник Адам Оз знао ка ко ства -
ри сто је; из да ле ка је по ву као шест ко на ца с на лив пе ри ма на
кра ју, ру ке свих град ских ма ри о не та. И ти ме прав но ка зао
пот пи си ма: 

Не ка бу де Moz zo.

Одломак из необјављеног романа
Морнарска мајица – tra de mark
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Шта год на пи ше или ура ди, упр кос стра сти, та лен ту,
по све ће но сти и еру ди ци ји, Жак Аустер лиц, глав ни

лик Зе бал до вог ре мек-де ла Аустер лиц, не успе ва сво ме
ра ду да ути сне пе чат ну жно сти и исти ни то сти. Због то га
не пре ста но од ла же пи са ње књи ге: „[В]ећ при пр вом
пре гле ду па пи ра (...) по ка за ло се да су то нај ве ћим де лом
са мо кон цеп ти ко ји су ми од јед ном де ло ва ли не у по тре -
бљи во, ла жно и као не што што за во ди на по гре шан
пут“1. Исти не до ко јих до ла зи оста ју ап стракт не. То су
ло гич ке исти не ро ђе не из ин те ли ген ци је, а не из „су сре -
та или на си ља ко ји би јем чи ли њи хо ву аутен тич ност“2.
Исти не чи сте ин те ли ген ци је отва ра ју са мо мо гућ но сти,
док оства ре ње тих мо гућ но сти зах те ва ну жност до ко је
Аустер лиц не успе ва да до ђе. Ње го ва ис тра жи ва ња опи -
ру се укњи же њу као ма те ри ја ли за ци ји иде ја. Он не раз у -
ме шта га спу та ва јер, ка ко ка же, чи та ње и пи са ње од у -
век су би ле ње го ве нај дра же ак тив но сти. Са да, ме ђу тим,
ка да је го ди на ма са ку пља ни ма те ри јал по треб но уре ди -
ти, из бру ше ну ме то ду при ме ни ти, ис ку ство чи та ња пре -
то чи ти у пи са ње и ство ри ти де ло, пи са ње, на јед ном, по -
ста је па као, јер му је, че сто, за јед ну је ди ну ре че ни цу по -
тре бан чи тав дан, „а тек што бих ту с то ли ким на по ром
сми шље ну ре че ни цу за пи сао, от кри ла би се муч на не и -
сти ни тост мо јих кон струк ци ја и не при ме ре ност свих
ре чи ко је сам упо тре био“3. Јаз из ме ђу мо гућ но сти (ми -
шље ње) и оства ре ња тих мо гућ но сти (пи са ње) све је ду -
бљи „јер чим бих се ма шио олов ке, бес крај не мо гућ но -
сти је зи ка ко ји ма сам се ра ни је с по ве ре њем пре пу штао
све ле би се на па па зја ни ју нај о тр ца ни јих фра за. Сва ки
ре че нич ни обрт де ло вао ми је као бед на шта ка, а сва ка
реч де ло ва ла шу пље и пра зно“4. Уме сто ме са, вр ца во сти,
пу ни не, Аустер лиц успе ва да про из ве де са мо по моћ но
сред ство, про те зу, и то рђа ву про те зу – је зик је бед на
шта ка. Свој про блем он ар ти ку ли ше у тер ми ни ма ис пу -
ње но сти и пра зни не, при че му це ло ви тост и пу ни на ми -
шље ња има ју пред ност над је зи ком као до дат ком, на до -
мест ком, као пу ким из ра зом ми сли. Сва ко оства ре ње
ми шље ња, вај ка се Аустер лиц, ну жно је мањ ка во пред
са вр шен ством ми сли, сва ко је зич ко оспо ља ва ње ну жно
је оси ро ма ше ње тог уну тра шњег и, у осно ви, нео спо љи -
вог бо гат ства. Аустер ли цо ва ве ра у је зик и ње го ве бес -
ко нач не мо гућ но сти ни је дру го до ве ра у ми шље ње као
мо гућ ност је зи ка. Онај ко ми сли не пи ше. Аустер лиц је
за ро бљен у про це пу из ме ђу суп стан ци је с јед не и ње них
ис по ља ва ња с дру ге стра не. 

Кри за се, ме ђу тим, про ду бљу је, а не мо гућ ност уоб ли -
че ња ја сних ми сли и до брих иде ја (ко је, за пи са не, по ста -

ју не раз го вет не и рђа ве) по врат но де лу је и на са мо ми -
шље ње. Не во ља се, као за ра за, са је зи ка као сред ства из -
ра жа ва ња ши ри на ми шље ње као су шти ну, а по том на -
па да по след ње Аустер ли цо во при бе жи ште – чи та ње. Ли -
ше не ствар но сне и ма те ри јал не суп стан ци је, рас па да ју се
и са ме мо гућ но сти. Аустер лиц ви ше ни је у ста њу да раз -
у ме текст јер гу би моћ од го не та ња зна ко ва. Он оста је без
је зи ка5. Без од ре ђе ног је зи ка. Али тај гу би так, као вр ху -
нац кри зе, на те ра ће га, по не што па ра док сал но, да поч не
да учи но ви је зик. Са слов них зна ко ва па жњу усред сре -
ђу је на дру гу вр сту зна ко ва. По што у на пу ште ној че ка о -
ни ци же ле знич ке ста ни це „Ли вер пул стрит“, у не кој вр -
сти ха лу ци на ци је, угле да де ча ка ко ји се ди на клу пи, ње -
го ве но ге у бе лим до ко ле ни ца ма ко је не до ти чу тло, по -
том и ра нац ко ји де чак др жи у кри лу, и ка да у тој при -
ка зи пре по зна се бе, Аустер лиц се пр ви пут у жи во ту, не
хо те ћи то, су сре ће са со бом као зна ком: у тој че ка о ни ци
сте кли су се „сви са ти мо је про шло сти, сви стра хо ви и
же ље ко је сам по ти ски вао и су зби јао“. Он се до слов но
су сре ће са со бом. То ни је су срет у се ћа њу, то ни је ре ми -
ни сцен ци ја, не го чул ни су срет. Аустер лиц ви ди се бе као
де ча ка: бе ле ча ра пе, зе ле ни ра нац. Се ћа ње до ла зи по том,
оно би ва по кре ну том тим су сре том. Ту, у мрач ној, на пу -
ште ној че ка о ни ци, по кре нут упе ча тљи вом ха лу ци на ци -
јом, се тио се да је са не пу них пет го ди на био одво јен од
ро ди те ља – „оста вљен“, ка ко ка же – а ка да се пр ви пут
об рео у Лон до ну ве ро ват но се за те као баш на тој ста ни -
ци са да пред ви ђе ној за ру ше ње. Истог је ча са схва тио
ра за ра ју ће по сле ди це те ру пе у се ћа њу: „[С]ећам се“, го -
во ри Аустер лиц при по ве да чу у ро ма ну, „и стра хо ви тог
умо ра ко ји ме је об у зео при по ми сли да ни кад ни сам
ствар но жи вео и да сам се, већ та ко ре ћи на до мак смр ти,
тек ро дио“6.

Аустер ли цо вој ег зи стен ци ји, да кле, не до ста је ствар -
но сна суп стан ци ја, она ко, от при ли ке, ка ко ње го вом ми -
шље њу не до ста је пи са ње. Он ни је „ствар но жи вео“, упр -
кос не сум њи вим тра го ви ма тог жи во та, као што ни је
ствар но ни пи сао, упр кос го ми ла ма ис пи са ног па пи ра.
Ње гов је жи вот био тек пу ка мо гућ ност ко ја би то и оста -
ла да се ни је су срео са зна ци ма. Слу чај но. Сли ка ко ју је
угле дао сва је сат ка на од зна ко ва: бе ле ча ра пе, но ге ко је
не до ти чу тло, зе ле ни рук сак. Под при ти ском зна ко ва у
ње му се отва ра „ам бис се ћа ња“7. Тог тре нут ка он кре ће у
по тра гу за из гу бље ним вре ме ном, за сво јих пр вих пет го -
ди на жи во та. Без остат ка и при зи ва су но вра ћа се у цр ну
ру пу сво га се ћа ња. Раз гр та ње за пре та не про шло сти
пре тва ра се у од го не та ње зна ко ва, али зна ко ва дру -

Иван Ми лен ко вић

ЗЕ БАЛД И ЗНА ЦИ
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га чи јих од оних са ко ји ма се до са да су сре тао. До са -
да шњи су сре ти ни су но си ли пе чат ну жно сти јер би -

ли су из бор во ље, хте ња, би ли су про из вољ ни (мо гло је и
дру га чи је). Али то што се слу чај но об рео на ме сту са ко -
га по чи ње по тра га за про шло шћу („сти цај окол но сти“),
што, да кле, од ла зак на ста ни цу „Ли вер пул стрит“ ни је
био део не ког про јек та, ра ци о нал ног из бо ра, на ме ре,
пла на или хте ња, већ, на про сто, сти цај окол но сти, чист
до га ђај, упра во је та слу чај ност јем ство ну жно сти оно га
што сле ди: „Слу чај су сре та је то што га ран ту је ну жност
оно га што је ми шље но“8.

Пре ма ни че ан ско-де ле зов ској за ми сли по сто је ба рем
две вр сте исти на: оне до ко јих се до ла зи хте њем, во љом,
ра дом, ме то дом, ми шље њем – и то су исти не без пе ча та
ну жно сти, про из вољ не исти не; и оне ко је су про из вод
слу чај но сти су сре та, на си ља зна ка – исти не не хо тич не и
не вољ не, али ну жне. Пр ва вр ста исти на, ко ју ће Де лез са
Пру стом на зва ти и фи ло зоф ским исти на ма9, прет по ста -
вља ју при род но наг ну ће чо ве ка пре ма исти ни, во љу за
са зна ва њем исти не, уро ђе ну спо соб ност да се ми сли и
ми шље њем до се же исти на. Тра га чи за исти на ма до ко јих
ће до ћи на тај на чин – на уч ни ци, фи ло зо фи – ве ру ју у то
да је исти ну при род но тра жи ти, да је чо век сат кан од во -
ље за исти ном. Дру га вр ста исти на, пак, из раз је при ну де
и слу ча ја. Исти на за ви си од не че га што ће у на ше ми -
шље ње на хру пи ти спо ља, што ће га, хте ло оно или не, на -
те ра ти да ми сли10. Та при си ла ути сну ће у ње га пе чат ну -
жно сти. Они ко ји тра га ју за том вр стом исти на не прет -
по ста вља ју ни шта, већ сле де и од го не та ју зна ке, уче да
пре во де сво ју осе тљи вост на зна ке на дру ги је зик. Они су
увек „егип то ло зи“11. Али на ко ји је зик Аустер лиц пре во -
ди од го нет ну те зна ке ако је је зик из гу био, ако га је за бо -
ра вио?

По тра га – по тра га за ро ди те љи ма – во ди Аустер ли ца
у Праг: „Већ и док сам кри ву дао кроз сплет ули чи ца и
про ла зио кроз ку ће и дво ри шта из ме ђу Влаш ске и Не ру -
до ве, а по го то во кад сам, пе њу ћи се ко рак по ко рак, под
но га ма осе тио кал др му Шпор ко ве, чи ни ло ми се да сам
тим пу те ви ма већ ишао и да ми се се ћа ње отва ра не ми -
са о ним на по ром не го чу ли ма, та ко ду го успа ва ним а са да
буд ним“12. Не са мо да овај де таљ нео до љи во асо ци ра на
оне чу ве не Пру сто ве коц ке кал др ме о ко је се Мар сел са -
пли ће13, по сле че га из ње го вог, до та да умрт вље ног се ћа -
ња по чи њу да ис па да ју и да се од мо та ва ју огром ни свит -
ко ви успо ме на, уоста лом као и ка да на ра тор осе ти укус
ма дле не, или за чу је ме тал ни зве кет че ки ћа ко ји уда ра о
точ ко ве во за, не, да кле, са мо да овај мо тив вра ћа на Пру -
ста, не го екс пли цит но по на вља пру стов ко-де ле зов ски
мо тив: се ћа ње се не отва ра ми са о ним на по ром, већ под
деј ством чу ла, по так ну то оним што су Аустер ли цо ва сто -
па ла упам ти ла ви ше од ше зде сет го ди на ра ни је. Не што
ка сни је Аустер лиц ће, на јед ном кол ском ула зу, да угле -
да плит ки ре љеф бо гат де та љи ма, због че га ће га про же ти
ср си до ко ре на ко се, јер и тај ре љеф, тај знак, до ла зи из
ње го ве про шло сти. Знак, да кле, у овом слу ча ју, не упу ћу -
је на не што из ван се бе, на оно што је озна че но, не го је он
је дин ство озна чи те ља и озна че ног, знак је сте сам пред -
мет, а зна чи не што дру го. Знак не зна чи се ћа ње, он га са -
мо по кре ће из не по крет но сти. Се ћа ње се не кри је иза

зна ка, јер иза зна ка не ма ни чег. Знак не упу ћу је на не ку
су шти ну чи ји би пред став ник био, или ко ју за ме њу је, већ
у сво јој коснти ту тив ној рас по лу ће но сти – он озна ча ва
пред мет, али зна чи не што дру го14 – знак је оно што се
учи. А за тим и „хла до ви тост ко ја ме је до че ка ла у хо лу
згра де у Шпор ко вој број 12, ме тал но ку ћи ште са оси гу -
ра чи ма за стру ју угра ђе но крај ула за, на до ле окре ну та му -
ња на ње го вом по клоп цу, мо за ик у ви ду цве та са осам ла -
ти ца, го лу бје сив и сне жно бео, у по ду од пр ска ног ве -
штач ког мер ме ра, вла жан ми рис кре ча, сте пе ни це бла гог
успо на, ме тал ни за кив ци у об ли ку ле шни ка, што се у
ујед на че ном ра сто ја њу ни жу дуж ру ко хва та – све са ма
сло ва и зна ци из сло во сла гач ке ку ти је за бо ра вље них
ства ри“15. Са мо не ко ли ко тре ну та ка ка сни је до га ђа се су -
срет свих су сре та, али ово га пу та не слу чај но јер по тра га
већ тра је. Овај су срет ка ри ка је у лан цу су сре та, у ну жном
сле ду до га ђа ја, у лан цу ну жно сти ко ји је по чео да се улан -
ча ва у су сре ту са при ка зом бо га том зна ци ма на же ле -
знич кој ста ни ци „Ли вер пул стрит“ у Лон до ну. Сва ки на -
ред ни су срет, сва ки на ред ни знак на ко ји ће Аустер лиц
(ну жно) на и ћи учи нак је прет ход но на у че ног, прет ход но
про ту ма че ног зна ка. Сва ки на ред ни знак осло ба ђа но ви
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сви так се ћа ња. Аустер ли цо ва по тра га је као уче ње је зи -
ка. 

Оста ла би, ме ђу тим, Аустер ли цо ва по тра га за про -
шло шћу, за оним што га спу та ва (ин хи би ра), тек јед на
при ват на при ча, да Зе балд у сво је при по ве да ње не уно си
оно што при чу ње го вог ју на ка не из во ди из ин ди ви ду ал -
не рав ни и што јој, чу ва ју ћи ње ну по себ ност, да је оп -
штост. Тај не у по ре ди ви мо ме нат је по ли ти за ци ја се ћа ња.
Оно што се као тан ка цр ве на нит про вла чи ро ма ном до
тре нут ка са мо ре фек си је, је сте Аустер ли цо ва пот пу на не -
за ин те ре со ва ност за по ли ти ку. Он, до слов но, не зна ни -
шта о не дав ној про шло сти Евро пе. Али у сво јој по тра зи
Аустер лиц се, са да ну жно, су сре ће са за па њу ју ћим сли ка -
ма ужа са на ци стич ких зло чи на из Дру гог свет ског ра та.
По ку ша ва ју ћи да ре ко стру и ше шта се де ша ва ло са ње го -
вом мај ком, је вреј ком, у оку пи ра ном Пра гу – пре ко за па -
њу ју ће епи зо де при се ћа ња у по зо ри шту16 – ју на ка пут од -
во ди до не ка да шњег ге та у Те ре зи ну. На том ме сту ње го -
ва се ћа ња по чи њу да до би ја ју об руб по ли тич ког. Она по -
ста ју оп шта. Су срет са ге том у ко јем је Аустер ли цо ва мај -

ка стра да ла, или из ко га је од ве де на на стра ти ште, да кле у
ча су нај ду бље ин ти ме, нај скри ве ни је при ват но сти, ра ђа
се оно оп ште, по ли тич ко. Зна ци по ли тич ког у то ли кој
ме ри осва ја ју Аустер ли ца да он по чи ње да чи та сту ди ју
Х. Г. Адле ра о ге ту, на осам сто гу сто од штам па них стра -
ни ца и то на не мач ком, је зи ку ко ји не зна: „По што ни сам
знао не мач ки, чи та ње те књи ге, ко ја ми је из ре че ни це у
ре че ни цу отва ра ла уви де не за ми сли ве у оном мом го то во
пот пу но не зна њу у ко ме сам пр ви по се тио град-твр ђа ву
[гето Терезин], на пре до ва ло је бес крај но спо ро и би ло
ми је, мо гу то, ка зао је Аустер лиц, мир но да ка жем, под -
јед на ко те шко као де ши фро ва ње ва ви лон ског кли на стог
пи сма или еги пат ских хи је ро гли фа“17. Но, и ка да би ус -
пео да од го нет не зна че ње ре чи и пој мо ва (сле ди дуг спи -
сак не мач ких сло же ни ца), „био ми је, ка зао је, по тре бан
под јед нак на пор да прет по ста вље ни сми сао укло пим у
ши ри кон текст ко ји ми је не пре кид но из ми цао“18. Шче -
пан ну жно шћу, ме ђу тим, Аустер лиц ви ше не ма из бо ра и
он је зик зна ко ва мо ра да учи. Аустер ли цо во уче ње зна -
ко ва исто је што и уче ње но вог је зи ка, а Зе бал до во оп се -
сив но фо то гра фи са ње и уба ци ва ње фо то гра фи ја у ро ма -
не, ни је дру го до по да сти ра ње зна ко ва пред чи та о це, све -
до чан ство ну жно сти и исти ни то сти ње го вог пи са ња.

1 В. Г. Зе балд, Аустер лиц, пре вод Спо мен ка Крај че вић, стр. 88 (кур зив И.
М), Па и де иа, Бе о град 2009.
2 Жил Де лез, Пруст и зна ци, пре вод Иван Ми лен ко вић, стр. 18, Пла то, Бе -
о град 1998.
3 Зе балд, Аустер лиц, стр. 89 (кур зив. И. М).
4 Исто (кур зи ви И. М.).
5 „Шта год би ло то што се у ме ни де ша ва ло, на ста вио је Аустер лиц, би ва -
ло је све го ре: осе ћај па ни ке што ме је хва тао на пра гу сва ке ре че ни це ко -
ју сам хтео да за пи шем, не зна ју ћи ка ко да је за поч нем, њу или би ло ко ју
дру гу, убр зо се про ши рио и на јед но став ни ји по сао чи та ња, све док ме и
сам по ку шај да пре ле тим по гле дом чи та ву стра ни цу ни је до во дио у ста -
ње нај ве ће по мет ње. Ако се је зик мо же са гле да ти као ста ри град са спле -
том ули ца и тр го ва и де ло ви ма ко ји за ла зе у ду бо ку про шлост, град са сру -
ше ним, об но вље ним и но во и згра ђе ним че твр ти ма и пред гра ђи ма што из -
ра ста ју све ви ше за ла зе ћи у око ли ну, он да сам ја ли чио на чо ве ка ко ји се,
бу ду ћи да је ду го од су ство вао, у тој агло ме ра ци ји ви ше не сна ла зи и не
зна че му слу жи ста ни ца и шта су зад ње дво ри ште, рас кр сни ца, бу ле вар и
мост“, исто, стр. 90. 
6 Исто, стр. 99–100.
7 Исто, стр. 100. „Да сти ца јем окол но сти тог не дељ ног ју тра ни сам сту пио
у ста ру че ка о ни цу ста ни це ‘Ли вер пул стрит’“ и за бо ра вље не ре чи и све
оно што им при па да оста ле би „за тр па не у ам би су мог се ћа ња“. 
8 Де лез, Пруст и зна ци, нав. дело, стр. 18.
9 Исто, стр. 18. Та ко ђе и ин те лек ту ал ним исти на ма, ло гич ким исти на ма,
исти на ма ми шље ња.
10 „По треб но је нај пре ис ку си ти на сил ни учи нак не ког зна ка, и да ми шље -
ње бу де при си ље но да тра жи сми сао зна ка“ (исто, стр. 23). „Ми тра жи мо
исти ну са мо ка да смо иза зва ни да то ра ди мо у за ви сно сти од кон крет не
си ту а ци је, ка да тр пи мо не ку вр сту при си ле ко ја нас на го ни на то тра же -
ње“ (исто, стр. 17). Исти ну, до ме ће Де лез чи та ју ћи Пру ста, не тра жи за -
љу бљен, не го љу бо мо ран чо век, онај ко је при мо ран да је тра жи. За љу бље -
на осо ба ужи ва у пу ни ни и про зир но сти зна ко ва ко ји је окру жу ју. Љу бо -
мо ра се, ме ђу тим, усред сре ђу је на зна ке ко је ода ши ље во ље на осо ба, на
ње не ла жи. „По сто ји увек на си ље не ког зна ка ко ји нас при си ља ва на тра -
же ње, ко ји нам од у зи ма мир. Исти на се не на ла зи ни скло но шћу ни до -
бром во љом, већ се ода је у не хо тич ним зна ци ма“ (исто, стр. 17).
11 Уп. Де лез, Пруст и зна ци, стр. 8. 
12 Зе балд, Аустер лиц, нав. дело, стр. 109. 
13 Уп. Де лез, Пруст и зна ци, стр. 18. 
14 Исто, стр. 26.
15 Зе балд, Аустер лиц, стр. 109–110 (кур зив И. М).
16 Исто, стр. 116.
17 Исто, стр. 167.
18 Исто, стр. 170.
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ПОЕЗИЈА

Не бих волела да уђеш у
параноидну психозу,
сада пoшто си већ ушао у мој живот;
волела бих да дишеш ваздух, леден и
попрскан спрејом од шаргарепе,
од исцеђене брескве, од самлевеног коријандра
од метвице, у пољупцу Сфинге тј. Сфинкса,
дакле
у пољупцу. Отишао си далеко у геометрији,
сада смо
већ у Питагорином кругу, при логорској ватри,
колико имаш година? 
Није ти више зима?
Зашто си помислио да сам жена-лутка? Да сам
Жена твог живота изатканог од пене и ћутања?,
гле! Неко се насмејао! 
Кажу да си највећи
стручњак за литературу смеха и разоноде, па
како
те није срамота!, да ти ја попуњавам
формуларе школских вакцина и друштвених обавеза 
на шведском, холандском и на банту 
(језику на коме причаш, кажу, док сањаш!)
Зашто си се представио тако умилно
када те нико није питао
за време? Час анализе 
претворио се у сат постдокторске
дијализе, једноставно и 
просто почупао си ми латице
цикламама и орхидејама
у соби у коју сам те замолила
да не улазиш
а и даље не бих
волела да у њу уђеш.

ПРИ УЛАСКУ У ПАРИСКИ МЕТРО

Видела сам је
Комплетно одевену у свилу и
Кадифу док се сагињала да
Покупи цент који јој је испао
Из новчаника, није

Ни погледала просјакињу са
Новорођенчетом у рукама
Два корака даље испред ње
Спустила Сам бедници
Један евро у чанак
Чак
И да има за храну мора ту да
Седи на тако огавном послу
И док ево покушавам да
Забележим отужну ми импресију
Дете ми гура руку у ташну
Он и нема појма
Да сам рођена на Дорћолу
Тужна сам и пуштам га да
Тако по ташни вршља
Ускоро ћу почети да вриштим
Ускоро ће схватити с ким
Има посла
ускоро ћу
Запевати „на Ускрс сам се
Родила...“ 
да га опоменем...

ВИЈОНОВА БАЛАДА

Свет је пун
Безобразних дркаџија
Који ти се безобзирно смеју у брк
Може им се, они то смеју
Хоће Им се и то хтеју
У врело летње поподне
У рано зимско вече
У прохладну пролећну зору
Чујем их кроз ноћну мору
Запомажу кроз свету Гору
Гњаве млаве својом мрзовољом
Не устају од твог стола фин си
Да их избацујеш, добар па их
Ослушкујеш, а тек они:
У ухо се претворили нит роморе
Нит говоре
само себе да напоје

Нина Живанчевић

ИЗАШАО-УШАО
(Пиндару, лично)
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Бре, ој!
Свет је пун безобразних дркаџија
што нису наш број...

