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ЈЕДНА КЊИГА

П

ојачано занимање историјске науке и историчара за оне мање познате области прошлости, као
што је историја свакодневног живота, подстакло
је историчаре Наташу Милићевић и Душана Никодијевића да приреде за објављивање дневничке белешке које је Драгутин Ј. Ранковић, пензионисани чиновник и
становник Београда, водио током Другог светског рата,
од 5. септембра 1941. године па све до 31. августа 1944.
године. Приређивачи су их нашли у фонду Народне библиотеке Србије, а библиотеци их је поклонио сам Драгутин Ј. Ранковић, са жељом да се не користе и не публикују до 1960. године.
Стручна и шира читалачка јавност је објављивањем
дневника добила могућност да се упозна са једним посебно драгоценим историјским извором о животу Београђана под нацистичком окупацијом. Посебност произилази из чињенице да је његов аутор, за разлику од
сведочења истакнутих личности (политичара, генерала,
књижевника), готово непозната личност, припадник
круга „обичних људи“ чији се живот одвијао ван јавне
сцене. Тиме је омогућено сагледавање окупације из перспективе такозваног „малог човека“ и његове свакодневице. Истовремено, историјска наука је добила одличну уводну студију, која са дневником чини складну целину. У њој су приређивачи настојали да припреме читаоца на читање дневника, пружајући му неопходне податке о документу који приређују и проблемима о којима говори, али и упознајући га са разним темама из живота Београђана: исхраном, одевањем, снабдевањем
огревом, ценама, пијацама, гласинама, пропагандом,
осиромашеном „друштвеношћу“, моралним изазовима

и другим питањима која су у то време радикално мењала живот људи и њихову предратну свакодневицу.
Међутим, без обзира на ту припремљеност, читалац
доживљава изненађење увидом у богатство и разноврсност садржаја дневничких белешки Драгутина Ј. Ранковића. Он једноставним и допадљивим стилом, кратко и језгровито, често готово хроничарски, бележи како
је изгледала свакодневна борба, његова и његових суграђана, за преживљавање. Он пише о данима са хлебом без меса, данима са месом без хлеба, данима и без
хлеба и без меса, данима без готово икакве хране, начинима како су набављали најнужније животне намирнице, тешкоћама у набавци одела, обуће, огрева, гласинама и предсказањима, директивама којима су окупационе власти покушавале да контролишу живот града, црној берзи, нестанку Јевреја, одвођењу на принудни рад,
бахатости окупатора, бедном понашању колаборациониста, ставу белих Руса, себичној појави код једног дела
Београђана, да у време општег страдања траже личну
забаву, савезничким бомбардовањима, надама и страховима за судбину српског народа..., али и физичким
променама које је Београд доживљавао.
Објављивањем дневника Драгутина Ј. Ранковића
приказана је недовољно позната и мало истражена
страна живота Београђана под окупацијом. То је она
страна коју историчар, загледан у архивске изворе, тешко може да докучи. Шира јавност је добила узбудљиво
и аутентично сведочанство о историји ратне сакодневице које се чита готово у једном даху.
Предраг Ј. Марковић
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ПОЕЗИЈА
Ненад Јовановић

НА РАДОСТ БИЉА
РАЗУМЕВАЊЕ

KYRIE

Док сам базао Хаваном, поче – на радост биља –
да пљушти тропска киша. Заклон
потражих испод прве надстрешнице, где је
већ стајала столеће стара жена.
Иако јој дадох до знања да не разумем шпански,
причала ми је: час
осмехнута, час намрштена. У једном
тренутку би јој се десница са зембиљем
нашла у ваздуху. У другом,
положила би на усне прсте друге руке и
завртела главом.

Изразићу се ја, изразити
цртежима у праисторијском стилу
чији ће постисторијски дух рефлектовати њихова

Спуштала је глас и подизала га.
Показивала сад небо, а сада север
– куда се, ваљда, беше упутила –
све док пљусак, сат касније, није престао.
Ни сад, годинама након тог догађаја, не
престајем да се питам да ли би разумевање
старичиних речи ишта променило у мом животу
осећајући како ми то питање, мало по мало,
успорава крв.
Одговора за сада нема.
Појавиће се, знам, када крв буде
заустављена.
На радост биља.
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ефемерност
А после – стицаћу новац за хлеб
и млеко (Христово тело и крв),
за невидљиво дете (вакцине, колеџ),
да и не спомињем њену неприкосновеност –
кирију.
Kyrie
чуће се упркос бонго бубњевима
од којих покућство дрхти попут људи што
у пустињску ноћ уђу без џемпера
Разлика између планете и мене почива
у неуморности ове прве:
она се врти. Она је
херој капиталистичког рада
(Почиваћу ја, почивати)

VIVERE
Текућа и прошла година су као нокат и месо. Од
првопоменутог материјала је сачињен поп,
од другопоменутог паства
Вољу за животом изражавај гласом јачине
између 15 и 30 децибела.
Под
богомоље сија сјај је по
дефиницији туђин.
Ако кажеш:
пупи лишће чија је пролазност вечита,
као да мантију облачиш наопако
(тако
да сви могу да виде који ју је то Италијан
дизајнирао)
и потом питом искорачујеш у свет:

блатиште у које су чврсто пободени
милиони кредитних картица
(Io voglio vivere. I–
o, i–
o i, –
o!)

ХИМНА ПРОСТОРА
Моју жену и мене портретисао је дим.
Тамо где се бело грожђе зелени
и где се црвени црно.
Када смо при оклевању поклекли,
спирала лавежа се рашири попут галаксије:
од питоме ка дивљој градњи.
Иза седам мора и гора, нано,
на врх језика.

ОКРУГЛОСТ
Тог дана у Њујорку само
шест речи људског рода
не би изговорено.
Регрутоване из срца таме,
рак-црвене индивидуе зидаху
пиједестал за Сунце.
Новине са вешћу о томе
рекламирао је цијук коме ни
ЦИА не зна порекло.
За то време су галебови пуни рума
небом описивали путању округлу
као просветљени Гаутама Сидарта.

„ХЕЈ-ХО“
Застарела је НАСА и Уједињене Нације.
Застарели су дневни листови и
јесење лишће.
Све важне послове човечанство је обавило:
пословице су застареле.

већ нагло (као рачунари), у овом
слалому низ последице, у
слалому између узрока?
Застарева и то питање:
пре него што га понесе на рециклажу,
пепељасти радник промрмља: „Хеј-хо.“

ЗАГОНЕТКА
Ако немамо ни куче ни маче, а свемир
и једном и другом животињском врстом обилује,
који ми то простор настањујемо?
Онај далеки, далек од мора, где се
смрт увек на погрешном месту обзнани:
у чаши пива с пет капљи табаско соса,
вицу који су сви одавно чули,
црвеној бојици која црта е-ка-ге.
Уз срушене куће хода Џон Смит и баца
сенке кућних љубимаца који власника
неће пронаћи.
Сјакти, сјакти небеска небулоза.

СЛЕД
Таман што се истина задевојчила,
окрвавише воде.
Тандркање великих кола прекиде
великог медведа зимски сан.
Киша је пратила плуг, и рђа кишу.
Нуђах име свему што земља рађа. И –
све га одби: Биберче
ми из Индије посла празну дописну карту.
Љубав је промаја прошла кроз мене
док сам изводио формулу мржње. Кад
умрем, укључите телевизор,
отворите тај прозор у свет:
биће емитована емисија о Лорки.

Како то, mon amour, да нисмо
остарили поступно (попут коња),
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.132–133
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ПРОЗА
Ђорђе Писарев

СВЕТ КОЈИ ТОНЕ
У ПОТПУНИ ЗАБОРАВ
С

едео је за малим столом на полуотвореној тераси, дубоко заваљен у крајње неудобну, гломазну и глувонему,
богаљасту фотељу која му је заробила тело у крајње неудобном положају. Светлуцави врцави коктелчић са сунцобранчићем и сламчицом избацивао је облачиће разнобојних балончића.
Она се појавила, прво само као наговештај, иза огромних улазних стаклених врата, а затим је долебдела са заносним плавим увојцима и слатком њушкицом, обучена у црну, лаку хаљину чији је доњи руб једва прекривао бедра, отварајући његовом жељном погледу бутине боје бронзе, са
дубоким деколтеом обрубљеним танком врпцом чипке.
Усне полуотворене, тело које је обећавало и осмех који је
и очима певао радост.
Гласом дискретног баршуна причала је о животу у Парку добре наде, понављајући му, као малом детету, неке детаље и по више пута желећи ваљда да све добро запамти,
да никад, никад, не заборави, када се једном, опет, нађе у
свом Другом свету, када заувек напусти Парк, да не потоне читав тај свет у потпуни заборав, а онда, с њим, наравно,
и она.
Приповедала му је, пажљиво и детаљно, све локалне
митове, згоде из свакодневног живота, све тужне и веселе
приче, а он није желео да је заустави, желео је заправо да
прича заувек, да никад не стане. Хтео је да сазна што више,
да можда тако, неким чудом, усвоји тај њен непознати, а
тако привлачни свет за који се плашио да ће му једном, када изађе из њега, истећи између прстију као мало воде што
је заробио на девичанском извору, јер ће бити неспособан
да је, у грчевито склопљеним шакама, задржи дуже од неколико секунди, да ће све ишчезнути као прамење измаглице у праскозорје које, очас посла, развеју први слабашни зраци јутарњег сунца.
Приче које је причала биле су заводљиве, ненадане, али
је истовремено имао чудан осећај да их је већ знао, да их је
негде, ако не чуо, а оно видео, осећао, живео, као да су му
једном већ припадале...
А онда је у једном страшном тренутку схватио зашто су
му познате све те њене приче! Све су њене згоде заправо
чиниле фини каталог синопсиса светских романа који су
му били познати готово читав живот, прочитао их је, мање-више, у детињству; прегледна, чиста и контролисана
колекција сижеа познатих романа књижевности која је
припадала оном другом, очигледно дефинитивно стварном
свету: Злочин и казна, Мајстор и Маргарита, Велики Мон,
20.000 миља под морем, Мадам Бовари, Процес, Сто година самоће, Хамлет... Она се понашала као да су ти романи

/4/

КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.132–133

заправо приче о стварним догађајима, дакле, истините,
што значи да је мислила и да су сви поменути литерарни
јунаци постојали, да су (били) реални, а то је, знао је Граб,
било апсолутно немогуће.
Није могао ништа друго до да се помири са поражавајућом чињеницом да је она само творевина његовог болесног
ума који је ишао у ту крајност да би га преварио да искористи све оно што он зна, што је успео да научи, и да од
свих тих чињеница, знања и сећања, створи нови, лажни
свет и да му га понуди, ломећи га до краја у горкој, поразној превари, измишљајући чак и и жену идеалну за њега.
И видео је тада, док је она, озарена и прелепа, и даље заводљива, као Шехерезада, трудећи се да буде што убедљивија, толико маштовита, да јој је чак и коса сањала све нове
и нове приче из његовог старог уџбеника за светску књижевност, свако зрнце прашине која је прекривала површину стола на којој су стајале чаше са безбојном течношћу непознатог и непостојећег састава, и видео је безбојно цвеће
без мириса, грубо насађено на безобличну вазну.
Пошли су у собу, а док су пролазили поред рецепционара није могао да не примети маску непомичног, карикатуралног, недовршеног лица запосленика рогобатног, здељаног хотела, у сивој униформи, и учинило му се да се на
његовом безбојном тену виде мрље ништавила које је појело цео један брк, баш, баш као у пи-си игрици у којој је
део програма ошљарен, па није формиран до краја, био је
готово сигуран да је на степеништу назрео сиве рупе које
би га прогутале да је у њих загазио, помислио је, чак, да ни
врата собе неће успети да отвори јер му је квака деловала
крајње кичасто-лажно-непостојеће...
Спустили су се на кревет, нов, неупотребљаван, чак
прекривен затегнутим најлоном, баш као што је био и сав
остали намештај, као да је управо стигао из неке јефтине
продавнице грубе столарије и, док се она, његова једина,
његова љубљена, трудила да га помилује, помази, није осећао ништа осим суза што су се незаустављиво сливале низ
његове образе.
Из романа У Парку добре наде

ПОГЛЕДИ
Игор Перишић

САМОСЛОБОДА
У

проминентним постлибералним идеологијама, које
преиспитују епохални (не)успех традиционалне либералне политике/поетике, скоро се дошло до догме о неприкосновености ма каквог, најбизарнијег колективног идентитета, од на најситнија цревца раствореног националног,
до на највећи могући начин партикуларног сексуалног
идентитета. И то је, са становишта традиционалног хуманизма, у сваком случају добро по себи. Тешко да се може
доћи до засићења људским правима у политичком смислу!
Међутим, култура и књижевност захтевају нешто сложеније одговоре – није увек могуће под капом политичке коректности, ма како диверсификована била, покрити све
случајеве Слободе-од-Нечега, Слободе од било какве идеологеме, Слободе да се буде идеолошки конфузан, како би
то рекао Лешек Колаковски, Слободе-од-Себе, на концу.
Слобода-од-Себе последњи је изазов Слободе у још увек
претежно либералном културолошко-друштвеном владајућем поретку.
И у таквом контексту, враћамо се сасвим традиционалном питању о могућству херојства у савременом свету. И
није то херојство Убити-За, као што балканска историја
сведочи, да би тај чин нашао сасвим архаичну потврду херојства као чина жртве у име колектива. После свих ратова, трибуналâ, на крају, као последњи бастион Слободе,
остаје Слобода-од-Себе, или СамоСлобода, или СлободаОдговорности-Слободе, која дакако – из ове двојности се
види – није сасвим доступна Субјекту. Колико год Слобода
била темељ либерално-демократског друштва на апстрактном плану, толико је Слобода-од-Себе или СамоСлобода
још увек тај последњи простор Слободе у којем Субјекат
може да буде Слободан од својих друштвено-културних тетоважа (Слотердајк), и да крене у херојску акцију самоослобађања од интерпелиране Слободе. А оваква Слобода,
у Алтисеровом смислу, заправо се само конструише као
Слобода, као капиталистичка манипулација која Слободу
ограничава у могућу Слободу, Слободу понуђену на репертоару тржишних избора, у страну одбацујући утопијски
хоризонт Слободе, Слободе-од-Себе-као-Субјекта, која
свакако, у владајућим дискурсивним механизмима, не може да буде сасвим рационална.
Дакле, наиван је захтев револуционарног мењања Система. Систем – то сам Ја. И тек кад Ја, као слободни Субјекат, па и по цену световне жртве, буде способан да каже
своју реч Слободе, независно од Система, Систем ће се –
као Ја и Ти – променити. Није, дакле, како би политички
активисти рекли, проблем у конзервативности Система,
проблем је у конзервативности и прорачунатости Субјек-

та који неће да буде транссистемски, већ утилитарно антисистемски или блазирано системски. Није Слобода у побуни Против, већ у побуни Изван, што ће систем као структурално плашљив увек боље, постструктурално несвесно,
усвојити.
Слобода није истраживање датости, већ освајање унутрашње Слободе, без обзира на датост. И најгоре је у овом
посткомунистичком друштву, осетити не-Слободу-од-Себе. То је оно када без икаквог друштвеног надзирања и кажњавања – барем од стране дискурса – Субјекат непоправљиво осећа да нека врста Не-Слободе јесте Закон света, да
се треба прилагођавати, антихеројски не желећи да привири у простор иза не-Слободног закона. Традиција Западне/хришћанске културе, у смислу система друштвене контроле, управо почива на механизму вишеструких кафкијанских закона, са чуварима испред врата закона који надзиру и кажњавају управо – Ништа.
Слобода је Љубав за Слободу. А љубав је, сасвим антихришћански, или дубоко хришћански, волети Себе, волети Слободу-у-Себи, победити цензора у себи. И утолико је
аутоцензура заправо доктринарно-хришћански или либерално-демократски усуд одабира епистеме у којој остварујемо своју субјективност. Због тога се и сасвим антибуржоаска и антихришћанска идеја схизоанализе (Делез и Гатари) показује као зачудан пут (странпутица) ка Слободи.
Француски филозофи пре свега постулирају идеју Слободе-Од диктата Разума и Ума, као искорак ка пулсирајућем
Другом у Себи. И без обзира колико би ово могло одвући
на путеве (странпутице) аберацијâ ума, на сасвим патолошку издвојеност из Тотализујућих дискурса, на концу, оваква Слобода значи Слободу тела без органа. Ако је тело у
буржоаском систему означавања неповратно територијализовано не-Слободом фиксирања органа у економију
друштвене корисности, Слобода у телу, као телу без органа, јесте једна утопија, која се излива у то флуидно тело и
тако исписује још- -не-појмљиву-Слободу, Слободу која је
несвесна властите Слободности. И на тај начин, утопија
као неопходни покретач и левих и десних идеологија показује се дејственом тек као у будућност пројектована освојена Слобода; као оно, како би рекао Ернст Блох, што није
дошло јер не знамо како ће доћи. Освојити Слободу није у
људској моћи, и баш зато је то најпостхуманији утопијски
задатак јединке у постлибералном друштву. Слобода је у
растројеном срцу као детериторијализованом органу задуженом и за Слободу. Слободу која с мозгом, „тим величанственим органом“, више везе нема. СамоСлобода, само Слобода.
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.132–133
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ПОЕЗИЈА
Тања Крагујевић

РУЖА, ЧИТАЊЕ
A ПОНЕКАД, НЕКО
А понекад отисак светлости
одломи се. Из мене крене.
За тим златним псом на обали.
Ничијим. Што изненада
застане. Као да је мој.
И погледа ме бојама Ганга.
Понекад умем све
што не знам. Развезујем
морнарски чвор. Лако.
Сасвим разговетно.
И барке чула покрену се.
Посвуда. Између десет
прстију врви свет.
Разузлан. Разуздан.
Топао коноп сазвежђа.
На ком вијори и моја марама.
Понекад се не могу
начудити краљевству облика.
Воде. И песка.
На сунчаној страни
становања. Од некад.
Играчкама од блата.
Простом чуду свежег
хлеба. Од ражаног иња.
Из седам опни моје луде воље.
Понекад дунем у папир.
А са маргина прхне сав
пепео потрошених фигура.
И говор у мојим мислима
поново је чист и нов.
Као да пред првим
домом чистим гар и снег.
А неко ме дочекује.
Невидљив. И више
хиљада година стар.
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Скида полако моје црне
минђуше. Светлеће
рекламе с мог капута.
Чворноват изданак
са моје душе.
Неко у мени јачи од јуче.
Млађи од данас.
Твој сам. А ти си
мој неко. Каже.
Док отвара мој кофер
с тврдим благом.
Ексерима.
И пушчаним прахом.
Што све до тог часа
држаше ме приковану
за земну постељу.
За моје нико си и ништа.

ПОГЛЕД, ОД СЕДАМ КРУНА
Близак си древној крви писма
Анакреонте. Кад питаш:
Шта може онај ко
ни у Тракији среће нема.
Не заобрављаш притом
ни реторе ни тишину.
Ни уздах времена.
Ни наду. Што као свеже
пруће плете котарицу
очајању. Лирски омаж
речима што не могу
имати облик једне речи.
Ништа. До жудњу да ветар
однесе их. И врати.

Јер шта могу снегови
Галиције. Урала.
Кад у Сербији је лисје.
Распирени пламен приче.
Који из душе изнесе неко
уместо завршног збогом.
Озарујући пријатеље.

ТРАНЗИСТОР, СЛУШАЛИЦЕ
Све увреде дана
могу да слете на моје раме.
Добро ће им бити.
Даћу им транзистор
и мале слушалице.

Што испраћају га на пут
погледом
од седам жичких круна.

Да чују шкрипу
лањских снегова.
Гонг што у мени удара
у панонско подне.

У ТАМНИМ, И НЕПРОЗИРНИМ

И ону сићушност мака
што пада у тесто
божанског колача.

Листајући ноћне хронике
у тамним и непрозирним
сновима видиш увек исти
опседнути град.
Поклике боје крви.
Што и песнику и косу
једнако говоре
не треба твоја песма.
И однекуд јави ти се
мелодија што се изводи
на текстове воде.
Кад захватиш је шаком.
А она се и капима
и матици врати.
И никад више иста није
шака. Матица. Кап.
Из воде јасно се виде
куле од костију. И жада.
Што опасују време.
И оно што милије је
љубави. Кад се будиш.
И враћаш свету липа.
Свету људи.

Чија последња мрвица
на цреповима и слами
нарасте и опет буде прва.
И не да се потрошити.

СВЕ ТЕ ДУЊЕ, ЗЛАТНИ ПРЕСЕК
На снимцима бившег
гледам све те дуње
бране са моћних
грана најбољих сезона.
Налик златним полулоптама
изгубљеног олмечког
царства. Стављеним ту.
На папирне записе.
Да не одлете.
Као пред олују
кад скупљају се чаше
и тањири. Уз два-три
кратка погледа.
И речи. Подигнуте
са влажне земље.
Као тајна заната.
Златни пресек знања.
Што чиниће их и даље облим.
Под претњама небеса.
На картону албума.
Што расте. Тако моћан.
Црн. И сам.
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ПРОЗА
Микица Илић

ЈХВХ
Б

удите пролазници – говорио сам малој браћи у Јерусалиму – сећајте се будућности, сећајте се смрти. И још сам
их учио да је основни проблем већине људи тај што мисле да
никада неће умрети. Многи се и понашају у складу са тим убеђењем, јер су осиони, похлепни и бездушни попут бесмртника.
А на крају – ипак умру! Тако се њихов проблем умножава.
Никада се нисам бојао смрти, али сам се плашио умирања.
Верни живе да би умрли, и умиру да би поново живели. Безбожници не могу да умру, јер никада нису ни живели. Они су
мртви пре него што напусте овај свет.
Увек сам говорио онима који су хтели да чују, да је смрт
привилегија. Ја, Јаков Јерусалимски, недостојни слуга Божји,
којег без икаквог оправдања зову још и братом Господњим,
умро сам тридесете године након кончине нашег Учитеља.
Пострадао сам, и тако доживео милост одсутности.
Одсутност је дар са којим се људи тешко мире. Када је Он
отишао, следбеници су пожурили да му пронађу наследника
на земљи. Једни су предлагали Петра, други Павла, трећи Јована, четврти мене... Готово нико није разумео да је Он отишао да би остао са нама, и да Њему не требају наследници, већ
следбеници. Ни ја, ни моја браћа, нисмо га разумели док је био
међу нама, али када је одступио, осетили смо његово присуство.
Одувек сам знао да сам недостојан да се по рођењу називам Његовим братом. Говорио сам онима који су ме називали
братом Господњим: мој отац није и Његов Отац, али Његов
Отац је свима нама Отац, и колико сам му ја брат, толико сте
му сви ви браћа.
Када је наш отац делио свој иметак, моја браћа, Јосија, Симон и Јуда, побунили су се зато што је један тал хтео да поклони и Њему, а ја сам их молио да га примим на свој део, као сунаследника. Зато су неки погрешно помислили да сам му ја
брат, јер сам поделио са њим свој бедни иметак, а он је са
мном поделио оно што је највредније и што се деобом увећава.
Напослетку су браћа изабрала мене да водим нашу малу
општину у Јерусалиму. Рекли су ми да сам праведан и да ћу то
понајбоље радити. А шта је на овом свету праведно, и ко је достојан да се назове праведником? Горка земаљска правда сашивена је од туђих суза, и ја никада нисам стремио таквој
правди.
Свет лежи на причи. И живи од приче. Од мене су тражили да их водим кроз живот као кроз причу. Понекад сам писао онима којима нисам могао да говорим. А писање је најтежи занат, јер се састоји од брисања. Никад се не може рећи толико мудрости, колико се може прећутати глупости. Књижевници окивају живот у речи, јер немају храбрости да проживе оно о чему пишу. Не знам да ли је оно што сам написао
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стигло до срца људи којима сам се обраћао. Мој је био само
труд, а слава Богу. Онима који су волели да читају, говорио
сам да Реч мора да се претвори у дело, и да обраћени морају
да пазе на језик, јер је празнословље погубно за душу.
У причи је, међу нама, највећи био Павле. Он је ишао испред свих, говорећи: Чему на свету народи ако постоје људи?,
али га је мало ко разумео. Ја сам га волео, иако га често нисам
схватао. Волео сам га, јер је био Божји, а Јеховина је воља да
смо сви различити под капом небеском, и да свако има свој
пут.
С Павлом ме сједињавао презир поједине браће која су нас
гледала са ниподаштавањем, јер нисмо били Равијеви ученици
за његова живота, већ нам се јавио тек после своје смрти. Било
је то стога што су маловерни више ценили живот него смрт, и
што нису схватали да се од Живога може учити и после његове смрти.
Сваки човек је јединствен и непоновљив, и то је Божја воља, а једнакост су измаштали људи, да би себи олакшали живот. Пошто су људи неједнаки, основни проблем човечанства
је у томе што већина не зна где им је место у тој неједнакости.
Сваки човек добро зна колико вреди, али једни другима то не
желимо да признамо. Тако се боримо за лажну једнакост, и у
тој борби купујемо једнакост по цену једноличности.
Није тешко бити апостол, тешко је бити човек. Водио сам
заједницу трпезе тридесет година, како сам најбоље знао. Понекад је било мучно, а понекад и немогуће. Браћа су често тражила од мене да их предводим у давно завршеним биткама, са
чијим исходом се нису мирили.
Саставио сам службу Оном Који Јесте, али су ми неки од
браће замерали да је предугачка. Ако је живот кратак, а цео
живот је служба Богу, како онда једно обично молепствије може бити предугачко? Мени је цела ноћ била кратка за разговор са Утешитељем, јер сваки добри дар и сваки поклон савршени одозго је, долази од Оца светлости...
Учио сам браћу да човек почиње да верује оног трена кад
свакодневно, у послу или одмору, у заједници, самоћи, на јави или у сну, осећа мисао о Богу и смрти. Све остало је лаж и
изневеравање самог себе. Убрзо пошто је Он отишао и оставио нам на савести да живимо и умиремо, намножили су се и
превладали они који су Бога имали на уму само у ретким тренуцима молитве. Њихова оданост Творцу завршавала се на
вратима храма, где је почињао живот, ослобођен сваке стеге.
Брзо сам се навикао да живим са људима који носе на својим лицима маске. Испод шарених образина најчешће није било ничега, јер људи воле да се представљају у лажном светлу,
тако што показују само добру страну своје личности, док лошу брижљиво скривају. А мени је искреност одувек била једи-

на врлина – која је заправо мана. Зато никада нисам успео да
се навикнем на слабост карактера већине људи којима сам био
окружен, јер слабост карактера не трпи искреност. Мислио
сам, ако нам је умирати, да умиремо достојно, без задње мисли и издаје принципа. Ипак, нисам могао очекивати од свих
да ме следе, јер свако има свој пут и своју странпутицу.
Целог живота нисам ставио руку на жену, нисам пио вина, нити јео меса, али шта је то спрам грехова којима је отрована моја душа? Одувек сам мислио за себе да сам лош човек, и
баш зато сам се трудио да се окружим бољима од себе. Сањао
сам да ћу упознати барем једног од тридесет шест праведника
који живе у свету, и због којих свет опстајава у греху. Ипак,
живео сам са грешницима какав сам и сам био.
Свој век сам провео у Јерусалиму. Често сам слушао путнике прашњавих сандала како испредају шарене приче са далеких ходочашћа. Говорили су о непознатим земљама, чудесним пределима, о хрускавим језицима које су тамо научили
и занимљивим људима које су тамо срели. Заправо, сведочили су о узалудности дубоке људске потребе за бесциљним лутањима и привиду да се велика искуства стичу у обичној скитњи. Једину корист од путовања имају гостионичари и трговци. За пут није нужно путовање. Путовања су обмана и опсена
чула које нам нуди ненавидник, одвлачећи нас од истинског
пута. Једини прави пут је пут у средиште властите душе. Сви
остали путеви воде у нигдину.
У Јерусалиму нас је за живот било мало, а за умирање сасвим довољно. Окупљали смо се на старом Сиону, у Давидовом граду, око заједничке трпезе, ломили хлебове и певали
псалме у славу Бога Аврама, Исака и Јакова. Стално су нам
пристизали нови обраћеници који су полагали свој иметак
пред моје ноге. Прилазили су нам покајници из свих дванаест
колена Израиљевих, Самарићани, Јелини и Римљани. После
неког времена, поједини су одлазили, разочарани помиреношћу нове науке која није проповедала борбу за ослобођење,
већ трпељивост и љубав.
Испочетка су нам прилазили искључиво презрени и сиромашни, али немаштина уједа. Сиромаси, како су долазили, тако су нас и напуштали, у сталној потрази за правдом које нису
могли да се насите, више него хлеба у којем су оскудевали. Богати су били постојанији у вери, али су били још постојанији у
науму да сачувају своје богатство, па се нису много разликовали од сиромашне браће. Све у свему, били смо слаби, и у нашој слабости била је наша снага.
Град је на нас испочетка гледао са поштовањем, све док се
није пронео глас да у својим склоништима блудничимо и пијемо крв жртвоване деце. Када су нас првосвештеници окривили да не поштујемо Законе били смо изопштени, да би нас,
напослетку, прогонили, попут дивљих звери.
Мени је било најтеже када су ме оптуживали да не поштујем Законе, јер ништа друго у животу нисам ни радио, осим
што сам поштовао Мојсијеве заповести и учио друге да их поштују. Саветовао сам браћу да се држе Закона и морала, јер
шта нам је друго чинити ако смо људи. Нисам износио Божјем народу компликована учења и расправе, говорио сам им
како да се понашају према другој браћи, јер чему празна вера
ако је не прате добра дела? У Новом Израиљу нисам разликовао браћу по вери од браће по крви, али сам молио новообраћене да буду обзирни према обрезанима, да се држе Закона,
обреда и прописа о исхрани, јер каква је корист ако ближње
саблажњавамо зарад властитог убеђења.
Првосвештеници су ме пуштали да се молим у Храму. Ула-

