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ЈЕДНА КЊИГА

Н

ема лаке дефиниције новог историзма: овај
критичкотеоријски правац суочава књижевно дело са историјом епохе у којој настаје, покушавајући да повратком историјског
контекста у тумачење укине естетски вакуум, наметнут од стране Нове критике.
Стивен Гринблат посебну пажњу посвећује
управо ономе што је раније био пуки контекст
књижевног дела. За разлику од универзалистичког
приступа психоанализе, који занемарује културне
и историјске идиосинкразије идентитета, нови историзам истражује разлику у политикама несвесног" различитих историјских епоха, пропитујући
шта је то историјска специфичност психолошких
процеса.
Полуга за читање Гринблатове студије о ренесансном човеку открива се у есеју „Импровизација моћи“, у разматрању појма „мобилног друштва“
социолога Данијела Лернера. Одређујући Запад
као „мобилно друштво“, Лернер објашњава да је
својство тог света мобилност сензибилитета,
спремност на промену у складу са променама: традиционално друштво почива на моделу ограничене личности, која се опире промени и није кадра
да проникне у аспекте стања другог бића, не поседује емпатију, односно способност да се идентификује са новим аспектима окружења. Лернер на
једноставан начин тестира ову способност емпатије – постављајући наизглед банално питање: „да
постанете уредник новина, какве бисте новине
правили?“ Један пастир из села крај Анкаре упитао
је у чуду како ико може од пастира очекивати да

на тај начин управља светом. У овом, каже Гринблат, тамерлановском одговору видљиве су индиције скучене личности неспособне за емпатију.
Оно што Лернер назива емпатијом, Шекспир назива Јаго, каже Гринблат, уводећи нас у чаробни
свет анализе моћи као умећа примене промене.
Тема раног модерног субјекта и околности које
га одређују и обликују не може се одвојити од концепта самообликовања, на коме Гринблат инсистира, не зато што је самообликовање у већој мери одличје ренесансе него неког другог раздобља
људске историје, већ стога што се успоставља динамика и дисциплина самообликовања под утицајем породице, цркве и државе, као што се успоставља и свест да је обликовање људског идентитета
процес којим се може управљати, и који може
имати одлике уметничког стварања. Самообликовање није само стварање личности, већ и формирање културе као садејства образаца понашања и
скупа контролних механизама који понашањем
управљају.
Самообликовање је процес креирања идентитета и јавне персоне у складу са друштвено прихватљивим стандардима, где се у односу према естетичким медијумима успоставља однос реципрочности и одраз налази у иконографији представљања. Самообликовање се тако приближава уметничком стварању, тело постаје активан процес реализације свих културних и историјских могућности; оно није само историјски појам, већ и низ могућности које се у континуитету остварују.
Владислава Гордић Петковић
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ПОЕЗИЈА
Ибрахим Хаџић

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

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

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

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

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

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

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.
/2/
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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.

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 главoм,
Или изречено као „Имаш право“,
Или „Имаш ли ти шта паметнијa да ми јутрос кажеш“, 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
Крста Поповски

МОЈ СТАКЛЕНИК
о томе како сам доконао да моја мама личи на птицу,
мада нисам знао на коју, те како сам научио да тумачим
говор птица
ама је далеко пре тате ушла у мој стакленик, у којем
се ништа не одиграва по законима природе – тучак,
прашници, инсекти, ветар, оплодња – већ по мом ћефу,
како би протумачили сви они који се не петљају у душевни живот својих ближњих, а таква је моја мати, па од њих
очекују и изискују само оно што спада у круг делатности
и разговора какве воде сви укућани. Значи: Је л’ да да си
лепо спавао? Дивно сам спавао. Надам се да ти се ништа
страшно није догодило кад тако изгледаш? Ма, не, глупости. Одлично је да си стигао, јер ми је неопходна твоја
помоћ. Ево, одмах. Чак и када се пожалите, када измрцварени уђете међу „своје“, па бисте да наједном истртљате
како вам се шеф драо, а сви присутни ћутањем сапињали
осмехе, како су вас после и потчињени с омаловажавањем
слушали, како на крају ни кафе-куварица није хтела да
вам донесе кафу, па сте ишли по њу сами и испроливали
је по ходнику, а спремачица се само смркла и прогунђала
нешто попут „кретен“... чак и тада, такви ће вам људи на
крају рећи: Па, добро. Важно да се лепо завршило. То мамино важно да се лепо завршило носило је безброј значења. Испочетка сам мислио, као и сваки син којег је до пубертета родитељска топлина бодрила да тера даље а потом га та топлина појила стрпљењем за мудро мировање,
да се мама није најспретније изразила, да јој је промакао
ред речи у реченици и да то значи да је добро што се све
завршило. Међутим, с временом сам схватио и свикао на
то да моја мама не чује ништа рђаво, да она у глави има
неку направу која рашчлањује, ваљда по тону којим се говори, добре од рђавих вести, те у свима онима на које се
човек не може насмешити, у једном трену измени и улогу
и јаде оног ко вести изговара, тако да се човек опет може
насмешити.
Дакле, мама јесте прва ушла у мој стакленик, у којем
сам ја мимо природних закона гајио чувства на каква се по
кућним баштама, ливадама и шумарцима не може натрапати, али је уз помоћ оне исте направе све те ретке врсте
биља одмах прекрстила у баштенско цвеће и да сам неким
случајем њој на старање све оставио, она би то заливала и
пресађивала ама баш исто као и своје гладиоле на симсу
прозора. Једноставно, она је Драгишу сматрала за моју девојку, или је мене сматрала за Драгишину девојку, то је наша ствар, то јест моја и Драгишина, све је то лепо и нећемо
о томе више да разговарамо.

М
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Но, та је направа у њеној глави чинила све потпуно обратно када је она била тај неко ко саопштава вести. Добре
вести су се подразумевале, стога није било ни потребе да се
саопштавају, а рђаве су се преувеличавале, односно преувеличавао се њен страх од последица рђавих вести, до те

мере да би се она само покуњила, треперавим гласом би изговорила све што је сматрала за неопходно да се изговори,
а ништа рђаво не ваља прећутати, ма и тек у повоју било, а
поглед јој се губио негде по средини – нити на патосу, нити
на саговорнику, у неком међупростору.
У том ставу седи и сада, у дну мог кревета, и нестрпљиво чека да је упитам – Мама, шта се догодило? – па да
она, готово с неким задовољством почне са изношењем
свих препрека ономе што сам ја замислио, а те је препреке разазнала у разговору с неким на кога је баш наишла,
а ко баш има неку надлежност и власт у мом случају. Потпуно је исто изгледала, и исто је било изјутра, када ми је
испричала како је на пијаци наишла на оног човека чији
је син уписивао исти факултет који уписујем и ја, па јој је
он рекао како нико ове године неће бити примљен, јер је
министарство одлучило да укине ту катедру. А ја сам тада
желео да упишем дизајн кондиторских производа, где су
до тада примали свега троје кандидата. Тако ме је обавестила и да ја више немам права на студентску повластицу

за вожњу, „јер је сада јули месец“, ја сам апсолвирао у јуну, а на телевизији су рекли „да је то сад тако“. Од ње сам
сазнао, а проводио сам код куће последње дане двонедељног летњег одмора, да ће нам смањивати плате, када је
срела неку моју колегиницу код фризера, а ова јој усплахирено испричала да су почели да отпуштају, да смањују
плате и да је, једном речју, страшно. Онда се постарала да
начини неки прелаз, да ја заборавим на претходну вест,
па је само додала: „Замисли да се шишамо код истог фризера! Ипак, она је млада и носи те смелије фризуре, не као
ова моја, обична, више за старије.“ Своју је фризуру онда
описала подсмешљивим тоном, па је читава та смеша ниподаштавања и тугаљивости просто изискивала реакцију
слушаоца. Сећам се да у том трену нисам знао да ли да јој
кажем да она није старија, или да јој фризура уопште није обична, па сам је само загрлио, пољубио и рекао: „Мамица моја лепа“. Наравно, коло се наставило, прихватају
се и други, па је она само додала: „Ма, које лeпа?“, али сада уз осмех. Сећам се само да се у тим приликама осећам
као да ми се нечије псето усрало на ципелу, па онда дође
дедица, власник псетанцета, клекне пред мене, скине са
врата шал и њиме ми обрише ципеле, уз извињење. Истовремено сам киван куљао и жалио је, туговао за њеном
младошћу која јој је можда била нешто радоснија од садашњости.
Седи у дну мог болничког кревета и спрема се да одговори на моје питање:
„Мама, шта се догодило?“, испаљујем ја први, јер се то
од мене очекује, а знам да је преко пута мене оклоп о који
се сваки куршум одбије. Сад, остаје ми да нагађам на коју
ће се страну одбити, то јест хоће ли се вратити мени, право
у главу, у стомак, ногу. Хоћу ли одмах да издахнем или ћу
се помучити?
А гледам је, стварно, тако погрбљених леђа, с том погрбљеном фризуром која је на темену натапирана па одседа
од главе а надоле се спушта као виолински кључ, погрбљеног носа, личи ми на птицу: свраку, гаврана, сову. На неку
злослутницу.
„Како то мислиш, шта се догодило? Знаш да је била
слава.“
„Наравно да знам. Јесте ли се лепо провели?“
„Ма“, одмахну мама руком као девојчуру када питате
свиђа ли јој се онај момак из зграде. Тако ми она даје до
знања да морам да питам даље и почиње наша нагађалица,
налик некој пантомими у којој артиста на крају запева ако
дате тачан одговор.
„Је л’ ручак био добар?“, знао сам да ћу се питањем о
храни приближити тачном одговору, јер је тата опседнут
храном, уосталом само због тога је и прихватио да се слави слава, па је она о „крканлуку“ морала читавог живота да
води рачуна.
„Тја, ручак кô ручак“, не да се мама.
„Шта је“, насмејах се, „нису хтели да једу?“
„Ах, онај твој иначе једе као и ти, килаво, а сад тек, није уопште имао апетит.“
„Што сад није имао апетит?“, није да сам се чинио да не
разумем, него заиста, нисам увиђао утицај неких натприродних сила на исхрану.
„Па, како што? Секира се због тебе.“
„Шта има да се секира? Тати сам објаснио шта је, а
Драгиши сам послао поруку.“
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„Немој, молим те, поново са тим твојим глупостима о трудноћи.“
„То нису глупости, хоћеш снимке да ти покажем“, жацнуо сам се.
„Немој, молим те ништа да ми показујеш“, сад се већ
мама брже-боље увредила, јер са тим својим истрајавањем
на идеји о трудноћи, заправо њу секирам, а и Драгишу, а
то ја чиним јер сам јогунаст и немам осећај како је то имати дете. Па да, то је њена реченица: Ти не знаш како је то
кад имаш дете и кад се твом детету нешто догађа. Тако
је почињао сваки њен контранапад кадгод би направа за
отклањање рђавих утисака затајила, кад би се загушила,
као хефталица, па морате нешто да брцнете унутра и извадите ону која прави застој. Ова је реченица била то помоћно средство које брцнете унутра и после се баците натраг на припајање. Дакле, ту престајем да се бавим собом и
својом недаћом, већ постајем лист хартије у штосу маминих недаћа и она ме само причврљи одозго, ил’ одоздо.
Сада сам још увек штрчао, нисам се дао поравнати с осталима.
„Ако се тако секира, могао је да дође да ме види“, клизнуо сам јој из руке.
„Хе, па шта ће да долази“, рече она с осмехом и настави
да тапка одозго по штосу својих мука. Сада је и Драгиша
мудар, разборит, само сам ја тврдоглав. „Неће дечко да долази док се не опаметиш. Каже: ’кад пусти лекаре да ураде
свој посао, да га оперишу, ја ћу доћи. Овако, само да се секирам. А да га гледам како умире, не долази у обзир.’ И ја
га потпуно разумем.“
Морам да признам да сам се овог пута преварио. Мислио сам да је ту крај, да ће сада заплакати, а да ће мени једино преостати да њу тешим што себе не сматрам болесним, иако се она прибојава баш због ове моје болести. Заплакаће, а ја нећу имати куд, па ћу обећати, намеравао ја
да испуним обећање или не, да ћу лепо рећи лекарима: ’Ајде, отворите ме, вадите то, иначе ћу мајку изгубити!
Подигнем са зебњом поглед ка њој, а она не плаче, него се и даље пркосно дури, у оном злослутном птичјем ставу, у дну мога болничког кревета. Схватио сам одмах да
говор птица још увек не умем да тумачим, похитао сам,
преварио сам се, има она још црних абера за мене.
„Добро, кажи ми шта хоћеш да урадим?“. Окренуо ја
сад тактику, као предајем се, а у ствари је чикам не бих ли
прозрео њене намере.
„Ја нећу ништа. Ради шта хоћеш. Ја ти само преносим
шта су ми сви рекли.“
„Који сви, молим те? Овде сам разговарао с једним
доктором који се уверио да сам у праву. Спреман је да скупа са мном истера ову трудноћу до краја. Хоћеш да га позовем?“
„Ма какву трудноћу? Нека његов син затрудни тако
као ти, па нека му он помаже! Ко зна какав је тај доктор!
Сви су ми лекари овде рекли исто: Тумор госпођо. Али господин мора да пристане да му га извадимо. Само тај твој
измишља глупости ту са тобом. Ко зна ко је тај човек.“
„Молим те, буди тиша, јер смо се нас двојица договорили да нећемо никоме о томе говорити. Човек је иначе
магистар и специјалиста, презива се Красић.“
„Ха“, само просикта мама бесно, „био је и код мене на
послу један Красић, оставила га жена, па покушао да се
убије“.
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Покушао, али није успео. Небо се смркло, фереџу навукло, утваре су измилиле. Шта ли ови облаци најављују:
жена га је оставила, па је покушао да се убије? Мене је Драгиша оставио, па ја сад хоћу да се убијем тако што нећу допустити да ми распоре трбух и из њега извуку тумор. Али
ћу само покушати, јер ће мудри људи то спречити, па ће
лекарима рећи: ма пустите будалу, него ви режите. Е, неће ме резати ти дудуци. Шта ти хирурзи уопште о телу и
знају? Они се удубе у један орган, па га гледају, гледају, као
паука кад гледате како вам мили по зиду, онда га ћапе и
ишчупају га напоље. Е, како ће сад и где паучина да одлети, то се њих више не тиче.
„Добро, реци ми, осим што се толико секира, а и мени
стално шаље поруке како се јако секира, зашто ми Драгиша није ниједном за ових десетак дана дошао у посету“,
ухватио се ја сад својих слутњи.
„Хе, десетак дана. Па, знаш ли ти колико си већ дуго
овде“, поче мама подсмешљиво да би се брзо вратила озбиљном тону. „Не може он дечко тебе вечно да чека. Лепо
ти је рекао да мораш да се оперишеш. Ти ниси хтео. Каже
да ти је слао поруке, а ти му ниси одговарао. На крају је
пристао и отишао.“
„Шта је пристао, где је отишао?“
„Јао, па како где је отишао? Отишао је у Канаду на усавршавање. Говорио је дечко о томе“, тупну мама весело
штосом хартије о сто, као што је и увек весело доживљавала сваки неуспех који је потицао од претераних жеља,
односно од жеља које превазилазе два нерадна дана у недељи, стално запослење и лумповање за Нову годину.
„Али обећао је да ћемо се око тога договорити, да то
може и да одбије. Није морао... Рекли су му на факултету
да може и следеће године“, покушавао сам да вратим време, али није ролетна, спустиш па дигнеш, него балон: кад
пустиш конопац, балон одлети.
„Мислио је да ћеш изаћи из болнице. Рекао ми је лепо:
’Тета Надо, он би онда могао да узме годину дана неплаћено, па бисмо ишли заједно. Овако, не могу да чекам на
њега који је умислио да је трудан и намерио да остане у
болници још пет месеци. Не би ме чекали толико. Ако не
идем сад, онда морам да се већ у року од месец дана упишем за следећу годину. Како ја с њим да се договорим кад
он неће да заврши са тим тумором и изађе.’ Ја га разумем.
Он је још млад и неће да пропусти прилику.“
Сад ми је све јасно. Није небо само фереџу нагрнуло,
него киша лије. Заплака мама, плачем с њом и ја. Ал’ кроз
кишу ја назирем још много тога. Ни птица злослутница
није свој говор разабрала. Устаде, па у руке узе пакет који
је на крилу дотле држала, а ја га нисам ни приметио, па га
положи у дну мог болничког кревета, као кукавица јаје.
„То ти је отац послао. Заноси се као и ти. Ја не могу више“, додаде кроз сузе, помилова ме по глави и оде.
Придигнем се ја, узмем пакет, покидам омот и имам
шта да видим: Трудноћа није баук, Шта да очекујете док
чекате бебу, Ако сте трудни нисте болесни, Савети будућим родитељима. Четири књиге, четири јеванђеља. Нека
Драгише, нека иде. Нека моје мајке, нека ме се одриче. Није та киша бадава падала, рибе ће се мрестити, земља ће
плодове носити, а ја ћу свом сину и отац и мајка бити.
Одломак из необјављеног романа
Трудови – Певање шесто

ПОГЛЕДИ
Радивоjе Микић

„ДА СВИ ВРЕМЕНА ЖЕРТВА БУДУ“
едма књига песама Томислава Маринковића (Обичан
живот, Културни центар Новог Сада, Нови Сад, 2011),
објављена у одличној едицији „Џепни анаграм“ Културног
центра Новог Сада, сведочанство је о настојању да се песнички свет гради у дослуху са садржајима обичног живота. А да
је у већини песама подлога на коју је постављен лирски импулс захваћена баш из таквог живота најбоље показује чињеница да Маринковићева песничка имагинација, по правилу,
узлеће кроз сећање на боравак у соби провинцијског хотела,
једнако као што њу подстиче и евокација одласка у Делиблатску пешчару, присећање на подстанарску собу у земунској улици Јакуба Кубуровића, опис одласка у кинеску продавницу, кретање кроз јесењи амбијент, одлазак у риболов,
али и реминисценције на све оне тренутке у којима је лирски
субјект снажно осетио дејство времена. И кад смо већ код
времена, треба рећи да је оно средишњи тематски елемент у
највећем броју песама у књизи Обичан живот, на исти онај
начин на који је време централни мотив у једној од најлепших песама српског језика, у песми Ј. Стерије Поповића
„Спомен путовања по долњим пределима Дунава“. Као што
Стерија у својој песми настоји да покаже да је време сила која суди и најмоћнијим људима овога света и свим њиховим
творевинама, тако и Томислав Маринковић жели да покаже
да све садржаје нашег живота суштински обликује време.
Као модерни песник, Томислав Маринковић се не одриче могућности да у скоро сваку своју песму угради причу,
тј. унесе опис низа појединости које треба да покажу у каквом је искуственом контексту настала нека песничка интерпретација сусрета са временом. Већ прва песма у књизи,
„Лекција“, дочарава нам амбијент према коме се лирски субјект односи са много топлине – реку и аласе који у чамце
истоварују улов. Тај амбијент добија и симболичку трансформацију, пошто лирски субјект таласе које ветар прави
на води упоређује са листањем страница неке књиге, чиме
се у песму уводи нешто веома важно – могућност да се свакој појединости да дубљи смисао, смисао који ће омогућити
да се повезују различити планови и садржаји живота. Тако
се, у ствари, стварају претпоставке за оно до чега је Томиславу Маринковићу веома стало – за могућност да се у везу
доводе, како би Милош Црњански рекао, „везе досад непосматране“, везе између природе и онога што је људска творевина, а, самим тим, и резултат настојања да се животу
природе да једна дубља интерпретација. Ако је још у делима
старе књижевности, захваљујући баш овако успостављеном
односу између природе и човека, важно место добила идеја
да је свет кроз који пролазимо за нас школа, онда није случајно што Томислав Маринковић, после описа реке и ала-
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са на њој, после довођења у везу таласа на води са листањем
страница књиге, свом лирском субјекту омогућава да каже
„ја учим“.
А шта учи лирски субјект у песми Томислава Маринковића? Он учи да „довољно је само постојати, / и то постојање усецати / што дубље, као река“, он се, једном речи, опредељује за неку врсту поверења у оно што је иманентни садржај живота који се објављује у тренутку, који се помаља као
суштина тог тренутка и што се, врло брзо, губи („А потом све
заборавати кад поново се / вратим на обалу – то је правило“).
Зашто треба све заборавити? Вероватно зато да бисмо се
припремили за сусрет са следећим тренутком и његовим садржајем, да не бисмо, другим речима, превише били везани
за оно што је прошло. А кад још узмемо у обзир завршне стихове у песми („Кад и вечност заборавља првобитну намеру,
/ и уска бразда иза чамца не престаје / да о животу казује
све“), ми јасно видимо да читава песма почива на једном прастаром лирском мотиву – мотиву пролазности. Ако, једном
речи, уска бразда иза чамца казује све о животу (а казује најпре то да се он растаче у времену уз варљиви траг), онда нема
сумње да тачку гледишта лирског субјекта највећма обележава осећање пролазности. Али, модерни песник се не задовољава само тиме што ће ући у један мотивски простор, он тражи и нешто више. О томе сведочи друга песма у књизи Томислава Маринковића, песма „Мириси“. Ова песма почиње
особеним/посредним именовањем јесени (јесен је „сезона
друкчијих мириса“) и описом потраге за траговима јесени у
природи („Пошао си да је тражиш, најпре / на двоточкашу,
који је за собом / остављао плетенице црног дима ... Онда си
на стабљикама кукуруза приметио / прве спарушене лиске, у
купињаку чуо / шушањ преплашених јаребица“), да би се потом прешло на повезивање долазеће јесени са људским животом („Наједном, било је лепо имати само тај живот, / враћати се у његово средиште, / кроз облак прашине стићи у
центар села“) и са човековом потребом да проналази лепоту
и у ономе што сведочи о пролажењу времена и о неком особеном складу који се успоставља у самом срцу тог истог времена (тамо где јесен те „позива да пођеш некуд без циља, /
кроз предео који се расипа, дозрева, круни, / а ипак цели живот доводи у неки ред“). Тако се у још једној песми Томислава Маринковића објављује потреба његовог лирског јунака
да свету и времену каже да, да пристане и на оне облике лепоте који се оглашавају из трагова нестајања.
Ако постоје песме у књизи Обичан живот у којима осећање пролазности има доминантну позицију, онда се може
рећи да је још више Маринковићевих песама у којима је
мотивска димензија сложена, изграђена на споју елемеКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.130-131

