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ЈЕДНА КЊИГА

И ако је лично схватимо, уметност је повишен живот.
Она усрећава дубље, она троши брже.
Смрт у Венецији

К

ада је Томас Ман 1911. године раскошно постављао однос уметности и форме, уметничке страсти и живота, Европа је већ упознала једну нову
осећајност коју ће историја упамтити под именом модернизма. Знатно више него књижевност, ликовне
уметности обзнаниће велику побуну од наслеђених мерила и спољних, неуметничких канона – своју пуну независност од прошлости.
Готово три деценије након свог појављивања (1983),
ново издање познате студије Андреја Митровића Ангажовано и лепо: уметност у раздобљу светских ратова
(1914 – 1945) (Завод за уџбенике и наставна средства,
Београд 2011) враћа нас првом двадесетом веку, деценијама неслућеног размаха модерне уметности, али и заласку старе либералне Европе. Ни историја уметности
ни политичка сага, ова књига је најближа културној
историји каква се рађала у европској, и посебно, америчкој историографији раних осамдесетих година прошлог века. Ангажовано и лепо није случајно вршњак
Шорскеовог Fin de siècle у Бечу. Претходно, Митровић
је већ написао Време нетрпељивих (1974), али и Историјско у Чаробном брегу (1977), глачајући сензибилитет
који га је водио историјском читању модерне уметности. Неуморни путник, он је своја ходочашћа европским галеријама отмено уткао у време историје. Лепе
уметности су главни актер његове приче, али тек синхронијски укрштене с другим областима духа, литературом, филозофијом, психологијом, оне отварају интелектуалну историју свог времена. Штавише, уметност
идеја као мисаони израз епохе и њена друштвена по-

зорница у овој су књизи део једне палете: уметнички
свет као аутономна, стваралачка сфера и шири обрасци
европске културе који се у њој одсликавају.
Насловна синтагма сажима етичко и естетско и открива основну амбивалентност постављеног проблема:
да ли уметност може да буде одвојена од политичких
токова? Одговор не измиче деликатности питања: авангардна уметност је културна појава, али њена естетска
суштина се протеже и на критику друштва. Ова дилема
недвосмислено подвлачи везу уметности са политичким пројектима који су оспоравали деветнаестовековну Европу прогреса. Тако, пред Први светски рат, футуристи славе наговештени сукоб, да би се већ након
прве ратне године јавио хуманистички отпор свеопштем разарању. Поратна авангарда ће сачувати нешто
од овог двојства – од порицања традиција грађанске
Европе у виду дадаизма и надреализма до концепта
борбене уметности „у служби велике ствари“. Авангарда ће неколико година ићи укорак са бољшевизмом, нешто дуже са фашизмом, тежећи сублимацији естетског
и етичког, са не мање поразним последицама по своју
амбицију. Отрежњење „против нечовечног у епохи“
тридесетих година упозориће и на деформисање уметности под надзором тоталитарних идеологија, покушаје стварања расистичке уметности, и бранити минимум
слободе.
Биографски, генерацијски и институционални
оквири света уметности од Немачке и Средње Европе,
ка истоку и југу континента, саздали су ово класично
дело Андреја Митровића. Радост новог читања подсећа
и на оно хуманистичко Лепо као непрекинуту нит стваралаштва и уметничке егзистенције.

Вељко Станић
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ХИЉАДЕ ХЕКТАРА ПУСТОШИ
ОРАО И ДЕТЕ, ИЛИ ШТА МИ ЈЕ
НА САМРТИ РЕКАО ОТАЦ
Нема начина да се јасно каже оно што се
жели рећи, ништа не јемчи свемоћ језика.
Зато не учи од Хегела, већ слушај сенке,
једино оне су спознале нешто – тако ми је
на самрти говорио отац. И још: не знојиш се
док пишеш песме и зарањаш у варљиви
ред малих, гадних речи које ће те на крају
преварити; самоизолација, социјална превирања,
расцепи идентитета, незајажљиве сумње,
све те то изједа, а друштвено си непотребан
и сам против света, још у држави у којој
спољни дефицит расте; писати песме, ха,
нескроман је то посао – зар да у томе
протраћиш време које ти је дато на земљи?
У монотонији овог маратона
не приповедај сузама – једино неотесани
плачу и тако уцењују, ех, песници, слатка
герила, гласници заразе! Само други могу
написати твоју песму. Можда би зато ваљало
потражити неки мање скроман посао који
није толико везан за тајне побуде срца –
рецимо, гајити голубове, улазити у ризике
берзанских трансакција, бити монах што живи
далеко од световних саблазни, или војник,
то би ти понајпре очврснуло карактер.
Говорим ти ово да бих прећутао, отуда ти
слушаш оно неизговорено – поезија, то је
лудница, а изван ње су људи који се поносе
својом нормалношћу. Буди попут врабаца на жици,
они не траже никакав публицитет. Као и сенке,
све мораш оставити недоречено. И нека ово
остане међу нама – све ми је ово на самрти
говорио отац, дубинска стара риба у Дунаву,
мој отац, орао на небу или тамна планета у космосу.
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РАТ ЈЕ ЛЕП, СИЈА ПОПУТ ЗВЕЗДЕ
Рат је леп, сија попут звезде,
блистав је заслепљујућ сјај тог пламена
што откупљује од сивила свакодневице
и чини да не заборавимо своју судбину.
Е па добро, пацифисти, одлични сте беседници,
али говорите као будале – нема краја рату,
не у стварности, већ у души и подсвести.
Зар не видите да, заклоњени штитовима,
сви стојимо у реду иза Ахила и Хектора?
Зато нам не проповедајте о милости,
већ погледајте овај рој разјарених пчела,
ове изгладнеле вукове што у мразној ноћи
силазе у села да кољу овнове с густим
руном и раскошним спиралама рогова.
Мислите да то можете спречити?
Сви смо већ храна псима и птицама,
увек нека нежна мајка роди безумника
и нема тог мудраца који може порећи
да је могуће само оно што се већ догађа.
Ноћни лептирови су у великом послу –
чекају да падне мрак, а потом насрћу на ватру
и тако буде пророчку тежњу ка миру.
Није то касно видети – пацифисти, не знате шта
чините,
ништаван је ваш гнев: приповест коју пишу победници
је насиље, а не Илијада. Ево, прокопао сам
ровове до вас. А сад, отворите очи.

ХИЉАДЕ ХЕКТАРА ПУСТОШИ
Предео напољу пустошан је,
једнако као и онај унутра.
Видим гаврана –
Он је потпуно неалузиван
песник – не чујем у његовом
оглашавању „гроб-гроб-гроб“
никакву референцу на различите
текстове књижевне традиције.

Његов капитал процењује се
на хиљаде хектара пустоши.
Небитно је што овај гавран,
задужен у пустоши за односе
с јавношћу, никада неће научити
да ваљано веже кравату.
Битно је да се нико не окупља
око водећег рапсода како би
чуо његово препуњено ћутање.

ТИ, МАЛА СЛИКО
Ти, мала слико непознатог мајстора,
с дечаком и јагњетом, што склоњена си
у мрачни закутак подрумског депоа
овог провинцијског музеја у који су ме
пустили да неко време будем сам и молим се,
не знам ни сам чему, видим да си осамљена,
прекривена својом последњом прашином,
али не могу да поверујем да ниси осетила
како овај трен није као сви остали, да те,
макар на часак, није обрадовало ово мало
светла које си уловила у мом погледу што се
преселио у ове мирне речи, у данашњи дан
који се удаљава, не постајући прошлост.

ХИМНА СУМРАКУ
То је оно време кад се дан претапа
у ноћ и ништа се око мене више не таласа;
тад слутње и привиђења стану затезати
своју невидљиву ужад, а моја писаћа
машина намах ме претвара у пијанисту.
С прохладним ветром на реци спушта се
сумрак на опнастим крилима слепих мишева,
а на своју велику срамоту, тешки пацови
излазе из шахтова, обнажујући ругобу света.
Ноћне птице не престају с немуштим разговорима.
Ненадано, оглашава се сова, баш она, под
меким перјем, и њен хук сумрак преображава
у носталгични фадо.

РЕЧЕНИЦА ЛЕПША ОД МОЈИХ СНОВА
Пада сутон и сад штити
полегле речнике наших нагих
тела као свој нејаки пород.
Тек једном годишње довољно је
да будемо једно у другом
па потом да сијамо месецима.
Залуд трубе најављују последњи суд,
а паук упозорава да не плетем
његову мрежу.
На неком месту где тамна вода
даје имена деци у трбуху труднице,
заспао сам дубоким сном.
Ти ме можеш пробудити само
реченицом лепшом од мојих снова.

ПОД ЛЕДОМ
Превише си песама из мене ишчупао!
Ти, што све драмске перипетије пишеш,
режираш и нама дајеш да их играмо како би
лакше поднели вечност, добро знаш да
моје струне трепере и док ћутим.
А ја знам да тамо где Тебе нема
почиње пустолина на којој се окупљају
гавранови, престари за женидбу.
Нисам више у старом калупу,
спреман за тежак час ливења.
Нема крила која могу понети тежину
моје обнажености.
Јеси ли Ти још увек Отац мој који јесте
на небесима?
У огледалу је неко ко је присиљен
да личи на мене.
Под ледом сам. У мраку, иза кулиса.
Дух кога нема ни у једној евиденцији.
Једино ноћ над морем разуме
све што чује.
Не радим с речима, ја се од њих чистим.
Не куцај више. Неће бити одзива.

Нас који немамо дом, сумрак на перјане
јастуке преводи да на њих спустимо главе;
наги, гнездимо се у соби ношеној крилима,
и свако од нас сад има руке оног другог.
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ПРОЗА
Срђан Вучинић

ФАМИЛИЈА УМОБОЛ
У

ђите, уђите слободно, каже ми ординаријус и већ ме увлачи у болничку собу тапшући ме другом руком по рамену. Запахне ме оштар задах лекарија и гнојних рана, како
сам збуњена и преплашена тим светлом, највише тим аветињским сјајем што одбија се од затамњених предмета док
облаци црне се и гомилају напољу на великим двокрилним
прозорима. Но, не бојте се ништа, ту су све ваше колеге-писци, дражи ме ординаријус својим вибрантним гласом, и
збиља, видим их у постељама са уштирканим јастуцима, мада још замућено, ваљда од тог жућкастог гнојног сјаја, сви су
ми некако исти к’о утопљени да су и пливају по њему, рибице у акваријуму пуном трулежи, а уста им напућена, очи избуљене. Деде, извадите ту вашу бољку, опет ће професор, деде, не женирајте се, одмотајте је скроз! и ја, црвенећи, из ногавице вадим закржљало дрвце – моју песничку бољку која
ми из пете ниче и хоћу да је скријем од свих тих очију, како
је само мајушна, како је бедна, poeta minor, али морам јој овде одмотати завоје, неће је ваљда сви видети овако голу, незаштићену. Но, но, то је већ сасвим пристојно развијен умоболак, трепери даље професор храбрећи ме, волуменом
истина малко ретардиран, но видите, већ му се и први зачеци листова образују, и уз одговарајући болнички третман
биће то разграната бољка, какве узгајају дике наше литературе, но, ево, погледајте их, уверите се! Осврћем се, тако бојажљиво и постиђено ка постељама реномираних умобола,
а с врата већ чујем професора како ми одлазећи довикује, но,
само храбро, драга поетесо, остављам вас с вашим колегама,
а за терапију ћемо се договорити чим будемо имали резултате лабораторије!
Седам на мој кревет, од прања избледела постељина, китњасти ноћни ормарић, залутао однекуд из доба сецесије,
опажајући детаље смирујем се полако, посматрам пажљивије лица по спаваоници: преко пута мене, у првом реду леже
писци-у-покушају, сви личе један на другог као да извађени
су из исте епрувете, свеже избријани, сијају налик на млад
месец. Бољке им расту из длакавих ушију, из носева, већ солидно разгранате, обрасле паперјастим листовима, безбојним цветовима, они мрмљају равним гласовима попут слогова какве мантре: а-нег-до-те, цр-ти-це, фељ-то-ни... а-негдо-те, цр-ти-це, фељ-то-ни... ан-то-ло-ги-је, ко-мен-та-ри...
Из замраченог ћошка зачујем тада глас, дрхтав али још продоран... Не дајем интервјуе... Нек’ говоре моја дела, духовне
тапије ове свете земље!... Више се не потписујем... Из мојих
повести говори дух народа... Препознајем га, то је Бард, седи усправљен, подупрт јастуцима на своме уздигнутом логу
што подсећа на плесачки подијум, жучно гестикулира обухватајући нас прекорно махнитим погледом, као да наизуст
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зна сва наша досијеа, зрикавим погледом у коме се укрштају етос и традиција, црква и полиција, свето и профано.
Умобол му, како ми се одавде чини, израста из тртичњака у
виду лисичијег репа, шири се у громадно стабло и грана високо ка стропу џикљајући кроз одшкринут прозор, док листови и цветови јуродиво му шуште, губећи се високо на замраченом небу. Благо њему, помишљам, каква импозантна
болест! самоуверена, деценијама узгајана, храњена попут
сваштоједа, проклијала у доба изградње и детанта, очврсла
кроз ратове и катаклизме, и сада моћна да развија се и буја,
да истреса плодове на десетинама хиљада страна не марећи
за живот посечених шума. Колико само риплијевских егземплара на једном месту, назирем их још у дубини спаваонице, загледана у њихове егзотичне умоболе од којих неки
причињавају ми се да певуше бајалицу или успаванку, и очи
ми се наједном саме склапају, мада бих још да опсервирам,
да црпим надахнуће...
... Отварам очи, и не знам колико сам то спавала, само
трен или можда сат-два, или дуже? облаци, међутим, стоје
надвијени на истом месту, непомични, питам се да ли их је
неко ексерима прикуцао за небо, или их је поставио као кулисе у нашем позоришту?
Сутон се овде спушта много брже но што сам навикла у
мом поткровљу, у моме топлом дому, где стихови ми сами
слећу попут ласта опијених слатком бољчицом, па ипак, нико не пали светло, сви читају своје рукописе озбиљно налакћени у постељама као да на челима су им укључене рударске
лампице, и гле, ево га ординаријус, из мрака веслајући рукама баш ка мом кревету, како сте, мила госпођице, јесмо ли
се удобно сместили, да нисмо већ намерачили каквог трубадура, каквог распојасаног бохема? видим, спрема ми нешто,
не би се иначе тол’ко размахао, само му још мрежа или ласо
фали. Хтедох да вам споменем, ето, кад сам већ овде у пролазу, за ваш слатки умоболак биће нам потребна једна мала,
једна малееецна хируршка интервенција, сутра сабајле било
би идеално да вас ставимо на програм, наравно, ако се слажете, само овде молићу ваш цењени аутограмчић, и већ ми
потура лист са замрљаним оловним словима, са тим крмачама препотопске писаће машине, међу њима и савршено
нечитку моју дијагнозу, мој животни случај сажет у неколико латинских фраза. Потписујем ошамућена свој пристанак,
и ординаријус у магновењу нестаје звиждећи, веслајући попут гондолијера у сумраку, пробија се устајалим каналима
безбројних анамнеза и контраиндикација, међу набујалим
бољкама мојих сањивих колега, не стижем ни отежалу главу на јастук да спустим, а неко ме хвата за раме чврсто, прстима као кукама, ноктима-пипцима и виче, не иди, не иди!