зио сам слободно, дању и ноћу, у Светињу над светињама, молио се и проповедао окупљеном народу, свештеницима и старешинама. Они који су ми се без разлога дивили, касније, када
се испунило пророштво, први су хитнули камен.
Јерусалим је немилице трошио своје житеље, јер у свакој
страховлади жртва је истовремено и џелат, из властите глупости или покварености. Ниједна тиранија се не би дуго одржала да не почива на учешћу добровољних џелата. Да је другачије, сваки би поданик имао по једног чувара, а ко би онда пазио
на чуваре? Тамо где влада терор, свако над сваким стражари, и
сви су истовремено и жртве и крвници. Тако је било и са нама
у Јерусалиму и целој земљи јудејској.
Свети град је живео сасвим удобно без нас самопрогнаних.
Трговци су звецкали својим кесама по градским тржницама,
занатлије нудиле своју робу по стрмим уличицама, свештеници узносили молитве за достојне и клетве за недостојне... Изван града, по пољима, ратари су парали земљину утробу својим ралима, а номади напасали своја стада на пашњацима. И
они који су јели хлеб од седам кора, и они који су били непристојно богати, живели су сваки Божји дан као да је последњи.
Њихова одложена мисао о Творцу, била је нејасна и магловита. Мислили су: ако има Бога, молићемо му се за сваки случај,
али има још доста времена за то, има дана за покајање и
опроштај, а ако Бога нема, онда ми ту ништа не можемо и треба живети и уживати у сваком дану.
Зато смо на Сиону основали Нови Јерусалим, нашу Коцку-Град која је, развијена по странама, давала знамење нове
науке. Волео сам да искорачим из Коцке, ходећи улицама или
путевима који су водили изван Јерусалима.
Понекад сам пешачио стрмим, узаним улицама суза, Via
Dolorosa. Камене уличице, засвођене лучним пролазима између вишеспратних зграда, немо су сведочиле о страшној пасији
Светлости Света. Пролазио сам поред места осуде у тврђави
Антонији, страшног крунисања и предаје саплеменицима у
Литостротосу, где као да је још увек одзвањало грозоморно Ecce homo, првог пада под страшним теретом и првог устајања,
мучног сусрета са Мајком која оплакује цео свет, олакшања од
терета који понесе Симон из Кирине, предаха који донесе Вероникин убрус, другог пада и другог подизања, плача јерусалимских жена које кроз ридање за страдалником оплакиваху
своја чеда, трећег, последњог пада и устајања, бацања коцки и
деобе крвавих хаљина, распећа пред Мајчиним очима на Калварији, смрти и страшних речи: „Или! Или! Лама савахтани?“,
полагања измученог тела које прихвати Јосиф из Ариматеје у
Свети гроб који то није, јер гроб означава крај, а на том месту
је почетак свих почетака.
После дугих молитви у Светињи над светињама или поучавања знатижељника који су ме заустављали у дворишту
Храма, одлазио сам до Сиона, до собе у којој смо последњи пут
обедовали или до гроба мудрог Давида. Корачао сам до бање
Витезде, до Гетсиманског врта, или још даље у брда, путем који је водио у Витанију и Јерихон. Понекад сам излазио изван
градских зидина, ходећи друмом за Кесарију. Бежао сам од
света и другим путевима који су водили за Јопу, за Витлејем и
Хеброн, или друмом према Мртвом мору, али где год бих кренуо – сви путеви су водили у Рим.
Браћа су се борила против Рима, видећи у њему свако зло
и неправду, а ја сам знао да све почиње и да се све завршава у
Риму. Говорио сам, докле год нас Рим буде прогонио, бићемо
јаки попут стене, а кад нас Рим прихвати, развејаћемо се
попут песка који се круни из тврдог камена.
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С друге стране, знао сам да ћемо без римске чизме заувек остати тек мала јудејска секта, док ћемо са римским
једрима пронети огањ нове науке диљем света. Како год било,
Рим нам је био колевка и гроб, и од тога се није могло побећи.
Браћа су мислила да ћемо бити слободни ако отерамо Римљане из Јудеје, али Рим је био у нама, а против себе већина људи
није спремна да се бори.
Кад већ нисмо могли против туђина, Павле и други учени
апостоли смислили су да римско жезло и хеленску мисао придобијемо за себе. Нико их није разумео због тога, па ни ја сам,
али то није била ствар избора, већ неминовности.
Синови Израиља нису препознали и прихватили Сина Човечијег у његовој постојбини. Зато је једина нада била да ће га
пригрлити непријатељи и странци. Римљани и Јелини су могли да разумеју, а комшије, рођаци и пријатељи су говорили:
Откуд овоме премудрост ова и моћи? Није ли ово дрводељин
син? Не зове ли се мати његова Марија, и браћа његова Јаков, и
Јосија, и Симон, и Јуда? И сестре његове нису ли све код нас?
Откуд њему ово све?
Знао сам стару и овешталу истину да нико није пророк у
властитом селу, и да ниједан лекар не лечи оне који га знају, а
Њему је цео свет био тек једно мало село у којем је лечио људске душе. Зато га скоро нигде нису ни прихватили, а тамо где
јесу, убрзо су почели да исправљају његов подвиг, јер је био
сметња за свеопште присилно усрећивање људи.
Није тачно да се у малим срединама успех не прашта. У малим комунама људи су веома поносни на своје ближње који су
успели у животу, али под условом да су отишли негде далеко.
Тада их се људи веома радо сећају и хвале се њиховим постигнућима. Али, ако успешан човек остане да живи у постојбини,
у малој скупини неуспешних људи – јао њему! Цела околина
ће га презрети и одбацити. Слаби не воле снажне, јер их подсећају на њихову слабост.
Ако у малој заједници урадиш нешто добро, на општу корист, половина људи ће одмах бити против тога из чисте пакости, а друга половина ће помислити: добро је да је то учињено, али зашто је баш он морао то да уради? Зашто то није
створио неко други, достојнији од њега? На пример ̶ ја!
Многи су ми прилазили говорећи: верујем у Јахвеа, али у
онај свет са овим људима не верујем. А ја сам их учио: и овај и
онај свет, и сви светови, колико год да их има, творевина су
Елохима. Да смо ми бољи, и свет би био бољи, али, ето, какви
смо ми – такав нам је и свет у којем живимо.
Неки од браће су мрзели другу браћу, казивајући: више волим животиње него људе, јер све животиње заслужују да се зову животињама, а сви људи не заслужују да се називају људима. А ја сам им говорио да није тачно да онај ко не воли животиње не воли ни људе, већ је истина да онај који не воли људе покушава да воли животиње, обасипајући их вишком своје
љубави. Животиње су уморне од наше љубави, јер им није потребна. Зато сам корио браћу, говорећи да је одувек било лакше волети странца него ближњег, јер странац не познаје тако
добро поноре наше душе, као што рођени одувек зна.
Божја је воља да будемо такви какви јесмо, и све мане свих
људи на овом свету нису довољно добар разлог да их мрзимо
један једини трен. Зато сам се увек трудио да осуђујем грех и
милујем грешника. Ипак, не могу а да се понекад не запитам
шта је будилац ђавола који спава у души сваког човека?
Говорио сам онима који су имали воље да слушају: Ништа
није заувек, ни живот, ни љубав, ни пријатељство, ни смрт.
Човек, чим се усправи, спозна да смрт није једна и коначна,
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већ се умножава и калеми, све док не загосподари телом.
Ипак, смрт је поражена од стране Оног који нам је даровао
своју победу. Проблем је у томе што нам је даровао и избор да
поклон примимо или одбацимо, по властитој савести. Цела
људска трагедија се прелама на том једном избору, који је претежак за човека.
Губитак пријатеља је мала смрт са одложеним дејством.
Сви блиски људи нас издају пре или касније, јер издаја је
ствар времена. Издамо и ми њих, али нам то није страшно, јер
не боли подједнако. Цео живот је след малих издаја и подлих,
прљавих превара, али то није разлог, нити изговор, за осамљивање и одбацивање ближњих. Зар и троструко Петрово одрицање није завршено опроштајем? Лепо је ћутати са бившим
пријатељима, јер вас вежу заједничке успомене.
Човек може без хлеба, воде и ваздуха да умре и остане човек. Без љубави умире човек у њему. Свакоме је потребна
дневна доза љубави. Дете, кад се роди и прохода, тражи да једе
и пије, али изнад свега – иште љубав. А кад порасте у човека –
сахрани љубав у себи. Зато све проблеме на овом свету праве
људи прикраћени за љубав.
Ипак, ништа није стално, и ништа није заувек, па ни љубав, јер је љубав најјаче и најнепостојаније људско осећање.
Људи мисле да љубав има почетак и крај, и да једна љубав искључује другу. А љубави се надовезују једна на другу, и никада
не умиру, већ живе у траговима. И љубав мојих ближњих је
усахла. Када више нису знали шта ће са мном, браћа су решила да ме убију.
Првосвештеник Ананије наредио ми је да на дан Пасхе
проповедам народу против Спаситеља. Добро је знао да то не
могу да учиним. Пошто су ме попели на кров Храма и наредили да се обратим окупљеним људима, рекао сам све што ми је
било на души. Одмах су ме побеснели фарисеји гурнули са
крова. Када сам загрлио земљу, још увек сам био жив, па ме је
бесна светина засула каменицама. Како душа и даље није хтела да напусти измучено тело, пришао ми је неки сукнар и дрвеним ваљком просуо мозак по земљи.
Чудесно је умирати. Смрт је мир какав до тада ниједно
људско биће не може да осети. У трену човек схвати да је све
оно у шта је дубоко веровао и кришом сумњао – ипак истина.
Док сам тонуо у слатки сан, велика радост и узбуђење, помешани са заумним страхом Божјим, плавили су моје срце, јер
сам спознао да, ако има живота после смрти, онда ме чека све
оно што је наука проповедала.
Смрт је врхунска самоћа. Рађамо се сами и умиремо сами;
све између је привид одсуства самоће. Од рођења сам био болестан од усамљености. Увек сам био сам, чак и кад сам био с
неким, јер усамљеност није ни у каквој вези са недостатком
друштва.
Моје тело су сахранили у близини Храма, али не задуго.
Храм је убрзо нестао с ону страну простора и времена, a гроб
је остао да чека отварање седмог печата.
Након моје смрти букнуо је устанак нишчих који су тражили крв и освету. Пламтеле су јерусалимске улице, обасјане
бакљама побуњеника, горела су срца ослобођених зелота и сикара, али ни то није потрајало дуго. Речено је: човек ће разрушити храмове и продаће своју слободу за комад хлеба. Када су
коначно угушили побуну, Римљани су разорили Храм. Био је
то почетак лутања на које је заувек осуђен мој народ.
Чекам. Верујем и знам. Каткад сумњам. Не могу, а да се понекад не запитам: Ако сви мртви васкрсну, хоће ли се земља распрснути под тежином нашег ништавила?

Милан Ђорђевић
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удио се сваког пута у свом кревету и није га мучила та
усамљеност. Будио се, мислећи о прошлости. Да, није више млад и пре би се могло рећи да је већ стар и да више година има иза њега него испред њега. Изјутра би се после буђења сећао давних и мање давних дана и питао се да ли је све
то имало смисла. Искусни људи кажу да онај који се све више сећа прошлости заправо се приближава крају свог живота. Иначе, старији људи постају такви. Он сваког јутра као
да је правио инвентар свог живота. Сећао се људи, ствари,
догађаја. И да додам и будем слободан, рећи ћу да ми се чини као да је то буђење из сна сваког јутра изнова за њега било као ново рођење. Тако се и овог јутра сећао и то прво своје плавокосе љубавнице. Њених великих дојки и пупка који
је љубио. Сећао се како јој се пре тога удварао у кафићу где
су стајали за шанком. Тада је још био млад момак. Пили су
пиће и он јој је говорио. Сад се није сећао речи које је онда
изговарао. А потом су отишли до њене куће. И тамо су заједно спавали у њеној широкој постељи чије су плахте биле
црне. Грлили су се, и мазили. На полици поред њеног кревета стајала је менора. Много касније, кад су се растали, срео
ју је два-три пута на улици, а онда је од пријатеља чуо да се
изненада разболела и умрла од рака.
Потом се сећао свог детињетва. Како га је бака учила да
прави кокице. У шерпу би ставила кукурузна зрна, сипала је
преко тога мало уља и све засолила. После извесног времена, зрна би пуцала и претварала се у беле кокице. А бака је
на загрејаној плотни померала шерпу док су зрна пуцала.
Иначе, бака је месила предивне колаче. Гледао је како на
столу растеже тесто. Нарочито је волео да једе њене пите са
бундевом – бундеваре. Кад је била јако стара, изашла је у башту да нешто ради у олисталом ружичњаку и он ју је тамо
нашао како лежи. Имала је јак мождани удар и пала је. После више дана лежања у постељи, умрла је.
Сећао се и низа малина чији су струкови били посађени
поред куће. Засадао их је његов деда. Кад би малине сазреле,
он их је, као мали дечак, брао и јео. Мада је више волео лубенице и трешње, али трешње би са друговима крао ноћу код
суседа пентрајући се на стабла.
И још се сетио свог пада и ударца у главу. Тад је ударивши у зид разбио главу. Морали су да га однесу у болницу и
ставе му копче.
Па чега се још сећао? Облутака који су лежали испред
његове куће? Кесица лаванде које је његова мајка стављала
међу одећу у орманима и карактеристичног мириса тих лаванди? Играња кликера, бацања стакленаца из даљине и њиховог котрљања по тлу? Можда бучних рођендана који су се
славили кад је био мањи и у чему су главну улогу организа-

тора играли његови родитељи? Не, не, не, сетио се гуменог
црева из ког је поливана трава и заливано цвеће у башти. А
сетио се и разнобојних цветова биљке пркос која је расла између бетонских коцки на стази пред кућом. Као и пчела које су летеле око њих и опрашивале те цветове. Или се сећао
како га је отац научио да прави качамак са млеком у који је
касније додавао сир?
Колико само чистих, јасних али и прљавих ситница и
крупних и ситних догађаја чине његов живот! Да ли су оне
уопште битне? И које ствари су међу њима битне? А, ето, он
их обнавља у сећањима кад се буди, свакога јутра. То се већ
претворило у озбиљан обред. Била је то гомила слика из
прошлости. А сад су само израњале из заборава, а после његове смрти нестаће као што су нестали и ти догађаји из прошлости. И све то ће једном заувек прогутати мрак.
Потом је устао из кревета, протегао се, па узео комад црног хлеба, намазао га маргарином и преко тога је ставио мед
и залогаје овога заливао гутљајима млека. Помислио је: „Да,
живот има и горчину каква је она од чаја скуваног од жалфије или чак од нечег много, много јачег и врло отровног.
Али, морам да додам, ето, наш живот несумњиво има
и слаткоћу каква је ова сласт густог ливадског меда.“
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.132–133
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ПОВОДИ
Драган Хамовић

РАИЧКОВИЋ, ТИХИ ПРЕВРАТНИК
На петогодишњицу одласка

О

давно је, барем пола века, лирика Стевана Раичковића
призната као подразумевана вредност, али ипак некако
измештена из времена, као леђима окренута свомe раздобљу
одважних продора и прехваљених лудорија. Као да је критичка слика о песнику заустављена на његовом ритуалном
бегу из града, у траву и тишину, која стоји на самом почетку
Раичковићевог признатог опуса. Као да, другим речима, места, додељена, и улоге, подељене у матици књижевног тока,
остају без накнадне провере, а оперативни појмови, или етикете, по инерцији, постају обавезујући за даље разумевање
књижевног кретања и актера који га обликују.
Има стваралаца чијем гласу немушти налог књижевног
развоја иде наруку, па се унеколико лакше распозна њихов
удео и одреди њихов суверени простор. Али, има и оних који испрва изгледају закаснело, делују против струје, јер не могу и неће мимо оне унутарње струје што је сваком ствараоцу
одсудни, неумољиви налогодавац. Спољна струја већину потопи или однесе којекуда, али се јаки, одабрани, одрже. Такав је био Раичковић, спољној струји се није давао. Струју је
савладавао. Исказ песничке свести о својој позицији у ширим оквирима дао је Раичковић у подужем коментару поводом појма „стражиловска линија“, чију је књижевноисторијску нит свакако и сам настављао. Пошто је указао да је овај
домаћи терминолошки изум донекле критичарско домишљање, што мимикријски може садржати и обезвређујуће
значење, упутио је и начелни прекор онима који пишу и брину о поезији: „Кудикамо је лакше, да не кажем и далеко комотније, тумачити неког (или нешто) са једним унапред припремљеним (по могућности и верификованим) предзнаком
– који већ сам по себи обавља и један лавовски део посла –
неголи стати пред одређеног песника и његову поезију као
пред појаву према којој се треба из свих аспеката самостално одредити.“ Нема сумње да Раичковић овде изражава и
сопствено искуство песника који је далеко више поштован
него што је протумачен и одговарајуће самерен према другим водећим и пратећим гласовима. Да није тако, не би до
данас остала представа – а остала је – о засебном и издвојеном аутору, о изврсном песничком анахронизму или инциденту, како је раног Раичковића био склон да опише одсечни Зоран Мишић. А тешко да има код нас песника који је толико ослушкивао себе, испитивао и пробао оруђа, те остварио тако разуђено, разнолико дело у несмиреној епохи чији
је ход нетремице, испотиха пратио. Треба се само добро загледати и употребити свима доступна књижевна сазнања, па
увидети да Раичковић није, ни половином 20. века, а камоли
доцније, тек занимљиви сапутник модерне пустоловине коју
предузимају други, него управо предводник једне модерне
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развојне линије што се, са временске раздаљине, све очевидније показује пред нашим погледом. Ако су Попа и Павловић засновали послератну обнову модернизма на искуству
раскида са главном, „стражиловском линијом“ наше лирске
традиције, на искуству антиромантичког реза и нове синтезе
потом, онда се, сасвим сигурно и неизбежно, њихов књижевни исписник, Раичковић, поступно уздизао као парадигма
модерног певања са искуством континуитета, стрпљивог
продубљења и унапређења наслеђеног лирског говора. У наше дане, када су угрожени сви темељни континуитети, тако
остварен стваралачки призив само добија на значају. А континуитети су у основи оних интегралних напора унутар модерне поезије какве су износили – не ефемерне групе и бесни
негаторски покрети – него постојани подвижници поезије,
какав је био и Раичковић, а какав је био, на пример, Рајнер
Марија Рилке, или неки од пробраних песника које је наш
песник преводио, махом с рођачког руског језика. Када се сагледа у шире схваћеном генерацијском окружењу, Раичковић је већ с првим сонетима ближи ексклузивном и превратном Миљковићу него својим вршњацима неоромантичарима, као што, по дубинским мајсторским цртама, стоји у прочељу послератне лирске породице у којој су, поред Миљковића, Иван В. Лалић, Милован Данојлић, Петар Пајић, Љубомир Симовић, Матија Бећковић – па чак и Брана Петровић, као и Рајко Петров Ного, Милосав Тешић, Мирослав
Максимовић или Слободан Зубановић и Ђорђо Сладоје, а у
извесним елементима, пре свега по израженој и напетој ауторефлексији, несумњиво претходи и низу још млађих и наоко
од њега удаљених песника (Војислав Карановић, Живорад
Недељковић). Једном речју, они којима је поезија била подигнута високо на лествици вредности, Раичковићева песничка
служба била је узорна мера.

Када је педесетих година стао да зауздава лаку мелодију
своје лирске гране, Стеван Раичковић је заправо чинио тихи,
ненаметљиви преврат у доба гласних преврата. Од певљиве
површине смерао је ка понорној дубини или пречишћеној
висини „стражиловске линије“, а она је – према речима из
његовог пређашњег коментара ове синтагме – „неодвојиви
део“ наше свести, линија која „и поред свих пролазних мена
и неизбежних промена – ипак, негде у дубини, још траје“. Он
је, тако, прибавио нову виталност магистрали „новије српске
лирике“, освестио је и учинио отвореном за нове, дотад непеване, садржаје. Јер, свака велика књижевност негује разнородне традицијске путеве, који се међусобно укрштају или

теку упоредо, али чине сложеност и достојанство њеног фонда. Наспрам искуства раскида и противлирских импулса који не престају (и као регулатив, али и као разорни чинилац),
Раичковић је поставио лирски дух обнове, сталне могућности и нужности нових почињања.
Понешто и лично. Када сам пре двадесет и две године улазио у поезију – млад и летимични студент књижевности –
једна од битних, иницијалних књига била ми је, управо изашло, треће допуњено издање Раичковићевих Песама у дивотопреми Кола Српске књижевне задруге. Имао сам, као превелики зналац свега, подоста ситних примедаба, на свашта, у
том пробраном лирском корпусу. Тада сам и започео разговор с овом поезијом, који је имао и облик Раичковићевих дистиха: „Да л’ се кад припита Раичковић, Стеван, / Подоста
сам пев’о, колико сам спеван? // Колико смалакса када ме исписа / Црн косац Владимир, ил’ детиња Тиса?“ Примедбе су,
у међувремену, заборављене, јер сам већ извежбао слух за
лирски ритам и синтаксу савременијег, тврђег кова. Касније
сам, спорадично, читалачки навраћао код Раичковића, узимајући га као природну појаву српске поезије, без које се не
може. Када сам, опет, за текст о његовој тестаментарној Фасцикли добио своју прву књижевну награду, песник ми је, уз
честитке, седећи на оној својој фотељи – собном трону у Светосавској улици – припоменуо да је то „у неку руку, заједничка награда“. Помислио сам, зар му, поред свих небројаних,
треба и ова моја награда? Питао сам се, шта му значи и реченица: „Ја нисам имао свог критичара“ – поред силесије написа од првог његовог јавног корака. Тада још нисам знао да ћу,
убрзо, месецима бити наднет над питањима што их поставља
пола века његовог писања. Ипак, то бдење над полувековним
лирским бдењима, сложено у две-три стотине ауторских
страница помало сабијеног разматрања, још је гушће сведено у четрнаест стихова песме под насловом „Бајка о мајстору“, из збирке сонета Жежено и нежно, логично проистекле
из претходног заметног рада тумача. Тај сонет је не само пост
скриптум, него и можда најподеснији сажетак читаве моје
студије о поезији Стевана Раичковића.

БАЈКА О МАЈСТОРУ
А беше један Раичковић, Стеван,
Кроз рат провучен као испод руке.
Затече живот и рањав и гневан –
Без циља, мира, топле преобуке.
Умаче отуд у крај изопеван,
Где достојна јест и трунка и травка.
Хтеде да чини, усправан и древан,
Приступи мајстор чину опоравка.

СЕЋАЊЕ:
Љубиша Рајић (1947–2012)
Елсе Мишелет

ПРИЈАТНО

Пре свега се треба УДАТИ.
Уколико се жели припремити укусно брачно јело,
важно је да се употребе сви традиционални састојци.
Пошто се јело назива и брачно стање, може се с одређеним правом говорити и о редовном стању. (Тиме је
сасвим јасно да су они који живе ван брачног стања,
такозвани самохрани, фактички у неисправном или
лошем стању.)
За почетак треба узети два примерка врсте човек,
једну женку и једног мужјака. За ту малу разлику потребно је наћи велики лонац, а затим их ставити под
добар поклопац традиција док разлика не постане што
је могуће већа.
Мужјак, уколико је добро одлежао, припада сад
групи крупне стоке. Да би постао довољно снажан и
чврст, ставља се затим у пац од мушкости који се справља од агресивности и обавезе издржавања породице
у сразмери девет према четири. Зачинити по жељи,
али мора да буде јако.
Женка, напротив, припада групи ситне дивљачи
коју треба брижљиво очистити од свега дивљег док не
постане сасвим ситно и скроз дивно. Ако је потребно,
уклонити и кичму; у сваком случају, зубе не треба
остављати. Зачинити споља и изнутра першуном и мирођијом.
Женку онда ставити под стабилан притискач, најрадије илустрован, док се у њој не створи убеђење да
је сад изглед најважнији. Евентуалне остатке жеље за
учењем и самосталношћу пресути у тегле слободарске
мисли и добро их затворити, најрадије заувек.
Када су и мужјак и женка довољно омекшали, нафиловати их сањарењима, слојевито ређати на послужавник за свечане прилике и прелити сосом од среће,
а оно што преостане од соса сачувати за касније, у добро расхлађеном брачном хладњаку.
Служити уз лепе речи, а на крају је посути златном
прашином по коси и рећи УДАТА ЈЕ.
Са норвешког превео Љубиша Рајић

Часовник стао (од свих расходован)
Проради – куцка, зазује точкићи.
Побуди простор, разрован и трован,
По ком (сумњаше) ништа неће нићи.
Порече мајстор смутну претпоставку.
Оправља, певом. Све ставку по ставку.
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ПОЕЗИЈА
Ненад Милошевић

ПОСЛЕ ДВАДЕСЕТ ГОДИНА
ОДАВНО МРТВИ
Одрастао сам поред гробља
и споменика палим борцима.
На скверу смо једни другима
предавали попа баксуза.
У граду су владали комунисти,
дивно самоуправљање,
како би рекао Хандке, где се и данас
још неком омакне: ми смо градили;
али где је и сећање на посету
краља и краљице, код предратног трговца,
у немости суза живело.
Недељом ме из сна мангупског
будило војничко заклињање;
за ручком прене нас оркестар за сахране,
подсети на акцидент смрти
и отац се пре приношења кашике устима
нехајно запита: ма ко ли је то умро.
Мој живот у тим данима,
ти дани у мом животу.
У том граду не знам више никога
кога бих могао да питам:
зашто се другарица лепотица замонашила,
због чега се школски друг обесио,
и од које болести је умро онај,
што ме је једном на Ташмајдану,
код цркве Светог Марка,
после двадесет година, по кашљу познао.
Само ме одавно мртви пресрећу и говоре:
знамо те, дечаче.
О чему говорите, побуним се.
Не греше, а ипак лажу.
Извините, опростите, кажу, догађа се, пријатно.
Травњак смо покосили,
пошто смо першун почупали, и мајчину башту.
/14/
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Нећкамо се, брат и ја,
да таблу истакнемо: Кућа на продају.
Желим да ми буду бистри у оку
и светли у уму моји драги мртви,
да могу да видим кроз таму
кад почне да надолази.
Лица која запамтисмо, која
су највећу наклоност показивала,
те очи да ме гледају.

ДОБРОТА ХАЉИНА
Нека жена ми приђе на станици и упита ме:
„Извините, молим вас, кадашња је та хаљина?“
А ја јој одговорих: „Давнашња“.
Даница Вукићевић

Звао сам само да поручим
да ће она каснити,
због саобраћајне гужве,
тако ми је у журби рекла да кажем,
али се сетих и споменух те хаљине,
на шта та жена нешто уобичајено рече,
а ја понављах да да да,
кад милост та поче да расте у мени
незаустављива као плима,
истискујући ситне демоне и утваре,
које су ме готово освојиле
последњих неколико месеци, ма година.
Како то нисам раније осетио:
љубав међу женама
што постоји мимо времена и предања,
скривено у полу,
што се нигде не збраја, не уписује готово,
што дође из незнаних даљина мојих,
испод тог разговора, обичног,
готово куртоазног,
чуђење и радост у једноме,
посебним тоном неким,
свиралом, чиме ли, пробуђено,

из раја архаичног, из пећине,
пре закона и греха,
и да ли то речи дозивају, смисао њихов,
или сам глас који баш та врата отвара.
Стремимо у висине и не помишљамо
на ситнице које и љубав и живот држе:
кад старија жена поклања хаљине млађој.
Како само зна да јој добро пристају.

ДУХОВИ
Јесу ли се променили, мењали током времена
ти крици, јесу ли и тада, када то не беше хотел
у којем служе јагњеће шницле у цвећу,
већ самостан, са строгим својим редом,
јесу ли тада тако безобразни и смели, слободни били
галебови у Le Port de Cette-у,
да у прелету јутарњем, тик изнад прозора странцу,
добацују:
„Ми смо птице из стрипа, тамо си нас видео,
да те подсетимо, ако си заборавио,
ево, остављамо ти облачиће,
стави их у песму кад кући дођеш“;
да ли је склад неба и земље,
како горе тако и доле, већи био
па им се то другачије урачунавало,
тим галебовима оштријим од ових са Саве и Дунава;
контраст светла и сенки тако јасан да л’ беше
и тада на Медитерану, одакле та идеја
о несталности духа дође, који он одвоји
од породице, грађанског друштва и државе,
од тријада уопште, да после,
пењући се степеницама,
које мора да су и тада пречица биле до гробља,
а данас и до Музеја изнад, њему посвећеном,
питање мом саговорнику, валеријевцу,
у мом језику највећем, поставим,
што се у трећој ноћи пред спавање мени јави,
о односу Св. Духа и духа из Предавања о поетици,
али не бејах смео да и духове мртвих
од претходног дана у причу уведем,
што су ме коначно, после дугог лутања
између гробова, очајног већ, зауставили,
кад њима, а и духу самоме ваљда,
досади игра премештања табли
са стрелицом и именом Paul Valery,
и сенци мојој, што у рукама високо изнад главе
над гробом песника држаше фотоапарат,
допустише да у слици о томе сведочи, али не и мени
у речима.

ДВЕ МАЈКЕ
Шта те сад призва баш у ову песму о сну
у коме сам склањао беле велове са лица
да бих угледао мајку на самрти.
У ово глуво поподне
на каучу терапеутском
листајући Политику од суботе, самотан
не знајући шта да мислим,
над текстом помена твога оца за твоју мајку,
као глупан да се запитам:
колико сам ја могао волети њихову ћерку
да се та љубав остварила;
у којој горех као влажно палидрвце,
ватру не потпаливши ниједном,
док си ме ти са ломаче молила.
На крају свађе мајка би ми говорила
да те не заслужујем,
и било ми је лакше када се горд,
у слатком интермецу историје,
између две бојкотоване олимпијаде,
ослободих те заљубљености
коју тражих после, као рајска врата, стално и свуда.
Пре него што сте се одселили,
викендом, када сам и ја обилазио родитеље,
долазиле сте по шивење
у мали импровизовани салон испод моје собе.
Твоја мајка је вукла ногу
због повреде у саобраћајној несрећи
и када бих зачуо ваше кораке
и гласове испод прозора,
који су и тада из другог света долазили,
а које и сад чујем,
док ликови се муте и уопште неоштри су,
и моју мајку како каже гласно, да и ја чујем,
да је сама у кући,
у љубавном загрљају
са твојом дублерком бих застао, скаменио се
да камен останем до овог часа.

КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.132–133

/15/

ПРОЗА
Александра Мокрањац

ШАПАТ СВЕМИРА
...en aveugle, car alors, libéré du primat de la
vision, je reconnaîtrais la vérité dans le noir.
L’Ascenseur, Alain Fleicher1

Н

из на из глед бе зна чај них по је ди но сти, вол шеб но
пресликаних из крадомице прижељкиваног у јаву,
Станислава, како је волео о себи да се изјашњава, мада
му то није било право име – затиче прилично неспремног. Далеко од тога да подударностима као таквим није
тежио... Управо супротно... Исувише је, биће, покушавао, те му труд ни кад, бо ље ре ћи го то во ни кад – не би
уродио плодом. Али тог дана, покренуло се понешто и
у његову корист. Корист овде ваља схватити у старинском зна че њу, као сим бо лич ну по вољ ност... Овла шни
осмејак Провиђења такорећи – ни у каквој вези са коришћу користољубивих времена чији обруч слама све човечно.
Ако се буђењем може назвати устукнуће од борбе са несаницом, и то особе склоне да готово никад сматра за уистину никад, нарочито у превенцији могућих срећних расплета – тек пробуђен Станислав Самозванац подбуо је.
Примерено/очекивано... Жабље отечених капака, мало од
неспавања, више од идеја које као неки наопак крвоток колају његовом свешћу, предочавајући му увиђавно негативан исход свега што обданце покушава да предузме не би
ли свом таворењу подарио колико бар најосновније – паперје смисла... Измишљеног, дакако.
Кандидат-Станислав (који то није, али, убеђен је, истраје ли – постаће временом...) устаје бунован од отпадака
маште која га иначе краси, к томе, тог пута и принуђен коначно да призна ишијатичну неуралгију. Бол је толико оштар/оштра да се, закорачивши, право са кревета стропоштава на паркет, згодом усуда раскошно застрт тепихом...
– о ком никад више неће ни помислити као о малограђански сувишном, камо ли га таквим назвати. И престаће, свечаним уздисајима обећава, уролану грдосију мало- -мало,
кришом од супруге да избацује на степениште. А драга Марина-Мари, практична Пенелопа, поштеђена најапсурднијег цимања (назад у стан...), ту његову напрасну капитулацију, устукнуће од аскетизма – протумачиће олако, наслућује он – као одоцнели процват укуса. Све у свему, мало
шта Мета-Станиславу разговетно наговештава да ће дан
примирја са породичном Бухаром, том неисцрпном цедуљом кућног дописивања двоје деликатних партнера који се
уљудно клоне наглас испољеног неслагања – безмало у це/16/
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лости изаћи један од оних због којих чак и подозриви као
он дају предност животу... у поређењу с ништавилом, свугде, непрекидно надохват руке.
Савијен као у скрушеном ставу најпонизније просидбе
благослова од каквог прозорљивошћу обдареног чудотворца, Траумат-Станислав из, такође заслугом Марине-Мари, уредно снабдевене преграде са лековима проналази себи прву помоћ. Лако... Бира једну али вредну, миракулозну
мега-пилулу против свих врста психофизичких незгода, за
коју, према њеном габариту и упозоравајућем колориту,
претпоставља да није упутно прогутати је наште. Уз лелек
справљан чај & двопек конзумира неугодније него икад – с
дугим паузама између залогаја/гутљаја које проводи образа
положеног на кухињски сто. Но, све заједно учини му се
укуснијим него иначе, поготову након језиво отужног, безмало клозетског задаха медикамента. Затим, чим му спазам
мало умине... да пресече несносну монотонију јутарњих ТВ
вести накићених најавама топлотних удара, светским језицима поткован Полиглот-Станислав, помоћу даљинца
окретно као некоћ прескаче тарабу уденувши се код добростојећих рођака. Инострани канали пак – вапе за спас
поршеа. Одрастао сокољен крилатицама спасите тигра, и
сл., Станислав-ДобронамерноДемодирани морао се насмејати својој (некадашњој?) наивности, која, ето, ни у зрелим
педесетим не јењава.
Напољу, мада тек неки минут преко осам, врелина увелико хара Београдом из ког, не рачунајући замке свршеног чина обавезе или дивљачно-коровски жилавог пријатељства – Станислав-Урођеник деценијама разборито не
миче.
Модерно моделиран Шаман-Станислав, осим уз климатске неповољности срастао је магијски и са морфолошким. Тврдоглаво гре у сусрет негостољубиво настројеном колоплету саобраћајно, урбанистички, амбијентално, а нарочито у погледу могућности реконструкције –
погрешно насађених улица, чиме не и мање му драгих.
Напротив...
Провалом спиналне опструкције у кретању видно успорен, но инаxијски бодрим духом утолико више решен, Станислав-Непоколебљиви хита пут обавеза које ни најбоље
обављене ништа неће променити у његовом, а бојати се ни
у животима оних за које се залаже; полази ем прекасно, ем
на једвите јаде заузима уобичајену позу за воланом. Потом
Станислав-Шофер како-тако управља све ужаренијом
транспортном лименком. Невичан псовкама, Божанстве-

ног мучитеља с Небес’ части тек тричаво-бенигним поругама. Прецењен сјај, зимус одвећ свесрдно призиван; Минорна звезда класе жутог патуљка... Трансверзала медиокритета, за промену – космичка... И мада као стари штићеник
здањâ најмасивнијих сенки чак паркиран у хладовини, већ
на ивици стрпљења пита се – докле више овако...? А онај дежурни Станислав-Сабеседник ућуткује га опоро, пре истека наредна два-три-четири... ма свих пет паклених месеци, не сањај она лета од некад, дражесно питома... Ко доживи октобар, радоваће се...
Али је ’можда’, и ту – најсигурнија реч... закључује полемику сâм са собом, Станислав-Уклетник.
Но од тог, можда... лелујаво наднетог над извесност
вражје припеке, Станислав-Победник као да заглуне, па на
тегобним преговорима тобож наклоњеним култури, све
присутне закључно са главнокомандујућим чује/назире као
кроз воду. Осим тога, изузетно – у потпуности и разуме да
их не треба узимати озбиљно, ствари се збивају негде изван, запањен је да то тек сад увиђа, или се лабаво прикачене
о превртљиве изјаве јалових протагониста – никад ни не
догоде.
У тој ненаданој милости до ишчезнућа утишаних околних којештарија Станиславу Трпељивом исцуре задати узастопни сати током којих он достиже дотад сасвим незамисливо. Упркос свом ситничаво-пргавом темпераменту и
чињеници да тачно зна чиме би ког учесника почастио у
правцу благонаклоног савета, све то, ако не и више од тога
– прећути... На концу, изађе из велелепног здања ником се
не замеривши.
Опчињен искрсавањем запретеног двојника, вековима успаваног, неправедно запостављеног, толико савршенијег од брзоплетог потомка-претходника, Нови Станислав решава да ову, нимало узгредну мистерију – како
доликује прослави. Одани поклоник изненађења без изненађења, у потрази за свежином природе одвезе се колима до пристаништа... до оног речног ресторана, визуре познате до танчина, али чија услуга ретко кад подбаци. Простор у ком је неку годину раније и упознао своју
садашњу Марину-Мари, поздрави га излиставши успомене... Потписујући јој књигу, није било потребе ни да је
упита – коме, у таквим приликама примењивао је плеснив штос, који би зачудо увек упалио, ако сте Марина,
плеоназам је потпун, за случај да нисте, производим Вас
у то врлинско-вилинско ново звање... Била је Марина, попустљивост судбине умешала је ту своје прсте, те први
пут аколада није била нужна...
Суштинске навике тврдоглаво не мењајући, васпитаван за интелектуалца, својевољно потом стасао у интертекстуалца, паузу до пристизања наруџбине Станислав
као и обично убија читајући. Већ неко време нераздвојан је од Лифта, наоко танушне књижице Алена Флајшера... У оригиналу Ascenseur, грађа с предукусом уздизања, свиленкастог унутарњег ткања, без сумње моареа,
ма кар ка ко пре по ро ђе ном, и да ље за кле то спо ром те мељно Унакрсном Станиславу Превејаном Одгонетачу,
од по чет ка, од пре ме сец-два чи ни ла се не до сти жном.
Но, потврђујући првобитни утисак стремљења к висинама раскриљује се одједном и пружа то за чим Стани-

слав у нади самооткривења тако дуго, предуго трага...
...сазнање да је савршено штиво све оно око наводне потребе да се нешто одреди... каже
...као највећа могућа количина воде ухваћена шакама уз
наду да ће мајушној златној рибици бити довољна до акваријума следеће душе којој је намењена...
Ето, ту Станислав, који себе, упркос или захваљујући
умишљаним именима најчешће доживљава као писца,
осим што га таквим одавно већ сматрају – покушава да
поверује да је преокрет ипак могућ, да ће држећи се Аленовог упутства можда и успети, одважи ли се само да проговори о тој Тајни изван ТАЈНЕ... И управо тада ужарени
диск Сунца наискап чежњиво испи сопствени пурпурни
одраз пре него што у њега загонетно потону уступајући
трон плаветнољубичастој измаглици – вечитом покретачу
сновиђења... нагнавши Станислава, наједном подешеног на
Шапат Свемира у трк засипања папирнате салвете неразумљивим траговима, његов пригушен уздах исти је онај који држи на окупу све словесно од праискона. Тренутак мира пред наступ ноћи, празан ход у смени два тока свести,
чар да се свему томе препусти, зар то није чудо над чудима?
1
„...наслепо, јер ослобођен предности вида, препознаћу истину у тами.“
Лифт, Ален Флајшер
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РЕЧ АУТОРА
Дејан Тиаго Станковић

ПРИЧЕ ПРЕСРЕТАЧИЦЕ
Ш

та је све морало да се догоди да би настала једна
обична збирка прича?
Лако је читаоцу. Његов део задатка је да чита написано
и да, кад затреба, домишљањем потпомогне писцу. Додуше, ни пишчев посао није тежак уколико зна тајну. А тајна
је да приче нема потребе измишљати, да су оне свуда око
нас и да човек никада не зна када ће на неку набасати. Зато
је његов задатак да причу пронађе, препозна и да потом пажљиво, што лепше, што једноставније и што убедљивије, сатка, оно што великан назива живим ткање приче.
Сефардска изрека вели: Ко је живео много година, тај је
тушта и тма преко главе превалио и безброј прича има да
исприча. Истина. Како му се живот ближи крају, људско
биће све радије приповеда. Можда их гони доколица, или
можда жеља да продуже лажни осећај трајања, можда тако
поново преживљавају сопствени живот или сами себе уверавају да их памет још увек служи, но, било како било,
старци воле да причају приче.
Сусрет са старином вичном приповедању за писца бива
као да је нашао златну жицу. Ти људи често говоре надугачко и нашироко, па и они сами, и слушаоци, могу да се
погубе у меандрима радње и дигресијама, али вреди имати
стрпљења. Ради једне добре приче ваља провести поподне
с наглувим чичом из комшилука ћакулајући о његовом сто
година дугом животу или данима слушати старицу чија
приповест почиње у доба када је владао краљ Мануел, неприметно превали ону црту која произвољно дели прошлост од садашњости а заврши се тек када приповедачица посустане од умора. Да њих нисам срео, књига би ми била макар за две приповетке краћа.
Постоје приче пресретачице. На пример, докон шеташ
градом, деси се да сазнаш да се баш ту, куда иначе пролазиш сваки дан, догодило што ниси ни сањао да се икада
збило. Док као доказ истинитости својих тврдњи показује
рупу од метка на жбуки оближње фасаде, брбљиви водич
туристима (а о истом трошку и случајним пролазницима)
исприча како и зашто су ту ономад страдали и краљ и престолонаследник, а као занимљивост наведе да је син надживео оца за тек десет минута чиме је, по најкраћој владавини свих времена, ушао у књигу рекорда. Писац се, ни сам
не знајући зашто, тад присетио једне приче из репертоара
своје мајке, оне о прадеди, чобанину из Лике, и те се две
повести, неочекивано, можда и неоправдано, споје у једну
која се напише сама од себе.
Или, рецимо, док куца таксиметар, возач писцу исприча како је као регрут у колонијалном рату једне ноћи без
месечине с целом јединицом утекао из опкољеног утврђе-
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ња. Сви који су им радили о глави, и војне власти и афрички побуњеници, мислили су да су дезертери страдали, а
они су се две године крили у сеоцету од сламнатих колиба
и у замену за гостопримство бранили урођеничка поља од
слонова. То је од оних прича: пошто купио, пото продао.
Писац је, дакле, увек на опрезу. Деси му се, на пример,
да му до уха стигне разговор за суседним кафанским столом. Не познаје приповедача, не види му чак ни лице, али
чује причу: „Ујак је увек био бакин миљеник, нема везе што
он није учио, што је стално имао проблема с полицијом,
што је пио и био истетовиран као Политикин забавник, џабе је мама била студент генерације и пожртвована ћерка,
бака је увек њега више волела. Последњи пут ју је расплакала недељу дана пред смрт. Бака, маму, пред мамину
смрт.“ И – ето приче.
Неке се приче роде практично ни из чега. Расцмиздриш
се, на пример, над судбином Чеховљевог кочијаша који нема с ким да подели тугу и роди се једна прича о срећној љубави. Кренеш да испратиш пријатеља на пут и будеш сведоком љубавној причи, али тужној. После их само запишеш.
Али да би се писало о непознатом и недоживљеном,
треба имати куражи. Ту се треба угледати на друге. Довољно је мало боље обратити пажњу и схватити да Дирер свог
носорога никада није видео и да је чудну зверку нацртао
напамет, по туђим речима. Да то нисам открио, вероватно
се никада не бих усудио да напишем неке од својих приповедака.
И кад, на концу конца, све те приче заврше на хартији,
схватиш да је наћи наслов збирци теже но што си замишљао. Да нисам срео Циганке, жене слободније од птица
на небу, збирка се не би звала – Одакле сам била, више нисам.
И за крај је преостао најлакши од свих задатака. Посвета гласи: Мојој старамајки Политими, велемајсторици
конфабулације. Да није било ње да ме успављује приповедањем, да ми дуга путовања возом прекраћује причама из
живота, а кад њих понестане наглас читајући приче. Да није било ње, вероватно никада не бих ниједну причу написао.

Милош Латиновић

СЛАЖЕМ РЕЧИ,
МОНТИРАМ РЕЧЕНИЦЕ
С

лажем речи, монтирам реченице,

да, најлакше ми је тако да објасним сопствену активност у –
у разуђеној „области књижевности“, коју добри познаваоци магловитих простора маште и ревносни истраживачи рељефа емоција најсрећније радозналцима објашњавају као предео несигуран и груб, освајања залудан, као посао сличан укуцавању ексера
у воду.
Бескористан, дакле...
Ово би могао бити садржај малог огласа, када бих морао –
ех, морао – себи да пронађем посао и да се некоме као занатлија препоручим како би неку пару зарадио. На срећу, за тим нема потребе, а не верујем да би се неко „залетео“ и на остављени
телефонски број, ургент, јавио.
Стари занати нестају, занатлије пропадају.
Ипак, не одустајем, јер су ме – уручујући неке, а ускраћујући
друге дипломе, хвалећи ме неукусно за написано и критикујући
идиотски моја опредељења – трајно обележили...
То, свакако није ни сулуда упорност, беспризорна тврдоглавост или пак неискорењива вера, на коју удара неверни башибозук, не, никако, то је тек чињеница која недвосмислено саопштава да друго не желим и не умем да радим.
Брод је створен за пловидбу и та намена му се не може изменити ни када тако величанствено, попут „Титаника“ у Камероновом филму – тоне.
У мом случају ствар је и далеко скромнија. Удес брода, аутобуса, воза, авиона, шатла, изазива одређене последице, на посаду, путнике, њихове породице, раднике који припадају компанији која је власник, затим ствара проблем истраживачким тимовима, па и читавој индустријској грани, која трпи, губи, зауставља већ залауфане пројекте и слично...
Последице због мог бављења пропалим занатом не трпи нико, па чак ни ја, без обзира што би се то могло очекивати.
Умберто Еко вели да је књижевнику утеха што може да пише из чисте љубави према писању. Држим се тога, али има ту
још неколико разлога.
Ништа не коштам, ако се изузме мало електричне енергије
и неколико раније – док је Бог ходао по земљи – купљених књига. То је, чини ми се, све. Да, моји клинци, Миља и Душан, попусте некад и дају ми да пошаљем неки мејл.
Друге сировине, такође, лако су доступне и распон те „руде“
протеже се између:
Сећања на детињство,
где су дебелом прашином, као сагом, прекривени сокаци на
периферији малог града, оивичени стаблима вишања и испуњени дечијом грајом, дуга топла лета на дубоким бањама из којих

се вади глина подесна за прављење црепа и опеке, вечерња звона,
бесконачне јесење прославе државних празника, брижљиво припремани слетови и параде, позоришне представе аматерске дружине, бескрајне зимске вечери пуне песама и прича што падају
заједно са играћим картама на голи астал у старој кухињи моје
баке, где миришу дуван-чварци и крофне, узбуђење у школи
пред „долазак Титове штафете“, приче с мора и првих путовања
у иностранство док јутарње сунце боји крошње липа, Трст, Беч,
Будимпешта, љубавни састанци у пет пред биоскопом „Звезда“,
нежности у седефастом мраку неке сецесијске капије, гужва и тешки мириси у јутарњем аутобусу који студенте вози за Београд.
И додири стварности,
кроз коју ходамо несвесни присуства опаких болести за које
је Пекићево Беснило занемарива инфекција, опасних, грубих,
моћнијих мафијаша, ни налик онима које сликају Марио Пузо
и Френсис Форд Копола, чудних жена поред чијег осмеха ниједан дан не може бити ни миран, ни срећан, па макар свануо на
Клишију, до сурових и празних политичара без скрупула за које је Љосин Кајо Бермудес из Разговора у Катедрали или Маркесов генерал из Јесени патријарха најобичнија „мала маца“,
свега ту, у том фантазмагоричном налазишту, има,
али – то је ваљада добро – за њега нико не зна, затрављени
уски пут нико не одржава, путокази су поломљени, а производи, стоје на највишим полицама где их не могу пронаћи ни најрадозналије птице погледи.
Нема ни светла, само неки тихи тајанствени глас који непрестано понавља:
Гледај да се посветиш позиву писања
и да не злорабиш чињеницве, а да
утискујеш свој мајсторски печат
као што златар утискује свој жиг...
Ето, тако,
трајем,
спор и летаргичан,
помало наиван и будаласто весео,
изненађен свеприсутном способношћу људи да учине зло,
убеђен да је моћи волети највећа врлина.
Слажем, дакле, речи и монтирам реченице.
Могао бих написати и да све то, тако сложено, намонтирано и – продајем...
Али, не, не продајем.
Да је другачије, да ли бих се учинио срећнији и задовољнији?
Можда...
Успех је бити задовољан.
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ПОЕЗИЈА

НОВА ПОЕЗИЈА
Други део

Јасмина Топић

ГОРКА ТАБЛЕТА

Обући ћеш као и увек чисти веш
спремна за још један изазов,
у свету, који ти и у собу завирује –
поплаву или епидемију
и скоро увек лаж.

На језику девојчице не отапа се снег.
Тврдне, гле, у каменац, с утихнулим слојем
наталожених догађаја. А одећа,
увек друга, излази из бубња веш-машине,
и сваког дана изнова је спремна за изазове.
Ћутањем се попуњавају редови доживљених
наслова.

Енес Халиловић

Глас спикера извештава о поплави
и могућој епидемији.

Он је тражио земљу (за себе),
Ја сам тражио море (у себи).

На језику се шире и умножавају пликови.
У сваком нереализовани добитак. И свет црни
како се ухвати први, или ипак сваки други сумрак!
Дан је добар за испирање, а и спирање талога,
слојева каменца и телесних кречњака.

Он је ковао брод,
Ја сам скројио једра.

Девојчица иде да се посвети чаши.
У њу може много душа да стане.
Од алкохола можда попуцају пликови, налик
сапуници,
и у мехурима њиховим покаже се око нечистоће.
Ствари и даље миришу на чисто, омекшано.

Он беше капетан,
А ја слепи путник.

Иде, да погледом отпрати превелики талог зимског
пејзажа;
Измењен распоред бразготина, шара, дељивих једара.
Променљиве облике свакодневних бара.
Утихнули догађаји, гле, чине је тежом на прецизној
ваги.
Упире прстом у себе, а ослушкује тихост снега
што још увек пада.
Од каменца постане таблета! Ако се пре гутања
раствори,
постаће и превише горка. Неизбежна.
Девојчице моја, сваком је по једна тегла намењена.
Ситне утехе опстаће можда у формалдехиду.
/20/
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ПЛОВИДБА СА ДВОРСКИМ
ПЕСНИКОМ

Њему пожелеше мирно море,
Мене испратише олујама.

Он је тумачио мапе,
Ја сам читао звезде.
Он се јављао телеграфом,
Ја сам шаптао уз ветрове.
Њему је сидро за ланац везано,
Мени за пупчану врпцу.
Он је тражио Креонта,
Ја сам нашао Едипа.
Његова беше химна,
А моја молитва.
Он мерио даљину,
Ја слутио дубину.
Он освајао копна,
Ја ослобађао себе.

Он проклео таласе,
Ја певао о пени.

(сведоци су ми
Индија и Америка).

Замонашиле нокте.
И добују,
до извора би.
До вилице би.
Ал' кошчате су рупице
Њине карлице
Па ти прсти птице ругалице
своде севдалинке.

Он је однео заразне болести,
Ја сам донео биљке и зачине.

Радомир Д. Митрић

Кад је он окренуо кормило,
Ја сам заменио стране света

Он је пловио за круну,
А ја само за главу.
Он поједе обалу
Да глад завара,
Ја испих море
Жеђ да утолим.

Даница Павловић

CHARLES BERNSTEIN, BOB
PERELMAN, JEROME SALA И ЈА
Хетероглосни песник, бели мушкарац, мрачни
Аутор емоционалне песме & ништа
У потпуности изражава своја осећања
Осећања особе која вам се обраћа
У овом случају моја осећања
Од срца срцу
Лепа, љубазна, интелигентна, креативна и
Узвишена у краљевству љубави
У главним улогама Eliot & Pound и
Бароница Elsa von Freytag – Loringhoven
Гримизан метал и њене груди
Мушкарци у кецељама са капима
Зноја на образу
Мушкарац у митри, висок и широк, и ја
Једемо каламаре у таверни и
Питамо се „Шта је са њим?“
Касни већ пола сата
Marianne Moore има металне груди
И вештачки пенис на хаљини уметнут на
Место шлица. Ту забаву не треба пропустити.

Драгослава Барзут

ОДСУСТВОВАЊА
Облице малине
Уместо
Тестере стрвине

EX HELESPONT

Опела светлости, ноћ улази у град на месту
где море обрубљује обалу, песак са издахлим
шкољкама
којим корачају уморни рибари и туристи који
фотографишу
галебове, чији крици опомињу на предстојећу кишу.
Седим у бару и пијем ракију са анисом, над димом
наргила
лебде готово заборављени Кавафијеви стихови, док
посматрам
призор догађа се фотонско чудо, пламена кугла
сунчева улази
у морске дубине, као да тражи какву разбијену
феничанску лађу,
да јој осветли пут којим је давно кренула у недоход.
Ништа није коначно, ни бесконачно, све се збива у
својој мери,
јек звона и песма мујезина су овде у некаквом
међупростору
за сведочанство о прерастању граница. На молу у
близини, мајка
води плавог дечака који има византске црте лица,
иако прича турски.
Киша почиње да пада, и чини да време застане на
тренутак,
умирујући своје неумитно клатно у свој својој
неминовности.
На телевизору плес дервиша, као да чујем саз и сиртаки
у једној хармонији. Почиње да дува неки чудан ветар,
чија крила
нису од овог света, док излазим у ноћ, чини се да све
лебди,
град који ће ускоро утонути у починак, повезани
бродови у доку
и људи који се не обазиру једни на друге. Као вечна
слика Хелеспонта.
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Биљана Стајић

ЖУДЊА ПЕРФЕКТА
Чекам јесен
Да умре све
И роди се опет
Да све поново буде бело
И чисто
Без талога искуства
Без кафе и дима
Без крикова
И грцаја
Да буде фина тишина
И чиста белина
Без гушења
Је је јесен
јеееее

Владимир Стојнић

КУТИЈА

пуцкетање кућне технике у празном
стану. са фотографија су уклоњене очи.
могу убацивати узвичнике у своја чула.
бити реторска фигура усред бесмислених
шумова. симбол који се шири ка хоризонту
и постаје писани траг онога што се није
десило. дуга светла на урвини. точкови
авиона који додирују писту искрсавају
у свести саговорника.
рука спуштена на лимену кутију за
новине. од превише гледања суседна
фасада је изгубила облик. умор. широки
булевари који воде до пристаништа.
непрепознавање са обе стране очију.
име је сада ослобођено и предео се
наноси у фалтама. са друге стране
моста почиње град. кажеш: пролаз за
оне који се не виде. две тамне и трошне
фигуре наслоњене су на зграду у
сенци. препис ове ситуације даје
тригонометријске записе. оно што видимо.
већ иза оних солитера пружају се баште.
и онда: поља. постројења поред пута.
увек исти шавови простора. човек који
седи и пише види себе како устаје и одлази.
онолико различитих тела колико је положаја
/22/
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у кретању. миграције. спуштање акорда.
једна реч која је промакла завршиће се
на месту где никад није. шара на камену
под прстима претвара се у историју. талог.
складиште. тело остављено у првом лицу
које корача ка удаљеним светлима града.

Слађан Милошевић

РАЗГЛЕДНИЦА
На пијаци купујем чарапе.
Мала Таи се љубазно осмехује.
Осећам се као Марко Поло
у овој потонулој Венецији.
Блажена је милост екумене
љубитељу синологије:
Пиринчана поља њихана
феновима рингли моје кухиње.
Лао Це разбашкарен на каучу
покривен јучерашњим новинама,
скоро да наглас ишчитава:
Поплава у Трговишту!
Пореди Пчињу са Јангцекјангом.
Мрмља о смислу и врлинама.
О путу којег више нема.
(А којег има ма где да смо.)

Бојан Марковић

ИЗОПАЧИТЕ СЕБЕ
изопачите себе у клерикалног педофила.
да ли осећате да се удаљавате перфидно на
прашњавом друму.
фрескопис тематизује једну дечију пелену и лажу.
шта за вас значи ортодоксија.
аутоматски наведите реал-асоције на следеће:
анђели у пераћој машини у фотофиниш селекцији.
сензације жене-панике и зеленог брста.
три лила зеца у три шерпаплава кључала лонца.
активична животиња у менсури и мистично
шкропљење.

Тамара Шушкић
сањати да заборавља властито име
сањати да ће у свом сну добити ново име
ујутру ће је
савест целу изгристи

лежи гола голцата као пиљевина
иза куће шиба се копривом
неки су се људи свели на опекотину
кућа је мирисала на балегу
трчала сам у загрљај непознатих људи
деда-ујака и бабе-ујне
нечије сестре
руке странаца ме прихватају
трчале смо неколико километара уз брдо
у руке од куће
на првом спрату је била стока
ми смо спавали изнад стоке
преко дана смо трчале
правим се да вас препознајем

Патрик Ковалски

ДЕКОРАТЕРИ

не узнемиравај се
то су само декоратери
уносе живе боје у сиве домове
уносе светло у преживеле
осликавају таванице лицима
осликавају лица прстима
умачу прсте у нас
па то једва и да боли
зар не
лепо изгледаш
бутине ти још делују чврсто
не узнемиравај се
то си само сањала синоћ
ушао сам у тебе и превртао чаше
дисао мрак уместо ваздуха
и прсти су ми били лепљиви

пролазимо поред тебе на успутној станици
јашеш ограду од приколице

да
то си само сањала:
нагињем се преко стола и
очи су ми празне
и зубима грозничаво гризем жицу
режим:
прогутаћу бога у теби!

твоји пастуви су липсали
ти се не предајеш

Сергеј Станковић

можда се поново сретнемо
ако случајно улетимо у јарак
прошли смо поред свих говорница

трчимо у прихватилиште
рука је лепљива
нисам то удесио
случајно сам туда пролазио
јездио парком
ти си мазила пса
па сам
сасвим природно
и ја застао да га помазим
пас ти је држао руку у устима
те сам и ја тутнуо своју у његова
која су држала твоју
сву лепљиву

СЕКСУАЛНА ИСТОРИЈА
ОСВАЈАЊА ПАЦИФИКА
Сукоб између капетана Блаја
и Кристијана Флечера на броду „Баунти”
био је у суштини сексуалне природе:
капетан Блај одобравао је само мисионарску позу у
кревету
док је Кристијан Флечер био отворен према новим
идејама у сексу
које ће најавити сумрак западне цивилизације
засноване на женској фригидности и двојном моралу.
Тај нови l'esprit de l'epoque
одмах су прихватили остали чланови посаде
и почели да их примењују са Тахићанкама,
које су ипак више волеле традиционално,
на псећи начин.
Сукоб је добио нове димензије
када када се открило да је капетан Блај импотентан
и да може да сврши само ако му малолетнице бичују
стражњицу.
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То је било исувише чак и за либералне Тахићане
па су запретили да ће обуставити даљу испоруку
хлебног дрвета
ако се Блај не окане малолетница
и справа за мучење.
За казну је морао да јебе бабе.
Ово понижење никада није могао да опрости посади
и покушао је да им се освети
тако што је пробушио све кондоме на броду.
Бушни кондоми довели су до повећаног броја
копилади
која су убрзо постала друштвени проблем
јер су се одавала алкохолизму, криминалу
и малолетничкој проституцији
што је довело до бурног развоја социологије на
Тахитију.
Одатле се она, преко нових француских
колонијалних господара
проширила у Европу, понајпре у Француску
као отровни поклон потчињених.
У сваком случају, како је приметио Роберт Луис
Стивенсон,
сексуална историја освајања Пацифика
мораће тек да се напише.

Филип Б. Вукотић
простор непарног јутра
и даждевњак
у песку једноиповолтних батерија убијају монсун
близанца времена.
двадесет две руке секу нокте бритвама зуба и истока.
крвоток посматрачев хладно је обезглављивање те
узрочности.
он је монолитан и течан. он напаствује истополне
организме.
он конструише положај ишчупаног ока и глача
странице велике пирамиде.
ја сам тај ток крви кроз себе.
ја сам то
везивно ткиво
луциферијанске параболе.
мојим стопалима камење не дозвољава ход,
да разносим облике колаборације између справе за
мучење и мученога.
то није синтеза.
то је упорно разјашњавање светлости светла.