/7/

ната. Једна од таквих је и песма „Око чега“. Ова песма
започиње дескрипцијом која треба да дочара неку врсту замирања живота („Зима је све чвршће стискала / уснули
градић, који је, / попут рањеног јелена / остао да лежи немоћан у снегу“), да би уследио призор самоће лирског јунака
(„Дуго сам се превртао те ноћи, / у соби која је била залеђено
око / провинцијског хотела, сам“), самоће за чијим се узроцима узалудно трага („Још само кад би знали / коме да се успротиве / моја самоћа, рањивост / и тако грозна пометња“).
И све довде се чинило да песма има један и једиствени смисаони смер – да је замишљена као тражење одговора на једну
животну ситуацију. Али последње две целине показују да
Маринковић уме да нагло у песми промени паравац смисаоног кретања и да тако открије дубоку амбивалентност у унутарњем свету свог лирског јунака. Указујући на то како не
проналази начин да у свом унутарњем свету успостави склад
између самоће, рањивости и „грозне пометње“, Маринковићев лирски јунак ће рећи да се појављује један далеко већи
проблем – он не зна шта би могло да буде елемент који би
повезао оно што је раздвојено (он, наиме, каже да „после непроспаване ноћи“ њега мучи „оно најважније“ пошто не зна
„око чега“ би окупио, чиме би повезао своју самоћу, рањивост и „грозну пометњу“). Тако се у још једној песми Томислава Маринковића јавља отпор човековој потреби да у свој
однос према свету уведе потребу за рационализацијом животних садржаја.
Неке од најбољих Маринковићевих песама у књизи
„Обичан живот“, примера ради песме „Бројеви“ и „После
сна“, такође имају за тему наш однос према времену. Песма
„Бројеви“ обликована је на необичан начин. С једне стране
песник је желео да нагласи значај документарне подлоге у песми (посета београдском сајму књига 22. X 2008. године) и
тренутак (12 сати и 46 минута) када се на том истом сајму фотографисао са песником Новицом Тадићем и тако тај тренутак на фотографији сачувао од заборава. Поред тог документарног слоја у песми веома важну улогу игра и то што је Новица Тадић песник који је, између осталог, јако добро успео
да изрази и разорно дејство времена на људско биће („Тренутак – један од безброј / који минуше / а ти осећаш да нас и
тај, као и други, / подмукло гризе, поткрада, мери и пропитује“). Оно што је садржано у опису дејства времена на људско биће (то да нас сваки тренутак „подмукло гризе, поткрада, мери и пропитује“) је у Маринковићевој песми изражено
на још један сасвим експлицитан начин (све то је, заправо,
„неравноправна борба човека и времена“). А пошто је Новица Тадић у песму „Бројеви“ укључен да би био, између осталог, и симбол фигуре песника кога карактерише сасвим особен доживљај света и људске судбине у том свету, логично је
што Маринковић, у жељи да читаоцу наговести макар обрисе Тадићевог песничког света, говори и о људском „удесу у
уличном ланчаном ходу“ али и о ноћима (самом времену, дакле) „које људе претварају у престрашене црне птичурине“
(што је сведочанство о томе да Маринковић свом читаоцу
нуди једну врсту семантичког резимеа Тадићеве поезије). А
опет као песник „тамних ствари“ Новица Тадић је у Маринковићевој песми и неко ко „свуда, баш свуда среће(ш) лица
из мрака“ и ко, као велики песник, „зна шта је иза свих ноћи
и куда иде“. Тако су у песми Томислава Маринковића спојене две равни – један сасвим конкретни тренутак и веза тог
тренутка са Тадићевом песничком и људском судбином,
остварена у равни приказа „неравноправне борбе човека и
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времена“.
Потпуно другачија је песма „После сна“, поготово зато
што она доноси један врло сложен доживљај дејства времена. Лирски субјект у овој песми је приказан као неко ко је
приступио „распремању прошлости“ и открио своју невештину у том послу. Он нас најпре обавештава о томе да је
мислио да је „распремање прошлости“ као буђење из „вишечасовног сна“ и да свет изгледа онако како је изгледао пре
уласка у сан („Вратићу се у град који је био / поверен на чување времену, / и време ће ми га предати неокрњеног, / као
скупоцену, порцеланску успомену“). И мада позива у помоћ
„музе обичних, малих радости“, лирски субјект у Маринковићевој песми види да њих више нема али да нема „ни позорнице на којој је / стварност пресвлачила своје разнобојне
костиме / остављајући коначне одговоре за чинове / који ће
тек уследити“. Тешко да ће ико пропустити прилику да ове
стихове Томислава Маринковића повеже са песничким светом Јована Христића и његовим настојањима да прикаже
оно што се дешава „у тавном часу“ људског живота, у тренуцима кад се објављују истине које човеку стављају до знања
„да се више ништа од онога што је желео неће догодити / и
да ће почети да се догађа само оно чега се највише плашио“.
А да и лирски субјект у Маринковићевој песми има чега да
се плаши показује и то што је он „у искреној губитничкој пози“, што је „бескућник“ који се јада свом животу.
А зашто је лирски субјект у песми Томислава Маринковића постао бескућник који се јада свом животу? Између
осталог и зато што је његово враћање прошлости, његово распремање прошлости показало да ништа више није онакво
какво је некад било, па је логично и што се ствари и бића удвајају и мењају („Гле, ти ми прилазиш, држећи на узди / свог
кротког пса, имаш брчиће неког / кога сам познавао, али ти
ниси он“). Протекло време није само изменило бића већ и
сам простор („Она кућа је бацала сенку на другу страну / улице, а сада стари заклоњена већом сенком“). А простор је персонификован (кућа „стари“, сокак је постао „бивши“ и сл. ) и
тако и сам непосредно повезан са дејством времена. А пoвезивање простора са дејством времена највидљивије је у равни
евокације („Па и ти, мој бивши станчићу у Ј. Кубуровића 58,
/ што личиш на напуштено гнездо сенице, / не препознајеш
ме више“). Премештајући предмет описа у сферу својих успомена, лирски субјект открива да се све изменило и да је то
разлог што његов „бивши станчић“ „жмури или обара поглед“ пред оним кога је под дејством времена изневерио јер
„скриваш у тами све моје прекречене дане“. У песми „После
сна“ веома важну улогу има повезивање спољашњег и унутарњег („Некад сам био сам у овом граду. / Сада се читав град
уселио у мене, али / моја је душа тесна као подстанарска собица“), јер је то најбољи начин да се укаже на дубину промена која и утиче на то да лирски субјект мора, док хода улицама, да се тихо „препире са прошлошћу, тражећи немогуће“.
А немогуће се објављује из самог времена, из промена које је
оно унело у свет лирског субјекта који на крају песме каже да
је у свет успомена зашао са намером „да нађе онога ко је некада био ја“ а срео је „само странца у друштву успомена и непознате људе“. Зато се и може рећи да смо у овој песми Томислава Маринковића срели један драматизовани опис сусрета са светом коме је време одузело препознатљиве обрисе
и увело га у један облик који застрашује Маринковићевог
лирског јунака.
Као и други песници нашег времена, и Томислав Марин-

ковић воли да се игра књижевним поступцима и да читаоцу
показује како се њима служи. У Маринковићевој претходној
књизи Свет на кожи важно место има песма „Фотографија“,
пошто у њој песник показује како се једна раван лирског
описа замењује другом, дословна/денотативна пренесеном/конотативном („Шум процесора тада је био / Шум водопада у малом планинском месту, / Док слика хотела, тек
окреченог, / накнадно присваја поређење / Са низовима
трептавних монитора“). А сама околност да су у лирском
опису повезани спољашњи свет/простор и свет модерне технологије, указује на песникову жељу да трага за оним елементима који повезују различите сфере емпиријске реалности. И
у књизи Обичан живот има много примера за сличан поступак („Роде бешумно надлећу село, и у ваздух / уписују, пуна
чежње, кривудава слова“, „Време је, признајеш себи, одапета
стрела“), али се често сусрећемо и са хуморно-иронично конципираном тачком гледишта, која некада обухвата један тематски комплекс („локално лишће што не зна за тежину, / и
пада као лишће у антологијама / светске поезије“) а некада се
може посматрати и као напор да се кроз казивање о различитим начинима живота (од којих је један везан за модерни

урбани амбијент а други усредсређен на повратак нечему
што је исконско) стигне и до могућности да се мир и тишина
у брдима упореде са једном уметношћу, са класичном музиком: „Можда га (човека из урбаног света – Р. М.) тамо чека
сазнање да је / и тишина некад била класична / и да се могла
слушати“. Већ од наших песника са почетка XX века (најпре
од Владислава Петковића Диса) знамо за потребу да се жанровске конвенције доводе у питање (код Диса наjизразитије у
„Јутарњој идили“), а знамо да су авангардни песници систематски разграђивали те конвенције (особито Црњански). И
Томислав Маринковић зна да у изразити контраст доведе наслов песме и хоризонт очекивања који он обликује и стварни садржај песме, а најбољи пример за то је песма „Срндаћ
на појилу“ у којој се уместо умилног и пасторално дочараног
призора у чијем би средишту била млада и лепа животиња
појављује мотив људске суровости према другим бићима, пошто је срндaћ уловљен, одран и ловци комадају његово тело.
Отуда је и логично што завршни стихови у овој песми („Све
у свему, неописива живост спрам / непомичности која се хлади. Свиће“), засновани и сами на изразитом контрасту,
садрже много ироничних нијанси.
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.130-131
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ПОЕЗИЈА
Гордана Ђилас

ПРВИ СУСРЕТ
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
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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,

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
Данило Николић

ПОВОДОМ ОЧЕКИВАНОГ
ПРИЗНАЊА
исам могао ни наслутити да је директор Института за
очување националних вредности мој друг из Школе за
резервне официре у Битољу. Ни по слици у новинама, ни
по гласу из телефонске слушалице, ни по имену. Прошло је
пола века. Мада сам памтио да је у мојој чети био неки Лале
Џамбаш. Лале од Владимир, а Џамбаш због сналажљивости.
Умео је да избегне пожарства, да добије излазак у град, да
користи ванредна одсуства и укроти, за време дежурства у
коњушници, опаку Зурку. А сад у новинама нека људескара са обрвама густим и уздигнутим као да ће му сваког часа
глава одлетети.
Тражио сам директора, објаснио секретарици да желим
да захвалим лично што сам стављен на листу будућих покојника са правом на спомен-плочу.
Везу је успоставила одмах. Поновио сам речи захвалности и скренуо пажњу, мало горак, што се Упитником II тражи да наведем дан, месец, годину, час и место сопствене
смрти.
Тај тамо, до тог часа мени неизвестан тип, без извињења, или чуђења, рече да је грешка. Тај упитник је за њихову, интерну употребу. Па узгред:
„Са мном је у војсци био неки ваш имењак. Да нисте ви
тај писац?“
„Јесам, кажу.“
„Па ми смо стари другари. Ја сам онај Лале Капетан,
Владимир Капетановић.“
„Претпоставио сам, али нисам био сигуран.“
Настависмо на ви. Мада ми он у једном тренутку као запрети да морам доћи, да се наситимо успомена из оних давних дана. Прихватих, заиста радо. Као што сам се радо сретао са Паспаљџијом, Милетићем, Адемалићем, и високим
Никитовићем са телевизије, који је на челу колоне носио
подлогу од неког румунског минобацача, тешку 30 килограма.
Сакрио је, чини ми се, изненађење, кад сам му рекао да
нисам дао одговор на питање број 14, из Упитника I. Зато
што сам живео у неколико држава, градова, села и много
кућа. Напиши то, рече, и наведи покушаје да се усталиш.
Није био задовољан мојим извештајем.
Живео сам у ПЕТ држава. Број може бити и већи, ако се
рачунају повремене промене њихових назива. Узмимо, на
пример појам Југославија. У једном раздобљу је била монархија, у другом република. И тада се њихов пун назив неколико пута мењао. Или онај краткотрајни случај када су се
две истородне земље звале Савезном републиком Југославијом. Но, свеједно. У оквиру свих тих држава, живео сам у
ШЕСТ градова и ЧЕТИРИ села. Број кућа је око ТРИДЕ-
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СЕТ. Можда би било најприродније да спомен-плоча стоји
на кући у којој сам рођен, у граду у коме сам проходао. Али,
у садашњим околностима, тамо би била скинута пре постављања.
Нешто слично би се одиграло и на кући у којој сам
провео најлепши део живота. Дечаштво и младост. То је
била кућа у селу Витомирица, код Пећи, у Метохији. Детињство је протекло у Сплиту, где сам, рекох, рођен. Питање се компликује зато што те куће више не постоје. Ова
прва нестала је под паркетом кошаркашке дворане на Грипама, изнад града, код неких зидина из доба Римске империје.
Не постоји више ни кућа у Метохији. Спаљена је и срушена под окриљем неколико земаља такозваног НАТО пакта 1999. године. Била је саграђена на оном истом месту где је
постојала наша кућа, која је спаљена и срушена 1943. под
окриљем немачких окупационих трупа. У оба случаја радило се ручно. Бензином и динамитом. И у томе је тајна што
не прижељкујем награду са именом добронамерног Швеђанина Нобела.
Што се тиче покушаја да се усталим, да имам свој кутак,
како се каже, било их је неколико. Иницијатор првог корака био је један мој велики пријатељ. Упутио ме на једног вишег референта у Стамбеном предузећу града Београда. Нажалост, тај референт, госпођа Васић, била је дуго на боловању. Баш у време кад су се збиле промене на, говорећи новинарски, политичкој сцени.
Дошао сам, кад се вратила на посао, у заказани час, у 11.
(Ступих, и обневидех, каже мој јунак у причи Сва наша сазнања касне, сва, кад је ушао у салон госпође Анић и кад му
је у сусрет кренула, каже, једна визија, сан из бајке.)
Нисам обневидео. Али сам осетио лаки струјни удар,
кад ми је жена белог лица, у црној блузи од тешке свиле,
пружила руку, и са осмехом рекла:
„А ви сте тај писац.“
Даље не памтим. И да памтим, не бих умео да препричам. Остале су ми слике: бели телефон, поред неких графикона на столу; појачан утисак у бледилу лица због блузе и
косе; низ саксија ободом велике нише иза њених леђа; између цвећа бејаху раширене тада опозиционе новине: Глас
јавности, Демократија, Данас, Блиц... Биће јасније, ако кажем: у њену канцеларију сам ушао у 11 нула, нула, а у 13 ме
упитала:
„Због чега сте оно дошли?“
Ни тон, ни осмех, ни поглед те жене од четрдесетак година не умем описати.
Пружих јој преко стола папир са откуцаном реченицом:

„Молим да ми се додели било какав једнособан стан, без
икакавих права, сем права становања.“
Она се готово згрби над хартијом. Кад је подигла главу,
кад се исправила, схватио сам да је из двочасовног разговора закључила да ми може дати највишу оцену за поверење.
Скинула је телефонску слушалицу са апарата и муклије,
спорије но до тад, изговорила:
„Да сте миљеник среће, ја не бих била на боловању. Да
сте дошли пре три-четири месеца, док су моји били на власти у Београду, ја бих вас сутра (узе неки графикон) одвела
да одаберете један од три врло лепа стана у Копитаревој
градини, Кнез Даниловој, или код гробља Ослободилаца
Београда.“
Рекох да би ми тај одговарао, јер већ станујем у том крају; лако бих се преселио, немам много ствари.
На то она обухвати телефонску слушалицу са обе руке,
наже се мало преко стола, па полугласно:
„Чула сам да се проблем, сличан вашем, решава одласком код супруге једног новог лидера са пет хиљада марака.“
Ја се насмејах, рекох да мени реч лидер ономатопејски
сугерише на нешто вијугаво, желатински, непостојано. И
она се разведри, додаде да има сличан утисак, да јој реч вођа звучи јаче, чврсто.
„А тек Вожд! Чврсто и часно. Заповеднички и мушки.“
И врати слушалицу на апарат.
Вратисмо, адвокатски речено, све у пређашње стање.
Тад објасних да не бих отишао, чак и да имам ту, у то
време, велику суму. Оно што сам имао од награда и хонорара морао сам да разделим браћи и сестрама од стрица,
кад су добегли из Метохије. Сваком по нешто, док се снађу.
Углавном, била је та госпођа и пријатна, и привлачна.
Обећах да ћу јој донети једну од мојих књига, са посветом,
разуме се, и уопште, ако жели, понекад свратити на кафу.
Мада, сетих се, не наредних дана, јер морам да се селим. Мој
тадашњи станодавац, запослен у некој штампарији, био је
фанатично привржен баш оном лидеру и његовој жени код
које се иде само са свежњем хиљадарки...
Нисам више могао да издржим. Свако вече је проверавао да ли стојим на прозору са улице, лупам ли у шерпу у
време режимског ТВ дневника. Кад ме дуго није ни чуо, ни
видео, сачекао ме на степеништу, са осмехом:
„Зашто ви, господине, не учествујете у општенародном
протесту?!“
Био сам добре воље. Узвратих још ширим развлачењем
уста.
Изјавих, посланички театрално:
„Зато, газда, што ме ви свуда заступате. Тек сте се, такорећи, вратили са Ушћа, на Новом Београду, где сте као један од милион присутних клицали ономе, оном истом коме
сада звиждите и ударате у шерпе, лонце и корита. Уосталом, самци као ја и немају одговарајуће посуђе.“
После два дана, као да није схватио, он се, око седам увече, појавио са лименим коритом, у коме је сипао жито кокошкама.
Носите то, рекох, док сам иоле нормалан.
„Али лим добро одјекује.“
Имао је лице тупоумника. Или је луд. Или је тако започело појединачно лудило, које, у збиру, постаје опште.
То ме чак смири. Рекох:
„Могу да пристанем безмало на све, али не могу да учествујем у сопственом понижавању. Поглавито, ако је дошло

одакле нам не треба. Или, ако наручено... Него, мајсторе,
колико тражите за отказни рок. Кирију сте примили до
краја јуна.“
Ипак није био толико блесав.
„Само за пола месеца. Свега двадесет и по хиљада. Односно, 125 марака.“
После шест дана, кад је видео како уносим ствари у камионет са цирадом, изгурао је жену на степениште да узме
кључеве и новац....
Учинио ми услугу. Нашао сам стан у другој попречној
улици код једне тихе младе жене, саме у другом делу стана,
са посебним улазом. Супруг, такође млад, доктор ветерине,
беше у Холандији, на некој шестомесечној специјализацији.
У почетку, све док нису стигли први рачуни за део стана у којем сам живео ја, ретко смо се виђали. Чак ни сусретали. Она је одлазила рано, радила је у Агробанци, ја сам,
опет, био често ван Београда, враћао се касно са гостовања.
А кад су, средином јула, пристигли рачуни за телефон, струју, водовод и станарину, позвала ме телефоном са оне стране зида, и казала да је приставила кафу.
Могу рећи да сам се изненадио како се са њом лако разговара. Имала је образовање више него што је било потребно банкарском чиновнику. Па само, причајући о свему и
свачему, стигли смо до мог бившег станодавца.
Ксенија, тако се звала госпођа Струјић, овде је, у приземној кући била рођена, ту је одрасла, између три гробља:
Ослободилаца Београда, Јеврејског и Новог гробља. И знала је све о типу који је волео да лупа у шерпе.
Мало се насмејала, кад сам јој препричао наш разлаз, и
казала како је његов ујак био трговац воском, и ту кућу на
спрат градио док је похађала основну школу. Али, кад је
остарио, као удовац без деце, довео је сестрића из неког села крај Уне, да га пази, а он њега да школује. Па се догодило
да је ујак клонуо баш кад треба. Онај дечак је већ имао осамнаест година и диплому неке средње техничке, или машинске школе.
Можда су брзом крају његовог ујака, додала је, допринеле обилне порције шваргле, кавурме и кобасица.
Поново се осмехнула, кад ме упитала:
„Јесте ли видели оне кућице од шпер-плоча и тер-папира у авлији?“
„Јесам. Одозго, из кухиње. Нисам силазио.“
„Те шупе, има их четири, склепао је од шпер-плоча и
тер-папира чим су почеле да пристижу избеглице. Добро
му је дошла чесма у авлији. Не знам колико им узима месечно.“
„По осам хиљада. Осамдесет марака.“
...Разговарајући у њеном стану све чешће, приметио сам
известан осећај усамљености. Изказивала га је на посредан
начин. И зато ме позивала и кад рачуни нису били повод.
Неминовно, зближили смо се. Дотле, да ме благо прекорела за неке пасусе о женема у Краљици забаве, коју сам јој
дао одмах после усељења.
Мој однос се могао поредити са односом неког старијег
према неком млађем из свога рода. Зато се и догодило да
сам се збунио, смео, кад ми је крајем септембра, око десет
увече, неко зазвонио на врата.
„Донела сам рачуне“, рече.
Испод кућне хаљине имала је тако дугу спаваћицу да се
папуче нису виделе. Оне златносмеђе папуче у којима
је ходала, док смо пили кафу у њеном стану.
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.130-131
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ПОВОДИ
Васа Павковић

СРБА МИТРОВИЋ, ПЕСНИЧКИ МУДРАЦ
– О петогодишњици смрти –

рема једној, уосталом тачној флоскули, мора да прође
деценија после пишчеве смрти да би се видело да ли
његово дело преживљава долазеће доба и укусе. Тако гледајући, песничко име Србе Митровића прешло је половину
пута. И кад читамо његову поезију, видимо да је она жива и
убедљива – а за оне који знају да читају, на одређен начин
живља и убедљивија него за песниковог земног живота.
Срба Митровић је кренуо с маргине, просторне и временске, јавивши се релативно касно првом књигом Метастрофе. Затим су у мање- више правилним ритмовима излазиле његове нове књиге, углавном збирке песама – Опкорачења, Подне на Теразијама, Опис и труње, Жаоба, Лостина... Спретан у модерном римованом стиху, Срба Митровић је ипак предност давао слободном стиху и једној
врсти стишане, често исповедне нарације. Дискретан и ненаметљив као човек, Срба Митровић је такав остајао и у
третману опорог и прецизног стиховања, најчешће се бавећи градом, Београдом, и модерним човеком, цивилизацијом и трајањем. Ерудита а несклон фантазирању, упориште је налазио у властитом животном искуству, култури и
сновима.
Одлазећи у повремене посете код песника, којег су константно кињили разни здравствени проблеми, увек ми се
поглед заустављао на два висока, наспрамна зида „натапацирана“ књигама од пода до плафона, на нарочитој приручној вртешци с речницима, на компјутеру за радним столом чело песникове постеље и на црно-белом портрету Хју
Винстанa Одна, који је држао тик крај миша. Волео је да
разговарамо о поезији, о појединачним песмама, о песницима и опусима, о кретањима у поезији – али, упозорио ме
је на почетку тих састанака, крајем 80-их: – Павковићу, морамо да будемo искрени и без милости. Да не тртомудимо
и околишимо...
У радну собу овог најбеоградскијег песника долазили су
и други и он је повремено помињао њихова имена: – Јуче
је била Тања, или: – Прекјуче ми је долазио Милан Ђорђевић. Волео је Срба да се дружи с песницима и преводиоцима и да разговара.
Срба Митровић је познавао и преводио савремену англоамеричку поезију, бирајући песнике који су га подстицали да и сам пише, и настојећи да у једно тамно и херметично доба српску лирику учини модерном и отвореном.
Слушајући његове замерке на „нацошке“ теме и „поете“,
чинило ми се некад да слушам самог себе: – Павковићу,
обраћао ми се: – То је којешта, а ја сам одговарао: – Србо, у
праву сте. Пошто је слабије чуо, некад бих поновио: – У
праву сте, у праву сте, Србо! Он је климао главом, гледају-

П
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Снимио
Раде Милисављевић, 1997.

ћи ме преко оквира наочара: – Наше којештарије, – па би
одмахнуо руком и уздахнуо: – Али такве су наше прилике.
Срба Митровић је писао искључиво стихове, песме и
поеме, није га занимала проза, као поље креације, мада је
пратио и њу, читајући и преведене и домаће прозаисте и
есејисте. Нервирали су га (де)баланси моћи у српској култури, али није дозвољавао да му то замрачи видик, сналазио се као ретко ко и у хаикуу и у дугој, дугој поеми Библиотеци. У сериозној опсервацији о пролазности и смислу, и
сатиричком крокију о нашим наравима и „ориђиналима“.
Спреман да песнички реагује на ексцентричан мотивски подстицај, Срба Митровић је био спреман да поезију
посматра и као најсложенији слојевит говор културе, и у
оба хоризонта – оном наизглед површном, и оном наизглед дубоком – успевао је да говори убедљиво и мудро. Мудрост је, у ствари, права реч, која би покривала поетски говор овог песника са Дорћола, песника културе и дијалога.
Дружење са Србом и разговори о поезији дали су ми
више знања него студије, сигуран сам у то – и сад, пола деценије од његове смрти чујем Србин драги глас који каже:
– Поезија с великим П, или каже: – Трајашност, и осмехне
се над собом, нада мном, над целим светом.

Срба Митровић

ВИЗИЈА

И НЕ ХОДИМО ВИШЕ

Био сам тамо
Где тебе нема,
У фабрици.

ДЕВЕТ ПЕСАМА
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.

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)

(из књиге Опкорачења, 1975)

НА ПУТ

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?

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)

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.

ДУША
Уз прејак лепет
Душа се диже,
Птица у патњи устрајна,
Слепа, прастара
Незналица.
(из књиге Жаоба, 1993)

(из књиге Подне на Теразијама, 1983)
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НЕЗНАЊЕ ПЕВА

ДА ЛИ?

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.

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

Незнање пева
У мајонезу
О штирку, гаћама, преши,
Понизно жури да се утеши,
Ал више неће певати
Већ плакати
У истој запетој мрежи.