А. КОЕНУ
(пред полазак у Србију, аеродром у штрајку, 

крај децембра 2011)

Пророк је неко ко се сећа будућности
Историчар се сећа прошлости
Социолог садашњег тренутка

Поред мене жена у либаде и са марамом, сећа ме на 
Србију

Сећања једва да дотичу оне
који су сећање заменили сном,

као ти, док си боравио
у пријатељском пределу поред мене,
тад никакав виц нити џоинт за засмејавање
не бејаше потребан
у мојој кући

(Кад је љубав вечита – увек измиче смрти )

БОЛ

Подиже се као талас
и опада, потом се стиша,
уз звуке неке funk гитаре;
затим улази у сећање, танко
и прозирно као хаљина од свиле –
најбољи су
отишли и остали само каскадери:
машу рукама
под црвеним шеширима,
кловнови живота,
мазге преживљавања,
коњушари веселих дана и
раге туробних околности,
просјаци из слављеничких болница,
узурпатори летњих светковина…

али ти, принче сваке прилике,
војводо сваког стиха и посебног израза,
сада нам недостајеш;
од пре четири дана
сви твоји пријатељи непрестано ме зову,
као да им недостајеш,
као да ја ишта имам да
им кажем,
као да сам ја била та која те је
најбоље познавала,
а у ствари ти си био онај који је

најбоље познавао мене;
једном си ми написао: пусти,
само је пусти да
дише, на миру,
интуицију…

КОРИДА

Колико крви
Колико страсти,

Зноја и лепоте – једном су и мене
Заварали, ставили пред олтар, рекли ми
„buen dia“, па зато са ауторитетом
Пишем ову песму,

Ако седиш под варварским сунцем
Исувише дуго, 
Почећеш да опажаш севиљски сфумато,
Уздах и сенку од мантиље,
Скривени поглед испод лепезе
Где се мешају молитве и вулгарни уздаси,
У ствари, све је овде осунчано,
Страсно и лепо,
Река Гвадалкивир која тече
И ћерета на арапском,
Високи коњи и снажни бикови
Намигују на иберијском – и
Најпосле, храбри момци и дрске жене
Који немају времена за форму
И њено губљење, сви они
Нанизани на ражњић од дана
И ноћног фламенка, 
окована
Црна чипка од грожђа
Снажнија је од бика,
А сићушни тореадор препричава
Причу коју сам већ покушала 
Давно да опишем и нико, баш нико
чак ни мој син, схватити неће
Кроз какву сам арену 
Прошла у борби
Са његовим оцем.
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ПРОЗА

Сен ка бе ше уме ре на, у кру на ма бо ђо ша ле но су се би -
шта ле со ве. Дру штван це код сто ла на те ра си по зо ри -

шног клу ба на ру чи то ник, пи во и тур ску ка фу, јер ови љу -
ди што по се да ше у удоб не сто ли це ни су се тек та ко при -
би ли јед ни уз дру ге, ни су се ви де ли већ не ких де се так го -
ди на, па су ута на чи ли свој за це ло при јат ни по по днев ни
са ста нак баш ов де, јер не ма ко не зна ову ка фа ну укра ше -
ну ста рим фо то гра фи ја ма гра да. Би ло би нај у пут ни је пом -
но раз гле да ти ове ста ре раз глед ни це уве ли ча не до пла кат -
ског фор ма та, на ко ји ма се већ одав но ни шта не ме ња; ма
ко ли ко пу та из но ва штам па ли те не гда објек ти вом за у ста -
вље не при зо ре, на њи ма се про шлост по ја вљу је са све јед -
на ко алар мант ном не про мен љи во шћу. Ови што по се да ше,
ме ђу тим, усме ри ше сво ју па жњу на ти ха ну вре ву ма ло ва -
ро шког ше та ли шта, са угла ча ним, и ле ти и зи ми, кли за вим
плоч ни ком. 

Мо гли су, до ду ше, да при ча ју и о до га ђа ји ма из про те -
кле де це ни је, о сво јим до жи вља ји ма, о пре лом ним тач ка -
ма сво јих жи во та, са мо да је у си ви лу тих да на, на лик зрн -
ци ма пе ска, би ло иче га иоле вред ног по ме на, али већ ду -
го, ду го вре ме на све се чи ни ло из бле де лим, ис пра ним, не -
за ни мљи вим. Уме сто раз го во ра свак се зду шно ба вио сво -
јим пи ћем, ме шао сво ју ка фу, че пр као по шла гу, на сто јао
да по то пи кри шку ли му на на дно ча ше, и у исто вре ме
ско ро очај нич ки ис тра жи вао Јо ка и јев трг ис пред Му зе ја,
не зграп ну згра ду Ло вач ког ро га и жу ти плоч ник до Дал -
ма тин ског по дру ма, као да је те ра са укли ње на ме ђу цел ти -
се не ки од бе гли, не у кро ти ви сплав усред за пе ну ша них та -
ла са, са ко га се још са мо по гле ди ка че за успо ме не из не -
по врат не про шло сти, у по тра зи за на дом. 

За су сед ни сто се да мла ди пар са де те том, и на ру чу је
сла до лед. Иако ре сто ра тер ни је не спре тан, по све му су де -
ћи ни је учио овај за нат, и не ма на ме ру да до кра ја жи во та
ра ди као ко но бар. 

Док он до но си сла до лед, де те се ге га до за пре ге крај те -
ра се, ко ју сви у гра ду, из по што ва ња пре ма про шло сти, зо -
ву фи ја ке ром. Са чу ђе њем по сма тра упрег ну то мар вин че
и тру ди се да са чу ва не си гур ну рав но те жу, др же ћи ро ди -
те ље за ру ке. Ко но бар ста вља на тре нут но пра зан сто три
ку би стич ки јед но став не зде ле, и у са др жај сва ке за ба да по
јед ну пљо сна ту ме тал ну ка ши чи цу. 

Коњ за и ста пред ста вља за ни мљив при зор. Ње гов га зда,
ко ји из крч ме пре ко пу та вре ба му ште ри је, са пео га је уз
бо ђош, где је коњ јед но вре ме па сао тра ву, да би убр зо, са
ужи ва њем, пре шао на жва ка ње ко ре др ве та. За то вре ме се
и зе мљи на ку гла мал ко по ме ри ла, те на јед ну од по су да на
пра зном сто лу ви ше не па да сен ка др ве та. Код ко ња је би -

ло по себ но то, што ко ру др ве та ни је гри зао она ко ка ко ко -
њи обич но жвањ ка ју зоб, већ му је до ња ви ли ца ишла ле -
во-де сно, па је ви ше ли чио на ка ми лу ко ја пре жи ва. Ни је
из ве сно да је де те већ ви де ло ка ми лу, али су му коњ ске
гри ма се при ко ва ле па жњу, та ко да се ве се ло сме ју љи ло. А
сун це је ме ђу тим мар љи во си ја ло. Лу ко ви ца шла га на то -
ва ре на на ку глу сла до ле да, под те ре том сун че вих зра ка,
тек се мал ко по ме ри ла на чо ко лад ном пре ли ву, и шлаг је
ско ро чуј но пре пу као, баш као ка да ла ви на кли зне пре ко
гле че ра, ку гла ва ни ле је за ни јан су спла сну ла ис под ку гле
ја го де, др шка ме тал не ка ши чи це ко ја је штр ча ла пре ко
иви це зде ли це по пу сти ла је пред гра ви та ци јом и за ваг ну -
ла пре ма сто лу. Око чла но ва без гла сног дру штва за ле ди -
ло се вре ме, сви су пом но мо три ли на др шку ка ши ке, као
да су све до ци не ког ужа сног зби ва ња, пред зна ка не из бе -
жне ка та стро фе, и да се у ин те ре су ве ро до стој но сти све га
ис при по ве да ног тру де да ускла ди ште се ри ју ових стро бо -
скоп ских сни ма ка. Све тло сни им пул си су се уко чи ли, кру -
на цел ти са је уси са ва ла мла зе ве фо то на без за пре ча ва ња,
пу шта ју ћи их да сло бод но, по пут бук ти ња, осве тља ва ју
уве ћа не при зо ре. Коњ трг не пај ван, за ко ра чи уна траг, и
као да је узда омо та на око бо ђо ша за пра во уже ве ли ког
зво на са хра ма Све тог Трој ства, огла си се зво ња ва, али
мно го ду бљим бру јем, не го ли пре де сет го ди на, и го лу бо ви
пре тр ну ше од те нео бич не је ке, и као је дан би се ви ну ли
увис да их пра ме ње све тло сти ни је око ва ло уз рас пе ва ну,
жу ту сви лу ше та ли шта. Ка ши чи ца за сла до лед пре мет ну
се пре ко озно ја ног ру ба зде ли це, али услед зво ња ве ни ко
ни је чуо ту пи звук ње ног па да на сто, на шта и она ја че за -
ти тра у рит му зво на на облој осо ви ни др шке, из ру чив ши
на стол њак ва ни лу и ја го ду сли ве ну ујед но. 

У том хар мо нич ном тре нут ку, на ко ји град ни је обра -
тио па жњу, сто лет не сви ле не ци гле Ја но ша Ми ха ли ка за -
пе ва ле су.

Ка ко от ку ца ср це, та ко се оку при ви ди. Трен, што га
бе зо бал но пре пли ва у зво ња ву уро ње ни пој клин кер-опе -
ка, бе ше ути снуо свој не по крет у мре жња чу Ала јо ша Ри -
де га, да би, свих ових го ди на, у свој рас ко ши де та ља, био
при зи ван у ње го ва не у мит на сно ви ђе ња. Ала још Ри дег бе -
ше му зи чар, а по ма ло, ка ко је ми слио о се би, и ком по зи -
тор, али су му се ути сци и по ред све га увек уре зи ва ли у об -
ли ку сли ка, и од њих би ком по но вао па но рам ске при зо ре
а не му зич ка де ла. Па и ни је жи вео у не ком сим фо ниј ском
вре ме ну; ако би му зич ким је зи ком тре ба ло да опи ше соп -

Цо бор Ми ха љи

РАС ПЕ ВА НИ ПЛОЧ НИК
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стве но до ба, не би
му па ло на па мет
ни шта по год ни је
од рап со ди је. Свет
ни је по се до вао ри -
там, све је до ла зи ло
тек та ко, на сту пив -
ши, на врев ши, хру -
пив ши ни из че га, за
из ри ца ње сми сла не -
до ста ја ло је са звуч је,
ком по зи ци ја се не ка -
ко спо ти ца ла, ба тр га -
ла, не спо соб на да са му
се бе осми сли, да би се
на кра ју про ва ли ла као
онај ли ме ни ла вор, што
га је Ала јо ше вом де ди
ли ма ру до нео на кр пље ње
ком ши ја Ко тек, ина че дво -
стру ки си бир ски за ро бље -
ник, не би ли га оспо со био
ма кар за на па ја ње жи ви -
не, јер ко ко ши, пат ке,
мор ке још и не ка ко, али
гу ске баш не ма ју ме ре,
огло ђу све че га се до ко па ју, па та ко
и ва лов, из ко га су, уз жи ви ну, га -
си ле жеђ и две ру ња ве ов це, Ил ма
и Ир ма. Ком ши ја Ко тек, ко ји је чак у два на вра та до пе ша -
чио из Си би ра, ма да, осим ку ћер ка, сме ште ног на иви ци
ле ди не, по крај уџе ри це Јо це Ци га ни на, џан гри за ве же не и
ма ло жи ви не је два да је имао ишта што би га на ве ло на та -
кву пу сто ло ви ну. 

Гро фи ца от Хот ков и Вог нин, пле ме ни та Со фи ја Ма -
ри ја Јо зе фи на Ал би на Хо тек, за це ло је би ла у не кој ге нет -
ској ве зи са по ро ди цом Ко тек из ку ће пре ко пу та, под бро -
јем 17 у ули ци Ђу ле Ко ва ча Ста ри јег, чи ја се ба шта про сто
сур ва ва ла с бре га, и где се мо гло до ми ле во ље сан ка ти
или ти ро дло ва ти, те су ста нов ни ци ку ћа под не пар ним
бро је ви ма уве ли ко по ми ња ли за ба ву ман гу па ри је мо крих
но гу и оде ла на то пље ног зно јем, тек при сти гле са ве ли ких
спу сто ва. Ро дле су би ле ка пи ја про шло сти. То сва ка ко ва -
жи за Ала јо ша Ри де га, пред ким су се, на сам по мен те ре -
чи, отва ра ла вра та не ка квог ме мљи вог по дру ма, са де да
Ла ка то шом у ње му, ко ји без об зи ра на пре зи ме ни је био
Ци га нин, по че му за кљу чу је мо да је реч о де ди са мај чи не
стра не, ко ји је на ме ра вао да мир но про жи ви свој жи вот
као ли мар, али је, и по ред то га, и про тив сво је во ље, оку -
сио гор ку во ду по ве сни це, да би у сво јој три де сет и тре ћој
го ди ни, баш у до би Ису са Хри ста, као ре зер ви ста до пао
за ро бље ни штва, и био оте ран у рад ни ло гор. По ис те ку
јед ног по ко ле ња, не што слич но за де си ло је и ње го вог уну -
ка, ко га су исто по зва ли у вој ску као ре зер ви сту, у Хри сто -
вој до би од три де сет и три го ди не, го ди ну да на на кон оче -
ве смр ти, да би пред њим де мон стри ра ли ре пре зен та тив не
мо ду се смр ти. 

Ала још се, по сма тра ју ћи сме шне гри ма се ко ња у сен ци
бо ђо ша, сур ва вао не ких че тр де сет го ди на у про шлост.
Пулс му се ус по рио, сва ко ко би га по сма трао, по ми слио
би да се оне све стио на по днев ној при пе ци. На ви ра ла су

се ћа ња. За ње га се ћа -
ња ни су зна чи ла по -
дат ке, да ту ме, име на,
се ћа ња су се по ја вљи -

ва ла на огром ним па -
но и ма, и те жи во пи сне
при зо ре не су ђе ни му зи -
чар је из но ва ком по но -
вао, али са да већ оком
ре ди те ља. При зи вао би
по не ку сце ну укот вље ну
у де ти њој ме мо ри ји, ва -
зда је пот кре пљу ју ћи

но вим окол но сти ма. 
Ком ши ја Ко тек би то -

ком зи ме по се ћи вао ком -
ши ју ли ма ра. Пред ве че, ка -
да би у ра ди о ни ци већ до -

го рео др ве ни угаљ, у ку хи њи
је још ти њао штед њак Пла -
мен, док је у спа ва ћој со би
плам са ла-бук та ла окру гла ту -

ча на пећ на би је на пи ље ви -
ном, ко ју је на кон смр ти
ком ши је Ко те ка оста так

ли ма ре ве фа ми ли је за ме нио Кра љи -
цом пе ћи, тип че ти ри, од ли ве ног
гво жђа. Гле да ли су те ле ви зи ју, при
то ме се нај ви ше ба ве ћи по де ша ва -

њем ка бла ан те не пар че том ста ни о ла и шти паљ ком, да би
на екра ну до би ли иоле оштру сли ку. Та за ни ма ци ја би ла
је у над ле жно сти ли ма ре ве су пру ге, ко ја је обо жа ва ла све
вер зи је нај но ви јих те ле ко му ни ка ци ја, те је на ор ма ни ма, у
фи о ка ма, по сто ло ви ма др жа ла на де се ти не при прав них
тран зи стор ских апа ра та. По што му је под ру ком шу шну ла
фо ли ја стрг ну та са Га леб чо ко ла де, ком ши ја Ко тек за зве -
чи алу ми ни јум ском та ба ке ром, отва ра ју ћи и за тва ра ју ћи
по кло пац, без на ме ре да при па ли. Ала још Ри дег га још ни -
ка да ни је ви део ка ко пу ши, али је ви на ку ва ног на пе ћи,
баш као и до ма ће ду до ва че би ва ло све ма ње. Та ба ке ра бе -
ше успо ме на на дво стру ко си бир ско за ро бље ни штво. И
де да Ла ка тош је до нео или пак слао ку ћи укра сне пред ме -
те из ра ђе не сво је руч но у ло го ру. Ком ши ја Ко тек је слу тио
њи хо во по ре кло, али ни је имао пој ма да је ње го ву пре зи -
ме ња ки њу Жо фи ју, ко ја је уз гред бу ди ре че но, ро ђе на пр -
вог мар та, као и Ала још Ри дег, са мо да ле ке 1868. го ди не, у
до њи сто мак по го дио, 28. ју на 1914. го ди не, два де се то го -
ди шњи ак ти ви ста Мла де Бо сне, ко ји је из ја вио да је га ђао
са мо Фран ца Фер ди нан да, ма да је је дан ме так ипак по го -
дио над вој вот ки њу у ма те ри цу, али ком ши ја ни је имао
пој ма ни о то ме да је он, за це ло баш као да ле ки по то мак
по ро ди це Хо тек, у два на вра та ча мио у Си би ру, ис па шта -
ју ћи та ко за сту ден тов ме так на ме њен над вој во ди ко ји је
гре шком од у зео и гро фи чин жи вот. 

Ком ши ја Ко тек би ра до рас пре дао ову при чу са свог
ме ста крај пе ћи, нер во зно вр те ћи пра зну та ба ке ру, али ни -
је имао пред ким. Је ди ни слу ша лац би му био ста ри Ла ка -
тош, али је он, у свом успо ре ном пул су, скла ди штио да ле -
ко бес по штед ни је успо ме не. Је сте кр пио ли ме не и алу ми -
ни јум ске ла во ре, али је ја ну а ра из пи што ља усмр тио
соп стве ног то вље ни ка, да би по сле по бе гао у ку хи -
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њу, док ка са пин ни је сви њи ис пу стио крв. Би ло је
пре ви ше успо ме на.

Ала јо шу Ри де гу би увек по зли ло ка да би ви део крв или
пре сно ме со, и отац му се сво је вре ме но био оне све стио за
вре ме јед ног ва ђе ња кр ви. 

Ка ко и да оп ста не јед на та ко ро ви та фа ми ли ја? Ала још
Ри дег је из сен ке бо ђо ша вир нуо на су сед ни сто, где су зде -
ли це по ста вље не на пла ви плат не ни стол њак већ из гу би -
ле да шак све жи не, а сла до лед се пре тво рио у одур ну ма су.
А ни је ми ни два пут от ку ца ло ср це, по ми сли Ала још, пла -
ти, ра ста не се од дру штва и за пу ти се у прав цу гро бља. 

Пут је за пра во крат ко тра јао, али крат ко ћа је два да је
ме ри ло би ло че га. То је до бро знао Ала још Ри дег, док се,
на све вре ли јој те ра си, при ди зао из удоб не сто ли це од
хро ми ра ног ни кла, згу жвав ши сал ве ту у там но пла ву гру -
дви цу, чи ја бо ја се сла га ла са стол ња ком и пре свла ком
сто ли це; Ала још би је по нај пре на звао мо дром га ли цом,
јер као му зи чар ипак ни је био до вољ но упу ћен у ни јан се
бо ја, а с дру ге стра не још у де тињ ству, са кри вен по лу мра -
ком гон ка или шпај за, спу штао је у те глу са за си ће ним
рас тво ром пла вог ка ме на ка нап са при ве за ним дуг ме том,
на ко ме су се та ло жи ли кри ста ли истог овог хлад ног и
зло коб ног спек тра. За пра во они дав на шњи кри ста ли и
ни су би ли ова кви, про шло му је кроз гла ву док је уба ци -
вао сал ве ту у кор пу за от пат ке, за и ста ни су; струк ту ра на -
та ло же на на дуг ме ту ко шу ље или ка пу та има ла је не ку
млеч ну при ме су, исту или слич ну тра гу бор дов ске чор бе
на ли сто ви ма ви но ве ло зе то ком су вих јун ских по по дне -
ва, ка да не знаш да ли ви диш траг сред ства про тив пе ро -
но спо ре или се на лист по ка ки ла гр ли ца. Али си за то си -
гу ран да тај лист не ћеш от ки ну ти за су тра шњу сар му, пе -
чат оти снут на ње га са чу вао му је жи вот до је се ни, у ње -
го вој сен ци на ли ва ће се зр на, а на ње го вој по ле ђи ни сме -
сти ће се па у ко ва ткач ка ра ди о ни ца; та ма ла, отров на
ство ре ња ко ја на вод но тре ба хва та ти са мо у ба што ван -
ским ру ка ви ца ма, кра јем ок то бра не куд од ла зе или се
кри ју, јер је Ала још у вре ме бер бе на по ле ђи ни ли сто ва и
на пе тељ ка ма на и ла зио са мо на њи хо ва ме ка по ве сма. Не -
рас тво ри ве со ли хал ко пи ри та, или ка ко су већ зва ли пра -
вил не кри ста ле ба кар ног ви три о ла, има ле су баш ова кву,
оштру, јед пла ву бо ју, а па ко ва не су у шта ниц ле од че тврт
и по ла ки ло гра ма; бе ше то у гво жђа ри на углу Ки шо ве и
Ади је ве, у вол шеб ној ри зни ци де чач ког бла га, где се мо -
гао па за ри ти гит у ви ду го то ве ма се, али је Ала јо ше ва по -
ро ди ца увек ште де ла, те, ка да би тре ба ло из мај сто ри са ти
не ку фи гу ри цу за шко лу, ни су ку по ва ли сме ђу ма су упа -
ко ва ну у ва зду ша сти це ло фан, већ са мо по треб не си ро ви -
не, кре ду у пра ху и ла не но уље, ко је се и код ку ће и у рад -
њи го спо ди на То та во ди ло као фир нис а из го ва ра ло као
фир најз.

Ала јо ша Ри де га је оп чи ни ла та реч, фир најз, и као да
му је цу на ми из ба цио из све сти це ло де тињ ство, уза луд се
тру дио да га из но ва си сте ма ти зу је; док се ге гао Апа тин -
ским пу тем ко ји је во дио из ме ђу хо те ла Ло вач ки рог и
Ма ђар ске гра ђан ске ка си не, и по ку ша вао да утвр ди ка ко
је гит до спео у сре ди ште ње го вих ми сли, већ је сти гао и
до рас кр шћа. Ову бле шта ву и про мет ну рас кр сни цу ни ко
осим ње га ни је звао рас кр шћем, али је за Ала јо ша то би ла

пра ва реч: де сно је во дио пут до гро бља Све тог Ро ка, ле во
пак до ста рог пра во слав ног гро бља. Као не ка при вид но
јед но став на сре до кра ћа: ле во или де сно. Ала још скре те
де сно, ма да је знао да сна ла же ње ме ђу веч ним ста ни шти -
ма у Цо бор сент ми ха љу ни је та ко јед но став но. По сто ји
пра во слав но ве ли ко и ма ло гро бље, као што по сто ји и ка -
то лич ко ве ли ко и ма ло гро бље, што већ из но си че ти ри,
за тим по сто ји на за рен ско и је вреј ско гро бље, што је већ
шест, по сто ја ло је и тур ско гро бље, али му ви ше ни тра га
не ма, да кле оста је шест, па је би ло јед но при вре ме но гро -
бље жр та ва ра та ис пред Жу па ни је, ко је да нас ви ше не по -
сто ји, што је осам, или ипак са мо шест, па он да и Цр ве на
ар ми ја има сво је гро бље, као и пар ти за ни, што је он да
ипак осам, али не по сто ји гроб ни ца за уче ни ке ма ђар ске
гим на зи је ко ји су ли кви ди ра ни не где у ата ру Чо но пље од
осло бо ди лач ке вој ске, као што не по сто ји ни гроб ни ца за
му че ни ке из Кро ни ће ве па ла те 1944/45, ко ји су по ко па ни
ис под бе тон ског пла тоа ауто бу ске ста ни це и трав ња ка хи -
по дро ма. Шест гро ба ља. Или осам. Евен ту ал но де сет. Је -
дан те исти град хра ни и на па ја огром но цар ство мр твих,
тај нео б у хват ни спо ме ник про ла зно сти. Та ко је па ме то -
вао Ала још Ри дег, и на па мет му ни је па ла ни му зи ка ни
ком по но ва ње. 

Сва ко днев но ис пи јам ка фе у цен тру гра да а не па да ми
на па мет да се у гроб ни ци ис под гра да на ла зи де сет пу та
ви ше по кој них не го ли жи вих ста нов ни ка Цо бор сент ми -
ха ља, до бо ва ло је, ми мо свих му зич ких и ко ло ри стич ких
ви ју га, у мо згу Ала јо ша, ко га су при ја те љи (?) и по зна ни -
ци зва ли Алојз, и тај Алојз је тек са да схва тио за што не ма
раз у ме ва ња за ста нов ни ке овог гра да. За то јер се ње го ви
ста нов ни ци уљуљ ку ју да жи ве ци ви ли зо ва ним жи во том
док игра ју леп ти ро ву игру из над де се ти не гро ба ља. 

У то по че олу ја. Без ика квог на го ве шта ја, као да је пај -
ван ко ња ве за ног уз бо ђош по ву као не са мо зво на пле ба -
ни је Све тог Трој ства, не го и ве дро не ког ко је за ду жен за
ки шу: би ла је то пра ва про ва ла обла ка. Ала још Ри дег бе -
ше при мо ран да пре ки не сна тре ње о од но си ма ово стра ног
и оно стра ног све та, и да се скло ни под јед ну ка пи ју, у на ди
да ће пљу сак пре ста ти на гло као што је и по чео. Ци пе ле му
бе ху упро па ште не од ки ше; из гле да ле су као да се на њих
упра во по мо крио твор, до лу тао од не куд из зад њих ре до ва
би о скоп ске са ле Ер неа Бо шња ка... 

Са ма ђар ског пре ве ла Дра ги ња Ра ма дан ски

НАПОМЕНА
Јо жеф Ј. Фе ке те (ко ји има не ко ли ко аутор ских иден ти те та, је дан је

од њих Цо бор Ми ха љи) ро ђен је 1957. го ди не, жи ви и ра ди у Сом бо ру,
као афир ми са ни пе да гог, књи жев ни кри ти чар, књи жев ни исто ри чар, пи -
сац и пу бли ци ста. Од 1993. до 2010. го ди не об ја вио је 12 књи га. Стал ни
је са рад ник ли ста Magyar Szó и ра дио-еми си је Szem pont (Гле ди ште) у Но -
вом Са ду. Члан је уред ни штва и стал ни са рад ник ви ше ма ђар ских и срп -
ских књи жев них ча со пи са. Осни вач је и пред сед ник сом бор ског Џеп ног
по зо ри шта. До бит ник је мно гих књи жев них на гра да: Sinkó Er vin (1985),
Üze net (1995), Szen te leky Kornél (1996), Her ceg János (2000), Arany János
(2005), HÍD (2007) и др. Од 2005. го ди не члан је Ма ђар ске Ака де ми је
умет но сти.