Биљана Симић
1

Пут фадовски, фројдовски.
Пут Лаурин,
пут Монализин и
пут Дулчинејин
шушкетавим грленим гласом што прети да ће ме усисати.
Окрећем се и видим чувену списатељицу: анорексична, с подочњацима Медеје, с устима у облику рајсфершлуса на несесеру, кези ми се срдачно, а одмах затим виче ми на ухо, не
иди, сестро слатка! не дај им да ти касапе бољку! злочинци
су то, серем им се на медицину, ја сам медицина! ви’ш оног
гондолијера, чим уђе на врата, ја га наједем говнима, ’оћу рећи Декларацијом о правима пацијента! Потом се малко
окреће од мене, седа у турски сед, заврће ногавицу на пиџами и убризгава себи инјекцију дишући дубоко и високо као
да ће већ у идућем трену достићи врхунац, задиханим гласом објашњава ми како су порције наркотика неопходне њеном бодљикавом дрвету, том разбокореном јежу што џикља
јој из курјег ока, тој бољци којом је нехотично и иностранство заразила. У праву је, мислим се, треба одавде бежати,
али ноћ се већ спушта, топла постеља ме мами и уштиркани
јастуци, не смем им се препустити, тутањ, женска главо! али
светло још увек тако чудно исијава из замрачених предмета,
као последњи млазеви крви из тела прободеног витеза, сад
ћу устати и побећи им, сад ћу бзззз..............................
.......................................................................................................................
..............Какав мрак! уплашим се прво да нисам ослепела, поноћ је сигурно прошла, опет сам спавала бог те пита колико, и тишина гробна, све се примирило, ни хркање писаца
се не чује, изгледа да већ свиће. Сад ћу пробати да им шмугнем, да скочим, прво да се покренем, одмах, сада! али касно
је, омамили су ме нечим, више не могу ни руку да померим,
ево их, џелати у зеленом с хируршким маскама, полажу ме
на колица, врећу трулих успомена, гурају ме ходником и већ
назирем распомамљена светла операционе сале. Као закуску, к’о зготовљену дивљач, хитро ме постављају на један
узан сто, чекам кад ће да изваде есцајг, да кажу пријатно и
рашчерече ме, горим у ватри док успављују ме, а гласови
болничарки, ројеви досадних зунзара, круже око мене, ударају ми у бубне опне, жаруље изнад главе блеште јаче од десетине сунаца, тако силно желе да сасвим ме заслепе, али ја
им се опирем, мада без покрета, тек још преосталим крајичком свести. Сала је постала рингишпил, све окреће се и мути, више их не видим, осећам само како одвајају умобол од
мене, растављају га од моје пете, моје чедо, плод утробе моје,
хоћу ли га икад видети, душу моје душе, бољетицу моју која
давала ми је снаге да дишем, да гутам свет овај бљутави три
пута дневно пре оброка, а где су други, сви ти вајни класици, зашто се сада не побуне, хоће ли дозволити да и њихов
шизокрет овако ушкопе, јесмо ли нека фамилија, где је ту солидарност... А ви? да није и вама скоро нешто проклијало, младо и зелено?

Приче без разлога путеви и предања,
а разлози поплочани путем до пакла.
Паклене мисли, мисаоне стварности,
која кочи ли кочи
све до суштине бивствовања,
зато се
Потрагом за путевима,
који доносе срећан исход,
Питам!
Мењам ли себе?
Свакако, да,
трудећи се да свима буде боље,
а онда
Сударајући се са препрекама,
судбински условљеним,
некад победоносно узвикнем УРА,
некад се срушим као папирни змај,
а некад важност доношења одлука,
стављам ад акта,
јер донела их ја или не исто је.

2

Рука исцелитеља
казаљка на сату
траје ли траје дан
Говорим истину и ћутим у истом трену
Док ме вртлози смушености и вере у боље дане,
надахњују да станем и сачекам,
јер чекање са вером увек буди наду,
увек буди наду

3

Изгубљене душе,
уселе се у тела која им не одговарају.
Муче се и душе и тела
и то је карма.
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САМОПОРИЦАТЕЉСКОГ ДУХА
У

тежњи да се потврдe пред другимa а пред собом стекну
потребно самопоуздање, појединци и колективи истичу
оне сопствене позитивне карактеристике које сматрају битним за свој идентитет. Иако осенчене и својом супротношћу, њихова истинитост се не доводи у питање, али се потреба за изражавањем целовите слике о себи задовољава
привременим самооспоравањем и истицањем оног другог
до тада потиснутог аспекта свог постојања. Појединац док
сања, а колектив у време празника суочавају се са садржајем
свог психолошког и социјалног наличја набијеног субверзивним негативитетом чије је ослобађање у функцији самообнављања.
Пред ерозивним деловањем непризнатог субверзивног
негативитета који се ствара у свакој заједници, привремено
самооспоравање је начин њеног социо-културног учвршћења и самопотврђивања. Међутим, када то самооспоравање
постане једна од карактеристика колектива и када самоподривање добије институционалну моћ и извесну аутономност у деловању, онда се оно може разумети само адекватним сагледавањем свих његових генетских чинилаца. Управо један такав увид у феномен српског самооспораватељског
духа пружа и књига Мила Ломпара Дух самопорицања, објављена 2011. године у издању новосадског „Орфеуса“. Заснована на релевантној грађи, књига је плод ауторовог дугогогодишњег настојања да адекватно сагледа једну од најбитнијих појава у савременој српској историји и култури.
Иако је и раније било покушаја да се овај феномен истражи,
Ломпар је у овој књизи показао како је дух самопорицања
настао, како функционише и како делује у нашој стварности. Његово целовито сагледавање у српској политици, друштву и култури открива како је он постао детерминанта нашег постојања и чинилац нашег идентитета.
У уводном поглављу под називом „Светионик у тмини“,
аутор износи методолошке и теоријске претпоставке својих потоњих разматрања. Примењујући историјски метод,
он настоји да из дневне штампе прошлог времена открије
непознате узроке дешавања у нашем садашњем животу. Налазећи у прошлости управо оно што је актуелно и важно за
садашњост, Ломпар препознаје извориште једне дуготрајуће негативне енергије која је разарала покушаје националног самопотврђивања.
У наредним поглављима ове књиге, аутор посебну пажњу посвећује разматрању феномена титоизма у контексту
секуларног свештенства и хрватске културне политике. Између ова два поглавља је текст „Јасперс и идеологизована
кривица“, написан као одговор на критичке прилоге о ставовима изнетим у ауторовом претходно објављеном раду о
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титоизму и секуларном свештенству. Поводом познатог Јасперсовог дела о кривици, Ломпар, указујући на ауторово
колебање изражено у разлици између његових ставова у првом и другом издању књиге, оцртава теоријски оквир за
разумевање личне и колективне одговорности и кривице.
У поглављу „Затворена отвореност“, аутор Духа самопорицања критички разматра писање Радомира Константиновића и његов однос према српској традицији и књижевности. Анализујући познато Константиновићево дело Филозофија паланке, он доказује неодрживост његовог става да
српску културу и њену традицију одређује духом паланке.
Поистовећивањем разнородних садржаја српске културе и
њиховим тотализовањем појмом органске културе, подређује се комплексан културни ентитет претпостављеном јединственом духу који, у ствари, карактерише паланку. Редуковање српске културе на једноставну неплуралистичку
представу резултат је Константиновићеве тоталитализујуће пројекције сопственог егзистенцијалног става на једну
потпуно другачију културну реалност. Импликације оваквог односа према српској култури изражене су и у Константиновићевим оценама о највећим српским песницима,
Његошу и Дучићу. У том контексту Ломпар аргументовано
и доказује спорност Константиновићеве оцене о Његошу
као песнику племенске затворености. Да је аутор Духа самопорицања проблематизовао Константиновићеве ставове
и анализом његових панегиричких текстова посвећених величању Титовог „лика и дела“ нагласио непримерено настојање аутора да ауторитарног комунистичког вођу прогласи једним од највећих филозофа, могао је и дубински да
сагледа доминанту његове идеолошке мотивисаности у изрицању негативних оцена о највећим вредностима српске
културе. Тај перфидни уплив титоистичке идеологије одређује и необјективност ауторовог суда о српској традицији и
ништавност његових оцена о вредностима највећих српских песника.
У завршном делу своје књиге под називом „О српском
становишту“ Ломпар настоји да ревитализује једно заборављено гледиште у српској култури о којем је још тридесетих
година 20. века говорио Црњански. Истичући потребу за дефинисањем тог становишта управо у време када је то било
најнеопходније, писац Сеоба је визионарски и узалудно упозоравао на последице понављања трагичних догађаја уколико изостане одређење националног становишта као основе
политичке и културно-политичке праксе. Трагични догађаји су се, нажалост, опет поновили српском народу, оснивањем Хрватске бановине а потом и Независне државе Хрватске која је као савезник Немачке у Другом светском рату из-

вршила погром и геноцид над Србима у западном делу Балканског полуострва. Потискивање те истине један је од битних узрока обнављања усташтва и понављања великог злочина над Србима и деведесетих година 20. века.
У наведеним поглављима Духа самопорицања, Ломпар
указује на суштинске чиниоце српског самопорицатељског
духа у контексту његовог идеолошког, политичког и културног испољавања. Идеолошки зачет између два светска рата у
оквиру концепта југословенства, он се институционализује
титоизмом и спречавајући остварење српских националних
интереса у 20. веку наставља да постоји до данашњег дана.
Погубно деловање духа самопорицања на судбину српског
народа огледа се првенствено у идеологији и културној политици југословенства и титозма које су пресудно утицале
на формирање одговарајућих културних образаца. Наиме,
након Првог светског рата и стварања најпре Краљевине
СХС, а потом и Краљевине Југославије, долази до рушења
дотадашњег културног обрасца, у оквиру којег су утемељене
најзначајније институције и остварени највиши културни
домети, и успостављања новог, југословенског културног обрасца. После Другог светског рата долази до формирања и
комунистичког културног обрасца, коме идеологија титоизма, заснована на антисрпству, недемократији и ауторитарној власти, даје свој печат. Имплозијом комунизма и рушењем Југославије почиње реастаурација грађанског друштва
и либерализма чиме су се стекли услови и за стварање, односно обнову новог културног обрасца. Периоди омеђени
светским ратовима показује да је у Србији управо током
двадесетог века створено неколико културних образаца, али
да ниједан није био дуготрајан.
Радикалне промене доводиле су до културних дисконтинуитета и формирања једног дуготрајућег прелазног стања
које се огледа у недовољно јасном и често конфузном идентитету подложном страним утицајима. Створен је, дакле, један менталитет који није могао да пружи одговарајући отпор духу самопорицања израженом кроз мишљење и понашање интелектуалаца који делују у нас као секуларно свештенство. Појам секуларно свештенство Ломпар преузима од Ноама Чомског, који га користи да покаже како се успоставља и институционализује нови светки поредак дистрибуцијом моћи из одређених центара. Секуларни свештеници су они који омогућују да се из центара моћи влада
у извесним земљама. Као и сваки други свештенички ред и
овај секуларни карактерише одређена вера која је основ њихове праксе у којој се препознају карактеристични ритуали
и поштовање датих табуа. Остварење личне користи мотивише ове свештенике да служећи страним интересима симулирају политичку независност пред сопственом јавношћу.
Преузимајући, дакле, овај појам од Чомског, Ломпар одређује идентитет и статус интелектуалаца који су без моралног
интегритета и у функцији одређеног партикуларног идеолошко-политичког виђења стварности које се упркос чињеницама намеће као истина. При томе се то партикуларно виђење настоји да учини неупитним и сакрализује са становишта
партијске моћи.
Премда дух српског самопорицања има дубље корене у
идеологији југословенства заснованој на фалсификатима о
наводно јединственом српско-хрватском народу са заједничким језиком и културом као основом за вођење једне
културне политике и формирања културног обрасца, погубно деловање Цвијића, Скерлић, Белића, Поповића и других

било је мотивисано веровањем да се на тај начин остварују
сопствени национални интереси. Међутим, у исто време пуштен је из комунистичке лабораторије и демон антисрпског
деловања под плаштом борбе против наводног великосрпског хегемонизма, који је после конгреса у Бечу и Дрездену
постао главно идеолошко оружје југословенских и српских
комуниста као секуларних свештеника за остварење новог
идеолошког царства. На примеру понашања тзв. либерала у
Србији, Ломпар показује деловање тог духа. Када у време бујања националистичког Маспока у Хрватској, Латинка Перовић истиче да највећа опасност за тадашњу државу прети
од српског национализма, онда се види како домаћем секуларном свештенству није стало до истине већ до понављања
и потврђивања комунистичког мита о великосрпској хегемонији. Заслепљени том идеологијом, њихови настављачи
ће потом истицати само српску кривицу за разбијање Југославије.
Уколико се има у виду континуирана антисрпска политика кој се са Запада, посебно из Енглеске, води против Србије, онда је јасно да је значај секуларног свештенства да служећи иностраним циљевима спута остварење српских националних интереса. У односу на српске интелектуалце 18. и
19. века, српска интелектуална елита лако одустаје и од елементарног чињења у неповољним приликама у којима не
може одмах видети непосредни ефекат своје активности. Зато Ломпар и закључује: „Отуда није случајно што је садашњи
нараштај интелектуалне елите, однегован у титоизму, један
од најсрамотнијих нараштаја у историји српске културе: његово понашање би могло ући у историју као класичан пример темељне људске и интелектуалне неодговорности према било чему што превазилази лични интерес“. Будући да су
донедавну демократску власт у Србији имали управо представници тог нараштаја, оваква оцена њиховог понашања
има тежину историјског суда. Његову истинитост потврдиће долазеће време у којем ће се јасније показати и актуелно деловање духа нашег самопорицања.
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.134–135
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ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ

ТИШИНА И СВЕТЛОСТ
Са Николом Вујчићем разговарао Милета Аћимовић Ивков

У скоријим ратним ломовима ви сте безмало остали
без завичаја. Како, на подлози историјског и личног искуства, доживљавате и разумете ту усудну бездомност?
Није безмало, већ заиста и сурово. Зарасло двориште
са урушеним зградама, запуштени бунар, полусасушена
стабла крушака и јабука, подивљала живица али и два стасита јаблана која пркосе својом висином, трагови су којима се могу вратити у детињство. Гробови родитеља, неки
ситни предмети који буде давне слике препуне емоција...
Све је то сад даљина. Као да је неко хтео да ту фамозну
удаљеност од 400 километара учини још даљом. У том
дворишту одвијало се моје прво спознавање постојања и
кретања. Објава живота. Понешто од тога желе да сачувају моје песме. Без патетике и повишеног тона, већ кроз
преламања ситних детаља који сведоче и оплемењују моју
присутност. Детињство је корен живота и они који су хтели да ми га ишчупају узалуд су се трудили, нису успели.
Слике детињства су ускладиштене у мени, на неком скровитом месту, па их је немогуће уништити. Снага неких мојих песама долази из те даљине.
Видно је како се у вашим новијим песмама евоцирају
микропризори породичног и завичајног окружења. Тако су
делови куће и дворишта какви су: соба, неко дрво и понека
карактеристична појединост, постали битни тематски
садржаји и повлашћене фигуре у вашим, иначе, штурим
песмама. Да ли се такво опредељење може разумети и као
мали стваралачко-поетички (веристички) узмак од ваше
преовлађујуће посвећености језику: његовим изражајним и
значењским могућностима, ограничењима, вредностима.
Оног што је критика у вашим ранијим песмама спретно
именовала као „рад у језику“?
Блиско ми је оно схватање које каже да песма и певање обнављају језик, враћају речи у њихову изворност. Кад
се речи изговарају као да први пут стварају ствари, као да
нас први пут уводе у стварност и њене сложене односе.
Мене занимају оне скривене везе у животу природе и
ствари, праоблици и њихова преображавања, и то упорно
човеково настојање да речима ухвати и задржи бар делић
тог света. Песник, по Малармеу, треба да „иницијативу
препушта речима“ јер оне и „управљају“ песмом. Ја волим
прецизне и јасне слике у којима има емотивности али и
мисаоне густине. У таквом лирском згушњавању централно место мојих песама су слике, по сликама се иначе и
памте песме. Дилен Томас каже: „Мојој песми потребно је
мноштво слика, јер је њено средиште мноштво слика.“
Слика рађа слику, оне се хармонизују или супротстављају
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али се не потиру. У једној својој краткој песми аутопоетичког карактера („Читање песме“) естетичком ставу да
песма мора бити „цела лепа“ супротставио сам снажне читалачке доживљаје њених појединачних слика. Песму чини мноштво слика, оркестрација слика и њихово струјање.
Роман Ингарден је на занимљивом поређењу сковао појам
„опализација песме“ који је заживео и у теорији књижевности. Песма је као драги камен опал у којој се преламају
слике и значења као што се у њему преламају светлост и
боје. Не потирући једна другу, боје се сваког трена појављују, преламају и губе баш као и слике и њихова значења
у песми која творе њене танке слојеве. Преливање слика

чини да у песми нема потпуне и коначне одређености, све
се одвија у лелујању и блескању значења, у њиховим дотицањима и преплитањима. Такве песме волим, кад им „заискре“ стихови, кад налетим на неку слику, уђем у њу и дуго се отуда не враћам.
Уосталом, може ли језик да твори песму ако се чврсто
не придржава своје изабране предметности? Може ли он,
дакле, по себи и за себе да отеловљује неку стварност? И
каква је та стварност? Шта она представља у људском
свету? Колико значи и вреди?
Рембо и Маларме су можда највише допринели да модерна поезија у своје средиште постави језик. Поезија је
тако постала магија језика. Песма се све више ослања на
моћ језика, не само на његова сложена значења већ и на
звук, ритам, на његову непрозирност. Али како је језик
прирастао за своју стварност, он је са собом вуче и прелама као снажне епифанијске доживљаје и тако је конкретизује. Кад бисмо језик одвојили од његове предметности (да
ли је то уопште и могуће?) ми не бисмо свет могли да препознајемо. Песма би била сужена, интензитет доживљавања ослабљен, наративни наноси би деловали осушено и
банално, песма би се метајезички зачаурила. Зато песник
мора сваки дан да тражи речи, како каже један фински песник, и да их доведе у такве саодносе који ће песми давати
свежину.
Једна књига вашег песничког избора помало оксиморонски је названа Звук тишине (2008). Како песник препознаје
тај звук и како може да га пренесе и представи читаоцу?
Са којом идејно-филозофском и стваралачком намером? У
којој естетској функцији?
Важна ми је сензуалност и колоритност стиха али и
његов ритам, звучност. Она је на први поглед, мање видљива у слободном стиху али без ње се песма не може
остварити. Песма мора имати свој унутрашњи звук. У добром делу савремене поезије баналност је продрла у њене
тематске али и језичке слојеве. Језик је ту потрошен, делује сиромашно, јер се ослања само на своје спољне ефекте.
Као да се језик уморио, речи су презасићене и треба их
очистити и повратити им сјај. Наш свет је и превише
фрагментизован, технолошко време овладало је нашим
животима, чак се и реална стварност замењује виртуелном. И где је ту језик? Брзина га је спљоштила на скраћенице, изопачила га је. То није језик за песму. То није језик
ни за обичну комуникацију. Права значења су се сакрила у
дубину речи, а у њој је и звук. Лепо је то приметио Настасијевић; он каже да кад „из веће дубине продире глас, тиме
му је и шири обим одјека“. На том фону је и његова врло
занимљива дефиниција поезије: „Што се поезијом назива,
тачно је средина између говора и музичке мелодије. Не за
степен само, за пет и десет степени певанија је од говора.“
Тако је мој „звук тишине“ постао „распевана тишина“.
Њен „лирски јунак“ сам заправо сам ја који сведочи о себи
и својој присутности у времену. Савремени песник је велики усамљеник, али то је усамљеност која се може сматрати и врлином.

Никола Вујчић

ДЕТИЊСТВО
Кад сам први пут возио бицикл мислио сам
да сам бржи од ветра. Точкови су
дрхтали у котрљању, пунио се њихов круг.
И одједном, две брзе кружнице, пуне ваздуха,
лоптасте,
забелеле су се од окретања. Уживао сам
посматрајући како простор поред мене
промиче. Био сам сâм. Звиждало је около у
силној жељи
да ме брзина негде однесе. Јурећи, одржавајући
равнотежу између крупног шљунка и дубоких
локви, уплашен, да би ме пад приковао за врело,
крваво камење (а то ће се једном и десити),
свом снагом задржавао сам се на уским точковима
и тупим ударцима гума. Жбице збијене
у месу ваздуха, који се склупчао у котрљању
попут лепеза, хладиле су ми ноге. Цеви, шупље
као птичје кости, подизале су ме увис. Био сам сâм.
Звекћу педала, и сад чујем, ландара незатегнути
ланац
док придигнут, са уског, тврдог сица, снажним
замасима ногу,
као да корачам кроз ваздух, помало тетурајући,
лево, па десно, десно, па лево, у брзим нагибима,
скоро вијорим.
Даљина ме је освајала, а ја сам
освајао даљину.
Оно што сам тада видео покушавам да препознам
гледајући двориште, тај сад мали,
готово урасли простор,
одржавајући другачију
равнотежу.

Читајући ваше песме, посебно оне настале у последњој
деценији, уочавамо да је питање језика у њима постављено као централно. Јасно је да ви у упечатљивим пеКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.134–135
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сничким сликама и рефлексивним свођењима представљате оно сушто, есенцијално у човековом животу и природи, али, истовремено, ви стварност речи и стварност која се њима твори, у одређеној мери, претпостављате затеченој стварности. Која је намера, који жуђени смисао
тако изграђене стваралачке пројекције?
Помоћу језика се спознаје свет и то његово трајање речи преносе. Речи „препознају“ ствари и појаве, тако се
ствара говор који именује и описује односе. Сва лирска
поезија је у сфери субјективног сагледавања света. Ја сам
мој свет, каже Винтгенштајн. Моје су и речи које бирам.
Стога су у мојим песмама наглашене оне слике које су натопљене личним доживљајима и емотивношћу. Песма је
за мене очуђавање унутрашњих, скривених или потиснутих светова, спајање удаљених слика и ту језик показује
своју еластичност јер надвладава пролазност вршећи
„препознавање“ (тако сам назвао и једну своју књигу)
стварности која никада није једнозначна већ садржи дупла
дна. Песничка стварност се тек делимично ослања на ову
нашу видљиву, физичку и свакодневну. Руски акмеисти су
сматрали да и камен, обичан, на путу или у пољу, жуди за
својим „другачијим постојањем“, да буде негде уграђен, у
неку грађевину. Поезија открива, она показује стварност
и њена стања.
Сведоци смо вашег стваралачког узраста у последњој
декади. То није остало непримећено. Уследила су признања, одговор критике. Постали сте видно издвојен, релевантан и самосвојан глас у нашем књижевном животу.
Додуше, и новије песме су вам више значењски отворене.
Јесте ли ви то рачунали на већу читаност и олакшани
пријем ваше поезије, баш сад када се она чита мање него
претходних деценија? Рамишљате ли о читаоцима своје
поезије? Да ли их претпостављате, видите, знате?
Не рачунам на већу читаност својих песама, пишем за
онога читаоца који је спреман да уложи читалачки труд.
За песму је најбоље када у њој влада сазвучје једноставности, јасноће али и тајанствености и недокучивости. Песма
може да искаже и најсложеније односе на врло једноставан и јасан начин. Суштина поезије је и у њеној „нејасности“ и замагљености јер она не служи за забаву и читалачко доколичарење већ жели да води дијалог са читаоцем,
расправу уз честа и неслагања. Површина песме може бити бистра, али дубина мора бити препуна тајни. Маларме
је „разумљивост“ песме тумачио њеном „бескрајном сугестивношћу“. И баш тако, речи у песми трепере, понекад
нам се чини да нам је све јасно, а одмах потом да се значења која покушавамо да разоткријемо поново скривају.
Јејтс је сматрао да песма има онолико значења колико их
пронађе читалац. Дакле, песма више сугерише него што
намеће и она стога не тражи обичног читаоца већ, рекло
би се, бар великог радозналца или специјалисту за роњење по свим рукавцима, по тамном дну песничког језика и
тока песме. И што се језик више опире, он (читалац) мора
бити упорнији, свестан да никада неће докучити све тајне
и значења, али и да сам покушај чини право читалачко
уживање. Ту се песничка и читалачка слобода преплићу у
најбољем смислу те речи.
Да ли лако пишете песме? Како настаје ваша песма од
прецизних пуних речи?
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Песма непрестано измиче својој дефиницији а свака
појединачно може сведочити о свом настанку. Писање је
скуп појединачних искустава. Свака песма је плод свог
правила можда створеног само за ту прилику. Како у том
напрезању свих чула која нас воде у мноштво светова, у
замагљене просторе, издвојити речи које ће творити песму? Како из те усталасалости речи и ватре језика, извући оно што називамо песмом? Путеви ка песми су различити и врло тајновити. Ја пишем споро и у маховима,
увек оловком, а онда се дуго враћам свакој речи. Некад
песма настане из само једне речи као и биљка из клице,
или из неке снажне слике коју сам спазио и која у мени
одјекује, а онда је за њу битна свака реч, њен облик и
звук, ритам стиха. А кад завршим песму, осећам се заморено и празно, као да је песма буквално својим физичким присуством боравила у мени. Француски песник
Пјер Жан Жув је то врло пластично описао. Поезија је,
каже он, „израз висине језика“, она је прикључена на „напон између речи“ и одвија се у тајанствености језика и
његовој кристализацији. Могло би се рећи да се песма
више „прави“ него што настаје у неком магновењу. Осећања треба процедити да би била добра за песму. Мандељштам каже да је прво „састављао“ стихове а онда их
је „записивао“. Различита су искуства писања (настајања)
песме. Жил Сипервјел каже да му поезија увек почиње од
„латентног сна“, слично сматра и Ајги који настанак песме смешта у неку врсту „дремежа“ на граници сна и јаве.
Настанак песме се завршава тек кад се утиша песников
„унутрашњи глас“. Јејтс је ту песничку муку добро описао у песми „Адамово проклетство“ када каже да су за
„један стих потребни сати“, а ипак „ако не изгледа као
створен у једном тренутку, цео наш пипав посао је узалудан“.
И још, како гласи основна реч ваше поезије? Са којим се
садржајима из живота, искуства, културе, филозофије
она веже?
То није једна реч, већ бар две. Можда су то речи тишина и светлост. Затварање, ћутање света и отварање, поглед
и говор. Њихово прожимање и међусобно потврђивање.
Колико тишина прикрива свет, светлост га разоткрива.
Као кад у замраченој соби померите завесе – светлост уђе
у собу и открије њено постојање. Светлост у тој тишини
наглашава присутности.
Поезија сутра – како је видите?
Наша поезија је бољи део наше књижевности. Она је
разноврснија, динамичнија и боља и кад је поредите са
оним што се ствара у окружењу. Низ младих песника, неке смо имали прилику да читамо и на страницама „Књижевног магазина“, добар су знак да ће поезија у нашој
књижевности задржати тако висок статус. Проблем је,
међутим, што се институционално то не препознаје, што
се један тако крхки али за сваку културу есенцијални жанр не помаже како би био што присутнији. Песничке
књиге нису профитабилне, издавачи их избегавају, књижаре не желе у својим излозима, Министарство културе
минимално откупљује, библиотеке излучују из својих
фондова... Дакле, друштвени однос према овом делу наше књижевности је поражавајући и ту се треба нешто предузети.

ПОЕЗИЈА
Радомир Митрић

ГРЧКИ ТРИПТИХ
ЈЕРИСОС

БЛАГО, ПОГЛЕДОМ

Срце лета. Град празнује у светковини сунца.
Пој хорова зрикаваца у прадавном одзиву.
Бели јастози песка у поподневном ветру.
Над врховима планина трепере маглени преци.

Аксион естин, јејина нариче
за минулим царством Византије,
плаво и златно, разбокорен видик,
сјај разливен до обала Трапезунта,
злати се дно где потонуше негда
претоварене лађе, море уљуљкује
кости мртвих морнара сарабандама,
урне и пепео, глас безгласан,
меласе у дрхтају, уместо опела,
фосфорна привиђења на површју
аквамарина, и твоје лице, Теотокос,
непролазно и ванвремено, изван свих
клепсидри света, којим печаташ срце
и озарујеш благо, погледом.