Соња Веселиновић
Данас преподне уз топот бубња веш-машине и
сумрачне погледе на спуштене штрокаве ролетне
наспрамне зграде. Шта? Па ништа, преподне.
Преподне уз друге регионе, регионе са земљом,
тишине пред навалом пахуља и мисао како ли се
тешко копа смрзнута земља, уколико је стварно
неопходно. И увек слика како напослетку развалиш
сопствену ногу ашовом уместо те полуобамрле
земље. (Ашов? Каква реч... као нешто унатрашке...)
То је та грозота споја метала и леда, као шине зими,
стварно ме ужасавају својом моћи да постану још
мртвије. Нешто друго чини земља, но у њу не
убрајам ове квадратиће спаковане као поклоне,
спечене међу бетоном. Она земља крај аутопута
необично ме интригира, јер ту је асфалт само фалта
на њеној сукњи. Па се питам кад ће зањихати
куковима. Раменима завести. Волела бих да путујем
по њеним тачкама осцилације, док питам се
безобразно шта дата фалта скрива. Заплешите, ваша
висости, доста те тупе укрућености фрау Снежне,
шапћем јој кроз дупли прозор аутобуса. И маштам
да тамо негде после триста корака њеном грбавом
смећкастом сукњом почиње отапање. Врло локално
отапање. Ипак, стојим на рубу, а груде се растресају,
па поново везују у њима својствен глиб и све је
нашло свој пут попут топле тешке крви биковске
што се тешко са њим растаје, а у тлу коначно уври.
Да би одатле мирисао цвеће. А пут још раван, сукња
дуга и музика коју чујем не испољава се покретом,
већ грчом. Фалта сива, а ја и моја свест о отапању
мали завијутак на тој проширеној вени што под њом
се крије.

Марија Ракић Шаранац
На том месту је још увек јелка
коју је деда посадио по доласку нове ’83.
Одавно је надрасла сеоску кућу
у којој нико не живи.
Соба до пута је празна и мрачна.
Из пукотина на зиду дахћу наше заборављене играчке.
Између њих су дечји прсти који невешто праве сенке.
Не полази им за руком да преплаше паукове
у тешкој мрежи што се протеже од места
на коме је некад био лустер, па све до врата.
Покушаш ли да уђеш, увући ће ти се у косу
да ти кажу да тако великом за тебе нема места –
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довратак можеш дохватити
ако само мало подигнеш руку изнад главе.
Кад ту на прагу оживиш слике сећања
неко нов и мали повешће те пред поноћ
до неке нове године коју чекамо
под старим светиљкама
и њиховим тачкастим плесом под дрветом,
у дворишту, иза капије која већ одавно шкрипи.

Жељко Тешић

НА ЧОРБИ

Као искупљење за све лепо што је појео,
Он сада пребира по ономе
Што смо ми јели јуче.
Мало кефира, мало сурутке,
Козја је врло здрава!
Док му алвеоле натапа
Пикантни мирис уља сардине,
Тако се ноге одижу од земље,
Па се тако може и летети.
И онда се кожа расквашених ципела
Нервозно почне надимати
И ситити неочекивано и сласно.
Вуку их пси и тару се о зидове
Те велике зделе
Уз неочекиване изливе
Млечно-уљано-сирћетне чорбице!

Соња Јанков

ЦРНИ ДИЈАМАНТ САРКАЗМА
Одсуство гласа кадрирано, забетонирано, оним
белим клупама које прождиру лососе јесењег дрвећа,
звезде упрозорене на Мон Сен Мишелу под снегом,
углови шири од ових у мермеру Опере у Ослу док
поглед Ења Калабрије постаје акрилски, течан, као
покрети жене кишних канџи којима се пролама
сребрнаста осенченост везова у Госпи од Шкрпјела и
мора осветљеног преливом листа рузмарина. То је
рефлексија са куполе Базилике Светог Петра, онако
како је Микеланђело хтео да изгледа кад јој се
прилази са трга: André Breton је могао такву да је
види са балкона, рече песник нежне мутнине. И док
се ивица једног једра поклапа са почетком црнине
копенхашке Краљевске библиотеке, црни дијамант
(песимизма) ће постати спорији од мисли и речи.
Тад треба читати улице под снегом слово по слово
својим стопама. Беле каљеве пећи у становима
Стокхолма. Завејани Праг, Сарајево под снегом.
Лопатицама, једрима леђа, сечивима рамена, углом
њихових месеца подупирати беле зидове

незавршеног пројекта новог јавног простора.
Котирати их ручно, стварајући нову анатомију
комуникације насупрот бујици текста у говореним
речима, неоткуцаним слоговима држаним у
прстима, у инат Плишаном Разводу, ширем и
тамнијем од априлске земље Тита Андроника.

Жељко Митић

ИНФАРКТ

Пробудио сам се и попио кафу
попушио
неколико цигарета
као доручак
уместо доручка
и наставио
са писањем од прошле ноћи
одједном, све се завртело
и зидови
и плафон
и под
у грудима сам осетио оштар бол
и зној како се слива низ врат
и рука је почела да ми трне
и моја жена која је притрчала
вртела се
заједно са зидовима
и плафоном и подом
шта је?
шта је?
није ти добро?
насмешио сам се
мада
ништа није било смешно
да зовем хитну?
да зовем хитну?
вриштала је
и онда се сетила сцене
из емисије на дискаверију или
неке од оних серија са болницама и лекарима
које прати
и снажно ме песницом ударила
у груди.
хитна ми више није била потребна
било ми је много боље
а жена је изгледала тако добро
да сам пожелео да одмах водимо љубав
за разлику од мене
њој се није допала та идеја
била је престрављена
па сам устао
и вратио се кафи и писању
као да се ништа није догодило.
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Осећао сам још увек
њен диор едикт на себи
и још једну ерекцију како
одлази узалуд
а онда
сам се сетио Воласа Стивенса
награде која носи његово име
а коју никад нећу добити.

Марјан Чакаревић

Мисли о бесмртности
као нечем достижном
већ дуже време су ми се врзмале по глави
док се жена врзмала по кухињи
повремено бацајући забринуте
погледе ка мени.

Нежна површина заборавља сваки траг

Бојан Савић Остојић

ПРИЛАЗИ ТИ ЈУРОДИВИ
Прилази ти јуродиви
Верујеш му – не знаш зашто
Знаш да томе нема места
Али већ си поверовао
Прилази ти ведрина
Каже: „Не кријем,
једну моју страну никад нећеш видети:
сенку.
А са друге хемисфере други види само њу
За њега је ведрина слепа, недокучива
Као за тебе сенка
На њу ни не помишља.
Назре ли неко око и сену и ведрину
Упитаће: Сено, ведрино, чега је више?
Где му се ћефне, зачкиљиће
Али помислити да ведрине без сене нема –
неће.“

ВИШАК

Језик је запремина
која вири над водом
а онда тело потоне

тупи одјеци доле се копрцају
као у глувој соби
боре се невидљива лица тишине
док их топла светлост све не поравна
и прогута и последњу тачку
упије варку плавичасте линије
која је све што остане
од тог дивног
сада сасвим безобличног сна
Језик је жеља
тај вишак
Треба се вратити на почетак
води
стрпљиво покупити мрвице осмеха и плача
за собом
загрлити још једном свако своје острво
и отиснути се
миран
и као суза чист

Никола Живановић

ОЗИРИСОВЕ КОСТИ
Разбацане чарапе, пешкири,
Једном употребљени и бачени по поду;
Панталоне и мајице, згужване и исфлекане.
Нигде његовог тела. Ниједног комада меса.
Купим и перем, састављам пар са паром;
Пеглам му рукав (ту ће бити његова рука);
Намештам јастук (ту ће бити његова глава).
Приредио Горан Лазичић
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ПОВОДИ
Душан Пајин

НАКНАДНА ЧИТАЊА
Часопис Културе Истока (1984–1992)

О

ве године се навршава 20. година од гашења часописа
Културе Истока – часописа за филозофију, књижевност и уметност Истока. Издавач часописа су биле „Дечје новине“, чије је седиште било у Горњем Милановцу, али
је део редакције био и у Београду.
„Дечје новине“ су (1957) основали Срећко Јовановић и
Александар Лазаревић, а наредних 30-так година је предузеће било у експанзији и издавало стрипове, књиге, бројне
популарне часописе (Тик-Так, Зека, Екс алманах, Ју Стрип,
Гигант, Бисер стрип, Никад робом и Џубокс), а и академске часописе: Момент (за визуелне уметности) и Културе
Истока.
Културе Истока покренуте су 1984, а излазиле су квартално (1984–1992), па су објављена укупно 33 броја (0–32).
Главни уредник нултог броја и бр.1–2, био је др Тоде Чолак (1931–90), а од бр. 3–32. ту улогу преузео је аутор ових
редова.
Редакцију – која се током 9 година мењала – чинили су
чланови из Београда и различитих делова екс-Југославије,
који су се бавили источним културама, као: Давид Албахари, Раде Божовић, Мирко Гаспари, Весна Грубић, Зорана
Јеремић, Радослав Миросављев, Љиљана Николић
Jамагиши, Митја Саје, Ненад Фишер, Иван Шоп (Дејан Разић умро је 1985) и други. Сарадници су били домаћи и
страни аутори, пошто је објављиван и велики број превода.
Часопис је био богато илустрован, јер је у полазу тако
конципиран, а то је омогућавала и богата ликовна традиција култура Истока, која је пригодно представљана.
У уводнику редакције, у нултом броју, изложена је
платформа која је потврђена током излажења часописа, где
се објашњавају разлози покретања.
Прво, народи тог подручја су у другој половини 20. века
видном снагом ступили на светску позорницу и тако скренули пажњу светске јавности на богатство и сложеност
својих културних баштина. Друго, на Западу влада све веће интересовање, нарочито у редовима послератне генерације, за истраживање специфичних облика духовног праксиса ових традиција – интересовање које се, нажалост, често завршава у некритичком усвајању свега што је „оријентално“. Треће, наш југословенски простор природно је
упућен на Азију и чињеницом да је својом вековном историјом представљао географско и духовно размеђе Европе и
Оријента; и најзад, о Азији се често говори као о својеврсном духовном антиподу Европе, па је утолико и истраживање њених култура индикативно за саморазумевање и
превредновање нашег европског наслеђа.

Сваки број часописа је имао своју главну тему, а и више других рубрика, у којима су представљани и текући међународни скупови о културама Истока, поједини значајни аутори, као и нове књиге.
У двоброју 1–2 (јуни-септембар 1984) тема броја била је
Позориште Азије, а потом су следиле и друге теме, с пригодним текстовима: Култура тела, Будизам и националне
културе, Ји ђинг – тумачење и разумевање, Суфизам Ибн
Арабија, Оријентални хумор, Време и свет у источним филозофијама, Психологија истока и запада, Мистика истока и запада, Зен данас, Смрт и реинкарнација, Аскеза и љубав, Источњачка медицина, Почетак и крај света, Исток
као књижевна инспирација, Сан, јава, буђење, Судбина и
акција, Отеловљење и спасилац, Наука и мистика, Златно правило и ненасиље, Идеали људског савршенства.
Године 1988. је као пратеће издање часописа покренута
едиција зборника, који су садржали поједине темате часописа, уз додате текстове. Зборнике је уређивао главни уредник часописа, повремено у сарадњи са члановима редакције. У периоду 1988–1991. објављени су следећи зборници:
Зен данас, Мистицизам Истока и Запада, Култура тела и
борилачке вештине, Смрт и реинкарнација, Медитација
Истока и Запада, Космологије – почетак и крај универзума, Источњачка медицина, Аскеза и љубав, Сан, јава и буђење, а и једна монографија: Филозофија упанишада.
Године 1991. – са почетком грађанских ратова у СФРЈ –
започео је распад културног простора и тржишта књиге,
тако да је већина издавача у Србији запала у кризу, као и
издавач Култура Истока, „Дечје новине“, које су те године престале да објављују и већину других часописа. Последњи број – 32, објављен је маја 1992, када су уведене
санкције „трећој“ Југославији (Србији и Црној Гори), што
је појачало дугогодишње урушавање ових простора.
Срећко Јовановић (1930–2008) је од оснивања, 1957. до
1995. био главни уредник издавачког предузећа „Дечје новине“, а имао је развијене контакте са светом и више пута
је награђиван за свој рад: Вукова награда за развој српског
језика и културе, Награда Змајевих дечјих игара за допринос у неговању књижевности за децу, Орден рада са златним венцем за целокупну делатност, а 2008. од Београдског
стрип салона добио је признање за допринос у развоју
стрипа у Србији.
„Дечје новине“ су потпуно угашене 2001. године.
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ПРОЗА
Александар Прокопиев

ЛЕВА И ДЕСНА ЧЕШЉАНИЈА
Ова се бајка не казује код брице...

Н

екад, не тако давно, била су два суседна царства – Лева
Чешљанија и Десна Чешљанија. Левом Чешљанијом је
владао император Амос IV, а Десном Сома VI.
Омиљена боја Левочешљанаца беше љубичаста, јер лепо мирише, и црна која одаје озбиљност, али никако им се
није свиђала бела, јер се много прља.
Десночешљанци су волели розе, нежну као балерину и
белу, као најчистију, а сви су били против црне, јер растужује време.
Лако је претпоставити да су односи између две суседне
државе били променљиви, ка прохладним. Када би дошло
до приличног хлађења, дипломате из Леве Чешљаније су
обавезно облачиле црна (наравно и топла, због ниских температура), а они из Десне Чешљаније бела (и топла) одела.
Понекад, што је природно за овакве геополитичке ситуације, појединци би емигрирали са Леве на Десну страну, и обратно, са Десне на Леву, и притом би добровољно
мењали раздељак и боју у складу са новим условима живота. Онима, пак, који су због шкртости мајке природе постали ћелави, стајале су у свако време на располагању перике
разних дужина и са одговарајућим раздељком.
Осим ових грађана-сунцокрета, постојала је још једна
групација која је, према степену критичности обеју страна,
била називана „колебљивцима“, „мутиводама“, „теоретичарима“ или „фантазерима“. Фантазија се не огледа у томе
да себи представљаш ствари какве нису него онакве какве
ће бити. Или, оно што би могло да се начини од њих, бранили су се најдобронамерније, у чапековском маниру, али
су одмах били ућуткивани од стране динамичних десних и
левих активиста. Јадни колебљивци! Покушавали су, без
видљивог успеха, да користе старе опробане рецепте Конфучија, Буде, Хорација и још неких, о умерености, о потреби за нијансирањем, о поштовању индивидуалне вредности, о средњем путу, али нико није имао стрпљења да их саслуша. Како?! Амос IV и Само VI били су 100% убеђени да
су центар света, па откуд да сада са неким тамо ванпартијским слабићем воде дијалог? Ма, не долази у обзир!
Обе стране су тражиле чврсто опредељење, „да“ или
„не“, „за“ или „против“. Осим тога, ови неопредељени су им
посебно ишли на нерве, јер нису имали никаквог реда у
облачењу. Замислите, носили су и белу (од млечне, крем,
драп) и црну (зифтцрну, катранцрну, чаxцрну) одећу, и то
најчешће у комбинацији! А лети – љубичасте мајице са розе шарама! И то са кратким панталонама!
Прича је без праве поуке, јер је најважнији фактор –
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гласачко тело, чини, барем засад и на овом простору, неизводљивом. Но, довољно је добра да се повеже са једном
другом варијацијом из фантазије, на тему Сова и Плаво.
Сова је једина међу птицама која може да препозна плаву боју – прочитао сам у једној рубрици о бизарним стварима. Свака бизарност је, наравно, подложна провери што,
према истој рубрици, обавља 29% читалаца. Ја ипак спадам
у оних осталих 71% који све необичности мајке Природе
прихватају фантазерски:
Ево, сова је, као што се зна, ноћна птица. Једна је од ретких која се служи очима ноћу много више него дању. А како
онда тамо, у шуми, где доминирају зелена и кафена, она може да види плаво? И то у мраку? Можда само покоју дивљу
љубичицу разбацану по шумској врлети, понеку маховину у
плавичастој варијанти, можда плаве бобице тамошњих жбунова или, ако се потрефи веће речно корито, прелив у води
која тече. Ситнурија, рекли би, али и то су извесне предности
у односу на друге птице. А да и не спомињемо највећу и несумњиву привилегију: НЕБО! Иначе, сова може да посматра
небо од загаситоплавог у предвечерја, виолетног при залазима, па све до споменуте поноћне модроплаве, коју далтонисти називају црном, а заправо је дубока као тамни океан.
Притом, друге птице, којима све изгледа црно-бело, верују да за сироту сову нема наде – она је просто остављена
да проживи живот у најцрњем мраку.

ПРИЧА О СЛОВУ „Љ“
Ова се бајка не казује демократама...

Ј

едан цар је био јако разочаран у љубави, па је забранио
да постоји слово „љ“, тачније, да се на територији целог
царства оно замени словом „в“. Декретом је било забрањено да се каже и да се пише „љубав“, већ само „вубав“. „Љуби” – “вуби”. Уместо „љубазност“ – „вубазност“, уместо
„људи“ – „вуди“. Цар је био толико разочаран, те је наредио да се чак и имена која садрже „љ“ промене и то хитно.
Од „Љубице“ у „Вубицу“, од „Љупча“ у „Вупчо“. Прекршајне пријаве нељубазно (пардон, невубазно) су се намножиле, а новчане казне нису нипошто биле занемарљиве (мада
су са друге стране пуниле државну касу), па грађани који
су се обично брзо навикавали да буду послушни, и овог пута тихо су се покорили царевој заповести. Сви, осим деце.
Деца често не разумеју одрасле, и обратно. Па тако и
царева заповест, која се односила на невелик број случајева
(релативно мало је речи које садрже „љ“), деци није изгле-

дала нормална, односно да „ту нешто није било у реду“, како су се дошаптавали њихови родитељи. Деца која су прислушкивала родитељске разговоре, мислила су исто – не
због „љубави“ (тај термин им је још био нејасан), нити због
„заљубљености“ (која им је већ била позната, али тешка за
изговарање), већ, пре свега, због имена.
Деца, веома често, код куће од домаћих или на улици, од
својих другова, добијају надимке по којима се препознају.
Некад су изведени од имена: Љубинка постаје Буба, Људмил-Љуцо, некад због сличности са неком животињом, нпр.
Бизон, Жабац, Мачак, некад због телесне пренаглашености
– Ушке, Зуба, Окац… Али ова, по царевој заповести, замена
слова, унела је нелепи осећај код Вуце, Вубице, Вубе, Ваве,
још више јер су Тоше, Сашо, Ирина, Игор, Драгица, Бисера… остали са непромењеним именима и надимцима.
Тако је малој обесправљеној групи деце преостало једино (јер су им родитељи, како је већ речено, били плашљиви) да се обрате за помоћ Белом Очњаку који је живео на
крајњој периферији града, у једној брвнари усред шуме.
Према заједничкој оцени одраслих, Бели Очњак је био
„скренуо“. Кружиле су свакакве приче о његовој прошлост
и зашто се заправо повукао у изолацију. По једнима, он је
био члан царске породице који је захтевао у име празних
xебова обичних грађана да се смање велики рачуни за струју, парно грејање, телефон, воду итд, због чега је био протеран са двора. По другима, он је био вођа грађанске опозиције, који се, после дугогодишње упорне борбе за човекова права, разочарао у своје сапартијце и тобожње истомишљенике, који су, разбацујући се паролама у име правде и једнакости, напунили своје банковне рачуне (у иностранству). Било како било, код Белог Очњака, у његову
дашчару, још увек су навраћали обесправљени грађани да
се пожале и евентуално добију неку врсту моралне подршке. Тако су и Вуцо, Вубица, Вупчо, Вубе и друга деца са
измењеним именима, једног дана закуцала на његова врата.
Пошто је саслушао њихове колективне молбе, Бели Очњак им се, после кратког али интензивног размишљања,
обратио: „Написаћемо писмо, лично цару!“ И седоше, сви
заједно, да саставе писмо. И саставише га, некако, овако:
Нашем и Вашем Височанству Цару,
Ваша заповест да се слово „љ“ замени словом „в“ сигурно је донесена из неког дубоког и важног разлога. Ви, као најмоћнији човек у нашем царству, једном речју, можете да
промените хиљаду ствари, па сте тако променом једног
слова променили и наше животе. Иако нам родитељи тврде како ће сутра све бити боље, ми у то не верујемо, јер када изађемо на улицу да се поиграмо, друга деца нас дочекују
са подсмехом и чине да се осећамо посрамљено. Молимо Вас,
од свег срца и са најдубљим поштовањем, да урадите нешто да се врати слово „љ“ у наша имена.
Писмо је послато цару, регуларно, поштом. Пошто је
дворска служба обезбеђења потврдила да је с писмом све у
реду, оно је безбедно стигло у његове руке. У међувремену,
цар се поново заљубио, па је скоро заборавио на претходну
заповест. Чак, док је читао писмо, био је некако збуњен,
питајући се о чему је реч.
Сместа је пожелео да поништи заповест, али управо када је хтео да стави потпис на нови декрет, најављен је долазак његове нове Љубави. И он нетом заборави на све остало, па и на свој потпис који су деца нестрпљиво очекивала.

Докле? Надамо се не задуго, али да цар буде и тада још
заљубљен. Можда мало мање, да би могао да се потпише,
али ипак, да буде заљубљен.

ХАЏИЈА, ШУСТЕР И БУДАЛА
Ова се бајка не казује док се ручају жабљи батаци...

Ј

едан хаџија, један шустер и једна будала пошли заједно
на дугачак пут.
Свако својим послом. Хаџија, да би стигао до Циља и
тако крунисао свој дугогодишњи духовни напор. Шустер,
јер је добро знао да ће се током дугог пешачења хаџији и
другим хаџијама поцепати ципеле, па ће требати неко да
их закрпи, или да им понуди нове. По пристојној цени,
разуме се. Будала, јер је нашао друштво.
Ишли су, тако, дан, два, и будала се уморио. Тада предложи хаџији да га узјаше следећих десетак километара, док
се не одмори. Хаџија је то схватио као знак Свевишњег, да
му искуша веру, па пристаде. Носио је будалу на грбачи не
десетак, не двадесетак, већ тридесетак и кусур километара,
изнурен, али са часном мишљу, све док није сасвим излизао ципеле, а стопала израњавао. Тада му шустер предложи, по пристојној цени, скоро нове ципеле; хаџија их са захвалношћу купи и плати их дупло.
Наставише даље. Стигли су тако до једног језерцета, више
налик бари, са много пуноглаваца и понеком жабом. Најкрупнија жаба им је била краљица, али је поседовала и чаробне моћи. Скочила је на један већи камен и загледала се у путнике. Шустер је хтео да је најури, али га је хаџија спречио, говорећи: „Она је божје дело, као што смо ти и ја“. У међувремену, будала је ушао у бару и обратио се жаби: „Испуњаваш
ли жеље?“. Као да је очекивала питање, жаба је сасвим спокојно одговорила: „Па, да. Тројица сте, за сваког по једну“.
Први се јавио шустер: „Дај мени једну манифактуру“
(мало је побркао изразе „мани“ и „ману“). Хаџија је, после
краћег размишљања, свечано изговорио: „Мени је једини
циљ да дођем до Циља. Колико је дужи и неизвеснији пут,
толико ће моја заслуга бити достојнија“. А будала је, избуљивши очи као жаба, узвикнуо: „Хоћу да будем политичар!“.
Када се шустер вратио кући, сачекала га је зграда са натписом „Манифактура“. После извесног времена, са ручног
прављења ципела прешао је на бизнис половним аутомобилима.
Много година касније, вратио се и хаџија: оседео, оронуо, болестан, али срећан. После неколико недеља, умро је
са осмехом на лицу.
Када се будала довукао до куће, пред њим је стајала најмодернија лимузина, а у њој униформирани шофер. Иза
лимузине, паркирана још једна, са двојицом у сивим оделима, обријаних глава (али не шофера). И тако је будала
постао политичар. Бирачи су му изгласали поверење и за
други четворогодишњи мандат. У међувремену, као што
вам је познато, хаџија је умро, а шустер је с будалом успоставио лепо и корисно партнерство.
Преселио се будала у палату названу резиденција, на
врху брда, на најексклузивнијем месту у граду. Живео је тамо лагодно и без проблема, једино што би се увече око његове палате окупљало мноштво жаба и крекетало све
до јутра: кре-кре-кре, кре-кре-кре…
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ПОГЛЕДИ
Мирољуб Тодоровић

НОВЕ МОГУЋНОСТИ ЈЕЗИКА
Универзум језика никада неће бити истражен, али су све
експедиције у дубоки свемир пожељне, интригантне, егзотичне.
Илија Бакић

И

лија Бакић заузима посебно место, како у неоавангарди
(сигнализму), тако и у српској литератури у целини. Аутор
је бројних песничких и прозних књига, зборника и антологија
жанровске SF литературе, добитник значајних награда и сарадник, као есејиста и тумач књижевних дела, у најрелевантнијим
листовима, часописима и интернет порталима наше културе.
У настојању да одреди своје полазиште, овај интермедијални
стваралац полази од чињенице да неоавангарда одбацује традицију и настоји да новим погледом на уметност и новим креативним методама ствара другачије вредносне основе и другачија
уметничка дела.
У манифесту „Лаким кораком у свим смеровима“ (интернационална ревија Сигнал бр. 21, 2000), који је написао у сарадњи
са Звонком Сарићем, Бакић експлицитно каже: „Мора се копати. Дубоко. Вршимо притисак на језик.“ И даље: „Не постоје нужна средства израза. До њих се стиже експериментом. Постављамо питања. Покушавамо пронаћи одговор ослобођени традиционалне мисли, комбинујући различите сигналистичке жанрове вербалне и невербалне, стварајући поетске диптихе и триптихе. Сигнализам захтева мултимедијалну поезију.“
Та мултимедијалност посебно је уочљива у Бакићевим збиркама Корен кључа, наличје равнодневнице (1998) и Слова декадног система или о А Е И О У (2000) где он поред осталог користи стохастички и сцијентистички креативни поступак постижући изузетне резултате у овим поетским жанровима. На тај начин
се Бакић, често превазилазећи границе литерарног, супротставља главном току српске традиционалне поезије. У овим збиркама он успева да својим експерименталним поступком, разбијајући језичке структуре, визуализујући текст, уносећи егзактне
појмове и речи у песму, открије нове поетске изворе и „нове могућности језика“.
Истичући, у тумачењу Бакићеве поезије, да је „лудизам основа сигналистичке креације“, Звонко Сарић ће закључити да овај
стваралац „проналази материју која је поетски провокативна“,
док његова језичка истраживања „разбијају уобичајене синтаксичке аксиоме, игноришући канонизовано“.
На сличним неоавангардним позицијама је и жанровски веома разноврсно, експериментално, инспиративно и креативно
заводљиво Бакићево прозно стваралаштво. У романима и збиркама прича (Пренатални живот, Нови Вавилон, Доле у Зони, Јесен Скупљача, Наставиће се, У одвајању, Лед) овај аутор се, ломећи структуру и границе традиционалне прозе, суверено креће
једним широким литерарним простором од имагинарног SF околиша до препознатљивих стварносних сурово реалистичних
призора и сцена.
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Као код Слободана Шкеровића „Кофер“ (http://www.art-anima.com/forumi/index.php?topic=840.0) и Миливоја Анђелковића
„Насељавање Византије“ (http://vizant.blogspot.com/), очигледан
је утицај интернета на прозу Илије Бакића. То се посебно уочава
у његовом роману Лед који је прво био објављен на интернету
(http://balkanwriters.aforizmi.org/broj8/ilijabakic8.htm), да би се тек
неколико година касније појавио и на папиру у облику књиге.
У овом роману Бакић користи нешто што британски лингвиста Дејвид Кристал дефинише као нетспик (netspeak) језик Мреже. Нетспик је по Кристалу језичка варијанта која своје карактеристике дугује медију из ког је настала, а медиј је електронски,
глобалан и интерактиван.
Користећи веома сугестивно нови језик „техноговора“, мешајући жанрове, мешајући српски са енглеским и немачким изразима, Бакић успева да нам у Леду јасно предочи мрачну и хаотичну „киберпанковску будућност“ човека. Сам аутор у једном
аутопоетичком исказу наглашава да су „експеримент, лудизам,
космополитизам, антитрадиционализам, монтажа, визуелизација, полимедијалност, употреба свих технологија (папирних, електронских, компјутера, интернета...) средства којима сигналисти
граде своја дела и у њима препознају тренутак свог постојања и
опстајања“, наслућујући при том визије блиске будућности.
У романима Нови Вавилон и Пренатални живот
(http://www.rastko.rs/knjizevnost/fantastika/bakic-prenatalni_zivot.html), којима је претходио још необјављени Перфектни перфект написан пре више од двадесет година, видимо прве веснике оног што данашња критика назива хипертекстуалним романом. Према мишљењу критичарке и теоретичарке нових медија
и виртуелне књижевности, Владиславе Гордић Петковић, „хипертекстуални роман је прелазни облик на путу ка стварању интерактивног компјутерског романа и аутентичне електронске
књиге“.
У Новом Вавилону суочавамо се са једним изобличеним, виртуелним светом, бруталном стварношћу у којој је човек сведен
на онај најнижи ниво егзистенције, голо одржавање живота. Тој
и таквој стварности примерен је и језик којим Бакићеви јунаци
комуницирају. Рески, колоквијални, често шатровачки изрази,
пуни неспутаног сарказма, беса и горчине. Зато се можемо сложити са критичким запажањима Слободана Шкеровића, да је
Бакић у Новом Вавилону „мајстор редукције елемената света у
коме се једино опстаје, света у коме је лично време укинуто и постоји само опште, сасушено време биолошких функција“. Човек,
групе људи, државе, читава планета су у овом роману на истој
позицији, на отвореном „бојном пољу“. Однос између група одвија се преко фанатизованих појединаца, „а све остало је декор
симулакрум друштва, локалне и глобалне цивлизацијске вукојебине“. То је свет, закључује Шкеровић, „у коме су људски ликови разбацани у 3Д простору масовне мултииграчке видеоигре у којој је све дозвољено“.