Ови тек сто ви ра ђе ни су за елек трон ски ча со пис zEtna, у окви ру про -
јек та Ма кро пољ (http://www.zet na.org/zek/folyoira tok/37/uvod.html) ко ји
под ра зу ме ва сук це сив но пи са ње про зе у че ти ри ру ке срп ских и ма ђар -
ских ауто ра. У овом (де се том) се ри ја лу са рад ник Цо бо ра Ми ха љи ја је Бо -
шко Кр стић. Већ је у штам пи дру ги том тих про за ко ји но си на -
слов У по тра зи за фи гу ра ма.
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1.
Сва је при ли ка да је пр ве на штво у све ми ру при па да ло

зву ку. Ко је имао слу ха за тај звук, дру го је пи та ње. Све од
та да, од вре ме на пре вре ме на звук до ми ни ра и слух је на -
ју ни вер зал ни је чу ло ко је при ма. Због то га је му зи ка кра љи -
ца ме ђу умет но сти ма, је ди но она се не мо же ра ци о нал но
схва ти ти, ни ти раз ја сни ти. Али у зву ку (му зи ци) не вла да
Ло гос. Осно ва из го во ре не ре чи је звук, али та квој ре чи
при па да и Ло гос. Из го во ре на реч је де ло, име но ва но и
оства ре но де ло. За то је реч, од мах по сле му зи ке, на ју ни вер -
зал ни је сред ство ства ра ња. И упра во за то пе снич ка реч,
књи жев ност ко ја је за сно ва на на ре чи, исто вре ме но и на
Ло го су, пред ста вља не за о би ла зну вред ност.

Исти на, са ми љу ди су то ком вре ме на сро за ли вред ност
ре чи, али је она ипак оста ла из у зет на, опло ђа ва ју ћа, тво -
рач ка. Чо век је ми кро те ос, ство рен на по до би је Бо га, и ње -
гов нај ва жни ји пре ро га тив је ства ра ла штво ко је за по чи ње
ре чи ма. 

По ет ска реч, на ста ла и под свим не по вољ ним исто риј -
ским (апо ка лип тич ним) усло ви ма, пред ста вља со со ли чо -
ве ка и ње го вог ду ха, та ква реч не зна за ком про ми се, она
леб ди у про сто ру и вре ме ну и сти же до оних ко ји је мо гу
чу ти и осна жи ти њен Ло гос.

2.
Одав но не по сто ји уни вер зал ни је зик (би блиј ска па ра -

бо ла о ва ви лон ској по мет њи је зи ка са мо је сим па тич на
сли ка ко ја то сли ко ви то из ра жа ва). Је зик ко јим се огла ша -
вао Бог сви су љу ди мо гли да раз у ме ју (пре ко сво јих по себ -
но ода бра них), као што је и Бог мо гао да раз у ме све љу де
би ло ко јим је зи ком да су му се обра ћа ли. То ком вре ме на су
нај не пот ку пљи ви ји по ста ли пе сни ци, истин ски за точ ни ци
са крал но сти. Са мо што је сва ки пе сник пе вао на свом је зи -
ку. Тре ба ло је увек да до так не, до ма ши уни вер зал ност све -
ми ра и да се оства ри. Пре те шка ми си ја ко ја је да та рет ким
ства ра о ци ма, они ма ко ји зна ју да се кроз њих са мо оства -
ру је де ло ко је при па да сви ма, на ро чи то они ма ко ји има ју
за то слу ха. За то је сва ки та кав пе сник ве ли ки узу зе так и
огро ман до би так за чо ве чан ство.

Де ло на ста ло на је зи ку пе сни ка, жи ви сво јим жи во том,
али не мо же да стиг не до оних ко ји не го во ре тим је зи ком.
Ја вља се пре во ди лац ко ји на ста вља ми си ју пе сни ка и до ту -
ра ве ли ко де ло и до дру гих љу ди.

Реч пе сни ка ви ше ни је са мо звук и Ло гос, пе сник за пи -
су је сво ја де ла, она се пре но се кроз вре ме и про стор, пе сма
се та ко осна жу је, не мо же да се из гу би ако је истин ска

вред ност. И пре во ди лац, на ста вљач пе сни ка, та ко ђе за пи -
су је свој пре вод, ши ри се круг по све ће них, до но ве уни вер -
зал но сти, во ле ли би смо да ка же мо.

3.
Ве ли ки пе сни ци-ства ра о ци су не сво ди ви на јед но о бра -

зност: ко ли ко год да су исти, увек су и раз ли чи ти. Тре ба их
из но ва от кри ва ти и са зна ва ти. 

Иштван Бе се деш је је дан од тих ти хих пе сни ка ко ји сто -
пу по сто пу от кри ва свој уни вер зал ни свет и по се бан из -
раз. Ње га не ин те ре су је бу ка, ни ти бес, ње го ва пе сма зри
за јед но с ње ним твор цем. Успех, по го то во онај тре нут ни и
ла жни, он пре пу шта мир не ду ше дру ги ма. Се бе, сво је рас -
кре че но Ја, го то во је мар ги на ли зо вао, по ти снуо ка ко би се
што пот пу ни је из ра зио. Аскет ски пе сник? За тво ре ни пе -
сник? Отво ре ни дух? Ни је рас ко шан ни бра ву ро зан у из ра -
зу, зна чи аскет ски; за тво рен је за оне без слу ха ко ји не ула -
жу ни ка кав на пор, тра же шла гер ску по вр шност; отво рен
за та на не ни јан си ра но сти ко је сва ки чи та лац, све сно или
не све сно, тре ба да от кри ва. 

Где на ћи пра во гне здо за Бе се де шо ва оства ре ња? Он је у
сво ју по е зи ју са жео ис ку ства нај зна чај ни јих ма ђар ских пе -
сни ка; као да је то с ла ко ћом спро вео, ма да се те шко мо же
ис ка за ти. У ње го вим пе сма ма се ви ди ис ку ство срп ских пе -
сни ка; ни је се ли био да има уз о ре ко ји су му бли ски и чи је
ис ку ство мир но ко ри сти. Бе се деш при хва та ста зе ве ли ких
свет ских пе сни ка, оних оства ре ња ко ја су бли ска ње го вом
по и ма њу све та по е зи је.

Бе се де шо ву по е зи ју ни је упут но по ре ди ти с дру гим
оства ре ним пе сни ци ма, ни ти с њи хо вим пу те ви ма ко ји су
увек раз ли чи ти. 

4.
А ка ко он да на ћи гне здо за ова квог пе сни ка ко га тре ба

пре ве сти на срп ски је зик? Мр ка ка па, и то уна пред. Ко ји то
срп ски пе сник, ме ђу број ним ве ли ка ни ма, мо же да по слу -
жи пре во ди о цу за осло нац? Не је дан, не го укуп но ис ку ство
срп ске по е зи је: ко ли то мо же?

Дра ги ња Ра ма дан ски!
Ни је са мо реч о ства ра ла штву у је зи ку, осо бе но сти ко ја

до ла зи до из ра жа ја у де лу из у зет них пре во ди ла ца, не го ка -
ко пре ве сти пе сни ка на но ву ра зи ну кул ту ре, је зи ка, по е -
ти ке, а да не оста не стра но те ло. 

Пре во дио сам и ја пе сме Иштва на Бе се де ша (исти на,
оно га ра ног), али је он из збир ке у збир ку на ста вио та -
квим ко ра ком да ми је је ди но оста ја ло да га чи там, ува -

Са ва Ба бић

А ГДЕ СМО МИ ТО ПРИ СТИ ГЛИ?
Поезија Иштвана Беседеша



/38/       КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.130-131

жа вам и ужи вам у ње го вим де ли ма, али ми је пре во -
ди лач ки то ли ко уз ми цао да ни сам знао шта да ура -

дим. Остао сам му ду жник.
За то ми је са да по себ но дра го, ис пу ња ва ме за до вољ -

ством што је Дра ги ња Ра ма дан ски ус пе ла, чак ако је и уме -
сто ме не. Сен ћан ског пе сни ка, ти хог чо ве ка, ве ли ког рад -
ни ка, оства ри ла је на срп ском је зи ку и вра ти ла нам из у -
зет ну вред ност ко ја је од са да и на ша, при па да и на шем је -
зи ку.

Ка ко то да ја ни сам успе вао а Дра ги ња Ра ма дан ски је -
сте? Бе се деш се по чео уда ља ва ти од ме не и мо га схва та ња
по е зи је, све ма ње ми је био бли зак; ни сам знао ка ко и где
да га сме стим, пре о ста ло ми је је ди но да га це ним и да че -
кам, мо жда, не ки срећ ни пре во ди лач ки трен. А за што је
Ра ма дан ски та ко бра ву ро зно ус пе ла да пре ве де овај ни ма -
ло лак из раз?

Све ми се чи ни да Дра ги ња Ра ма дан ски, по ред оба ве зне
кре а тив но сти ко јој не ма кра ја, има ис ку ство ру ске по е зи је
у сво јој по пут би ни. На том ис ку ству ру ске по е зи је, укуп не
по е зи је то ком ве ко ва, као да се на ла зи и од го нет ка. Мо -
жда?

5.
Чи та ју ћи пре во де (ства ра лач ке уз ле те без прем ца) Дра -

ги ње Ра ма дан ски ни сам мо гао да се от мем ути ску да то за -
пра во и ни су пре во ди. Знам да је су, знам ори ги нал. А као
да ни су. Ра ма дан ски је на шла свог истин ског пе сни ка и до -
шла до срећ не па ра ле ле с њим. За по зна ва о це ори ги на ла и
пре во да као да то ни су исто вет не пе сме. Ма је су, али као да
ни су, то ли ко је у њи ма бра ву ро зних но ви на, од сту па ња и
ду бин ских по кла па ња. Као да се Бе се деш и Ра ма дан ски
ства ра лач ки над гор ња ва ју, над и гра ва ју, а има ју пред со бом
исто ве тан свет, исту пе сму.

6.
А Фред Хојл, тво рац те о ри је пан спер ми је, на све то ка -

же: „Ве ро ват но ћа да се жи вот раз вио на Зе мљи ни је ве ћа
од ве ро ват но ће да ура ган, бе сне ћи по от па ду ме тал них де -
ло ва, са ста ви бо инг 747“.

Иштван Бе се деш 
ПРЕ ЛАЗ
Крај до ђе ва зда шњем си ви лу,
ва ља пе ва ти хва лу Сун цу,
за кон што је већ гра нуо
раз гла си ти: умре де сен кин дух.

Ва ља по ре ћи да по хо дио је 
гре шне нам ду ше, за бо ра ви ти 
бла гог вас пи та ча што со ко ли нас 
да од у век је пре суд на слу чај ност 
и да из сен ке чо век из ра ста. 

Сун це не по се ду је то зна ње
ус треп та ле бли зи не мрач не сте ље,
пре ће да уко ри и ка зни по сма тра ча,

бле шта ви лом чи ње ни ца да га за сле пи
– не ува жив ши на ук по на вља ња.

Ми ко ји ве ро ва смо у ста ре шко ле, 
где уло гу пре ла за је пре у зе ло
ве ле по што ва но све ти ло ва се љен ско, 
осе ћа мо шта нам по лу сен ка пру жа,
не до пу шта ју ћи ни ком да је ме ња:
усмр ти ће је тек сун чев зрак
про бу ра зив ши ок но рас кри ље но.

Ва ља – ве лим – хва ли ти Сун це,
и са њим све оно про све ће но,
ба рем док сјај на сви та не за мак не,
ако ум из др жи, ако не по клек не. 

ВЕ ЧЕР ЊА ОБРАТ НИ ЦА

Да је дан не ка кво ме сто, ре ци мо, руд ник,
знао бих где да тра жим ју тро,
ко ли ко ја ло ви не до по дне ва ис ко па 
све тлост и ло па та ка ме ном из гри же на. 

Све че ри пред ок ном руд ни ка
од ло жен је пи јук пре те шки
ви ше нам ни шта не сто ји на пу ту
да не ду жан пут ник нај зад ода гна
умор, што мно ге је са тро,
док ру дар ска тре зи на
ко па ча но си у по ро зно, ого ље но,
пре пу но цр них ру па вре ме.

Ако је дан пак вре ме, не ма са та,
и ни јед ног је ди ног ми ну та не ма
без ис тра жи ва ча што му из ми че, 
одав но из ви кан, јер су га за се бе 
већ из на шле ко те, кон ки ста до ри,
осва ја чи, кар то гра фи, и би ло би
по губ но от кри ти не ки за нет,
нео све шћен, мра чан кон ти нент
и укњи жи ти га на сво је име.

Но за са да је све у зна ку 
смер ног про ла ска кроз дан;
пре тва рам се још увек да ни ка кво
при спе ва ње ми не пред сто ји;
глу мим да је ово мо је при род но ме сто,
што за пре мам га на плит ком га зу,
да ни чи ју не про бу ди сум њу
тек уз гред но спо ме ну та
окрет ни ца у мра ку ли ше ном
свих пу то ка за.
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ИЗ МЕТ НУО СЕ ПУТ

Ути цај све тло сти на сен ку
по ка зу је се истог тре на:
по ми слиш ли на уда рац зад њи
ни ка квог от по ра тад не ма. 

Пра ста ри су то са ве зни ци, 
ево баш кри о ми це осво ји ше
твр ђа ву ла ко вер ну, бо го хул ни
град где во ли се и из ди ше. 

И де те сад чу дом се чу ди
од че га ве че све тло по ста де,
от ку да сен ке сјај ног по врш ја,
зар та кво је стра да ње сло бо де?

Не ну де нам спас дво у ми це, 
по вра так до му не ра чва се
на те ло и ду шу по се би це,
у про тив ном – пут из мет нуо се.

МО ГА СМО ОСВО ЈИ ТИ МО РА

Мо га смо осво ји ти мо ра,
али из гу би смо фло ти лу,
па си ла ча ма ца сад плу та
са по са дом у бу ни лу.

Рас пр ска ва се, као ри бље ја то,
и не зна мо ду би на шта кри је
да ли то гра бљи ви ца ми ну или 
ва зда про мен љи ви лик Бож ји је?

Пе ње се уже том ске ле рђа,
не про ход но је цар ство во де но,
над њим је ма гла, мо кра зу ба ча 
и по кат кад тру ба је чи не чуј но.

СМРА ЧИ ЛО СЕ, И ДА ЖДИ ИС ТИ ХА

Смра чи ло се, и да жди ис ти ха,
бо ца ле ти на кр ште ње бро да,
ети ке ту ће по ди ћи ка сни је:
од ко ма бе ше или кај си је?

Из утвр де по бе ди смо и зи му,
и ко ње ти ну гри зо смо без ша ле,
и ре пу из вр те смо из бла та
док кру жи ше над на ма вра на ја та.

До бро их чу смо, јер грак та ње
упи ја је зик што на джи ви зи му;

из прав ца ка те дре не на дај се дру гој 
мо жда са мо праћ ки на тег ну тој.

Ни Да ви да не ма ту ни Го ли ја та,
нас је кра сио ва век сред њи стас,
про жи вље на тра је по лу про шлост 
но и она по зна хва ли са ња глас.

На по ри ну ће не ма спо ме на,
у уши ма усли ка них – пе на,
ни о бро ду се не при ча ви ше,
ни о же ни, чи јом га ру ком кр сти ше.

Пре ве ла с ма ђар ског Дра ги ња Ра ма дан ски
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На род ла ко из ми шља при че и бр зо их ши ри, а ствар ност се 
чуд но и не раз де љи во ме ша и пре пли ће са при ча ма.

И. Ан дрић, На Дри ни ћу при ја

Књи га Об ли ци усме не про зе (Слу жбе ни гла сник, 2011)
проф. др Сне жа не Са мар џи је пред ста вља на ста вак

зна чај ног и не сва ки да шњег на уч ног по ду хва та ко је га се,
еди ци јом Пој мов ник, при хва тио њен уред ник Гој ко Те -
шић. Реч је о но вој, дра го це ној књи зи вр сног струч ња ка
за на род ну књи жев ност и фол клор проф. др Сне жа не
Са мар џи је, ко ја до но си низ ван ред них на уч них при но -
са, пре све га ка да је реч о по е тич ким из у ча ва њи ма срп -
ске усме не про зе.

Сне жа на Са мар џи ја је, без сум ње, је дан од во де ћих
про у ча ва ла ца исто ри је и по е ти ке усме них про зних об ли -
ка у срп ској и европ ској фол кло ри сти ци. Сво јим на уч -
ним ре зул та ти ма одав но је пре ва зи шла окви ре срп ске
на у ке. Књи га Об ли ци усме не про зе пред ста вља још јед ну
по твр ду нај ви ших на уч них и струч них ква ли те та ње ног
ра да на про у ча ва њу срп ских усме них умо тво ри на. 

На уч на мо но гра фи ја Об ли ци усме не про зе пред ста вља
нај ви ши до мет Са мар џи ји них про у ча ва ња по е ти ке усме -
них про зних об ли ка, ко ја су за сно ва на на из вр сном по -
зна ва њу ру ко пи сног и штам па ног фон да усме не про зне
гра ђе (Од ка зи ва ња до збир ке на род них при ча, 2006), као
и ва ља ној књи жев но те о риј ској спре ми (По е ти ка усме -
них про зних об ли ка, 1997). Пле не ши ри на и по у зда ност
за кљу ча ка ове сту ди је.

Књи га Об ли ци усме не про зе по мно го че му пред ста -
вља свод. Бо ље ре че но, ку ћу. Ку ћу усме не про зе. А у ку ћи
усме не про зе, зна то про фе сор ка Са мар џи ја до бро, ва ља
обри са ти пра ши ну, из глан ца ти на ме штај, по ме сти и про -
ве три ти про сто ри ју, уве сти ред та мо где га не ма, а очу ва -
ти га у пр во бит ном по рет ку та мо где га је ва зда би ло.

Об ли ци усме не про зе су штин ски пред ста вља ју при по -
ве да ње усме них об ли ка. Књи га за по чи ње по гла вљем
„Тра ди ци ја у то ко ви ма исто ри је“, што омо гу ћа ва да се
ослух ну „гла со ви из про шло сти“. Књи жев но и сто риј ска
пер спек ти ва укљу чу је и све о бу хва тан пре глед по ме на и
за пи са, са ку пља ча и за пи си ва ча, при по ве да ча и ка зи ва -
ча, збир ки и ан то ло ги ја. Ту је и пре сек усме не књи жев не
ге но ло ги је и по глед из ну тра, у жан ров ско оби ље и мно -
го број не по ку ша је да се си сте ма ти зу је и кла си фи ку је гра -
ђа: „Са ку пља ње гра ђе“, „Из у ча ва ње на род них при по ве да -
ка“, „Кла си фи ка ци је про зних вр ста“, „Уни вер зал ност
при че“, „Фик ци ја и ствар ност“, „Жан ров ски ‘сиг на ли’“. 

У ову књи гу су укљу че на ви ше го ди шња и ви ше де це -

ниј ска ис тра жи ва ња усме них про зних жан ро ва, про це са
ко ји ин ду ку ју, об ли ку ју и усло вља ва ју на ста нак усме не
умет но сти ре чи у људ ском дру штву: „По ре клом об ли ка,
ти по ло ги јом, про це си ма при по ве да ња, по е ти ком, сло је -
ви ма и зна че њи ма, функ ци ја ма ње них ју на ка и ни зом
дру гих пи та ња ба ви ли су се Е. М. Ме ле тин ски, К. Ле ви-
Строс, А. Ж. Гре мас, К. Бре мон, А. Јо лес, Д. С. Ли ха чов,
Ј. Лот ман, В. В. Ива нов, В. Н. То по ров, Ц. То до ров, Р.
Барт, Ж. Же нет, Б. Хол бек, Х. Ја сон и дру ги на уч ни ци,
те о ре ти ча ри, исто ри ча ри књи жев но сти и фол кло ра.“
(Облици, 34) По ред свих на ве де них ауто ра из обла сти
про у ча ва ња усме не кул ту ре, аутор ове из у зет не мо но гра -
фи је ну жно је мо рао да се по за ба ви и гра нич ним на уч -
ним ди сци пли на ма: ет но ло ги јом, ан тро по ло ги јом, ет но -
лин гви сти ком и ет ноп си хо ло ги јом, ду бин ским зна че њи -
ма сим бо ла, ар хе тип ским обра сци ма и про до ри ма у ко -
лек тив но не све сно ка ко би осми слио до вољ но ши рок
фол кло ри стич ки оквир за сво ју пре вас ход но ли те рар ну
син те зу. Све је то зах те ва ло по у зда ну на уч ну спре му и
знат ну еру ди ци ју, као и уме ће да се из оп се жних би бли о -
граф ских је ди ни ца из ву ку и пот цр та ју нај ва жни ји ре зул -
та ти, до ма ше до ме ти и огра ни че ња по сто је ћих те о ри ја.
Оту да ово ни је био по сао јед ног кон цеп та, јед не те о ри је,
ни ти јед не иде је. Ово је био по сао ко ји се ра дио го ди на -
ма, да но ноћ но, ли шен пре тен зи ја за бр зим ре ше њи ма и
јед но став ним од го во ри ма. По сао ко ји је из и ски вао ја сна
по ла зи шта и јед ну уро ђе ну, ре као бих жен ску спо соб ност
за си сте ма тич но шћу и пре ци зним пој мов ним ре кви зи то -
ри ју мом. Ко ји је зах те вао стр пљив на пор, огром ну кон -
цен тра ци ју, из у зет ну на уч ну спре му и ду бо ку ин те лек ту -
ал ну усред сре ђе ност. И ко нач но, по сао ко ји је, ви ди мо то
по по стиг ну тим ре зул та ти ма, до нео не ма лу ко рист и за -
до вољ ство спрам уло же них на по ра. 

Ра све тља ва ју ћи ком плек сне ме ха ни зме усме ног при -
по ве да ња, ње го ва ис хо ди шта и раз вој не то ко ве, фор му -
ле и кон вен ци је, аутор ка је ра све тља ва ла на су шну по тре -
бу чо ве ко ву да при ча и при по ве да ка ко би реч ју по све до -
чио сво је бив ство, сво ју свр ху на ово ме све ту: „Ма да не -
ма пи са них тра го ва о по че ци ма при по вед них об ли ка, ва -
ри ја на та и са др жа ја, нео спор не су ста ри на при по ве да ка,
про шлост и кон ти ну и тет при ча, у њи хо вом из вор ном,
нај ста ри јем, усме ном об ли ку. Не за ви сно од по сте пе не
пре вла сти пи сма, при по ве да ње при че ни је мо гу ће за не -
ма ри ти. Са из ме ње ном на ме ном, и у нај са вре ме ни јем
кон тек сту кул ту ре, по на вља ју се од ре ђе ни чи ни о ци фе -
но ме на при по ве да ња, ко ји су сво ју уло гу мо ра ли има ти
и у древ ним пе ри о ди ма ци ви ли за ци је. Они су про шли

Бо шко Су вај џић

КУ ЋА УСМЕ НЕ ПРО ЗЕ
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дуг пут од мит ско-об ред не до естет ске ка те го ри је, ус по -
ста вља ју ћи обри се жан ров ских си сте ма, нај пре усме не, а
за тим за пи са не, сти ли зо ва не и на пи са не при че.“ (Об ли -
ци, 55) 

Књи га ко ја је пред на ма по ка зу је је дан кон ти ну и тет у
про у ча ва њу, што је осо би на ко ли ко дра го це на то ли ко и
рет ка у на шим књи жев ним по сло ви ма и кул тур ним по -
ду хва ти ма. Та ко ђе, по твр ђу је ис тра жи вач ку до след ност,
и је дан су штин ски ху ма ни стич ки на пор. Она је по ни кла
из свих оних из у зет них и стр пљи вих сту ди ја про фе сор ке
Са мар џи је о на род ној про зи; о по е ти ци усме них про зних
об ли ка; о од но су при по ве да ка и пре да ња; из пред го ва ра -
ња број ним ан то ло ги ја ма о за го нет ка ма, ша љи вим при -
ча ма, бај ка ма. Књи га је на ста ја ла јед ним про це сом, не по -
но вљи вим и под зем ним, ко јим се обич но за пу те об ли ци
усме не при че од скри ве не пра ва ри јан те, од ка зи ва ча до
тек ста. Из ком па ра ти стич ког аспек та, ова сту ди ја, и по -
себ но по сло ви на из да ва њу фо то тип ског из да ња Чај ка -
но ви ће ве ан то ло ги је, ко ји јој прет хо де и пот кре пљу ју је,
пред ста вља ју од лич не осно ве за из ра ду на ци о нал ног ин -
дек са мо ти ва по узо ру на Ар не-Том со нов ка та лог, ка да је
реч о про зним вр ста ма срп ске усме не књи жев но сти.

Књи га проф. Са мар џи је, об ја вље на у го ди ни Ан ри ће -
вог ју би ле ја, на нај бо љи на чин по твр ђу је чо ве ко ву на су -
шну по тре бу за при чом и при по ве да њем: „Не ма чо ве ка
ко ји ни је ма кар јед ном ис при чао при чу о оно ме што је
ви део, до жи вео, чуо од дру го га, за ми слио или по же лео.
Те мат ски ра спон при по ве да ња је у осно ви бес ко на чан. У
окви ри ма жан ров ских нор ми усме не про зе и нај ши рем
фон ду тра ди ци је пре по зна ју се и осо бе не фор му ле: ‘на -
род наш при по ви је да’, ‘Ср би при по вје да ју’, ‘при ча ју ста -
ри’, ‘што но ба бе ка жу’, ‘слу шао сам од ста рих љу ди’ итд.“
(Об ли ци, 56)

Усме на књи жев ност је про цес ко ји тра је и он да ка да
се за вр ши. Ко ји от кри ва сми сао про ме не у оно ме што је
стал но и стал но сти у го во ру што се са је зи ка то чи по пут
во де. Као син те за и свод, ово из да ње до но си из у зе тан
кри тич ки апа рат. До но си сво је вр сни ин вен тар збир ки;
си сте ма ти чан пре глед ан то ло ги ја и пе ри о ди ке; хро но ло -
ги ју при руч ни ка, пре гле да исто ри ја књи жев но сти; из бор
из ли те ра ту ре; име ник лич них име на и тип ских ли ко ва.