Палме у немостоју су благост тако недостатна
људској руци на измаку века. И маслина застала
у каквој оморини, што сведок је детињства света
којег је родила рука великог Протомајстора.
Пулсира дан. Плаветнило мора увијено у ултрамарин
неба. Падина се помера у стадо, без пастира
и његове фруле. У мрмору мора, ја чујем твој глас,
тебе, која си старија од свих језика света.
Тишина док се стани у мени, у чамовој лађи на доку,
остављеној на милост и немилост надолазећих година
и термиту што једе je изнутра. Ако затворим очи,
бићу све оно што сам заборавио да будем.
Мала фуснота која описује задано дело Творца.
Стооке Аргосоове очи, којимa ме гледаш куд год
се окренем су подсећање како је љубав највећи немир.
Дрхтурим у себи, као пчела несмирива. У јектенији
византског појца који допире са пучине где зелени се
Атос.
Свет се не завршава. Не, до оног тренутка, док се
бисер не врати првотној шкољци и застава празном
јарболу.
У болу, коме не знам име, ја сам ћилибар,
у којем је похрањено Двојство без којег ни сад Нисам.
Сиеста. Јерисос се и даље гласа кроз бесмртну песму
зрикаваца. И дан дели на пола. На тамо и на овде.
Када се споје руке, магма тела ће довршити свет,
предат духу у чину постанка. Гори град у срцу света,
светкује зеленило лета и жута јесен у недрима.

НЕРАЗДВОЈИВО
Зри бонаца, море отвара
древна врата тишине,
галеб, макија и дрозд
су безнадежна крила крајолика
у мртвом пристаништу фосилних лађа
што памте прошле буре и таласе,
земља се развенчава са тлом
и сама постаје небо
којим промичу Фебове квадриге,
прстенован за оно што видим,
почињем да лебдим, са сенкама,
румен гроздова плави, у синкопи дана,
дишем, издишем, отварају се невидиме
обале, и сунце, велики жетелац
убире последње плодове лета,
отписујем још ненаписану слику
у прамењу поподневне магле.
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ПРОЗА
Игор Маројевић

ПРАЗНИК
М

орам да замолим мајку да вечерас више не подиже
слушалицу. Лакше ће ми бити да јој однесем телефон уколико је неко позове него да се, као пре неколико минута, надам да је позив за мене. А онда се без ичијег обавештења, једино по тишини из мајчине собе, показало да није.
Лако је мајци. Она свега тога није ни свесна. Другом је
увек лако. Али мама заиста нема појма да ми и својим ћутањем, и вишком речи, помало прави пакао од живота.
Тако ми га, својом тишином, прави телефон. (Мада, понекад и звоњавом.) Није то ништа ново: пакао је увек
присутан, различити су само степени и облици. Али када
сам дуже код куће све то постаје уочљивије и теже подношљиво. Зато ми је сада зло и ништа ми се не једе, а пушим
стоту цигарету и пијем шта стигнем. Дешава се. Али оно
што се ретко дешава јесте да чекам да ме позове Целић.
До сада је звао понекад, по својој вољи. Али сада смо
се до го во рили да он по зо ве. Разго вор ко ји мора мо да
обавимо тиче се вре ме на: не тре нут ног вре ме на, па ни
кашњења (Целић је требало да ме позове у десет, а већ је
десет и десет). Нити ћемо, далеко било, говорити о духу
времена.
Када се телефон зачуо пре десетак минута, и сам тренутак наде да је то Целић, озвучен старинском, пријатном звоњавом, мени је био леп. Знала сам да ми неће бити свеједно ако се за само неколико секунди покаже да
то није он. Али ми се тих не ко лико тре нута ка не из весности пре него што се показало да не зове Целић, учинило читавим једним стањем. Оно се толико разликовало од мојих свакодневних расположења да ми је деловало као основа за један другачији живот, који би се могао
завр шити неком врстом за једништва. Каквом? Можда
само јаком „крес-шемом“, како се то данас ружно и сведено каже. А можда бисмо Целић и ја могли на крају и
да се венчамо? Наравно, не пре него што се он разведе
од Ане...
Видим да ми се расположење мења од једног до другог стања. Па и чекам да ме Целић позове управо стога
да бих мало прецизније знала у каквом сам стању, и у каквом ћу бити.
Закопчавам већ спакован путни кофер и излазим из
собе. Док ставља папилотне у косу, мама се чуди што јој
узимам телефон. Подсећам је да ће ионако убрзо на спавање. Чим стави папилотне у косу. Можда се и даље чуди, али ја ипак имам 39 година.
– Већ је десет и пет наест – кажем јој. – Ко год бу де
звао, вероватно ће тражити мене.
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– Боса си – каже ми мама.
– Видиш да носим сокне – говорим а мама уврће главом, као да жели да ми поручи да то није довољно. – Не
брини – кажем јој и враћам се према својој соби. Успутно све тише чујем како ми се она жали на несаницу. Понаша се потпуно обично, као да ускоро не почиње празник.
Пролазећи кроз кухињу видим фрижидер и сетим се
да још од руч ка ни сам ни шта је ла. Отва рам фри жи дер
држећи телефон. Могла бих парче реформ торте. Можда
не бих смела да једем ништа слатко овако касно? Не би
требало ни да се гојим ни да мршам, да стварам стрије.
Ипак, за сваки случај стављам телефон под мишку а тањир са тортом у руку. Док отварам врата своје собе, телефон ми испадне. Његов ударац о паркет звучи као експлозија. Метнем тањир са парчетом торте на паркет, затворим врата и ослушнем да ли телефон ради. Ради. Не
може му ништа обичан пад: стара искра је то! Одахнем
и ставим тањир са тортом на комоду поред компјутера, а
телефон на кревет.
Као да сам знала шта ће се догодити, телефон зазвони. Уплашим се да ће се веза прекинути.
– Смири се, Барбара – шапућем себи.
Звони још једном. Бонтон предвиђа да, кад неко зове, човек пусти да телефон звони пет до седам пута – како онај ко поди же слу ша ли цу, та ко и онај ко зове. Ко
још данас води рачуна о бонтону? Ја. А када боље познајем оног ког позивам, пустим да звони седам пута. Када
имам мању слободу – пет. Када зову мене, подижем слушалицу обично пети пут: шта ако би онај ко позива чекао да звони пет пута а ја пустила да звони шест или седам пута и тек тада подигла слушалицу? Било би готово.
Целића сам упознала у Кинотеци, на пројекцији неког Шаброловог филма. Ако се добро сећам, давали су
Пакао или Госпођу Бовари. У публици нас је било четворо. Це лић и ја смо после пројек ци је у холу размени ли
понеку реч о филму (обома се допао), о филмским и позоришним редитељима, глумцима. Испоставило се да су
нам се на последњем циклусу у Кинотеци највише допали исти филмови. А док ме пратио кући, оговарали смо
познанике из Кинотеке. На крају ме је питао да ли бих
иза шла са њим су тра уве че. Де ловао је у реду, па сам
при ста ла. Од мах се ви де ло да је сја јан ин телектуа лац
(причало се да има огромну библиотеку), добар фрајер
(у добром смислу те речи) и шармер (не у оном сељачком смислу те речи). Био је сјајно очуван педесетогодишњак: витак, средње висине, циничног осмеха и мудрог,

забринутог погледа. Седе власи су његову кратку косу са
раз дељком украшавале, а ме не су ин тригирале, као и
сваки знак искуства.
Сутра увече сам изашла са њим и провела се пријатно. Чим смо стигли у кафић у Његошевој улици тражила
сам чашу шампањца, а он је спремно наручио дупли џони
вокер за себе. То ми се свидело. Нема ништа горе него када први пут изађем са неким младићем и он себи наручи
мултивитамински сок. У телу ми је све врило од пића па
се не сећам о чему смо Целић и ја причали, али вриштали
смо од смеха. Потом ме вратио кући. Његов аутомобил
није био нов, али држао се, као и он. Аутомобили личе на
своје власнике као мачке или пси на газде. Уочила сам не
само везу између Целићевих година и симке 1100 из 1982,
него и његовог старинског става да никада неће користити нити икога позвати на мобилни телефон. Само на стабилни. Каже да мобилни телефон лоше утиче на мозак и
потенцију, њему две најбитније ствари.
Чим је на крају нашег првог изласка паркирао ауто у
растињу код мо је зграде, Це лић је по чео да се жа ли на
своју супругу, Ану. Прво бит но сам мислила да ње гов
длан на мојем лакту служи само као пратња његове приче. Међутим, што ми је Це лић више от кривао доса ду
своје свакодневице, његов длан је мање деловао као пука
пратња говорног наступа. Отворила сам прозор. Док сам
се трезнила, осећала сам како Целићеви прсти још чвршће стежу мој лакат. Што је више критико вао Ану и
своју навиклост и премор, додир је био снажнији. Одраније сам знала за сличне мушке жалопојке, али су биле
лишене грубости. Ово ми је више пријало и чинило Целићеву причу веродостојнијом. Још ми јаче стежући лакат менгелама својих прстију и длана, те ноћи ме само
љубио.
Следећи пут у сим ки, про ве ла сам се нај при јатни је
могуће. Тада је Целић оборио седишта да би ми стезао
све, не само лактове: слабине, лопатице и косу, и ребра,
и груди. То ме је изненадило. Није ме толико зачудила
Целићева грубост колико то што сам у њој видела, или
осетила, некакву истину. А свака истина и прија и боли.
Након само десетак минута грубљег секса, Целић је свршио. Како исти тај човек не може да спава са Аном тек
тако, без камагре и сличних помагала? Са мном му ништа слично није по треб но. Ка да смо у ње го вој сим ки,
чак успева да води не само љубав, него и рачуна о вратима: задајући ми удом љубавне ударце, повремено ногом помери врата, тек да се светло у колима не угаси затварањем врата. Недавно ми је открио чари светла и више не бих водила љубав у мраку. А откако ми је открио
сласти грубости, нипошто се не бих механички мазила,
као ономад са Предом, или Пилићем. Њих ми двојица,
када их поредим са Целићем, делују млако. А опет, много су мање емотивни него он. Београд је колевка кастрираних мачо-типова, коју најчешће љуљају саме мајке тих
мужевних кастрата.
Телефон звони ко зна који пут. Подижем слушалицу
и веома дипломатски, са акцентом на првом слогу, никаква пренемагања a la Français, изговарам хало. Али не
зове ме Целић него Миљана.
– Мила, зашто се јављаш тако касно? – каже ми гласом лишеним саосећања. – Звонило је бар двадесет пута
– додаје уз смех којем само она зна узрок.

Ја не волим смех уколико није потпуно поткрепљен.
Смех уме да буде први поуздан знак да са човеком није
баш све у реду. Чекам да се Миљана исмеје и тек онда
је слушам. Видим да јој је празник битан јер јој је 1. маја ро ђен дан. Ме ни је пра зник мно го зна чај ни ји не го
њој. А тек колико ми је важнији од одласка на Миљанин рођендан! Међутим, избегавам да јој кажем да када
по зо ве Це лић и он и ја по твр ди мо наш до го вор, не ћу
мо ћи да одем на ње ну ро ђен дан ску жур ку. Не ка па ти
краће. Каже да би волела да Целић и ја дођемо заједно
и прелази на остале који ће јој доћи на рођендан. Очеки ва но се за др жа ва на фра је ри ма ко је ће по зва ти. На
моје реплике не чека ни као на знак да је слушам. Тражи од саговорника још мање: моје да или аха као ритмичку пратњу, да би њен монолог звучао лепше, као да
она свира акустичну гитару а ја је пратим понеким ударом даира.
То ли ко сам из ну ре на раз го во ром са Ми ља ном и
ишчекивањем да, чим спустим слушалицу, почињем да
спремам собу. Понекад, док спремам ствари, макар и
овлаш, као да им да јем сми сао ко ји у ме те жу не ма ју.
Чисте ствари које леже на паркету премештам у регал,
а пр ља ве ћу да уба цим у ма ши ну за пра ње ве ша. Две
мајичице на бретеле које су извириле из ормара пресавијам и стављам на полицу ормара. Назувам папуче и
но сим га ћи це и ча ра пе у ма ши ну за пра ње ве ша. Ус путно приметим да је линолеум у ходнику прљав. Стављам гаћице и чарапе у машину за прање веша, пуним
кофу водом и средством за чишћење подних површина, узимам џогер и одлазим у ходник. Раствор који сам
направила од ајакса и воде је прејак: по црвеном линоле у му оста ју ис пљув ци мр ља ве теч но сти по пут оне
што кад се мушкарац узбуди настаје на главићу. То је
роса предејакулата, који такође садржи спермије. Шансе да жена буде оплођена том течношћу, ако је то уопште теч ност, мно го су ма ње од је дан од сто. По не кад
мо рам да кон сул ту јем ин тер нет, ма да из бе га вам. То
чиним на послу; још би ми само требало да виртуелно
лудило држим код куће.
Звук отварања врата ме тргне као почетак бомбардовања. Из ходника видим мајчину главу окићену папилотнама како извирује из собе. Сметено се враћам у
своју собу, по инерцији носећи кофу и џогер иако нећу
ништа више да урадим: паркет не воли воду. Стављам
на кревет шампањац навип, пепељару и пакетић ронхила ултима (упаљач је у кутији цигарета). Гурам путну
торбу под кревет. Иако сам обучена, поново лежем. Колико чекање на позив, толико ме изнурила мајка, када
је отво ри ла вра та да про ве ри шта ра дим. (Сви на ши
проблеми били би решени да ми је ми плата довољна
да изнајмим стан.) Пре ње ми је вечерас додијала Миљана, када је преко телефона набрајала фрајере. Ту тему
не подносим и увек сам потпуно незаинтересована када
жене почну да причају о њој. А Миљана се намерно задржала на Преди, који ће такође доћи на њену журку.
Она очигледно мисли да је између мене и Преде доста
тога неразјашњено. Али све је рашчишћено између мене и мушкараца, свих осим Целића који и даље не зове
иако ми је рекао да ће се од вечерас много тога промени ти. За клео се да ће мо мо ћи још од пр вог са та
празника чешће да будемо заједно. Мислим да и хоКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.134–135