ПОЕЗИЈА
Туне Хеднебе

УНАТРАШКЕ СМО ОТИШЛИ
У БУДУЋНОСТ
Детињство које ти је дошло у ноћи
када ниси могао заспати. Дрвеће претворено
у дворове, попео си се на највише
дрво и заспао. Док си спавао снеле су те
непознате руке, и сенка је избрисала
црте твог лица и више ниси био дете,
већ пас што одлази, мљацкајући, машући репом.
(Мрачни квадрат, 1994)

И недељу дана касније
размишљаш о будућности
у девојци пред тобом
са блиставом косом, грубо
иштриканим џемпером
и схватањем живота
које само у тој глави постоји
и стога не постоји
(Клатно, 1997)

ни устрептала грана
ни прохладни ветар
ни оболело срце
већ глас који каже: иди кући, кући
А дом је негде у малом совјету
Секунд касније, преображен си
Сама помисао прогнала те је тамо
Оставићеш све и нећеш се кајати
Отвараш главу. Мислиш да се мисли крећу
као немирна шума, и да шума пада, дрво по дрво
(Мрачни квадрат, 1994)
Јесен је
и шљива пада, јабуке,
воће пада
и инжењер душе
мери универзум кашичицом
Снежи по снегу, снежи по киши
снежи по леђима
Звезде падају.
(Мрачни квадрат, 1994)
С руком под брадом
не усуђујеш се да упиташ
у име неког другог века
у ком се листови ђурђевка
притискају нечим тешким

и лепе у фасцикле

УНАТРАШКЕ смо отишли у будућност
и нико нас није разумео
јурили смо кроз векове
али нико није чуо да ли смо долазили
или одлазили,
а ми смо чули шта говоре
али нисмо видели шта раде,
дела усмерена
ка нечему сањалачком у замисли
у којој смо схватили следећи потез
а да они нису схватили наш
нити зашто смо дошли
са армијом мисли из прошлости.
Били смо сенке у сну
унатрашке смо отишли у будућност
да бисмо изговорили ове речи
од којих је свака пад
из живота, у историју.
(Лестве олује, 2004)
ЗБОГОМ, рекао си, збогом
и тежином тела
побркала сам те с неким другим
и као још један идиот
пишем оно што би свако могао написати
јер као што размишљамо
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Не споплићем се, падам
и то је тек почетак.

пуштамо многе у своја срца
и сва годишња доба
мада нам је јесен посебна.

(Белешке, 2008)

(Белешке, 2008)
КАО СВИ ОСТАЛИ
одржавам пожуду
и не поричем
самоћу у друштву
већ региструјем сваки дан једног живота
Било је несугласица око дневног реда
и дошло је до свађе
не нужно због саме ствари.
Кротко схватити
је можда исто што и не схватити.

НОВИ СИСТЕМ
преузима бруталност старог.
Може ли се ишта променити
Шта знаћи заузети собу
и причати о самовољи.
Најогре је бити дефинисан
Говоримо о изгнаницима
и како нема повратка.
Остаје нам само нада.
(Белешке, 2008)

(Белешке, 2008)

РЕЧИ на папиру
могу се заменити било чиме; ти, ми, нас
људски живот је сажет,
а број је број, рече Питагора
сибаритска мачка ме
по ко зна који пут
прати
Бацам коцку
да бих добио време морам га изгубити
морам гледати кроз очи
мада то значи крити се;
и тишина је говор.

КАО АРХЕАНАСА у Сапфиној песми
сматрам се преступницом
и почињем да се осамљујем
Шта значи бити извор прича
аријаднин конац живима
Ходам, једем, спавам, и не желим бити ту
Синоћ те нисам сањала;
драги је интимна реч
пут од смрти до смртности.
(Белешке, 2008)

Туне Хеднебе је представница норвешког модерног женског писма и једно од водећих имена у новом норвешком песничком таласу. Рођена 1962. године, одрасла у Тенсбергу, тренутно живи у Ослу. Студирала је енглески и скандинавске језике и књижевности на Универзитету у Ослу, као и драмску и филмску уметност на Универзитету у Трондхајму. Држала је многе курсеве креативног писања, између осталог и на
Универзитету у Гетеборгу.
Дебитовала је 1989. године збирком песама Larm (Бука). Њена остала издања су
Mørk kvadrat (Мрачни квадрат, 1994), Pendel (Клатно, 1997), Stormstigen (Лестве олује, 2004), Nedtegnelser (Белешке, 2008). Такође је препевала избор песама Емили Дикинсон Skitne lille hjertet (Мало, прљаво срце, 1995). Туне Хеднебе добила је све најважније норвешке књижевне награде, а за збирку Клатно добила је награду у спомен на песника Хартвига Кирана, награду Шведске академије и др. Добитник је стипендије за женско писмо Tanum, награде Норвешког клуба лиричара, награде Глад (Sult), као и шведске Дублугове награде. Била је званична песникиња уметничког фестивала Festspillene у Бергену 2007. Од 2010. године прима Државну стипендију за уметничке ствараоце.
Учествовала је на бројним песничким фестивалима широм света: Колумбија, Грчка, Шведска, Финска, као
и на Трећем међународном сусрету писаца у Новом Саду 2008. године. Туне Хеднебе била је гост 49. Дисовог пролећа које се одржава у Чачку, а њене песме на српски језик превео је Радош Косовић.
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ЉУДИ се не мењају
већ се вечито разоткривају
и затварам књигу како би се речи поиграле:
мотив, импулс, узрок
Трајање није утврђено
јер оно што се враћа
није оно што се записује
а оно што се може описати
може се и десити
(Белешке, 2008)

ФУСНОТА:
померам оловку
или притискам тастере
и размишљам о ономе што преостаје
у човечијем животу
и свему што се не може рећи
другачије.
Рука не пише зато што желим
већ зато што желим то што рука пише
у делићу секунде
волети једног значи волети све.
(Белешке, 2008)
С норвешког превео Радош Косовић
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Рајко Лукач

ДОМАЋИ ХИТОВИ
MADE IN SERBIA
На плажама широм свијета
љешкаре безбрижни туристи
са срцима, бубрезима, јетрама
и очима произведеним у Србији
у другој половини прошлог вијека
и демонтираним у Жутој кући
на његовом крвавом крају.
Срца беспријекорно дамарају,
бубрези и јетре прочишћавају текућине
кроз своје бордо филтере,
а очи се плаве и зелене,
или се црне, жмиркају и намигују,
час око себе гледају, час на пучину,
не би ли видјеле васкрсло тијело,
главу и дупље у којима су се родиле.

БЕОГРАДСКИ СУРОГАТИ
Прво су, како би спријечили драстично
смањење сточног фонда и несташицу млијека,
набавили повеће крдо пластичних крава
и пустили их да симулирају пашу по Теразијама,
на Тргу републике и у Кнез Михаиловој,
те својим шљаштећим бојама да позирају
дигиталним фотоапаратима залуталим у Београд.
Потом су на ушће Саве у Дунав допремили
воштане диносаурусе да гледају час Ратно острво
и Побједника на Бијелој стијени, час дјевојке
надувене од силикона и мајке од ботокса.
Оним тужним очима пред апокалипсу прате шетаче
да им лакше падне чекање Јазона са златним руном,
за којег једни кажу да је страни инвеститор,
а други да је домаћи мафијаш и ратни профитер.
Сљедећи корак биће набавка сурогата
за гласаче који ће наредног прољећа
бојкотовати изборе, јер у кошмарним сновима
не виде никога ко би престао да производи маглу,
/34/
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из које, као из але распорене мачем светог Нестора,
излазе мишеви, гуштери, змије и друга гамад
што се сласно опијају нашом крвљу и знојем.

ЗАВРШНИ МИТИНГ
(По) Љубомиру Симовићу

Виче говорник, богме својски распалио.
Само што не попуцају мембране у звучницима
и бубне опне у ушима оних
који се не помјерају из страха
да не ућути баш кад је најзанимљивије.
Виче сат, виче два, виче три,
откуд му толико ријечи, тема и даха?
Обећава богато, обећава од свег срца
и нагађамо да ли мртви треба да жале,
или су срећни што нису живи.
Варају се који мисле да више не може,
јер му се језик удебљао и лице му се криви,
и да ће се охладити гозба ако настави:
неће тај да поколеба нашу вјеру
како би стигао на коктел и вечеру.
Он је тек почео, и рећи ће све што је хтио,
јер нико неће да попусти, ни он са причом,
ни ми са слушањем, нити ће печен во
да побјегне са ражња.
Страхујемо да нам поглед не одлута
и спласне пажња баш кад је најважније.
Дрхтимо чим микрофон закрчи
и говорник мора ноктом по њему да кврцне.
Толико навикли на њега, бојимо се да не замукне.
Не смије нико да се смије, нико да зуцне,
а он ни да пљуне, ни воду да попије.
Шта бисмо и куд без његових ријечи,
без гласа од кога и небо јечи већ други дан
и другу ноћ, и само смрт може да нас пробуди,
али ни ње неће бити док је говорник с нама
и зато нећемо да нас одмијене други слушаоци,
ни да наступи неко друго вријеме, ни друге теме,
јер док њега чујемо, није нам тешко никакво бреме.

ОДА СА ПИЈАНОГ БРОДА
Фуј, српски оптимизму! Ја те се гадим!
Жилавији си од сваког залогаја у јавној кухињи,
еластичнији од бивоље жиле у шаци батинаша.
Не умиреш ни када умре посљедња нада.
Храниш се мрвицама са велике трпезе
свјетских обећања и дишеш маглу коју ти
поклањају њени мудри произвођачи. Ти си
једина застава која нам лепрша над главом,
једини мелем на нашим незацељивим ранамa
и божја милошта нашим уклетим душама.
Само ти имаш снаге да се кочопериш
и млатиш својим пауновским репом
испред наших празних руку и жудних очију
док нас по ко зна који пут не хипнотишеш.
Сламко за коју се држи народ бродоломника,
коју су донијели преци из далеких мочвара
како би се под водом крили од непријатеља.
Гријеш нас умјесто сунца, које нам је ускраћено
јер смо правили сјенке око себе, и луде главе нам
чуваш умјесто војничких чизми које су свукли
с костура нађених у планинском снијегу,
у бодљикавој жици и слеђеној ријеци. Хајде, реци,
како бисмо без тебе, слијепи у општој пизми?
ПРЕОКРЕТ
Гдје су дилери пјевали: „Девизе, девизе!”
сада сједе просјаци, клошари и скитнице,
и дискутују како земља да изиђе из кризе.
Гдје су жестоки момци убијали једни друге,
сада освићу објешене самоубице, као гљиве
послије кише и булке из њиве поред пруге.
У парку гдје су се гладна дјеца играла шуге,
а школе биле празне и наставници у штрајку,
бију рођену мајку и купују траву за пљуге.
Гдје су се спремале сачекуше и атентати,
На што нас подсјећају слова у позлати,
побједа се слави, само се не зна ко ће да плати.

НАРАВОУЧЕНИЈЕ
Стопут поновљена лаж постаје истина.
А код нас се домаћа лаж изговара
док год се истина не застиди и устукне,
стане да се извињава, или се скрива,
не знајући куда би од срамоте,
ни шта да учини са собом,
ни гдје и колико дубоко
кроз глуво уво и слијепо око
да се укопа кад више није жива.
Тако још једино истина порумени
(попут вина из кога се у давна времена
рађала као Афродита из морске пјене),
а лаж поносно постане свима драга
и безбојна истина, и само истина.
Која ни да трепне док гледа
у очи слијепе публике.
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ПРОЗА
Михаил Гаспаров

EЗОП, МУДРAЦ-РOБ
E

зоп je стварао басне. Сматрало се да је Езоп први смислио
приче о животињама, које су се после на разне начине, током многих векова, препричавале: о вуку и јагњету, о лисици и грожђу, о жабама које моле цара. Његово име је толико
срасло са речју „басна“ да би неки писац, када би стварао басне, на својој књизи написао: „Езопове басне, тог и тог писца“.
Езоп је стварао басне зато што је био роб и за њега је било
опасно да отворено говори оно што мисли. То је био његов
алегорични, „езоповски језик“. А о томе, како је он био роб, и
шта се све догађало у том периоду, у народу се причало много веселих прича.
Роб је био, такорећи, природно: прво, био је варварин,
друго, наказа. Он је био Фригијац, из Мале Азије, а Фригијци су, по тврдом убеђењу Грка, били погодни једино за робове. А ево како је изгледао: глава као котао, нос прћаст, усне
дебеле, руке кратке, леђа грбава, стомак испупчен. Зато су га
богови наградили даром речи, бистрим умом и умећем стварања басне.
Газда је одмах пожурио да се отараси језичавог роба, па
је трговац робљем повео Езопа с партијом других робова, на
робовску пијацу на острво Самос. Почели су да распоређују
путни пртљаг, а Езоп моли другове: „Ја сам овде нови, слаб,
дај те ми, ено, ону корпу с хлебом“ – и показује највећу и најтежу. Наругали су му се, и дали корпу. Међутим, на првом
одмарању, када су сви јели хлеба, Езопова корпа је одједном
постала лакша, а вреће и сандуци осталих робова су и даље
били исте тежине. Већ тада је постало јасно да је наказа промућурне главе.
На острву Самос живео је простак-философ Ксант. Видео
он тројицу робова на продаји: двојица су били лепотани, а
трећи – Езоп. Упитао је: „Шта умете да радите?“. Први је казао: „Све!“, други је казао: „Све!“, а Езоп је рекао: „Ништа!“. –
„Како то?“ – „Па, ето, моји другови већ умеју све, мени нису
ништа оставили“. – „Хоћеш да те купим?“ – „А зар ти није
свеједно шта ја хоћу? Кад ме купиш за саветника, тада ме и
питај“. – „Ти си увек тако разговорљив?“ – „За птице које говоре, цена је скупља“. – „Да, али ти ниси птица, него наказа“.
– „Бурад у подруму су такође наказна, а у њима је вино за славу“. Задивио се Ксант и купио Езопа.
Ксант је приређивао гозбу ученицима, па је послао Езопа
на пијац: „Купи нам све најбоље што постоји на свету!“
Дошли гости – Езоп послужује све саме језике: печене, куване, сушене. „Шта то значи?“ – „А зар језик није најбоље на
свету? Језиком се људи договарају, установљују законе, расуђују о мудрим стварима – нема ничег бољег од језика!“ – „Па,
сутра нам купи све најгоре што постоји на свету!“ Сутрадан,
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Езоп опет служи све саме језике.̶ „Штa ово значи?“ – „А зар
језик није најгоре на свету? Језиком људи обмањују једни друге, почињу свађе, раздоре, рат – нема ничег горег од језика!“
Разбеснео се Ксант, али није могао да му приговори.
После ручка, почеше да пију вино. Ксант се напио, па каже: „Човек може да урадии све!“ – „А да испије море?“ – „Испићу га!“ Опкладили су се. Ујутро се Ксант отрезнио и ужаснуо од такве срамоте. Езоп ће: „Хоћеш да ти помогнем?“ –
„Помози!“ – „Чим изађете са судијама и гледаоцима на обалу
мора, ти им кажи: обећао сам да ћу испити море, а не реке
које се уливају у њега; нека мој супарник заустави све реке
које се уливају у море, тада ћу и да га испијем!“. Ксант је тако
и урадио, и сви су се само дивили његовој мудрости.
Послао Ксант Езопа у куповину, Езоп на улици наиђе на
самоског градоначелника. „Куда идеш, Езопе?“ – „Не знам!“ –
„Како не знаш? Говори!“ – „Не знам!“. Наљутио се градоначелник: „У тамницу тврдоглавца!“ Повели Езопа, а он се
окреће и говори: „Видиш, начелниче, ја сам ти истину рекао:
зар сам ја знао да идем у тамницу?“. Насмејао се начелник и
пустио Езопа.
Спремио се Ксант у купатило, па каже Езопу: „Пођи напред, погледај је ли гужва у купатилу?“ Езоп се враћа и каже:
„Само један човек“. Ксант се обрадовао, иде и види: купатило
дупке пуно. „Што се ти глупираш?“ – „Нисам се глупирао:
пред купатилом је био камен на путу, сви су се спотицали о
њега, псовали и ишли даље, а нашао се само један који се спотакао, па подигао камен и склонио га с пута. Ја сам и мислио
да је ту много народа, а прави човек – један“.
Позвао Ксант другове и ученике у госте, а Езопа поставио
на капију и наредио му: „Пази да не уђе нико од простих људи, него само сами научници!“ Стигао гост, Езоп га пита:
„Чиме пас шени?“ Гост није разумео, помислио је да га називају псом, наљутио се и продужио пут. За њим други, трећи,
десети; најзад се нашао један и одговорио: „Репом и ушима!“
Езоп се обрадовао: „Ево ти, газда, ученог госта, а више их није било!“ Сутрадан се ученици пожале Ксанту на Езопа, а он
објашњава: „Какви су то научници кад нису могли да одговоре на тако просто питање?“
Езоп је више пута молио Ксанта да га ослободи, али Ксант
није хтео. Али, на Самосу се догоди узбуна: заседао пред народом државни савет, а с неба налети орао, зграби државни
печат, узлети увис и отуда га испусти за пазухо робу. Позвали
Ксанта да протумачи знамење. Ксант, по свом обичају, каже:
„То је испод моје философске части, али, ево, ја имам роба,
он ће вам све протумачити“. Изашао Езоп: „Ја вам могу протумачити, али не приличи робу да даје савете слободнима:
ослободите ме!“ Ослободио је народ Езопа; Езоп каже: „Орао

Дејан Ђорђевић

ЈЕДНОМ САВРЕМЕНОМ
ПЕСНИКУ
Можда човечанство данас
Пада хоризонтално,
резигнирано.
Ако ми се причињава,
добро ми се чини.
Можеш ли да кажеш,
а да не псујеш?
је царска птица; нема друге, цар Крез је решио да покори Самос и претвори га у ропство“. Огорчени народ је послао Езопа цару Крезу да га моли за милост. Дарежљивом цару се свидела паметна наказа, са Самосљанима се помирио, а Езопа је
узео за свог саветника.
Дуго још живео је Езоп, стварао је басне, боравио је и код
вавилонског и код египатског цара, и на гозби седморице мудраца. А погинуо је у Делфима. Посматрао је како живе Делфљани, који не сеју и не жању, него се хране жртвама Аполону које приносе сви Хелени, и то му се нимало није свидело.
Делфљани су се уплашили да ће он проносити по свету рђави
глас о њима, и послужили се преваром: у врећу су му подметнули златну чашу из храма, а после га ухватили, оптужили за
крађу и осудили на смрт. Езоп се привио уз олтар Муза –
отргнули су га и повели на извршење казне. Он је рекао:
„Неће то изаћи на добро, ви сте увредили Музе! Тако се
једном спасавао зац од орла, па тражио помоћ од балегара.
Наругао се орао таквом заступнику и растргао зеца. Балегар
се почео светити: осмотрио је орлово гнездо, избацио отуда
орлова јаја, па одлетео. Где год би орао свијао гнездо, балегар
му је свуда разбијао јаја; најзад их је орао положио под пазухо самог Зевса. А балегар је уваљао комад балеге, узлетео до
Зевса и бацио га богу под пазухо; збунио се Зевс, скочио да се
отресе, а орлова јаја су опет пала и разбила се. И Зевс је морао, да се не би затирао орловски род, удесити тако, да орлови носе јаја у доба кад балегари не лете. Не вређајте слабе,
Делфљани!“
Али, Делфљани га нису послушали и бацили су Езопа с
литице. Због тога је њихов град задесила куга, и још дуго су
морали да плаћају за Езопову смрт.

ГАВРАНОВИ
Пробудио сам се у ноћ
И нисам знао где сам.
Кроз високу и мрачну гостинску собу
грактали су гавранови у лету
и одлазили на Југ.

ЗЕМЉА
Вечна
Неутољива
Гладна.
Затворено.
Све ће прогутати.

С руског превела Радмила Мечанин
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БАШТИНА
Ненад Митров

ПОСЛАНИЦА
добрим и веселим другарима о разним,
више-мање богоугодним, стварима

Ваша бриљантна поема
којој сигурно равне нема,
којој бесумње нема пара
на полуткама обема
шареног земљиног шара,
од Камчатке до Патагоније,
а камоли од Соче до Вардара,
(речено буди без имало ироније)
и која попут Аконкагве или Килиманџара
надмашује сва стихована сочиненија
свих окси-, хидро-, митро(в)генија,
све производе грешних (де–)лиричара,
„чернилождераца, тентолизаца, витизнанаца“,
вапијућих из „јадикових кланаца“ –
која, једном речју, превазилази елукубрације
свих, ситних и крупних, шкрабала и пискарала –
поема ваша толико ме је очарала
катарактима своје бујне инспирације,
да тренутно заборавих све ваје,
покоре и муке и белаје,
овосветске худе инкарнације.
Неупоредива ваша епистола
толико ме је фрапирала и згранула,
узбудила и тронула и ганула,
да су ми се у грудима заглавили
сви федери и механизми,
и функције диастола и систола,
а увело моје срце напречац су преплавили
млазеви топли – чувствителни анахронизми.
У биће моје израњављено као да је канула
исцелитељна нека медицина,
Ил' ко да сам испио чутуру жестока вина,
ил' вискија ил' грога или џина,
коктел какав ил' две-три чашице рума,
или дапаче (сиц!)
чокањче непатворене ужичке клековаче,
потиштени, снуждени мој дух,
давнашњи плен судби, окрутном њеном садизму
укљештен и утегнут у шпанску чизму
(„шкорњу“ би рекао Петрица Керемпух)
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чиновничког мартириума,
изнебуха је живахнуо, одахнуо
и крилима размахнуо,
јер га је запухнуо
озон (О ) Шумадије чиле
²
и мирис златокосе виле
и хумор непресушни братије миле,
почев од столоравнатеља,
високоуваженог и ванредно симпатичног
коленовића питоме Пoповаче,
еминентног редитеља
хаоса драматичног,
бескомпромисног искоренитеља
казалишног кукоља и драче,
бабице дипломиране
(и краљевски хонорисане?)
за порађање мистеријума
званог „савршена глума“ –
па све до оног пиктора и зографа,
опробаног сценографа
и, не мање овејаног, салонског и кафанског лафа,
нареченог „Шербанчина стара“,
који у празнине
пусте и тескобне бине
волшебном вештином чара
сценарије живописне
(цео свет пак знаде колико има дара
и за разне закулисне
мајсторије и бургије, чикарме,
за досетке масне, киселе и фине,
за праве, аутентичне српске сарме!)
А зар да ћутке мимоиђем Жарка,
десну руку управника Марка,
чувеног летописца и куражног матичара,
гордог драматурга и стидљивог драматичара,
фројдовских облакодера лифтбоја и стихоклепца,
банатских равница Шантеклера-пијевца,
сладокусца деликатног непца,
коме балкански мезетлуци не годе:
ни чварци, ни шкембићи вулгарни, ни цревца,
већ торте и пишкоте, ћетена алва и руска салата,
све то заливено пенушцем бистрим буковачке воде,

што ведрине зрачак сте убацили
у таворења мога чемерну баналност
којом врве свакојаких јада
микроби отровни и погубни бацили,
црви, инсекти и глисте –
захвалност што ме, ипак, заборавили нисте
у даљњој зони Крагујевца града.
У самоћи мојој утеха је веља
што мали кружок добрих, истинских пријатеља
ипак ме се сећа с времена на време.
Што се пак мене тиче, појава је честа
да мисли моје жудно вашем јату стреме,
И питају се: шта ли сад раде они фанти?
И волео бих да се ја однекуд тамо обретем
и да вас изненадим тамо, на лицу места,
такорећи in flagranti,
да у разговор ваш угодни и ја коју реч уплетем,
на махове да с веселошћу вашом и ја смех свој слијем,
ил' овда-онда, другарски да „биликум“ са вама пијем.
Или кад из „куће“ пуне
на вас пљесак груне,
буран ко ураган,
да и ја лупим длан о длан...
Ал' то су тлапње, то је сан!
Стрпљиво треба чекати дан
када ће хуктави ајзлибан
дружину славну нама повратити.
А дотле – ох, времена ход је исувише лаган –
баталити пријатну фикцију, јамачно неостварљиву,
и, пре свега – посланицу ову прекратити!
Јер, већ видим: извесна персона,
нежностима јетким склона,
потеже свог језика јатаган:
„Докле ли ћеш још издужити кобасицу своју
несварљиву,
монструозну, предугачку?
Зар још не мислиш да ставиш спасоносног финала
тачку?“
Mea culpa – молим за опроштај!
Још који минут, и биће крај.
Елем, драги моји, драги пријатељи,
сликари и глумци, директори, редитељи,
благородни жреци Талијина храма,
свима вама
што пожртвовано тако,
мада вам није лако,
Тесписове гурате знамените тарнице
(немојте ме грдити због отрцане ове реквизите
из митолошке ропотарнице!)
И штедро широм Бановине просипате варнице
пламене Речи, уметности племените –
свима вама ја срцем својим целим
што лепши успех желим

у раду вашем даљем,
и у то име свој поздрав искрени вам шаљем!
А ако сам вас малчице „испрескакао“,
то сам учинио, знајте, у посве незлобивој намери.
Стога нека ми нико, молим, не замери!
Морао сам тако, верујте, поступити,
само да не бих, само да не бих – плакао,
нит открио пред вама свог песимизма пакао.
Сад, пошто је к вама на гостовање одлетео мој смех,
ја осећам да ћу искупити
свог тренутног несташлука грех
многим самопрекорима боним...
То су тако разоноде красне
којима се бави, без смисла и без хасне,
ништавни и излишни
Псеудоним
Нови Сад
18. октобра 1936.
Младен Лесковац је након смрти Ненада Митрова прекуцао његове песме саставивши пет нових збирки: Болна колебања, Плава планета, Суморни заноси, Стихови и Књига
за Елинор. У збирци Стихови налази се песма коју је Митров посветио својим пријатељима и сарадницима, Миленку
Шербану, Жарку Васиљевићу и Томиславу Танхоферу.
Преписујем овде песникову шаљиву примедбу уз песму:
„Пажња! Упутство за употребу.
Конзумирање овог незграпног домаћег тазе производа
Made in Phantasy – потпуно необавезно. Да не би коме од тога, не дај Боже, позлило, оно се може вршити и у одговарајућим, сразмерним оброцима – на пр. сваке седмице по
један залогај, пошто је и иначе овај артикал намењен за целу
сезону, тј. нема опасности да ће се убудуће још који пут продуковати сличан „умотвор“.
Био сам у недоумици на чију адресу да упутим ову пошиљку. На коверту писма примљеног из Крагујевца као
адресант фигурише mon Chèr-ban, док је сам текст очигледно
оригиналан опус многопоштованог Г. Танхофера. Стога сам
сматрао да, саобразно правилима бонтона, овом потоњем
треба да пошаљем своје „поетично уздарје“, но с тим да је
оно, разуме се, намењено свим сигнатарима „Sherza“
(Notturna) (плус Жарку, мада се он није потписао, што – надам се – није намерно учинио), према томе, свима њима припада право „уживања“ ове „посластице“. Не било замерке!“
Младен Лесковац у напомени уз књигу бележи:
„Додајем само, иако је то и из песме јасно, да је Посланица упућена неким члановима Народног позоришта Дунавске бановине, које је било на гостовању у Крагујевцу. Личности које се тамо спомињу јесу: Томислав Танхофер, главни
редитељ, Миленко Шербан, сценограф и Жарко Васиљевић,
драматург Позоришта.“
Напомена: Сабране песме Ненада Митрова под називом
Позно биље у издању Службеног гласника излазе ускоро из
штампе.
Приредила Драгана Белеслијин
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.132–133
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ПРОЗА
Хедија Хусеин

КОФЕРИ
П

о перонима кофери свих боја, са точкићима који док
се вуку испуштају звук сличан мјаукању мачке средином зиме. Кофери разних величина, пуни ствари што миришу на власника: чаршави и доњи веш, четкице за зубе и
чешљеви, књиге о љубави и књиге о мистицизму, часописи
похабаних насловних страна, новине, оловке, миришљаве
папирне марамице. Кофери ужурбаних путника чију галаму чујете пре него што им чујете кораке и из чијих уста навиру речи, час тромо, час оштро и брзо, једна за другом, и
расипају се са сувих усана по простору пуном дима. Носачка колица су постављена, носачи стоје, спремни за јуриш.
Ти стојиш у дугом реду који ће се расути за који тренутак. Око тебе гомила кофера, а једино ти носиш своје кофере у глави. Кофери, бели, црвени и црни, куљају из твоје главе, притискају рамена и спуштају се до прстију на рукама.
На вратима вагона, носач те пита:
– Где су кофери?
Показујеш на своју главу:
– Овде су.
Он те погледа зачуђено и пожури према другом путнику, плашећи се да га не зграбиш за врат и смождиш. Међутим, ти си добродушан и мирољубив човек. Одлазиш смирено, одмереним кораком, до места у трећој класи, резервисаног за тебе.
Тражио си засебан купе да се склониш како не би морао
ни с ким да разговараш, али ти билетар није испунио жељу:
– Засебни купеи су резервисани за брачне парове.
Једна успомена поче да те жуља, па у глави отвараш бели
кофер. Али пре него што си успео да призовеш у сећање тај
дан пун гласне музике у огромној сали, са циганском певачицом око чијих ногу пљуште паре као киша, пре него што си
заронио у то заборављено весеље, кондуктер ти довикује:
– Хеј, докле си стигао?
Ниси стигао нидокле. Ходао си тромо, помешан с бучном гомилом, погледа упрта у бројеве 00, 9, 10, 11, 12, 13 а
онда си се шћућурио поред прозора.
Путници се и даље гурају у свој тој гунгули, гласови навиру из таме њихових уста и мешају се, стварајући неку чудну
мешавину речи. Мада одсутан духом, хваташ делове реченица: „судска медицина… полицијска станица… син јединац…
у почетку га нисам препознала… трговци сољу… поново у
полицијску станицу… и …“ Делови реченица се губе у дечијој граји, повицима продаваца трешања и цигарета. А онда,
кад су се сви сместили на своја места, галама се стишава.
Носачи су унели велике кофере у посебан вагон, путници су унели ручни пртљаг у рукама, ставили га на полице