Мо но гра фи ја про фе сор ке Сне жа не Са мар џи је књи га
је од ве ли ке, опи пљи ве вред но сти. Она по ка зу је да шко ла
про у ча ва ња на род не књи жев но сти на бе о град ском Фи -
ло ло шком фа кул те ту, од ве ли ког Ви да Лат ко ви ћа, пре ко
го спод стве ног Вла да на Не ди ћа, лу цид не Рад ми ле Пе шић,
све до проф. На де Ми ло ше вић-Ђор ђе вић, ко ја је, уз Ма -
ју Бо шко вић Stul li, ка да је реч о усме ној про зи, нај це ње -
ни је име у свет ским окви ри ма, и да ље оп сто ја ва у пу ној
кре по сти и сна зи. „Ра дост пре по зна ва ња“ и дру же ња са
ве ли ким прет ход ни ци ма скру пу ло зно је на гла ше на у ра -
до ви ма Сне жа не Са мар џи је, а на ста вља се и у нај но ви јим
сту ди ја ма мла дог ко ле ге Не ма ње Ра ду ло ви ћа. Све то по -
ка зу је да ба вље ње усме ном про зом на Ка те дри за На род -
ну књи жев ност бе о град ског Фи ло ло шког фа кул те та има
ле пу тра ди ци ју и још леп шу бу дућ ност.

Об ли ци усме не про зе проф. Сне жа не Са мар џи је са чи -
ње ни су од ре пре зен та тив них по е тич ких рас пра ва и дра -
го це них жан ров ских при ло га, од књи жев не те о ри је као
кљу ча о ни це до ме та фо ре као кљу ча за раз у ме ва ње. Об ли -
ци усме не про зе ус по ста вља ју фи но тка ње уну тар тек стов -

них и ин тер тек сту ал них ре ла ци ја, у игри по сло ви ца и за -
го нет ки, у са од но си ма об ли ка и зна че ња, ва ри ја ци ја ма
„ма тер ње ме ло ди је“ тра ди ци је и за пи са ног тек ста, ре кон -
стру и са ња и по ре ђе ња лан ца ва ри ја на та, са гле да ва ња ре -
вер зи бил них од но са из ме ђу ин фор ма то ра и за пи си ва ча,
тек сту ре и кон тек ста, у све тлу укр шта ња ви ше стру ких
ре цеп циј ских пер спек ти ва. 

Ефект но осми шље ни ме та фо рич ни на сло ви по гла вља
(„као бај ка, а бај ка ни је“; „пре ва ре и глу пост“, „не му шти
‘је зик’ анег до та“, „у зам ка ма ме та фо ре“) ука зу ју на ин тен -
ци ју да књи га стро ге, „озбиљ не“ на уч не са др жи не бу де
за ни мљи ва не са мо струч ња ци ма и ко ле га ма, већ и нај -
ши рем кру гу љу би те ља ле пе ре чи, нац и о нал не књи жев -
но сти и кул ту ре, про фе со ри ма, уче ни ци ма и сту ден ти ма.
Оту да је мо но гра фи ја ко ри сна не са мо као уни вер зи тет -
ски при руч ник, већ и у скло пу ре а ли зо ва ња (ре фор ми са -
них?) основ но школ ских и сред њо школ ских обра зов них
про гра ма. 

Да се на пи так, за ни мљив и мо де ран на чин ис при ча ју
ва жне ства ри и за сну ју чвр сте осно ве, уве ду у хо ри зонт
рас пра вља ња и ис тра жи ва ња ис хо ди шне књи жев не те о -
ри је и по ста ве су штин ска пи та ња, има ли те жег за дат ка
пред исто ри ча рем књи жев но сти и на уч ним рад ни ком
уоп ште?! 

У по гла вљи ма мо но гра фи је проф. Са мар џи је про бле -
ми се увек си ту и ра ју у ши ри кон текст европ ске и свет ске
на у ке. Ти ме се хо ће од ме ри ти пра ва ме ра на ци о нал не
књи жев но сти и кул ту ре у исто риј ској пер спек ти ви и у
са да шњем тре нут ку. 

Фор ма пој мов ни ка из и ску је стал но ту ма че ње пој мо -
ва и тер ми на, чи ме ће кон стант но жан ров ска про бле ма -
ти ка би ти у ви до кру гу ре цеп циј ског хо ри зон та. При то -
ме, об ли ци усме не про зе би ће по ре ђа ни по ус по ста вље -
ној кла си фи ка ци ји: ба сна и при ча о жи во ти ња ма, бај ка,
но ве ла, ша љи ва при по вет ка, анег до та, ле ген дар не при че
и пре да ња, фор ме на гра ни ци ме ђу жан ров ских све то ва.

Кон стан те овог пре гле да би ће и обра ћа ње па жње на
струк тур не еле мен те, на функ ци ју тип ских ли ко ва у тра -
ди ци ји, на фор ме хро но то пич но сти усме не тра ди ци је,
удео фан та сти ке у тки ву при по вет ке, еле мен те ху мо ра.
Ис тра жи ва ња се ба ве на ра тив ним мо де ли ма; хи брид ним
и фик тив ним об ли ци ма, ме ха ни зми ма пре ва ре и глу по -
сти у но ве ла ма и ша љи вим при ча ма; при ви дом фан та -
сти ке у но ве ла ма; од но си ма фан та сти ке и ме та фо ре у бај -
ка ма; ис про ба ва њем и про би ја њем гра ни ца усме них об -
ли ка, тер ми но ло шким не до у ми ца ма, од но си ма ју на ка и
де ло кру га. Ис ти че се ре ла тив ност ти по ва ко ми ке у ша -
љи вој при чи ци, да би се на кра ју до шло до по чет не пре -
ми се, да на по чет ку бе ше – смех. „Ка мен спо ти ца ња у по -
де ли вр ста усме не про зе“, пре да ње и ле ген дар на при ча,
из и ску ју син кре тич ни при ступ, ко ји се ба ви осо бе но сти -
ма струк ту ре и функ ци ја ма об ли ка, из ме ђу ве ро ва ња у
умет ност ре чи и ве ро ва ња у реч умет нич ког тек ста.

У по гла вљу о ми то ло шким и де мо но ло шким пре да -
њи ма при по ве да се о свим оним стра шним би ћи ма, де -
мо ни ма, ку чи ба ба ма и ка ран ђо ло зи ма ко ји ма су нас пла -
ши ли док смо би ли ма ли, а сре ће мо их и са да по вре ме но
у све ту од ра слих, обич но „на злу ме сту и у не до ба“, ме ђу
љу ди ма. 

По себ но се бла го дат тра ди ци је и бла го вест при -
по ве да ња као су шти не бив ства чо ве ко вог на овом
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про мет ном ме сту и у овом раз мер ном вре ме ну из -
ли ва на чи та о ца у за вр шном по гла вљу. У ста ром и

но вом ру ху по ја вљу ју се ве ро ва ња, при ча о жи во ту, виц,
„при ча без при че“, и дру ге при по вет ке „на ме ђи“, да по -
све до че још јед ном жи вот ност и не под ми тљи ву аутен -
тич ност усме ног ства ра ла штва, ко је се увек из но ва об на -
вља вас по ста вља ју ћи се у но вом ру ху, али са ста рим по -
е тич ким и си жеј но-те мат ским ис хо ди шти ма и кон вен ци -
ја ма, ко је не за ста ре ва ју, ни ти су под ло жне де вал ви ра њу
и ре ва ло ри зо ва њу тра ди ци је.

У књи зи проф. Са мар џи је при мет на су на сто ја ња да
се пре зен ту је све ко ли ка те мат ско-мо тив ска ра зно вр сност
срп ске усме не про зне тра ди ци је, као и да на јед ном ме -
сту бу ду аде кват но за сту пље ни и про у че ни сви жан ро ви
усме не про зе, од нај сло же ни јих об ли ка до јед но став них
вер бал них струк ту ра, ко је је сам Чај ка но вић на звао „при -
ми тив ним при ча ма“. 

Мо но гра фи ја Сне жа не Са мар џи је пред ста вља ре ги -
стар усме них зна ња, свод жан ро ва, спи сак по е тич ких ко -
нвен ци ја, скуп иде ја, ин вен тар ва ри ја на та, сво је вр сни за -
пи сник тра ди ци је. У њој су за сту пље ни ет но граф ски,
фол клор ни, фи ло ло шки, књи жев но и сто риј ски и књи -
жев но те о риј ски за хва ти. Об ли ци усме не про зе при мер су
уку сно при ре ђе не и опре мље не књи ге, на устук свим
оним (без)број ним по ку ша ји ма де за ву и са ња и де ва сти -
ра ња фол кло ра у јеф ти ним ан то ло ги ја ма и из бо ри ма. На

устук свим (без)број ним по ку ша ји ма по ти ра ња усме не
ре чи као мр зи лач ке, ру ши лач ке и при ми тив не. На устук
по ти ра ња тра ди ци је као пи сма про шло сти. 

Об ли ци усме не про зе по ка зу ју не са мо знал ца не го и
љу би те ља, не са мо ту ма ча не го и ства ра о ца. У вр ло сло -
же ним на ра тив ним по ступ ци ма ко ји се рас кри ва ју у
струк ту ри „јед но став них об ли ка“, ис по ља ва ју се моћ ни
ево ка тив ни и сим бо лич ки сло је ви тра ди ци је. 

Ова књи га по твр ђу је ви со ку умет нич ку вред ност, ин -
те грал ност и ин те гри тет јед ног на уч ног жи во та, јед не на -
уч не би о гра фи је, ко ја је не сва ки да шња и је дин стве на.
Сва сво ја, и сва у слу жби на ци је, ро да, и је зи ка. 

Круп ни зе мљо по сед ни ци чу ва ју свој по сед. Сит ни га
да ље усит ња ва ју и рас пар ча ва ју. А наш по сед је тра ди ци -
ја. При по ве да ње, за тво ре но у ко ри це ове књи ге, ка зу је
мно го о жи во твор но сти и ви тал но сти те тра ди ци је. 

Сма тра ју ћи да књи га Об ли ци усме не про зе пред ста вља
из у зе тан до при нос це ње не аутор ке срп ској на у ци о књи -
жев но сти, сло бод ни смо да ис так не мо за до вољ ство што
је упра во проф. Сне жа на Са мар џи ја до бит ни ца ово го ди -
шње на гра де Од бо ра за на у ку Ву ко ве за ду жби не. Ми че -
сто на гра ђу је мо без ре да и раз ло га. У овом слу ча ју, то на
сре ћу ни је та ко. На гра ђе но је вред но, и ле по. Ле по је про -
чи та ти до бру књи гу. О про зи. У ку ћи усме не про зе.

У Бе о гра ду, 09.02.2012.
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ПРОЗА

Иван По тић

АНАМ НЕ ЗА

Ја сми на Ка ра мех ме то вић, осред ња пе сни ки ња из Бо сан -
ског Бро да, по ми сли ла је тог ју тра да би њен жи вот мо -

гао да се пре о кре не из ко ре на. Иза шла је у врт, на хра ни ла
пти чи це зр не вљем и стре сла се од по ми сли да би ве ли ки
зли ме двед мо гао да јој узме де ви чан ство. Ипак, зна ла је да
се ро ма ни у Ју го сла ви ји не об ја вљу ју та ко ла ко.

Џои ди Фран че ско се чу дио што му је inbox пун. Би ло је
ту ко је ка квих ру ко пи са, че стит ки, же ља и по здра ва. У сви -
ма је ста ја ло оно „дра ги уред ни че“ Кад је, ко нач но, јед ног
утор ка устао са фо те ље, стр пао три хам бур ге ра у уста и ма -
ло жвак нуо, по ми слио је да га по но во про го не ми сли про -
ша ра не зеб њом и не спо ко јем, од ге гао се до ку па ти ла и по -
гле дао у огле да ло. По том се лу пио о ма сно че ло и уз вик нуо:

– Ја ни сам ве ли ки зли ме двед, ја сам Жи ван Ве ли са вље -
вић, уред ник „Оли ста лог как ту са“, нај по зна ти је из да вач ке
ку ће у зе мљи.

Жи ван Ве ли са вље вић, ко ји је из гле дом до ста под се ћао на Ди
Фран че ска, ге ни јал ног аме рич ког пи ја ни сту, ви ше ни је мо гао да
про на ђе свој пе нис. У рет ким тре ну ци ма од мо ра од при спе лих
ру ко пи са, ка да је свој пре на прег ну ти уре ђи вач ки мо зак на ме ра -
вао да по све ти ду бо ком ди са њу и не бив ство ва њу, не ка кве зло -
коб не ми сли про вла чи ле су му се кроз лош хо ле сте рол. По чи -
ња ло би то та ко што би по чео да раз ми шља о по ло жа ју Ср би је у
све ту, по том о ко смич кој прав ди, а он да о це ђе ним чвар ци ма из
Шу ма ди је. На кон што би се стре сао, глан цао би сли ку ак ту ел ног
ми ни стра кул ту ре и ду го и стр пљи во прао ша пе из над уми ва о -
ни ка. Жи ван Ве ли са вље вић ви ше ни је мо гао да под не се дис про -
пор ци ју из ме ђу ве ли чи не свог пе ни са и за пре ми не свог мо зга. У
ње гов мо зак мо гло је да ста не 4 ги га бај та ин фор ма ци ја, док му
је пе нис је два пре ла зио де се так цен ти ме та ра. Раз ми шља ју ћи та -
ко јед ног да на о дис про пор ци ји, слу ша ју ћи хи то ве осам де се тих,
Жи ван Ве ли са вље вић бри зну у плач пред ру ко пи сом мла де спи -
са те љи це из Бо сан ског Бро да, Ја сми не Ка ра мех ме то вић. Ру ко -
пис је но сио на зив Сре ћа од 12 цен ти ме та ра.

– За што баш 21 грам? – пи тао се Џои ди Фран че ско у
Жи ва ну Ве ли са вље ви ћу.

– То ли ка је те жи на људ ске ду ше – од го во ри му Чо век
слон у Деј ви ду Лин чу.

– Мр зим број ке, мр зим ме ре ње, мр зим осе буј ну пу но ћу
ин ди ви ду а ци је мен тал них са др жа ја...

Ни ком ни шта ни је би ло ја сно, али је чи ње ни ца да су
хам бур ге ри би ли уку сни.

Не ко ли ко анам не за ка сни је, сви смо се де ли за тр пе зом
у не ком ни шком ло ка лу. Ме ни су је зич ци пла ме них му ња
из би ја ли кроз уши. Ипак, био сам дис кре тан, крио при та је -
но лу ди ло бо ље од ико га дру гог. Мор га на је се де ла пре ко
пу та и ја сно сам ви део њен ра чва сти је зик. Пи тер се оси пао
по те лу, али је то под но сио ен гле ски не на ме тљи во. Ве ли ки
зли ме двед ку сао је чор би цу. Жи ван је Џо и ју се део у кри -
лу, по вре ме но упа дао у ње га, би ли су рас те гљи ви и не до ку -
чи ви, као теч ни азот у оном фил му о ро бо ти ма из бу дућ -
но сти.

– За што вр ши те при ти сак на ме не да бу дем нор ма лан?
– ре че из не на да Жи ван. – Шта хо ће те од ме не?

На ба дао сам ме со на ви љу шку и по ку шао да му раз не -
сем гла ву сна гом соп стве не ми сли.

Ти од лу чу јеш о ме ни, гов но де бе ло, ми слио сам, ти ко -
ји ни си чак ни ек то пла зма.

Не ко ли ко не де ља ка сни је, до шло је до рас пр ска ва ња
Џо и ја ди Фран че ска. Не ки од ко но ба ра твр ди ли су да је то
по сле ди ца спон та ног са го ре ва ња, а не ки да се пре јео. Ипак,
де ло ви Жи ва на Ве ли са вље ви ћа ни су про на ђе ни, па је сви -
ма, чи та о ци ма и љу ди ма из уре ђи вач ког од бо ра, пао ка мен
са ср ца.

– Зна чи, Жи ван је ства ран – ви ка ла је Ја сми на Ка ра мех -
ме то вић и ска ка ла од ра до сти.

У мо ру оп се на, мој гу би так пам ће ња де ло вао је као сим -
па тич ни ана хро ни зам.

Знао сам да је пи та ње да на кад ће мо схва ти ти да ни шта
од овог ни је ствар но и пи тао се ко ће нам то ре ћи.

СУ ПРОТ НО СТИ СЕ 
НЕ ПРИ ВЛА ЧЕ

Исти ни тост пат ње... Ду би на коб не тр пе љи во сти у од но -
су на свет, не мо гућ ност спо зна је... О то ме вре ди

пи са ти, али, авај, све са ме си му ла ци је и си му лан ти у и
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око ком пју те ра, Волт Ди зни у хи бер на ци ји, Мајкл Џек сон
под не раз ја шње ним окол но сти ма, прог но зе Ин ка, Ма је и
Ма ри ја не, Хон ду ра ша ни ко ји нам пра ше зад њи це, ал ко си
ко ји се мно же и про жди ру ми при ја те ље, его ма ни ја ци ко -
ји осим ега ви ше не ма ју ни шта да по ну де, зло ко је се то ви
стра хом, глад не очи, не до ста так љу ба ви, ша ма ра ње но вем -
бар ским ве тром, то ни је оно што сам ми слио кад сам по -
чео да пи шем, ско ли о зо мо је мла до сти...

По кри вен ма сним па пи ром, онај ру ме ни лу дак из мо је
при че ле жи мр тав пред ка сап ни цом. Био сам хро ни чар ње -
го ве бо ле сти, бар на крат ко. За мр зао сам га у овом тек сту,
као до каз да је жи вео. У ње гов мо зак ни ко ни је мо гао да
уђе за жи во та, а са да нам ње го во лу ди ло не до ста је.

Из над мог та ста жи ве лу да ци. Отац, лу дак, мо же се ви -
де ти у шу ми, не кад са спу ште ним, не кад са диг ну тим пан -
та ло на ма. Гр ба ви се, оби ла зи сме тли шта. Ли чи на хи је ну.
Тра жи свој мир. Ћер ка, лу да, сме ште на у свој ма ли ми кро -
ко смос бо ла, ис кре не пат ње, не ра зу ме ва ња. Че сто се де ре.
На књи жев ним ве че ри ма оба ве зно у пр вим ре до ви ма, чач -
ка нос.

Не до ста так кри те ри ју ма уни шта ва сла ба шне по ку ша је
оних ко ји чи та ју и пи шу да пи шу и чи та ју. Све је оту жно.
Во ди те љи по ста ју пи сци, књи ге се ку пу ју на ки ло, као ко -
ба си це. У мом гра ду отва ра се, ипак, јед на књи жа ра. Еуфо -
ри ја тра је крат ко, ка сир ке ни су би бли о те ка ри. А би бли о -
те ка ри сни же них кри те ри ју ма ни су чак ни ка сир ке. Го ла
ег зи стен ци ја тра жи по јеф ти ње ње ре чи, емо ци ја и осе ћа ња.
Мо же мо да при ча мо о пе че њу. Че пе ње или пе че ње? Фе но -
ме но ло ги ја гор дих по ра за, ауто су ге сти је, ин вер зи је и кон -
вер ген ци је. Мо жда не ко ри стим ове ре чи у пра вом зна че -
њу, али ко ће ми за ме ри ти. Не ма ни ко га ко би о то ме не -
што мо гао да на пи ше. Сма ње ни кри те ри ју ми, сад сам нај -
па мет ни ји.

Пре та ка ње ку пу са или отва ра ње из ло жбе? А мо жда и
јед но и дру го, под па ро лом нео ко му ни зма. Ни кад не ће мо
иза ћи из ко му ни зма, ми смо ко му ни стич ка ко пи лад нео -
бри са ног ду пе та. Ча па мо пр ља вим ру ка ма по ар те фак ти ма
бо љег све та ко јем не при па да мо. Пр ља мо га ле ри је, ми ри -
ше мо тер пен тин са сли ка не у те шних. Ни ко ни шта не зна,
ни ко не слу ти шта би мо гло да бу де умет нич ко де ло, ни ти
за што је умет нич ко де ло по треб но. Уби ја ју умет ни ка, уби -
ја ју сми сао, за тва ра ју нам очи и ср ца, скла па ју ру ке... Пре -
та ка ње ку пу са, Са мит не свр ста них, до би јам не све сти цу и
дрх тим. Ја сам зга же на жи во ти њи ца у бе гу. Очи су ми ве -
ли ке, оче ку јем кур шум, ле дим се од ти ши не.

Све ве ли ке те ме су по тро ше не. Ме не и да ље при вла чи
апо ка лип са. Ме ђу тим, то ви ше ни је на уч на фан та сти ка. То
је са да ре ал ност, те ле кра но ви су ре ал ност, вир ту ал не мре -
же, ро бо ти, до шља ци из све ми ра, во да на Мар су, ви ше ни -

шта ни је пре пу ште но ма шти. Где је ма шта? Где су гла ве
спо соб не да ма шта ју? Пре да мном је го ми ла не у ки се ље них
гла ви ца ку пу са. Пу штам их да бу ду пу бли ка, да не ми сле ни
о че му, да се пре та чу. Про блем је што гла ви це по ку ша ва ју
да ми сле, да ли је пре та ка ње сми сао њи хо вих ку пу са стих
жи во та, има ли ту још не че га, да ли се кон зу ми ра њем пси -
хо ак тив них суп стан ци мо же уз ди ћи из над ни воа би ља ка?
Ку пус има ми шље ње, ето у че му је про блем.

Уско ро се оче ку је се дам на е сти та лас кри зе. Оче ку је се
ви ше лу да ка на плоч ни ци ма, ви ше ма сног па пи ра, по раст
кри тич ке све сти ме ђу по вр ћем, па да ће са не ба и нор мал ни
љу ди, то вам га ран ту јем. Па да ли би са не ба сва ко днев но, да
ни су та ко апа тич ни. Мр зи их да пре ки ну му че ње, же ле да
ви де шта се на ла зи ис под ду плог дна. Дно. Али, ко ли ко још
мо ра да се пад не, то их коп ка. За то не од у ста ју. Чи та се Де
Сад, све у ше сна ест. У не до стат ку кре а ци је, на де, во ље и ве -
ре (за бо ра ви те на мар ке тинг, ми слим на истин ску ве ру),
љу ди се окре ћу си му ла ци ји. Све је ла жно, емо ци је за ме ње -
не ро бом, но вац по диг нут на ни во бо жан ства. Бог прог нан
и пре зрен, осим у ам бу лант ним ко ли ма. Сви су лу ди, али
не ки то кри ју бо ље од оста лих. Уве че, у ку па ти лу, ду го се
гле да ју и сми шља ју при го дан текст за сле де ће ју тро.

Ни исти ни тост пат ње ни је до вољ на да на шњој псе у до е -
ли ти да ме оста ви на ми ру. Ај де што не по ма жу, не го су
стал но ту да про пи су ју нор ме, пра ви ла, за ко не, да кон стру -
и шу не ка кав ред у свем овом ха о су. За гле да ју ме пом но они
што су чу ли да по сто јим, још се ви ше тру де они што зна ју
да пи шем, а тек кад схва те да умем и да пе вам, до ду ше не
она ко из ра жај но ка ко бих во лео, као бе ра чи па му ка са Ми -
си си пи ја, он да на ста је нај ве ћи про блем.

Кон цеп ту ал на умет ност да нас је за ме не пре жи ве ти у
дру штву вар ва ра.

Сву да су прот но сти, сву да ани мо зи тет, се ва не га тив на
енер ги ја. Сви бе сни, не до вољ но спо соб ни да се но се са ло -
шим жи во том, из не ве ре ним оче ки ва њи ма и про тра ће ним
сно ви ма. Ба на ли зу је се ли ри ка уса мље нич ког хо до ча шћа,
ре ла ти ви зу је жи вот и смрт, ква ри и вул га ри зу је не ви ност.
Не мо гу ви ше да об ја шња вам љу ди ма ко сам, шта же лим,
ку да сам по шао. Не ћу ви ше ни да се по вла чим. Од лу чио
сам да ми ви ше ни ко не вре ђа ин те ли ген ци ју. Од да нас уз -
вра ћам.

У чо ве ку, по тро ше ном у сва ком по гле ду у ових два де -
сет го ди на, не оста је ни шта осим ча сти, осим прин ци па.
До сто јан стве но ста ри ти са сво јом сен ком, би ти оно што си,
не сум ња ти у исти ни тост сво је пат ње. Сро ди ти се с му ком,
па ти ти са сти лом.