/13/

ћемо, али да бих му се бар мало осветила што толико касни, почињем да мислим на Преду а не на
њега.
И Преду сам срела у Кинотеци после кустоског посла
у Војном музеју за који ми се сада, кад празник предстоји и Целић још не зо ве, чини да ми омогућује какавтакав спокој. То је мој терен, а јутарње обавезе значе ми
бег од свега осталог. А Кинотека ми значи жељу да гледајући филмове призовем неки догађај из њих у свој живот, да би ми се де сило било шта изван ру ти не. То ка жем иако у Кино те ци не дају ни ак цио не фил мове ни
трилере.
Укључујем допунско светло – старинску лампу троструке круне са сатенским абажуром у облику лепо извајаног женског струка и мало веће, али правилне, стражњице. Тај скупи комад расвете добила сам од Целића
за рођендан. Још нисам стигла да га употребим у правом
смислу те речи. Али тренутно се уз вишак светла по соби
разлива пријатност у мени. Топло ми је као оне далеке
зимске но ћи ка да сам, про дуживши на кон посла на
филм, после пројекције међу пет-шест гледалаца упознала Преду. Тада ми је у добро загрејаном холу Кинотеке
пришао, представио се и почео да препричава филм који смо тек видели, Буњуелове Заборављене. После неколико мојих опаски о глумцима, Преда ми је изненада рекао:
– Како си образована, Барбара.
– Хвала – рекла сам изненађено. До тада сам комплименте добијала углавном за ноге и за струк.
– Како си лепа, Барбара.
– Хвала – рекла сам, прибрано.
– Немој да ми се захваљујеш, не волим кад су образовани и лепи људи прескромни.
– Шта ћу, хвала – рекла сам. – Можда и немам много
врлина, али је сигурно да сам децентна и суптилна.
– И имаш лепу косу, гушћу од моје – додао је.
Имам ли ја заиста лепу косу? Нисам радила ништа на
њој. Само сам је пустила. Ја нисам никада размишљала
о својој коси – колико је густа и смеђа. Она је за мене датост. Или мо жда и није, јер је дру га чија и од мај чи не
светлије, гушће и краће, и бакине – тамније, ређе и дуже. Таква је била док није оседела и проредила се. А нема смисла да своју косу поредим са косом покојног оца.
Покојног деду нисам ни упознала. Али ако је Преда рекао да имам веома лепу косу, вероватно је био у праву.
Па, то ми је рекао и Це лић. Нај више ми то говори док
водимо љубав у његовој симки 1100 и он ме чупа за косу. Иако је још грубљи у 29. новембра, у стану свог друга
ко ји му је про дао сим ку а сада му је по мало попра вља,
тамо ме мање вуче за косу.
У последње време, увек када почнем да се додирујем,
о коме год првобитно мислила, завршим са Целићем. И,
додирујем оно место које он, за разлику од свих других,
уме одмах да по го ди прстом, нок том, је зиком, усном,
ако треба и зубом. И посматрам светло, нешто што ми је
он открио, на крају крајева и купио.
– Све мора да се види – говорио је тихо у стану свог
друга, са нежним осмехом и филозофским миром.
Почињем да се свлачим. Посматрам како се дирам, и
замишљам да сам Целић и да он посматра мене. И прија
ми да будем мушко, да будем Целић. Годи ми и да будем
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женско, да будем Барбара. То ми тренутно прија пошто
сам тренутно узбуђена. Надражује ме и светло које ми је
Целић обезбедио: обасјава моје голе груди које успутно
дирам док подижем слободну леву руку до потиљка. Чупам се бе за косу она ко ка ко ми то чи ни Целић док ме
његове меке кесице све јаче ударају по стражњици. Кревет почи ње сна жно да шкри пи као се ди шта Цели ћеве
сим ке (или као кре вет ње го вог дру га ко ји му је про дао
тај ауто). И, моје те ло из ну тра ће пре полови ти ужа сан
млаз који никада нисам осетила у себи, у својој утроби, у
материци, тој својој последњој узданици и јединој преосталој туги. И без обзира на брутални шарм бледожутог светла, жмурим толико да капци почињу да ме боле
и да се зноје. И чини ми се да чупам рођену косу до звездица, које ми титрају пред очима иако жмурим. Облизујем зној са образа и чекам да се млаз одвоји од Целића ка ко би за вр шио у ме ни, да би се од ме не одвоји ла
шака крви, клупко меса, и, под најјачим, најјаркије жутим болничким светлом, уз најјаче, најистинитије и најпријатније болове, читаво једно биће. То кажем иако ми
кроз главу пролази да ћу се можда породити у својој соби, баш оваквој каква је тренутно, са сувишном кофом и
џоге ром на поду или, још боље, у Це ли ће вој. Ипак на
крају замишљам како постајем мајка у болници, уз бол
који ће ме оне све сти ти, можда и уби ти, и са свим сам
пред врхунцем.
Телефон поново звони. Отварам очи и са неверицом
посматрам старинску справу. Узимам слушалицу и чујем
поново жен ски глас. Ви ше не осе ћам толику топлоту.
Глас не пре позна јем, али пи та за моју мајку. Дахћући
још, кажем да она спава. Спуштам слушалицу и размишљам да искључим телефон. Али уколико укључен телефон ретко звони, искључен неће никада: нећу да га искључим. И кроз своје све слабије соптање разабирем да
ме мајка из суседне собе дозива:
– Да није случајно било за мене!? – понавља.
– Не – једва изустим слог.
– Јеси ли сигурна?
– Да.
– Јеси ли сама, Барби? – после тишине.
– Јесам.
– С ким онда причаш? – пита ме мајка.
– Шта те, бре, брига!? – дрекнем. И, након неког времена, измислим: – Разговарам телефоном.
Одвратна сам што сам оваква према њој. Узимам таблету за смирење. Ништа јако, обичан лексилијум. Чекам
да та бле та поч не да де лу је. Зид ни ча сов ник у ход ни ку
бучно одзвања 22.30. У поноћ почиње празник. Ја у ствари ни сам толи ки љу би тељ пра зни ка: ни државних, ни
црквених. Ако ћемо право: поготово нисам љубитељ 1.
маја, пре свега због страха који ме хвата када помислим
на слике народа који се разгаћио и разголитио по улица ма, ола ко за ме нив ши претпра знич ну полутуња вост
обла че њем ма ји чи ца које агре сив но откри ва ју стомак
(на рочи то ка да тр бух ни је за тег нут, не го се салце дискретно пре ли ва), бер му да од носно цр них тан ги испод
белих ланених панталона, као и блуза толико деколтованих да испод њих уредно вире бретеле брусхалтера. Ох,
требало би увести пристојност, ако не и модну полицију,
забранити такво облачење, испребијати или барем ухапсити свакога ко се оглуши! Негде на интернету сам про-

читала да се највећи про це нат само убистава догоди за
празнике, и то управо због самоће. Али ја никада не бих
из вршила суицид, макар не због са мо ће или не ког му шкарца. Не, чак ни због Целића.
Можда би боље било да се смирим. Ваљда мој отпор
према празницима спада у синдром свих усамљених људи. А баш на овај празник треба да ми се догоди најлепша ствар. Укључујем плејлисту. Зачује се нека стара песма Бруса Спрингстина ко ја по чиње гитаром и усном
хармо ником. Небраска? Та ко је, I saw her standinmmmmmmmmmm… Прија ми акустична гитара, прави противотров за свеопшти метеж и посвемашњу неодређеност, површност и баналност. Док је слушам као да
узимам неку народну лекарију за главу. Само зато увек
на путу од посла до Кинотеке пролазим Кнез Михаиловом. Без обзира на њену грају и лудило, све у тој улици,
као и у животу, лечи акустична гитара. А ако причам само о Кнез Михаиловој, понекад је тако због неког мексичког маријачисте са црним сомбрером, понекад због
перуанског фрулаша који акордима нежно прати мелодију El condor pasa, или због слатких балада, какве је око
Јадрана свирао онај улични гитариста док почетком деведесетих није оти шао у чет нике. И, управо због аку стичне гитаре: једини спокојан кутак центра Београда је
управо Кнез Михаилова! Просветљење дивном музиком
држи све људе у Кнез Михаиловој, која је због тога место са микроклимом у којој је свако бољи од себе. И није чудо да, макар колико сам ја обавештена, готово никада нема чарке у Кнез Михаиловој, а камоли убиства! Била би то још бо ља улица када би ме не питали. Та да би
Кнез Михаилова била слободна зона, коју би осим шеталишта чиниле једино галерије, књижаре, научне установе и ресто рани са укусном музиком, и у ко јој би та бле
исписане брендовима биле најстроже забрањене. Мада,
кад се усредсредим, за мене је она таква већ сада. Шта ме
брига за стварни свет: у свом животу ја сам центар света. Из ствар ног света ми не тре ба ништа, сем троу гла:
Калемегдан/Војни музеј–Кнез Михаилова–Кинотека… и
Целића.
Можда то што сам пожелела дете са Целићем није до
њега. Материца напросто ради као ма који орган, плућа
или бубрег, и тражи сво је. Му шкарци су све сла би ји и
када жена која је изашла из прве младости сретне првог
коректног, самим тим осети жеђ утробе. Целић је свакако коректан, а ја сипам себи шампањац. Чаша шампањца садр жи 133 кало рије. И по чињем да је дем тор ту.
Шнит торте садржи 360 калорија. На јебеном интернету
сам про нашла да орга низам за разградњу тог пар че та
проћерда 100 калорија, и да се осталих 250 калорија накупи у организму. Размишљам како сам почела да псујем
и једем торту и гледам бучни будилник у углу собе, чији
звук подсећа на звук метронома који неки акустични гитаристи користе да постигну ритам.
Већ је 22.50, а Целић још није звао. Да ли то има смисла? Мо жда ни ово што сада ра дим не ма смисла, али
окрећем његов број. Разговор је веома важан, сам је рекао да од поноћи треба да проводимо више времена заједно. И ево, сад звони. Уколико подигне слушалицу, коначно ћу сазнати да ли могу да први пут одем код њега.
Као и да ли је Ана, заиста, за празник отишла изван
града.

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 расеклине 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. априла 2012.
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ПОГЛЕДИ
Владислава Гордић Петковић

ЛЕПА СЛУЧАЈНОСТ
ПОЧЕТНОГ СЛОВА
Ј

ош од „Расправе о методи“ енглеског романтичарског песника Коулриџа пратимо покушаје да се сачини особен
концепт људског знања и његове организације. Пун презира према алфабетској систематизацији, Коулриџ је сањао о
делотворнијем уређењу података него што је то принцип
који презриво назива „случајношћу почетног слова“. У бегу од арбитрарности, овај песник трага за системом организовања података у ком би сваки појам био хијерархизован, односно подређен претходно осмишљеним универзалним идејама: није, наиме, довољно расправљати о стварима, већ се мора расправљати о односима између њих. Претпоставивши субординацију обичном уазбучавању, Коулриџ најављује линковање и умрежавање, које се може реализовати тек посредно и делимично; али лексикографски
подухват пред нама, Прегледни речник компаратистичке
терминологије у књижевности и култури (уредили Бојана
Стојановић Пантовић, Миодраг Радовић и Владимир Гвозден), који је као свој досад најозбиљнији капитални пројекат објавила Академска књига (Нови Сад, 2011), показаће
да у покушају текстуалног умрежавања података не мора
бити „губитка материјала“, чак ни кад нам распоред диктира поменута случајност почетног слова.
Уазбучавање, као мањкав систем од кога, ипак, није изнађен бољи, подсетиће нас на бројне негативне представе
о науци: њен наводни грех није само неподесна систематизација, већ и упитна сврха. Није један други Енглез, романсијер и памфлетиста Џонатан Свифт, искључиви кривац за предрасуду о науци као забрану ексцентрика и занесењака који се баве искључиво мртвим формама и тривијалним проблемима, иако је у трећој књизи Гуливерових
путовања обилато карикирао научнике; он, додуше, јесте
помогао да такво виђење опстане. Плодови рада на научним пројектима ретко су видљиви у тзв. профаном свету,
који је до дрскости уверен да у уму не може постојати ништа што претходно није постојало у медијима, у свету који, након што је то успешно учинио са уметношћу, и науку
усељава у оквире резервата и премешта на маргину.
Спремно се заборавља да наука тумачи управо тај профани свет пролазних сензација и ништавних ефеката, тај
свет мањка смисла и вишка информација; да, примера ради, критичка анализа дискурса сагледава нашу свакодневну конверзацију као социопсихолошки и лингвистички
феномен; да се стрип и карикатура, виц и анегдота савршено могу објаснити као процес динамичког конструисања значења уз помоћ теорије појмовне интеграције, која
се развија у оквирима когнитивне лингвистике; да, укратко, наука о језику анализира и механизам говора мржње,
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и продор туђица у језик, и рекламне поруке и предизборне
кампање, и стереотипе и идеале, и локалитете и предања о
њима. Језички процеси и стратегије књижевног представљања много кажу о нашем доживљају света, или о нашем
виђењу туђег доживљаја света. Тако често оптуживане за
грех сувишности, наука о језику и наука о књижевности
баве се језиком и литературом као живим ткивом, а умрежене су међусобно, и појмовно интегрисане са осталим
дисциплинама.
Идеја о томе да је, рецимо, наука о књижевности светлосним годинама далеко од неке имагинарне и у великој
мери мистификоване „есенције“ књижевности опасно се
уврежила у сфери речи и мисли. Мирење са извесном врстом горде изолације није, међутим, мирење и са невидљивошћу културних вертикала: енциклопедије, лексикони и
речници термина из специфичних области постају колико
прометејски подухват, толико и прагматична стратегија да
се „просече“ пут од књижевности као предмета изучавања
до инструментаријума који ће је објаснити, и дефинисати
њену углобљеност у свет појава и појмова, каогод и њену
зависност од осталих сфера мисли и делања.
Прегледни речник компаратистичке терминологије у
књижевности и култури који су уредили Бојана Стојановић Пантовић, Миодраг Радовић и Владимир Гвозден производ је вишегодишњег темељног изучавања компаративне
књижевности. Не ради се о деривату сличних иностраних
издања (није мало искушење у области референтне литературе да се радије посегне за лиценцом него формира тим
домаћих експерата) већ о амбициозном подухвату који,
пре свега, треба да нас подсети на важност и димензије изучавања књижевности. Чињенице кажу следеће: на изради
Прегледног речника компаратистичке терминологије у
књижевности и култури радио је тим састављен од четрнаест професора и сарадника, махом са Филозофског факултета у Новом Саду, и мањи број њих са Филолошког
факултета у Београду; чак шесторо чланова овог научноистраживачког тима раде на новосадском Одсеку за компаративну књижевност. У периоду од 2006. до 2010. свих четрнаест коаутора били су ангажовани на научном пројекту „Теоријско-историјски преглед компаратистичке терминологије код Срба“, који је финансијски подржало Министарство за науку Републике Србије. У изради одредница
учествовали су, поред компаратиста, историчари српске
књижевности, слависти и романисти, каогод и научници
из области хунгарологије и словакистике. Прегледни речник броји више од две стотине одредница које су најрелевантније истраживачима у области упоредне књижевно-

сти, али и оних које обрађују приступе и методе, специфичне за појединачне језике и области: националне школе
компаратистике, али и постколонијалне студије, студије
рода, имагологију, семиотику, нови историзам. Како наглашавају аутори предговора, „посебан значај овог истраживања односи се на низ одредница у којима се обрађују различите интердисциплинарне и интермедијалне везе књижевности са другим хуманистичким наукама и уметностима, као и њихова рецепција, односно примена у српској науци о књижевности“.
Здружени пројекат два факултета представља први овакав подухват у српској компаратистици: историја и теорија
компаративне књижевности изискују терминолошку конзистентност коју је само овакав пројекат могао да обезбеди.
Без сувишне академске строгости а са много усредсређености на јасне дефиниције и на доступне референце (свака одредница допуњена је помно бираном литературом на српском и страним језицима), овај речник има амбицију да постигне побољшање у нечему што је српској науци увек била
болна тачка, а то је стандардизација појмова и термина.
Појмови компаратистичке терминологије су осавремењени и проблематизовани, како се види у одредницама везаним за темељне компаратистичке појмове, као и оним
које указују на интердисциплинарност и интермедијалност
књижевности. Драгоцене су одреднице које проблематизују релације књижевности и филозофије, компаративне

књижевности и културе, књижевности и политике, књижевности и сценских уметности, књижевности и психологије, поетику превођења. Речник је пример флексибилног
осавремењивања и стандардизације стручне терминологије путем лексикографског описа који укључује не само
историјат појма, већ и критичко, на тренутке полемичко,
сагледавање свих димензија значења и тумачења, конотација и импликација. Не преза се од освешћивања контроверзи и постављања неразрешених питања, дефиниције су
проблематизоване и срачунато воде анализи и преиспитивању, за које ће једнако бити спремни студенти, поштоваоци књижевности и научници.
Читања и тумачења књижевности нема без урањања у
истраживање, у све законитости и случајности компаратистике, а тим професорке Бојане Стојановић Пантовић уредио је за нас терен узбудљиве потраге – потраге која је подсећање на познато, и сусрет са новим. Јер, како сведочи и
„Предговор“ Прегледном речнику, овај подухват је намењен
будућности – посвећен је дијахроном изучавању компаративне књижевности као дисциплине, стварању нових импулса у интерпретирању српске књижевности и културе,
побољшању књижевног образовања захваљујући повезивању са светским токовима и, последње али никако најмање
битно, посвећен је амбицији да се подигне ниво комуникације са другим културама и тако освесте наша властита културна и књижевна прошлост и садашњост.
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.134–135
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ПОЕЗИЈА
Божидар Шујица

УВОД У НЕНАПИСАНУ ПОЕМУ
1.