(из књиге Ноћ и сан, 2002)

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

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)

Да, истина је рецимо и то:
Живи смо! Ал и та насушна истина
Пред очима се многим
Обзнањује као лаж.
(из књиге Узмицање, 1999)
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РЕЧ АУТОРА
Владимир Копицл

АМО МИЛУ РУКУ,
ПЕСНИЧКОМ ХАЈДУКУ
К

о сам ја?
Шта пишем, шта сам написао?
Како, зашто, коме на радост сем мени и песмицама које су тако настале, Музина чеда постале?
И моја чеда, копулативна с Музом, помало, баш као и
наслов којим сам их натписао, са никад прежаљеним &.
Ех, наслов. Ако је до њега, или од њега, он можда не
значи више од онога што у њему пише. Што може да се
прочита или не прочита, ако се чита.
27 песама: тенкови и луне. Песмице сете пуне, рекло би
се а да се и не чита.
Али, чита се. Један Бојан чак и бројао, па открио да у
књизи нема 27 песама, него 26. Где је она једна – пита се он,
а питам се и ја.
Јер хтео сам баш 27, као оних 87 песама МП, само мање,
јер више као да више и не постоји, или постоји али не игра.
А ја волим плес. Да се игра, да се игром чини по баштини, по месечини, макар и наситно.
Отуд луне, можда и срне: да би попасле тенкове. Можда, као и свако можда, око кога се ломатамо по песми и
по јави, све док се Муза не најави.
Јер и она можда спава, а можда је само вечно будна,
што се некако своди на исто, сем док је ту.
...Амо милу руку, а понекад и ногу. Бар понекад.
Тако је с Музама, тим нашим наопако бестелесно преосталим сиренама, што сами смо криви, ако смо криви, јер
сами смо бирали да девојке бирају, као што песме нас бирају.
Идем, па ме изабере, па мало ритмизујем то још неживо
задато, па мантрам да га барем на кашичици какве несигурне фразе оживим, то ничије и свачије дете, па станем да
га запишем. Па после не могу да прочитам.
Зато пишем, да могу да прочитам шта сам написао, ко
је то записао и зашто сам ја тај КО.
Волим песме, волим виту јелу, задовољства осећај по
телу. Телу песме. Па ако и нисмо поетични, бар смо еротични, сврсисходно биоелектрични. Штоно кажу – доста
еклектични. Зато ме и нема код свачијих тема. Сем кад ведро сурфујем по њима, као лето коме није зима.
Ах, тако волим џез, кад га не слушам.
А кад слушам, ја чујем олују. Олују бића и небића, ћутљивих планина и несталих возова, одбеглих сужања и ничијих господара. Господарица ноћи, собара дана. Видим
оног јежа, јежића кога знам из баште мојих пријатеља али
ни њега ни пријатеље одавно не виђам. Где су они сада – ти
лањски снегови? Где смо ми, заправо, ако смо уопште икакво ми, та чудна форма множине коју знамо само из при-

нуде језика. Граматика нас учи да постојимо, и како да постојимо у језику, али језик каже другачије, да је све то можда, да ми можда само пишемо и да је све наше, у множини, сасвим неизвесно као и једнина, као оно непоновљиво
ја које остаје написано као да смо га можда баш ми написали, можда ми и Музе, а можда и ја.
Ах, до ђавола! А можда и до оног што се не узима у уста
тек тако, како књига каже. А књига не лаже, она само лежи и чека да је неко отвори.
Не мора ни да је чита, довољно да је тако држи, као нико звезду.
Тако и ја. Мало држим, мало приповедам, мало небу у
звездице гледам.
Па кад се нагледам не морам ни да пишем, већ је написано.
Отуд само 27 песама. Не баш кратких ал’ ни поголемих,
к’о да их Голему, да их чита, спремих. Или Неком Другом,
Ничему које нас чека.
О, да! Или – О, не!?
Ко ће знати? Јер не ради се ту о знању. Знање само вуче
таљиге Другог знања и увек чека неки ред, у неком реду,
који није наш ред, или није уопште.
Ми, дакле, само стојимо, и само чекамо, сем кад певамо
да стојимо и чекамо, да легнемо, да нешто полегнемо.
Зато лежи сав свет, а ми смо му на длану, тој нашој кућици која нас посматра као што ми посматрамо њу, малко
лажљиви и спремни да своје речи дамо свим опсенама.
Хвала им, а хвала и нама. Хвала мени и теби, ти драги
читаоче, мила ми утваро од живих речи и облика, оних које знам и оних које не знам, као да их нисам ја изговорио,
нити записао.
Зато волим сирене. Оне бар не постоје, као што ни ми
не постојимо баш свакога дана, они несвакодневни ми,
што је заправо мит, мит о песнику повратнику који ће увек
доћи, после сваке ноћи, да нешто каже, неком себи, и неком уопште, оном кога нема.
Зато пишем, зато што сам дисао пре и зато што сада пишем да видим где сам то дисао и шта.
То је то. Свет ми је мио. Мио сам и сам себи, поготово
кад пишем, па напишем, јер знам да и цигарета чека тај час,
да бих је запалио.
О паљењу је реч.
Опалио сам је, као из пушке, ову белешку, биобелешку
која не лаже јер и нема шта да каже, сем да писац пише а
песник пева.
А ко пева, тај вам зло не мисли, кол’ко год се у читању стисли!
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Јелена Ленголд

ПОЕЗИЈА КАО СИГУРНА КУЋА
уди воле да друге људе, а каткад и себе, сврставају у
поједине, како се то данас компјутерским језиком каже, фолдере. Чинимо то најчешће из врло бенигних намера, наиме, да бисмо лакше разумели друге људе, смештајући их у групу за коју верујемо да јој по неким нашим мерилима припадају. Те сам се тако и ја, пре двадесет година измигољила из фолдера под именом поезија и убацила се у
фолдер поноситог имена – проза. Веровала сам да ћу у том
фолдеру и скончати. Но, како је живот, а нарочито живот
једног уметника, све само не предвидљив, десило се да сам
неким необичним стицајем околности, што личних, а што
књижевних, учинила корак у правцу за који ни сама не
знам да ли је корак у прошлост или у будућност. У сваком
случају, као и увек кад крочите у поезију, био је то корак са
литице у бездно. После двадесет година, ето мене поново у
фолдеру поезија.
Имам довољно година иза себе да сам знала да ће ме
питати, новинари, књижевни критичари, знани и незнани
теоретичари, знала сам да ће ме питати како се то десило,
зашто се то десило, шта ме је на то навело, у којој је вези
моја поезија сад са оном поезијом пре двадесет и тридесет
година, знала сам да ће ме подсећати на неку моју давну песму у којој сам јеретички изјавила да нисам ја напустила
поезију већ је она напустила мене, све сам знала шта ће да
ми се деси... И знала сам да би требало да припремим колико-толико смислене одговоре на сва ова питања. Али,
како је уопште могуће дати рационално објашњење за ирационалну појаву? На неким далеким острвима у још даљим
морима десило се једном да се хиљаде делфина насукало на
обалу. Дошли су ту и умрли су ту. Није их нанела никаква
морска струја, није их избацила никаква временска непогода, ништа рационално и научно објашњиво није се догодило, па ипак – хиљаде и хиљаде делфина скончало је на
обали тог далеког острва. Одговор за ову необичну појаву
нагађало је много знаменитих познавалаца мора и делфина, али прави одговор нису нашли. Дакле, ако они нису нашли одговор за ове делфине, задржавам право да ни ја не
нађем одговор на питање зашто сам себи дозволила ту лудост да побркам сопствене фолдере. Остају ми, баш као и
оним научницима, само нагађања. Човек дође у извесне године када му дотадашња обличја сопственог живота постану недовољна да би се и даље кроз њих тражио, да би и даље само кроз њих комуницирао са собом, са светом и са
оним што је изван сопства и изван света. Човек дође у године када угледа самог себе, измештеног, искошеног, себе
налик ономе који је некад био, а опет сасвим другачијег.
Дође у године када одједном зачује неки – дозволите ми тај

Љ
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патетични израз – зов! Тај зов, у извесном смислу, долази
однекуд из прошлости, али истовремено, глас који га зове
одавно није младалачки. Истовремено је и резигниран и
усхићен тај глас. У све је спреман да поверује, и ничему се
не нада. Заљубио би се већ данас, да има у кога, и истовремено зна да му та љубав неће донети ништа осим несреће.
Искочио би из своје коже, и у исто време остао би до краја
света у неком свом тихом углу, снатрећи неку своју контемплацију. Речју, раздиру га супротности.
Не знам како је са другима, илузија је веровати да познајемо друге. Могу, са извесном дозом необјективне прецизности, да сведочим само о себи. Када у овим годинама
изненада и без најаве одједном поново одете у поезију, јасно је да нисте имали куд. Одлазак у поезију вам у том смислу дође као одлазак у сигурну кућу. Седнете тамо, на неки
кауч који није ваш, спустите главу на јастук који није ваш,
гледате кроз прозор који није ваш, и стрепите од онога што
је са оне стране прозора. Јер добро знате: кад-тад поново
ћете морати да изађете у свет и да га погледате у очи. Чим
се повратите, чим прикупите снагу за наставак, чим се усудите да се ухватите у коштац са својим демонима. Живот
који ће вас тамо напољу сачекати, знате то добро, на све ће
личити само не на поезију. Биће сурово и биће немилосрдно. И зато неко време седите у свом скромном уточишту,
колико да ухватите ваздух и помирите се са баналним, а тако тешким, чињеницама свог живота: време пролази пребрзо, живот је ужасно кратак, дан је неподношљиво дугачак, самоћа је неизбежно стање ствари, смрт се не да заобићи. Све сама дивна општа места, што би рекао Вава Христић. У поезију уђете кад бол због свести о општим местима постане неподношљив и непрегледан. А после тога престајете да правите планове. Знате да тако нешто као што је
план заправо не постоји. И пуштате да вас сваки следећи
дан изненади.

ПРОЗА
Предраг Брајовић

ГРАДОВИ
ПАРИЗ
икада ниси био у том граду а ипак знаш како изгледа.
Распознајеш га по Ајфеловом торњу, који поносно
штрчи са разгледница и фотографија. Испред њега сликају
се девојке жељне великог света. Оне вештије наместе се тако да им се Ајфелов торањ појави на длану, као наговештај
будућих успеха. После те фотографије показују својим старијим љубавницима. Они с расејаном пажњом слушају
приче о Граду светлости, који им је далек и не привлачи их.
Привлаче их те младе девојке које траже оно што ниједан
град не може пружити. Обучене су у фармерке и беле патике. На сликама су подбочене на леву или десну ногу, да
би се облине њихових бедара и струка што јасније оцртале. Каткад оду и до Булоњске шуме, али све шуме овог света наликују једна на другу. Знам да је ова у коју гледам седела на зеленој клупи направљеној од три даске на простим
металним оквирима. Била је скинула тексас-јакну и положила је преко наслона док је чекала да крену назад, међу
дрвореде зграда и непознате људе. Није приметила да је
покрај ње пао лист с дрвета. Да, кажем, заиста је лепа. Треба вечерас да се видиш с њом? О чему причате, старији си
од ње скоро двадесет година? Он углавном слуша, а она
прича. После воде љубав. Лепо му је, али она није једина.
И опет на телефону гледам фотографије. Градови су ми познати а лица у њима ионако долазе и одлазе. Твој живот је
Булоњска шума, кажем. Шта то значи? Не знам. Тек онако.
Пало ми је на памет.

Н

БЕОГРАД
аборавио сам јој име. Вечерас се налази с њима тројицом. Жури да што пре заврши с послом и аутобусом се
одвезе на састанак. Улази у непознат стан на Алтини, затвара врата и види да су сви већ стигли. Једини којег добро
познаје узима јој јакну и руком нехајно показује на остале.
Зна их из виђења, одрастали су у истом крају. Поздравља
се стидљиво и тихо. Одлично што си дошла. Одлично што
смо сви дошли. Затим: неко од ове тројице почиње да је
љуби. Неко јој раскопчава брусхалтер и скида кошуљу.
Чучнула је и чека да се сва тројица окупе око ње. Замислила се и отпухује прамен косе са свога чела. Шнале на каишу звецкају. Помози ми да откопчам рајсфершлус. Помоћи ћу ти, лепи мој. И почиње да се смеје. После је смештају
на стари тросед. Једном је заронила главу у крило а други

З

јој отпозади стиска кукове и ритмично препонама удара у
задњицу. Онај који стоји код врата узео је мобилни телефон и почео да снима. Своје другове поименце зове да се
окрену и махну у камеру. Мислим да сам тада кренуо. Палим кола и укључујем радио. Када се умивала у купатилу
био сам на прилазу граду. Момци већ пију пиво и мрзи их
да је одбаце до куће. Без поздрава је изашла из стана у ноћ
и дигла палац да стопира. Стао сам. Увек станеш? Ушла је у
кола, отпухнула плави прамен са чела и рекла докле иде.
Тада сам је упитао: Како се зовеш?

ЊУЈОРК
еси ли сигуран да постоји Марио Батали? Имаш његову
књигу, с потписом и сликом, са које се смеје крупни трбушасти кувар у бермудама и кломпама. Испод ње пише:
Марио Батали. То ипак није доказ. Када би умео да га видиш како седа на свој мотор и вози се улицама Сохоа и
Менхетна, можда би постао стварнији? Када би умео да га
видиш док у свом ресторану сецка листове першуна и њима посипа јело – крупне пахуље снега падају као развејани
маслачак – можда би поверовао? Навлачиш капут, обмотаваш шал. Треба да пређеш реку? Треба да пређем реку, преда мном није она Источна, ова се сасвим обично зове, и кад
дођем кући, и кад Марио дође кући, он каткад узме књигу
стихова и чита како је неко, давно, писао о људима који с
Менхетна реком прелазе у Бруклин. И он путује заједно с
њима, стотинама година уназад и напред. У пролеће и касно лето Марио одлази до Тоскане. Тамо прави вино од
црног грожђа. Ако га икад сретнем, требало би да га питам:
Марио, када си био срећан? Када си правио вино, када си
отварао ресторан, када си куповао виноград? Када угледаш
море с вијугавог пута? Стварно, шта помислиш када угледаш море? Марио Батали ми каже како се с родитељима лети возио колима и гурао главу кроз прозор, да му ветар таласа косу, а онда би осетио мирис мора, и знао да је оно ту,
иза кривине. Полако скидам капут и шал. На ципелама су
још две пахуље снега. Узимам књигу и налазим фотографију. Испод ње заиста пише: Марио Батали.

Ј
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ПОЕЗИЈА

НОВА ПОЕЗИЈА

Нова Поезија је циклус јавних читања поезије који се
одвија у оквиру редовног књижевно-трибинског програма
у Дому културе Студентски град у Београду. Циљ пројекта
је представљање и афирмација младе и најмлађе генерације песникиња и песника, која је у последњих неколико година почела јасно да се оцртава на мапи савремене српске
књижевности. Почевши од краја фебруара па до средине
јуна, на читањима ће наступити више од четрдесет ауторки и аутора рођених након 1975. године. Као завршни сегмент циклуса, планирано је да на јесен буде објављен панорамски зборник који ће поред поезије садржати и кратке
аутопоетичке записе аутора, као и неколико критичких
текстова о младој песничкој сцени.
Захваљујући предусретљивости уредништва, у овом и
наредном издању Књижевног магазина са по једном новом
песмом биће представљени учесници циклуса Нова Поезија. Тај избор одсликава квалитет и поетичку разноврсност
која је постоји на сцени: од традиционалније усмерених
аутора, који се ослањају најпре на неосимболистичко наслеђе наше поезије, преко наративизованих и формално
неконвенционалних стихова, пре свега веристичког и исповедног типа, са упливом нових технологија, медија и
поп-културе, до експериментално инспирисане поезије
усредсређене превасходно на језик и савремене теоријске
концепте, која би се условно могла назвати нео- или трансавангардном.
Пројекат Нова Поезија изводи се уз подршку Министарства културе, информисања и информационог друштва Републике Србије.
Г. Л.

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

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,
/20/
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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

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

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!

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.
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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.

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
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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 нечија пролазност је манир заоставштине
бол можда има усне али говори срцем
као бензин који сопствено срце испарава
постоји близина у којој се огледам постоји кисела кичма среће која ме промашује ја сам ипак само кретање дамбо који
проклијава на степеницама усвојена висина на којој престају бродови поезија је
густа стонога која из мене цвета у некоме
гледам своју сестру како плаче уназад потпуно без звука излазим на површину костими 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

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
Владислав Бајац

„КОД ДВА ПРОЖДРЉИВЦА“
есторан са овим именом, среће моје, открио сам у
Барију, Италија, 2009. године. Као и у већини других 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
гурмана на једној заједничкој вечери коју годину раније, на којој сам мирио балканске национе седећи са
њим и албанском песникињом у ресторанчићу усред
Торина (не Тиране). Како ме је сада поткупио а да то
још увек нисам ни знао? Па, рекао ми је да као почасни гост Сајма књига у Барију могу да једем на доста
добрих места, али он ми препоручује једно своје омиље 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 привилегије неплаћања већ због реченице којом је завршио предлог: „Али, тамо мораш ићи
сам, да ти нико и ништа друго не би одвлачи(л)о пажњу!“
Било је вече пошто сам управо допутовао. Уморном, пријало ми је када сам на мапи града видео да је
препоручени ресторан сасвим близу хотелу. Тако сам
са тр га Ал да Мо ра са вла дао не ко ли ко уз бу дљи вих
споредних улица, нешто разноликог света, и нашавши се на траженој адреси пробио се до улазних врата
на ко ји ма је пи са ло „Ai Due Ghi ottoni“ („Код Два
прождрљивца“). Помислио сам две ствари: прво, како је ово најлепши назив за кафану, а не за ресторан,
који сам до тада видео и друго, како ме је мој суптилни 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 дубински познавао, а то није било могуће. Мада...
Преда мном је ипак био ресторан, не кафана, врло високе класе. Уређен тако да ода савршену отменост, али којој је највише пажње дато тамо где се доди 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
претерана и често сумњива сервилност домаћина сале. Где год би ми поглед кренуо, завршавао је на прекрасно постављеним столовима, као за омамљивање.
Показали су ми један у централној просторији, био је
као за сам ца (за ко ји би се мо гла сме сти ти и дру га
особа, али само ако би баш морала), и ја сам пристао.
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,

Р
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увек је и свуда комотно (са супротне стране) могао да
сед не још не ко. А овај и ов де као да ни је имао су протну страну, као да је говорио: Не примам никога
осим вас! Не знам како, јер следећих дана нисам дола 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
чекао на мене. А ресторан је увек био сасвим пун. С
очигледним разлогом.
Право изненађење тек ме је чекало. Јер, посматрају ћи ко но ба ре ко ји су би ли пра ви вир ту о зи, јед но га
часа сам помислио како би то могла бити велика обмана: заварати се услужним жонглерством и заборави ти да је хра на оно због че га они по сто је а ми код
њих долазимо. Но, без обзира на ово самоопомињање, нисам могао одолети пажљивом гледању око себе. Желећи да ме упосле, те да баш упразно не гледам
уоко ло, пре по ру чи ли су ми бе ли шам па њац и за
предјело пасту по њиховом избору. Сада сам без њиховог и сопственог гризодушја могао да наставим са
осматрањем.
Ненаметљиво обучени у црне панталоне, беле кошуље са лептир машнама и опасани високим црним
ке це ља ма на чи јем вр ху су би ле из ве зе не две ку вар ске високе капе (такозвани цилиндар шефа са „облаком“ на вр ху) уз име до ма ћин ске ку ће, ко но ба ри су
пловили по паркету, наизменично ми се смењујући у
видокругу, а у ритму и благости која је од њих тројице чинила једног. Сви међупокрети, они који немају
ни ка кву ве зу са го сти ма, ко ји су при пре ма пред до лазак за сто, били су изузетно брзи, а не само вешти.
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
услуже, не узнемиравајући их сопственом високо наба 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: таман када сам зажелео да помислим како би ми
тог часа наручено предјело „легло“ на душу и стомак,
савршени конобар – њихов шеф – благо ме је додирнуо по рамену и рекао: „Pasta arriva!“ Чак је и овај додир, ван про то ко ла сва ка ко, хтео да ка же ка ко они
знају све, али да томе дискретно додају, буквално, и
додир људскости (human touch).
Када сам пробао карбонару, помислио 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 – vora cita, је два. Спа сла ме је
помисао да и мене сада неко гледа, а понајпре коноба ри. За хва љу ју ћи ови ма ов де, за љу био сам се у мо -

Јадранка Чавић

ПРОЗОР

гућност да се истовремено може бити толико професионалан а остати на дистанци и према госту и новцу и предметима.
Но, одужио сам им се чекајући главно јело, пијуцкајући локално бело вино по имену Antico, на којем
је писало да иде одлично уз антипасту. Ма, што је писало! А како је тек ишло уз јело!
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
плодовима мора: јежеви, три врсте хоботница, шкољке, а уз то велика и мала моцарела и шпагете са морским до да ци ма. Шта је би ло да ље, не знам. Био сам
пијан од хране.
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
који начин, можда, тајно придружују кувари. А овде
сам се уве рио да тај хе до ни зам мо же да бу де уко ре њен као природна особина у – конобаре. Ови „моји“
ни су би ли ба лет (то је би ла хра на), али је су би ли –
балетани.
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 ција када је од то двоје једно особа, а друго – храна.
Тада храна може да издржи и опрости самоћу са друге стране. Мој издавач је то, очигледно, унапред знао.

Није то онај прозор од тесаног дрвета, што има два
крила кроз који улећу пчеле, или две руке да пригрле
сунце. Није то ни онај прозор што се смеје устију пуних саксија са цвећем и немирним шишкама на челу
од белих завеса. Није то ни прозор кроз који се ветре
дуње и јастуци, а одмарају џемови и компоти на ормару, па он жмирка ко сити мачак док испраћа јесен. Није то ни место за ласте ни станица за врапце. Не! Овај
прозор је слеп и загледан у себе. На њега не сме ни кишна кап да падне. Кад је огребан – не плаче, кад је срећан – не смеје се! Голем је и празан, а затворен често.
Никада се не предомишља и не трепће. Увек је исти, и
ноћу и дању, као да крије светло своје мисли. Врти се
око себе и своје осе, те само понекад мало истури чело
и увуче браду, јер тако мора. Ал' затвара се брзо и не
пропушта ни ветар ни прашину у своје прозирно срце.

ВРАТА
Ништа није лепше од тога када позвониш на нечија
врата, а изнутра зачујеш: ,,Напреед!’’. И мада је дошло
тешко време за врата и станаре, често то вичем. Тек
тако! Кад год сам усамљен. Можда као некад мој отац
и деда?!... Али, не долазе ми ни пријатељи ни непријатељи. Раселише се по боравиштима иза врата која ни
сами понекад не препознају, а понекад не умеју ни да
отворе. Надам се да их барем виде, јер то су сигурно
она врата која ни случајно не смеју остати незакључана. Оно мало познатих што је остало – или врата немају, или их већ деле са неким, а тај нисам ја. Срећа,
рођен сам на једном крају земље, па имам дугачак и
жилав корен, а на путу за други крај сам ишао у школу,
те више напуштао него стицао другарства. Успут ми је
умро деда... На једном од школских часова. Деди нису
одмах отворили врата, а био је уморан од пута и зажелео се својих. Тада сам рекао себи – Можда овај свет и
није тако лепо место са свим тим кључевима. Можда
се због тога са њега и одлази?!
Једног предвечерја мога самовања, учини ми се да чујем са другог краја земље: ,,Напрееед!’’ И – закорачих
у непознато...

КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.130-131
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Никола Маловић

MOZZO
ијелу зграду депанданса палате Смекија: комад карка, кома ришона, кома шнија, кома шлишит, алијат гаг – приземље, први спрат, други спрат, трећи спрат, и поткровље –
населили су Јевреји. Њих око 750 послао је Адам Оз из Израела да буду радници модне конфекције, али их је сада правни
статус претворио у прибјеглице. Посао нису нашли, но уточиште код мене јесу. У несуђеним халама спавали су стиснути
као сарделе у конзерви, у јеловим креветима на спрат. Било
им је у прво вријеме хладно, али су барем утекли од опасности да ће погинути у ракетном нападу. Чуо сам их како гнијевно помињу ријечи иранског предсједника Махмуда Ахмадинеџада, по коме ће свијет ускоро присуствовати брисању
Израела са мапе. Они малобројни ортодоксни међу друговима казиваше да су Ахмадинеџадове ријечи погрешно преведене, и да би бољи превод био овај: да ће Израел сам да нестане са странице времена, не да би био уништен силом...
Брод са производним хардвером Модне конфекције
„Smecchia“ никада није упловио у которску луку.
Спекулисало се да су га на линији Бари-Котор пресрели
монтемаурски пирати, а да ли су – није се сазнало ни након
потраживања с Google-а, јер се Пераст, без Марије Змајевић,
показао као ништавна псеудодржавна честица с лабавим уговором о међудржавности, без и мрве дипломатске моћи да се
истражи и бургија школованим Пераштанима по правном
ткиву империје, те да запријети, или чак војно удари по лупежима с брдах – што тако дрско добише историјски излаз на
море. Монтемаури су имали у посједу највећа налазишта боксита, алуминијумске руде. Чим су се докопали мора, почели
су немилице да је извозе. Ни за какве паре, наравно.
Секретар економије гледао ме иза свега тужно... Мислио
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сам да са мном саосјећа.
Али се тих дана у круговима људи које други брију говорило како се Mozzo одметнуо. Да га поодавно већ не могу да
виде голог. Него да га човјек сада само у одијелу, са краватом,
и у капуту, готово неупотребљивог – казао је секретар економије, може да опази гдје прелази праг Владе, палате Смекија.
Схватио сам да се у Перасту није догодио преврат, већ рокада на врху. Неочекивана, но ипак само рокада.
Mozzo је, пунољетан са 16, без избора али легално, Секретарском одлуком, засио на мјесто претходнице.
Документ су потписали секретар економије, секретар поморства и бродоградње, секретар класичне и наутичке просвете, секретар туризма и екологије, секретар културе и цивилизацијског насљеђа, те секретар вјера. Нису се оствариле ријечи некадашње потештатице Марије Змајевић, да ће један од
њих да буде њен very own настављач. Секретари нису имали
то што је на показној екскурзији код тврђаве Св. Иван ономад, сликовито претпоставила као једине услове за смјену на
врху власти: изглед, потенцију, или чар ректума. Били су ништавни као народне жртве, недостојни насљедници својих
предака. Недопустиви провинцијалци с нешто власништва у
најљепшем граду на крају свијета.
Биће да је перашки Предсједник Адам Оз знао како ствари стоје; издалека је повукао шест конаца с наливперима на
крају, руке свих градских марионета. И тиме правно казао
потписима:
Нека буде Mozzo.
Одломак из необјављеног романа
Морнарска мајица – trade mark

ПОГЛЕДИ
Иван Миленковић

ЗЕБАЛД И ЗНАЦИ
та год напише или уради, упркос страсти, таленту,
посвећености и ерудицији, Жак Аустерлиц, главни
лик Зебалдовог ремек-дела Аустерлиц, не успева своме
раду да утисне печат нужности и истинитости. Због тога
непрестано одлаже писање књиге: „[В]ећ при пр вом
прегледу папира (...) показало се да су то највећим делом
само концепти који су ми одједном деловали неупотребљиво, лажно и као не што што за во ди на погре шан
пут“1. Истине до којих до ла зи оста ју апстракт не. То су
логичке истине рођене из интелигенције, а не из „сусрета или насиља који би јемчили њихову аутентичност“2.
Истине чисте интелигенције отварају само могућности,
док остварење тих могућности захтева нужност до које
Аустерлиц не успева да дође. Његова истраживања опиру се укњижењу као материјализацији идеја. Он не разуме шта га спутава јер, како каже, читање и писање одувек су биле његове најдраже активности. Сада, међутим,
када је годинама сакупљани материјал потребно уредити, избрушену методу применити, искуство читања преточити у писање и створити дело, писање, наједном, постаје пакао, јер му је, често, за једну једину реченицу потребан читав дан, „а тек што бих ту с толиким напором
смишљену реченицу записао, открила би се мучна неистинитост мојих конструкција и непримереност свих
речи које сам употребио“3. Јаз између могућности (мишљење) и остварења тих могућности (писање) све је дубљи „јер чим бих се машио оловке, бескрајне могућности језика којима сам се раније с поверењем препуштао
свеле би се на папазјанију најотрцанијих фраза. Сваки
реченични обрт деловао ми је као бедна штака, а свака
реч деловала шупље и празно“4. Уместо меса, врцавости,
пунине, Аустер лиц успе ва да про изве де са мо помоћ но
средство, про тезу, и то рђа ву про те зу – је зик је бед на
штака. Свој проблем он артикулише у терминима испуњености и празнине, при чему целовитост и пунина мишљења имају предност над језиком као додатком, надомест ком, као пуким изразом мисли. Свако оства ре ње
ми шљења, вајка се Аустерлиц, нужно је мањ ка во пред
савршенством мисли, свако језичко оспољавање нужно
је осиромашење тог унутрашњег и, у основи, неоспољивог богатства. Аустерлицова вера у језик и његове бесконачне могућности није друго до вера у мишљење као
могућност језика. Онај ко мисли не пише. Аустерлиц је
заробљен у процепу између супстанције с једне и њених
испољавања с друге стране.
Криза се, међутим, продубљује, а немогућност уобличења јасних мисли и добрих идеја (које, записане, поста-
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ју неразговетне и рђаве) повратно делује и на само мишљење. Невоља се, као зараза, са језика као средства изражавања шири на мишљење као суштину, а потом напада последње Аустерлицово прибежиште – читање. Лишене стварносне и материјалне супстанције, распадају се
и саме могућности. Аустерлиц више није у стању да разуме текст јер губи моћ одгонетања знакова. Он остаје без
језика5. Без одређеног језика. Али тај губитак, као врхунац кризе, натераће га, понешто парадоксално, да почне
да учи нови језик. Са словних знакова пажњу усредсређује на другу врсту знакова. Пошто у напуштеној чекаоници железничке станице „Ливерпул стрит“, у некој врсти халуцинације, угледа дечака који седи на клупи, његове ноге у белим доколеницама које не дотичу тло, потом и ранац који дечак држи у крилу, и када у тој прикази препозна себе, Аустерлиц се први пут у животу, не
хотећи то, сусреће са собом као знаком: у тој чекаоници
стекли су се „сви сати моје прошлости, сви страхови и
же ље које сам поти ски вао и су зби јао“. Он се дословно
сусреће са собом. То није сусрет у сећању, то није реминисценција, него чулни сусрет. Аустерлиц види себе као
дечака: беле чарапе, зелени ранац. Сећање долази потом,
оно бива покренутом тим сусретом. Ту, у мрачној, напуштеној чекаоници, покренут упечатљивом халуцинацијом, сетио се да је са непуних пет година био одвојен од
родитеља – „остављен“, како каже – а када се први пут
обрео у Лондону вероватно се затекао баш на тој станици са да пред ви ђе ној за ру ше ње. Истог је ча са схва тио
разарајуће последице те рупе у сећању: „[С]ећам се“, говори Аустерлиц приповедачу у роману, „и страховитог
умора који ме је об у зео при поми сли да ни кад ни сам
стварно живео и да сам се, већ такорећи надомак смрти,
тек родио“6.
Аустерлицовој егзистенцији, дакле, недостаје стварносна супстанција, онако, отприлике, како његовом мишљењу недостаје писање. Он није „стварно живео“, упркос несумњивим траговима тог живота, као што није
стварно ни писао, упркос гомилама исписаног папира.
Његов је живот био тек пука могућност која би то и остала да се није сусрео са знацима. Случајно. Слика коју је
угледао сва је саткана од знакова: беле чарапе, ноге које
не дотичу тло, зелени руксак. Под притиском знакова у
њему се отвара „амбис сећања“7. Тог тренутка он креће у
потрагу за изгубљеним временом, за својих првих пет година живота. Без остатка и призива суновраћа се у црну
рупу свога сећања. Разгртање запретане прошлости
претвара се у одгонетање знакова, али знакова друКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.130-131
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гачијих од оних са којима се до сада сусретао. Досадашњи сусрети нису носили печат нужности јер били су избор воље, хтења, били су произвољни (могло је и
другачије). Али то што се случајно обрео на месту са кога почиње потрага за прошлошћу („стицај околности“),
што, дакле, одлазак на станицу „Ливерпул стрит“ није
био део неког пројекта, рационалног избора, намере,
плана или хтења, већ, напросто, стицај околности, чист
догађај, управо је та случајност јемство нужности онога
што следи: „Случај сусрета је то што гарантује нужност
онога што је мишљено“8.