Са мо за то имам сна ге.
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Љу би ца Мр каљ

РОД НА КУ ЋА МО ЈЕ МАЈ КЕ

Јед не ве че ри на ђох се по но во са ма на док са ту ода кле ис -
пра тих по гле дом ле по ти це што су из ла зи ле на кор зо с

Ко стом, а иш че ку ју ћи да се ма ма и тет ка спре ме ка ко би -
смо и ми по шле у шет њу. По глед ми се не чуј ним мач јим
хо дом про вла чио кроз нај ду бље сен ке у ба шти кад ме с та -
на ним зву ком че сме до та че не ки бла ги по ве та рац око уши -
ју : „Хо ћеш ли нам опет до ћи?“ Освр нух се, али не ви дех
ни ко га и по ди гох по глед на бр до с ви но гра ди ма из над ба -
ште, па још ви ше на там но пла во не бо око ва но сит ним дра -
гу љи ма што су се ца кли ли, кад од јед ном кре ну ше да се оси -
па ју у ро ју и па да ју гу бе ћи се у та ми бре га – зве зде па да ли -
це!

Иза шле смо по тра гу већ уче ста лих ве чер њих из ла за ка
раз дра га не мла до сти из на ше ку ће. Ни чег ту ни је би ло та -
јан стве ног. Ипак, тре ба ло је сле ди ти на до вољ ном од сто ја -
њу прет ход ни цу и пра ви ти се као да смо се упу ти ле у не ку
бес циљ ну шет њу, а не са од ре ђе ним за дат ком... тре ба ло се у
ства ри пре тва ра ти да се не при ме ћу је оно нај за ни мљи ви је
– ко је шта! По шле смо у прав цу кор зоа и ја сам си гур но ли -
чи ла на уне зве ре но ло вач ко ку че ко је пр ви пут по сле ви -
ше днев ног за тво ра из во де на траг ди вља чи. У по чет ку ми
се чи ни ло да осе ћам узи цу на вра ту... Али, на при ла зу мо -
сту схва тив ши да скре ће мо у ста ру чар ши ју, ту где се она
отва ра пре ма ре ци, пре по знах дав на шње ше та ли ште из на -
шег фо то граф ског ал бу ма, оно с по чет ка ве ка. У не ким од -
ра слим осо ба ма што су по здра вља ле две се стре при ви ђа ли
су ми се они не по зна ти си ћу шни ли ко ви му шка ра ца из
дру гог пла на са мо без ста рих ше ши ра и ки шо бра на. На жа -
лост, сад и же не бе ху без он да шњих до бро ис ко пи ра них
чарлс тон ха љи на као и без про пи сних фри зу ра с крат ком
ко сом би ло ко јих Је ли сеј ских по ља би ло ко је европ ске про -
вин ци је... исти на, у слу ча ју Ца ре вог се ла, оно вре ме но мо -
дер но као и ово вре ме но на ла зи ло се че сто из ме ша но с по -
ко јим ли ком у гу њу, у ко шу љи или сук њи од гру бог там ног
сук на... За то се опу стих одо бро во ље на оним што ствар ност
на та квом ме сту од у век при ка зу је: ша ро ли кост уз ра ста,
оде ва ња и по на ша ња упр кос су здр жа но сти или при нуд ном
не ха ју у све оп штем па ра ди ра њу. 

На ше ле по ти це су ста ја ле у јед ној гру пи с мом ци ма ко -
ји нас по здра ви ше, на ра сто ја њу, док се Ко ста из дво јио да
би нам при шао с по ру ком:

„До ђи те, те то, и вас три, по сле у ба шту, ре зер ви са ли
смо сто.“

По што се уда љио, ма ма је не што шап ну ла на уво се стри
и ова је вр ло бр зо по су ста ла у по ку ша ју да са чу ва на ли цу
бла ги из раз не го до ва ња. Уз дах ну ла је, па је он да не што
при гу ше но по ку ша ла из ре ћи и обе су се осмех ну ле – мо -

жда не ко ме не ви дљи вом по ред нас, не ко ме ко их је пре по -
знао из вре ме на њи хо вог де во ја штва, ни је би ло сум ње. Ја
сам ко ра ча ла уз њих као пу ки све док из без вре ме на: јед ном
но гом у про шло сти дру гом у бу дућ но сти...

На чу де сан на чин ста ра чар ши ја је но ћу ме ња ла свој из -
глед. Ноћ на та ма је за тво рив ши др ве не кап ке ду ћа на за тва -
ра ла за во дљи ве по гле де ста рих ку ће ра ка и за но сно при су -
ство ча роб ни це про шло сти са мо се на слу ћи ва ло у ми ри си -
ма и у рет ко од шкри ну тим вра ти ма као у слу чај но раз от -
кри ве ном ли сту или сто па лу ле по ти це ис под ха ља... Ту и
та мо улич не су све тиљ ке шки љи ле сво јим жу тим оком па
су и на ше сен ке по при ми ле та јан стве ну бо ју се пи је. 

Ипак, пред јед ним вра ти ма се де ли су стар ци у не ка квој
игри над та блом и ћут ке, а упор но, гу би ли сво је пре о ста ло
вре ме по ди жу ћи не у мор не по гле де на сва ки, па и нај ни жи
тон де во јач ког гла са. На до хват ру ку бе ху им са мо фил џа ни
с ка фом, или с јед на ко там ним ча јем...

На кра ју тог ноћ ног чар шиј ског ла ви рин та че ка ла је на
ме не јед на  по сла сти чар ни ца. Ра штр ка не гру пе де чур ли је
по су сед ним со ка ци ма упу ћи ва ле су да смо на пра вом пу -
ту. У ста рим ста клен ка ма ца кли ле су се раз не ше ћер ле ме и
бом бо не дре ча во обо је не слич но ча до ри ма Џин гис-ка на.
Сла до лед бе ше ма ло не жни јих бо ја на лик тек при спе лим
сти хо ви ма из не ког ми стич ног ру жич ња ка.

За у ста ви ла сам се пред ви три ном с ме де ним ту лум ба ма
и ба кла ва ма и по гле да ла у мај ку, а она ме упи та:

„За шта си се од лу чи ла?“
Не сти гох да отво рим уста, кад опет за чух њу:
„По је дан од оба ко ла ча на исту тац ну, мо лим вас, и две

бо зе... и још ча шу во де.“
До по след њег за ло га ја ни сам ус пе ла да од лу чим ко ји ми

се слат киш ви ше до па да... Ипак се на мет ну ла ба кла ва не са -
мо због уку са не го и због ком пли ко ва не при пре ме. Ма ма
је пра ви ла нај бо ље ба кла ве, што ћу са зна ти тек мно го ка -
сни је пу ту ју ћи по све ту, али ње на ма ђи о ни чар ска ве шти на
у раз вла че њу ко ра за ба кла ву на ве ли ком ку хињ ском сто -
лу мо гла би се ко мот но при ка зи ва ти у сва ком ве ћем цир -
ку су: пре ко це ле по вр ши не сто ла рас те же се та на ни пер га -
мент те ста ско ро до про зрач но сти ди вов ског ме ху ра од ки -
ше... пам ти ћу ње не ру ке ко је, док она об ле ће око сто ла, мо -
та ју ма ле но клу бе те ста ски да ју ћи од за де бља ле иви це – пи -
ти но де те. Ње га бих ја уоб ли ча ва ла у пи ти цу што ће се ис -
пе ћи са сво јом мај ком-пи том! 

По што су по пи ле бо зу, две се стре ме по ве до ше да ље у
ноћ ну шет њу. Ка ко смо из ла зи ле из ста ре чар ши је пре ма
ре ци по ста ја ло је све ја сни је, у ства ри, све гла сни је, да
смо на тра гу не кој свир ци. Ра за зна ва ли су се пр во ду -
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вач ки ин стру мен ти и уда раљ ке, а тек на при ла зу ка -
фан ске ба ште ви де ло се да је игран ка у пу ном је ку и

да ни на јед ном кон ти нен ту не би ни шта мо гли за ме ри ти
ор ке стру. Бе ху то ме ло ди је ко је су се слу ша ле на све че ти ри
стра не све та. И код нас, већ по о дав но.

„Ено, ви дим их!“ уочи ла сам у ме те жу сто с на ран џа -
стом сук њом на ше Се ке ко ју су ов де сви зва ли На ђа, па се
он да по ја ви ше и ха љи не Оље и Ло ле. Ко ста се у ти ли час
на шао пред на ма да би нас за о би ла зе ћи пла то са игра чи ма
по вео до њих. 

Убр зо сам се де ла за сто лом пи јуц ка ју ћи ли му на ду и од -
ме ра ва ју ћи ко ји је од три цве та, од три на ше ле по ти це, нај -
при влач ни ји и ко с ким пре пли ће по гле де. Од мах је по ста -
ло очи глед но да су Оља и На ђа нај тра же ни је де вој ке за
игру те ве че ри. Ко ста је до сто јан стве но при хва тио уло гу
ка ва ље ра, па је чак и ме ни не ко ли ко пу та ус пео кри шом да
на миг не као да ка же: „Ви диш ли ка ко је жи вот леп...“ И на -
ше мај ке су се спо ра зу ме ва ле очи ма уз му зи ку и ти хи жа -
гор и да ље се осме ху ју ћи јед на дру гој. Ве ро ват но ни је при -
ли чи ло да по ка жу сво је ин те ре со ва ње за је дан сто бли зу
му зи ча ра за ко јим су би ли Ко сти ни дру го ви с кор зоа, ујед -
но и нај рев но сни ји пле са чи. На про тив, ме ни ни је ни ма ло
сме та ло да их по сма трам тра га ју ћи ра до зна ло по њи хо вим
ли ци ма у по ку ша ју да пред ви дим кад не ки од њих уста је и
кре ће по игра чи цу хо ће ли би ра ти Ољу или На ђу? Очи -
глед но су има ли сво ју по себ ну так ти ку, јер ми је до са ди ло
да по га ђам, па се пре дах слу ша њу му зи ке, зу ре ћи са мо у тај
ша ре ни ко ви тлац су ка ња и пан та ло на као у не ку цвет ну
ли ва ду ус та ла са ну то плим ви хо ром. 

Од мах сам пре по зна ла по је ди не ме ло ди је као што су
„Ма ли цвет“ и „Мо на Ли за“ иако се ни је чуо онај про му -
кли му шки глас са ра ди ја, али је сак со фон пре у зео во де ћу
уло гу уме сто пе ва ча. Углав ном су се сме њи ва ли жи ви ла -
ти но а ме рич ки рит мо ви сам бе и мам бе са успа вљу ју ћим и
сти ска вим рит мом тан га или не ког успо ре ног вал це ра...

По ма ло оша му ће ну, иако сам са мо гле да ла ча ше ви на
пи ју ћи ли му на ду, раз бу дио ме је звук кла ри не та ле пр ша ју -
ћи ви со ко из над ду ге сво јим иза зов ним тре мо ли ма баш као
код пра вог ча роб ња ка из Оза. Му зи чар је имао ко вр џа ву
ко су и вра го ла сто се сме ју љио док не сви ра, а кад би по љу -
био свој ин стру мент звук ко ји би из ње га ду нуо обри сао би
му све гри ма се с ли ца не ве ро ват но га уозби љив ши. 

При ме ти ла сам да је за на шим сто лом елан де во ја ка ма -
ло опао. Ло ла је игра ла са мо јед ном са сво јим бра том, а за -
тим је уче ста но по че ла да од би ја игра че. Док су Оља и На -
ђа је два до ла зи ле до да ха. Пре не го што су се на ше мај ке,
по твр ђу ју ћи по гле дом јед на дру гој не што са мо њи ма зна -
но, озбиљ но усред сре ди ле за по ла зак ку ћи, јер бе ше „већ
ка сно за де те“, на ста ла је па у за, па се по ла ко кроз жа гор и
звец ка ње ча ша упу ти смо ка из ла зу. Ло ла нам се при дру жи -
ла са сти сну тим степ ским сме шком на усна ма, док нас је
Ко ста са мо ис пра ћао. Окре ћу ћи ле ђа ба шти, пре ко ра ме на,
ви дех да је ги та ри ста из ор ке стра при шао сто лу с на шим
ле по ти ца ма исто вре ме но кад и Ко ста. Ло ла је зев ну ла, узе -
ла ме за ру ку и по ву кла у бр зи ход из го во рив ши крат ко на -
шим мај ка ма:

„На ма се спа ва...“ 
Ми сли ла сам да је пи там да ли је за љу бље на, али се не

усу дих, јер је ти ши на из ме ђу нас две по ста ја ла све хлад ни -
ја и не про бој ни ја, за раз ли ку од оне ме ни већ зна не – по -
кро ви тељ ске ноћ не ти ши не у на се љу прот ка не ра зно род -

ним жи вот ним пул си ра њем. Цмок ну ла ме је у образ пред
ку па ти лом и жу стрим ко ра ком пре ра сле ши па ри це не ста ла
у јед ној од до њих со ба по нев ши тај ну жуд ње у свом про -
зрач ном пла вом по гле ду.

По жу рих ба са ма ци ма го ре и не окле ва ју ћи ви ше на
док са ту ба цих се у ве ли ку по сте љу где сам спа ва ла за јед но с
ма мом от ка ко је сти гла Се ка, пре пу стив ши њој ото ман.

Ле жа ла сам пре пу на ути са ка са игран ке, али и не ја сних
осе ћа ња ко ја ни су ли чи ла на мо ја... и та ко ле же ћи од лу чих
да што ду же оста нем буд на гле да ју ћи на о ко ло шу му ис пре -
пле та них сен ки ко је су пот пу но пре о бра зи ле це лу про сто -
ри ју и све ства ри у њој, баш ко ли ко и ша ре ни ло сце на са
игран ке што кре ну од јед ном да про ми че без му зи ке, бле де -
ћи од ме се чи не у на ди ра њу. Вр тлог све тло сти и сен ки
окре тао се све же шће. По зи до ви ма и та ва ни ци со бе упа -
до ше чак и там не кон ту ре др ве ћа из ба ште са мном усред
тог ка ле и до ско па и са уси ја ним сре бром ме се че вог ли ца на
не бу... је ди но, бо је су се не при мет но га си ле у се де фу што се
из пур пу ра пре ли вао у тир киз, а из тир ки за у пур пур... Уто -
нух у сан са осе ћа њем кри ви це, јер скло пих очи у тре ну кад
су на ме се че вом обра зу по че ли да се сме њу ју ли ко ви пре -
да ка, а не са че ках их...

Тра ја ла је ноћ и ја сам спа ва ла мир но, без сно ва, ни ма -
ло не ха ју ћи да ли се не што зби ва на о ко ло. Исти на, у сну
ни шта ни је чуд но, али очи глед но сам би ла на иви ци сна
ако сам осе ти ла да се зби ва не што не при род но. Јер, ако са -
њам, ка кав ми је то сан у ко ме се бу дим у фил му! Са мо да
га ни сам већ гле да ла у би о ско пу по ве ро ва ла бих да се бу -
дим у дру гом сну. До мо је све сти до пи ра ли су зву ци по зна -
те пе сме из фил ма Је дан дан жи во та.

„Ку ку-ру ку-куу па ло маа, но љо ра аа!“ ту жна при ча о љу -
ба ви и смр ти из вре ме на Мек сич ке ре во лу ци је. 

По ми слих ка ко ми сме та ја стук и да ло ше чу јем, али се
при се тих да увек спа вам без ја сту ка, па отво рих очи у мрак
и по ста де ми ја сно: за по че так не ви дим ни шта, а по што се
пе сма на ста вља, да чу јем до бро, али да то што чу јем ни је
нај бо ља вер зи ја... Гла со ви мо ма ка бе ху у при мет ном звуч -
ном не скла ду, она ко ка ко пе ва ју се ре на де на на шим ули ца -
ма кад ма ло по пи ју да би се осме ли ли за на ступ под про зо -
ром иза бра ни це... па шта бу де! 

По сте пе но, ка ко је те кла пе сма с не у мо љи вим по на вља -
њем ре фре на про пи сно пра ће ним ги та ром, раз у ме ла сам да
то ни је ни мој филм, ни мо ја ствар ност, не го мо је се стре
На ђе. 

Од ло мак из необјављене при че
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Јо ван Де лић, Иван В. Ла лић и
ње мач ка ли ри ка: Јед но 
ин тер тек сту ал но 
ис тра жи ва ње, Срп ска 
књи жев на за дру га, Бе о град, 2011

Књи га про фе со ра но ви је срп ске
књи жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те -
ту у Бе о гра ду др Јо ва на Де ли ћа, с на сло -
вом Иван В. Ла лић и ње мач ка ли ри ка и
под на сло вом Јед но ин тер тек сту ал но
ис тра жи ва ње, об ја вље на у Ма лој би бли -
о те ци Срп ске књи жев не за дру ге, у це ли -
ни је по све ће на ин тер тек сту ал ним ве за -
ма по е зи је пе сни ка Ива на В. Ла ли ћа с
по е зи јом нај зна чај ни јих не мач ких пе -
сни ка но ви јег вре ме на, од Јо ха на Вол -
фган га Ге теа до на ших да на. По ред Ге -
теа, про фе сор Де лић у истом ме то до ло -
шком и ин тер пре та тив ном кљу чу ту ма -
чи и по е зи ју Фри дри ха Хел дер ли на, Рај -
не ра Ма ри је Рил кеа, Гот фри да Бе на и
Па у ла Це ла на и ус по ста вља ин тер тек -
сту ал не, те мат ско-мо тив ске и ду хов не
ве зе Ла ли ће ве по е зи је с њи хо вим пе -
снич ким опу сом. Уз то, он сво ју кри ти -
чар ску па жњу усме ра ва и пре ма ан то ло -
ги ја ма но ви је не мач ке ли ри ке об ја вље -
ним на срп ском је зи ку у дру гој по ло ви -
ни ХХ ве ка, по себ но пре ма Ан то ло ги ји
не мач ке ли ри ке ХХ ве ка, ко ју је Иван В.
Ла лић при ре дио и пре вео за јед но с пре -

во ди о цем Бра ни ми ром Жи во ји но ви -
ћем. У по је ди нач но по сма тра ним по гла -
вљи ма сту ди је Иван В. Ла лић и ње мач ка
ли ри ка про фе сор Де лић ком па ра тив ним
ме то дом и си мул та но раз ма тра по ет ско
де ло Ива на В. Ла ли ћа и де ло не мач ких
пе сни ка и, са ис тан ча ним осе ћа њем ту -
ма ча мо дер не по е зи је и ње них умно же -
них и скри ве них зна че ња, про на ла зи
кључ не до дир не тач ке ме ђу њи ма. Ова
сту ди ја омо гу ћа ва кри тич ки увид и у Ла -
ли ће во пе снич ко де ло и ње го ве
(ауто)по е тич ке и ду хов не окви ре и у де -
ла оних не мач ких пе сни ка с ко ји ма је
Ла лић ус по ста вљао тра јан ду хов ни и
ства ра лач ки ди ја лог.

Де ли ће ва књи га пи са на је као збир
не ко ли ко ме ђу соб но по ве за них це ли на
ко је се при род но на до ве зу ју јед на на
дру гу. На по чет ку књи ге на ла зи се из ра -
зи то на ра ти ван „Пред го вор“, у ко јем, као
и у не ко ли ко прет ход них Де ли ће вих
кри тич ких ту ма че ња књи жев ног де ла
срп ских пи са ца дру ге по ло ви не ХХ ве ка,
овај аутор јед ном емо тив ном и уз бу дљи -
вом ауто би о граф ском ре ми ни сцен ци јом
уво ди чи та о це у мо ти ве и раз ло ге ко ји су
га по кре ну ли и оба ве зи ва ли да при сту пи
ту ма че њу уну тра шњих ве за по е зи је и по -
е ти ке Ива на В. Ла ли ћа с по е зи јом иза -
бра них не мач ких пе сни ка. Пи са ње на ра -
тив них де ло ва у окви ру кри тич ких књи -
га, би ло у об ли ку пред го во ра или по го -
во ра, по ста ло је већ уоби ча је но за овог
кри ти ча ра, али оно и ов де пред ста вља
не ку вр сту при јат ног из не на ђе ња за чи -
та о це и ту ма че ње го вих тек сто ва. То, ме -
ђу тим, от кри ва и јед ну ва жну ком по нен -
ту Де ли ће вог кри тич ког ме то да не са мо
у овој књи зи. У опи си ва њу пе снич ког
тек ста Де лић ко ри сти из ве сна хро но ло -
шко-на ра тив на сред ства у из ла га њу ко ја
су до ста ка рак те ри стич на упра во за про -
зни дис курс. На тај на чин он сам текст
ту ма че ња пе снич ких де ла и у овом слу -
ча ју го то во мак си мал но при бли жа ва јед -
ној мно го мо дер ни јој и ко му ни ка тив ни -
јој чи та лач кој ре цеп ци ји не го што је то
слу чај код мно гих дру гих са вре ме них ту -
ма ча књи жев но сти.

У по гла вљу с на сло вом „Иван В. Ла -
лић као пје сник кул ту ре и ди ја ло га“, ко је
пред ста вља пра ви кри тич ки увод у ову
мо но граф ску сту ди ју, про фе сор Де лић
по ста вља не са мо ме то до ло шки већ и
ин тер пре та тив ни, као и са др жин ски ок-
вир сво га ис тра жи ва ња Ла ли ће ве по е зи -
је и ње них ви дљи вих и не ви дљи вих ве за
с не мач ком ли ри ком но ви јег до ба. У
оста лим по гла вљи ма, са сле де ћим на сло -
ви ма: „Ан то ло ги ја као ди ја лог ме ђу кул -

ту ра ма и пје сни ци ма“, „‘И че му пе сни ци
у оскуд но вре ме’ – Фри дрих Хел дер лин
у под тек сту пје сни штва Ива на В. Ла ли -
ћа“; „‘Рим ска еле ги ја’ и ‘Рим ске еле ги је’
– Ге те у под тек сту Ла ли ће ве по е зи је“;
„Пче ле не ви дљи вог: Ла лић и Рил ке“;
„‘Ни кад са мљи’ –  Иван В. Ла лић и Гот -
фрид Бен“ и „Ок си мо рон сто ље ћа: ‘Цр -
но мле ко’ – Иван В. Ла лић и Па ул Це -
лан“, он по е зи ју иза бра них пе сни ка ту -
ма чи пре ко Ла ли ће вих пре во да са не -
мач ког на срп ски је зик, пре ко ње го вог
ан то ло ги чар ског и есе ји стич ко-кри тич -
ког ра да и пре ко ис тра жи ва ња про дук -
тив них, че сто ве о ма скри ве них, а по не -
кад и ви дљи ви јих ин тер тек сту ал них ве -
за ме ђу њи ма. 

У свим тек сто ви ма ове ком па ра ти -
стич ке сту ди је Де лић по ла зи од ста ва да
је Иван В. Ла лић пе сник кул ту ре и ди ја -
ло га, кул ту ре као пред ме та пе ва ња и ди -
ја ло га као нај не по сред ни јег на чи на упо -
зна ва ња и раз у ме ва ња књи жев но сти ев-
роп ских на ро да. Он при том сво је ис тра -
жи ва ње про ши ру је и на це ло куп ну књи -
жев ност европ ског кул тур ног кру га, од
Би бли је, грч ке и рим ске књи жев но сти,
пре ко књи жев но сти Ви зан ти је и ре не -
сан сне Ита ли је, до ен гле ске, фран цу ске
и аме рич ке књи жев но сти и ли ри ке. Ла -
ли ће ве ан то ло ги је не мач ке, аме рич ке и
фран цу ске по е зи је на сво је вр стан на чин
по твр ђу ју ту ши ри ну ин те ре со ва ња и
по ве за но сти ње го ве по е зи је с по е зи јом
дру гих, слич них кул ту ра. Сто га Де лић
сво ја ис тра жи ва ња про ши ру је и на Ла -
ли ћев ин тер ме ди јал ни ства ра лач ки ди -
ја лог са дру гим умет но сти ма, са му зи ком
и сли кар ством по себ но, ве о ма зна чај ним
Ла ли ће вим ства ра лач ким ин спи ра ци ја -
ма. „Ићи тра гом тог ди ја ло га зна чи не -
ми нов но се на ћи на те ре ну ком па ра тив -
них ис тра жи ва ња, пре вас ход но от кри ва -
ња и ус по ста вља ња мре же ин тер тек сту -
ал них ре ла ци ја Ла ли ће ве по е зи је са ли -
ри ком сви је та“, на гла ша ва Де лић. Он ти -
ме у свој кри тич ки и хер ме не у тич ки си -
стем укљу чу је го то во це ло куп ну не мач -
ку, а та ко ђе и свет ску књи жев ност, од
нај ра ни јих вре ме на до да нас, јер се и она,
као ве о ма зна ча јан под сти цај ни мо ме нат
на ла зи ла у осно ви це ло куп ног пе снич -
ког де ла и Ива на В. Ла ли ћа и ана ли зи ра -
них не мач ких пе сни ка. 

При ро ду Ла ли ће ве по е зи је Јо ван Де -
лић та ко ђе ви ди у трај ном про жи ма њу
два ду хов на и два по е тич ка прин ци па. С
јед не стра не, Ла лић је ра ци о на лан, ре -
флек си ван пе сник, а исто та ко и пе сник
„ра фи ни ра не ре ли гиј ске осје ћај но сти и
те ма ти ке“ и ду бо ко про жи вље не емо -
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тив но сти и љу ба ви. То про жи ма ње нај -
про дук тив ни је је су ге ри са но у ок си мо -
рон ском на сло ву ње го ве пе снич ке књи ге
Стра сна ме ра. Из ду бо ког про жи ма ња и
ме ђу соб не по ве за но сти Ла ли ће ве ра ци -
о нал не и емо тив не при ро де по ста је са -
свим ра зу мљи ва ње го ва ве за ност за по е -
зи ју европ ског и срп ског кла си ци зма,
као и за по е зи ју европ ског и срп ског
сим бо ли зма; он у сим бо ли зму чак ви ди,
ка ко от кри ва Де лић, „не што го то во има -
нент но по е зи ји“. У истом кљу чу мо же се
ви де ти и Ла ли ће ва за ин те ре со ва ност за
пе снич ку те му Ви зан ти је као не по сред -
не на след ни це грч ке и рим ске кул ту ре и
нај зна чај ни јег пре но сни ка ју де о хри -
шћан ске ци ви ли за ци је у Евро пу, али и
ва жног из во ри шта срп ске сред њо ве ков -
не књи жев но сти, а до брим де лом и са -
вре ме не књи жев но сти и кул ту ре. Ти ме
је Јо ван Де лић чи та о ци ма и ту ма чи ма
Ла ли ће ве по е зи је дао ве о ма ја сан оквир
ње го ве пе снич ке по е ти ке и пру жио ре -
ал не мо гућ но сти за ње но да ље кри тич ко
ис тра жи ва ње.    