10.

Кад народ слуша стихове
Које вредности пред њега песници износе?
Је л’ песме мисле историју
Ил’ се чују као бољи део
Нечег што није постојало?

Омладино јаде млад
У дугим колонама долазећи
Из мора сунце излази играјући
За гору залази преварено

11.

3.
Најбољи плове истеклом крви видовитих
О, бродови тим морем бродите!
Све што сте наумили наћи – наћи ћете
На преокренутом звезданом небу у води
Наћи ћете и оно о чему нема сазнања
Кад до копна стигнете копно ћете постати

5.
Из страха да може
Значити и чудовиште
Па да нам тек онда
Постане блиска
ПОЕЗИЈУ ЋЕ ПИСАТИ СВИ
И остаће непозната
Она самој себи

Пред отвореном футролом револвера
И у пламеним језицима ношеним
Ветром са ломача
Мањина свих је стајала

13.
Да можеш
Оно што не можеш
То је све
Поезијо!

15.

9.
Кад треба рећи НЕ
Ти говори ти кажи песмо
И посматрај нас
С благонаклоним презиром!
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Докле ће већина истицати
Своју незаменљивост
И показивати шта је све
За нас учинила
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Хеј ви који пишете!
Јесте ли пописали
Елементе поетике?
Не чини ли вам се
Да је поезија Лек против прогреса!

17.
Где је превише стварног
Ту уметност не пориче
Шта се дешава
Ту се и анђели боје да ступе
О надо нашег марша
Тај добар покрет
Поезија нуди свима
И не даје га никоме

19.
Не хаjeмо

што се другима не допадамо!
Ми смо то што је
рука цензора
Прецртала
Ми смо и то што је
самоцензура
Уништила!

20.
Поете лиричари
Професионалци
Са несносном лакоћом
У низу срећних дана
Видим вас док снимате
Призоре сиротињске
И прогнанике што стрпљиво
Подносе беду
О сви ми напретек имамо снаге
Да поднесемо невоље других
Видим и вас недодирљиве
У белокосној кули
Растргнуте првом страшћу
Да неузвраћене љубави
Пренесете
У Дело које ће вас учинити
Бесмртним
Видим и вас стихотворци
Славуји Реда
Мироточиви пауци појци
Песме које су измориле поколења
Никоме нису потребне
Савршено морални стихови су попут
Глупих људи
Видим и вас прећутани и исмејани
Гвозденомркови побожни
Троструконационални пензионери
У аутономности стваралаштва

Згрожени над самим собом
Видим вас пред касом државе
И читам молбе
Са потписом ћатинским
И опраштам вам
Јер ни сам не знам
Шта је
Недостатак врлине

22.
Вече се спрема за симетрију Свеће за параду по плафону
На једном мирису сутон и пламен укрстиће ноге
Дрвеће ће трчати за жалостима Ветар да обнови
гнев
Такните мрљу из њеног стомака смејаће се невиност
Лончићи смеђег светла тихи су као уље
Сенке на водама су графити нарциса који умире
Биста пала у море слична је само теби
У твом оку пролистао је венац од бронзе
Где су се изгубили песници? У којим одсјајима
Ноћи трампе тишину за телепатију?
Ревносни и запањени јесу ли изгубили своје тело
Јесу ли престали да воле сами себе?

26.
Све што ће остати
Од поезије
То су
Ланци
што их је човек
Сковао за богове!

28.
Огромне и суве пољане смрти не могу се
Прећи сем летелицама бржим од нуле
Неистражена поља уметности могу се прећи
Само пешице идући од уздаха до уздаха
из Птица пепела
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ПРОЗА
Мирјана Новаковић

ПЕЧЕНА СИЈЕНСКА
ПРОТИВ БЕЛЕ
С

тигао је кући и већ је било исувише касно да очекује да
ће га Тина можда позвати, па се одлучио да одмах легне и наспава се. Предстојао му је напоран дан и та власница хотела која је мислила да је цео свет њен и да свима може да наређује, а мора да појма није имала о уметности, као
и сви директори уосталом; кад је претпрошле године добио
посао, да наслика неколико слика за нову пословну зграду
железаре, питао је генералног директора какве слике жели,
а овај ништа није умео да одговори, осим да су им потребне слике великог формата за салу за састанке и мале за канцеларије. Директор га је провео кроз канцеларије, намештај од црне коже и метала дозвољавао је све боје око себе,
теписи су били сиве боје, и то оне које се добија мешањем
црне и беле, а не оне која би се могла добити на пример од
ултрамаринске плаве и печене умбријске... загореле умбријске – како ју је неко из друштва звао, Милош није могао да се сети ко – беживотно сиви теписи и бледе завесе и
црни рачунари на сваком столу. А које боје желите да буду
слике, Милош је питао, јер му је било свеједно, ионако се
радило само о парама, а директор га је зачуђено погледао
и рекао да се налазе у железари, и зато метализиране боје,
казао је, знате, као оне којима се фарбају кола.
Одлучио је да штоса ради купи акрилне боје у спреј-боцама, да све буде индустријски, бакарну, бронзану и сребрну, и да их распршује по платнима баш као да је неки робот
на „Заставиној“ ауто-траци. Купио је много више спреј-боца него што је планирао, а кад је распршио прву, доживео
је поново оно осећање као кад је први пут кистом размазао
уљану боју по платну − имао је дванаест година, а тетка му
је поклонила комплет уљаних боја − осећај потпуне слободе, осећај да ће га сам пигмент и везиво пигмента пустити
да наслика шта год замисли, да више никад неће постојати
нешто што неће моћи да пренесе на платно, да је свет отворен, апсолутно осветљен дифузном светлошћу и да само чека да му Милош одреди сенке и полутонове.
Моне је био смешан кад је хтео локвањима да победи
фотографију, мислио је док је сан долазио и свест нестајала.
Пробудила га је експлозија.
Скочио је из кревета тако нагло да му се завртело у глави, а онда је схватио да је вероватно чуо како је пукла гума
на аутомобилу. Мора бити да је нешто ружно сањао.
Погледао је на сат и већ је каснио на састанак у девет,
али, како је власница и сама рекла, уметници воле да спавају дуго, па се надао да му неће узети за зло, и да неће изгубити посао. Међутим, ма колико да је већ било сати, ипак
је одлучио да се обрије, та жена је деловала као неко ко не

/20/

КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.134–135

подноси браду од два-три дана, исто колико и закашњења.
Прошло је пола десет кад је стигао испред зграде у Булевару Зорана Ђинђића, изненадио се што није раније прошао поред те новоизграђене вишеспратнице, јер да јесте,
приметио би је; за разлику од стаклених суседа, хотел је
стајао тежак и стамен, блокови од пренапрегнутог бетона
изгледали су као да је неко отпутовао назад у шездесете године и вратио се у двадесет и први век са грађевинским материјалом спреманим за некакву државну зграду комунистичке СФРЈ која је морала да изгледа као и сама држава,
неуништиво и сиво, баш као и бивша Палата федерације
која се налазила у булевару иза хотела.
Врата још увек нису била постављена и Милош је ушао
у будући хотел, надајући се да га је власница ипак сачекала. Налазио се у холу, у којем је, претпостављао је, требало
да буде рецепција. Хол се даље ширио у огромну дворану,
по Милошевој процени, најмање тридесет пута петнаест
метара великој, и сигурно шест-седам метара високој. Изненадио се колико је спољне светлости обасјавало хол, док
је посматрао зграду с улице деловала је као да је унутра веома мрачно. Заиста, прозори уопште нису били велики,
али су очигледно били постављени тако да су хватали јутарње сунце које је кадмијумском жутом осветљавало не
само џиновску дворану него и најзабаченије делове хола.
− И, шта кажете, господине Мандићу?
Крупна жена је силазила низ широко степениште. Носила је комплет, жакет и сукњу кармин црвене боје, што се
нимало није слагало са њеним тамним теном и готово црном косом, марсовом црном, помислио је, како одговарајуће! Мада, с обзиром да је имала око педесет година, коса
мора да је била фарбана.
− Па, шта кажете на хотел?
− Велики је − ништа друго није могао да каже, а није
хтео да призна да је невероватно добро осветљен.
Приближавала му се брзо, нетремице га гледајући, као
уметник који посматра модел и тражи му неправилности,
и Милош се осетио непријатно, али кад се жена нашла на
свега метар-два од њега, запазио је да има наусницу на којој су се скупљале капи зноја, и одмах му је било лакше: сад
је већ могао на миру да је процењује.
Није имала бора, бар не видљивих на овако јаком светлу, а и како је његова последња женска стално говорила,
покушавајући да оправда своје сало: или ћеш да имаш и дупе и образ, или, немаш дупе, али зато имаш боре; те вероватно зато хотелијерка није била изборана. Очи су јој, како уме некад да буде код људи са тако тамним очима, умбријска са марсовом црном, сијале као мат фирнајз.

− Да − насмешила се задовољно − овај хотел је круна
моје каријере.
Пружила му је руку и док су се руковали, чврсто му стиснула шаку и насмешила се накратко.
− Мало ме је омела ова светска криза, требало је да га
отворим пре две године... сви су ми говорили да сачекам да
прође криза, али и осамдесетих је било исто, само што је
онда била само наша, југословенска, и ни тад нисам чекала, јер криза не прође сама од себе него неко нешто учини
да прође, а ја верујем да свако треба нешто да ради.
Показала је главом ка нечему што се налазило иза Милоша, морао је да се окрене и погледа, али ништа није видео, осим голог зида. Као да је знала шта се питао, рекла је:
− На том зиду ће бити слика.
Зид је био седам-осам метара дугачак и најмање четири
метра висок, и Милош је с ужасом помислио да је то готово педесет квадратних метара белог. Бело, као бело платно
за које су професори на Академији увек саветовали, ако вас
плаши бело платно, а многи су га се ужасавали, најбоље је
да га премажете, и то неравномерно, врло разблаженом печеном сијенском, топла је боја и пријаће свим горњим слојевима, а пре свега, умириће ваш страх од белог. Да, печена сијенска би била идеална.
И само што је решио проблем огромне белине, пало му
је на памет да неће моћи да слика у свом атељеу, толико
платно се не би могло ни изнети из атељеа, ни унети овде,
мораће да слика на лицу места.
− Мораћу да сликам овде.
− Да, знам... али још вам нисам рекла шта ћете да сликате.
Погледао ју је изненађено, није очекивао да ће му наметати тему, чак ни они у железари нису му тражили да слика високе пећи или калупе или ужарено гвожђе, јер су директори научили нешто о независности уметности, али ова
жена очигледно није.
− Насликаћете мир.
− Шта!?
− Мир. Супротно од рата − мир.
Како ћу да насликам мир? питао се, то не може да се наслика. Рат би још и могао, пушке, погинули и рањени, заставе... али мир... Морао је некако да је одврати од те безвезне идеје, зашто не нешто хотелски? Задовољни гости за
вечером, удобне собе са лепим погледом, топла печена сијенска која пробија на местима где платно није покривено
бојом, или можда чак и гости како се коцкају, хотел ће сигурно имати малу коцкарницу, или пословни семинар, свечана лица директора на састанку...
− Али зашто баш мир? − питао је, на крају, спреман да
је одговара, али не по цену да изгуби посао.
− Није ваше да мислите зашто − рекла је Милка Марковић − моје је „зашто“, ваше је „како“.
− Али − Милош се трудио да не звучи бесно, а био је −
„како“ не може да буде без „зашто“, форма зависи од садржаја...
− Форма и садржај... − почела је, а онда се нагло предомислила − ... да не расправљамо много, јер, у суштини је
врло једноставно − ја плаћам и ја одређујем шта ћете да
сликате, а ви сликајте како хоћете оно што вам ја кажем...
то и јесте уметничка слобода, зар не?
Очигледно више није имала намеру да разговара, јер,
док је смишљао шта да јој одговори, она се окренула од ње-