Према ничеанско-делезовској замисли постоје барем
две врсте истина: оне до којих се долази хтењем, вољом,
радом, методом, мишљењем – и то су истине без печата
нужности, произвољне истине; и оне које су производ
случајности сусрета, насиља знака – истине нехотичне и
невољне, али нужне. Прва врста истина, коју ће Делез са
Прустом назвати и филозофским истинама9, претпостављају природно нагнуће човека према истини, вољу за
сазнавањем истине, урођену способност да се мисли и
мишљењем досеже истина. Трагачи за истинама до којих
ће доћи на тај начин – научници, филозофи – верују у то
да је истину природно тражити, да је човек саткан од воље за истином. Друга врста истина, пак, израз је принуде
и случаја. Истина зависи од нечега што ће у наше мишљење нахрупити споља, што ће га, хтело оно или не, натерати да мисли10. Та присила утиснуће у њега печат нужности. Они који трагају за том врстом истина не претпостављају ништа, већ следе и одгонетају знаке, уче да
преводе своју осетљивост на знаке на други језик. Они су
увек „египтолози“11. Али на који језик Аустерлиц преводи одгонетнуте знаке ако је језик изгубио, ако га је заборавио?
Потрага – потрага за родитељима – води Аустерлица
у Праг: „Већ и док сам кривудао кроз сплет уличица и
пролазио кроз куће и дворишта између Влашске и Нерудове, а поготово кад сам, пењући се корак по корак, под
ногама осетио калдрму Шпоркове, чинило ми се да сам
тим путевима већ ишао и да ми се сећање отвара не мисаоним напором него чулима, тако дуго успаваним а сада
будним“12. Не само да овај детаљ неодољиво асоцира на
оне чувене Прустове коцке калдрме о које се Марсел саплиће13, после чега из његовог, до тада умртвљеног сећања почињу да испадају и да се одмотавају огромни свиткови успомена, уосталом као и када наратор осети укус
мадлене, или зачује метални звекет чекића који удара о
точкове воза, не, дакле, само да овај мотив враћа на Пруста, него експлицитно понавља прустовко-делезовски
мотив: сећање се не отвара мисаоним напором, већ под
дејством чула, потакнуто оним што су Аустерлицова стопала упамтила више од шездесет година раније. Нешто
касније Аустерлиц ће, на једном колском улазу, да угледа плитки рељеф богат детаљима, због чега ће га прожети
срси до корена косе, јер и тај рељеф, тај знак, долази из
његове прошлости. Знак, дакле, у овом случају, не упућује на нешто изван себе, на оно што је означено, него је он
јединство означитеља и означеног, знак јесте сам предмет, а значи нешто друго. Знак не значи сећање, он га само покреће из непокретности. Сећање се не крије иза
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знака, јер иза знака нема ничег. Знак не упућује на неку
суштину чији би представник био, или коју замењује, већ
у својој коснтитутивној располућености – он означава
предмет, али значи нешто друго14 – знак је оно што се
учи. А затим и „хладовитост која ме је дочекала у холу
зграде у Шпорковој број 12, метално кућиште са осигурачима за струју уграђено крај улаза, надоле окренута муња на његовом поклопцу, мозаик у виду цвета са осам латица, голубје сив и снежнобео, у поду од прсканог вештачког мермера, влажан мирис креча, степенице благог
успона, метални закивци у облику лешника, што се у
уједначеном растојању нижу дуж рукохвата – све сама
слова и знаци из словослагачке кутије заборављених
ствари“15. Само неколико тренутака касније догађа се сусрет свих сусрета, али овога пута не случајно јер потрага
већ траје. Овај сусрет карика је у ланцу сусрета, у нужном
следу догађаја, у ланцу нужности који је почео да се уланчава у сусрету са приказом богатом знацима на железничкој станици „Ливерпул стрит“ у Лондону. Сваки наредни сусрет, сваки наредни знак на који ће Аустерлиц
(нужно) наићи учинак је претходно наученог, претходно
протумаченог знака. Сваки наредни знак ослобађа нови

ка страдала, или из кога је одведена на стратиште, дакле у
часу најдубље интиме, најскривеније приватности, рађа
се оно опште, политичко. Знаци политичког у толикој
мери освајају Аустерлица да он почиње да чита студију
Х. Г. Адлера о гету, на осамсто густо одштампаних страница и то на немачком, језику који не зна: „Пошто нисам
знао немачки, читање те књиге, која ми је из реченице у
реченицу отварала увиде незамисливе у оном мом готово
потпуно незнању у коме сам први посетио град-тврђаву
[гето Терезин], напредовало је бескрајно споро и било
ми је, могу то, казао је Аустерлиц, мирно да кажем, подједнако тешко као дешифровање вавилонског клинастог
писма или египатских хијероглифа“17. Но, и када би успео да одгонетне значење речи и појмова (следи дуг списак немачких сложеница), „био ми је, казао је, потребан
подједнак напор да претпостављени смисао уклопим у
шири контекст који ми је непрекидно измицао“18. Шчепан нужношћу, међутим, Аустерлиц више нема избора и
он језик знакова мора да учи. Аустерлицово учење знакова исто је што и учење новог језика, а Зебалдово опсесивно фотографисање и убацивање фотографија у романе, није друго до подастирање знакова пред читаоце, сведочанство нужности и истинитости његовог писања.

свитак сећања. Аустерлицова потрага је као учење језика.

Остала би, међутим, Аустерлицова потрага за прошлошћу, за оним што га спутава (инхибира), тек једна
приватна прича, да Зебалд у своје приповедање не уноси
оно што причу његовог јунака не изводи из индивидуалне равни и што јој, чувајући њену посебност, даје општост. Тај неупоредиви моменат је политизација сећања.
Оно што се као танка црвена нит провлачи романом до
тренутка саморефексије, јесте Аустерлицова потпуна незаинтересованост за политику. Он, дословно, не зна ништа о недавној прошлости Европе. Али у својој потрази
Аустерлиц се, сада нужно, сусреће са запањујућим сликама ужаса нацистичких злочина из Другог светског рата.
Покушавајући да рекоструише шта се дешавало са његовом мајком, јеврејком, у окупираном Прагу – преко запањујуће епизоде присећања у позоришту16 – јунака пут одводи до некадашњег гета у Терезину. На том месту његова сећања почињу да добијају обруб политичког. Она постају општа. Сусрет са гетом у којем је Аустерлицова мај-

1
В. Г. Зебалд, Аустерлиц, превод Споменка Крајчевић, стр. 88 (курзив И.
М), Паидеиа, Београд 2009.
2
Жил Делез, Пруст и знаци, превод Иван Миленковић, стр. 18, Плато, Београд 1998.
3
Зебалд, Аустерлиц, стр. 89 (курзив. И. М).
4
Исто (курзиви И. М.).
5
„Шта год било то што се у мени дешавало, наставио је Аустерлиц, бивало је све горе: осећај панике што ме је хватао на прагу сваке реченице коју сам хтео да запишем, не знајући како да је започнем, њу или било коју
другу, убрзо се проширио и на једноставнији посао читања, све док ме и
сам покушај да прелетим погледом читаву страницу није доводио у стање највеће пометње. Ако се језик може сагледати као стари град са сплетом улица и тргова и деловима који залазе у дубоку прошлост, град са срушеним, обновљеним и новоизграђеним четвртима и предграђима што израстају све више залазећи у околину, онда сам ја личио на човека који се,
будући да је дуго одсуствовао, у тој агломерацији више не сналази и не
зна чему служи станица и шта су задње двориште, раскрсница, булевар и
мост“, исто, стр. 90.
6
Исто, стр. 99–100.
7
Исто, стр. 100. „Да стицајем околности тог недељног јутра нисам ступио
у стару чекаоницу станице ‘Ливерпул стрит’“ и заборављене речи и све
оно што им припада остале би „затрпане у амбису мог сећања“.
8
Делез, Пруст и знаци, нав. дело, стр. 18.
9
Исто, стр. 18. Такође и интелектуалним истинама, логичким истинама,
истинама мишљења.
10
„Потребно је најпре искусити насилни учинак неког знака, и да мишљење буде присиљено да тражи смисао знака“ (исто, стр. 23). „Ми тражимо
истину само када смо изазвани да то радимо у зависности од конкретне
ситуације, када трпимо неку врсту присиле која нас нагони на то тражење“ (исто, стр. 17). Истину, домеће Делез читајући Пруста, не тражи заљубљен, него љубоморан човек, онај ко је приморан да је тражи. Заљубљена особа ужива у пунини и прозирности знакова који је окружују. Љубомора се, међутим, усредсређује на знаке које одашиље вољена особа, на
њене лажи. „Постоји увек насиље неког знака који нас присиљава на тражење, који нам одузима мир. Истина се не налази ни склоношћу ни добром вољом, већ се одаје у нехотичним знацима“ (исто, стр. 17).
11
Уп. Делез, Пруст и знаци, стр. 8.
12
Зебалд, Аустерлиц, нав. дело, стр. 109.
13
Уп. Делез, Пруст и знаци, стр. 18.
14
Исто, стр. 26.
15
Зебалд, Аустерлиц, стр. 109–110 (курзив И. М).
16
Исто, стр. 116.
17
Исто, стр. 167.
18
Исто, стр. 170.
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ПОЕЗИЈА
Нина Живанчевић

ИЗАШАО-УШАО
(Пиндару, лично)

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
/32/

КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.130-131

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

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…

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.

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
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ПРОЗА
Цобор Михаљи

РАСПЕВАНИ ПЛОЧНИК
енка беше умерена, у крунама бођоша лено су се биштале сове. Друштванце код стола на тераси позоришног клуба наручи тоник, пиво и турску кафу, јер ови људи што поседаше у удобне столице нису се тек тако прибили једни уз друге, нису се видели већ неких десетак година, па су утаначили свој зацело пријатни поподневни
састанак баш овде, јер нема ко не зна ову кафану украшену старим фотографијама града. Било би најупутније помно разгледати ове старе разгледнице увеличане до плакатског формата, на којима се већ одавно ништа не мења; ма
колико пута изнова штампали те негда објективом заустављене призоре, на њима се прошлост појављује са свеједнако алармантном непроменљивошћу. Ови што поседаше,
међутим, усмерише своју пажњу на тихану вреву маловарошког шеталишта, са углачаним, и лети и зими, клизавим
плочником.
Могли су, додуше, да причају и о догађајима из протекле деценије, о својим доживљајима, о преломним тачкама својих живота, само да је у сивилу тих дана, налик зрнцима песка, било ичега иоле вредног помена, али већ дуго, дуго времена све се чинило избледелим, испраним, незанимљивим. Уместо разговора свак се здушно бавио својим пићем, мешао своју кафу, чепркао по шлагу, настојао
да потопи кришку лимуна на дно чаше, и у исто време
скоро очајнички истраживао Јокаијев трг испред Музеја,
незграпну зграду Ловачког рога и жути плочник до Далматинског подрума, као да је тераса уклињена међу целтисе неки одбегли, неукротиви сплав усред запенушаних таласа, са кога се још само погледи каче за успомене из неповратне прошлости, у потрази за надом.
За суседни сто седа млади пар са дететом, и наручује
сладолед. Иако ресторатер није неспретан, по свему судећи није учио овај занат, и нема намеру да до краја живота
ради као конобар.
Док он доноси сладолед, дете се гега до запреге крај терасе, коју сви у граду, из поштовања према прошлости, зову фијакером. Са чуђењем посматра упрегнуто марвинче
и труди се да сачува несигурну равнотежу, држећи родитеље за руке. Конобар ставља на тренутно празан сто три
кубистички једноставне зделе, и у садржај сваке забада по
једну пљоснату металну кашичицу.
Коњ заиста представља занимљив призор. Његов газда,
који из крчме преко пута вреба муштерије, сапео га је уз
бођош, где је коњ једно време пасао траву, да би убрзо, са
уживањем, прешао на жвакање коре дрвета. За то време се
и земљина кугла малко померила, те на једну од посуда на
празном столу више не пада сенка дрвета. Код коња је би-
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ло посебно то, што кору дрвета није гризао онако како коњи обично жвањкају зоб, већ му је доња вилица ишла лево-десно, па је више личио на камилу која прежива. Није
извесно да је дете већ видело камилу, али су му коњске
гримасе приковале пажњу, тако да се весело смејуљило. А
сунце је међутим марљиво сијало. Луковица шлага натоварена на куглу сладоледа, под теретом сунчевих зрака,
тек се малко померила на чоколадном преливу, и шлаг је
скоро чујно препукао, баш као када лавина клизне преко
глечера, кугла ваниле је за нијансу спласнула испод кугле
јагоде, дршка металне кашичице која је штрчала преко
ивице зделице попустила је пред гравитацијом и завагнула према столу. Око чланова безгласног друштва заледило се време, сви су помно мотрили на дршку кашике, као
да су сведоци неког ужасног збивања, предзнака неизбежне катастрофе, и да се у интересу веродостојности свега
исприповеданог труде да ускладиште серију ових стробоскопских снимака. Светлосни импулси су се укочили, круна целтиса је усисавала млазеве фотона без запречавања,
пуштајући их да слободно, попут буктиња, осветљавају
увећане призоре. Коњ тргне пајван, закорачи унатраг, и
као да је узда омотана око бођоша заправо уже великог
звона са храма Светог Тројства, огласи се звоњава, али
много дубљим брујем, неголи пре десет година, и голубови
претрнуше од те необичне јеке, и као један би се винули
увис да их прамење светлости није оковало уз распевану,
жуту свилу шеталишта. Кашичица за сладолед преметну
се преко ознојаног руба зделице, али услед звоњаве нико
није чуо тупи звук њеног пада на сто, на шта и она јаче затитра у ритму звона на облој осовини дршке, изручивши
на столњак ванилу и јагоду сливену уједно.
У том хармоничном тренутку, на који град није обратио пажњу, столетне свилене цигле Јаноша Михалика запевале су.

Како откуца срце, тако се оку привиди. Трен, што га
безобално преплива у звоњаву уроњени пој клинкер-опека, беше утиснуо свој непокрет у мрежњачу Алајоша Ридега, да би, свих ових година, у свој раскоши детаља, био
призиван у његова неумитна сновиђења. Алајош Ридег беше музичар, а помало, како је мислио о себи, и композитор, али су му се утисци и поред свега увек урезивали у облику слика, и од њих би компоновао панорамске призоре
а не музичка дела. Па и није живео у неком симфонијском
времену; ако би музичким језиком требало да опише соп-

ствено доба, не би
му пало на памет
ништа погодније
од рапсодије. Свет
није поседовао ритам, све је долазило
тек тако, наступивши, навревши, хрупивши ни из чега, за
изрицање смисла недостајало је сазвучје,
композиција се некако спотицала, батргала, неспособна да саму
себе осмисли, да би се
на крају провалила као
онај лимени лавор, што
га је Алајошевом деди
лимару донео на крпљење
комшија Котек, иначе двоструки сибирски заробљеник, не би ли га оспособио
макар за напајање живине, јер кокоши, патке,
морке још и некако, али
гуске баш немају мере,
оглођу све чега се докопају, па тако
и валов, из кога су, уз живину, гасиле жеђ и две руњаве овце, Илма
и Ирма. Комшија Котек, који је чак у два наврата допешачио из Сибира, мада, осим кућерка, смештеног на ивици
ледине, покрај уџерице Јоце Циганина, џангризаве жене и
мало живине једва да је имао ишта што би га навело на такву пустоловину.
Грофица от Хотков и Вогнин, племенита Софија Марија Јозефина Албина Хотек, зацело је била у некој генетској вези са породицом Котек из куће преко пута, под бројем 17 у улици Ђуле Ковача Старијег, чија се башта просто
сурвавала с брега, и где се могло до миле воље санкати
илити родловати, те су становници кућа под непарним
бројевима увелико помињали забаву мангупарије мокрих
ногу и одела натопљеног знојем, тек пристигле са великих
спустова. Родле су биле капија прошлости. То свакако важи за Алајоша Ридега, пред ким су се, на сам помен те речи, отварала врата некаквог мемљивог подрума, са деда
Лакатошом у њему, који без обзира на презиме није био
Циганин, по чему закључујемо да је реч о деди са мајчине
стране, који је намеравао да мирно проживи свој живот
као лимар, али је, и поред тога, и против своје воље, окусио горку воду повеснице, да би у својој тридесет и трећој
години, баш у доби Исуса Христа, као резервиста допао
заробљеништва, и био отеран у радни логор. По истеку
једног поколења, нешто слично задесило је и његовог унука, кога су исто позвали у војску као резервисту, у Христовој доби од тридесет и три године, годину дана након очеве смрти, да би пред њим демонстрирали репрезентативне
модусе смрти.
Алајош се, посматрајући смешне гримасе коња у сенци
бођоша, сурвавао неких четрдесет година у прошлост.
Пулс му се успорио, свако ко би га посматрао, помислио
би да се онесвестио на подневној припеци. Навирала су

сећања. За њега сећања нису значила податке, датуме, имена,
сећања су се појављивала на огромним паноима, и те живописне
призоре несуђени музичар је изнова компоновао, али сада већ оком
редитеља. Призивао би
понеку сцену укотвљену
у детињој меморији, вазда је поткрепљујући
новим околностима.
Комшија Котек би током зиме посећивао комшију лимара. Предвече, када би у радионици већ догорео дрвени угаљ, у кухињи
је још тињао штедњак Пламен, док је у спаваћој соби
пламсала-буктала округла тучана пећ набијена пиљевином, коју је након смрти
комшије Котека остатак
лимареве фамилије заменио Краљицом пећи, тип четири, од ливеног
гвожђа. Гледали су телевизију, при
томе се највише бавећи подешавањем кабла антене парчетом станиола и штипаљком, да би
на екрану добили иоле оштру слику. Та занимација била
је у надлежности лимареве супруге, која је обожавала све
верзије најновијих телекомуникација, те је на орманима, у
фиокама, по столовима држала на десетине приправних
транзисторских апарата. Пошто му је под руком шушнула
фолија стргнута са Галеб чоколаде, комшија Котек зазвечи алуминијумском табакером, отварајући и затварајући
поклопац, без намере да припали. Алајош Ридег га још никада није видео како пуши, али је вина куваног на пећи,
баш као и домаће дудоваче бивало све мање. Табакера беше успомена на двоструко сибирско заробљеништво. И
деда Лакатош је донео или пак слао кући украсне предмете израђене својеручно у логору. Комшија Котек је слутио
њихово порекло, али није имао појма да је његову презимењакињу Жофију, која је узгред буди речено, рођена првог марта, као и Алајош Ридег, само далеке 1868. године, у
доњи стомак погодио, 28. јуна 1914. године, двадесетогодишњи активиста Младе Босне, који је изјавио да је гађао
само Франца Фердинанда, мада је један метак ипак погодио надвојвоткињу у материцу, али комшија није имао
појма ни о томе да је он, зацело баш као далеки потомак
породице Хотек, у два наврата чамио у Сибиру, испаштајући тако за студентов метак намењен надвојводи који је
грешком одузео и грофичин живот.
Комшија Котек би радо распредао ову причу са свог
места крај пећи, нервозно вртећи празну табакеру, али није имао пред ким. Једини слушалац би му био стари Лакатош, али је он, у свом успореном пулсу, складиштио далеко беспоштедније успомене. Јесте крпио лимене и алуминијумске лаворе, али је јануара из пиштоља усмртио
сопственог товљеника, да би после побегао у кухиКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.130-131
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њу, док касапин није свињи испустио крв. Било је
превише успомена.
Алајошу Ридегу би увек позлило када би видео крв или
пресно месо, и отац му се својевремено био онесвестио за
време једног вађења крви.
Како и да опстане једна тако ровита фамилија? Алајош
Ридег је из сенке бођоша вирнуо на суседни сто, где су зделице постављене на плави платнени столњак већ изгубиле дашак свежине, а сладолед се претворио у одурну масу.
А није ми ни двапут откуцало срце, помисли Алајош, плати, растане се од друштва и запути се у правцу гробља.