Сли чан ак ти ван од нос Иван В. Ла -
лић ус по ста вљао је, ка ко за кљу чу је Де -
лић, и пре ма срп ској књи жев ној и кул -
тур но и сто риј ској тра ди ци ји и ње ним
нај зна чај ни јим са др жа ји ма и те ма ма.
„Мо дер но пје сни штво“, сма тра аутор ове
сту ди је мо ти ви сан Ла ли ће вим по е тич -
ким ста во ви ма, „ни по што ни је не га ци ја
тра ди ци је, већ из бор из ње и кре а ти ван
од нос пре ма њој“. За то је Ла ли ћу за кре а -
ти ван ди ја лог с не мач ким кла си ци сти ма,
на при мер, прет ход но био нео п хо дан
ди ја лог са Сте ри јом и Во ји сла вом Или -
ћем, а за ди ја лог са Рил ке ом и дру гим
мо дер ним пе сни ци ма сим бо ли стич ке
по е ти ке прет ход ни ди ја лог са Ла зом Ко -
сти ћем, Ду чи ћем, Ра ки ћем и Ди сом. Од -
нос пре ма тра ди ци ји нај е фи ка сни је се
по твр ђи вао и у Ла ли ће вом по зна ва њу
срп ске ме три ке и вер си фи ка ци је, по себ -
но ње ног хек са ме тра, ко ји у срп ској ва -
ри јант ни ви ше по сто ји као псе у до хек са -
ме тар не го као пра ви хек са ме тар, као и
ва жних европ ских пе снич ких жан ро ва,
од ви зан тиј ског ка но на и ре не сан сног
со не та до мо дер ног сло бод ног сти ха, ко -
ји је у са вре ме ној срп ској по е зи ји, ка ко
на го ве шта ва Де лић, за пра во на сле дио
кла си ци стич ки хек са ме тар. Иду ћи у ко -
рак са Хел дер ли ном и ње го вим ста вом
да је по е зи ја сво је вр сно ту ма че ње по сто -
је ћег све та, за то што су „ви дљи во и из ре -
ци во на ша суд би на“, Иван В. Ла лић је, у
ту ма че њу Јо ва на Де ли ћа, отво рио мо -
гућ ност за ши ру кон тек сту а ли за ци ју
сво је по е зи је, као и за ду хов но и ин те -

лек ту ал но тра га ње за сми слом по е зи је и
сми слом са мог све та и чо ве ка у ње му,
ко ји за јед но са ви дљи вим рав но прав но
ус по ста вља ак ти ван од нос и са не ви дљи -
вим, с про шло шћу и са бу дућ но шћу, јер
у ра ци о нал ном и емо тив ном сло ју свог
би ћа об у хва та и са др жа је ових пој мо ва.
За то се крај њи Де ли ћев за кљу чак о пред -
ме ту по е зи је Ива на В. Ла ли ћа у су шти ни
од но си на „ње го во пје ва ње о не ви дљи -
вом“ и на ње го во ства ра лач ко пре но ше -
ње не ви дљи вог, уз по моћ је зи ка и пе -
снич ке фор ме, у ви дљи во, у сли ке, зву -
ко ве и ме ло ди ју и у њи хо ва по себ на
естет ска зна че ња.      

За вр ша ва ју ћи ту ма че ња по е зи је Ива -
на В. Ла ли ћа и по е зи је оних не мач ких
пе сни ка ко ји су му по е тич ки нај срод ни -
ји, про фе сор Де лић на по след њим стра -
ни ца ма сво је сту ди је, на пи са не на уч но
узор ним и је зич ки ве о ма ко му ни ка тив -
ним и ди на мич ним сти лом, за кљу чу је:
„Ла лић је у свој ди ја лог са сви је том –
соп стве ним пре во ди ма, ан то ло ги ја ма и
ин тен зив ним ин тер тек сту ал ним ве за ма
– уво дио и сво је чи та о це, од но сно љу би -
те ље свјет ске по е зи је у пре во ду на срп -
ски је зик. Он је ти ме про ши ри вао гра ни -
це и до ме те кул ту ре сво га на ро да. Та ко је
ње гов ди ја лог са свјет ском књи жев но -
шћу по стао оп ште до бро. Тим ди ја ло гом
смо чвр шће ин те гри са ни у ‘свјет ску
књи жев ност’, она кву ка квом ју је за ми -
шљао Ј. В. Ге те.“ 

У „По го во ру“ Јо ван Де лић от кри ва
да ње го ва ком па ра тив на ис тра жи ва ња
Ла ли ће ве по е зи је овом књи гом ни су за -
вр ше на, већ прак тич но са мо јед ним де -
лом об у хва ће на. Иза њих оста ју мно ге
дру ге ин тер тек сту ал не ве зе ко је по сто је
у Ла ли ће вој по е зи ји ко је тре ба што бли -
же ис пи та ти и про ту ма чи ти, да би и сâм
Ла лић ти ме, по ред ве ли ког зна ча ја ко ји
са да има у срп ској по е зи ји дру ге по ло ви -
не ХХ ве ка, до био још раз ло га за уве ћа -
ва ње тог зна ча ја. И Де ли ћев по го вор, као
не ка вр ста са жи ма ња оно га што је ре че -
но и оно га што се убу ду ће мо же ре ћи о
ис тој или не кој дру гој, слич ној те ми, на -
пи сан је, као и пред го вор, уз ко ри шће ње
кри тич ке ме то до ло ги је и са ме по ја ча не
на ра тив но-ево ка тив ним де ло ви ма. Тај
удео су бјек тив ног по гле да сва ка ко омо -
гу ћа ва не са мо на ста вак слич них ис тра -
жи ва ња са мом ауто ру ове сту ди је, не го
мо ти ви ше и дру ге кри ти ча ре и ком па ра -
ти сте да се огле да ју на слич ним кри тич -
ким по сло ви ма

Књи га Јо ва на Де ли ћа, за ко ју је с ве -
ли ким раз ло гом до био на гра ду за кри ти -
ку и есеј „Ђор ђе Јо ва но вић“, у ко јој се во -

ди оди ста кре а ти ван и ди на ми чан ком -
па ра ти стич ки и ин тер тек сту ал ни ис тра -
жи вач ки ди ја лог са срп ском и не мач ком
по е зи јом и кул ту ром но ви јег вре ме на,
та ко ђе про ши ру је „гра ни це и до ме те
кул ту ре сво га на ро да“ и ти ме по ста је ње -
но „оп ште до бро“, ка кво је, пре ко соп -
стве не по е зи је, ан то ло ги ја, пре во да и
есе ји стич ких и кри тич ких тек сто ва о не -
мач кој и свет ској по е зи ји и књи жев но -
сти, би ло и Ла ли ће во при бли жа ва ње
срп ске књи жев но сти свет ској.  

Ма ја Цвијетић
ФИК ЦИ ЈА И МОЋ
– ОГЛЕ ДИ О 
СУБ ВЕР ЗИВ НОЈ
ИМА ГИ НА ЦИ ЈИ
ИВЕ АН ДРИ ЋА
Тихомир Брајовић, Фикција и
моћ, Архипелаг, Београд, 2011.

Књи га Ти хо ми ра Бра јо ви ћа Фик ци ја
и моћ, у из да њу из да вач ке ку ће Ар хи пе -
лаг, сво јим под на сло вом „Огле ди о суб -
вер зив ној има ги на ци ји Иве Ан дри ћа“
на го ве шта ва не што дру га чи је, ак ту а ли -
стич ко раз у ме ва ње Ан дри ће вих де ла
При ча о ве зи ро вом сло ну, Про кле та
авли ја и Омер па ша Ла тас у ко ме она
по ста ју из раз сво је вр сне „де мо кра ти је
пи са ња“, ко ја ма кар на ра тив но „по ни -
шта ва раз ли ку... из ме ђу оних ко ји де лу ју
и оних ко ји са мо жи ве“.

Ана ли зи ра ју ћи на ра тив ну устро је -
ност При че о ве зи ро вом сло ну Ти хо мир
Бра јо вић не по ри че Ан дри ће ву скло ност
исто ри о граф ски при ре ђе ној фик ци ји,
али кроз ауто те ма ти за ци ју при че и при -
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ча ња као „пред ме та“ и сми сла на ра ци је
отва ра мо гућ ност раз ма тра ња по врат не
мо ћи фик ци је. Ана ли зи ра ју ћи од нос
при че о ствар но сти и ствар но сти о ко јој
се при ча, Бра јо вић уоча ва би фо кал ну и
у исти мах „по ме ра ју ћу“ усред сре ђе ност
на ра тив но за сно ва ног хи ја змич ког, од -
но сно ан ти ме та бол ског ис ка за ко ја нас
су че ља ва са ва жно шћу и зна ча јем са мог
об ли ка ис ка за ног и са спо соб но шћу је зи -
ка да до ча ра и у не ку ру ку „опред ме ти“
по сто ја ње оно га што још не по сто ји или
се пак не до жи вља ва као по сто је ће.

Осла ња ју ћи се на Ка не ти је во ту ма че -
ње по ко јем се моћ ус по ста вља нај пре у
ду ша ма и умо ви ма љу ди, тек по том по -
ста ју ћи ви дљи ва и де ло твор на у прак си,
Бра јо вић по сма тра моћ као сво је вр сну
тво ре ви ну фик ци је, као не што што у по -
зи ти ви стич ко-фак то граф ским зна че њу
ре чи не по сто ји, али и као сва ки об лик
фик ци је, по сто ји и деј ству је у пер фор ма -
тив но-сим бо лич ком зна че њу ре чи, тј. у
нај пре нео пи пљи вом, али ка сни је и те
ка ко осет ном под руч ју ин тер пер со нал не
су ге сти је и за јед нич ког ис ку ства. 

Осла ња ју ћи се на Фу ко о во ин струк -
тив но схва та ње из сре ди шње фа зе ње го -
вог фи ло зоф ског тра га ња, о од ре ђе но сти
су бјек та дру штве ним од но си ма мо ћи, Ти -
хо мир Бра јо вић у Ан дри ће вим де ли ма
уоча ва на чин објек ти ва ци је ко ји пре о -
бра жа ва људ ска би ћа у су бјек те, би ло да
је реч о су бјек ту ко ји је пу тем кон тро ле и
за ви сно сти под ре ђен дру го ме, или пак о
су бјек ту ко ји је све шћу, од но сно са мо спо -
зна јом, ве зан за соп стве ни иден ти тет.
Оно што се на ви ше ме ста про би ја као
по рив за ан ти ме та бол ским са ме ра ва њем
ак те ра, по ја ва и схва та ња, по ја вљу је се
јед на ко и у раз у ме ва њу на ра тив не це ли -
не као об ли ко твор но раз ре шу ју ћа по сле -
ди ца по чет них не до у ми ца о сло же ном и
не увек јед но знач но од ре ђе ном од но су
исти ни тог и ла жног, ствар ног и из ми -
шље ног у жи во ту по је ди на ца и за јед ни ца. 

Ово на не ки на чин оп се сив но, али у
осно ви ипак афир ма тив но те ма ти зо ва -
ње про бле ма исти не и исти ни то сти при -
по ве да ња, фу ко ов ски гле да но увек по ве -
за них с фе но ме ном мо ћи, Ан дри ће ве ро -
ма не свр ста ва у ши ро ко схва ћен хо ри -
зонт мо дер ни зма и ње го ве епи сте мо ло -
шке па ра диг ме ко ја се ти че те мељ них ка -
те го ри ја спо зна тљи во сти, ис ка зи во сти и
са оп шти во сти оно га о че му се го во ри и
пи ше, сма тра Бра јо вић 

У ана ли зи ро ма на Про кле та авли ја
Бра јо вић ис ка зу је от пор пре ма се ман -
тич ком сво ђе њу ком плек сне и бри жљи -
во по де ша ва не сим бо ли ке при по ве да ња

на тек јед ну по ли тич ко-исто риј ски кон -
кре ти зо ва ну и сто га ис кљу чи ву мо гућ -
ност. Са ма ком по зи ци ја ро ма на сво јом
фор мом и све у куп ним, сми сло твор но
„за о кру же ним“ по рет ком зна че ња све -
до чи о ре пре сив но-ди сци плин ском
устрој ству жи во та у све ту мо дер но сти и
са вре ме но сти, али опет исто вре ме но
пре тен ду је на епи сте мо ло шку не ли ми -
тар ност и све о бу хват ност, то јест на
фик ци о нал но за сно ва ну „све моћ“, на по -
тен ци јал ни по ло жај крај њег, ар ти стич ки
кон сти ту и са ног „са знај ног“ су бјек та, ко -
ји је у не ку ру ку ипак сло бо дан од фу ко -
ов ског по сту ла та о пер ма нент ном цир -
ку лар ном деј ству спре ге зна ња и мо ћи
као уза јам но усло вља ва ју ћих ка те го ри ја. 

На осно ву де ри ди јан ски де фи ни са не
те зе о ап со лут ној бли ско сти гла са и би -
ћа, Бра јо вић ло го цен три зам у Ан дри ће -
вом ро ма ну ту ма чи и као фо но цен три -
зам при че му огла ша ва ње у кла ус тро фо -
бич ном ло гор ско-ка ран тин ском про сто -
ру по ста је ауто ле ги ти ми шу ћи на ра тив о
ан тро по ло шком зна ча ју на ра ци је као не -
у по ре ди вој мо ћи до ча ра ва ња ме та фи -
зич ке пре зент но сти и исти не по сто ја ња. 

Ти хо мир Бра јо вић ну ди ам би ва лент -
но-ин вер зив ни кључ у ко ме се мо гу раз -
у ме ти ме та фи зич ки по тен ци ја ли Ан дри -
ће ве на ра ци је. Кроз фу ко ов ско со ци о ло -
шки ин то ни ра но за ни ма ње за на чин на
ко ји се људ ско би ће пре о бра жа ва у су -
бјект, до ла зи мо до пи та ња по и ма ња
иден ти тета као кључ ног пи та ња за (са -
мо)раз у ме ва ње ста ту са ин ди ви дуе у све -
ту мо дер но сти. Ана ли зи ра ју ћи мо дер не
ме ха ни зме ре пре си је и по ла зе ћи од за -
твор ске ди сци пли не као вр сте дру штве -
ног „ка ран ти на“, Ан дри ћев ро ман нас
во ди до „па ноп ти зма“ као оп ште при хва -
ће ног на чи на утвр ђи ва ња од но са мо ћи у
мо дер ном све ту. Хи стри он ско-те а тар ску
ме та фо ри ку Ан дри ће вог ро ма на Бра јо -
вић ин тер пре ти ра у спре зи са по ла зном
там нич ко-за твор ском фи гу ра тив но шћу,
при че му ди сци плин ско устрој ство по -
ста је де ла тан мо де ран прин цип ге не ри -
са ња и ис по ља ва ња ин ван зив не и екс -
пан зив не по ли тич ке мо ћи. 

Ана ли зи ра ју ћи Ан дри ћев не до вр ше -
ни ро ман Омер па ша Ла тас, Бра јо вић
по ла зи од по став ке да ње го ва „не до вр -
ши вост“ ни је по сле ди ца „спо ља шњих“
окол но сти, већ је ди ни мо гу ћи на чин ње -
го вог по сто ја ња. Мо дер ни стич ки афи -
ни тет пре ма уса гла ша ва њу при по вед них
про се деа, у ро ма ну Омер па ша Ла тас до -
ве ден је до ауто ре флек ту ју ћег, и у не ку
ру ку ин вер то ва ног ста ди ју ма, у ко јем
умет ност при по ве да ња и ро ма но пи са ња,

на из ве стан на чин већ за ко ра чу је и пре -
ла зи у про стор „с дру ге стра не“ до та да
по зна то га, у под руч је иш че за ва ју ћих
струк ту ра и не ста бил них по ре да ка, са -
гле ди вих мо жда тек уз по моћ по ст струк -
ту ра ли стич ких схва та ња и ка те го ри ја. 

Си сте мат ско про пи ту ју ћи моћ умет -
но сти да се ухва ти у ко штац са апо ри ја -
ма и кон тра дик ци ја ма мо дер но сти, Ан -
дрић ана ли зи ра епо хал ну про бле ма ти ку
ко ја се ти че исти ни то сти и аутен тич но -
сти људ ске ег зи стен ци је, од но сно ње не
умет нич ке тран спо зи ци је са по зи ци је
ли бе рал ног иро ни ча ра ко ји до во ди у пи -
та ње одр жи вост кључ них кул тур них,
иде о ло шких и по ли тич ких кон це па та на
ко ји ма у из ве сном сми слу по чи ва европ -
ски свет мо дер ног и са вре ме ног до ба,
твр ди Бра јо вић. Суб вер зив ност Ан дри -
ће ве на ра тив не ви зу ре у не по сред ном
по ли тич ком и иде о ло шком окру же њу у
ко јем је на ста ла и об ли ко ва на ви ше је
не го оче вид на, али су Ан дри ће ва зре ла
на ра тив на оства ре ња суб вер зив на и у
ши рем, ци ви ли за циј ско-епо хал ном кон -
тек сту, јер са др же и ону дру га чи ју, на пр -
ви по глед не та ко спек та ку лар ну и про -
во ка тив ну суб вер зив ност ко ја је плод да -
ле ко се жни јег и мо жда ду бљег раз у ме ва -
ња епо хал них про бле ма и кон тро вер зи. 

Вања Радаковић
КЊИГА АКЦИЈЕ 
И РЕАКЦИЈЕ 
Владимир Стојнић, Позив на
саучесништво, Мостарт, 
Земун, 2011.

Истакнути песник млађе генерације,
Владимир Стојинић, прошле године је
објавио своју трећу књигу, Позив на сау-
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чесништво. Већ у паратексту, који стоји
испред предговора чиме му се даје по-
влашћени статус, сачињеном од цитата
Жака Дипена сугерише се читаоцу да
текст који је пред њим настаје без потпи-
са, да носи са собом прегнантну нечи-
тљивост или пре-читљивост и да настаје
без лика аутора. У предговору, односно,
пред-говору, писац/аутор/ посредно ука-
зује упућеном читаоцу на иницијалне
изворе своје поетике. Полусложеница
пред-говор директно је повезива са тео-
ријом деконструкције и Деридином иде-
јом да писмо претходи говору. Како
Стојнић каже пред-говор је стање пре го-
вора... да ли је могуће стање пре говора?
То исто питање је и Дерида поставио ка-
да је, између осталог, у О граматологији
писао да је писмо=стање пре говора, да
постоји пре-свега једно архиписмо из
којег сваки говор као гест проистиче.
Ако деридијанство имамо у клици јед-
ног текста дословно смо позвани да дати
текст читамо кроз потенцијалне интер-
текстуалне везе и сигнале текста. Ова
књига се иницијално може читати као
почетна тачка асоцијативног процеса,
као збирка максима, као есејистичка
књига, као монтирана бележница вер-
балне свакодневице, као интертекстуал-
на кореспонденција, као експресивни
формалистички покушај компоновања
идеалног распореда мишљења, итд. 

Карактер Стојнићеве књиге је прово-
кативан јер провоцира комуникацију,
солипсистички јер се свако читање, осим
пишчевог (писац је уједно примарни чи-
талац), своди на другостепеност. Секун-
дарни читалац је позван да учествује у
грађењу структуре ове књиге, п(р)озван
је на интеракцију са књигом, на размену
значења. Позван да попуњава умножене
контуре, да штиклира и допуњује бели-
не/маргине текста. Пред читаоцем се на-
лазе и примери како је то могуће чини-
ти: читалац може да појебе ове стихове /
да пише себе преко њих / да попуњава
шупљине ОД-ГОВОРОМ.

Као дописник/коаутор/читалац поја-
вљује се лик Виктора Радоњића који уче-
ствује у садржајном бујању књиге јер
Стојнић у свој текст уводи и текстове
Виктора Радоњића на које има одређени
одговор/реакцију. Тај дијалог се одвија и
у виду једночинке. У Позив је инфилтри-
рана и преписка између песника (ме) и
извесног саучесника у настајању читаве
збирке (јелмилинковиц). У томе је садр-
жана провокативност Позива.

Међутим, својеврсна херметичност
ове књиге очитава се у целокупном кон-

цепту који јесте врло вешто осмишљен и
показује јединственост али је, ипак,
(не)хотично осмишљен тако да буде
усмерен само ка упућеним читаоцима
(читалац је вековима био роб). Млади
песник искушава образовање својих чи-
талаца интертекстуалним кореспонден-
цијама на које директно указује. Читалац
који није склон теоријским и језичко-
филозофским обртима и луцидним ме-
тафорама којима обилује ова књига, наи-
ћи ће на изневеравање хоризонта очеки-
вања. Онај ко очекује да из поезије иш-
чита личност аутора видеће да је оно
што је традиционално називано лир-
ским субјектом код Стојнића постаје де-
централизовани песнички субјекат,
склопљени субјекат од поновљених дело-
ва; идентитет разломљен на фрејмове;
онај који пројектује кишу за потребе пе-
сме и откључава текст; онај који визуел-
но и вербално шири своје ја до (дериди-
јански) другог, до сваког отвореног чита-
оца понаособ. 

Постулат Ролана Барта о смрти ауто-
ра, као и Фукоов текст Ко је аутор? до-
некле могу објаснити недостатак субјек-
та тј. одсуство субјекта из дискурса мла-
ђих аутора. Стављање аутора под навод-
нике већ по себи релативизује његову
аутономију. Постструктуралистичке па-
радигме уочљиве су код Стојнића, као и
код других аутора млађе песничке гене-
рације.

Стојнић пише: да бих се одбранио
уводим неку врсту/људскости субјекта,
идентитет свакодневице или/да+се+ви-
ди+некако+да+то+човек+пише:

Такође, он читаоцу даје својеврсно
упутство за употребу књиге: 

l симболе (текстове) треба тума-
чити помоћу доступних егзегетских
техника;

l егзегеза симбола (текстова) је нео-
пходна етапа на путу конституисања
субјекта;

Пут који читалац прелази са Пози-
вом је један постструктуралистички пут
од значења ка знаку, пут који наткриљу-
је реч као шатор. Слике које прате тај
пут јесу фактографске слике, визуелни
додаци и обележивачи, попут стрелица,
косих црта, болдованих речи и промене
фонта и боје текста; то никако нису опи-
си природе или жене већ, ако су описи,
то су описи ситуација: бдиле смо целу
ноћ, моје/другарице и ја,.../.../препирале
смо се о најкрајнијим границама/логике и
покривале хартију сулудим знацима./.../а
онда је ћутање постало још дубље,/још
више тиштило.../.../у вртлогу, лудило

нас је одвело/од нас самих... Лирски су-
бјекат и други ликови Стојнићеве поези-
је једу и до 6 кугли хусерлове феноменоло-
гије и италијанску дивљач, Маљевичеву
слику преводе у језик, и та екфраза онда
изгледа овако: кларинет. стубац. обру-
шавање. / зарез. економија. густина. /
оштрити. високо. саобразан. / екран.
бресква. гаћице. / рубрика. безвремени-
ци. рукавац. / ширење. синтетичка. на-
гиб. тацница. / револуција. рутина.
пластика. / ...

У Позиву читамо и иронијски осврт
на то како се постаје песник. Улоге су до-
дељене младом песнику и великом та-
тици који наступа као саветодавац. На
научени начин, сугерише иронично
Стојнић, млади песник постаје млади
фашиста. Адекватан начин писања/чи-
тања јесте реактивност, никако шабло-
низација и проналажење сопственог гла-
са. Млади песник би требало да прекора-
чује границе (тела, текста, уметно-
сти). Као што painkilleri не уклањају бол
од мене већ уклањају мене од бола који
остаје на истом месту где је и био... дру-
ги поред мене. спољашњост. не-ја које
прође... позив на саучесништво је талас
коже а кожа је опна... тело омогућава ин-
терпретацију/постојање... У овој књи-
зи тело/глас постаје гест, а према обја-
шњењу из дијалога са јелмилинковиц, то
је гест пенетрирања у тело, текст, умет-
ност. Међутим, на кључном месту у пре-
писци јавља се и полемика око термина
кондом/куртон. На тај начин читаоцу се
сугерише да пенетрација у текст мора
бити „са заштитом“, што значи без по-
тенцијалне прегнантности.

Позив на саучесништво је књига са-
чињена од наизглед фрагментарних сти-
хованих и прозних записа. У њој се нала-
зе и записи који су од стране аутора про-
глашени песмом. Врло експерименталне,
прецизне и сугестивно промишљене ре-
торике, формално необично уобличена
ова збирка песама издваја се као једна од
репрезентативнијих у 2011. години, а
њен аутор као градитељ аутопоетичких
правила који са позиције удвојеног су-
бјекта који је и писац и читалац наступа
као аутор склон аутоцензури и проми-
шљању о интертекстуалним везама са
низом великих књижевника и научника,
од Хелдерлина, Рембоа и Кафке преко
Анштајна до Бодријара и Барта и на кра-
ју самог Владимира Стојнића.