га, удаљила неколико корака и извадила мобилни телефон
из ташне. Позвала је неког и почела да прича, док се Милош
питао да ли уопште има сврхе да јој објашњава о форми и
садржају. Наравно да није било, како би неко као што је она
могао да разуме уметност? Слегнуо је раменима и поново
погледао ка зиду на којем је требало да буде слика, и онда
му је синуло: није имао довољно места за сликање, нити би
посматрачи могли довољно да се удаље да би сагледали слику − по правилима, дистанца сликара, односно посматрача
морала је да буде најмање два и по пута већа од висине слике; слика од четири метра видела би се у целости са најмање
десет метара. А од места за слику до наспрамног зида није
било више од седам-осам метара! Чак и да је знао шта да
стави као мир, не би могао да је наслика, није могао довољно да се одмакне да је процењује током рада.
И не само то! Налазио се на месту где је требало да буде
рецепција, и закључио је да слика сигурно није замишљена да стоји изнад рецепције − тамо увек наместе оне ормариће са кључевима − већ да се налази на наспрамном зиду,
што је значило да гости, увек окренути према рецепционеру, никад не би ни погледали слику! Или би је погледали
кад би се окренули, досађујући се зато што чекају рецепционера да дође или да заврши са другим гостима. А уметност не може да се гледа и разуме док се чека нешто друго.
Неуслужени гости са коферима којих једва чекају да се отарасе, уморни зато што су тек стигли са пута или нервозни,
јер очекују гужве на аеродромима или железничким станицама, питајући се шта ће још да им касни, зар ће они да поклоне и најмању пажњу тамо некаквој слици?
− Госпођо Марковић!
Власница хотела само што је завршила разговор на мобилном.
− Ово место за слику није добро, преко пута рецепције,
нико је неће погледати... зар не би било боље...
− Шта би било боље? − питала га је одсечно, чак, учинило му се и љутито.
− Да слика буде у великој дворани − показао је руком.
Заустила је да каже нешто, али је ућутала. Видео је да је
размишљала и није желео да је прекида, а ако ипак буде
против идеје, онда ће јој рећи и за неопходну раздаљину за
сагледавање слике.
− Дворана је предвиђена да буде и конференцијска, али
кад устреба, и свечана сала, за гала приредбе и остале прилике уз резервацију, свадбе, рођендане... шта год да људима
падне на памет да прослављају, ми ћемо им обезбедити...
Милош је био напет, чинило му се, као да му је живот
зависио од тога шта ће Милка рећи. А она се мрштила, њене марс црне очи гледале су кроз Милоша у онај зид на којем је требало да виси слика, као да ју је замишљала, али јој
се није свидела сопствена визија. Онда се насмејала и очи
су наједном постале светлије и прозирније:
− Да, у праву сте, дворана је много боље место за ту слику. Али, нисам спремна да вам платим више, иако ће слика морати да буде већа да би прекрила цео зид. А желим да
прекрије зид, желим да се само она види...
Показала му је руком да уђу у дворану. Очигледно је да
је слика могла да буде или на једном или на другом краћем
зиду, што значи да би платно било, ако се дозволи по метар празног простора са сваке стране, тринаест-четрнаест
метара широко и пет-шест метара високо. Милош је
одмах израчунао да би њему било довољно да је проКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.134–135
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верава са даљине од дванаест-тринаест метара, на једва нешто мање од половине дворане, одакле је следило да сви који би ближе седели не би могли да га је сагледају како треба. Али они би могли да устану од својих
столова и да оду мало даље. Био је задовољан тим решењем.
− Претпостављам да сте мислили да иде на овај зид −
рекла је − на наспрамном ће се налазити бар − окренула се
према другом зиду, као да је бар већ био тамо и климнула
главом.
− Мада бих ту поставила музичаре... ако подигнемо
слику на два метара, онда је неће заклањати. Шта мислите
о томе?
− Одговара. Сликаћу за исте паре. Само, нисте ми рекли...
− Нисам − уздахнула је као да говори нешто што је већ
толико пута рекла да јој је већ досадно да понавља − за новац ћемо се договорити, немојте да се бринете. Кад су они
могли да се договоре, можемо и ми.
Милош се питао ко су то они, али ништа није рекао,
плашио се да би ти „они“ могли бити толико очигледни да
сви знају за њих, осим њега, и онда би испао глуп ако би
показао да не зна. Зато је покушао да прича о парама, а да
ипак не спомиње „њих“:
− Добро − рекао је − јасно, али ипак морам да купим
овако велико платно, а и боје... мислио сам да радим у уљу,
јер ако бих радио акрилним бојама оволику слику, како се
акрил брзо суши, не бих могао да исправљам, или бих морао да користим тоне сикатива, а то није баш паметно, значи ако не исправљам испало би готово као да радим фреску, наживо, а ово ипак није фреска, још мање црква, а и
друга би цена била за фрескосликарство, да тако кажем,
мада није фреска, али као да јесте...
− А не питате се ко су „они“? − прекинула га је одсечно.
Само је гледао у њу и није знао шта да каже.
− Свеједно ми је којом техником ћете да радите, док год
радите на зиду. Нема платна, разумете? Платно може да се
исече из рама и савије у ролну и изнесе из хотела. Слика на
зиду као подлози ће заувек остати у хотелу. Док хотел стоји, стајаће и слика. Кад не буде било хотела, неће бити ни
слике...
Мислио је о спреј-боцама са акрилним бојама.
− Остало, како хоћете... Можете да радите делић слике
док се не осуши, па онда следећи и следећи, зар тако нећете имати довољно времена?
− Делић?
− Да, делић. Знате, као мир. Мир није једна велика
ствар, већ хиљаде делића.
О, не, помислио је, ипак ће се мешати у саму слику, наметаће своје идеје, и то делић по делић, како сама каже, док
не попуни цео простор, односно, целу слику. Покушао је
да замисли те делиће, шта би могли да буду? Сигурно глупости, погледао ју је, шта би та жена могла да смисли него
некакве сличице из почетничких књига о сликању, оних у
којима се објашњава како се све може нацртати од основних геометријских слика, круг, квадрат, правоугаоник и
троугао, али оно што она не разуме, и никад неће разумети, је да се уметност не бави стварањем него пропадањем.
Ко је оно рекао? –покушао је да се сети; да је писати поезију после Аушвица варварски, а истина је да после Аушвица уметност има више смисла него икад, јер ако узмемо у
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обзир да се људска природа неће променити, које друго искупљење може бити до уметности саме?
− Спремићу препаратуру за акрил − рекао је.
− Наравно − казала је уморно, или се бар њему учинило
да јој је такав био тон − радите техником коју сматрате најподеснијом.
Говорила је као да су се сатима расправљали којим бојама ће сликати, и као да је, не зато што је успео да је убеди,
већ зато што јој је досадило, прихватила његово мишљење,
мада уопште није био у праву. Изненадило га је то, јер
Милка је изгледала и понашала се као једна од оних жена
које воле да све буде по њиховом.
Утом, зазвонио јој је мобилни телефон, прво се одмакла неколико корака од њега, па се тек онда јавила. Чуо је
да је рекла „разумем“, не као да је схватила нешто, већ као
да је примила наређење. Та жена је била, најблаже речено,
чудна, пало му је на памет, на први поглед уопште није била згодна, нити пожељна, али опет, имала је нешто у себи
што није могао да објасни, мада је могао да наслика − као
око које се креће од центра слике, односно од оног што му
прво привуче пажњу, па онда прати линију, контуру која
га води даље по слици, а некад и ван слике, на нешто што
претпоставља да се наставља и да постоји с друге стране
рама, што не види, али би морало тамо бити; тако је сад он
видео нешто чега није било на Милки, али је на основу логике ствари постојало изван њеног оквира, а опет припадало њој, и то нешто било је неодољиво привлачно.
Завршила је разговор и поново му пришла. Широко се
насмешила и показала своје крупне и неправилне окер зубе, и тај осмех је очигледно био извештачен, као код продавачица или банкарских службеница, толико очигледно
да је помислио да нико не може на тај начин да се осмехне,
а да није свестан да је свима јасно да се претвара, и питао
се чему сад то?
− Милоше − рекла је задржавајући тај лажни осмех на
лицу − немојте уопште сумњати да ја не подржавам... и
охрабрујем право сваког уметника да се слободно изражава... − застала је, али не зато што није знала шта да каже даље, већ зато што је глумила у драми, и позоришни текст који је изговарала захтевао је паузу − али слобода и истина су
две супротне ствари, зар не?
− Не разумем − одговорио је.
− Како можете да насликате истину? − тон јој је и даље
био готово пародично неискрен.
− Не знам − рекао је − а, зар не би требало да сликам мир?
− И мислим на мир, али не било који мир, него на овај
наш.
− И?
− Желим да насликате истину о њему. Можете ви да насликате све друго што хоћете, то је ваша слобода, хиљаде
делића мира, ваших идеја, лажи, чега год, али само једно
инсистирам да буде на слици...
Рецитовала је као глумица у сеоском позоришту и Милош се питао да ли одмах да јој каже да одустаје од посла,
није морао ни да је сачека да му каже шта хоће, није било
битно, на крају, шта је желела, шта је то мир био за њу, каква истина − јер, или ствараш или лажеш и ова два се не
мешају − или си сасвим слободан, или сликаш у бојама намештаја по спратовима.
Одломак из романа Мир и мир

ПОЕЗИЈА
Милан Ђорђевић

НЕСАВРШЕНИ СОНЕТИ
КАКО СЕ СТВАРА

НАЈБОЉЕ

Како се ово ствара или макар прави?
Но, битно је да нас то ипак не дави.
Онда може ту да се складно упакује
један опис предела, шуме или пак ливаде,

Добро је и сликати и цртати речима.
Њима да замењујем црте и боје.
Тако дајем облик многим стварима.
А не само да причам о храни од соје.

истакну се речи, а не да се етички саветује.
Могуће је ту говорити о онима што се сладе
лепотом жена или мрмљати о небу што путује
па тамним облацима и мраком модрину трује

Шта даље да се ради, да се само чека
сутрашњи дан или да се пије ракија клека?
Не, најбоље је ипак само физички радити
и јести поврће, свеже воће и црно вино пити!

док нам на њему, ево, сија госпођа Сунце.
А можеш описивати звери или макар неке јунце
и причати о животности меса и о влатању трава

Најбоље је, људи, мудровати и посматрати
Све око себе или тек на обали мора стајати
па ће се Све стопити у Једно, у јарке боје.

и другог биља или како мирно тече река Сава.
Но, ето, не умем увек да кажем шта треба,
већ ово брбљам уместо да певам као зеба.

И у линије цртежа, Све ће обухватити речи моје.
Па шта још ту да додам, осим да Свет гледам,
вребам, ни не знајући шта још вама да дам!

P.S.
И нема овде мешања ниже воде са вишом водом,
што каже света књига, већ само махања слободом.

ПАТЊЕ

ДА НЕШТО КАЖЕМ

По неким људима и њиховим верским учењима
патње су искушавања где се види како оне човека
мењају, а пролазим кроз патње, па и таквог ме има.
Али све се надам, проћи ће и оне, неће трајати довека.

Могу ли Нешто,
људи, да вам кажем?
Или само слатко и вешто
да отварам уста и лажем?
Можда је тишина
свима нама боља
па све оно споља
постаје белина.
Или једно Ништа
без дворишта,
поднева и тмина.

Могао бих да опишем све свакодневне патње
али нећу јер се не удаљавам од те црне пратње.
Са чиме да их поредим, јесу ли оне капи отрова
што падају у моју чашу пуну хладнога млека?
Или су то чудовишта која мени долазе издалека?
Најрадије бих се смирио и био као трава из снова.
Али патње ме муче и свађају ме са ближњима.
На крају остајем сам самцијат а ипак са њима.
Ту су телесни болови и муке што ме баш као плима
преплаве али тешко ми је и као да сам ту стуб дима.

И то вам кажем
а ипак лепо лажем.
Нисам жар ни ведрина.
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ПОГЛЕДИ
Немања Ротар

СВЕТИОНИЦИ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ
иблија: Најчитанија књига свих времена. На Западу је
има у сваком хотелу крај узглавља, а у нашим сеоским
кућама по брдима, Библија стоји крај иконе. Свако се барем
једном сусретне с овим извором мудрости у животу. Она је
кључ свих наших загонетки, у њој се находе мисли за свачију главу. Библија се не чита као све друге књиге, она треба да се живи. Она је света заповест откривања божанског у
нама.

Б

Сервантесов Дон Кихот: Сувоњави витез од Манче, херој заноса и идеализма. Комедијант који нас својом лудошћу учини мудрима. Ако не посежемо за немогућим, неће
се сигурно догодити ни могуће ствари. Као дискретни херој
изјахао је из авлије једног јутра на Росинанту, задовољан и
весео, не рекавши никоме да хита ка ветрењачама и заподенуо бој који се никада није завршио, пошто је живот без заноса и маште празан као исисана острига. Без Дон Кихота
и Санча сва наша животна лутања не би имала никакав
смисао. Никада не отворити ову стару књигу, која има и досадних делова, не проучити њену страшну храброст и бескрајну тугу, то значи не присуствовати једном од најбољих
оваплоћења бесмртног духа човечанства.
Раблеов роман Гаргантуа и Пантагруел: Сви ти брисогузи, прождрљивци, неотесанци, сва преждеравања и опијања, без мере, реда и укуса, сав рески хумор шерета Раблеа;
није ли то право огледало нашег истинског бића, а никако
разбибрига за лаку ноћ? Није ли управо та гротеска и неозбиљност, ноншалантност исписивања романа, односно потреба да се подсмехне свему, управо најбољи катализатор
духа? Раблеов стил нам враћа храброст и радост постојања,
подсећа нас на безбрижна шегачења из детињства. Нико
никада у светској књижевности није просуо толико виталистичког хумора на једном месту нити био тако присан, искрен и толико пријатељски расположен као овај шашави, а
мудри Француз. И зато треба следити старог мастора и његове речи: „Смеј се ко хоће да буде чојствен – смех је човеку
заиста својствен”.
Шекспир: После њега преостаје само ћутање. Највећи
драмски писац свих времена. Од Лира до Фалстафа и натраг, исписана сага о човеку какав уистину јесте, без улепшавања и подилажења. Камаре мртвих на крају сваке трагедије причају о бруталности живота и мржњи која буја у
свету кроз сва раздобља. Његови јунаци премећу по својим
усијаним главама последња питања и буде у нама зебњу и
егзистенцијални немир. То су дубоко замишљени дански
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краљевићи над сопственом судбином, довољно луди и
острашћени да сваког часа крену у одлучујући двобој са силама немерљивим. „О, мржњо, што од љубави си сва!”
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica Исака Њутна: Неки подругљивци кажу да није јабука пресудно деловала на Њутна да открије силу земљине теже већ нешто
много приземније, односно да отац класичне механике није дремао под дрветом научног сазнања већ вршио физиолошку потребу. Али пошто је јабука имала еденску репута-

цију, славни физичар се определио да тај древни симбол буде главни окидач утемељења закона гравитације. Он је након наглог догматског буђења, после пада јабуке, одмах
конципирао следеће: „Природним појавама морамо придавати једино узроке који су истинити и довољни да их објасне. Стога, истим природним ефектима морамо, колико је
могуће, приписати исте узроке.”
Комунистички манифест Маркса и Енгелса: „Филозофи су свет само различито тумачили, али ради се о томе да
се он измени”, пише Маркс у својим чувеним Тезама о Фојербаху. Данас је поново један од најчитанијих аутора. Након пада Берлинског зида и слома комунизма у Источном
блоку, дошло је до неприметног слома и неолибералне концепције света чије последице тек сад јасно увиђамо. Многи
мислиоци сматрају да марксистичка визија света није заувек нестала са хоризонта историје идеја већ да треба устати
у одбрану изгубљених ствари. Изгледа да је човеку, ипак,
неопходна велика, искупљујућа прича.
Гетеов Фауст: Велики немачки мислилац и још већи
песник. Герман од главе до пете, од снажног нагона до кристалне мисли. У свом делу Фауст приказао је исконску
борбу уметника са демонским силама стваралаштва. Гете