Пут је заправо кратко трајао, али краткоћа једва да је
мерило било чега. То је добро знао Алајош Ридег, док се,
на све врелијој тераси, придизао из удобне столице од
хромираног никла, згужвавши салвету у тамноплаву грудвицу, чија боја се слагала са столњаком и пресвлаком
столице; Алајош би је понајпре назвао модром галицом,
јер као музичар ипак није био довољно упућен у нијансе
боја, а с друге стране још у детињству, сакривен полумраком гонка или шпајза, спуштао је у теглу са засићеним
раствором плавог камена канап са привезаним дугметом,
на коме су се таложили кристали истог овог хладног и
злокобног спектра. Заправо они давнашњи кристали и
нису били овакви, прошло му је кроз главу док је убацивао салвету у корпу за отпатке, заиста нису; структура наталожена на дугмету кошуље или капута имала је неку
млечну примесу, исту или сличну трагу бордовске чорбе
на листовима винове лозе током сувих јунских поподнева, када не знаш да ли видиш траг средства против пероноспоре или се на лист покакила грлица. Али си зато сигуран да тај лист нећеш откинути за сутрашњу сарму, печат отиснут на њега сачувао му је живот до јесени, у његовој сенци наливаће се зрна, а на његовој полеђини сместиће се паукова ткачка радионица; та мала, отровна
створења која наводно треба хватати само у баштованским рукавицама, крајем октобра некуд одлазе или се
крију, јер је Алајош у време бербе на полеђини листова и
на петељкама наилазио само на њихова мека повесма. Нераствориве соли халкопирита, или како су већ звали правилне кристале бакарног витриола, имале су баш овакву,
оштру, јед плаву боју, а паковане су у штаницле од четврт
и пола килограма; беше то у гвожђари на углу Кишове и
Адијеве, у волшебној ризници дечачког блага, где се могао пазарити гит у виду готове масе, али је Алајошева породица увек штедела, те, када би требало измајсторисати
неку фигурицу за школу, нису куповали смеђу масу упаковану у ваздушасти целофан, већ само потребне сировине, креду у праху и ланено уље, које се и код куће и у радњи господина Тота водило као фирнис а изговарало као
фирнајз.
Алајоша Ридега је опчинила та реч, фирнајз, и као да
му је цунами избацио из свести цело детињство, узалуд се
трудио да га изнова систематизује; док се гегао Апатинским путем који је водио између хотела Ловачки рог и
Мађарске грађанске касине, и покушавао да утврди како
је гит доспео у средиште његових мисли, већ је стигао и
до раскршћа. Ову блештаву и прометну раскрсницу нико
осим њега није звао раскршћем, али је за Алајоша то била
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права реч: десно је водио пут до гробља Светог Рока, лево
пак до старог православног гробља. Као нека привидно
једноставна средокраћа: лево или десно. Алајош скрете
десно, мада је знао да сналажење међу вечним стаништима у Цоборсентмихаљу није тако једноставно. Постоји
православно велико и мало гробље, као што постоји и католичко велико и мало гробље, што већ износи четири,
затим постоји назаренско и јеврејско гробље, што је већ
шест, постојало је и турско гробље, али му више ни трага
нема, дакле остаје шест, па је било једно привремено гробље жртава рата испред Жупаније, које данас више не постоји, што је осам, или ипак само шест, па онда и Црвена
армија има своје гробље, као и партизани, што је онда
ипак осам, али не постоји гробница за ученике мађарске
гимназије који су ликвидирани негде у атару Чонопље од
ослободилачке војске, као што не постоји ни гробница за
мученике из Кронићеве палате 1944/45, који су покопани
испод бетонског платоа аутобуске станице и травњака хиподрома. Шест гробаља. Или осам. Евентуално десет. Један те исти град храни и напаја огромно царство мртвих,
тај необухватни споменик пролазности. Тако је паметовао Алајош Ридег, и на памет му није пала ни музика ни
компоновање.
Свакодневно испијам кафе у центру града а не пада ми
на памет да се у гробници испод града налази десет пута
више покојних неголи живих становника Цоборсентмихаља, добовало је, мимо свих музичких и колористичких
вијуга, у мозгу Алајоша, кога су пријатељи (?) и познаници звали Алојз, и тај Алојз је тек сада схватио зашто нема
разумевања за становнике овог града. Зато јер се његови
становници уљуљкују да живе цивилизованим животом
док играју лептирову игру изнад десетине гробаља.
У то поче олуја. Без икаквог наговештаја, као да је пајван коња везаног уз бођош повукао не само звона плебаније Светог Тројства, него и ведро неког ко је задужен за
кишу: била је то права провала облака. Алајош Ридег беше приморан да прекине снатрење о односима овостраног
и оностраног света, и да се склони под једну капију, у нади
да ће пљусак престати нагло као што је и почео. Ципеле му
беху упропаштене од кише; изгледале су као да се на њих
управо помокрио твор, долутао однекуд из задњих редова
биоскопске сале Ернеа Бошњака...
Са мађарског превела Драгиња Рамадански

НАПОМЕНА

Јожеф Ј. Фекете (који има неколико ауторских идентитета, један је
од њих Цобор Михаљи) рођен је 1957. године, живи и ради у Сомбору,
као афирмисани педагог, књижевни критичар, књижевни историчар, писац и публициста. Од 1993. до 2010. године објавио је 12 књига. Стални
је сарадник листа Magyar Szó и радио-емисије Szempont (Гледиште) у Новом Саду. Члан је уредништва и стални сарадник више мађарских и српских књижевних часописа. Оснивач је и председник сомборског Џепног
позоришта. Добитник је многих књижевних награда: Sinkó Ervin (1985),
Üzenet (1995), Szenteleky Kornél (1996), Herceg János (2000), Arany János
(2005), HÍD (2007) и др. Од 2005. године члан је Мађарске Академије
уметности.
Ови текстови рађени су за електронски часопис zEtna, у оквиру пројекта Макропољ (http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/37/uvod.html) који
подразумева сукцесивно писање прозе у четири руке српских и мађарских аутора. У овом (десетом) серијалу сарадник Цобора Михаљија је Бошко Крстић. Већ је у штампи други том тих проза који носи наслов У потрази за фигурама.

ПОЕЗИЈА
Сава Бабић

А ГДЕ СМО МИ ТО ПРИСТИГЛИ?
Поезија Иштвана Беседеша

1.
Сва је прилика да је првенаштво у свемиру припадало
звуку. Ко је имао слуха за тај звук, друго је питање. Све од
тада, од времена пре времена звук доминира и слух је најуниверзалније чуло које прима. Због тога је музика краљица међу уметностима, једино она се не може рационално
схватити, нити разјаснити. Али у звуку (музици) не влада
Логос. Основа изговорене речи је звук, али таквој речи
припада и Логос. Изговорена реч је дело, именовано и
остварено дело. Зато је реч, одмах после музике, најуниверзалније средство стварања. И управо зато песничка реч,
књижевност која је заснована на речи, истовремено и на
Логосу, представља незаобилазну вредност.
Истина, сами људи су током времена срозали вредност
речи, али је она ипак остала изузетна, оплођавајућа, творачка. Човек је микротеос, створен на подобије Бога, и његов најважнији прерогатив је стваралаштво које започиње
речима.
Поетска реч, настала и под свим неповољним историјским (апокалиптичним) условима, представља со соли човека и његовог духа, таква реч не зна за компромисе, она
лебди у простору и времену и стиже до оних који је могу
чути и оснажити њен Логос.

2.
Одавно не постоји универзални језик (библијска парабола о вавилонској пометњи језика само је симпатична
слика која то сликовито изражава). Језик којим се оглашавао Бог сви су људи могли да разумеју (преко својих посебно одабраних), као што је и Бог могао да разуме све људе
било којим језиком да су му се обраћали. Током времена су
најнепоткупљивији постали песници, истински заточници
сакралности. Само што је сваки песник певао на свом језику. Требало је увек да дотакне, домаши универзалност свемира и да се оствари. Претешка мисија која је дата ретким
ствараоцима, онима који знају да се кроз њих само остварује дело које припада свима, нарочито онима који имају
за то слуха. Зато је сваки такав песник велики узузетак и
огроман добитак за човечанство.
Дело настало на језику песника, живи својим животом,
али не може да стигне до оних који не говоре тим језиком.
Јавља се преводилац који наставља мисију песника и дотура велико дело и до других људи.
Реч песника више није само звук и Логос, песник записује своја дела, она се преносе кроз време и простор, песма
се тако оснажује, не може да се изгуби ако је истинска

вредност. И преводилац, настављач песника, такође записује свој превод, шири се круг посвећених, до нове универзалности, волели бисмо да кажемо.

3.
Велики песници-ствараоци су несводиви на једнообразност: колико год да су исти, увек су и различити. Треба их
изнова откривати и сазнавати.
Иштван Беседеш је један од тих тихих песника који стопу по стопу открива свој универзални свет и посебан израз. Њега не интересује бука, нити бес, његова песма зри
заједно с њеним творцем. Успех, поготово онај тренутни и
лажни, он препушта мирне душе другима. Себе, своје раскречено Ја, готово је маргинализовао, потиснуо како би се
што потпуније изразио. Аскетски песник? Затворени песник? Отворени дух? Није раскошан ни бравурозан у изразу, значи аскетски; затворен је за оне без слуха који не улажу никакав напор, траже шлагерску површност; отворен
за танане нијансираности које сваки читалац, свесно или
несвесно, треба да открива.
Где наћи право гнездо за Беседешова остварења? Он је у
своју поезију сажео искуства најзначајнијих мађарских песника; као да је то с лакоћом спровео, мада се тешко може
исказати. У његовим песмама се види искуство српских песника; није се либио да има узоре који су му блиски и чије
искуство мирно користи. Беседеш прихвата стазе великих
светских песника, оних остварења која су блиска његовом
поимању света поезије.
Беседешову поезију није упутно поредити с другим
оствареним песницима, нити с њиховим путевима који су
увек различити.

4.
А како онда наћи гнездо за оваквог песника кога треба
превести на српски језик? Мрка капа, и то унапред. Који то
српски песник, међу бројним великанима, може да послужи преводиоцу за ослонац? Не један, него укупно искуство
српске поезије: ко ли то може?
Драгиња Рамадански!
Није само реч о стваралаштву у језику, особености која
долази до изражаја у делу изузетних преводилаца, него како превести песника на нову разину културе, језика, поетике, а да не остане страно тело.
Преводио сам и ја песме Иштвана Беседеша (истина,
онога раног), али је он из збирке у збирку наставио таквим кораком да ми је једино остајало да га читам, уваКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.130-131
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жавам и уживам у његовим делима, али ми је преводилачки толико узмицао да нисам знао шта да урадим. Остао сам му дужник.
Зато ми је сада посебно драго, испуњава ме задовољством што је Драгиња Рамадански успела, чак ако је и уместо мене. Сенћанског песника, тихог човека, великог радника, остварила је на српском језику и вратила нам изузетну вредност која је од сада и наша, припада и нашем језику.
Како то да ја нисам успевао а Драгиња Рамадански јесте? Беседеш се почео удаљавати од мене и мога схватања
поезије, све мање ми је био близак; нисам знао како и где
да га сместим, преостало ми је једино да га ценим и да чекам, можда, неки срећни преводилачки трен. А зашто је
Рамадански тако бравурозно успела да преведе овај нимало лак израз?
Све ми се чини да Драгиња Рамадански, поред обавезне
креативности којој нема краја, има искуство руске поезије
у својој попутбини. На том искуству руске поезије, укупне
поезије током векова, као да се налази и одгонетка. Можда?

5.
Читајући преводе (стваралачке узлете без премца) Драгиње Рамадански нисам могао да се отмем утиску да то заправо и нису преводи. Знам да јесу, знам оригинал. А као
да нису. Рамадански је нашла свог истинског песника и дошла до срећне паралеле с њим. За познаваоце оригинала и
превода као да то нису истоветне песме. Ма јесу, али као да
нису, толико је у њима бравурозних новина, одступања и
дубинских поклапања. Као да се Беседеш и Рамадански
стваралачки надгорњавају, надигравају, а имају пред собом
истоветан свет, исту песму.

6.
А Фред Хојл, творац теорије панспермије, на све то каже: „Вероватноћа да се живот развио на Земљи није већа
од вероватноће да ураган, беснећи по отпаду металних делова, састави боинг 747“.

Иштван Беседеш

ПРЕЛАЗ

Крај дође ваздашњем сивилу,
ваља певати хвалу Сунцу,
закон што је већ грануо
разгласити: умреде сенкин дух.
Ваља порећи да походио је
грешне нам душе, заборавити
благог васпитача што соколи нас
да одувек је пресудна случајност
и да из сенке човек израста.
Сунце не поседује то знање
устрептале близине мрачне стеље,
пре ће да укори и казни посматрача,
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блештавилом чињеница да га заслепи
– не уваживши наук понављања.
Ми који веровасмо у старе школе,
где улогу прелаза је преузело
велепоштовано светило васељенско,
осећамо шта нам полусенка пружа,
не допуштајући ником да је мења:
усмртиће је тек сунчев зрак
пробуразивши окно раскриљено.
Ваља – велим – хвалити Сунце,
и са њим све оно просвећено,
барем док сјајна свита не замакне,
ако ум издржи, ако не поклекне.

ВЕЧЕРЊА ОБРАТНИЦА
Да је дан некакво место, рецимо, рудник,
знао бих где да тражим јутро,
колико јаловине до поднева ископа
светлост и лопата каменом изгрижена.
Свечери пред окном рудника
одложен је пијук претешки
више нам ништа не стоји на путу
да недужан путник најзад одагна
умор, што многе је сатро,
док рударска трезина
копача носи у порозно, огољено,
препуно црних рупа време.
Ако је дан пак време, нема сата,
и ни једног јединог минута нема
без истраживача што му измиче,
одавно извикан, јер су га за себе
већ изнашле коте, конкистадори,
освајачи, картографи, и било би
погубно открити неки занет,
неосвешћен, мрачан континент
и укњижити га на своје име.
Но за сада је све у знаку
смерног проласка кроз дан;
претварам се још увек да никакво
приспевање ми не предстоји;
глумим да је ово моје природно место,
што запремам га на плитком газу,
да ничију не пробуди сумњу
тек узгредно споменута
окретница у мраку лишеном
свих путоказа.

ИЗМЕТНУО СЕ ПУТ
Утицај светлости на сенку
показује се истог трена:
помислиш ли на ударац задњи
никаквог отпора тад нема.
Прастари су то савезници,
ево баш криомице освојише
тврђаву лаковерну, богохулни
град где воли се и издише.
И дете сад чудом се чуди
од чега вече светло постаде,
откуда сенке сјајног површја,
зар такво је страдање слободе?

из правца катедре не надај се другој
можда само праћки натегнутој.
Ни Давида нема ту ни Голијата,
нас је красио вавек средњи стас,
проживљена траје полупрошлост
но и она позна хвалисања глас.
На поринуће нема спомена,
у ушима усликаних – пена,
ни о броду се не прича више,
ни о жени, чијом га руком крстише.
Превела с мађарског Драгиња Рамадански

Не нуде нам спас двоумице,
повратак дому не рачва се
на тело и душу посебице,
у противном – пут изметнуо се.

МОГАСМО ОСВОЈИТИ МОРА
Могасмо освојити мора,
али изгубисмо флотилу,
па сила чамаца сад плута
са посадом у бунилу.
Распрскава се, као рибље јато,
и не знамо дубина шта крије
да ли то грабљивица мину или
вазда променљиви лик Божји је?
Пење се ужетом скеле рђа,
непроходно је царство водено,
над њим је магла, мокра зубача
и покаткад труба јечи нечујно.

СМРАЧИЛО СЕ, И ДАЖДИ ИСТИХА
Смрачило се, и дажди истиха,
боца лети на крштење брода,
етикету ће подићи касније:
од кома беше или кајсије?
Из утврде победисмо и зиму,
и коњетину гризосмо без шале,
и репу извртесмо из блата
док кружише над нама врана јата.
Добро их чусмо, јер грактање
упија језик што надживи зиму;
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.130-131
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ПОГЛЕДИ
Бошко Сувајџић

КУЋА УСМЕНЕ ПРОЗЕ
Народ лако измишља приче и брзо их шири, а стварност се
чудно и нераздељиво меша и преплиће са причама.
И. Андрић, На Дрини ћуприја

њига Облици усмене прозе (Службени гласник, 2011)
проф. др Сне жане Са марџије представља на ста вак
значајног и несвакидашњег научног подухвата којега се,
едицијом Појмовник, прихватио њен уредник Гојко Тешић. Реч је о новој, драгоценој књизи врсног стручњака
за народну књи жевност и фол клор проф. др Сне жа не
Самарџије, која доноси низ ванредних научних приноса, пре свега када је реч о поетичким изучавањима српске усмене прозе.
Снежана Самарџија је, без сумње, један од водећих
проучавалаца историје и поетике усмених прозних облика у српској и европској фолклористици. Својим научним резултатима одавно је превазишла оквире српске
науке. Књига Облици усмене прозе представља још једну
потврду највиших научних и стручних квалитета њеног
рада на проучавању српских усмених умотворина.
Научна монографија Облици усмене прозе представља
највиши домет Самарџијиних проучавања поетике усмених прозних облика, која су заснована на изврсном познавању рукописног и штампаног фонда усмене прозне
грађе (Од казивања до збирке народних прича, 2006), као
и ваљаној књижевнотеоријској спреми (Поетика усмених прозних облика, 1997). Плене ширина и поузданост
закључака ове студије.
Књига Облици усмене прозе по много чему представља свод. Боље речено, кућу. Кућу усмене прозе. А у кући
усмене прозе, зна то професорка Самарџија добро, ваља
обрисати прашину, изгланцати намештај, помести и проветрити просторију, увести ред тамо где га нема, а очувати га у првобитном поретку тамо где га је вазда било.
Облици усмене прозе суштински представљају приповедање усмених облика. Књига започиње поглављем
„Традиција у токовима историје“, што омогућава да се
ослухну „гласови из прошлости“. Књижевноисторијска
перспектива укључује и свеобухватан преглед помена и
записа, сакупљача и записивача, приповедача и казивача, збирки и антологија. Ту је и пресек усмене књижевне
генологије и поглед изнутра, у жанровско обиље и многобројне покушаје да се систематизује и класификује грађа: „Сакупљање грађе“, „Изучавање народних приповедака“, „Класификације прозних врста“, „Универзалност
приче“, „Фикција и стварност“, „Жанровски ‘сигнали’“.
У ову књигу су укључена вишегодишња и вишедеце-
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нијска истраживања усмених прозних жанрова, процеса
који индукују, обликују и условљавају настанак усмене
уметности речи у људском друштву: „Пореклом облика,
типологијом, процесима приповедања, поетиком, слојевима и значењима, функцијама њених јунака и низом
других питања бавили су се Е. М. Мелетински, К. ЛевиСтрос, А. Ж. Гремас, К. Бремон, А. Јолес, Д. С. Лихачов,
Ј. Лотман, В. В. Иванов, В. Н. Топоров, Ц. Тодоров, Р.
Барт, Ж. Женет, Б. Холбек, Х. Јасон и други научници,
теоретичари, историчари књижевности и фолклора.“
(Облици, 34) Поред свих наведених аутора из области
проучавања усмене културе, аутор ове изузетне монографије нужно је морао да се позабави и граничним научним дисциплинама: етнологијом, антропологијом, етнолингвистиком и етнопсихологијом, дубинским значењима симбола, архетипским обрасцима и продорима у колективно несвесно како би осмислио довољно широк
фолклористички оквир за своју превасходно литерарну
синтезу. Све је то захтевало поуздану научну спрему и
знатну ерудицију, као и умеће да се из опсежних библиографских јединица извуку и потцртају најважнији резултати, домаше домети и ограничења постојећих теорија.
Отуда ово није био посао једног концепта, једне теорије,
нити једне идеје. Ово је био посао који се радио годинама, даноноћно, лишен претензија за брзим решењима и
једноставним одговорима. Посао који је изискивао јасна
полазишта и једну урођену, рекао бих женску способност
за систематичношћу и прецизним појмовним реквизиторијумом. Који је захтевао стрпљив напор, огромну концентрацију, изузетну научну спрему и дубоку интелектуалну усредсређеност. И коначно, посао који је, видимо то
по постигнутим резултатима, донео немалу корист и задовољство спрам уложених напора.
Расветљавајући комплексне механизме усменог приповедања, његова исходишта и развојне токове, формуле и конвенције, ауторка је расветљавала насушну потребу човекову да прича и приповеда како би речју посведочио своје бивство, своју сврху на овоме свету: „Мада нема писаних трагова о почецима приповедних облика, варијаната и садржаја, неоспорне су старина приповедака,
прошлост и континуитет прича, у њиховом изворном,
најстаријем, усменом облику. Независно од постепене
превласти писма, приповедање приче није могуће занемарити. Са измењеном наменом, и у најсавременијем
контексту културе, понављају се одређени чиниоци феномена приповедања, који су своју улогу морали имати
и у древним периодима цивилизације. Они су прошли

дуг пут од митско-обредне до естетске категорије, успостављајући обрисе жанровских система, најпре усмене, а
затим записане, стилизоване и написане приче.“ (Облици, 55)
Књига која је пред нама показује један континуитет у
проучавању, што је особина колико драгоцена толико и
ретка у нашим књижевним пословима и културним подухватима. Такође, потврђује истраживачку доследност,
и један суштински хуманистички напор. Она је поникла
из свих оних изузетних и стрпљивих студија професорке
Самарџије о народној прози; о поетици усмених прозних
облика; о односу приповедака и предања; из предговарања бројним антологијама о загонеткама, шаљивим причама, бајкама. Књига је настајала једним процесом, непоновљивим и подземним, којим се обично запуте облици
усмене приче од скривене праваријанте, од казивача до
текста. Из компаратистичког аспекта, ова студија, и посебно послови на издавању фототипског издања Чајкановићеве антологије, који јој претходе и поткрепљују је,
представљају одличне основе за израду националног индекса мотива по узору на Арне-Томсонов каталог, када је
реч о прозним врстама српске усмене књижевности.
Књига проф. Самарџије, објављена у години Анрићевог јубилеја, на најбољи начин потврђује човекову насушну потребу за причом и приповедањем: „Нема човека
који није макар једном испричао причу о ономе што је
видео, доживео, чуо од другога, замислио или пожелео.
Тематски распон приповедања је у основи бесконачан. У
оквирима жанровских норми усмене прозе и најширем
фонду традиције препознају се и особене формуле: ‘народ наш приповиједа’, ‘Срби приповједају’, ‘причају стари’, ‘штоно бабе кажу’, ‘слушао сам од старих људи’ итд.“
(Облици, 56)
Усмена књижевност је процес који траје и онда када
се заврши. Који открива смисао промене у ономе што је
стално и сталности у говору што се са језика точи попут
воде. Као синтеза и свод, ово издање доноси изузетан
критички апарат. Доноси својеврсни инвентар збирки;
систематичан преглед антологија и периодике; хронологију приручника, прегледа историја књижевности; избор
из литературе; именик личних имена и типских ликова.
Монографија професорке Снежане Самарџије књига
је од велике, опипљиве вредности. Она показује да школа
проучавања народне књижевности на београдском Филолошком факултету, од великог Вида Латковића, преко
господственог Владана Недића, луцидне Радмиле Пешић,
све до проф. Наде Милошевић-Ђорђевић, која је, уз Мају Бошковић Stulli, када је реч о усменој прози, најцењеније име у светским оквирима, и даље опстојава у пуној
крепости и снази. „Радост препознавања“ и дружења са
великим претходницима скрупулозно је наглашена у радовима Снежане Самарџије, а наставља се и у најновијим
студијама младог колеге Немање Радуловића. Све то показује да бављење усменом прозом на Катедри за Народну књижевност београдског Филолошког факултета има
лепу традицију и још лепшу будућност.
Облици усмене прозе проф. Снежане Самарџије сачињени су од репрезентативних поетичких расправа и драгоцених жанровских прилога, од књижевне теорије као
кључаонице до метафоре као кључа за разумевање. Облици усмене прозе успостављају фино ткање унутартекстов-

них и интертекстуалних релација, у игри пословица и загонетки, у саодносима облика и значења, варијацијама
„матерње мелодије“ традиције и записаног текста, реконструисања и поређења ланца варијаната, сагледавања реверзибилних односа између информатора и записивача,
текстуре и контекста, у светлу укрштања вишеструких
рецепцијских перспектива.
Ефектно осмишљени метафорични наслови поглавља
(„као бајка, а бајка није“; „преваре и глупост“, „немушти
‘језик’ анегдота“, „у замкама метафоре“) указују на интенцију да књига строге, „озбиљне“ научне садржине буде
занимљива не само стручњацима и колегама, већ и најширем кругу љубитеља лепе речи, националне књижевности и културе, професорима, ученицима и студентима.
Отуда је монографија корисна не само као универзитетски приручник, већ и у склопу реализовања (реформисаних?) основношколских и средњошколских образовних
програма.
Да се на питак, занимљив и модеран начин испричају
важне ствари и заснују чврсте основе, уведу у хоризонт
расправљања и истраживања исходишне књижевне теорије и поставе суштинска питања, има ли тежег задатка
пред историчарем књижевности и научним радником
уопште?!
У поглављима монографије проф. Самарџије проблеми се увек ситуирају у шири контекст европске и светске
науке. Тиме се хоће одмерити права мера националне
књижевности и културе у историјској перспективи и у
садашњем тренутку.
Форма појмовника изискује стално тумачење појмова и термина, чиме ће константно жанровска проблематика бити у видокругу рецепцијског хоризонта. При томе, облици усмене прозе биће поређани по успостављеној класификацији: басна и прича о животињама, бајка,
новела, шаљива приповетка, анегдота, легендарне приче
и предања, форме на граници међужанровских светова.
Константе овог прегледа биће и обраћање пажње на
структурне елементе, на функцију типских ликова у традицији, на форме хронотопичности усмене традиције,
удео фантастике у ткиву приповетке, елементе хумора.
Истраживања се баве наративним моделима; хибридним
и фиктивним облицима, механизмима преваре и глупости у новелама и шаљивим причама; привидом фантастике у новелама; односима фантастике и метафоре у бајкама; испробавањем и пробијањем граница усмених облика, терминолошким недоумицама, односима јунака и
делокруга. Истиче се релативност типова комике у шаљивој причици, да би се на крају дошло до почетне премисе, да на почетку беше – смех. „Камен спотицања у подели врста усмене прозе“, предање и легендарна прича,
изискују синкретични приступ, који се бави особеностима структуре и функцијама облика, између веровања у
уметност речи и веровања у реч уметничког текста.
У поглављу о митолошким и демонолошким предањима приповеда се о свим оним страшним бићима, демонима, кучибабама и каранђолозима којима су нас плашили док смо били мали, а срећемо их и сада повремено
у свету одраслих, обично „на злу месту и у недоба“, међу
људима.
Посебно се благодат традиције и благовест приповедања као суштине бивства човековог на овом
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прометном месту и у овом размерном времену излива на читаоца у завршном поглављу. У старом и
новом руху појављују се веровања, прича о животу, виц,
„прича без приче“, и друге приповетке „на међи“, да посведоче још једном животност и неподмитљиву аутентичност усменог стваралаштва, које се увек изнова обнавља васпостављајући се у новом руху, али са старим поетичким и сижејно-тематским исходиштима и конвенцијама, које не застаревају, нити су подложне девалвирању
и ревалоризовању традиције.
У књизи проф. Самарџије приметна су настојања да
се презентује свеколика тематско-мотивска разноврсност
српске усмене прозне традиције, као и да на једном месту буду адекватно заступљени и проучени сви жанрови
усмене прозе, од најсложенијих облика до једноставних
вербалних структура, које је сам Чајкановић назвао „примитивним причама“.
Монографија Снежане Самарџије представља регистар усмених знања, свод жанрова, списак поетичких конвенција, скуп идеја, инвентар варијаната, својеврсни записник традиције. У њој су заступљени етнографски,
фолклорни, филолошки, књижевноисторијски и књижевнотеоријски захвати. Облици усмене прозе пример су
укусно приређене и опремљене књиге, на устук свим
оним (без)бројним покушајима дезавуисања и девастирања фолклора у јефтиним антологијама и изборима. На
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устук свим (без)бројним покушајима потирања усмене
речи као мрзилачке, рушилачке и примитивне. На устук
потирања традиције као писма прошлости.
Облици усмене прозе показују не само зналца него и
љубитеља, не само тумача него и ствараоца. У врло сложеним наративним поступцима који се раскривају у
структури „једноставних облика“, испољавају се моћни
евокативни и симболички слојеви традиције.
Ова књига потврђује високу уметничку вредност, интегралност и интегритет једног научног живота, једне научне биографије, која је несвакидашња и јединствена.
Сва своја, и сва у служби нације, рода, и језика.
Крупни земљопоседници чувају свој посед. Ситни га
даље уситњавају и распарчавају. А наш посед је традиција. Приповедање, затворено у корице ове књиге, казује
много о животворности и виталности те традиције.
Сматрајући да књига Облици усмене прозе представља
изузетан допринос цењене ауторке српској науци о књижевности, слободни смо да истакнемо задовољство што
је управо проф. Снежана Самарџија добитница овогодишње награде Одбора за науку Вукове задужбине. Ми често награђујемо без реда и разлога. У овом случају, то на
срећу није тако. Награђено је вредно, и лепо. Лепо је прочитати добру књигу. О прози. У кући усмене прозе.
У Београду, 09.02.2012.