Стојнић овом књигом шири темат-
ски и формални простор у коме се поези-
ја креће, враћајући јој комуникативност.
Вербална и синтаксичка структура књи-
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ге Позив на саучесништво је парадигма-
тична за стремљења која су уочљива код
песника млађе генерације. Наизглед без
строгости у изградњи стихова и прозних
делова књиге она поставља задатак да се
литература чита из угла који подразуме-
ва аксиоматику другачију од постојеће;
наглашава битност искуства писања а не
чина писања; простор и време нису ис-
конске категорије којима се уписује зна-
чење; ова књига мисли присутност у
тренутку, присутност присутног.

Александра Угреновић
РЕЧ У ВРЕМЕНУ
ГОРАНЕ 
РАИЧЕВИЋ
Горана Раичевић, Други свет,
Службени гласник, Београд,
2010.

Књига есеја Други свет (2010) Гора-
не Раичевић представља, са једне стране,
рекапитулацију досадашњих теоријских
и критичких судова о изабраним срп-
ским писцима и критичарима европске,
америчке и српске науке о књижевно-
сти, док са друге стране, читаоцима пру-
жа увид у ауторкине субјективне, покат-
кад, интимне али истовремено сажете и
научно егзактне координате којима на-
стоји да превазиђе све мане парцијалног
приступа књижевности. Есејистичка
збирка текстова организована је, у скла-
ду са трима коришћеним методологија-
ма истраживања, у три целине – Исто-
рија (I), Теорија (II), Критика (III) - од
којих свака понаособ укључује критичке
осврте и приказе књижевних дела и на-
учно-теоријске, ускостручне литературе

која је у вишедеценијском научном раду
ауторки пружала смернице у проучава-
њу новије српске књижевности. Сабра-
не текстове Горане Раичевић обједињују
три фактора: есејизација одабране књи-
жевно-теоријске грађе, будући да аутор-
ка настоји да повеже различите присту-
пе књижевности (историзам, културни
материјализам, компаратистика), потом,
избор историзма као доминантне мето-
де којом ће се водити у интерпретација-
ма, и фасцинација Милошем Црњан-
ским, који ће у ауторкиним компаратив-
ним приступима бити константа са па-
радигматичном вредношћу. Избор есеја
као жанра који ће објединити све интер-
претације у Другом свету говори о нео-
пходности другачијег приступа већ
„прочитаним“ писцима – попут Мило-
ша Црњанског, Исидоре Секулић или
студијама попут Анатомије критике
Нортропа Фраја и Оријентализма
Едварда Саида – чији је кључ у елементу
ауторефлексивности или, како сама
ауторка објашњава у тексту Есеј и књи-
жевна критика: „...есејиста који пише о
књигама, осим што жели да их протума-
чи и вреднује, увек (је) на путу саморазу-
мевања“, односно, ауторкина намера је
да „одгонетне не само спољашњи свет,
свет Другога, већ и да кроз другога осети
и спозна самог себе“1, чиме други свет
као насловна синтагма постаје симбол
другости као услова за успостављање ди-
јалога са традицијом и савременошћу.

Књижевни есеј посвећен Милошу
Црњанском који отвара Други свет под-
сетиће читаоца на општепознате поетич-
ке одлике раних песмама, романа и путо-
писа Црњанског, кроз критичко проми-
шљање о историјским констелацијама
(Први светски рат) које су условљавале
његово стваралаштво. Горана Раичевић
прави преглед најважнијих и до данас у
књижевној јавности најприсутнијих ту-
мачења раног стваралаштва Милоша Цр-
њанског, дајући свој допринос увођењем
посебне истраживачке оптике – истори-
зма. У другом есеју из Другог света аутор-
ка наставља да се креће кроз књижевна
дела која носе идеолошко бреме, те ће ис-
торицистичком методом установити да
су историјске околности (Други светски
рат) проузроковале три типа послератног
српског романа чија се естетска успелост
креће од неуспелих романа које одликује
отворена тенденциозност и манихејска
перспектива борбе добра и зла, преко
естетски  амбициознијих романа у којима
је рат и даље у првом плану али транспо-
нован кроз психолошку утаначеност ли-

кова (М. Лалић, Д. Ћосић, Б. Ћопић, О.
Давичо), до романа у којима је ратна те-
матика потиснута разрешењем егзистен-
цијалистичких конфликата (М. Селимо-
вић, И. Андрић, Б. Пекић и С. Селенић).
У наредном есеју ауторка се још једном
враћа делу Милоша Црњанског, овог пу-
та уз много јачи лични доживљај, „малу
личну опсесију“ српским писцем кога ви-
ди као генијалног ствараоца. У есеју У
трагању за зорњачом: Црњански и њего-
ва Сербиа ауторка покушава да одгонет-
не природу јаза који дели живот и дело
Милоша Црњанског, да образложи њего-
во конвертитство, удвориштво према
различитим режимима, кокетирање са
фашизмом. На основу ауторкине аргу-
ментације, засноване већином на истори-
цистичким тезама (проучавање војвођан-
ског контекта2, последица рата, социјал-
них револуција и сукоба са комунистима,
пристајање на фашистичку идеју о рату
као „хигијени света“) може се закључити
да Горана Раичевић не прихвата став
критике да је великим уметницима дозво-
љено да буду лоши људи. Водећи аргумент
којим ће се ауторка упустити у апологију
пишчевих неспоразума са светом јесте ве-
ра Црњанског да је „у идеји а не матери-
јалности тражио виши и савршенији об-
лик постојања од материјалним законима
ограничене људске егзистенције“3, при
чему ће ауторка наћи своје потврде не са-
мо у материјаним и културним околно-
стима већ и у историјским есејима Цр-
њанског о Карађорђу, светом Сави, у про-
тотипу мушких јунака меланхолика (Пе-
тар Рајић, Вук и Павле Исакович, Рјеп-
нин) које прате осећања неиспуњености,
измештености и чежње за утопијски про-
јектованим идеалом. Есејом Фрушка гора
у српској књижевности XX века Горана
Раичевић покушава да разоткрије утопи-
ју завичаја, Срема, коме се Црњански вра-
ћао након свих странствовања, анализи-
рајући дионизијску поезију радости опе-
вану у Љубави у Тоскани, Стражилову и
есеју о Васи Живковићу, претечи Бранка
Радичевића. Странице су посвећене кул-
турној историји Сремских Карловаца, ва-
роши која је инспирисала песнике стра-
жиловске линије јер је у у себи спајала
највеће контрасте, изазивајући носталги-
ју за временом које је прошло. Горана Ра-
ичевић покушава да са становишта књи-
жевног историчара утврди узроке пропа-
дања једног од највећих политичких, вер-
ских и културних центара српског наро-
да кроз евоцирање портрета његових ста-
новника присутних у сећањима писаца
мемоарске и аутобиографске прозе (Дејан
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Медаковић, Теодора Петровић) али и
књижевних великана попут Бошка Пе-
тровића који се својим историјским и ро-
мантичарским духом дао свој допринос
очувању наслеђа Милоша Црњанског.
Промишљање о приповедној прози Вељ-
ка Петровића такође је у знаку Сремских
Карловаца као града славне историје ко-
ји је оставио трага како у животној био-
графији писца тако и у неколиким при-
поветкама.

Потврду валидности историзма као
књижевне методологије која прожима
већину есеја из Другог света ауторка
проналази у делу Сретена Марића, тру-
дећи се истовремено да савремену срп-
ску науку о књижевности подсети на
значај једног од врхунских познавалаца
западног књижевног канона код нас, ко-
ји се, као врсни познавалац хуманистич-
ких дисциплина, приближио својом
склоношћу ка биографизму и позитиви-
зму књижевној теорији Стивена Грин-
блата, остајући притом свестан индиви-
дуалистичког приципа књижевног дела.
Исту методологију следи и Горана Раи-
чевић у својим есејима о књижевности.
У последња два есеја из историје књи-
жевности ауторка размишља о двема
српским књижевницама, о трагици уса-
мљености и неиспуњења женског наче-
ла Исидоре Секулић, о њеној чежњи за
женственим коју нису угушили ни њено
образовање, духовна снага, ерудиција,
строгост, и Биљани Јовановић која је, са-
свим супротно, у својим романима (Па-
да Авала, 1978; Пси и остали, 1980), фе-
министичком субверзивношћу  и жен-
ским писмом пружила савремено откро-
вење телесности, еротике и сексуалности
жене, њене пробуђене свести о потреби
да подрије мушку цивилизацију, патри-
јархалност мишљења и мушки дискурс.

Есеји посвећени теорији књижевно-
сти почињу двама есејима о есеју као
мултижанру који је остао тежишница
интересовања и научног рада Горане Ра-
ичевић. Ауторка прави синтезу најзна-
чајнијих теоријских теза које су написа-
не о жанру есеја, од Мишела де Монте-
ња, Вирџиније Вулф преко Макса Бен-
зеа, Жана Старобинског и Михаила Еп-
штејна до Сретена Марића и Јована
Христића. Истовремено, ауторка прати
историју жанра од ренесансних огледа
па све до двадесетовековног продора
есејистичког дискурса у фикционалну
књижевност, указујући на важност ди-
скусије о есеју око чије су се неодређено-
сти, субјективности, хибридности и
фрагментарности спорили немачки фи-

лозофи Ђерђ Лукач и Теодор Адорно,
чиме је заправо започео далекосежан су-
коб филозофског (које трага за етичким,
естетичким, онтолошким, метафизич-
ким апсолутом) и антифилозофског (ко-
је у традицији постструктурализма и де-
конструкције одустаје од концепта исти-
не) погледа на свет, на чијем се пресеку
образује есеј као форма ауторске сумње
и чежње, или носталгије за апсолутом.

Бавећи се Анатомијом критике
Нортропа Фраја Горана Раичевић је по-
кушала да приближи недовољно компе-
тентним читаоцима дело канадског
структуралисте, трудећи се да осветли
неке од водећих идеја-водиља у делу ко-
је је скоро нечитљиво због свог „езоте-
ричног“ језика и терминологије која је
неретко вишесмислена. Једна од најком-
плекснијих идеја која захтева квалифи-
кованог критичара, каквом се показује
ауторка  Другог света, јесте Фрајева кла-
сификација критике на четири врсте
(историјска, етичка, архетипска и рето-
ричка критика), при чему се Горана Ра-
ичевић посебно задржава на синтези и
експликацији начела архетипске крити-
ке. На Фрајеву интертекстуалну перспек-
тиву ауторка надовезује сажету рекапи-
тулацију најважнијих теоријских посту-
лата из знамените Антитетичке кри-
тике Харолда Блума, истовремено дају-
ћи свој допринос тумачењу поезије Ми-
лоша Црњанског, овог пута користећи се
Блумовим концептом страха од утица-
ја, утолико пре што је у антитетичкој по-
зицији Црњанског, који страхује од
утицаја песника-претходника и видов-
данске етике, ауторка препознала блу-
мовско начело „погрешног“ читања ро-
дољубиве поезије. 

У делу Светозара Петровића Горана
Раичевић ће пронаћи потврде за коцепт
који и сама заступа, за историцистичку
методу по којој је књижевно дело усло-
вљено везама које успоставља са време-
ном свог настанка али и временом у ко-
јем се чита и тумачи, те је ауторки бли-
зак и Петровићев елиотовски, синхро-
нистички поредак историјског времена,
који не дозвољава поделе на затворене
епохе, парадигме и епистеме. Желећи да
укаже на облике екстремнијег историзма
попут постколонијалне критике, аутор-
ка пише кратак приказ студије Оријен-
тализам Едварда Саида, приказујући
политички дискурс који се ишчитава из
дела Ј.В.Гетеа, В.Игоа, Џ.Бајрона, Г.Фло-
бера, и других писаца западних канона
који су перципирали Оријент већином
кроз скуп клишетираних представа, сте-

реотипа и предрасуда. 
Трећа категорија есеја у целости је

посвећена критичким освртима на зна-
чајне студије српских проучавалаца
књижевности: Николе Страјнића, Ми-
рослава Егерића, Недељка Јешића, Ми-
ливоја Ненина, Радована Вучковића,
Славка Гордића и Владимира Гвоздена.
Ауторка се свим књижевним послени-
цима обраћа са намером да разоткрије
стваралачку и иновативну тенденцију
студија које су правилно усмеравеле ток
српске науке о књижевности али и да
српској читалачкој публици на почетку
XXI века укаже на њихов допринос који
се не сме губити из вида. Студија Николе
Страјнића Стари грчки лиричари (1999),
примера ради, ставља античку лирику
Сапфе, Алкеја, Тиртеја,  Солона у кон-
текст проблема који доминирају и на-
шим временом, заступајући идеју о су-
штинској непроменљивости људске
природе и свевремености етичке и фи-
лозофске димензије грчке лирике. Тезу
америчког филозофа Ричарда Рортија о
утицају постхегеловског историзма Го-
рана Раичевић препознаје и у делу Ми-
рослава Егерића (Срећна рука, 1994; Дух
и чин, 2000), који је традицију Јована
Скерлића обновио, подржавајући прин-
цип историјског начина промишљања
литературе (идеја о томе да је свака реч –
„реч у времену“), при чему ауторка не
заборавља да истакне и Егерићеву посве-
ћеност тематизацијама људске трагике у
интерпретацијама Дисове поезије и
осветљавању располућености између ду-
ха, односно, мисли и дела у романима
Меше Селимовића. Импресионираност
ауторке делом Милоша Црњанског до-
лази до изражаја у есеју посвећеном сту-
дији Недељка Јешића Млади Црњански
(2004) која је помогла Горани Раичевић
да реши мистерију дискрепанције изме-
ђу личности и дела Милоша Црњанског,
сакривену у његовом осећању туђинства
и стремљења ка идеалу домовине и за-
једнице. Јешићеву студију ауторка при-
казује као личну потврду за своју веру у
историјску укорењеност сваког па тако и
Црњансковог књижевног дискурса, те се
Јешићево портретисање биографске
личности српског писца из оних перио-
да пишчевог живота које сам Црњански
није стигао да обухвати Коментарима за
Лирику Итаке приказује као адекватан
наставак ових аутобиографских записа.

Књигом есеја Други свет Горана Ра-
ичевић обухвата и приказе и оцене двају
зборника радова, посвећених поетикама
Александра Тишме и Миодрага Павло-
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вића. Осим што се читалац у сажетој
форми може обавестити о најзначајним
интерпретацијама српских проучавала-
ца књижевности, ауторка даје и свој до-
принос проучавању, тумачећи аутопое-
тичке исказе А.Тишме, док зборнику
Миодрага Павловића замера недостатак
компаративне анализе Павловићевих
претходника као што су М.Црњански,
В.П.Дис, М.Настасијевић али и следбе-
ника, М. Павића или Г. Петровића.
Историцистичка перспектива Горане
Раичевић пробија се и у приказу збирке
сакупљених писама српских писаца Ми-
ливоја Ненина (Ситна књига, 2007) ко-
јима се донекле реконструишу фрагмен-
ти српске културне историје. Компара-
тивна метода је поред историзма друга
методологија којој се ауторка приклања,
те је приказ Модерног романа двадесетог
века (2005) Радована Вучковића логични
избор есејистичког промишљања. Екс-
тензивна историјско-компаративна сту-
дија којом су обухваћени токови рома-
нескног жанра у европској и америчкој
књижевности постаће идеалан оквир за
контекстуализовање српске књижевно-
сти (примера ради, за тумачење Нечисте
крви Б.Станковића кроз анализу романа
Т.Мана и М.Пруста, Дана шестог Р.Пе-
тровића у авангардној провенијенцији
Уликса Џ.Џојса итд.). Књигу есеја о књи-
жевности Горана Раичевић окончава по-
стављајући релевантно питање о свој-
ству и месту књижевности у савременом
добу, прво кроз кратко тумачење рома-
на Агнец (2007) Милете Продановића на
примеру савремене девалоризације ре-
лигиозних симбола а потом и кроз при-
каз књиге Владимира Гвоздена Чинови
присвајања: Од теорије ка прагматици
текста (2005), у којој се, као и у Прода-
новићевом роману, траже узроци савре-
меног скретања ка спољашњим односи-
ма књижевности и друштва, покрећу се
питања историје, идеологије, институци-
је књижевних студија, отвара се проблем
националног, политичког, породичног,
културног идентитета као конструкција
које ће савременим писцима омогућити
да уоквире своје искуство у времену пот-
пуног растакања модерног света. Велика
недоумица над којом Горана Раичевић
закључује своју књигу есеја, подстакнута
промишљањем о прагматици текста,
по којој је књижевни текст дошао у ста-
дијум да може значити било шта (након
деконструкције у којој не значи ништа),
јесте питање да ли ће савремени свет, ко-
ји је на почетку новог миленијума у оп-
штем расапу, моћи да произведе умет-

ничке геније и велике уметности или је
уметност дошла до свога краја?

Уверење Милоша Црњанског да су
утицаји увек доминантнији ако долазе
из стварности а не из литературе у књи-
зи есеја Други свет постало је структу-
рално, обликотворно и идејно начело
које се разгранало кроз историјске, кри-
тичке и теоријске тектове, повезане жан-
ровским и методолошким конвенцијама
које су Горани Раичевић пружиле интер-
претативну слободу какве је лишена тра-
диционална књижевна критика.

1 Горана Раичевић, Други свет, Службени
гласник, Београд, 2010, стр.144-145.

2 „Без војвођанског контекста није могуће
разумети ни Дневник о Чарнојевићу, ни Сеобе,
ни Вука, ни Павла Исаковича. Али ни главне ју-
наке Код Хиперборејаца и Романа о Лондону, ту
њихову страшну носталгију да се врате тамо где
припадају, у свој дом“. (Исто, стр.56)

3 Исто, стр.61.

Да ни је ла Ва сић
ДОК ВРАП ЦИ
ВЕ ДРО ПРИ ЧА ЈУ
Врап че ва при ча – Иза бра не
ха и ку пе сме из Едо пе ри о да, 
из бор и пре вод Хи ро ши
Ја ма са ки Ву ке лић, Та не си, 
Бе о град, 2011.

Да нас, ка да љу ди ши ром Ср би је пи -
шу ха и ку, збир ка по пут Врап че ве при че
дра го це ни је до при нос ра све тља ва њу
ове крат ке, а у исти мах из у зет но сло -
же не пе снич ке фор ме. Пре во дилац Хи -
ро ши Ја ма са ки Ву ке лић на пра вио је па -
жљив из бор и љу би те љи ма ха и куа
пред ста вио осам де сет јед ну пе сму три -
де сет три ја пан ска пе сни ка из Едо пе -

ри о да (1603−1867). Овај пе ри од ја пан -
ске књи жев не исто ри је зна ча јан је јер
упра во та да хо ку, по чет ни тро стих вен -
ца улан ча них сти хо ва, од 5/7/5 сло го ва,
по чи ње да се ја вља као са мо стал на
фор ма ко ја ка сни је до би ја на зив ха и ку.
При ре ђи вач је пе сме раз вр стао пре ма
тра ди ци о нал ним прин ци пи ма, та ко да
збир ка по чи ње по гла вљем „Но ва го ди -
на“, за ко јим сле де че ти ри го ди шња до -
ба, по чев од про ле ћа. Та ко ђе, пру жио
нам је увид у исто ри јат ха и ку пе сни -
штва у Ја па ну, да ју ћи зна чај не ин фор -
ма ци је о пе сни ци ма за сту пље ним у
збир ци. Збир ка је по не ла име Врап че ва
при ча (Su zu me no mo no ga ta ri) пре ма пе -
сми из пр вог по гла вља: 

„Но ва го ди на. / Ве дро не бо и врап ци
/ ве дро при ча ју.“ (25)

Ха и ку је крат ка фор ма, у ко јој је
сва ки од се дам на ест сло го ва од под јед -
на ке ва жно сти, та ко да евен ту ал ни пре -
ко број ни слог увек има од ре ђе ну функ -
ци ју у сти ху. Чи ње ни ца да је број сло го -
ва у пре ве де ним пе сма ма ујед на чен са
ори ги на лом, на го ве шта ва уло же ни
труд пре во ди о ца и при ре ђи ва ча ове,
али и прет ход них ха и ку збир ки по пут
Све ну лог по ља или Ма гле ног зво на. Јер,
пре во ди ха и ку сти хо ва до ступ ни на -
шим чи та о ци ма углав ном су по сред ни,
са дру гих је зи ка, где је већ на ру ше на
ме три ка или по зи ци ја ди ја ре зе. Нај че -
шће је реч о сло бод ним пре пе ви ма, у
ко ји ма је пе сни ко ва пра ва иде ја за ма -
гље на или пот пу но из гу бље на. А пре во -
ди лац ха и ку по е зи је мо ра по зна ва ти
кла сич ни ја пан ски је зик и књи жев ност,
и мо ра би ти све стан ва жно сти вер си -
фи ка ци је у ја пан ском сти ху. Упра во у
овој збир ци ис пу ње ни су ти нео п ход ни
пред у сло ви да пре вод ха и ку пе сме бу де
ве ран ори ги на лу.  

Сва ки ода бра ни и па жљи во пре ве де -
ни ха и ку до пу њен је по дроб ним об ја -
шње њем ко је раз ја шња ва окол но сти под
ко ји ма је на стао и ра све тља ва из раз за
го ди шње до ба, ки го.1 За хва љу ју ћи та -
квом пра те ћем тек сту чи та лац је у ста њу
да се уве ри до ко је ме ре се ње го во ту ма -
че ње сти хо ва по кла па са њи хо вим пра -
вим зна че њем. Та ко је, на при мер, пе -
сник Ге кеи крај са мрт нич ке по сте ље
свог учи те ља на пи сао ха и ку ко ји, сам по
се би ефек тан, по ста је по тре сан ка да са -
зна мо ње гов пре текст: 

„Шест ују тру је: / за ур ла и сле ди се /
зво ња ва зво на.“ (111) 
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Ка ко об ја шња ва пре во ди лац, „гла го -
лом ‘за ур ла ти’, ме та фо рич ки је опи сан
го рак плач оку пље них уче ни ка, док је
гла го лом ‘сле ди ти се’, ко ји је ујед но и ки -
го за зи му, пре ци зно осли ка но ста ње њи -
хо вих ду ша.“ (Исто)

Ме ђу пе сни ци ма ко ји су се об ре ли у
Врап че вој при чи су и уче ни ци и след бе -
ни ци Ма цуо Ба шоа (1644−1694), по мно -
ги ма нај ве ћег мај сто ра ха и ку сти ха. Ба -
шо о ва ве ли чи на јесте у то ме што је ус пео
да ство ри озбиљ ну по е зи ју од не че га што
је ра ни је углав ном би ла игра ре чи и за -
ба ва у до ко ли ци. Он се тру дио да искре -
но опи ше оно што је ви део, по ми слио
или осе тио, али је исто та ко био ду бо ко
уве рен да про цес на стан ка по е зи је под -
ра зу ме ва ду бо ки ми са о ни на пор. Ба шо -
о ва по е ти ка ни је за па да ла у учма лост и
јед но лич ност, већ се ме ња ла и на пре до -
ва ла. Раз ли чи тим по ступ ци ма Ба шо о ви
сти хо ви до би ја ли су на све жи ни и ду хо -
ви то сти, оса вре ме њи ва ни су, и то је био
је дан од на чи на да се пе сник из бо ри са
сте га ма на сле ђе них пра ви ла. И ње го ви
уче ни ци су се, сход но соп стве ним афи -
ни те ти ма, про на ла зи ли у раз ли чи тим
Ба шо о вим сти ло ви ма. Та ко су се Кјо раи
и Ђо со опре де ли ли за „ба шо ов ски“ стил
из вре ме на ка да је ве ли ки ха и ђин, ко ри -
сте ћи ин тер тек сту ал ни по сту пак, тра ди -
ци о нал ним те ма ма и мо ти ви ма да вао
но во ру хо и све жа зна че ња. А ка да је Ба -
шо мо ти ве за сво је сти хо ве по чео да
про на ла зи у сва ко днев ном жи во ту, ње -
го ве пе сме по ста ју ли ше не уз ви ше но сти,
док су исто вре ме но обо га ће не но ви на ма
по пут ко ло кви ја ли за ма. Тај но ви стил
на зи ва се ка ру ми (ла ко ћа) и при хва та ју
га пе сни ци Сан пу, Ја ба, Ецу ђин, Хо ку ши
или Ка кеи.

По ла ве ка по сле Ба шо о ве смр ти ви -
ше пе сни ка ује ди ни ло се под ге слом
„Вра ти ти се Ба шоу“. И ови пе сни ци, на -
зва ни „пе сни ци ма Пре по ро да“, за го ва ра -
ли су раз ли чи те ба шо ов ске при сту пе по -
е зи ји. Док су се, ре ци мо, Рјо та или Ран -
ко за ла га ли за „ја сну и јед но став ну по е -
ти ку ка сни јег Ба шоа“ (15), Кјо таи је „ви -
ше по ка зи вао на кло ност ра ном Ба шоу“
(Ibid), а Ши рао се пред ста вљао као на -
след ник „ба шо ов ског“ сти ла. Нај зна чај -
ни ји ме ђу њи ма је Јо са Бу сон
(1716−1783), ко ји је при хва тио Ба шо о во
уве ре ње да ха и ку пе сник тре ба да гра ди
и уна пре ђу је свој соп стве ни стил уме сто
да по дра жа ва стил свог учи те ља. Пре ма
Ја ма са ки је вим ре чи ма, Бу сон „не са мо да
је око се бе оку пио зна чај не пе сни ке, већ
су му до ла зи ли, тра же ћи са рад њу с њим,
и они ко ји су већ има ли сво је шко ле и

не го ва ли раз ли чи те по е ти ке“. (14)
У пе сма ма збир ке Врап че ва при ча

мо гу се ви де ти ра зно род ни при сту пи ха -
и ку по е зи ји. Та ко ха и ку мо же би ти пе -
сни ко ва ис по вест, по пут Ки ка ку о вог
при зна ња да ужи ва у ал ко хо лу (76), па
чак и од раз све сти о род ној не рав но -
прав но сти (53). Из сти хо ва мо же мо са -
зна ти о сва ко дне ви ци у вре ме ну ка да су
на ста ја ли и ја сно се мо же са гле да ти у ко -
јој су ме ри жи вот не при ли ке ути ца ле на
емо ци је ко ји ма је ха и ку обо јен. Пе сма
мо же би ти се ћа ње на ми ну ле го ди не и
не ки дру га чи ји жи вот ко ји је пе сник во -
дио пре не го што се по све тио по е зи ји
(99), као и из вор по да та ка о ње го вом
бив ство ва њу, лич ним ус пе си ма, ра до -
сти ма или тра ге ди ја ма. И про ла зност
ово га све та пред ста вља че сту те му ха и ку
сти хо ва. Не по сто ја ност се ме та фо рич ки
мо же из ра зи ти кроз од ре ђе ну вре мен ску
по ја ву или при род ни еле мент.