/40/

КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.132–133

или поред ногу, па одахнули. Једино ти не носиш ништа тешко, већ покушаваш да затвориш кофере у својој глави.
Поклопац зеленог кофера сам склизну. Излазиш из њега,
сав налицкан.
Пошто си се обријао и намирисао, испружио си се на
каучу да се одмориш, удахнуо дубоко и рекао себи:
– Хвала Богу, одсуство.
Покушавао си да утишаш буку топова и граната, да истресеш прашину од заклона негде иза сећања, да одагнаш
слике разбацаних лешева. Опипао си себи пулс:
– Хвала Богу, још сам жив.
И утонуо у дубок сан.
Нема спавања у возу за југ. Ноћ је тек почела. Начекаћеш
се док не престану с причом. Кад ли ће престати? Онда ћеш ти
почети да причаш. Причаћеш сам себи и сам себе слушати.
Али, сада си преморен. Преморен до изнемоглости. Погађају
те окрњене речи, мириси, колутови дима. До тебе допире тиха
јужњачка песма с другог краја вагона. Подсећа те на нешто
што си заборавио. Покушаваш да се сетиш шта је то, али ти не
полази за руком у мору непрекидне приче са свих страна. Вагон се љуља, шкрипи. Звук точкова наноси ти оштар бол, као
да ти гњечи кости. Одоше уназад лица оних који су испратили
некога, одоше уназад перони, киоск за цигарете, продавци
трешања. Воз те носи даље ка југу. Замире прича, спушта се тишина, престаје жамор, а теби почиње да бучи у глави.
Црвени кофер ти притиска памћење, па наједном навреше успомене. Међу камењем оног брда, украшеног божурима, била су расута надувена, прашњава лица. Негде очи упитно гледају, негде је остао осмех на уснама у тренутку кад се
сручило олово, негде уста отворена да скоро можеш да чујеш
дозивање упомоћ, или, можда, крај песме о одбеглим љубавницима, о заљубљеној жени, о девојци чије су жеље покопане у ноћној тами. После неколико корака, закачио си ногом
једну шаку окренуту ка небу и расуо неке папире. Да нису љубавна писма? Пружаш руку да дознаш тајне, али узмичеш.
Кад си стигао до врха брда, осврнуо си се да погледаш пријатеље које си оставио иза себе. Затим си наставио са својом
мисијом, јер време, попут непријатеља, будно мотри на тебе.
Вагон се осветли. Светло се пробија кроз прозорска стакла. Прва станица, можда друга или трећа, не можеш да се
сетиш. Људи спавају. Једино тебе неће сан, јер једино ти
носиш своје кофере у глави.
Продавци трешања, цигарета и лажног пепсија, опет се
пењу. Нови кофери, поново галама, точкови ти поново
дробе кости. Пушиш цигарету за цигаретом. Први пут примећујеш да поред тебе седи човек:

– Молим вас, ја патим од астме. Кад ћете престати да
пушите?
Ти такође патиш од астме и лоше исхране и закречених
крвних судова и високог крвног притиска и животног притиска и притиска кофера у глави.
– Питао сам вас, кад ћете престати?
Правиш се невешт, правиш се да не чујеш. Можда и не
чујеш. Мислиш да човек жели цигарету. Наједном, одлучујеш да угасиш цигарету.
– Хвала!
– Зашто ли ми се овај човек захваљује? – питаш се и мислиш да је ироничан, јер му ниси дао цигарету, те брже-боље вадиш једну и нудиш је човеку поред себе. Он те погледа у чуду и диже се са свог седишта.
Још једна станица. Нова лица. Продавци. Просјаци. Бацаш поглед кроз прозор. Можеш да видиш перон под станичним светлима. Једна жена продаје чај, један дечкић сакупља најлон кесе и празне флаше пепсија, ту су колица са
брзом храном, три кофера поређана на каменој клупи чекају утовар. Кофери чувају тајне, још неоткривене тајне.
Галама и псовке. Речи ти добују по ушима.
Обезбеђење воза покушава да извуче један пар из закључане кабине.
– Ово је скандал о којем се не може ћутати.
– Шта би ти да ураде с њима?
– Оно што налаже закон: „Прељубници и прељубнику
по 100 удараца бичем.“
Тебе бичује суровост речи. Осећаш тежину у глави. Подижеш поклопац са црног кофера. Испред тебе се усправља човек из џамије и покушава да умири твој немир:
– Ако вам дође грешник с покајањем, разумите.
Био си кренуо на одсуство, и још увек осећао мирис барута док је ноћ распростирала свој дебели плашт. Зар си заиста био тако сигуран? У то време си слушао само свој сопствени глас и видео само оно што су исцртавале твоје мисли,
а оне су исцртавале само један пут. А вијугава, трновита, испреплeтана кривудања и теснаци? Извадио си нож и пришао жени што спава и сања. Да ли је сањала у тренутку кад
си јој зарио нож у срце? Да ли је отворила очи да би ти се загледала у лице? Тама је била прекрила сваку црту њеног лепог лица. При сваком убоду ножа, осећао си и понос и стид
у исто време. Ударао си све док се ниси скљокао на то нежно
тело. Године ратовања научиле су те када да повучеш ороз и
како да забодеш нож да би угасио последњи пламичак, а онда одеш и препустиш се дугој ноћи. Ево тебе, путника трећег разреда, где идеш возом на југ, у своје питомо село, прекривено заборавом. Палиш дрвце шибице у памћењу, па ти
се указују његови узани путељци, високе палме, поток што
кривуда око кућа од глине и трске, мирис пољског цвећа, водене птице, босонога деца, жене покривене црним огртачима, што се издалека осећају на мирис печене рибе и погаче.
Воз се зауставља. Последња станица. Настаде бука корака
и гласова. Пероном пролазе кофери с точкићима. Колона војника чека да уђе у воз. Обузима те осећај ништавила. Ходаш
споро. Једва чујеш своје дисање. Загледаш лица. Нико те не
чека. А дочекивали су те кличући, после сваке битке, тискали
се око тебе, тражили да причаш још, а ти си им палио кандила и свеће у ноћи. Видиш како те дочекују сад, након свих
ових година, кад им се враћаш отуд, иза решетака, без кофера.
Мај, 1998.

ЦРВЕНО СВЕТЛО

О

сам је сати ујутру. Голуб кружи око своје голубице на
крову зграде наспрам мог кухињског прозора. Нервозно перем судове. Морам све да завршим пре почетка симпозијума. Нервоза се удвостручује јер почињем да се присећам прошлог састанка који је одржао наш генерални директор: цигарете и шоље чаја, кекс и кафа, сати и сати што
се отежу и после радног времена. Пошто је прелетео погледом преко лица присутних, генерални директор је рекао:
– Морамо дати све од себе.
А затим ме је ћутке гледао погледом који је продирао
кроз моју одећу.
Голубица бежи док је голуб прати и непрекидно насрће, тресући главом. Она скочи на други зид. На вратима сале – директива: „Моле се господа да не пуше за време састанка.“
Директор је наставио:
– Ради се о нашем животу и о будућности генерација
које долазе.
Угасио је цигарету и обратио се секретару, усредсредивши поглед у једну тачку:
– У сваком случају, поднећемо Министарству извештај
о свему.
Кад ме је погледао, моји прсти су сами од себе кренули
да проверавају дугмад на блузи. У себи рекох: „Проклете да
су, ове моје велике груди. Оне су узрок многих мојих невоља. Пре два дана један путник у аутобусу удварао ми се непристојним речима, а и пипнуо би ме да нисам пазила“.
Покушах да се присетим његовог лика, а кад ми се поглед
судари с директоровим, рекох у себи: „Исти лик“.
Голубица одлете, а голуб у стопу за њом. Ваздух је препун жућкасте прашине. Лето је на измаку. Бацам поглед ка
тамном хоризонту. Голубица се враћа, а голуб се смешта
поред ње. Сад стоје на ТВ антени. Из руке ми испаде шоља
с ручком. Ручка отпаде. Морам да завршим прање судова.
У десет сати почиње симпозијум о загађењу животне средине. Осећам да ми је грло суво. Много сам кашљала прошле ноћи, јер су ми се плућа била напунила густог дима у
сали за састанке. Кад сам кренула да изађем, зауставио ме
је секретар генералног директора и шапнуо на уво:
– Директор Вас чека у својој соби.
Голуб поново кружи. Слабо шта знам о тајнама птичјег
света, па не могу да одредим ко је похотнији: људи или
птице? Чини ми се да се птице понашају отвореније од нас,
људи, кад настоје да постигну циљ, мада код птица сваки
мужјак има своју женку, док код људи сваки мушкарац има
своје женске!
Кад сам ушла у собу, изненадила сам се колико се променила за месец дана од кад је стигао нови генерални директор, који, изгледа, има поглед тако продоран да продире и
кроз одећу и иде до краја. Затворио је врата за мном и упалио црвено светло. Брзо сам прелетела погледом преко ствари. Завесе од плавог муслина, радни сто од стакла, италијанска витрина, итисон с испреплетаним круговима чија је боја у складу с бојом завеса. Биљке усправних грана чије сенке
ублажавају оштрину дрвених држача четвртастог облика.
У том тренутку, директор је подигао слушалицу свог
директног телефона и наредио секретару да му не пребацује телефонске позиве. Села сам испред њега, тамо
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где ми је ћутке показао. Сам његов осмех говорио је:
„Изволи…“
Поново сам опипала дугмад на блузи. Кад је то приметио, широко се осмехнуо, повукао један дугачак дим из цигарете, а затим га издувао зажмиривши. Ставио је цигарету
на ивицу пепељаре са златним оквиром, пре него што је
проговорио:
– Чуо сам о теби све најбоље. Ти си једна марљива службеница која заслужује награду.
Да ли је моје срце почело убрзано да куца? Плашим се
речи „награда”. Једном је шеф одељења хтео да ме „награди”, а кад сам одбила, преместио ме је у магацин, мада сам
имала више школе од њега. Директор је вратио цигарету у
уста и повукао један кратак дим:
– Не може неко као што си ти да ради у магацину. Убудуће нећу дозволити такво омаловажавање.
Почео је да се поиграва погледом, а ја скупих ноге кад
сам схватила да су ми мало раширене, мада ми је сукња допирала до стопала.
– Али, ја сам задовољна у магацину. Навикла сам се.
Одговорио је благо се осмехујући:
– Није хигијенски. Шта радимо већ недељама? Састанчимо. Зашто? Зарад чистијег живота. Сутра отварамо симпозијум. Лично сам смислио његов назив: „Опасности загађења животне средине по психичко здравље“. Магацин је
влажан, непроветрен, загушљив.
Осетила сам како почињем да се гушим кад је припалио
и другу цигарету и почео да се забавља правећи у ваздуху
колутове дима, један за другим. Нисам се усуђивала да му
кажем да је, као прво, мој премештај у надлежности шефа
одељења, а као друго, да нисам ни поднела захтев за премештај. Можда сам и помишљала на то неко време по доласку у магацин, због осећаја да ми је нанета велика штета,
али данас томе не придајем никакав значај. Навикла сам се
на то место и у њему нашла свој мир, пошто тамо залази
само онај ко мора, да би одложио неисправне ствари или
старе фасцикле. Три службенице раде са мном годишњи
попис.
Да ли је он то нешто рекао? Нисам схватала речи које
су уследиле и реченице што су навирале с његових усана.
Померио је столицу за љуљање и са свога места одјурио
према прозору. Бацио је један брз поглед на високо дрвеће
и птице што беже. При том приметих да је нижи него што
сам мислила, а онда ми се учини да се поиграва дугмадима
на панталонама. Приковала сам поглед за испреплетане
кругове на итисону а онда ми се заврте у глави:
– Да ли си удата?
– Раз… ве… де… на.
Његов поглед постаде веселији, а ја осетих да сам пожу-

рила с одговором... Голуб шири крила и кружи око своје
женке, а прашина постаје све гушћа.
– Шта мислиш о одељењу за везе?
– Не знам ја то... господине. Задовољна сам у магацину.
Он се гласно насмејао, ослонио на лактове, укрстио прсте испод браде и сувише благо шапнуо:
– Знаш ти много тога.
Онда је изненада навукао на лице званичну маску:
– Преместићу те у одељење за везе.
И, поново благо:
– То је право место за жену као што си ти, с тако лепим
лицем, витким стасом и…
Гледао је у моје груди. Скоро да ми је застало срце иза
ребара. Приметио је моју сметеност:
– Да ли се плашиш?
– Мало сам збуњена... Ја заиста…
Из интерфона се зачуо секретаров глас:
– Господине, министар је на вези. Рекао сам шефу његовог кабинета да је ваш директни телефон у квару, па ћу
вам одмах пребацити везу.
Службена маска се брзо врати, а ја рекох у себи: „Хвала, господине министре“.
Средила сам чисте судове и стресла воду с руку у тренутку кад је пар голубова одлетео и сакрио се иза једног зида. Ушла сам у собу, села пред огледало, очешљала се, дискретно нашминкала, отворила ормар с одећом и изабрала
дугачку сукњу и одговарајућу блузу. Корачам према сали за
састанке. У ходнику ме зауставља директоров секретар и
уручује ми решење о премештају у одељење за везе. Приметила сам његов злобни осмех на уснама док је говорио: „Генерални директор вас чека у својој соби“.
Под рефлекторима, лице генералног директора изгледа
строго. Пред микрофонима, држи поздравни говор у чијем
тону доминира нервоза. Ја седим у другом реду и, с времена на време, претварам се да нешто радим док цртам испреплетане кругове и линије по решењу о премештају. А у
огледалу својих сећања видим голубицу како лети далеко.
Посматрам улицу кроз прозор. Зграде и старинске куће шћућурене иза њих, прекривене пепељастом бојом која
пригушује небеско плаветнило.
Јата голубова лете у даљину и постају тек тачке што нестају на хоризонту. Камиони „ТАТА“ журно пролазе, избацујући отрове као да су душе које покушавају да се ослободе
авети. ТВ спикер чита најважније вести. Животна средина је
загађена упркос препорукама упућеним са симпозијума.
Октобар, 1997.
Са арапског превела Милунка Стојановска

Хедија Хусеин је савремена арапска списатељица. Рођена је у Ираку 1956. године, али
живи у Јордану где су она и њен супруг, познати писац, Абдусетар Насир, емигрирали 1999. године. Тренутно су као емигранти настањени у Канади. Док је живела у Багдаду, радила је као новинар и спикер на радију. У раној младости почела је да пише
поезију и кратке приче. До сада је објавила шест романа и пет збирки прича. За збирку То је већ нешто друго добила је прву награду за најбољу женску причу објављену
на арапском језику 1999. године. Најчешће теме њених прича су тегобни услови живота у Ираку у време диктатуре Садама Хусеина, ратова и санкција, али и свакодневни живот савремене жене.
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Лаура Барна

ХЕРМАФРОДИТ
У ЦРВЕНОЈ МАЈИЦИ
К

ада је хермафродит у црвеној мајици коначно одлучио темељито да претумба свој живот, било је лето,
месец јул (можда ипак није наодмет више прецизности у
овом случају, дакле – кишовити јул), гунгула око председничких избора успешно је окончана, толико успешно
да би ваљало реч гунгула заменити речју формалност,
елем, председник је устоличен, на трону стамен као
храст, вук сит, стадо на броју, задовољно, и те како, задовољни трљкају отечене шапице, а киша ромиња ли ромиња, право време за сову и шеву, упорне су дангубе у метафорама, али хермафродит у црвеној мајици не дâ се
олако омести временским погодама и непогодама јер његова одлука је коначно чврста и неопозива: претумбати
живот по сваку цену, поставити га ако треба наглавачке,
исећи му рукаве на фронцле, раздерати поставу, нека поиспадају заостале бајате мрве, додуше одасвуд провирују кончићи у нереду, али не хаје он за детаље, нимало, није нека цепидлака, уосталом накана је накана, а доколичарење му ионако никада није полазило за руком, али
куд за руком?, питаће се љубопитљиви хермафродит у
црвеној мајици, затечен језичком нелогичношћу, добро,
можда би на овом месту више одговарала именица мисао, казала би она помирљиво, дакле: полазило за мишљу,
тако би то он, гласно, без устезања; елем, могао би за почетак, уводно у корените промене, да одшета до Каленић
пијаце, купи мајоран с бусеном, засади га у накупљеном
тресету и блату у олуку на својој мансарди, сналажљивост и штедљивост су њене најизразитије карактерне црте, завидан је, још кад мајоран замирише пуним листом,
подстакнут августовским сунцем (август би по свој прилици ове године могао бити песковит), и својим опојним
мирисом сместа неутралише воњ буђи заостале од кишног јула, потре сваки помен на судбоносни прекретнички јул; но, гле! управо хермафродит у црвеној мајици
увлачи руке дубоко у џепове, претходно је влажним прстима загладио раздељак до сјаја, непослушан је и упорно
се костреши, ни лево би ни десно, тај би по свом, особењак (раздељак), дума хермафродит у црвеној мајици,
прозбори покоју с њиме (раздељком), јер разговарао је
он и са својим писаћим столом од бледог лимуновог дрвета, купљеним у угледној антикварници у Нушићевој,
претходно га је добро њушио, оњушио, пуцнуо потом
трипут кажипрстом о углачану површ, ослушнуо, и кратко одбрусио: купујем! (сто), и сад већ хитрим корацима
одлучно замиче низ Петроградску, претрчава између
аутомобила улицу Максима Горког, руке и даље држи у
џеповима иако би му у овој јурњави добро послужиле за

одржавање равнотеже, гега се несигурно, посрће, псује,
пљује, шепртља је, па то је, зној му пробија на плећима и
грудима у исти мах, али црвена мајица је ионако мокра
од кише и за нијансу је већ тамнија, а мирис мушког зноја вазда ју је терао да подврисне на сав глас: мааајмууунииии!, али покорно оћуткује, суздржава се, не би да
омете коначно чврсту накану, високо је издигла главу, запушила носнице вршком кажипрста, гледа правац у небо, киша му кваси лице, очас је мокро, застаје крај прве
тезге и пита: мајоран? (лаконски упит надопуњава упитним изразом лица), можете га наћи на другом крају пијаце, госпођо/госпођице, одговара му жена са стручком целера уденутим за ухом, мршава је и испијена и
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глава јој наликује на јалову башту, мисли, а целер?
могао бих, ето, да засадим и целер, мирис му је кудикамо опорији, шта мислите о томе?, пропиткује даље;
господине/господичићу, не држимо целер с бусеном, одговара жена незаинтересовано; примећује како башта на
жениној глави сад делује жалосније, целер је изненада
увенуо, овио јој се око големог уха и он схвата да је жена
стручком целера прикривала големину сопственог уха; а
да јој предложи, сасвим добронамерно, да промоли главу на трен испод надстрешнице, пусти да јој покретну башту оспе киша, живнула би, набујала, сместа окоровила,
све баште оживе на плахој летњој киши; дивне су ове летње кише, каже; ето га, несрећник, опет констатује уместо
да предлаже, проклето је неодлучан, мисли она унервожено, док он надмено извија главу у небо, и извио ју је
толико високо да више није могао да прати свој успорени
ход, гази насумице, не мари, ионако му је свака стопа ове
пијаце добро позната и њоме би могао ићи и затворених
очију ако устреба, и управо иде, провија се између тезги
као аветиња, примећује усхићено, виши је за главу од
осталих купаца, што је добро, одлично! мисли и радује се,
висина доприноси свеопштем утиску, ствара привидну
надмоћ, што је у околностима под којима је чврсто одлучио да претумба свој живот наглавачке и почне све испочетка, ваљано, позитивно олакшање, и задати наум би
могао коначно да започне.

Ни шта од тво је чвр сте и нео по зи ве на ка не, зна ла
сам, бе сна је сад и фрк ће; он би да ћу ти, не про го во ри
ни реч, лак ше му та ко; док ки ша па да сад ја чим пљу ском, цр вена мајица већ по чиње да пу шта боју, на очи глед бле ди и ста ње ства ри ме ња пред ви див ток, те та ко
сле ди и ово: хер ма фро ди ту се цр ве на ма ји ца на пра сно
пре бо ји ла у бле до ру жи ча сту; на слу ћу је те, ни је ку пио
ни мајо ран, иако је био чврсто наме ран јер је са моу верено поверовао да му је познат пут до тезге на крају пија це на ко јој се про да је за чин ско би ље с бу се но ви ма,
још је био убе ђен да мо же он то, она ко, и за тво ре них
очи ју ако тре ба; ра зу мљи во, гла ву не би ни по што да
спушта, оно, најпре због ефекта произведеног висином;
а кад већ није купио мајоран, узгред му и мајица избледе ла, не вре ди уоп ште да за по чи ње с по ме ну том пре тум ба ци јом; ки ша је као за бак суз ста ла и што се ње га
тиче август слободно може да почне, овог трена ако жели, след ства ри иона ко је из гу био суд бо но сну нит, удену ла се ку ка ви ца у по гре шну уши цу; ма јо ран, origanum
maiorana, ма жу ран, теј од ма јо ра на пре по ру чу је се ра ди олак ша ва ња ди са ња, ма јо ран, сам сег, ма јо ран, упо требљује се за справљање во де про тив стра ве, ма јоран,
ма јо ран… не по су ста је у бе сми сле ном ни за њу; по ста је
чак видно хистеричан, што му помало и годи, хистерија успе шно за та шка ва по раз, знао је, љу та је на са мо га
се бе, мо гао би да се угри зе за пот ко ле ни цу, као бе сан
пас, оста ви траг угри за до ко ске, тра јан жиг у опо мен;
ка ко је са мо мо гла да за не ма ри та ко ва жну ствар, пре не брег не ис ход, бу де не смо тре но са мо у ве ре на, и, ко нач но, ста ње ства ри иза ко јег не ми нов но сле ди по ја шње ње с тач ком, кључ: Хер ма фро дит у цр ве ној
мајици је списатељ(ица).
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Бошко Сувајџић

ВАТРЕ

Те ватре, које су за нас зготовљене, или за неког
недолазећег бога,
што се помаља иза хоризонта, мртав као кућа,
одсутан међу сањарима, небески миропомазаник.
Замахом божанског уда бешику океана пуни,
кроз таласе свилоруне
свршава.
Мору мрси црева: приде удешава кости звездама,
рибама пераја.
У шкржне раселине ветрова се удева.
За судњом трпезом, апстинент.
Гле, како је леп, олеандар небески. Глув као тоцило.
Рика његова пролама се као глас јединосушног
у пустињи.
Палаца катарком језика, потонули Кашуб.
Подобан олуји, лавообразни.
Смркнут као дно океана из којега је поникао,
гњецави хазнадар.
Светлуца се међу звездама и планетама труп његов
звездонеби,
васкрсни буквар циростратуса, мучионица небеска,
божански кључар.
Грца и поскакује у турбуленцијама, моћан и труо,
велики кашаљ историје.
Свет је његов спермограм.
Те ватре, које су за нас зготовљене, или за неког
недолазећег бога,
који величанствено клизи хрбатом хоризонта
нерушим и благоухан, са стидним вашима смисла,
што се мажу на хлеб у једва видљивим наслагама.
То је део само њему знаног лукавства
којим оглашава присуство међу људима
испотиха, не вичући, како их не би престрашио
својом богобојажљивом духовношћу.
Његове су трепавице као гроздови буктиња од жада.
(У зелено су се обукли пламенови
од жада.)
Те ватре неко одржава; тај стидљиви пламичак
ватара из олује,
милостиве олује, велим: неки мутевелија небески.
Гледамо их како се разгоревају у нама, подстакнуте
крвљу и ратовима.
Слећемо у ноћ као на писту. Орлови подно Игдрасила.
Гдањск, 17–20. април 2012.

Лин Шерон Шварц

КОДА
Д

октори, породица, сви су мислили да ћемо се одмах одлучити за операцију. Рекли су нам да је боље да се то
што пре обави, јер касније може доћи до компликација.
Али никако нисмо могли да изложимо наше новорођенче
толиком ризику, да не помињем бол и трауму. Да ли је заиста вредело излагати га свему томе само да би се уклонило
нешто што је – знам да звучи сулудо, али чак некако слатко. Бар за сада. Имамо још времена да се касније одлучимо
за операцију, док је још мали. Иначе, он је један савршен,
предиван дечачић. Да је женско, можда бисмо другачије
мислили. Сви знамо да су критеријуми лепоте много строжи за девојчице, није праведно, али је тако. Али за дечака...
Наравно, били смо шокирани када смо то први пут
угледали, одмах након рођења, још увек пресрећни што је
порођај добро прошао. На докторкином лицу се у први
мах видело задовољство, чак олакшање... а онда јој се израз променио, и лица сестара су се изменила: запањеност,
затим ужаснутост, и на крају неподношљива тишина која
се простирала кроз собу. Покушали су да га што пре умотају, али знали смо да нешто није у реду и тражили да га
видимо. Остали смо без даха: сећам се да сам затворила
очи, одбијајући да поверујем. Поред свих уобичајених брига будућих родитеља, коме би уопште пало на памет да тако нешто може да се деси? Чврсто смо се држали за руке и
стискали једно друго, али се нисмо погледали. А онда, само два минута након његовог рођења, доктор је почео да
прича о одстрањивању. Ни речи о њему целом, о томе како
је све остало на њему савршено.
Нисмо пристајали тако лако као што су очекивали. Размишљали смо да то неће бити толики проблем све док не
пође у школу, а ако му тада баш буде сметало, може се на
неки начин сакрити. Много тога је зависило од нашег става, а било је сасвим довољно времена да се све среди. Наши родитељи су коментарисали да ниједна дадиља неће
хтети да га чува кад сазна; једноставно, било је превише
чудно, чак је и њих подилазила језа. То је било очигледно
и исто тако болно – то како нису желели да га држе у наручју, како су им се уста незнатно кривила и прсти узмицали пред тим замотуљком у ћебету. Па, рекли смо им, мораћемо да нађемо неке слободоумне људе без предрасуда.
У одређеном тренутку у прошлости вероватно смо сви
имали тај додатак, тако да је ово било подсећање на место
одакле смо потекли. Ипак, то га није чинило животињом;
он је мали савршени човек, ако не рачунамо мало наслеђе
из прошлости. А могло је бити и горе. Могао се родити са
неком ужасном болешћу или менталним поремећајем. Да
ли би им тако било драже?

Доктори су нам напоменули да то неће остати тако мало. Рашће заједно с њим. Замислите како постаје школарац,
па адолесцент, говорили су. Замислите да жели да тренира
неки спорт – не би било лако сакрити га испод фудбалског
дреса или тениског шортса, нити у свлачионици. А шта кад
почне да се виђа са девојкама? Не би било фер, чак би било
окрутно не одстранити га.
Могао би наћи начин да га негде задене, рекли смо. Можда чак то претвори у извесну предност, све зависи у какву ће се личност развити. Ако је пун самопоуздања и задовољан самим собом – а ми свакако намеравамо да га одгајамо у таквом духу – могао би да живи с тим, чак и да то
претвори у преимућство. Што се тиче девојака и жена, па
добро, да не детаљишемо, али могло би им бити прилично
примамљиво. Односно, могао би да произведе посебну врсту надражаја који други не могу. Али наравно, не желимо
да размишљамо о таквим стварима док је он још мајушно
детенце.
Осим тога, немогуће да је једини. Ако постоји нешто
погрешно и искривљено у нашим генима – у генима једног
од нас двоје – мора да постоје и други попут нас? Попут
њега? Било је неколико усамљених случајева, рекли су доктори, али родитељи су се увек истог момента одлучивали
за одстрањивање пре него што би дете изнели из болнице.
И тако они, лекари, нису могли да схвате нашу невољкост.
Добро, а шта је са другим земљама, питали смо? Рецимо, са
земљама Трећег света, где најсавременије хируршке методе
нису доступне? Живели би с тим, зар не? Прихватили би
оно што им је дато и волели га, без обзира на све. Можда
је ово провера колико си способан да волиш. Родитељи воле децу са много већим деформацијама, ако се ово може
назвати деформацијом.
Да, негде у свету мора их бити још попут њега. Можда
их пронађемо. Све се може наћи на интернету. Можда
имају неку групу, неку тајну причаоницу где размењују савете како изаћи на крај са тим – мада је штета што морају
то да раде у тајности. Могли бисмо да покушамо да будемо
отворенији, да научимо људе да прихватају различитост.
Зашто је ово другачије од краће руке, као код беба из шездесетих, са урођеним аномалијама од талидомида, или од
разрокости или деформисаног стопала? Свакако, нико не
би намерно одабрао те специфичности, али за њих нису везане никакве ужасне друштвене предрасуде. Нико на те
особе не гледа као да су мање људи – готово животиње.
Нико их се не боји нити их избегава.
Свакако, јасно нам је да ово указује на нешто примитивно: нешто што не би требало да буде ту, што је
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.132–133

/45/

требало да смо превазишли пре хиљаду година. Па,
очигледно још увек нисмо. Још вреба у некима од нас.
И тако смо однели нашег синчића кући и волели га баш
таквог какав јесте. Немогуће је заборавити; стално нам је
пред очима, док га пресвлачимо, док га купамо. Савије се у
пелени и нико ко дође у посету не зна да је ту. Сви уздишу
и разнеже се, као што обично људи раде кад виде новорођенче, па размишљамо да је можда време да им кажемо,
правећи се као да то није ништа посебно, али још увек нисмо спремни. Све време се питамо како је то могло да се
деси, шта је то било скривено у нама – у једном од нас.

Причамо о томе – невољко; драго нам је што се не може утврдити од кога је то наследио да не бисмо почели са међусобним оптужбама, јер није забележен такав случај ни у
једној од наше две породице – односно, колико ми знамо.
Слажемо се да су овакве ствари насумичне и необјашњиве.
Питамо се шта би још на њему могло бити другачије?
Мислим, ствари које нису тако очигледне као ова, неопипљиве ствари које касније могу испливати на површину.
Али не причамо о томе. Тихо се питамо. И чекамо.
Са енглеског превела Тијана Сладоје

Лин Шерон Шварц (1939) је савремена америчка списатељка. Ауторка је двадесетак
књига, укључујући романе, збирке кратких прича, есеје, поезију и преводе са италијанског. Њена најновија дела су Натпис на зиду, роман; Поменути бол, збирка прича; и Израњање сећања, антологија интервјуа и есеја о В. Г. Зебалду. Њени мемоари
Не сад, путниче објављени су 2009. године. Једна је од сталних предавачица на семинарима писања на Бенингтон колеџу.
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ЧИТАЊА
Саша Радојчић

ДИНАМИКА
СУБЈЕКТИВНОСТИ,
ЈЕЗИКА И СВЕТА
Војислав Карановић,
Унутрашњи човек, НБ
„Стефан Првовенчани“,
Краљево, 2011.