ПРОЗА
Иван Потић

АНАМНЕЗА
асмина Карамехметовић, осредња песникиња из Босанског Брода, помислила је тог јутра да би њен живот могао да се преокрене из корена. Изашла је у врт, нахранила
птичице зрневљем и стресла се од помисли да би велики
зли медвед могао да јој узме девичанство. Ипак, знала је да
се романи у Југославији не објављују тако лако.

Ј

Џои ди Франческо се чудио што му је inbox пун. Било је
ту којекаквих рукописа, честитки, жеља и поздрава. У свима је стајало оно „драги уредниче“ Кад је, коначно, једног
уторка устао са фотеље, стрпао три хамбургера у уста и мало жвакнуо, помислио је да га поново прогоне мисли прошаране зебњом и неспокојем, одгегао се до купатила и погледао у огледало. Потом се лупио о масно чело и узвикнуо:
– Ја нисам велики зли медвед, ја сам Живан Велисављевић, уредник „Олисталог кактуса“, најпознатије издавачке
куће у земљи.

Живан Велисављевић, који је изгледом доста подсећао на Ди
Франческа, генијалног америчког пијанисту, више није могао да
пронађе свој пенис. У ретким тренуцима одмора од приспелих
рукописа, када је свој пренапрегнути уређивачки мозак намеравао да посвети дубоком дисању и небивствовању, некакве злокобне мисли провлачиле су му се кроз лош холестерол. Почињало би то тако што би почео да размишља о положају Србије у
свету, потом о космичкој правди, а онда о цеђеним чварцима из
Шумадије. Након што би се стресао, гланцао би слику актуелног
министра културе и дуго и стрпљиво прао шапе изнад умиваоника. Живан Велисављевић више није могао да поднесе диспропорцију између величине свог пениса и запремине свог мозга. У
његов мозак могло је да стане 4 гигабајта информација, док му
је пенис једва прелазио десетак центиметара. Размишљајући тако једног дана о диспропорцији, слушајући хитове осамдесетих,
Живан Велисављевић бризну у плач пред рукописом младе списатељице из Босанског Брода, Јасмине Карамехметовић. Рукопис је носио назив Срећа од 12 центиметара.

– Зашто баш 21 грам? – питао се Џои ди Франческо у
Живану Велисављевићу.
– Толика је тежина људске душе – одговори му Човек
слон у Дејвиду Линчу.

– Мрзим бројке, мрзим мерење, мрзим осебујну пуноћу
индивидуације менталних садржаја...
Ником ништа није било јасно, али је чињеница да су
хамбургери били укусни.

Неколико анамнеза касније, сви смо седели за трпезом
у неком нишком локалу. Мени су језичци пламених муња
избијали кроз уши. Ипак, био сам дискретан, крио притајено лудило боље од икога другог. Моргана је седела преко
пута и јасно сам видео њен рачвасти језик. Питер се осипао
по телу, али је то подносио енглески ненаметљиво. Велики
зли медвед кусао је чорбицу. Живан је Џоију седео у крилу, повремено упадао у њега, били су растегљиви и недокучиви, као течни азот у оном филму о роботима из будућности.
– Зашто вршите притисак на мене да будем нормалан?
– рече изненада Живан. – Шта хоћете од мене?
Набадао сам месо на виљушку и покушао да му разнесем главу снагом сопствене мисли.
Ти одлучујеш о мени, говно дебело, мислио сам, ти који ниси чак ни ектоплазма.

Неколико недеља касније, дошло је до распрскавања
Џоија ди Франческа. Неки од конобара тврдили су да је то
последица спонтаног сагоревања, а неки да се прејео. Ипак,
делови Живана Велисављевића нису пронађени, па је свима, читаоцима и људима из уређивачког одбора, пао камен
са срца.
– Значи, Живан је стваран – викала је Јасмина Карамехметовић и скакала од радости.
У мору опсена, мој губитак памћења деловао је као симпатични анахронизам.
Знао сам да је питање дана кад ћемо схватити да ништа
од овог није стварно и питао се ко ће нам то рећи.

СУПРОТНОСТИ СЕ
НЕ ПРИВЛАЧЕ
стинитост патње... Дубина кобне трпељивости у односу на свет, немогућност спознаје... О томе вреди
писати, али, авај, све саме симулације и симуланти у и
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око компјутера, Волт Дизни у хибернацији, Мајкл Џексон
под неразјашњеним околностима, прогнозе Инка, Маје и
Маријане, Хондурашани који нам праше задњице, алкоси
који се множе и прождиру ми пријатеље, его манијаци који осим ега више немају ништа да понуде, зло које се тови
страхом, гладне очи, недостатак љубави, шамарање новембарским ветром, то није оно што сам мислио кад сам почео да пишем, сколиозо моје младости...
Покривен масним папиром, онај румени лудак из моје
приче лежи мртав пред касапницом. Био сам хроничар његове болести, бар накратко. Замрзао сам га у овом тексту,
као доказ да је живео. У његов мозак нико није могао да
уђе за живота, а сада нам његово лудило недостаје.

Изнад мог таста живе лудаци. Отац, лудак, може се видети у шуми, некад са спуштеним, некад са дигнутим панталонама. Грбави се, обилази сметлишта. Личи на хијену.
Тражи свој мир. Ћерка, луда, смештена у свој мали микрокосмос бола, искрене патње, неразумевања. Често се дере.
На књижевним вечерима обавезно у првим редовима, чачка нос.

Недостатак критеријума уништава слабашне покушаје
оних који читају и пишу да пишу и читају. Све је отужно.
Водитељи постају писци, књиге се купују на кило, као кобасице. У мом граду отвара се, ипак, једна књижара. Еуфорија траје кратко, касирке нису библиотекари. А библиотекари снижених критеријума нису чак ни касирке. Гола
егзистенција тражи појефтињење речи, емоција и осећања.
Можемо да причамо о печењу. Чепење или печење? Феноменологија гордих пораза, аутосугестије, инверзије и конвергенције. Можда не користим ове речи у правом значењу, али ко ће ми замерити. Нема никога ко би о томе нешто могао да напише. Смањени критеријуми, сад сам најпаметнији.

Претакање купуса или отварање изложбе? А можда и
једно и друго, под паролом неокомунизма. Никад нећемо
изаћи из комунизма, ми смо комунистичка копилад необрисаног дупета. Чапамо прљавим рукама по артефактима
бољег света којем не припадамо. Прљамо галерије, миришемо терпентин са слика неутешних. Нико ништа не зна,
нико не слути шта би могло да буде уметничко дело, нити
зашто је уметничко дело потребно. Убијају уметника, убијају смисао, затварају нам очи и срца, склапају руке... Претакање купуса, Самит несврстаних, добијам несвестицу и
дрхтим. Ја сам згажена животињица у бегу. Очи су ми велике, очекујем куршум, ледим се од тишине.

Све велике теме су потрошене. Мене и даље привлачи
апокалипса. Међутим, то више није научна фантастика. То
је сада реалност, телекранови су реалност, виртуалне мреже, роботи, дошљаци из свемира, вода на Марсу, више ни/44/
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шта није препуштено машти. Где је машта? Где су главе
способне да маштају? Преда мном је гомила неукисељених
главица купуса. Пуштам их да буду публика, да не мисле ни
о чему, да се претачу. Проблем је што главице покушавају
да мисле, да ли је претакање смисао њихових купусастих
живота, има ли ту још нечега, да ли се конзумирањем психоактивних супстанци може уздићи изнад нивоа биљака?
Купус има мишљење, ето у чему је проблем.

Ускоро се очекује седамнаести талас кризе. Очекује се
више лудака на плочницима, више масног папира, пораст
критичке свести међу поврћем, падаће са неба и нормални
људи, то вам гарантујем. Падали би са неба свакодневно, да
нису тако апатични. Мрзи их да прекину мучење, желе да
виде шта се налази испод дуплог дна. Дно. Али, колико још
мора да се падне, то их копка. Зато не одустају. Чита се Де
Сад, све у шеснаест. У недостатку креације, наде, воље и вере (заборавите на маркетинг, мислим на истинску веру),
људи се окрећу симулацији. Све је лажно, емоције замењене робом, новац подигнут на ниво божанства. Бог прогнан
и презрен, осим у амбулантним колима. Сви су луди, али
неки то крију боље од осталих. Увече, у купатилу, дуго се
гледају и смишљају пригодан текст за следеће јутро.

Ни истинитост патње није довољна данашњој псеудоелити да ме остави на миру. Ајде што не помажу, него су
стално ту да прописују норме, правила, законе, да конструишу некакав ред у свем овом хаосу. Загледају ме помно они
што су чули да постојим, још се више труде они што знају
да пишем, а тек кад схвате да умем и да певам, додуше не
онако изражајно како бих волео, као берачи памука са Мисисипија, онда настаје највећи проблем.
Концептуална уметност данас је за мене преживети у
друштву варвара.

Свуда супротности, свуда анимозитет, сева негативна
енергија. Сви бесни, недовољно способни да се носе са лошим животом, изневереним очекивањима и протраћеним
сновима. Банализује се лирика усамљеничког ходочашћа,
релативизује живот и смрт, квари и вулгаризује невиност.
Не могу више да објашњавам људима ко сам, шта желим,
куда сам пошао. Нећу више ни да се повлачим. Одлучио
сам да ми више нико не вређа интелигенцију. Од данас узвраћам.

У човеку, потрошеном у сваком погледу у ових двадесет година, не остаје ништа осим части, осим принципа.
Достојанствено старити са својом сенком, бити оно што си,
не сумњати у истинитост своје патње. Сродити се с муком,
патити са стилом.
Само за то имам снаге.

Љубица Мркаљ

РОДНА КУЋА МОЈЕ МАЈКЕ
едне вечери нађох се поново сама на доксату одакле испратих погледом лепотице што су излазиле на корзо с
Костом, а ишчекујући да се мама и тетка спреме како бисмо и ми пошле у шетњу. Поглед ми се нечујним мачјим
ходом провлачио кроз најдубље сенке у башти кад ме с тананим звуком чесме дотаче неки благи поветарац око ушију : „Хоћеш ли нам опет доћи?“ Осврнух се, али не видех
никога и подигох поглед на брдо с виноградима изнад баште, па још више на тамноплаво небо оковано ситним драгуљима што су се цаклили, кад одједном кренуше да се осипају у роју и падају губећи се у тами брега – звезде падалице!
Изашле смо по трагу већ учесталих вечерњих излазака
раздрагане младости из наше куће. Ничег ту није било тајанственог. Ипак, требало је следити на довољном одстојању претходницу и правити се као да смо се упутиле у неку
бесциљну шетњу, а не са одређеним задатком... требало се у
ствари претварати да се не примећује оно најзанимљивије
– којешта! Пошле смо у правцу корзоа и ја сам сигурно личила на унезверено ловачко куче које први пут после вишедневног затвора изводе на траг дивљачи. У почетку ми
се чинило да осећам узицу на врату... Али, на прилазу мосту схвативши да скрећемо у стару чаршију, ту где се она
отвара према реци, препознах давнашње шеталиште из нашег фотографског албума, оно с почетка века. У неким одраслим особама што су поздрављале две сестре привиђали
су ми се они непознати сићушни ликови мушкараца из
другог плана само без старих шешира и кишобрана. Нажалост, сад и жене беху без ондашњих добро ископираних
чарлстон хаљина као и без прописних фризура с кратком
косом било којих Јелисејских поља било које европске провинције... истина, у случају Царевог села, оновремено модерно као и ововремено налазило се често измешано с покојим ликом у гуњу, у кошуљи или сукњи од грубог тамног
сукна... Зато се опустих одобровољена оним што стварност
на таквом месту одувек приказује: шароликост узраста,
одевања и понашања упркос суздржаности или принудном
нехају у свеопштем парадирању.
Наше лепотице су стајале у једној групи с момцима који нас поздравише, на растојању, док се Коста издвојио да
би нам пришао с поруком:
„Дођите, тето, и вас три, после у башту, резервисали
смо сто.“
Пошто се удаљио, мама је нешто шапнула на уво сестри
и ова је врло брзо посустала у покушају да сачува на лицу
благи израз негодовања. Уздахнула је, па је онда нешто
пригушено покушала изрећи и обе су се осмехнуле – мо-
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жда некоме невидљивом поред нас, некоме ко их је препознао из времена њиховог девојаштва, није било сумње. Ја
сам корачала уз њих као пуки сведок из безвремена: једном
ногом у прошлости другом у будућности...
На чудесан начин стара чаршија је ноћу мењала свој изглед. Ноћна тама је затворивши дрвене капке дућана затварала заводљиве погледе старих кућерака и заносно присуство чаробнице прошлости само се наслућивало у мирисима и у ретко одшкринутим вратима као у случајно разоткривеном листу или стопалу лепотице испод хаља... Ту и
тамо уличне су светиљке шкиљиле својим жутим оком па
су и наше сенке попримиле тајанствену боју сепије.
Ипак, пред једним вратима седели су старци у некаквој
игри над таблом и ћутке, а упорно, губили своје преостало
време подижући неуморне погледе на сваки, па и најнижи
тон девојачког гласа. На дохват руку беху им само филџани
с кафом, или с једнако тамним чајем...
На крају тог ноћног чаршијског лавиринта чекала је на
мене једна посластичарница. Раштркане групе дечурлије
по суседним сокацима упућивале су да смо на правом путу. У старим стакленкама цаклиле су се разне шећерлеме и
бомбоне дречаво обојене слично чадорима Џингис-кана.
Сладолед беше мало нежнијих боја налик тек приспелим
стиховима из неког мистичног ружичњака.
Зауставила сам се пред витрином с меденим тулумбама
и баклавама и погледала у мајку, а она ме упита:
„За шта си се одлучила?“
Не стигох да отворим уста, кад опет зачух њу:
„По један од оба колача на исту тацну, молим вас, и две
бозе... и још чашу воде.“
До последњег залогаја нисам успела да одлучим који ми
се слаткиш више допада... Ипак се наметнула баклава не само због укуса него и због компликоване припреме. Мама
је правила најбоље баклаве, што ћу сазнати тек много касније путујући по свету, али њена мађионичарска вештина
у развлачењу кора за баклаву на великом кухињском столу могла би се комотно приказивати у сваком већем циркусу: преко целе површине стола растеже се танани пергамент теста скоро до прозрачности дивовског мехура од кише... памтићу њене руке које, док она облеће око стола, мотају малено клубе теста скидајући од задебљале ивице – питино дете. Њега бих ја уобличавала у питицу што ће се испећи са својом мајком-питом!
Пошто су попиле бозу, две сестре ме поведоше даље у
ноћну шетњу. Како смо излазиле из старе чаршије према
реци постајало је све јасније, у ствари, све гласније, да
смо на трагу некој свирци. Разазнавали су се прво дуКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.130-131
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вачки инструменти и удараљке, а тек на прилазу кафанске баште видело се да је игранка у пуном јеку и
да ни на једном континенту не би ништа могли замерити
оркестру. Беху то мелодије које су се слушале на све четири
стране света. И код нас, већ поодавно.
„Ено, видим их!“ уочила сам у метежу сто с наранџастом сукњом наше Секе коју су овде сви звали Нађа, па се
онда појавише и хаљине Оље и Лоле. Коста се у тили час
нашао пред нама да би нас заобилазећи плато са играчима
повео до њих.
Убрзо сам седела за столом пијуцкајући лимунаду и одмеравајући који је од три цвета, од три наше лепотице, најпривлачнији и ко с ким преплиће погледе. Одмах је постало очигледно да су Оља и Нађа најтраженије девојке за
игру те вечери. Коста је достојанствено прихватио улогу
каваљера, па је чак и мени неколико пута успео кришом да
намигне као да каже: „Видиш ли како је живот леп...“ И наше мајке су се споразумевале очима уз музику и тихи жагор и даље се осмехујући једна другој. Вероватно није приличило да покажу своје интересовање за један сто близу
музичара за којим су били Костини другови с корзоа, уједно и најревноснији плесачи. Напротив, мени није нимало
сметало да их посматрам трагајући радознало по њиховим
лицима у покушају да предвидим кад неки од њих устаје и
креће по играчицу хоће ли бирати Ољу или Нађу? Очигледно су имали своју посебну тактику, јер ми је досадило
да погађам, па се предах слушању музике, зурећи само у тај
шарени ковитлац сукања и панталона као у неку цветну
ливаду усталасану топлим вихором.
Одмах сам препознала поједине мелодије као што су
„Мали цвет“ и „Мона Лиза“ иако се није чуо онај промукли мушки глас са радија, али је саксофон преузео водећу
улогу уместо певача. Углавном су се смењивали живи латиноамерички ритмови самбе и мамбе са успављујућим и
стискавим ритмом танга или неког успореног валцера...
Помало ошамућену, иако сам само гледала чаше вина
пијући лимунаду, разбудио ме је звук кларинета лепршајући високо изнад дуге својим изазовним тремолима баш као
код правог чаробњака из Оза. Музичар је имао коврџаву
косу и враголасто се смејуљио док не свира, а кад би пољубио свој инструмент звук који би из њега дунуо обрисао би
му све гримасе с лица невероватно га уозбиљивши.
Приметила сам да је за нашим столом елан девојака мало опао. Лола је играла само једном са својим братом, а затим је учестано почела да одбија играче. Док су Оља и Нађа једва долазиле до даха. Пре него што су се наше мајке,
потврђујући погледом једна другој нешто само њима знано, озбиљно усредсредиле за полазак кући, јер беше „већ
касно за дете“, настала је пауза, па се полако кроз жагор и
звецкање чаша упутисмо ка излазу. Лола нам се придружила са стиснутим степским смешком на уснама, док нас је
Коста само испраћао. Окрећући леђа башти, преко рамена,
видех да је гитариста из оркестра пришао столу с нашим
лепотицама истовремено кад и Коста. Лола је зевнула, узела ме за руку и повукла у брзи ход изговоривши кратко нашим мајкама:
„Нама се спава...“
Мислила сам да је питам да ли је заљубљена, али се не
усудих, јер је тишина између нас две постајала све хладнија и непробојнија, за разлику од оне мени већ знане – покровитељске ноћне тишине у насељу проткане разнород/46/
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ним животним пулсирањем. Цмокнула ме је у образ пред
купатилом и жустрим кораком прерасле шипарице нестала
у једној од доњих соба поневши тајну жудње у свом прозрачном плавом погледу.
Пожурих басамацима горе и не оклевајући више на
доксату бацих се у велику постељу где сам спавала заједно с
мамом откако је стигла Сека, препустивши њој отоман.
Лежала сам препуна утисака са игранке, али и нејасних
осећања која нису личила на моја... и тако лежећи одлучих
да што дуже останем будна гледајући наоколо шуму испреплетаних сенки које су потпуно преобразиле целу просторију и све ствари у њој, баш колико и шаренило сцена са
игранке што крену одједном да промиче без музике, бледећи од месечине у надирању. Вртлог светлости и сенки
окретао се све жешће. По зидовима и таваници собе упадоше чак и тамне контуре дрвећа из баште са мном усред
тог калеидоскопа и са усијаним сребром месечевог лица на
небу... једино, боје су се неприметно гасиле у седефу што се
из пурпура преливао у тиркиз, а из тиркиза у пурпур... Утонух у сан са осећањем кривице, јер склопих очи у трену кад
су на месечевом образу почели да се смењују ликови предака, а не сачеках их...
Трајала је ноћ и ја сам спавала мирно, без снова, нимало не хајући да ли се нешто збива наоколо. Истина, у сну
ништа није чудно, али очигледно сам била на ивици сна
ако сам осетила да се збива нешто неприродно. Јер, ако сањам, какав ми је то сан у коме се будим у филму! Само да
га нисам већ гледала у биоскопу поверовала бих да се будим у другом сну. До моје свести допирали су звуци познате песме из филма Један дан живота.
„Куку-руку-куу паломаа, но љорааа!“ тужна прича о љубави и смрти из времена Мексичке револуције.
Помислих како ми смета јастук и да лоше чујем, али се
присетих да увек спавам без јастука, па отворих очи у мрак
и постаде ми јасно: за почетак не видим ништа, а пошто се
песма наставља, да чујем добро, али да то што чујем није
најбоља верзија... Гласови момака беху у приметном звучном нескладу, онако како певају серенаде на нашим улицама кад мало попију да би се осмелили за наступ под прозором изабранице... па шта буде!
Постепено, како је текла песма с неумољивим понављањем рефрена прописно праћеним гитаром, разумела сам да
то није ни мој филм, ни моја стварност, него моје сестре
Нађе.
Одломак из необјављене приче

ЧИТАЊА
Марко Недић

ДЕЛИЋЕВА
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Јован Делић, Иван В. Лалић и
њемачка лирика: Једно
интертекстуално
истраживање, Српска
књижевна задруга, Београд, 2011

Књига професора новије српске
књижевности на Филолошком факултету у Београду др Јована Делића, с насловом Иван В. Лалић и њемачка лирика и
поднасловом Једно интертекстуално
истраживање, објављена у Малој библиотеци Српске књижевне задруге, у целини је посвећена интертекстуалним везама поезије песника Ивана В. Лалића с
поезијом најзначајнијих немачких песника новијег времена, од Јохана Волфганга Гетеа до наших дана. Поред Гетеа, професор Делић у истом методолошком и интерпретативном кључу тумачи и поезију Фридриха Хелдерлина, Рајнера Марије Рилкеа, Готфрида Бена и
Паула Целана и успоставља интертекстуалне, тематско-мотивске и духовне
везе Лалићеве поезије с њиховим песничким опусом. Уз то, он своју критичарску пажњу усмерава и према антологијама новије немачке лирике објављеним на српском језику у другој половини ХХ века, посебно према Антологији
немачке лирике ХХ века, коју је Иван В.
Лалић приредио и превео заједно с пре-

водиоцем Бранимиром Живојиновићем. У појединачно посматраним поглављима студије Иван В. Лалић и њемачка
лирика професор Делић компаративним
методом и симултано разматра поетско
дело Ивана В. Лалића и дело немачких
песника и, са истанчаним осећањем тумача модерне поезије и њених умножених и скривених значења, проналази
кључне додирне тачке међу њима. Ова
студија омогућава критички увид и у Лалићево песничко дело и његове
(ауто)поетичке и духовне оквире и у дела оних немачких песника с којима је
Лалић успостављао трајан духовни и
стваралачки дијалог.
Делићева књига писана је као збир
неколико међусобно повезаних целина
које се природно надовезују једна на
другу. На почетку књиге налази се изразито наративан „Предговор“, у којем, као
и у неколико претходних Делићевих
критичких тумачења књижевног дела
српских писаца друге половине ХХ века,
овај аутор једном емотивном и узбудљивом аутобиографском реминисценцијом
уводи читаоце у мотиве и разлоге који су
га покренули и обавезивали да приступи
тумачењу унутрашњих веза поезије и поетике Ивана В. Лалића с поезијом изабраних немачких песника. Писање наративних делова у оквиру критичких књига, било у облику предговора или поговора, постало је већ уобичајено за овог
критичара, али оно и овде представља
неку врсту пријатног изненађења за читаоце и тумаче његових текстова. То, међутим, открива и једну важну компоненту Делићевог критичког метода не само
у овој књизи. У описивању песничког
текста Делић користи извесна хронолошко-наративна средства у излагању која
су доста карактеристична управо за прозни дискурс. На тај начин он сам текст
тумачења песничких дела и у овом случају готово максимално приближава једној много модернијој и комуникативнијој читалачкој рецепцији него што је то
случај код многих других савремених тумача књижевности.
У поглављу с насловом „Иван В. Лалић као пјесник културе и дијалога“, које
представља прави критички увод у ову
монографску студију, професор Делић
поставља не само методолошки већ и
интерпретативни, као и садржински оквир свога истраживања Лалићеве поезије и њених видљивих и невидљивих веза
с немачком лириком новијег доба. У
осталим поглављима, са следећим насловима: „Антологија као дијалог међу кул-