Спре га при ро де и ха и ку по е зи је
пред ста вља оте ло тво ре ње чвр сте ве зе
из ме ђу при ро де и жи во та Ја па на ца. О
то ме го во ри и са ма чи ње ни ца да сва ки
ха и ку мо ра са др жа ти из раз за го ди шње
до ба, ки го. Је ди но се раз ли ку ју на чи ни
на ко је је пе сни ков до жи вљај при ро де
уткан у пе сму. Од ре ђе ни сти хо ви ука -
зу ју на све вре ме ност то ка при ро де, дру -
ги су ту да би се на пра вио упе ча тљив
кон траст, а не ка да пе сник јед но став но
ни је мо гао одо ле ти ле по ти при зо ра чи -
ји је све док. Је дан од та квих је и ха и ку,
на стао док је пе сник по ку ша вао да ра -
за зна гра ни цу из ме ђу мо ра и не ба, у
оно до ба ка да се ноћ на та ма пре о бра -
жа ва у сва ну ће:

„Крат ка лет ња ноћ. / Од не ба се одва -
ја / та бо ја мо ра.“ (66)

Пе сни ци Пре по ро да ус пе ли су у
свом на у му, и до кра ја XVIII ве ка ха и ку
пе сни штво се вра ти ло под Ба шо о во
окри ље. Ме ђу тим, ома со вље ње ко је је
на сту пи ло од ве ло је ха и ку по е зи ју у де -
гра да ци ју. Ипак, по чет ком на ред ног ве -
ка, из мо ра ме ди о кри те та из дво ји ло се
јед но из у зет но пе снич ко име. Био је то
Ко ба ја ши Иса са сво јом из у зет ном и
ори ги нал ном по е ти ком ко ју од ли ку је
искре ност у ис ка зи ва њу соп стве них осе -
ћа ња, узро ко ва них пре све га лич ним
тра ге ди ја ма. Уз Ба шоа и Бу со на, Иса
пред ста вља нај ве ћег ја пан ског ха и ку пе -
сни ка, а ипак се ве о ма раз ли ку је од њих.
На свом тро ну сто ји уса мљен и без след -
бе ни ка. По е зи ја му је је дин стве на по сво -
јој јед но став но сти и не по сред но сти, али

че сто пред ста вља и пре ви ше ја сан од раз
пр ља вог, збр ка ног и окрут ног све та, у
ко јем ту и та мо ник не по не ки из да нак
истин ске ле по те и ра до сти. Иса је пре по -
зна тљив по отво ре ном из ра жа ва њу лич -
них емо ци ја и са о се ћај но сти са пат њом
сла ба шних, а на ро чи то не ја ких жи во ти -
ња и де це. Иси на са ми лост и људ скост
су бли ми са не су у јед ној од ње го вих нај -
по зна ти јих пе са ма: 

„Хеј, врап чи ћу мој, / скло ни се, скло -
ни се с пу та! / Ту да про ла зе ко њи.“ (48)

Са Исом се за вр ша ва ово оби ље ха и -
ку сти хо ва из Едо пе ри о да, при ку пље них
у збир ци Врап че ва при ча, и исто вре ме -
но се отва ра по тре ба за не ком но вом
збир ком, у ко јој би се на шли сти хо ви из
вре ме на ре фор ма тор ског ра да пе сни ка
Ма са о ке Ши ки ја (1867−1902), ка да се хо -
ку ко нач но са свим одва ја од улан ча них
сти хо ва и оса мо ста љу је као не за ви сна и
при зна та по ет ска фор ма под име ном ха -
и ку. 

Ха и ку по е зи ја је до каз да су три крат -
ка сти ха, уко ли ко су тех нич ки до бро ос-
ми шље на и ли ше на ба нал но сти, са свим
до вољ на да ис ка жу нај ра зли чи ти ја осе -
ћа ња и рас по ло же ња, сло же не жи вот не
при че, као и ду бо ко ум не фи ло зоф ске,
ре ли гиј ске или со ци о ло шке ста во ве. Као
и би ло ко ји дру ги пе сник на све ту, и ха и -
ђин жу ди да от кри је сми сао жи во та, а на
чи та о цу је да од го нет не тај ну ко ју нам је
пе сник за ве штао. За то се ха и ку по е зи ји
из но ва вра ћа мо, сва ки пут про на ла зе ћи
не ку но ву исти ну у тим ре чи тим сти хо -
ви ма.

1 Ха и ку мо ра са др жа ти ки го, реч ко ја ука зу -
је на го ди шње до ба у ко јем је пе сма на ста ла (ре -
ци мо тре шњев цвет за про ле ће или снег за зи -
му). На кра ју збир ке на ла зи се ин декс ки гоа.
(115−116) Осим то га, тро стих је по сле дру гог
или тре ћег сти ха пре се чен на два де ла ди ја ре -
зом, тј. реч ју ко ја се на зи ва ки ре и ђи (то је обич -
но ус клик ја или ка на). Та два де ла ха и куа ме -
ђу соб но се до пу њу ју, иако сто је до не кле не за ви -
сно је дан од дру го га.

Дра ган Ба бић
БЕГ ИЗ 
СМА РАГ ДНОГ 
КА ВЕ ЗА
Ем су ра Хам зић, Сма раг дни
град, Днев ник, Но ви Сад, 2011.
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Ком би ну ју ћи нај бо ље еле мен те по -
е зи је и про зе, не ки ауто ри до ла зе до
књи жев них из ра за ко ји пру жа ју за ни -
мљи ве спо је ве ши ро ког оп се га. Мо жда
се упра во у њи ма кри је пот пу ни ја по е -
ти ка, те се при ме ри ма по ет ско-про зног
пи са ња мо ра по све ти ти по себ на па жња
упра во због спо ја лир ских де ло ва и ја -
сно де фи ни са не про зне фор ме. Ме ђу
њи ма је и збир ка крат ких при ча Сма -
раг дни град.

Ем су ра Хам зић не са мо да не по ри -
че да ком би ну је про зне и по ет ске ути -
ца је, већ их вр ло све сно из ра жа ва и на
њи ма за сни ва сво је при че. Она ис ти че
сво је пе снич ке ко ре не, али на по ми ње и
то да се у про зи бо ље из ра жа ва – „Но,
чи ни ми се, да мо жда нај ви ше успи је -
вам у при по ви је ци да ис ка жем емо ци -
је, по гле де на ства ри, на есен ци ју оно га
што чи ни јед но став ним или ком пли ко -
ва ним људ ски жи вот“.1 Сто га не сме да
чу ди ли рич ност Сма раг дног гра да: она
је сла би ја у од но су на прет ход ну збир -
ку при ча, Ве че ри на Ни лу, али сва ка ко
бит на и при мет на, а огле да се у ауто-
рскoм уви ду у ток све сти ју на ка, њихо-
вe исказe и опи се пре де ла ко ји се не мо -
гу увек од ре ди ти као ис кљу чи во про -
зни. До ова квог из ра за до ла зи се спа ја -
њем две бли ске фор ме пи са ња, а при -
сут на хи бри ди за ци ја мо же са мо да по -
спе ши чи та ње. Збир ка је по де ље на у
три ци клу са од по шест при ча, што
при зи ва асо ци ја ци је на шеј та на, зли
усуд и тзв. ђа во љи број, чи ме упо зо ра ва
да де ло ни је при јат но, ве се ло или ла -
год но. Тај по сту пак је при су тан и у Ве -
че ри на Ни лу, збир ци са три на ест при -
ча окру же них про ло гом и епи ло гом.
Док ова збир ка по чи ње ро ђе њем про -
та го ни сте пр ве при че, а за вр ша ва се
смр ћу ју на ки ње по след ње, чи ме опи су -
је ја сну пу та њу ко јом се кре ћу жи во ти
свих ју на ка, си ту а ци ја у Сма раг дном

гра ду је про ме ње на. Сва ка це ли на има
за се бан раз вој, цен трал ну те му и ми сао:
пр ва при по ве да о дво стру ко ре а ли зо ва -
ном иден ти те ту ли ко ва, дру га се ба ви
жи во том ко ји под се ћа на за твор, док се
у тре ћој аутор ка по све ћу је углав ном са -
вре ме ним ју на ци ма чи јим жи во ти ма
вла да ју про ме не, смрт, ин ди ви ду али -
зам, на си ље и љу бав.

У пр вом ци клу су, „Ска ра беј од жа -
да“, на шле су се три при че из прет ход -
не збир ке аутор ке: „Исма ил“, „Ми сир -
ско про клет ство“ и „Сма раг дни град“.
Оне ов де има ју про ме ње ну уло гу, а ти -
ме зах те ва ју и но во чи та ње. Узрок то ме
по на вља њу ни је пу ко по пу ња ва ње
збир ке, већ на ме ра Хам зи ће ве да при че
ста ви у из ме њен кон текст и фор ми ра
струк тур не и те мат ске ве зе са збир ком
у ко јој се са да на ла зе. Та ко оне укљу чу -
ју ра ни је на ве де не те ме и мо ти ве овог
ци клу са, али их, за раз ли ку од оста ле
три при че, об ра ђу ју на на чин ко ји је
слич ни ји збир ци Ве че ри на Ни лу.
Упра во из тог раз ло га Сма раг дни град
тре ба чи та ти па ра лел но с њом, или ба -
рем не по сред но на кон ње, јер се тим
по ступ ком по ја ча ва и обо га ћу је чи та о -
чев до жи вљај. Та ко ђе, још јед на при ча
пр вог ци клу са, „Ви ди лац“, као и јед на
из сре ди шњег, „Со ба А“, би ле су об ја -
вље не у Ле то пи су Ма ти це срп ске то -
ком 2006. и 2008. го ди не, те се због то га
не мо же ре ћи да је ова збир ка у пот пу -
но сти но ва, али њен са др жај сва ка ко је -
сте ак ту е лан. 

Оно што се пам ти као нај у пе ча тљи -
ви је и мо жда нај о ри ги нал ни је у овом
де лу је су ка рак те ри за ци ја ју на ка и на -
чин на ко ји их аутор ка при бли жа ва чи -
та о ци ма. Ње ни про та го ни сти су љу ди
ко ји ства ра ју исто ри ју, али и ми то ве
раз ли чи тих кул ту ра, ци ви ли за ци ја и
тра ди ци ја. Пре у зи ма ју ћи упра во те
ути ца је, Хам зи ће ва спа ја ју на ке тур -
ског, еги пат ског, бал кан ског или пот -
пу но не по зна тог по ре кла да би при ка -
за ла јед на кост њи хо вих суд би на и ис -
хо да. Ту ша ро ли кост до ка зу ју име на
про та го ни ста (у при ча ма у ко ји ма се
она по ја вљу ју, за раз ли ку од оних у ко -
ји ма ју на ци оста ју не и ме но ва ни или
под ма ском род но од ре ђе них за ме ни -
ца) и ука зу ју на ди ја па зон под не бља у
ко ји ма би се мо гла од ви ја ти рад ња. Она
ва ри ра ју од ско ро стра них и мо жда да -
ле ких Исма ил, Ка мус, Клеа, Мне ми јан
и Хер ман, до мо дер них и „обич них“
Хен ри, Ми ли, Ми лен ти је Со кић, Ста -
ни слав, Га ври ло и Ка та ри на. Чи та лац
их при ме ћу је и пам ти, а еви дент на пре -

ци зност при ли ком њи хо вог ода би ра
на во ди на за кљу чак да се уни вер зал -
ност са мих при ча по сти же ти ме што су
не ке од њих мо гу ће и оства ри ве би ло
где у све ту, а о тач ном од ре ђе њу њи хо -
вог ме ста рад ње мо гу да све до че са мо
име на про та го ни ста. Жи вот ни по зив
од ре ђе ног бро ја ли ко ва је та ко ђе би тан:
они су сли ка ри, скулп то ри, му зи ча ри,
књи жев ни ци. Њи хо ва кре а тив на ег зи -
стен ци ја пред ста вља ме та фик ци о нал ни
при каз ства ра лач ког про це са са ме
аутор ке, али и увид у свест оних ко ји
свет по сма тра ју очи ма умет ни ка. На
кра ју тре ба ис та ћи ин те ре сант ну тен -
ден ци ју да се жи во ти ју на ка окре ћу око
пред ме та ко ји као да има ју не ку ма гиј -
ску моћ. Овај мо тив је уве ден у збир ци
Ве че ри на Ни лу (сва ка ко нај ја сни ји
при мер је сте при ча „Јан тар ски круг“
ко ја опи су је ју на ки њу чи ји при ја те љи
умру на кон што она не успе да ви ди
њи хов лик у јан тар ном ђер да ну), а ов де
се оства ру је у не ко ли ко при ча: због на -
у шни ца од жа да ју на ки ња „На у шни ца“
по и сто ве ћу је се са еги пат ском кра љи -
цом и ве ру је да је ње на ре ин кар на ци ја,
ожи вља ва ње пор тре та у при чи „У ће -
ли ји“ као да те ра ју на ка у лу ди ло и/или
смрт, скулп ту ре му че них љу ди до во де
до про па сти њи хо вих вла сни ка у при -
чи „Са бла зан у до ли ни“, а спи сак за бра -
ње них рад њи пот пу но ме ња жи вот ју -
на ка при че „Бо ја стра ха“ и кул ми ни ра
ње го вом смр ћу. Сви ови при ме ри ука -
зу ју на ми сте ри о зну моћ ко ју про та го -
ни сти при ча, оправ да но или не, при да -
ју пред ме ти ма у сво јој око ли ни и ка ко
због то га про па да ју, та ко да они за и ста
по ста ју „нео бја шњи ва си ла ко ја дје лу је
по губ но на вла сни ка“.

Ис тра жу ју ћи ову збир ку, чи та о ци
мо гу да по се те нео че ки ва не пре де ле,
упо зна ју ми стич не ли ко ве и иден ти фи -
ку ју се са њи хо вим тра гич ним суд би на -
ма. Та ко ђе мо гу – а то је мо жда и нај -
бит ни је за ову фор му – да при су ству ју
бит ним, пре суд ним и дра ма тич ним
тре ну ци ма ко ји ме ња ју жи во те про та -
го ни ста, да за јед но са њи ма до жи вља -
ва ју епи фа ни ју сва ко дне ви це. Крат ка
при ча тре ба да про ме ни и ју на ке и чи -
та о це, да би у огра ни че ном про сто ру
до ве ла до нај ја чих емо ци ја и ка тар зе, а
упра во то Ем су ра Хам зић по сти же у
збир ци Сма раг дни град.

1 Дра га на Бе ле сли јин, „Зар да нас по сто ји
за ни ма ње пи сац? Раз го вор са Ем су ром Хам зић“,
Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 485/6, Но ви Сад
(2010), стр. 1117–1131.
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БЕСЕДА

Од го вор ни ка са ова квом би о гра фи јом, оче ку је се да, у
ова квој при ли ци, го во ри о по е зи ји. Имао бих шта да

ка жем на ту те му. Али, по е зи ја је део кул ту ре – је дан од ње -
них из бру ше них кре а тив них вр хо ва – а кул ту ра је низ по је -
ди нач них, ма лих а кон ти ну и ра них рад њи и прег ну ћа, кат -
кад не при мет них. Зна мо ва жну уло гу по е зи је у одр жа њу
на ци о нал не све сти у ве ко ви ма роп ства и у ду хов ној при -
пре ми об но ве срп ске др жа ве у де вет на е стом ве ку, али пи -
та ње је да ли смо све сни ва жно сти кул ту ре у очу ва њу, па и
у раз во ју да на шњег срп ског дру штва. На ро ди ко ји има ју ја -
ку кул тур ну осно ву, и свест о њој, лак ше се опо ра вља ју од
по ра за и раз ви ја ју, и у при вре ди и у све му оста лом. На ро ди
ко ји су ту осно ву и свест из гу би ли, или их не ма ју у до вољ -
ној ме ри, лак ше гу бе и све оста ло. Кул ту ра се осла ња на ин -
сти ту ци је, и кроз њих раз ви ја, као уоста лом и сав дру штве -
ни жи вот. По што се на ла зи мо у би бли о те ци, ве о ма ва жној
ин сти ту ци ји кул ту ре, ве че рас ћу до да ти не ко ли ко ре чи
сла ви Би бли о те ке!

То ће би ти се ћа ње на две би бли о те ке.
Пр ва се на ла зи ла на Гр ба ви ци, у Са ра је ву, где сам жи -

вео од по ла че твр тог до кра ја сед мог раз ре да основ не шко -
ле. У ту оп штин ску, или би бли о те ку ме сне за јед ни це ве ро -
ват но сам ушао тра же ћи школ ску лек ти ру, али сам у њој
од мах от крио огром но и при ма мљи во мо ре пр во тзв. омла -
дин ске, а за тим и дру ге ли те ра ту ре: Карл Мај, Сјен ке вич,
Вал тер Скот, Жил Верн и низ дру гих ро ма но пи са ца, све до
на шег Јан ка Ве се ли но ви ћа и хај ду ка Стан ка. Ни је би ло
(рад ног) да на да не уђем у би бли о те ку са књи гом ко ју сам
про чи тао, а иза ђем са оном ко ју ћу чи та ти до су тра. Са мо
су ве о ма обим не књи ге оста ја ле код ме не дан-два ду же. Кад
на кнад но раз ми шљам о узро ку те на гле и не у то љи ве же ђи
за књи га ма, прет по ста вљам да је у пи та њу би ло от кри ће да
је жи вот (свет) за ни мљи ви ји, чу де сни ји и сми сле ни ји не го
да је са мо игра с клин ци ма на ули ци и да се у са мо ћи чи та -
ња без бол ни је и ду бље ула зи у од нос с дру гим љу ди ма не го
у сва ко днев ним кон так ти ма.

Дру га би бли о те ка се на ла зи ла у Гим на зи ји, у Кни ну, где
сам, на кон за вр шет ка основ не шко ле у За гре бу, про вео све
че ти ри гим на зиј ске го ди не. Мој раз ред ни ста ре ши на и
про фе сор ен гле ског Све то зар Ра ђе но вић био је чо век ак -
тив ног ду ха и ни је се за до во ља вао ру тин ском про фе су ром.
Ре ци мо, осно вао је драм ску сек ци ју гим на зи је (та ко сам за -
по чео и, сре ћом, бр зо окон чао глу мач ку ка ри је ру), ко ја је
игра ла пред ста ве, за гра ђан ство, у Кни ну и окол ним ме сти -
ма, све до Бен ков ца. Во дио је и тзв. про фе сор ску би бли о -
те ку (по сто ја ла је и ђач ка, са књи га ма из гим на зиј ске лек -
ти ре). При кра ју тре ћег раз ре да, пи тао ме је (прет по ста -

вљам, не слу чај но, већ ме је био про чи тао) да ли бих хтео
да, то ком рас пу ста, сре дим ту про фе сор ску би бли о те ку. И
та ко сам це ло ле то про вео ис пи су ју ћи и сла жу ћи ка та ло -
шке кар то не и пре тра жу ју ћи по ли це. Схва тио сам за што је
проф. Ра ђе но вић сва ке је се ни пу то вао у Бе о град, на Са јам
књи га: би бли о те ка је има ла не са мо књи ге нео п ход не про -
фе со ри ма за на ста ву, не го је би ла пу на нај но ви јих из да ња,
на ро чи то из књи жев но сти, срп ске, ју го сло вен ске, свет ске.
Из два јао сам све што ме је ин те ре со ва ло и но сио ку ћи да
чи там. По што сам у то вре ме већ био по чео да по вре ме но
пи шем пе сме, по себ но сам тра жио тзв. мо дер не пе сни ке.
До та да сам чи тао са мо пе сни ке из лек ти ре, а сад сам се пр -
ви пут срео са име ни ма и тек сто ви ма срп ских над ре а ли ста,
По пе, Па вло ви ћа и не ких мла ђих, али и са ни зом фран цу -
ских, ен гле ских, не мач ких и ко зна све ко јих до та да пре -
ве де них пе сни ка. Био сам ве о ма збу њен, у не кој вр сти шо -
ка. Осе ћао сам да у тој по е зи ји има не чег, али ни сам знао
че га, да тре ба да се ди вим, али ни сам знао че му. Та збу ње -
ност је по ве ћа на на ред не го ди не, ка да се мо ја по ро ди ца
вра ти ла у Бе о град, и ка да сам ужи во гле дао и слу шао пе -
сни ке на та да број ним књи жев ним три би на ма. За кљу чио
сам да је гре шка у ме ни, да не раз у мем мо дер ну књи жев -
ност. Али тај за кљу чак ме ни је одво јио од књи жев но сти,
не го ме до вео, по сле 2–3 го ди не му ка, до от кри ћа тзв. вла -
сти тог је зи ка. Ве ро ват но бих пи сао пе сме и да ни је би ло
шо ка у би бли о те ци книн ске гим на зи је, али је тај шок си -
гур но ути цао на ка сни је пи са ње.

Ове две при че сам ис при чао у на ди да и да нас, ов де, у
Обре нов цу, има мла ди ћа и де во ја ка ко ји ће, упр кос све му,
у овој би бли о те ци по че ти да от кри ва ју жи вот и се бе у ње -
му. У би бли о те ци – а где би дру где? – за чи ње се истин ска,
че сти та ели та – нео п ход на сва ком на ро ду – она ко ја је
спрем на да ра ди за за јед нич ке ин те ре се бар ко ли ко и за
лич не.

Беседа на додели награде „Библиос“ коју додељује 
библиотека „Влада Аксентијевић“ из Обреновца.

Мирослав Максимовић
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ЈЕДНАПЕСМА
Срба Митровић

МЕЂУ СЕ СЕ ХОЋЕ ДА ПОМОРЕ, 
ЗЛАЋЕНИМА ДА ПОБОДУ НОЖИ…

Ено их у свечаној дворани, ено
На пољани, на трибини, крај микрофона увек
Или крај телефона, ено говоре више но знају,
Ено их пред царским дверима у цркви,
Ено их на екрану непрестано
С улогом у проблематичном филму
О правди и неправди, о напретку,
О благу нечијем неподељеном. Ено их
Где сами пред собом клече у безумној молитви
Заклињући се лажно моћнијем ривалу
И радећи о глави сваком ко се запречи
На раскршћу. Тамо, ван сцене,
Крв лагано струји преко камена
Односећи још један живот
Аветима похлепе. Дознаће
Кад буде касно да је победа
Корак у празно, суштина те љубави
Према смрти.

Рефлексије из оштећеног живота – овај израз,
позајмљен из поднаслова једне књиге Т. В.
Адорна, подесан је да одреди домете со-

цијално (још увек!) осетљиве савремене поезије.
Живот је непорециво оштећен, а песнички говор
о таквом животу не настоји да буде терапија, већ
тек дијагноза. Рефлексија, а не акција. Непри-
стајање на наметнуте вредности пре него борба
којом би се неке нове вредности наметнуле. По-
духват унапред осуђен на пропаст, и можда упра-
во зато морално супериоран, можда управо зато
једна од ретких могућности херојског држања да-
нас и овде.

Човеку живот оштећује други човек, ако је са-
мо довољно моћан. Слике моћника у овој песми
Србе Митровића су слике бешчашћа, властољуб-
ља и похлепе, слике у којима све кипи од обести и
притворности, лажи и насиља. Недвосмислено, то
су слике наше савремености: песник се постарао
да сцену опреми реквизиторијем наших дана. Али
у исти мах, насловом за који је узео цела два стиха
из народне песме „Урош и Мрњавчевићи“, он су-

герише да ничег новог нема под капом небеском.
Све то је већ виђено, не једном, небројено пута.

Модерни Мрњавчевићи „говоре више но
знају“: осим што оживљава најстарији и најпо-
знатији иронијски приговор, овај исказ има важ-
ну улогу у динамици саме песме. Да, моћници су
и брбљивци, али не допустимо да се тиме засен-
чи питање – шта то важно они не знају? Интер-
претативно најваљанији одговор гласи да не знају
оно што формулишу завршни стихови песме, да
је сво то позорје варка, и да је победа, у коју су то-
лико уложили, за коју су немилице жртвовали
друге, „корак у празно“, „љубав према смрти“. Не
знају да су, напослетку, своје сопствене жртве и
да им је живот, такође, неповратно оштећен, доб-
ровољно предат ништавилу. Сазнаће то кад већ
буде касно. Прекасно чак и за утеху коју може да
себи промрмља песник, који посматра, и ужаснут
и згађен, показује: „ено их“. Он ништа тиме не ле-
чи, ништа не мења, само успоставља разлику и
показује. Жигоше.

Саша Радојчић 