Повлашћену позицију поезије у систему уметности могли бисмо да образложимо тиме што је све наше искуство
језички посредовало, односно тиме што
тек језичка артикулација света чини да
свет јесте – а поезија као језичка уметност нуди различите видове те артикулације. При томе се, више или мање одређено, могу разликовати инстанце света,
језика и субјективности која „тај“ свет језички артикулише. Један од кључева који би могао да нам помогне да боље разумемо поезију Војислава Карановића,
укључујући и његову последњу књигу
Унутрашњи човек, објављену у престижној „Повељиној“ едицији, јесте управо
увид у динамику односа између ових
трију инстанци. Карановићев естетизовани метафизички минимализам може
се, наравно, откључавати и другим кључевима, али овај који обраћа пажњу на
релације субјекта, језика и света посебно
је подесан, јер може у свој видокруг да
укључи и питања песниковог развоја.
При томе не мислимо на очевидну
разлику између Карановићевог неоавангардног првенца из 1986. и потоњих
књига, већ на другу, полако и истрајно
успостављану, могли бисмо да кажемо
унутрашњу разлику – раст, који, наравно, не у неком једноставном линеарном
облику, можемо да пратимо од песнико-

ве збирке Записник са буђења (1989) до
најновије књиге. И одмах да одговоримо
у чему конкретно видимо индикатор те
разлике, тог раста: специфичност поезије Војислава Карановића је у томе што
она настоји да смањи размак између инстанци субјекта, језика и света, да их
максимално смањи, а да их при томе,
ипак, не утопи у неко мистично јединство, да очува сам размак. Карановићев
„програм“ би могао да се одреди управо
у смислу процеса у којем се тај размак
непрестано умањује, а да се никад коначно не укида. Утисак овог критичара је да
је Карановић у Унутрашњем човеку
успешно наставио да остварује овај програм, да је у песмама из ове збирке језик
толико „слепљен“ уз свет, да упркос
свим теоријама, може да нам се учини да
је њихова веза природна и нераскидива,
да је песма, ако може да се употреби тај
израз, постала необично „тачна“, да језик
у високој мери одговара свету.
Све друге особине Карановићеве поезије, сви њени симболи и карактеристични мотиви, повезани су са управо
скицираним основним односом, и та веза се може и у детаљима показати. Тако,
на пример, лиричност песниковог
основног приступа може да се опише
као последица његовог начина обраде
односа субјективности и света, а чести
мотиви сна, границе или тишине, као
конкретне форме у којима се развија однос света и језика. При томе, сан, граница и тишина нису само мотиви, већ и чиниоци динамике успостављања смог песничког гласа и његових особености.
Мало који наш савремени песник се тако присно приближио оном између,
оном преокрету између сна и јаве, спавања и буђења, престанка и почетка говора, оној танкој линији која дели свесно
од несвесног и живо од мртвог, као што
то полази за руком Карановићу.
Тиме смо се већ приближили ономе
што сматрамо да је најважније када хоћемо да одредимо особености Карановићеве поезије, а што видимо у схватању
квалитета њених основних инстанци. О
каквом свету је у њој реч, о каквом језику
и каквој субјективности? То је свет у којем је скоро до неразнатљивости измешано свакодневно и надстварно (и то у различитим ликовима онога што је са оне
стране стварности: свето, магијско, сновидно итд). То је језик невероватно једноставан – и тешко се може замислити
по коју је све цену била стечена та једноставност. И коначно, то је субјективност
ухваћена у једном тренутку њеног дифу-

зног, динамичког постојања; Карановићева метафора за то је жива решетка, а
уз њу бисмо могли додати и друга, не мање метафорична одређења: поље сила,
или мембрана кроз коју се успоставља
осмотичка размена између света и језика. Субјективност поезије Војислава Карановића је место нестабилног дискурзивног фокусирања, једно пресециште
без димензија, тачка, као што је, на другачији начин, пунктуална и она крајња
трансценденција којој се Карановићева
песма толико пута обраћа.
За сваки од ових односа могу се понудити песме из нове Карановићеве
збирке које их потврђују (не на равни
пуке илустрације). Свет. У песми „Запис
о светлости“ реч је о магијској трансформацији видова реалности; песма „Поглед
на земљу“ у магновењу повезује светове
људи и анђела, као и у песми „Последњи
анђео“; „Мали трактат о сну“ усредсређује се на размену јаве и сна, при чему се
провокативно поставља примарност сна
у односу на јаву. Језик. Песма „Будност“
приписује једно својство живих бића
(могућност да спавају односно буду будни) обичним стварима, али и процесима
и метафорама (поглед хирургов, будно
око полиције); програмска песма „Поезија настаје“ тематизује „улазак“ живота у
поезију, при чему се не ради о некој неоавангардистичкој тежњи, већ о процесу
у којем поезија и живот, стварност и реч,
мењају своје улоге, преузимају особине
једно другог; исто то се дешава у финалу
„Прве песме“ која почиње једном наоко
наивном евокацијом; размена својстава
језичке и ванјезичке стварности је кључ
којим се откључава песма „Море“ – ту је
сама песма понудила решење: „…И да
свет / јесте камен који мирно тоне / кроз
језик.“ Субјективност. Готово сваком
песмом Унутрашњег човека могла би се
потврдити теза о специфичном поимању субјективности који изграђује Карановићева поезија. Овде ћемо издвојити
песме „Пожар“, „Глас“ и „Одраз“, у којима долази до подвајања субјективности,
при чему се издваја једна, назовимо је тако, посматрачко-дескриптивна инстанца; песма „О сенци“ је занимљива и као
обрада једног старог литерарног мотива,
али и као сигнал за особеност динамике
односа субјективности и света које видимо у стиховима „сунце извире из наших
зеница / колико у њих увире“; сличан однос третира и песма „Стан“, у којој осим
тога наилазимо и на представу субјективности као пресецишта, отворене граничне линије кроз коју куља свет у под-
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ручје језика, и обрнуто.
И, независно од ових, рецимо то тако, филозофских аспеката, Карановићева поезија може бити привлачна својим
ритмичким и сликовним вредностима.
Песме као што су „Море“, „Нестајање“,
„Стварање“ или „Мртва природа“ – да
наведемо само неколико таквих наслова
– могу се читати и као вредни доприноси једног неолиричара чији је језик осетљив за нијансе, способан да произведе
свеже фигуре, и довољно убедљив да читалац, макар и само док пролази кроз
ове стихове, поверује да се у поезији још
увек налази један од битних начина говора.

Бојана Стојановић Пантовић

СВА ПРЕДВОРЈА
СМРТИ

Јелена Ленголд, Бунар тешких
речи, Архипелаг, Београд, 2011.

После двадесет година неписања поезије, Јелена Ленголд овако с њом своди
рачуне: „Толике године свађа, а све због
тебе / која си отишла, хладна, сурова, себична, / напуштајући ме сасвим неспремну / ставила си ми у руке новине
на одласку / и рекла да читам о стварном
свету, за промену“ („У лице“). Поезија је,
као несавесна и окрутна мајка, или, како
је ауторка назива, Мајком свих Мајки,
поредећи је са биолошком мајком, на
штету ове друге, напустила песникињу.
И уједно је приморала да покуша да заволи њену земаљску испоставу оне, која
даје непоновљивост рођења. Касно, али
упутно: онда, кад,а како то каже Јелена
Ленголд, „бол због свести о општим местима постане неподношљив и непре/48/

гледан“. И, додали бисмо, када се историја „изгубљених корака“ некако сама од
себе прикупи и преобрати у блиско присуство, песникињи надохват руке. Баш
као дуго одлагани сусрет два госта, или
гошће: лирске јунакиње и њене болне
прошлости, фантазмагорије и неизвесности будућности, променљиве баналности садашњице и кошмара сна у којем
све то напоредо постоји. Јер то стање
свеобухвата спонтано призива опасну
бележницу поезије. И ко коме одиста долази у госте? Да ли је песништво сигурна кућа, уточиште од несхватљиве људске бруталности савременог света, у коју лирска јунакиња, попут блудне кћери,
долази да посрче „топлу супу свога детињства“, за којом је жудео Растко Петровић? Али и да скрене поглед у празно
око Нирване, што је страшније од сурвавања са литице поетске речи у бездан немости, који окива сваку потоњу могућност говора.
Најновија збирка Бунар тешких речи пети је по реду песнички рукопис
Ленголдове који нас подсећа на неке
давнашње поетичке константе, али кроз
призму ауторкиног у међувремену успешно освојеног прозно-наративног „фолдера“. Лирско ја, иако доведено до неке
врсте заокружене психолошке фигуре
путем мемоарске ретроспекције сећања
и повлашћених тренутака прошлости,
актуализује се у садашњем дневничком
бележењу осећања између онога некада
и сада. Ове две различите исповедно-наративне позиције каткада су оштро супротстављене, а други пут се преливају
једна у другу, творећи различита обличја
и гласове оне бивше и оне садашње песникиње, испрва девојчице, затим младе, потом зреле жене, и коначно - жене
која се у својим шездесетим годинама
прилагођава свим променама које захватају њено тело и душу. Најзад, она све
више почиње да личи на своју мајку, и
страх од (заједничког) ишчекивања одласка с ону страну живота чини јој се не
само извесним већ и суштинским: „Имала је на себи смеђи џемпер и удобне ципеле на шнир / медицинска сестра у пензији / доведена да чува твоју заборавну
мајку / уз напомену да је у своме веку видела већ све / као да видети значи једино
то: видети сва предворја смрти“ („Гласник“). Управо су око теме смрти као
ишчекивања, заборава себе и бића, телесне пропасти, избављења, трезвеног сумирања свог и туђих живота окупљене
све песме ове узбудљиве збирке. Песникиња, коначно, жели да пронађе одговор
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на питање да ли је заувек изгубила своје
најмилије, хоће ли јој се, једном, као и сама поезија, вратити.
У већини песама је као снажна противтежа слућеном доласку смрти постављена љубав, пре свега жене према мушкарцу, али и обратно. И то љубав у својим разним видовима: романтична
(„Звезде“, „Најлепши дан у животу“,
„Макар и у сну“, „Карта за аутобус и кишобран“), трансродна у иронијском
кључу („Да сам мушко“), еротско-порнографска („Јебаћа машина“, „О, да“). Лирска јунакиња исказује своју еротичност и
сексуалност отворено веристички, на начин Чарлса Буковског, што је слично поетској обради сличних мотива у појединим песама Радмиле Лазић или Ане Ристовић, али и сентиментално-носталгично, попут каквих забелешки из девојачког дневника. Тиме се превасходно акцентује опсесивно самопосматрање и
својеврсна криза идентитета. Чак и онда
када се чини да лирска јунакиња контролише свој живот, попут свих оних вољених мушкараца који се не препуштају
олако осећањима („Хероји самоконтроле“), она заправо исписује стихове свога
неуспеха, промашености, мимоилажења
са собом и другима. Тиме трезвено и
болно региструје недостатност пуноће
живота и испразност очекивања да ће се
нешто променити, очајни биланс кризе.
И тада, драматизујући унутарњи душевни раскол који се евоцира од детињства
до зрелог доба, песникињи, осим поезије
и мајке, остају још једино крик и обраћање Богу као јединој инстанци која је непроменљива у односу на њу: „Бављење
самом собом у цркви / љутећи се на бога
што не постоји / па сам ту где сам / и исто тако љутећи се на њега што постоји /
па ме оставља ту где јесам. / Бављење самом собом / на гробљу / обилазећи покојнике, разговарајући с њима / садећи
им цвеће и односећи им дарове / покушавајући да умилостивим смрт“ („Бављење самом собом“).
Оно што песму „Бављење самом собом“ издваја од других јесте двоструки
доживљај божанског, који је могућ једино у стању апсолутне самоће и одељености од света, када се Бог и спознаје. Рекапитулирајући у наставку текста своје
страствене снове који се показују као
илузија, љубави и надања која се на крају увек изјалове, она, макар на трен,
успева да упути протест због Божјег
(не)присуства онда када је то насушно
потребно. Да скрене пажњу на властито
постојање у мистичном предосећању ње-

гове сенке. Остављена „ту где јесте“ не
значи да лирска јунакиња добија спас и
утеху, већ пре извесно упозорење о властитој егзистенцијалној позицији. Као да
је нежном руком Бог води до зденца
смрти, покушавајући да умањи њен
страх. А страх је везан и за поновно писање поезије, за једно другачије, сасвим
ново суочавање са „тешким речима“:
„Толико дуго нисам писала поезију/ да
морам много пута да кажем исту ствар/
не верујући ни сама у оно што ми уши
објављују“ („Толико дуго“). Ако је опомена с почетка збирке била да се песникиња окрене тзв. стварном свету који се
може исписати у прози, онда је поновна
свест о сталном болу од којег песници
живе то ново/старо спознање, једна врста опомене враћања на пут служења
Поезији, као форми религиозног заноса.
И отуда је простор између свих видова проживљавања љубави и маштања,
размишљања о смрти, заправо простор
животног и поетског самообнављања и
поновног рођења. После свих писања о
смрти и љубави („Мала смрт“), песникиња, у некој врсти елегично-приповедне
параболе схвата да тај пут није узалуд
пређен, и да је са сваком пређеном стопом мање страшно то вечно лице понора, лице коначности, без обзира са које
смо стране. И да се тренутак, та мера
пролазности, ипак може догодити двапут у животу, макар и у сну, макар и у
песми.

Александра Ђуричић

ПОВРАТАК
НА ГАЛЕРИЈУ
СВЕТЛОСТИ
Гордана Ћирјанић, Кад сване,
разлаз, Evro-Giunti, Београд,
2012.
Од последњег романа, за који је добила НИН-ову награду 2011. године, наша истакнута прозаисткиња Гордана
Ћирјанић није направила велику паузу
до повратка читалачкој публици, пробраној и спремној да прихвати њене излете у песимизам, колико и истрајност у
тражењу смисла и животне радости.Читалац који узме у руке књигу могао би се
наћи изненађен – избор слике за корице
нама мало познатог Шпанца Луиса Рикарда Фалера, Излазак вештица као да

је ликовни пандан необуздане Ноћи на
голом брду Модеста Мусоргског, фаустовски приказ натприродних створења
које растерује зора. Међутим, већ на почетку прве приче откривамо да су једино што зора растерује у овим причама
наш стид и страхови, који нас можда
успоравају, али истовремено чувају живот у нама.
Одлучивши се да приче групише у
три тематске целине (Химере и полуднице, Дводуси, Одлетеше), ауторка се враћа добро познатим хронотопима Србије
и Шпаније, који обележавају и њена најновија прозна дела. У њима се примећује све већа дистанца у односу на Југ, али
и зрелост посматрања, коју доносе нове
животне перспективе. Готово музичке
варијације мотива стида изведене су у
прве две целине са лакоћом и уз поигравање са предрасудама – давно заборављеним категоријама моралног понашања и етичког усаглашавања са другима –
попут обзира и зазора, тананости и наивности. Оне уједно представљају и повратак заборављеним вредностима које
су последњих деценија избледеле пред
нашим очима.
Не одустајући од приповедања у првом лицу једнине које није никада било
једнодимензионална исповедна проза,
она своје јунаке бира међу обичним људима постављајући их на позадину свакодневице, као у бодегонима, жанр-сценама Дијега Веласкеза и његових савременика, где је рељефно приказано лице
представљено наспрам предмета за свакодневну употребу. Тако је у уводној
причи („Госпођица Кинту“) средовечна
књижевница суочена са лавиринтом интернета који злоупотребљава њену наивност, збуњена жена са новим станом који има чудну прошлост и још чудније
бивше станаре, Андалужанка супротстављена читавом свету због љубави према

баскијском терористи осуђеном на дугогодишњу тамницу („Границе љубави“), а
у веома духовито испричаној причи
„Порука“, удовица је окружена стварима
и успоменама у празном стану из кога
још није ишчезао спутавајући дух њеног
мужа... Приказујући ликове у њиховим
природним окружењима Гордана Ћирјанић литерарним средствима гради својеврсну алегоријску слику у слици, у чему
се опет служи сликарским техникама.
Било да се ради о српској или шпанској
средини, њене реченице и даље су тачна
запажања о наравима и судбинама, понашању људи и начинима на које они
разрешавају своје недоумице или пак
остају вечно заробљени у својим дилемама. Формално средство изражавања врло често је дијалог, драматуршки добро
изведен, а најаутентичнији онда када је
реч о односу између мајке и ћерке – мотиву који се провлачи кроз већину прича, негде као централни призор („Из мртвог угла“), негде као слика у слици („Госпођица Кинту“, „Рупа на небу“).
Друга група прича говори о могућности да стид осетимо због туђих поступака, немоћни да нешто поправимо или
предупредимо. Њени јунаци су пасивни
посматрачи призора, којима се супротставља читаво њихово биће, загрцнути
потребом да делају и смрвљени сопственом немоћи. Снагом и свежином нарације намеће се прича „Краљеубиство“,
чији почетак у себи има нешто од симболике и љубави према нетакнутој природи какву срећемо у Хамсуновом Пану, са
експресивном сценом моћне птице која
слеће на крст изнад гроба управо сахрањеног младића, да би затим својим огромним крилима начинила крст у ваздуху, као крик природе против људске неправде и бесмисла (сличан мотив крста
на земљи и птица на небу срели смо и у
једној од уводних сцена њеног романа
Пољубац). Подједнаком снагом и лепотом плени и прича „Рупа на небу“ саткана од грубог лана сељачког живота и чисте самоће која је у младости прихватљива, у средњим годинама катарктичка, а у
старости усуд који се подноси. Она је сачињена од нежних, лирских слика о једном малом, а бескрајно поштеном животу који је, можда и несвесно, протекао у
потпуној саобразности са Божијим законима.
Када се пре петнаестак година појавила на српској књижевној сцени, најпре
збирком прича, а потом и антологијским
романом Кућа у Пуерту, критичари су
одредили њен дискурс као израз мудро-
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сти, сублимацију доживљеног и прочитаног, израз писца који је сачекао први
меридијан зрелости да би се представио
својим делом. Сада, у четвртој по реду
збирци прича, откривамо да је ауторка и
веома пажљиви и духовити посматрач
људи око себе, у различитим срединама
– од узаврелог Мадрида и села на самој
западној граници Европе, до Београда и
српских варошица којима крстари у сусретима са својим читаоцима и среће
различит свет. Заједничко је да је према
свима добронамерна и пуна разумевања;
она никада не суди нити осуђује, већ посматра и промишља. Изразити пример
оваквог поступка је прича Теревенка где
је прво лице замењено мушким родом, а
уметничко занимање прерушено у познатог музичара који држи концерт негде у дубокој провинцији коју не презире. Напротив. Сличан поступак Гордана
Ћирјанић примењује и када приказује
српско село, са свим његовим манама,
али и са очуваном наивношћу и искреношћу коју поседују само људи у дослуху са земљом.
Последњу тематску целину чине три
приче о људима којих више нема у нашем видокругу, који су нам некада значили, а данас их се само сећамо, што
ауторка и подвлачи заједничким насловом Одлетеше. Најснажнија и најодважнија у изразу је последња прича, која
носи исти назив на латинском – Volaverunt – и која је дата у лапидарном, брзом
дијалогу. Враћајући нас у пределе где
смо је као читаоци и срели, на југ Шпаније, у тајанствену, сиромашну, живописну Андалузију, открива нам да су наше
представе и предрасуде о овој земљи погрешне, прикупљене испод нашушурених карнера неке оперске Кармен, далеко од двобоја љубави и смрти у Лоркиној поетици дуендеа и духа унутрашње,
како је она назива, црне Шпаније о којој
знамо мало или ништа. Уколико њено
књижевно бављење Шпанијом, не само
као темом, већ и као животним одређењем, упоредимо са записима о Шпанији
њених славних претходника, Растка Петровића, Андрића и Црњанског, открићемо помак значајан за српску књижевност у целини, помак од путописа, лирских импресија и дипломатских забелешки ка истинском, дубоком разумевању
земље коју је прихватила као своју другу
домовину, чији језик и књижевност не
само да познаје и разуме, већ претаче у
саставне делове наших читалачких хоризоната. Тај процес, дискретно започет у
њеном првом кратком роману, Претпо/50/

следње путовање, сада је барокно развијен до пуне слике политичких, културних, економских прилика представљених кроз појединачне судбине које прати. А оне су супротне Андалузији замишљеној као земља сунца и фламенка
(мада је она једним делом, свакако, и то).
Андалузији Гордане Ћирјанић најближа
је атмосфера Гојиних Каприца којима се
ова ауторка увек радо враћа, и то не само као тематском предлошку, већ и као
визуелној инспирацији, овде израженој
кроз мотив мачке који се провлачи у неколико прича, задобијајући различите
конотације. Коначно, и сам наслов књиге исти је као потпис једног Гојиног Каприца – Ако се раздани, ми идемо – из
1799. Убрзо схватамо да она нарацију води у том правцу с разлогом – Андалузију
не можете разумети ако не зароните у
њену прошлост, а њена прошлост неодвојиви је део садашњости.
Оно што ће вероватно највише обрадовати поштоваоце прозе Гордане Ћирјанић је то што се најновијом књигом
приповедака вратила на своју галерију
светлости, место одакле посматра живот
са благом тугом и много љубави, са оптимизмом неког ко је спознао његове
тамне стране и сада тражи светлост на
дну и неопходну дозу вере – пре свега у
људе око себе.

Јасмина Врбавац

ЏОЈСОВ КОШМАР
Срђан Срдић, Еспирандо,
Стубови културе, Београд, 2011.

Музика и смрт. Већ препознато у роману Мртво поље као реквијем, као death metal, као фуриозни dance macabre,
што избија из сваког лика, из сваке рече-
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нице, из сваког описа. Еспирандо у великој мери следи нека од мотивских интересовања и наративних модалитета
претходне књиге, али представља даље
усложњавање приповедних дискурса,
пре свега на пољу полифоничности приповедних гласова и начина на које се
тачка гледишта помера унутар текста
стално мењајући перспективе, до тога
како се текст преплиће интертекстуалним везама са другим књижевним делима или са другим делима из света уметности или поп културе, пре свега онима
из света музике.
Није Срдић нимало наиван приповедач, а да не би знао како није довољно
само одабрати тему. Још је у Мртвом пољу био препознат као писац коме су интертекстуалност, експеримент, истраживање форме и рад на стилу важни барем
онолико колико и сама тема. Смрт као
мотив, непресушно је извориште и исходиште не само многих књижевних и
уметничких дела, већ је то можда једина
заиста важна прича. Срдић ју је одабрао
као позицију из које се много може рећи. То што се смрт приказује у различитим појавним облицима у овим приповеткама, као самоубиство, или као убиство, смрт детета, смрт услед болести
или старости, као последица туге, несвесна смрт... један је од могућих начина да
се тема сагледа из различитих углова.
Али када се поставе питања: постоји ли
ограничен или бесконачан број начина
на који се умире, да ли је смрт једна или
се разликује и куда воде приче о смрти,
постаје јасно да Срдић само делимично
жели да говори о тим питањима. Јер, о
смрти се може говорити на бесконачно
много начина. И Срдић бира да о њој говори кроз интертекстуалност, стварајући веома суптилне везе са Бернхардом,
Џојсом, Фокнером, Бекетом, Маном, античком трагедијом... Ова листа није коначна, већ је само напомена да се у Срдићевим причама мора трагати за везама и асоцијацијама и да нити једна прича није написана ex nihilo.
Збирка у целини има нешто од даха
Џојсових Даблинаца, а Мртви као најупечатљивије ремек-дело ове збирке, посредством Еспиранда као да добија сасвим нове одјеке. У сенци смрти све поприма обрисе безнађа, а мали људи животаре своје бесмислене егзистенције у
прљавштини, загађености, испарењима
лицемерја и вулгарности сваке врсте.
Као да се и на Срдића односе Кишове
речи: „Сви смо ми модерни изашли не
из Џојсовог шињела, него из Џојсовог

кошмара, из Џојсовог величанственог
пораза.“ За Срдића нема већег пораза од
живота у сенци смрти. Од сазнања да је
живот чекаоница смрти. И да су спрам
тога сви тривијални животи само мале
гадости. Или мали ужаси. Разочарења,
неуспеси („Игра на несерећу“), освете
(„Ноћник“), лудила (јуродиви и слабоумни промичу кроз све приповетке као
што ветар каткад готово неприметно
ћарлија улицом да би вас већ на следећем углу однео у распомамљеном налету
). Ерос се у Еспиранду као и у Мртвом
пољу развија под сенком смрти, сведочећи о грчевитом загрљају Ероса и Танатоса али се због присуства љубави овде
то одвија готово у једном лирском тоналитету („Slow Divers“, „Medicine“) који
повремено услед потресности и количине трагике опстојава на ивици морбидности, а да у њу никада не западне („Зозорба“). Збирка нуди додир наративног
са различитим жанровим, често вешто
замаскираним, од лирског (у последње
три поменуте приче), драмског („Комарци“, „Ноћник“) до епске, метаисторијске
приповести о пропасти банатских Немаца после Другог светског рата, а заправо
изванредно успелог пастиша Фокнерове
приче о трагичности једне егзистенције
(„Руже за Емилију“). То је, најзад, једина
прича са јасним хронотопом (темпоралним и топографским одредницама). За
разлику од претходног романа где су те
одреднице стриктно биле назначене и
као такве имале своју функцију, у овој
збирци приповетке више теже ванвременском, чак и у случају приче Комарци
чија се радња одвија у садашњем времену, у једном хотелу у Турској где летују
српски туристи. Ова уводна прича (настала у дослуху са Бернхардовим Бетоном), може се посматрати и као поетичка јер се у њој поред присутне интертекстуалности, на Срдићев начин веома
удаљене од књижевног извора, можда
најјасније огледају и друге карактеристике рукописа: полифоничност тема и стилова изражена кроз многогласје које пак
упућује на књижевност лиминалног,
граничног простора где се живот сусреће са смрћу, а различитости природно
опстају напоредо једна поред друге. Искуство француског новог романа уздиже
се на сасвим нову раван прескочивши
постмодерну енциклопедичност и скочивши равно у двадесет и први век као
једна од антологијских прича у његовој
првој декади.
Свака од девет прича Еспиранда испричана је другачијим језиком, скрупу-

лозно водећи рачуна о томе да се језички изрази не понављају: исповести, рашомонијада, гласови подсвести, вишеструки наратори, фрагментарна зиданица, архетипске структуре, пажљиво су
одабирани наративни модели у оквиру
којих ће се остваривати приповести. Поред већ наведеног истраживања жанра,
опипавања крајњих граница и испитивања његових могућности кроз епохе и
правце, Срдић закорачује и неколико
степеника више који га воде изван строгих оквира књижевности, али представљају и у роману коришћено синестетичко спајање наратива са изваннаративним, са музиком пре свега. Као и у
Мртвом пољу, death метал и алтернатива свирају у позадини не само да би подвукли атмосферу написаног, већ да би
истинска синестезија надрасла познате
форме текста. Крајњи циљ је затварање
круга више наративних експеримената,
од поетике деконструкције и дисторзије
фокализације која резултира расутошћу
приповедних гласова, што ће се у неким
моментима приближавати индивидуалним поетикама као што је то нпр. Џојсов
унутрашњи монолог или Фокнерова загрцнутост, или чак античком хору и употреби множине, што ће опет иницирати
мешање жанрова где се круг затвара када жанровски микс синестезијски надрасте и сам текст. Поред упечатљиве анализе смрти као универзалног питања које је до сада у српској литератури ретко
обрађивано са толико снаге, у најважније одлике Срдићеве прозе спада сложена
структура наратива где се дискурси нарације могу потенцијално неограничено
мењати и прилагођавати свакој појединачној прозивци текста, вештина и убедљивост са којом је Срдић наступио у до
сада само две објављене књиге, указује да
пред собом имамо озбиљног, већ формираног аутора.