турама и пјесницима“, „‘И чему песници
у оскудно време’ – Фридрих Хелдерлин
у подтексту пјесништва Ивана В. Лалића“; „‘Римска елегија’ и ‘Римске елегије’
– Гете у подтексту Лалићеве поезије“;
„Пчеле невидљивог: Лалић и Рилке“;
„‘Никад самљи’ – Иван В. Лалић и Готфрид Бен“ и „Оксиморон стољећа: ‘Црно млеко’ – Иван В. Лалић и Паул Целан“, он поезију изабраних песника тумачи преко Лалићевих превода са немачког на српски језик, преко његовог
антологичарског и есејистичко-критичког рада и преко истраживања продуктивних, често веома скривених, а понекад и видљивијих интертекстуалних веза међу њима.
У свим текстовима ове компаратистичке студије Делић полази од става да
је Иван В. Лалић песник културе и дијалога, културе као предмета певања и дијалога као најнепосреднијег начина упознавања и разумевања књижевности европских народа. Он при том своје истраживање проширује и на целокупну књижевност европског културног круга, од
Библије, грчке и римске књижевности,
преко књижевности Византије и ренесансне Италије, до енглеске, француске
и америчке књижевности и лирике. Лалићеве антологије немачке, америчке и
француске поезије на својеврстан начин
потврђују ту ширину интересовања и
повезаности његове поезије с поезијом
других, сличних култура. Стога Делић
своја истраживања проширује и на Лалићев интермедијални стваралачки дијалог са другим уметностима, са музиком
и сликарством посебно, веома значајним
Лалићевим стваралачким инспирацијама. „Ићи трагом тог дијалога значи неминовно се наћи на терену компаративних истраживања, превасходно откривања и успостављања мреже интертекстуалних релација Лалићеве поезије са лириком свијета“, наглашава Делић. Он тиме у свој критички и херменеутички систем укључује готово целокупну немачку, а такође и светску књижевност, од
најранијих времена до данас, јер се и она,
као веома значајан подстицајни моменат
налазила у основи целокупног песничког дела и Ивана В. Лалића и анализираних немачких песника.
Природу Лалићеве поезије Јован Делић такође види у трајном прожимању
два духовна и два поетичка принципа. С
једне стране, Лалић је рационалан, рефлексиван песник, а исто тако и песник
„рафиниране религијске осјећајности и
тематике“ и дубоко проживљене емо-
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тивности и љубави. То прожимање најпродуктивније је сугерисано у оксиморонском наслову његове песничке књиге
Страсна мера. Из дубоког прожимања и
међусобне повезаности Лалићеве рационалне и емотивне природе постаје сасвим разумљива његова везаност за поезију европског и српског класицизма,
као и за поезију европског и српског
симболизма; он у симболизму чак види,
како открива Делић, „нешто готово иманентно поезији“. У истом кључу може се
видети и Лалићева заинтересованост за
песничку тему Византије као непосредне наследнице грчке и римске културе и
најзначајнијег преносника јудеохришћанске цивилизације у Европу, али и
важног изворишта српске средњовековне књижевности, а добрим делом и савремене књижевности и културе. Тиме
је Јован Делић читаоцима и тумачима
Лалићеве поезије дао веома јасан оквир
његове песничке поетике и пружио реалне могућности за њено даље критичко
истраживање.
Сличан активан однос Иван В. Лалић успостављао је, како закључује Делић, и према српској књижевној и културноисторијској традицији и њеним
најзначајнијим садржајима и темама.
„Модерно пјесништво“, сматра аутор ове
студије мотивисан Лалићевим поетичким ставовима, „нипошто није негација
традиције, већ избор из ње и креативан
однос према њој“. Зато је Лалићу за креативан дијалог с немачким класицистима,
на пример, претходно био неопходан
дијалог са Стеријом и Војиславом Илићем, а за дијалог са Рилкеом и другим
модерним песницима симболистичке
поетике претходни дијалог са Лазом Костићем, Дучићем, Ракићем и Дисом. Однос према традицији најефикасније се
потврђивао и у Лалићевом познавању
српске метрике и версификације, посебно њеног хексаметра, који у српској варијантни више постоји као псеудохексаметар него као прави хексаметар, као и
важних европских песничких жанрова,
од византијског канона и ренесансног
сонета до модерног слободног стиха, који је у савременој српској поезији, како
наговештава Делић, заправо наследио
класицистички хексаметар. Идући у корак са Хелдерлином и његовим ставом
да је поезија својеврсно тумачење постојећег света, зато што су „видљиво и изрециво наша судбина“, Иван В. Лалић је, у
тумачењу Јована Делића, отворио могућност за ширу контекстуализацију
своје поезије, као и за духовно и инте/48/

лектуално трагање за смислом поезије и
смислом самог света и човека у њему,
који заједно са видљивим равноправно
успоставља активан однос и са невидљивим, с прошлошћу и са будућношћу, јер
у рационалном и емотивном слоју свог
бића обухвата и садржаје ових појмова.
Зато се крајњи Делићев закључак о предмету поезије Ивана В. Лалића у суштини
односи на „његово пјевање о невидљивом“ и на његово стваралачко преношење невидљивог, уз помоћ језика и песничке форме, у видљиво, у слике, звукове и мелодију и у њихова посебна
естетска значења.
Завршавајући тумачења поезије Ивана В. Лалића и поезије оних немачких
песника који су му поетички најсроднији, професор Делић на последњим страницама своје студије, написане научно
узорним и језички веома комуникативним и динамичним стилом, закључује:
„Лалић је у свој дијалог са свијетом –
сопственим преводима, антологијама и
интензивним интертекстуалним везама
– уводио и своје читаоце, односно љубитеље свјетске поезије у преводу на српски језик. Он је тиме проширивао границе и домете културе свога народа. Тако је
његов дијалог са свјетском књижевношћу постао опште добро. Тим дијалогом
смо чвршће интегрисани у ‘свјетску
књижевност’, онакву каквом ју је замишљао Ј. В. Гете.“
У „Поговору“ Јован Делић открива
да његова компаративна истраживања
Лалићеве поезије овом књигом нису завршена, већ практично само једним делом обухваћена. Иза њих остају многе
друге интертекстуалне везе које постоје
у Лалићевој поезији које треба што ближе испитати и протумачити, да би и сâм
Лалић тиме, поред великог значаја који
сада има у српској поезији друге половине ХХ века, добио још разлога за увећавање тог значаја. И Делићев поговор, као
нека врста сажимања онога што је речено и онога што се убудуће може рећи о
истој или некој другој, сличној теми, написан је, као и предговор, уз коришћење
критичке методологије и саме појачане
наративно-евокативним деловима. Тај
удео субјективног погледа свакако омогућава не само наставак сличних истраживања самом аутору ове студије, него
мотивише и друге критичаре и компаратисте да се огледају на сличним критичким пословима
Књига Јована Делића, за коју је с великим разлогом добио награду за критику и есеј „Ђорђе Јовановић“, у којој се во-
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ди одиста креативан и динамичан компаратистички и интертекстуални истраживачки дијалог са српском и немачком
поезијом и културом новијег времена,
такође проширује „границе и домете
културе свога народа“ и тиме постаје њено „опште добро“, какво је, преко сопствене поезије, антологија, превода и
есејистичких и критичких текстова о немачкој и светској поезији и књижевности, било и Лалићево приближавање
српске књижевности светској.

Маја Цвијетић

ФИКЦИЈА И МОЋ
– ОГЛЕДИ О
СУБВЕРЗИВНОЈ
ИМАГИНАЦИЈИ
ИВЕ АНДРИЋА
Тихомир Брајовић, Фикција и
моћ, Архипелаг, Београд, 2011.

Књига Тихомира Брајовића Фикција
и моћ, у издању издавачке куће Архипелаг, својим поднасловом „Огледи о субверзивној имагинацији Иве Андрића“
наговештава нешто другачије, актуалистичко разумевање Андрићевих дела
Прича о везировом слону, Проклета
авлија и Омерпаша Латас у коме она
постају израз својеврсне „демократије
писања“, која макар наративно „поништава разлику... између оних који делују
и оних који само живе“.
Анализирајући наративну устројеност Приче о везировом слону Тихомир
Брајовић не пориче Андрићеву склоност
историографски приређеној фикцији,
али кроз аутотематизацију приче и при-

чања као „предмета“ и смисла нарације
отвара могућност разматрања повратне
моћи фикције. Анализирајући однос
приче о стварности и стварности о којој
се прича, Брајовић уочава бифокалну и
у исти мах „померајућу“ усредсређеност
наративно заснованог хијазмичког, односно антиметаболског исказа која нас
сучељава са важношћу и значајем самог
облика исказаног и са способношћу језика да дочара и у неку руку „опредмети“
постојање онога што још не постоји или
се пак не доживљава као постојеће.
Ослањајући се на Канетијево тумачење по којем се моћ успоставља најпре у
душама и умовима људи, тек потом постајући видљива и делотворна у пракси,
Брајовић посматра моћ као својеврсну
творевину фикције, као нешто што у позитивистичко-фактографским значењу
речи не постоји, али и као сваки облик
фикције, постоји и дејствује у перформативно-симболичком значењу речи, тј. у
најпре неопипљивом, али касније и те
како осетном подручју интерперсоналне
сугестије и заједничког искуства.
Ослањајући се на Фукоово инструктивно схватање из средишње фазе његовог филозофског трагања, о одређености
субјекта друштвеним односима моћи, Тихомир Брајовић у Андрићевим делима
уочава начин објективације који преображава људска бића у субјекте, било да
је реч о субјекту који је путем контроле и
зависности подређен другоме, или пак о
субјекту који је свешћу, односно самоспознајом, везан за сопствени идентитет.
Оно што се на више места пробија као
порив за антиметаболским самеравањем
актера, појава и схватања, појављује се
једнако и у разумевању наративне целине као обликотворно разрешујућа последица почетних недоумица о сложеном и
не увек једнозначно одређеном односу
истинитог и лажног, стварног и измишљеног у животу појединаца и заједница.
Ово на неки начин опсесивно, али у
основи ипак афирмативно тематизовање проблема истине и истинитости приповедања, фукоовски гледано увек повезаних с феноменом моћи, Андрићеве романе сврстава у широко схваћен хоризонт модернизма и његове епистемолошке парадигме која се тиче темељних категорија спознатљивости, исказивости и
саопштивости онога о чему се говори и
пише, сматра Брајовић
У анализи романа Проклета авлија
Брајовић исказује отпор према семантичком свођењу комплексне и брижљиво подешаване симболике приповедања

на тек једну политичко-историјски конкретизовану и стога искључиву могућност. Сама композиција романа својом
формом и свеукупним, смислотворно
„заокруженим“ поретком значења сведочи о репресивно-дисциплинском
устројству живота у свету модерности и
савремености, али опет истовремено
претендује на епистемолошку нелимитарност и свеобухватност, то јест на
фикционално засновану „свемоћ“, на потенцијални положај крајњег, артистички
конституисаног „сазнајног“ субјекта, који је у неку руку ипак слободан од фукоовског постулата о перманентном циркуларном дејству спреге знања и моћи
као узајамно условљавајућих категорија.
На основу деридијански дефинисане
тезе о апсолутној блискости гласа и бића, Брајовић логоцентризам у Андрићевом роману тумачи и као фоноцентризам при чему оглашавање у клаустрофобичном логорско-карантинском простору постаје аутолегитимишући наратив о
антрополошком значају нарације као неупоредивој моћи дочаравања метафизичке презентности и истине постојања.
Тихомир Брајовић нуди амбивалентно-инверзивни кључ у коме се могу разумети метафизички потенцијали Андрићеве нарације. Кроз фукоовско социолошки интонирано занимање за начин на
који се људско биће преображава у субјект, долазимо до питања поимања
идентитета као кључног питања за (само)разумевање статуса индивидуе у свету модерности. Анализирајући модерне
механизме репресије и полазећи од затворске дисциплине као врсте друштвеног „карантина“, Андрићев роман нас
води до „паноптизма“ као општеприхваћеног начина утврђивања односа моћи у
модерном свету. Хистрионско-театарску
метафорику Андрићевог романа Брајовић интерпретира у спрези са полазном
тамничко-затворском фигуративношћу,
при чему дисциплинско устројство постаје делатан модеран принцип генерисања и испољавања инванзивне и експанзивне политичке моћи.
Анализирајући Андрићев недовршени роман Омерпаша Латас, Брајовић
полази од поставке да његова „недовршивост“ није последица „спољашњих“
околности, већ једини могући начин његовог постојања. Модернистички афинитет према усаглашавању приповедних
проседеа, у роману Омерпаша Латас доведен је до ауторефлектујућег, и у неку
руку инвертованог стадијума, у којем
уметност приповедања и романописања,

на известан начин већ закорачује и прелази у простор „с друге стране“ до тада
познатога, у подручје ишчезавајућих
структура и нестабилних поредака, сагледивих можда тек уз помоћ постструктуралистичких схватања и категорија.
Систематско пропитујући моћ уметности да се ухвати у коштац са апоријама и контрадикцијама модерности, Андрић анализира епохалну проблематику
која се тиче истинитости и аутентичности људске егзистенције, односно њене
уметничке транспозиције са позиције
либералног ироничара који доводи у питање одрживост кључних културних,
идеолошких и политичких концепата на
којима у извесном смислу почива европски свет модерног и савременог доба,
тврди Брајовић. Субверзивност Андрићеве наративне визуре у непосредном
политичком и идеолошком окружењу у
којем је настала и обликована више је
него очевидна, али су Андрићева зрела
наративна остварења субверзивна и у
ширем, цивилизацијско-епохалном контексту, јер садрже и ону другачију, на први поглед не тако спектакуларну и провокативну субверзивност која је плод далекосежнијег и можда дубљег разумевања епохалних проблема и контроверзи.

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 повлашћени статус, сачињеном од цитата
Жака Дипена сугерише се читаоцу да
текст који је пред њим настаје без потписа, да носи са собом прегнантну нечитљивост или пре-читљивост и да настаје
без лика аутора. У предговору, односно,
пред-говору, писац/аутор/ посредно указује упућеном читаоцу на иницијалне
изворе своје поетике. Полусложеница
пред-говор директно је повезива са теоријом деконструкције и Деридином идејом да писмо претходи говору. Како
Стојнић каже пред-говор је стање пре говора... да ли је могуће стање пре говора?
То исто питање је и Дерида поставио када 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 једног текста дословно смо позвани да дати
текст читамо кроз потенцијалне интертекстуалне везе и сигнале текста. Ова
књига се иницијално може читати као
почетна тачка асоцијативног процеса,
као збирка максима, као есејистичка
књига, као монтирана бележница вербалне свакодневице, као интертекстуална кореспонденција, као експресивни
формалистички покушај компоновања
идеалног распореда мишљења, итд.
Карактер Стојнићеве књиге је провокативан јер провоцира комуникацију,
солипсистички јер се свако читање, осим
пишчевог (писац је уједно примарни читалац), своди на другостепеност. Секундарни 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 белине/маргине текста. Пред читаоцем се налазе и примери како је то могуће чинити: читалац може да појебе ове стихове /
да пише себе преко њих / да попуњава
шупљине ОД-ГОВОРОМ.
Као дописник/коаутор/читалац појављује се лик Виктора Радоњића који учествује 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 инфилтрирана и преписка између песника (ме) и
извесног саучесника у настајању читаве
збирке (јелмилинковиц). У томе је садржана провокативност Позива.
Међутим, својеврсна херметичност
ове књиге очитава се у целокупном кон/50/

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 читалаца интертекстуалним кореспонденцијама на које директно указује. Читалац
који није склон теоријским и језичкофилозофским обртима и луцидним метафорама којима обилује ова књига, наићи ће на изневеравање хоризонта очекивања. Онај ко очекује да из поезије ишчита личност аутора видеће да је оно
што је традиционално називано лирским субјектом код Стојнића постаје децентрализовани песнички субјекат,
склопљени субјекат од поновљених делова; идентитет разломљен на фрејмове;
онај који пројектује кишу за потребе песме и откључава текст; онај који визуелно и вербално шири своје ја до (деридијански) другог, до сваког отвореног читаоца понаособ.
Постулат Ролана Барта о смрти аутора, као и Фукоов текст Ко је аутор? донекле могу објаснити недостатак субјекта тј. одсуство субјекта из дискурса млађих аутора. Стављање аутора под наводнике већ по себи релативизује његову
аутономију. Постструктуралистичке парадигме уочљиве су код Стојнића, као и
код других аутора млађе песничке генерације.
Стојнић пише: да бих се одбранио
уводим неку врсту/људскости субјекта,
идентитет свакодневице или/да+се+види+некако+да+то+човек+пише:
Такође, он читаоцу даје својеврсно
упутство за употребу књиге:
l симболе (текстове) треба тумачити помоћу доступних егзегетских
техника;
l егзегеза симбола (текстова) је неопходна етапа на путу конституисања
субјекта;
Пут који читалац прелази са Позивом је један постструктуралистички пут
од значења ка знаку, пут који наткриљује 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 описи 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
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нас је одвело/од нас самих... Лирски субјекат и други ликови Стојнићеве поезије једу и до 6 кугли хусерлове феноменологије и италијанску дивљач, Маљевичеву
слику преводе у језик, и та екфраза онда
изгледа овако: кларинет. стубац. обрушавање. / зарез. економија. густина. /
оштрити. високо. саобразан. / екран.
бресква. гаћице. / рубрика. безвременици. рукавац. / ширење. синтетичка. нагиб. тацница. / револуција. рутина.
пластика. / ...
У Позиву читамо и иронијски осврт
на то како се постаје песник. Улоге су додељене младом песнику и великом татици који наступа као саветодавац. На
научени начин, сугерише иронично
Стојнић, млади песник постаје млади
фашиста. Адекватан начин писања/читања јесте реактивност, никако шаблонизација и проналажење сопственог гласа. Млади песник би требало да прекорачује границе (тела, текста, уметности). Као што painkilleri не уклањају бол
од мене већ уклањају мене од бола који
остаје на истом месту где је и био... други поред мене. спољашњост. не-ја које
прође... позив на саучесништво је талас
коже а кожа је опна... тело омогућава интерпретацију/постојање... У овој књизи тело/глас постаје гест, а према објашњењу из дијалога са јелмилинковиц, то
је гест пенетрирања у тело, текст, уметност. Међутим, на кључном месту у преписци 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 потенцијалне прегнантности.
Позив на саучесништво је књига сачињена од наизглед фрагментарних стихованих и прозних записа. У њој се налазе и записи који су од стране аутора проглашени песмом. Врло експерименталне,
прецизне и сугестивно промишљене реторике, 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 субјекта који је и писац и читалац наступа
као аутор склон аутоцензури и промишљању о интертекстуалним везама са
низом великих књижевника и научника,
од Хелдерлина, Рембоа и Кафке преко
Анштајна до Бодријара и Барта и на крају самог Владимира Стојнића.
Стојнић овом књигом шири тематски и формални простор у коме се поезија креће, враћајући јој комуникативност.
Вербална и синтаксичка структура књи-

ге Позив на саучесништво је парадигматична 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 подразумева аксиоматику другачију од постојеће;
наглашава битност искуства писања а не
чина писања; простор и време нису исконске категорије којима се уписује значење; 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) Горане Раичевић представља, са једне стране,
рекапитулацију досадашњих теоријских
и критичких судова о изабраним српским писцима и критичарима европске,
америчке и српске науке о књижевности, док са друге стране, читаоцима пружа увид у ауторкине субјективне, покаткад, интимне али истовремено сажете и
научно егзактне координате којима настоји да превазиђе све мане парцијалног
приступа књижевности. Есејистичка
збирка текстова организована је, у складу са трима коришћеним методологијама истраживања, у три целине – Историја (I), Теорија (II), Критика (III) - од
којих свака понаособ укључује критичке
осврте и приказе књижевних дела и научно-теоријске, ускостручне литературе

која је у вишедеценијском научном раду
ауторки пружала смернице у проучавању новије српске књижевности. Сабране текстове Горане Раичевић обједињују
три фактора: есејизација одабране књижевно-теоријске грађе, будући да ауторка настоји да повеже различите приступе књижевности (историзам, културни
материјализам, компаратистика), потом,
избор историзма као доминантне методе којом ће се водити у интерпретацијама, и фасцинација Милошем Црњанским, који ће у ауторкиним компаративним приступима бити константа са парадигматичном вредношћу. Избор есеја
као жанра који ће објединити све интерпретације у Другом свету говори о неопходности другачијег приступа већ
„прочитаним“ писцима – попут Милоша 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 књижевна критика: „...есејиста који пише о
књигама, осим што жели да их протумачи и вреднује, увек (је) на путу саморазумевања“, 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 дијалога са традицијом и савременошћу.
Књижевни есеј посвећен Милошу
Црњанском који отвара Други свет подсетиће читаоца на општепознате поетичке одлике раних песмама, романа и путописа Црњанског, кроз критичко промишљање о историјским констелацијама
(Први светски рат) које су условљавале
његово стваралаштво. Горана Раичевић
прави преглед најважнијих и до данас у
књижевној јавности најприсутнијих тумачења раног стваралаштва Милоша Црњанског, дајући свој допринос увођењем
посебне истраживачке оптике – историзма. У другом есеју из Другог света ауторка наставља да се креће кроз књижевна
дела која носе идеолошко бреме, те ће историцистичком 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 транспонован кроз психолошку утаначеност ли-

кова (М. Лалић, Д. Ћосић, Б. Ћопић, О.
Давичо), до романа у којима је ратна тематика потиснута разрешењем егзистенцијалистичких конфликата (М. Селимовић, И. Андрић, Б. Пекић и С. Селенић).
У наредном есеју ауторка се још једном
враћа делу Милоша Црњанског, овог пута уз много јачи лични доживљај, „малу
личну опсесију“ српским писцем кога види као генијалног ствараоца. У есеју У
трагању за зорњачом: Црњански и његова Сербиа ауторка покушава да одгонетне природу јаза који дели живот и дело
Милоша Црњанског, да образложи његово конвертитство, удвориштво према
различитим режимима, кокетирање са
фашизмом. На основу ауторкине аргументације, засноване већином на историцистичким тезама (проучавање војвођанског контекта2, последица рата, социјалних 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 дозвољено да буду лоши људи. Водећи аргумент
којим ће се ауторка упустити у апологију
пишчевих неспоразума са светом јесте вера Црњанског да је „у идеји а не материјалности тражио виши и савршенији облик постојања од материјалним законима
ограничене људске егзистенције“3, при
чему ће ауторка наћи своје потврде не само у материјаним и културним околностима већ и у историјским есејима Црњанског о Карађорђу, светом Сави, у прототипу мушких јунака меланхолика (Петар Рајић, Вук и Павле Исакович, Рјепнин) које прате осећања неиспуњености,
измештености и чежње за утопијски пројектованим идеалом. Есејом Фрушка гора
у српској књижевности XX века Горана
Раичевић покушава да разоткрије утопију завичаја, Срема, коме се Црњански враћао након свих странствовања, анализирајући дионизијску поезију радости опевану у Љубави у Тоскани, Стражилову и
есеју о Васи Живковићу, претечи Бранка
Радичевића. Странице су посвећене културној историји Сремских Карловаца, вароши која је инспирисала песнике стражиловске линије јер је у у себи спајала
највеће контрасте, изазивајући носталгију за временом које је прошло. Горана Раичевић покушава да са становишта књижевног историчара утврди узроке пропадања једног од највећих политичких, верских и културних центара српског народа кроз евоцирање портрета његових становника присутних у сећањима писаца
мемоарске и аутобиографске прозе (Дејан
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Медаковић, Теодора Петровић) али и
књижевних великана попут Бошка Петровића који се својим историјским и романтичарским духом дао свој допринос
очувању наслеђа Милоша Црњанског.
Промишљање о приповедној прози Вељка Петровића такође је у знаку Сремских
Карловаца као града славне историје који је оставио трага како у животној биографији писца тако и у неколиким приповеткама.
Потврду валидности историзма као
књижевне методологије која прожима
већину есеја из Другог света ауторка
проналази у делу Сретена Марића, трудећи се истовремено да савремену српску науку о књижевности подсети на
значај једног од врхунских познавалаца
западног књижевног канона код нас, који се, као врсни познавалац хуманистичких дисциплина, приближио својом
склоношћу ка биографизму и позитивизму књижевној теорији Стивена Гринблата, остајући притом свестан индивидуалистичког приципа књижевног дела.
Исту методологију следи и Горана Раичевић у својим есејима о књижевности.
У последња два есеја из историје књижевности ауторка размишља о двема
српским књижевницама, о трагици усамљености и неиспуњења женског начела Исидоре Секулић, о њеној чежњи за
женственим коју нису угушили ни њено
образовање, духовна снага, ерудиција,
строгост, и Биљани Јовановић која је, сасвим супротно, у својим романима (Пада Авала, 1978; Пси и остали, 1980), феминистичком субверзивношћу и женским писмом пружила савремено откровење телесности, еротике и сексуалности
жене, њене пробуђене свести о потреби
да подрије мушку цивилизацију, патријархалност мишљења и мушки дискурс.
Есеји посвећени теорији књижевности почињу двама есејима о есеју као
мултижанру који је остао тежишница
интересовања и научног рада Горане Раичевић. Ауторка прави синтезу најзначајнијих теоријских теза које су написане о жанру есеја, од Мишела де Монтења, Вирџиније Вулф преко Макса Бензеа, Жана Старобинског и Михаила Епштејна 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 дискусије о есеју око чије су се неодређености, субјективности, хибридности и
фрагментарности спорили немачки фи/52/

лозофи Ђерђ Лукач и Теодор Адорно,
чиме је заправо започео далекосежан сукоб филозофског (које трага за етичким,
естетичким, онтолошким, метафизичким апсолутом) и антифилозофског (које у традицији постструктурализма и деконструкције одустаје од концепта истине) 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 покушала да приближи недовољно компетентним читаоцима дело канадског
структуралисте, трудећи се да осветли
неке од водећих идеја-водиља у делу које је скоро нечитљиво због свог „езотеричног“ језика и терминологије која је
неретко вишесмислена. Једна од најкомплекснијих идеја која захтева квалификованог критичара, каквом се показује
ауторка Другог света, јесте Фрајева класификација критике на четири врсте
(историјска, етичка, архетипска и реторичка критика), при чему се Горана Раичевић посебно задржава на синтези и
експликацији начела архетипске критике. На Фрајеву интертекстуалну перспективу ауторка надовезује сажету рекапитулацију најважнијих теоријских постулата из знамените Антитетичке критике Харолда Блума, истовремено дајући свој допринос тумачењу поезије Милоша Црњанског, овог пута користећи се
Блумовим концептом страха од утицаја, утолико пре што је у антитетичкој позицији Црњанског, који страхује од
утицаја песника-претходника и видовданске етике, ауторка препознала блумовско начело „погрешног“ читања родољубиве поезије.
У делу Светозара Петровића Горана
Раичевић ће пронаћи потврде за коцепт
који и сама заступа, за историцистичку
методу по којој је књижевно дело условљено везама које успоставља са временом свог настанка али и временом у којем се чита и тумачи, те је ауторки близак и Петровићев елиотовски, синхронистички поредак историјског времена,
који не дозвољава поделе на затворене
епохе, парадигме и епистеме. Желећи да
укаже на облике екстремнијег историзма
попут постколонијалне критике, ауторка пише кратак приказ студије Оријентализам Едварда Саида, приказујући
политички дискурс који се ишчитава из
дела Ј.В.Гетеа, В.Игоа, Џ.Бајрона, Г.Флобера, и других писаца западних канона
који су перципирали Оријент већином
кроз скуп клишетираних представа, сте-
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реотипа и предрасуда.
Трећа категорија есеја у целости је
посвећена критичким освртима на значајне студије српских проучавалаца
књижевности: Николе Страјнића, Мирослава Егерића, Недељка Јешића, Миливоја Ненина, Радована Вучковића,
Славка Гордића и Владимира Гвоздена.
Ауторка се свим књижевним посленицима 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 контекст проблема који доминирају и нашим временом, заступајући идеју о суштинској непроменљивости људске
природе и свевремености етичке и филозофске димензије грчке лирике. Тезу
америчког филозофа Ричарда Рортија о
утицају постхегеловског историзма Горана Раичевић препознаје и у делу Мирослава Егерића (Срећна рука, 1994; Дух
и чин, 2000), који је традицију Јована
Скерлића обновио, подржавајући принцип историјског начина промишљања
литературе (идеја о томе да је свака реч –
„реч у времену“), при чему ауторка не
заборавља да истакне и Егерићеву посвећеност тематизацијама људске трагике у
интерпретацијама Дисове поезије и
осветљавању располућености између духа, односно, мисли и дела у романима
Меше Селимовића. Импресионираност
ауторке делом Милоша Црњанског долази до изражаја у есеју посвећеном студији Недељка Јешића Млади Црњански
(2004) која је помогла Горани Раичевић
да реши мистерију дискрепанције између личности и дела Милоша Црњанског,
сакривену у његовом осећању туђинства
и стремљења ка идеалу домовине и заједнице. Јешићеву студију ауторка приказује 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 периода 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 Раичевић обухвата и приказе и оцене двају
зборника радова, посвећених поетикама
Александра Тишме и Миодрага Павло-

вића. Осим што се читалац у сажетој
форми може обавестити о најзначајним
интерпретацијама српских проучавалаца књижевности, ауторка даје и свој допринос проучавању, тумачећи аутопоетичке 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 следбеника, М. Павића или Г. Петровића.
Историцистичка перспектива Горане
Раичевић пробија се и у приказу збирке
сакупљених писама српских писаца Миливоја Ненина (Ситна књига, 2007) којима се донекле реконструишу фрагменти српске културне историје. Компаративна метода је поред историзма друга
методологија којој се ауторка приклања,
те је приказ Модерног романа двадесетог
века (2005) Радована Вучковића логични
избор есејистичког промишљања. Екстензивна историјско-компаративна студија којом су обухваћени токови романескног жанра у европској и америчкој
књижевности постаће идеалан оквир за
контекстуализовање српске књижевности (примера ради, за тумачење Нечисте
крви Б.Станковића кроз анализу романа
Т.Мана и М.Пруста, Дана шестог Р.Петровића у авангардној провенијенцији
Уликса Џ.Џојса итд.). Књигу есеја о књижевности Горана Раичевић окончава постављајући релевантно питање о својству и месту књижевности у савременом
добу, прво кроз кратко тумачење романа Агнец (2007) Милете Продановића на
примеру савремене девалоризације религиозних симбола а потом и кроз приказ књиге Владимира Гвоздена Чинови
присвајања: Од теорије ка прагматици
текста (2005), у којој се, као и у Продановићевом роману, траже узроци савременог скретања ка спољашњим односима књижевности и друштва, покрећу се
питања историје, идеологије, институције књижевних студија, отвара се проблем
националног, политичког, породичног,
културног идентитета као конструкција
које ће савременим писцима омогућити
да уоквире своје искуство у времену потпуног 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 стадијум да може значити било шта (након
деконструкције у којој не значи ништа),
јесте питање да ли ће савремени свет, који је на почетку новог миленијума у општем 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 књизи есеја Други свет постало је структурално, обликотворно и идејно начело
које се разгранало кроз историјске, критичке и теоријске тектове, повезане жанровским и методолошким конвенцијама
које су Горани Раичевић пружиле интерпретативну слободу какве је лишена традиционална 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 јунаке 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.
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ДОК ВРАПЦИ
ВЕДРО ПРИЧАЈУ
Врапчева прича – Изабране
хаику песме из Едо периода,
избор и превод Хироши
Јамасаки Вукелић, Танеси,
Београд, 2011.

Данас, када људи широм Србије пишу хаику, збирка попут Врапчеве приче
драгоцени је допринос расветљавању
ове кратке, а у исти мах изузетно сложене песничке форме. Преводилац Хироши Јамасаки Вукелић направио је пажљив избор и љубитељима хаикуа
представио осамдесет једну песму тридесет три јапанска песника из Едо пе-

риода (1603−1867). Овај период јапанске књижевне историје значајан је јер
управо тада хоку, почетни тростих венца уланчаних стихова, од 5/7/5 слогова,
почиње да се јавља као самостална
форма која касније добија назив хаику.
Приређивач је песме разврстао према
традиционалним принципима, тако да
збирка почиње поглављем „Нова година“, за којим следе четири годишња доба, почев од пролећа. Такође, пружио
нам је увид у историјат хаику песништва у Јапану, дајући значајне информације о песницима заступљеним у
збирци. Збирка је понела име Врапчева
прича (Suzume no monogatari) према песми из првог поглавља:
„Нова година. / Ведро небо и врапци
/ ведро причају.“ (25)
Хаику је кратка форма, у којој је
сваки од седамнаест слогова од подједнаке важности, тако да евентуални прекобројни слог увек има одређену функцију у стиху. Чињеница да је број слогова у преведеним песмама уједначен са
оригиналом, наговештава уложени
труд преводиоца и приређивача ове,
али и претходних хаику збирки попут
Свенулог поља или Магленог звона. Јер,
преводи хаику стихова доступни нашим читаоцима углавном су посредни,
са других језика, где је већ нарушена
метрика или позиција дијарезе. Најчешће је реч о слободним препевима, у
којима је песникова права идеја замагљена или потпуно изгубљена. А преводилац хаику поезије мора познавати
класични јапански језик и књижевност,
и мора бити свестан важности версификације у јапанском стиху. Управо у
овој збирци испуњени су ти неопходни
предуслови да превод хаику песме буде
веран оригиналу.
Сваки одабрани и пажљиво преведени хаику допуњен је подробним објашњењем које разјашњава околности под
којима је настао и расветљава израз за
годишње доба, киго.1 Захваљујући таквом пратећем тексту читалац је у стању
да се увери до које мере се његово тумачење стихова поклапа са њиховим правим значењем. Тако је, на пример, песник Гекеи крај самртничке постеље
свог учитеља написао хаику који, сам по
себи ефектан, постаје потресан када сазнамо његов претекст:
„Шест ујутру је: / заурла и следи се /
звоњава звона.“ (111)
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Како објашњава преводилац, „глаголом ‘заурлати’, метафорички је описан
горак плач окупљених ученика, док је
глаголом ‘следити се’, који је уједно и киго за зиму, прецизно осликано стање њихових душа.“ (Исто)
Међу песницима који су се обрели у
Врапчевој причи су и ученици и следбеници Мацуо Башоа (1644−1694), по многима највећег мајстора хаику стиха. Башоова величина јесте у томе што је успео
да створи озбиљну поезију од нечега што
је раније углавном била игра речи и забава у доколици. Он се трудио да искрено опише оно што је видео, помислио
или осетио, али је исто тако био дубоко
уверен да процес настанка поезије подразумева дубоки мисаони напор. Башоова поетика није западала у учмалост и
једноличност, већ се мењала и напредовала. Различитим поступцима Башоови
стихови добијали су на свежини и духовитости, осавремењивани су, и то је био
један од начина да се песник избори са
стегама наслеђених правила. И његови
ученици су се, сходно сопственим афинитетима, проналазили у различитим
Башоовим стиловима. Тако су се Кјораи
и Ђосо определили за „башоовски“ стил
из времена када је велики хаиђин, користећи интертекстуални поступак, традиционалним темама и мотивима давао
ново рухо и свежа значења. А када је Башо мотиве за своје стихове почео да
проналази у свакодневном животу, његове песме постају лишене узвишености,
док су истовремено обогаћене новинама
попут колоквијализама. Тај нови стил
назива се каруми (лакоћа) и прихватају
га песници Санпу, Јаба, Ецуђин, Хокуши
или Какеи.
Пола века после Башоове смрти више песника ујединило се под геслом
„Вратити се Башоу“. И ови песници, названи „песницима Препорода“, заговарали су различите башоовске приступе поезији. Док су се, рецимо, Рјота или Ранко залагали за „јасну и једноставну поетику каснијег Башоа“ (15), Кјотаи је „више показивао наклоност раном Башоу“
(Ibid), а Ширао се представљао као наследник „башоовског“ стила. Најзначајнији међу њима је Јоса Бусон
(1716−1783), који је прихватио Башоово
уверење да хаику песник треба да гради
и унапређује свој сопствени стил уместо
да подражава стил свог учитеља. Према
Јамасакијевим речима, Бусон „не само да
је око себе окупио значајне песнике, већ
су му долазили, тражећи сарадњу с њим,
и они који су већ имали своје школе и
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неговали различите поетике“. (14)
У песмама збирке Врапчева прича
могу се видети разнородни приступи хаику поезији. Тако хаику може бити песникова исповест, попут Кикакуовог
признања да ужива у алкохолу (76), па
чак и одраз свести о родној неравноправности (53). Из стихова можемо сазнати о свакодневици у времену када су
настајали и јасно се може сагледати у којој су мери животне прилике утицале на
емоције којима је хаику обојен. Песма
може бити сећање на минуле године и
неки другачији живот који је песник водио пре него што се посветио поезији
(99), као и извор података о његовом
бивствовању, личним успесима, радостима или трагедијама. И пролазност
овога света представља честу тему хаику
стихова. Непостојаност се метафорички
може изразити кроз одређену временску
појаву или природни елемент.
Спрега природе и хаику поезије
представља отелотворење чврсте везе
између природе и живота Јапанаца. О
томе говори и сама чињеница да сваки
хаику мора садржати израз за годишње
доба, киго. Једино се разликују начини
на које је песников доживљај природе
уткан у песму. Одређени стихови указују на свевременост тока природе, други су ту да би се направио упечатљив
контраст, а некада песник једноставно
није могао одолети лепоти призора чији је сведок. Један од таквих је и хаику,
настао док је песник покушавао да разазна границу између мора и неба, у
оно доба када се ноћна тама преображава у свануће:
„Кратка летња ноћ. / Од неба се одваја / та боја мора.“ (66)
Песници Препорода успели су у
свом науму, и до краја XVIII века хаику
песништво се вратило под Башоово
окриље. Међутим, омасовљење које је
наступило одвело је хаику поезију у деградацију. Ипак, почетком наредног века, из мора медиокритета издвојило се
једно изузетно песничко име. Био је то
Кобајаши Иса са својом изузетном и
оригиналном поетиком коју одликује
искреност у исказивању сопствених осећања, узрокованих пре свега личним
трагедијама. Уз Башоа и Бусона, Иса
представља највећег јапанског хаику песника, а ипак се веома разликује од њих.
На свом трону стоји усамљен и без следбеника. Поезија му је јединствена по својој једноставности и непосредности, али
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често представља и превише јасан одраз
прљавог, збрканог и окрутног света, у
којем ту и тамо никне понеки изданак
истинске лепоте и радости. Иса је препознатљив по отвореном изражавању личних емоција и саосећајности са патњом
слабашних, а нарочито нејаких животиња и деце. Исина самилост и људскост
сублимисане су у једној од његових најпознатијих песама:
„Хеј, врапчићу мој, / склони се, склони се с пута! / Туда пролазе коњи.“ (48)
Са Исом се завршава ово обиље хаику стихова из Едо периода, прикупљених
у збирци Врапчева прича, и истовремено се отвара потреба за неком новом
збирком, у којој би се нашли стихови из
времена реформаторског рада песника
Масаоке Шикија (1867−1902), када се хоку коначно сасвим одваја од уланчаних
стихова и осамостаљује као независна и
призната поетска форма под именом хаику.
Хаику поезија је доказ да су три кратка стиха, уколико су технички добро осмишљена и лишена баналности, сасвим
довољна да искажу најразличитија осећања и расположења, сложене животне
приче, као и дубокоумне филозофске,
религијске или социолошке ставове. Као
и било који други песник на свету, и хаиђин жуди да открије смисао живота, а на
читаоцу је да одгонетне тајну коју нам је
песник завештао. Зато се хаику поезији
изнова враћамо, сваки пут проналазећи
неку нову истину у тим речитим стиховима.
1
Хаику мора садржати киго, реч која указује на годишње доба у којем је песма настала (рецимо трешњев цвет за пролеће или снег за зиму). На крају збирке налази се индекс кигоа.
(115−116) Осим тога, тростих је после другог
или трећег стиха пресечен на два дела дијарезом, тј. речју која се назива киреиђи (то је обично усклик ја или кана). Та два дела хаикуа међусобно се допуњују, иако стоје донекле независно један од другога.

Драган Бабић

БЕГ ИЗ
СМАРАГДНОГ
КАВЕЗА
Емсура Хамзић, Смарагдни
град, Дневник, Нови Сад, 2011.

Комбинујући најбоље елементе поезије и прозе, неки аутори долазе до
књижевних израза који пружају занимљиве спојеве широког опсега. Можда
се управо у њима крије потпунија поетика, те се примерима поетско-прозног
писања мора посветити посебна пажња
управо због споја лирских делова и јасно дефинисане прозне форме. Међу
њима је и збирка кратких прича Смарагдни град.
Емсура Хамзић не само да не пориче да комбинује прозне и поетске утицаје, већ их врло свесно изражава и на
њима заснива своје приче. Она истиче
своје песничке корене, али напомиње и
то да се у прози боље изражава – „Но,
чини ми се, да можда највише успијевам у приповијеци да искажем емоције, погледе на ствари, на есенцију онога
што чини једноставним или компликованим људски живот“.1 Стога не сме да
чуди лиричност Смарагдног града: она
је слабија у односу на претходну збирку прича, Вечери на Нилу, али свакако
битна и приметна, а огледа се у ауторскoм увиду у ток свести јунака, њиховe исказe и описе предела који се не могу увек одредити као искључиво прозни. До оваквог израза долази се спајањем две блиске форме писања, а присутна хибридизација може само да поспеши читање. Збирка је подељена у
три циклуса од по шест прича, што
призива асоцијације на шејтана, зли
усуд и тзв. ђавољи број, чиме упозорава
да дело није пријатно, весело или лагодно. Тај поступак је присутан и у Вечери на Нилу, збирци са тринаест прича окружених прологом и епилогом.
Док ова збирка почиње рођењем протагонисте прве приче, а завршава се
смрћу јунакиње последње, чиме описује јасну путању којом се крећу животи
свих јунака, ситуација у Смарагдном

граду је промењена. Свака целина има
засебан развој, централну тему и мисао:
прва приповеда о двоструко реализованом идентитету ликова, друга се бави
животом који подсећа на затвор, док се
у трећој ауторка посвећује углавном савременим јунацима чијим животима
владају промене, смрт, индивидуализам, насиље и љубав.
У првом циклусу, „Скарабеј од жада“, нашле су се три приче из претходне збирке ауторке: „Исмаил“, „Мисирско проклетство“ и „Смарагдни град“.
Оне овде имају промењену улогу, а тиме захтевају и ново читање. Узрок томе
понављању није пуко попуњавање
збирке, већ намера Хамзићеве да приче
стави у измењен контекст и формира
структурне и тематске везе са збирком
у којој се сада налазе. Тако оне укључују раније наведене теме и мотиве овог
циклуса, али их, за разлику од остале
три приче, обрађују на начин који је
сличнији збирци Вечери на Нилу.
Управо из тог разлога Смарагдни град
треба читати паралелно с њом, или барем непосредно након ње, јер се тим
поступком појачава и обогаћује читаочев доживљај. Такође, још једна прича
првог циклуса, „Видилац“, као и једна
из средишњег, „Соба А“, биле су објављене у Летопису Матице српске током 2006. и 2008. године, те се због тога
не може рећи да је ова збирка у потпуности нова, али њен садржај свакако јесте актуелан.
Оно што се памти као најупечатљивије и можда најоригиналније у овом
делу јесу карактеризација јунака и начин на који их ауторка приближава читаоцима. Њени протагонисти су људи
који стварају историју, али и митове
различитих култура, цивилизација и
традиција. Преузимајући управо те
утицаје, Хамзићева спаја јунаке турског, египатског, балканског или потпуно непознатог порекла да би приказала једнакост њихових судбина и исхода. Ту шароликост доказују имена
протагониста (у причама у којима се
она појављују, за разлику од оних у којима јунаци остају неименовани или
под маском родно одређених заменица) и указују на дијапазон поднебља у
којима би се могла одвијати радња. Она
варирају од скоро страних и можда далеких Исмаил, Камус, Клеа, Мнемијан
и Херман, до модерних и „обичних“
Хенри, Мили, Милентије Сокић, Станислав, Гаврило и Катарина. Читалац
их примећује и памти, а евидентна пре-

цизност приликом њиховог одабира
наводи на закључак да се универзалност самих прича постиже тиме што су
неке од њих могуће и оствариве било
где у свету, а о тачном одређењу њиховог места радње могу да сведоче само
имена протагониста. Животни позив
одређеног броја ликова је такође битан:
они су сликари, скулптори, музичари,
књижевници. Њихова креативна егзистенција представља метафикционални
приказ стваралачког процеса саме
ауторке, али и увид у свест оних који
свет посматрају очима уметника. На
крају треба истаћи интересантну тенденцију да се животи јунака окрећу око
предмета који као да имају неку магијску моћ. Овај мотив је уведен у збирци
Вечери на Нилу (свакако најјаснији
пример јесте прича „Јантарски круг“
која описује јунакињу чији пријатељи
умру након што она не успе да види
њихов лик у јантарном ђердану), а овде
се остварује у неколико прича: због наушница од жада јунакиња „Наушница“
поистовећује се са египатском краљицом и верује да је њена реинкарнација,
оживљавање портрета у причи „У ћелији“ као да тера јунака у лудило и/или
смрт, скулптуре мучених људи доводе
до пропасти њихових власника у причи „Саблазан у долини“, а списак забрањених радњи потпуно мења живот јунака приче „Боја страха“ и кулминира
његовом смрћу. Сви ови примери указују на мистериозну моћ коју протагонисти прича, оправдано или не, придају предметима у својој околини и како
због тога пропадају, тако да они заиста
постају „необјашњива сила која дјелује
погубно на власника“.
Истражујући ову збирку, читаоци
могу да посете неочекиване пределе,
упознају мистичне ликове и идентификују се са њиховим трагичним судбинама. Такође могу – а то је можда и најбитније за ову форму – да присуствују
битним, пресудним и драматичним
тренуцима који мењају животе протагониста, да заједно са њима доживљавају епифанију свакодневице. Кратка
прича треба да промени и јунаке и читаоце, да би у ограниченом простору
довела до најјачих емоција и катарзе, а
управо то Емсура Хамзић постиже у
збирци Смарагдни град.
1
Драгана Белеслијин, „Зар данас постоји
занимање писац? Разговор са Емсуром Хамзић“,
Летопис Матице српске, књ. 485/6, Нови Сад
(2010), стр. 1117–1131.
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БЕСЕДА
Мирослав Максимовић

БИБЛИОТЕКА
д говорника са оваквом биографијом, очекује се да, у
оваквој прилици, говори о поезији. Имао бих шта да
кажем на ту тему. Али, поезија је део културе – један од њених избрушених креативних врхова – а култура је низ појединачних, малих а континуираних радњи и прегнућа, каткад неприметних. Знамо важну улогу поезије у одржању
националне свести у вековима ропства и у духовној припреми обнове српске државе у деветнаестом веку, али питање је да ли смо свесни важности културе у очувању, па и
у развоју данашњег српског друштва. Народи који имају јаку културну основу, и свест о њој, лакше се опорављају од
пораза и развијају, и у привреди и у свему осталом. Народи
који су ту основу и свест изгубили, или их немају у довољној мери, лакше губе и све остало. Култура се ослања на институције, и кроз њих развија, као уосталом и сав друштвени живот. Пошто се налазимо у библиотеци, веома важној
институцији културе, вечерас ћу додати неколико речи
слави Библиотеке!
То ће бити сећање на две библиотеке.
Прва се налазила на Грбавици, у Сарајеву, где сам живео од пола четвртог до краја седмог разреда основне школе. У ту општинску, или библиотеку месне заједнице вероватно сам ушао тражећи школску лектиру, али сам у њој
одмах открио огромно и примамљиво море прво тзв. омладинске, а затим и друге литературе: Карл Мај, Сјенкевич,
Валтер Скот, Жил Верн и низ других романописаца, све до
нашег Јанка Веселиновића и хајдука Станка. Није било
(радног) дана да не уђем у библиотеку са књигом коју сам
прочитао, а изађем са оном коју ћу читати до сутра. Само
су веома обимне књиге остајале код мене дан-два дуже. Кад
накнадно размишљам о узроку те нагле и неутољиве жеђи
за књигама, претпостављам да је у питању било откриће да
је живот (свет) занимљивији, чудеснији и смисленији него
да је само игра с клинцима на улици и да се у самоћи читања безболније и дубље улази у однос с другим људима него
у свакодневним контактима.
Друга библиотека се налазила у Гимназији, у Книну, где
сам, након завршетка основне школе у Загребу, провео све
четири гимназијске године. Мој разредни старешина и
професор енглеског Светозар Рађеновић био је човек активног духа и није се задовољавао рутинском професуром.
Рецимо, основао је драмску секцију гимназије (тако сам започео и, срећом, брзо окончао глумачку каријеру), која је
играла представе, за грађанство, у Книну и околним местима, све до Бенковца. Водио је и тзв. професорску библиотеку (постојала је и ђачка, са књигама из гимназијске лектире). При крају трећег разреда, питао ме је (претпоста-

О

/56/

КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.130-131

вљам, не случајно, већ ме је био прочитао) да ли бих хтео
да, током распуста, средим ту професорску библиотеку. И
тако сам цело лето провео исписујући и слажући каталошке картоне и претражујући полице. Схватио сам зашто је
проф. Рађеновић сваке јесени путовао у Београд, на Сајам
књига: библиотека је имала не само књиге неопходне професорима за наставу, него је била пуна најновијих издања,
нарочито из књижевности, српске, југословенске, светске.
Издвајао сам све што ме је интересовало и носио кући да
читам. Пошто сам у то време већ био почео да повремено
пишем песме, посебно сам тражио тзв. модерне песнике.
До тада сам читао само песнике из лектире, а сад сам се први пут срео са именима и текстовима српских надреалиста,
Попе, Павловића и неких млађих, али и са низом француских, енглеских, немачких и ко зна све којих до тада преведених песника. Био сам веома збуњен, у некој врсти шока. Осећао сам да у тој поезији има нечег, али нисам знао
чега, да треба да се дивим, али нисам знао чему. Та збуњеност је повећана наредне године, када се моја породица
вратила у Београд, и када сам уживо гледао и слушао песнике на тада бројним књижевним трибинама. Закључио
сам да је грешка у мени, да не разумем модерну књижевност. Али тај закључак ме није одвојио од књижевности,
него ме довео, после 2–3 године мука, до открића тзв. властитог језика. Вероватно бих писао песме и да није било
шока у библиотеци книнске гимназије, али је тај шок сигурно утицао на касније писање.
Ове две приче сам испричао у нади да и данас, овде, у
Обреновцу, има младића и девојака који ће, упркос свему,
у овој библиотеци почети да откривају живот и себе у њему. У библиотеци – а где би другде? – зачиње се истинска,
честита елита – неопходна сваком народу – она која је
спремна да ради за заједничке интересе бар колико и за
личне.
Беседа на додели награде „Библиос“ коју додељује
библиотека „Влада Аксентијевић“ из Обреновца.

ЈЕДНА ПЕСМА
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.

Р

ефлексије из оштећеног живота – овај израз,
позајмљен из поднаслова једне књиге Т. В.
Адорна, подесан је да одреди домете социјално (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. Непристајање на наметнуте вредности пре него борба
којом би се неке нове вредности наметнуле. Подухват унапред осуђен на пропаст, и можда управо зато морално супериоран, можда управо зато
једна од ретких могућности херојског држања данас и овде.
Човеку живот оштећује други човек, ако је само довољно моћан. Слике моћника у овој песми
Србе Митровића су слике бешчашћа, властољубља 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 најпознатији иронијски приговор, овај исказ има важну улогу у динамици саме песме. Да, моћници су
и брбљивци, али не допустимо да се тиме засенчи питање – шта то важно они не знају? Интерпретативно 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 толико 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, добровољно 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 лечи, ништа не мења, само успоставља разлику и
показује. Жигоше.
Саша Радојчић