Бранислав Живановић

МЕАНДРИРАЊЕ
СТВАРНОСТИ
Дејан Илић, Линије бега
(изабране песме), Народна
библиотека „Стефан
Првовенчани“, Краљево, 2011.
Дејан Илић (1961) је песник који је
релативно касно ступио на песничку
сцену. Своју прву песничку књигу Фи-

гуре објавио је 1995, са, такорећи, тридесет четири године. Након ове збирке
уследиће још пет збирки, са ритмом
објављивања од две или три године, да
би нам се прошле године, након три
године од његове последње самосталне
збирке (Из викенда), појавио избор
Илићеве поезије, Линије бега, где се
аутор нашао и у улози приређивача.
Књига песама Линије бега броји 116
песама, које прате хронологију Илићевих песничких збирки. Наслови циклуса носе наслове песничких збирки
у којима пратимо песников развојни
лук. Како се развојни пут песника мењао, мењао се и број песама са сваким
наредним циклусом. Изузетак су прва
два циклуса, тј. збирке, Фигуре (1995) и
У боји без тона (1998), које имају исти
број песама (10), да би се са следећим
циклусом, односно избором песама из
следеће збирке (Лисабон, 2001), тај број
удвостручио (21). Овај ритам прате и
наредне збирке песама, па тако збирка
Дувански пут (2003) има 19 песама, с
тим да је најдужа песма овог циклуса,
иначе песма која дели наслов збирке/циклуса, сачињена од једанаест нумерисаних песама без наслова; следе
збирке Кварт (2005) са 24 песме и Из
викенда (2008) са 31 песмом. Излазни
циклус Апендикс затвара избор са једном, епилошком песмом-посветом
(„Иги Поп“).
Манир ненасловљавања песама јавља се у прва три циклуса – избору из
прве три збирке, док се извесне песме
осталих циклуса/збирки јављају нумерисане у оквиру одређеног наслова песме или потциклуса, као фрагменти.
Пратећи Илићев развојни лук, увиђамо да се песник споро развијао, да је
остајао доследан свом начину певања,
илити својој поетици. Ево о чему је
реч. Почев од збирке Фигуре, те збирке
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У боји без тона, пратимо прожимање
и дозивање песама, песама са истим садржајем, односно идентичном тематско-мотивском основом, али и онога
очигледнијег, на плану форме – монадне, једноделне ненасловљене песме минималистичког усмерења. Илићева поезија варира између две опозиције: интровертност–екстровертност. У прве
две збирке отклона и разлике у неком
поетичком смислу готово да нема. Бар
не на основу онога што нам нуди овај
избор. Оно што се може рећи за поезију Дејана Илића јесте да је дубоко укорењена у стварност. У Илићевом песничком језику пратимо рад чулног,
преплитање, најпре, визуелних утисака, па онда и сонорних фасцинација, да
би оно тактилно имагинирало „фигуре
у мраку“ када јача и олфактивна несталност; одсуство густативне снаге
појачава остала чула, најпре звук који
скупа са визуелним документује колање живота мимо живота. Потврду реченог можемо видети и у насловима
његове прве и друге збирке.
Илићева поезија је претежно метафорична, рефлексивна, дескриптивна
(премда ретко употребљава поредбену
речцу као и др.!), а у последњих неколико збирки и дискурзивна. Њега опчињава предметни свет пред којим ће
се пречесто зауставити да га испрати и
подробно кадрира као свој песнички
материјал. Зато је за њега песнички
предмет и у оним најмањим, тривијалним стварима. Ако су Фигуре и У боји
без тона биле песме са наглашеном
метафориком у којима је описан песников микрокосмос, унутрашњи свет
и унутрашњи простор, затим одсуство,
лишеност присуства, тј. увођење никога као присутног гласа и тобожње
објективности на фону симболистичке
поетике, те разбијање свакодневице уз
упитаност како да се измире простор и
време и лоцира Ја у свету, у збирци Лисабон ће доћи до малог померања.
Ипак, оно што остаје као печат је да се
Илић готово по правилу сваком следећом збирком тематски надовезује на
претходне збирке. У Лисабону, упркос
егзотици „речи лисабон“, следи прелазак на лични план и аутопоетички рад.
Песник остаје интровертан; описујући
лични простор остаје доследан својој
„поетици простора“ (Башлар): стан са
својом просторно-временском зоном,
као брод, пловидба по „мору досаде“, и,
с друге стране, књиге које се отварају
као свет који га окружује. Циклус пре/52/

раста у метафизичко путовање, христићевски „бродски дневник“ или
„сентиментално путовање по соби“.
У циклусу Дувански пут следи излазак из затвореног простора, али се
концентрација метафора не смањује.
Вожња колима и пут, и везивни мотив
путовања доминирају циклусом. Уточиште постаје простор аутомобила
одакле песничко Ја мотри на крајолик
како би утиске обликовао у поетске
слике. То му успева сужавањем и проширивањем оптике. Поглед у ретровизор и шофершајбну постаје лајтмотив,
а осим земље (путовање аутомобилом)
или пруге уводи се и вода, односно мотив пловидбе и пливања, да би напослетку, у последњој песми овог циклуса, уследио одјавни поглед из „ваздухоплова“ („Fragile“). Оно што је карактеристично за овај циклус јесте увођење
множинског песничког гласа и оптерећеност антипејзажем и механиком, пре
свега машинама. Другим речима, конфронтирање савремене технологије и
природе.
Циклус Кварт је као и Дувански
пут у дубљем односу према спољашњој стварности, са већим емпиријским искораком и брижљивијим одабиром и структуираним детаљима, те
диференцираним целинама, за разлику од прве три збирке. Преиспитивање
песничког поступка и улога поезије је
промишљенија и овде се открива као
суштинска потреба чему песник прибегава када наступи притисак слика
стварности. Зато не изненађује што су
песме овог циклуса, тј. песме ове збирке динамично изграђене и на плану језичко- -стилских аспеката. Централни
мотив је жеља да се оде, напусти предграђе, урбани, гетоизирани простор и
место боравишта – наизглед повлашћени простор одакле се меланхолично посматра живот и свет: „Јер оно
што је ваљало, било је / у померању,
никада не остати / на једном месту.“
(„У покрету“). И овде је природа потиснута, јавља се посредно, преко цртежа, фотографије („Мртво место“),
екрана телевизора („In My Place“).
Проходност текстова ове књиге, за разлику од песама претходних песничких
књига, могу да захвале тематизовању
чињеница из песниковог поља перцепције спољашњег предметног света.
Сходно томе, емоција која се надвија
над ове песме је, како је већ речено, меланхолија, која произилази из, рекло
би се, веризма, ако говоримо о доми-
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нантном поступку у овој збирци као
њеној вредности.
Најобимнији циклус, Из викенда,
можда највише од свих збирки наликује лирском, интимном дневнику. Приметићемо да песнику ни путовање није
више довољно. Сугестивност је постигнута прецизним описима родитељског
дома и његовог околиша датих кроз
регистар набрајања, а ефекат појачан
учесталом употребом предлога „овде“,
чиме се појачава близина призора и
песникова близина са предметом певања, али и његова отуђеност и неприпадност (на пример, видети песму
„Овде“). Његов свет се смањио и када
покуша да оде, да побегне, увидеће да
не може: „хтео бих / да одем, али је и
улица / све мања, и кварт, и град, итд.“
(„Кућа, III“). У овом циклусу, дакле,
следимо још личнији план и више
аутобиографских елемената. Поменуто
увођење множинског лирског гласа овде је дефинисан у женске гласове супруге и ћерке, чије се присуство осећа
и у налетима његове усамљености која,
поред немогућности да се веже за нешто, постаје онтолошка. Тако се и једна безазлена, релаксирајућа ствар, као
што је викенд са породицом, претвара
у колосалну, космичку усамљеност у
простору који притиска и гуши. „Линије бега“ – редови, стихови, поезија
уопште, тада се отварају и нуде као једино уточиште, бег, кроз трансцендирање стварности. Најзад, оно чега је и
песник свакако свестан јесте да је свако бекство тек привремено.
У „Напомени аутора“ песник је осећао потребу да објасни синтагму којом
именује свој избор песама, иначе варирајућу синтагму која се први пута јавља
у трећој збирци, Лисабон. Наиме, „линије бега“ је, како објашњава аутор,
„дослован превод, у множини, француског термина ligne de fuite, којим се у
геометрији перспективе означавају паралелне праве које се секу у тачки недогледа.“ Ова конструкција је, како сазнајемо, преузета из дела Хиљаду равни (Mille Plateaux), постмодернистичких теоретичара и мислилаца, прецизније, француских постструктуралиста,
Жила Делеза и Феликса Гатарија; синтагма којом је наш аутор дословним
преводом (својим!), како пише, „фасциниран“! Илић се овде не задржава.
Решен да иде до краја, разводњава причу едукујући претпостављеног му читаоца шта је у њему побудио овај појам,
и како га ваља схватити, у „дословном“

и „пренесеном значењу“, и где је његова „поетска употреба“. Најзад, ту је и
цитат, део реченице, исказа у којем се
јавља ова „фасцинантна синтагма“, наравно, у преводу нашег аутора. Помало потцењивачки и разметљив став,
рекли би, но, свакако сувишан и непотребан. Аутогол?! С друге стране, тиме
као да је хтео да оправда мото овог избора и затвори круг: аутоцитат, преузет из збирке Лисабон, где је и употребио ову синтагму: „...на чијем се фону
шире линије бега...“. Цитати, епиграфи,
односно мотои налазе се пре сваког
циклуса, на преласку у следећу збирку
(осим код Апендикса). Тако ће раме уз
раме стајати песници и писци (Х. Л.
Борхес, С. Шепард, Ф. Песоа, П. Валери, В. Х. Одн, итд.) и (француски) мислиоци: феноменолог Гастон Башлар и
постмодернистички мислиоци и теоретичари Жан Бодријар и Жан-Франсоа Лиотар, итд. Од осталих мислилаца, чији се удео може ишчитати из тела песме или њеног наслова, издвојићемо, на пример, Мишела Фукоа (песма „Паноптикон“, Кварт), а од уметника, рок певача-песника Џима Морисона („of the lizard“, Дувански пут),
или, нешто очигледније, Иги Попа
(„Иги Поп“, Апендикс).
Можемо закључити да мноштво
цитата, епиграфа, односно усиљена
употреба мотоа, оптерећује књигу. Тако се од једне културе цитата ствара непотребна кокетерија, поступак тј. средство за завођење простодушне публике
и производњу смисла или ауре који ће
дати тобожњу мистичну омаглицу
овим песмама. Илићев претежно метафорички песнички језик пребива на
линији рефлексивног, дескриптивног и
дискурзивног. Песме варирају од оних
сведеног облика, без наслова, које наликују фрагментима или кратким лирским записима са минималистичким
претензијама, до оних са стабилном
унутрашњом кохеренцијом диференцираних целина. Будући да Илић грађу
за своју поезију црпи у, наизглед, баналним и тривијалним појединостима
предметне стварности, за њега све постаје подједнако важно. Укупан утисак
је да читамо лирски дневник, интимну
исповест која је успешна када имагинира чињенице текуће стварности без
много тропичности а са више дискурзивног, док је мање успешна када залази у семантичку непрозирност загушљивих метафора, а науштрб провереног веризма меланхоличног очуђења.

Вања Радаковић

ПОЕЗИЈА КАО
КРИТИКА
ДРУШТВА
Небојша Васовић, Изабране
песме, Повеља, Краљево, 2011.

Када отворимо књигу изабраних песама Небојше Васовића, први топос са
којим се сусрећемо јесте Суматра. Подстицајни луталачки дух Црњанског овде
је нашао своје учешће, те песник који данас живи у Канади бира једну своју рану
песму за уводну у Изабраним песмама.
Међутим, није суматризам или Црњански овде кључна референца, већ то што
ова песма, настала средином деведесетих
година прошлог века, упућује на сеобу,
одлазак под принудом (физичком, политичком или моралном, свеједно). Песник који одлази из домовине, готово у
егзил, одриче се свега што је њено оличење у датом историјском тренутку, одриче се и језика, али задржава општа места културе из које потиче – „задржаћу
улар и волове, / и плаву бразду, кукуруз
од соли, / што клија из пене, свеволећи.“
У песмама које следе у овом избору
уочићемо и оне по којима је песник већ
довољно познат, али и оне у којима се
огледао превратнички и бунтовни дух
Небојше Васовића. Како припада једној
већ зрелој и уобличеној генерацији песника, Васовића бисмо праведно могли
сагледавати као припадника оне генерације која непосредно следи велике авангардисте и српске модернисте. Прву своју збирку песама Васовић је објавио свега неколико година након смрти Милоша Црњанског. Стога, није необично
што се декларисао као суматриста и што

данас у Изабраним песмама можемо
уочити одјеке не само поезије Црњанског и његових савременика, већ и покушаје спровођења манифестних идеала из
Објашњења Суматре. Мото: „Пале су
идеје, форме, хвала Богу и канони“ спроведен је код Васовића често врло доследно и у складу са временом настајања појединих песама и збирки.
Препознат од стране критичке јавности као друштвено ангажовани песник,
полемичког карактера и оштрог језика,
Васовић је у Изабране песме немоновно
унео и оне у којима се као такав појављује. Тако да стихове попут „Доста је било
понашања / доста међусобног разумевања / нек се покрену Сви млинови / за
млевење Свега“ можемо тумачити двоструко – као аутопоетички исказ где су
млинови за млевење Свега тумачени као
нове поетике против старих, или као
друштвено ангажовани исказ. Стога, као
основна стилска фигура код Васовића јавља се, између осталих, двосмисленост
или нејасност у изразу, што је легитимни песнички поступак и не значи нужно
негативну оцену.
Раније оцењен као суматристичкосинтетички, Васовићев стих бисмо данас, ипак, морали читати у складу са
књижевно-критичким апаратом којим
данас располажемо. Стога, рећи данас за
неког песника да је суматраиста делује
превазиђено. Свакако би адекватније
било рећи да је био суматраиста и да се
његов стих развијао до модернијих облика појавности, што код Васовића јесте
случај. Он је песник који је увек тежио да
изрази себе и своје виђење света и стварности, док о самој форми у којој то исказује као да није превише водио рачуна,
осим, рецимо, у првих неколико збирки.
У каснијим збиркама форма бива самонаметнута садржином. Зато у зрелијим
песмама Небојше Васовића нема превелике формалне иновативности као код
неких његових млађих савременика.
Особеност и истакнутост Васовићеве
поезије очитава се у циничном тону, садржини, атрактивним и ангажованим
темама којима располаже. Песник се није либио да све незадовољство друштвеним актуалностима изрази у својој поезији, и баш из тог разлога се може рећи
да је анатемисан и пренебрегнут песник
међу великанима данашње лирике. Није
Васовићу непознаница ни да прозове
своје савременике песнике, ни град у којем живи: „Живим у једном словенсковизантијско-турско- / балканско-федерално-републичко-о-хо-хом / граду / ... /
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само да не слушам каквотине и којештанке / песника овог града – кулова по
кулоарима / са заслужним и услужним
значкама / на добро нађубреним реверима / ...“ Или још директније у песми
„Ствар укуса“, где Београд упоређује са
неком „гостопримљивом јебиветрином“
а српске песнике види као „провинцијалце жељне љубави и универзалних значења“. Такође, сагледавајући из далека
песништво своје земље, Васовић уочава
прозаичне и небитне приче о песнику
који краде „више него милион еврића“,
уместо да се осврће на стилска или поетичка достигнућа својих колега.
Међутим, на оним местима, у оним
песмама у којима се одриче циничног и
ироничног дискурса, када индивидуално
искуство света претаче у универзалне
лирске пасаже, Васовић се јавља као зрели и промишљени песник експресивног
и бритког израза и луцидних запажања.
Рецимо, у „Митологијама“ или „Зенаидама“ налазе се максиме универзалног
типа, попут запажања о времену, сећању,
облацима, Страшном суду, филозофији,
Конфучију, човеку или Богу, идејама или
ватри. Добро је што су се ове мале максиме, поентиране, минијатурне мисли,
нашле у Изабраним пемама Небојше Васовића, јер бисмо у супротном могли песника изједначити са памфлетистом или
бунтовником против ветрењача који се
доследно сарказмом обрушава на постојећи систем вредности, вероватно услед
сопственог незадовољства.
Средишње песме из Изабраних песама показују Васовића који се окренуо
против наметнутог постмодернистичког
дискурса и тоналитета и вратио се неким
раније утврђеним, темељнијим облицима поезије и темама мање оптерећеним
садашњицом, политиканством и историјским околностима. Ту налазимо лепе
рашчлањене метафоре и симболе свевременог значаја. Песник не уздиже своје лирско ја, већ себе поставља у низ
оних који мисле „да су посисали сву патњу овог света“. Међутим, лирско ја тада
банализује патњу и види је као „жвакаћу
гуму у устима доконог универзума“, и
управо пати јер: „Треба издржати то слепило / живота који ме тера да видим /
нешто изнад живота, а нисам / стигао ни
живот да видим / јер нисам гледао изнад
њега. / Тек сенке, сенке, олтари слепила...“
Универзалност и особеност Васовићеве поезије уочљива је у његовој ненаметљивој метафорици, сликовитости,
емоционалности и, коначно, провока/54/

тивности у изразу. Превасходно неконвенционалан песник, Васовић се усудио
да говори кроз поезију о темама којих су
се многи други клонили, усудио се да канонизоване ауторе и претходнике подвргне критичком преиспитивању (успешно или не, то је питање за другу врсту
критике, не песничку), и због свега тога,
обезбедио је себи место не баш омиљеног песника данашњице. Са суптилном
иронијом он се освртао интертекстуално и ка великим песницима прошлог века, не само ка савременицима. Али, све
то не смеју бити разлози који данашњем
читаоцу намећу одређену визуру кроз
коју ће се Изабране песме Небојше Васовића читати. Да би се уживало у поезији,
понекад је неопходно истргнути је из
контекста и, заиста, посегнути за методом америчких критичара, методом пажљивог читања. Уколико смо способни
да данас тако читамо поезију, у Васовићевој ћемо свакако наћи оне песме које
вреде да трају.

Саша Гајић

О БУДУЋНОСТИ
Жак Атали, Кратка историја
будућности, Архипелаг,
Београд, 2010.

Наука или вештина – тек футурологија (студије културе) представља
интердицсиплинарно поље које проучава јучерашње и данашње промене те
погледе на свет и митове који се испод
њих налазе и, на основу свега тога, постулира могуће, вероватне и жељене,
„будућности“. Футурологија је стога
попут наличја историје у огледалу које
– уместо уназад – гледа у време које
долази: у обрасце, процесе и правил-
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ности које стварају промене или их
обуздавају. Незахвалан је то посао
(„Будућност нам се издалека руга/ нити можемо да се угледамо на своје успомене/ нити да прихватимо то што
јесмо“, певао је Лорд Бајрон), па ипак,
многи не умеју да му одоле. Сетимо се
само како су многи проналасци наводили људе на прогнозе које су се показале промашеним: откриће штампарске пресе стварало је убеђење како ће
уз њену помоћ само ојачати две главне
средњовековне силе, црква и царство,
а десило се управо супротно. Нико није, у време њеног открића, у парној машини видео проналазак који може
променити аграрни карактер економије; нико није могао предвидети широке могућности примене електрицитета један век касније итд. Сетимо се
теорија о „крају историје“ насталих са
падом комунизма насупрот ономе што
се стварно догодило. Примери попут
наведених су многобројни.
Један од најпознатијих футуролога
садашњице свакако је Жак Атали,
француски економиста, писац и високи јавни службеник. Аталијева утицајност превазилази његове списатељске
активности – иако аутор великог броја веома читаних књига (споменимо
оне најзначајније: Канибализам и цивилизација – живот и смрт у историји медицине (1984), Бука: политичка
економија музике (1985), Братства
(1999), Карл Маркс или светски дух
(2005)) познатији је по својим јавним
делатностима међу које спада функција истакнутог саветника бившег председника Француске Митерана или,
пак, место првог председника „Европске банке за обнову и развој“. Аталија
пословично сматрају и за једног од
најзначајнијих интелектуалаца – идеолога глобализма који се, мимо банкарских активности, неретко одважује и
да се бави комплексним темама друштвене теорије и прогоностике где
примењује своје широко образовање и
исказује способности укрштања различитих знања – од економије и историје, преко питагорејства и музикологије, до социологије и филозофије.
Кратка историја будућности Аталијев је покушај писања приступачне
футуролошке синтезе. Њу је узроковала нужда светског кризног ковитлаца
који се данас још не види крај а која
тражи покушај одговора: шта нас у будућности чека? Зато она представља,
са једне стране, покушај разумевања

светске кризе и давања процене о исходима друштвених кретања у даљој
будућности. Са друге стране, књига
представља и покушај Аталија да у
својој прогностици остане углавном
доследан раније изнетим проценама и
теоријско-идеолошком „верују“, тј. да
на неки начин „уклопи“ назначене актуелне процесе, процене њиховог кретања са својим основним уверењима и
надама. У томе лежи и први, основни
проблем Аталијеве књиге.
Атали је, у суштини, верник модернистичког прогресивизма. Он историју човечанства посматра као незаустављиви ход ка остварењу слободе појединца, тј. афирмације његовог субјективитета која се одвија кроз одбацивање свих облика служења те еманципацијом морала, политичких система
уметности и идеологија, који је поштеђен свих ограничења, осим да поштује
права других на исте те слободе. Атали верује да историјом (виђеном као
„освајање слободе“) „владају закони
помоћу којих можемо да је превидимо
и усмеримо“ (sic!), односно да силе тржишта освајају планету и кроз креативну, дијалектичку деструкцију, напослетку доводе до неминовног тријумфа индивидуализма. Зато се и свеобухватни поглед на историју људских
друштава, кризне ескалације садашњице и неминовне катастрофе сутрашњице саображавају овом ултрамодернистичком (готово деветнаестовековном) идеолошком конструкту
који тврди: „тријумф новца“ је кризом
из 2007. године само незнатно успорен; сукоби и деструкција сутрашњице само су нужна неминовност, степеник на путу ка светлој будућности, ка
утопији оствареног „трансхуманистичког“ идеала.
Цела Аталијева историјска дијалектика веома је налик марксистичкој,
са том разликом што тржишне силе и
предузетници овде преузимају централну улогу „креативне авангарде“.
Историја човека смена је историје друштвених поредака: праисторијског,
„ритуалног поретка“ (где је власт религиозне природе); „империјалног поретка“ (где је власт војно-политичке
природе) и „трговинског поретка“ (где
је власт привредне, капиталистичке
природе). У „трговинском поретку“
наводно се остварује жељена еманципација човечанства док он пролази
кроз девет сукцесивних форми са својим седиштима (Бриж, Венеција, Ан-

тверпен, Ђенова, Амстердам, Лондон,
Бостон, Њујорк, Лос Анђелес) и различитим
технолошко-иновативним
стуктурама. „Трговински поредак“ је
до сада успевао да замени сировине
које ишчезавају (нестанак плодне земље у Фландрији, лигнита у Енглеској,
китовог уља у Атлантику, каменог
угља у целој Европи итд.), помери трговинска седишта и начини технолошки скок. Актуелна криза, према Аталију , криза је краја „девете форме“ те
унутрашњих контрадикција „трговинског поретка“ које су надвладале и
претходне форме: безбедност је опала,
креативна класа изгубила је лојалност,
изостају техничке иновације а шпекулација је све неиздрживија. Са суровом тачношћу Атали описује јавности
добро познате актуелне тендеције: старење популације, глобалну урбанизацију човечанства, непремостивост несташица и технолошки умор који, по
инерцији, експолатише последња два
савремена открића – микропроцесор
и литијумску батерију, док нова открића изостају. Он прогнозира радикално оваплоћење онога што је већ заживело у глобалном класном раслојавању: постојање „хиперномадске“ глобалне надкласе, затим угрожене „виртуелне номаде“ – остатке средњих слојева те губитнике глобалне транзиције, „инфраномаде“. Сви они коегзистирају у хаотичном одразу псеудоплатонистичког трипартитног друштва што
у крајњем исходу доприноси дијалектици (транс)хуманизма.
Жак Атали сматра да ће у процесу
преласка у „десету форму“ капитализма силе тржишта и новца постепено
уништити државе, укључујући и САД
(до 2035), и одиграти улогу варвара на
рушевинама бивших империја. Уследиће фаза расподеле моћи на више регионалних сила. Но, силе тржишта ће
се извући изнад њих, на глобални ниво
и образовати ентитет који ће се зваи
хиперимперијом што ће створити „нове тржишне вредности и нова отуђења“. Хиперимперија ће укинути демократију и, манипулишући ривалствима регионалних сила, изазвати хиперконфликт – сукоб регресивних варварстава и разорних ратова где ће се
заратити државе, религиозне групе,
терористи, пирати, противници и поборници „трговинског поретка“. Након што доведе човечанство до руба
пропасти, из хиперконфликта ће настати хипердемократија, једна футу-

ристичка варијанта модерне замисли
Светске државе која наликује бесконфликтном друштву – оствареној утопији. Атали описује овај „готово
остварени рај“ глобалистичке демократије са више локалних и регионалних нивоа, бесплатношћу и изобиљем
плодова „тржишне маште“, здраве животне средине и колективне хиперинтелигенције „свега живог“ где је човек
само централна компонента са жаром
социјалутопистичког верника. Све
патње биће оправдане оствареним циљем, све сузе потрте срећом далеких
поколења.
Кратка историја будућности ни у
назакама не доказује каква ће бити
прогнозирана „десета фаза“ „трговинског поретка“. На којим иновацијама
ће бити базирана, где смештена? Не
указује ни како ће функционисати
прогнозирана хиперимперија. Какве су
гаранције остварења далеког „будућег
добра“ насупрот свему реалном лошем
које ће у скорој будућности донети
свету? Не даје нам ниједан показатељ
зашто и на којим основама може опстати овај поредак, а не бити претворен у нешто друго. Зашто трговински
поредак прво тежи укидању да би, на
крају, зарад идиличног „хепиенда“, повратио глобалну демократију „рајског
типа“? Са којим ресурсима, са каквом
привредом, за кога? И како и зашто ће
човек, након свих страхота вредних
„еманципаторског одвајања“ изван
друштвеног поретка, на крају опет бити „утопљен“ у некаву фантазмагоричну, „колективну интелигенцију“?
Аталијева књига нам не даје ниједан јасан аргумент у прилог томе.
Ипак, она је врло корисна. Са једне
стране, књига даје суров опис садашњег стања ствари и стварно надолазећих процеса и намера, и то не само у
свету – него и у глобалним елитама.
Аталијеве визије су, дакако, својим ултрамодернизмом у доба краја постмодерне, потпуно превазиђене и ретроградне. Ако се данашње глобалне елите и даље упорно држе ових идеолошких премиса и конструкција као
Атали – онда је историја будућности
коју они мисле да могу да кроје (јер је,
наводно, разумеју) веома неизвесна и,
чак, опасна. Зато књигу треба читати
не толико из перспективе онога што
може да буде – већ из перспективе намера, онога што они желе да буде. Јер,
познато је какав пут поплочавају намере, нарочито оне „добре“.
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БЕСЕДА
Слободан Владушић

ДУГ ИСИДОРИ
П

разна места између нешто мање од 800 000 словних
знакова који чине књигу Црњански, Мегалополис нису тако празна као што се то чини на први поглед: у тим
местима бораве добри духови ове књиге. Један од њих је
Исидора. Оно што није написано, али јесте читљиво у овој
књизи, јесте Исидорин однос према Скерлићу. Познато је
шта је Скерлић написао о њеној главобољи у ратним временима – ништа лепо – а нешто више од деценије касније,
на десетогодишњицу критичареве смрти, Исидора исписује следеће речи:
„Скерлић није био уздисао за особитим световима и изредним културама, није био ненасити путник по страним
метрополама, библиотекама и музејима (...) него је са генерацијама нашег народног снажења, ослобођења и препорађаања, био оно што се најбоље могло и смело бити, био је
темељ, оно што стоји и држи и чврсне (...).“
Изненађујући запис! Једна од хероина субјективности у
нашој књижевности пише апологију Скерлићу, темељу националне културе, који ју је својевремено напао управо
због одвише субјективних конструкција. Међутим, нема у
томе ништа изненађујуће, јер је Исидорина субјективност
она субјективност која настаје на темељу, а не насупрот њему. Зато је њен запис о Скерлићу скривена метафора куће:
путовања по страним земљама, библиотекама, музејима,
сусрети са другим културама, нису чинови напуштања властите културе, нити гестови расредиштења и децентрирања, него је то, напротив, фаза у самоизградњи добро утемељене националне културе, која се изграђује кроз изузетне
појединце, изузетне индивидуалности: а то је била Исидора, без икакве сумње.
Такав однос индивидуалности и националне културе,
или, ако хоћете, националног идентитета, није био стран
ни Црњанском. Шта је Ламент над Београдом ако не тренутак у коме се једна индивидуалност, након што је душом
и ногама обишла цео свет, враћа кући, да би симболички
послужила као темељ за њен раст који нема краја, за једну
изградњу која се никада неће завршити. Није то гест онемоћалог човека који осећа баналну, егоцентричну носталгију за данима младости, мислећи и у близини смрти само
на себе. То је гест једне изузетне индивидуалности која на
крају пута жели да се симболички одужи месту одакле је
кренула на пут, темељу који јој је тај пут омогућио. Зато
свој ламент Црњански улаже у будућност колектива коме
припада и будућност културе коју је стварао, а која није
случајно симболизована баш Београдом – мешавином престонице и мегалополиса, присног идентитета и насушне
модерности.
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Градећи своје индивидуалности на темељима националне културе и националног идентитета који су оспољени метафорама Скерлића и Београда, без стида, без икаквих ограничења, и Исидора и Црњански нас упознају са
једном другачијом субјективношћу, са једном другачијом
индивидуалношћу. То није индивидуалност која гледа само на себе, то није индивидуалност која се, ничеански речено, универзалног сећа тек онда када треба украсити нискост служења другом. То је индивидуалност која представља романтичарски космополитизам у својој меланхоличној тежини и дражи – везу између различитих култура, како великих, тако и малих, које се додирују – изузетно, а не
по правилу – само у својим изузетним индивидуалностима, у лелујавој слици светске књижевности и светске културе.
Пишући књигу Црњански, Мегалополис и сậм сам се замислио над тријадом „лично“, „национално“, „универзално“, не желећи да се одрекнем било чега. Ако сам у томе успео, то је зато што сам имао добре темеље: Црњански је
онај видљиви темељ и њему сам одао захвалност самом
књигом. Исидора је онај невидљиви темељ и њој се до сада нисам одужио како ваља.
Иако то неће бити довољно, сада ћу своју захвалност
Исидори изразити пред вама:
Исидора, хвала ти што ми ниси задавала проблеме својим есејима на дипломском испиту из српске књижевности
XX века, на Филозофском факултету у Новом Саду, 13. септембра 1998. године.
Исидора, хвала ти што си ми показала како да лично не
склизне у егоизам, како да се национално не преобрази у
шовинизам, и најзад, како да космополитизам не постане
ауто-шовинизам.
Хвала ти!
(Беседа на додели награде „Исидора Секулић“)

ЈЕДНА ПЕСМА
Миодраг Павловић

РЕЧИ
Чим сване
казаћу им две нове речи
које су ми пале у сну
као плен
занемеће кад чују
шта је између
и кад низ језик сиђе
преко
Који науче између
пропашће у јарузи
између две врлети
који поверују у преко
неће се вратити
ни по води
ни по дну
млади ме питају
како се речи кују

О

односу језика и света могу се заузимати различите позиције – од оне која их сматра засебним
областима бића, преко оне која тврди да тек језичка артикулација чини да свет заиста јесте (за нас,
док о његовом постојању по себи не можемо знати ништа), до једне, назовимо је магијске, која узима да су
свет и језик на истој онтолошкој равни, те да језичка
деловања имају непосредне учинке у свету. Ову магијску позицију заступа песма „Речи“, из збирке Певања
на виру, којом је Миодраг Павловић хтео да допринесе подухвату симболичког обнављања духовности праисторије, у складу са својим основним поетичким програмом реконструкције духовног хоризонта савременог човека и његових различитих генеалошких слојева.
Врач или песник (што је код архајског човека често
било сједињено у истој особи), сковао је две нове речи.
Нове речи су опојне, али и опасне; човек мора да научи
да их брижљиво користи, иначе ће се окренути против
њега. Бити способан за ковање речи значи поседовати

велику моћ, моћ над самим светом. Зато млади, у свакој људској заједници амбициозни и жељни новина,
желе да науче ту вештину.
Само, то је у исти мах нешто много више од вештине. Знање језика-света није овострано знање. Оно је
хтонског порекла (у песми, још конкретније, сновидно). То знање се тешко контролише, речи „падају“ у
сну, и то свакако не било коме, већ само ономе ко зна
да их улови и изнесе одатле „као плен“. Рађање нових
речи је, дакле, делимично ствар умећа, а делимично воље језика-света да се обелодани.
Зато је и Павловићева песма „Речи“ знатно више од
илустрације једне начелне теоријске позиције. Она доприноси свести о начину на који нам се обелодањивао
језик, а то значи и о начину на који нам је свет постајао све мање непријатељски, а да нам ипак никада није
постао сасвим безопасан и присан. Има ту још посла за
песнике. И врачеве.
Саша Радојчић
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