је говорио: „У мојој природи нема ничега демонскога, али
ја ужасно подлежем демонији“, или „Нико не зна с каквим
се анђелом ја борим, и шта све имам да савладам док продукујем оно што продукујем“. Гете није подлегао злим дусима и остао је ментално здрав до самог краја живота.
Многи његови сународници су ту битку изгубили: Хелдерлин, Хофман, Ленау, Конрад Мајер, Роберт Шуман, Хуго
Волф и Ниче.
Браћа Карамазови Достојевског: Овај роман аутор је писао као у бунилу, гоњен ненормалном страшћу. Он, заправо, и није стварао романе у строгом смислу те жанровске
одреднице, већ исповести, и то само с једним мотивом, који проницљиво открива Исидора Секулић: „да је геније исконски разлог сваког бунта и зла, да је геније проклет и апсолутно сам.“ Ретко који писац на овом свету, можда још једино Шекспир, има толику плејаду неуротичних јунака који нас својим дијалозима напросто бомбардују са сваке
странице. Романи овог руског горостаса прерастају у велике расправе, превасходно о Христу и човеку. „Тајна људског
бића није само у живљењу, него у том: зашто живи“, стоји
записано на почетку романа Браћа Карамазови.
Чарлс Дикенс: Овај романописац је највећа фигура енглеске књижевности XIX века. Стваралац изразитог човекољубља, сведок збивања у дечјим сиротиштима, очевидац
свих настраности друштвеног талога Британије оног доба,
које су власти покушавале да сакрију иза густих лондонских
магли. Посетилац и добри дух сиромашних и угњетених породица које на Божић имају мршаву трпезу. Дикенс је писац са огромном маштом и моћи предосећања. Фасцинантна је његова способност да удахне опипљиви живот ономе
што се често назива неживим. Дикенс јасно повлачи демаркациону линију између света сиромашних и богатих, а тај
међупростор насељава вилама и духовима. То су два засебна града без хуманих начина комуникације. Дикенс тражи
добру вољу међу људима и не одустаје од љубави.
Дантеова Божанствена комедија: „Овде оставите сваку наду“ пише на вратима Пакла. А да није Дантеа, Вергилија, књижевности и уметности, та порука би висила изнад многих, тек зачетих живота. После Библије најважнија књига европског хришћанства. Једно од врло ретких дела која Европљанима откривају смисао свега. Данте је последњи древни човек који не саопштава своје индивидуалне, такозване мисли и „исправни“ поглед на ствари и
збивања, он саопштава вечне идеје, он говори језиком
древне баштине.
Џонатан Свифт: Један од највећих мизантропа светске
књижевности. Одвратност просечног човечанства чини да
он кипти од беса. Овај особењак са својим мргодним карактером и дијаболичном иронијом као да је реинкарнација самог Хераклита Мрачног. Та необуздана и неукротива природа делом је, засигурно, заслуга ирског висогорја, ако је веровати Цвијићевој поставци о утицају рељефа на људе.
Свифта је руља бесрамно извређала и тако убила у њему
сваки трачак наде да је компромис с човечанством могућ.
Он целој људској раси упућује страшне речи прекора које
ставља у уста Бога: „На такве будале свој ум натерујем,
проклети били – Бежите, уједени, верујем!“
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.134–135
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ПОЕЗИЈА
Божидар Мандић

КВАДРАТ НА НЕБУ
Седамдесетих мој пријатељ Слободан Тишма
је разапео канап на тргу у Католичкој порти
и окачио квадрат
за који нисам сигуран да ли је био од дрвета
или алуминијума.
Окупило се нас неколико пријатеља и гледали
смо ка небу као ка метафизици.
Нови Сад је тада припадао пионирским градовима
са авангардним стремљењем: хепенинзи, позоришне
представе, трибине
флуxсуси
и субверзивно трчање по улицама и галеријама.
Неки од мојих пријатеља су завршили на робији.
Обукли су затвореничка одела
и наставили да се свађају.
Тишма и ја смо остали на слободи.
Једног дана док смо шетали обалом Дунава
без размишљања сам га упитао:
ЗАШТО СИ ОБЕСИО ОНАЈ КВАДРАТ ДА ВИСИ?
НЕКА ГА – одговорио ми је – НЕКА СЕ ЉУЉА
ЈЕР КАД СЕ ЈЕДНОМ ЗАТВОРЕ ВРАТА
УМЕТНОСТИ ТЕШКО СЕ
ОТВАРАЈУ.
ИМЕНА
Џон Кејџ... Казимир Маљевич
Марсел Дишан
Питер Брук... Пит Мондријан
Жан Лик Годар... Беерган...
Роберт Музил... Вилијам Блејк
Акиро Куросава
Маја Дерен
Пина Бауш
Бруно Шулц... Стравински...
Јежи Гротовски
Жодоровски
Бела Хамваш...Томас Бернхард...
Паул Кле
Јакоб Беме... Жан-Пол Сартр
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Луис Буњуел...
Џули Кристи... Жана Моро...
Шопенхауер...
Фридрих Ниче... Хана Арент...
Никад никог од њих нисам упознао
ПОРЕД ПОТОКА
На једној ливади
где протиче свеж талас
воде
схватио сам да је интуиција
јача од
интернета и виртуелне реалности
и да
Бог
не допушта супериорност човеку
АВАНГАРДА
Припадам авангарди од младалачких дана.
Из таквог живота
отишао сам да живим у шуми.
Читав мој концепт хармоније са природом
кућом од блата
тишином
зеленилом и дивљим животињама припада
концепту модерне уметности.
Свет се за ових тридесет пет година променио.
Обрнуо.
Окренуо наглавачке.
Авангарда први пут мора да крене унатраг.
НЕШКОЛОВАНА УМЕТНОСТ
Не припадам уметницима који имају
каталоге
Монографије
и признања од критике и теоретичара. Моја
уметност је нешколована.

Никог ничему не учим, али да будем искрен и
Ни од кога ништа не учим.
Дишан је рекао – Никоме нисам дужан и никога
нисам задужио.
Уметност не припада академијама, институцијама
нити садашњости.
Она је неизвесност.
Мејерлход вели – натуцавање!
Не постоји нико ко може за неко дело рећи да ли
је уметност или не. Сама ауторска вера у уметност
остварује
дело да живи.
А, ако дело пропадне, биће прихваћено у алеји
Анонимности.
Или – како је једном рекао Карел Косик – једног дана
препознаће га епоха
јер у она дела у која је уграђено ванвреме, уграђен је и
конститутивни елемент оживљавања дела.
МОЈ БРАТ ЈЕ УМЕТНИК
Мирослав Мандић је мој брат. Једном је у Дунав пустио
слова са речима: Д У Н А В И Т Р А В А... Слова су
била
беле боје и лепо су се видела како плове мутним
таласима
не раздвајајући се.
Појединачно, она – СЛОВА – су била на истој
дистанци као што
се управитељ не одваја од управљаног. Неко је водио
ове две
речи до залива у море.
Реч ТРАВА требало је да се заустави код мене
у планини у мојој
зеленој комуни, а реч ДУНАВ на плажи коју смо
звали Официрска.
Мој брат је носио качкет.
Личио је на неког руског револуционара.
Фотографију је насликао Бора Драгаш, обичан
аутолимар. Али
одан нашој ствари.
Мислили смо тада да уметност мења свет. Ја још то
мислим,
поготово она непризната и незапажена. Она га спасава.
На изложби Двјеста година сувремене умјетности у
Загребу пришао
ми је приватни колекционар и питао:
Божидар Мандић?
Моја девојка и ја смо били у отрцаним „кастровкама“
са ранцима од дугог путовања. Рекао сам: Да!
Хтео бих да купим од вас неколико уметничких
дела, да ли је
то могуће?
Не – рекао сам,
па нисам ја уметник, већ мој брат.
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ПРОЗА
Соња Атанасијевић

ФРИДА СА РУЖИЧАСТОМ
ТРАКОМ ОКО РУКЕ
Д

ок сам се забављала мислима како очи сигурно изгледају другачије када ти се поглед заустави на ситном
предмету у непосредној близини, него када се напуне пространством какво је море, како сигурно постају дубље, да
ли се селимо у простор или се простор усељава у нас –
приметих на раму лежаљке поред своје нешто сасвим ситно, али живо. Врабац. Скоро зауставих дах. Дечак који је
домалочас седео на истој лежаљци, у међувремену је вероватно отишао у воду, а на столићу од беле пластике, у удубљењу за чашу, брижно беше сместио остатак крофне допола умотане у папир, можда у плану да је доврши касније.
Ако то неко не обави пре њега. Могла сам наравно да отерам врапца и сачувам посластицу дечаку, али нисам одолела да не посматрам његово прикрадање. Крајичком ока
приметих и жену, вероватно мајку дечака, која се такође
укипила и помно прати птичицу док се опрезно приближава плену. Схватих да ни она неће ништа учинити да спаси остатак крофне за свог сина. Једноставно, призор је
имао моћ и паралисао је. Из неког трећег или четвртог скока, врабац се нашао на столићу, затим је осмотрио још мало око себе и тада поче да кљуцка по жутом тесту из чије
средине се разливао чокаладни крем. Пажљиво извадих
апарат из торбе и усликах га. Затим се врапчић врати на лежаљку, окренувши реп ка песку и испусти нешто што је
морало бити измет, али на песку остаде тек влажна мрљица, као да је канула кап воде. Како неко живо створење заузима тако мало простора на планети!
A да видимо колико простора заузимају околна бића и
шта раде на парчету планете које им у овом часу припада.
Врабац је у међувремену одлетео, у видном пољу ми се појави рука жене која покупи крофну и понесе је ка канти.
Под сунцобраном испред мојег је осморо дебелих Грка,
деце и одраслих, који играју карте. Четворо који су окренути ка мени, два мушкарца и два дечака, као да ми се смеше задњицама, свакоме из купаћих гаћа извирује тамни
прорез између две половине задњице. У који би неки несташни дечак комотно могао усути мало песка, или из воденог пиштоља убризгати мало хладне воде.
Под сунцобраном северно од мојег, два женска гласа
разговарају на српском, мајка и ћерка. Мајка настоји да
утеши ћерку, тинејџерку, којој због месечнице забрањује
одлазак у воду. Када ти се појави браон, онда ћеш смети,
додаје. Док је црвено, никако! (Као светло на семафору.)
Мала ме погледа испод ока, са нелагодношћу, стрепећи да
ли сам разумела, још увек не знајући одакле сам, јер ми се
није пружила прилика да проговорим, што ми одговара.
Лепо је одмарати од речи. И одморити речи од самога се-
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бе. Само пустиш да мисли теку, још неогласовљене. Необавезујуће.
Неколико сунцобрана са припадајућим лежаљкама, ниже од моје, већ више дана окупирају млади шахисти. За
унутрашњост конструкције сунцобрана привезане су жуте
и ружичасте папирне траке које лелујају на ветру, подсећајући ме на давнашње слетове, поводом Дана младости. С
времена на време, скидају их одатле и везују за подлактице, непосредно пред партије шаха. Сазнах да је реч о међународном кампу младих шахиста, а деца су узраста од 6 до
15 година, по мојој процени. Има Румуна, Грка, Бугара,
Италијана... Инструктор је, чини ми се, Румун, човек проседе косе у касним четрдесетим. Већ други дан посматрам
једну девојчицу, Гркињу, за коју чух да има више освојених
медаља на европским такмичењима. Претходног дана је са
старијом сестром заузимала лежаљку у мојој непосредној
близини, те мало проћасках с њима. Тако и сазнах за медаље, али не од ње саме, већ од сестре која је можда имала 13
или 14 година, док је она имала 11. Старија је била више
расположена за причу, а и солидно је говорила енглески,
мада сам и млађу чула како инструктору на енглеском врло
прецизно објашњава детаље управо завршене партије, помажући се ситним покретима прстију, правећи паузе између понеких речи, трагајући за правом, потпуно сталожено.
Назвах је Фрида, због јаких обрва над невероватно крупним смеђим очима. Неколико пута ухватих да се широко
насмејала, и тада спазих протезу, али чак је и она на чудан
начин доприносила њеном шарму, вероватно зато што ју
је носила с потпуном помиреношћу и неком једноставношћу, каквом је иначе зрачила. За разлику од сестре чије су
се бутине већ полако облагале салом, Фрида је имала вижљасто тело и лепо развијена рамена, као да се бавила и
неким спортом, можда пливањем. Повремено су грицкале
кекс, чаврљале на свом језику, док им се не би приближио
неко од другара из кампа, из друге земље, са којима су морале на енглеском, и осетила бих у ваздуху њихово олакшање сваки пут кад поново остану саме и наставе с лакоћом
своју причу, мада то није ни била прича, тек понека реч,
набацивана између бављења ситницама из торби, одлазака у воду, туширања... Међутим, Фрида је имала најмање
слободног времена, мало-мало па би неки плавокоси младић, поруменелих образа од сунца, долазио са траком коју
јој је пружао да веже око руке. Истог часа би прекидала
шта год да је радила и одлазила на још једну партију. Е, тада, баш тада, нисам могла да одвојим поглед од ње. Њен занос је просто опијао. Посматрала сам је из профила – дивно извајан нос, лепо заобљена лобања, дугачка кестењаста

коса свезана у реп, препланула кожа.
Чим би отпочела партију, као да је за њу
нестајао околни свет.
Хакума матата, чух речи једног црнца са Јамајке, у црвеним патикама, који
се приближавао Фриди и њеној саиграчици, удубљеним у жуте и црне фигуре
на шаховској табли. Друга девојчица
подиже поглед ка црнцу и лагано осмотри дугачке разнобојне конце које је држао у руци. Фрида није ни мрднула.
Црнац се удаљи само корак од њих и
настави да нуди наруквице двема другим девојчицама. Једна од њих се заинтересовала за рукотворину, те он, на опште интересовање неколицине околних
туриста, поче да уплиће конце, све док
није добио танку, чврсту, шарену наруквицу коју је одмах везао девојчици за
руку. Само се Фрида и даље није померала, загледана у фигуре. Хакума матата, чух још неколико пута, док се полако удаљавао, донт вори, би хепи, понављао је. Тако ће са Фридом проћи и сви
остали продавци који ће туда пролазити. Ни секунд пажње им неће посветити. Тако ће проћи и они са таблама обложеним белим или црвеним платном
на којима блеште наочаре за сунце, или
бижутерија. Тако ће проћи и продавац
минијатурне шиваће машине која кевће
између лежаљки попут псетанцета, док
власник демонстрира њену употребну
вредност на комаду платна, тако ће проћи и Кинескиња која нуди масажу, ширећи за собом мирис менте, и продавац
ташни, и хаљина, и младић који носи
каталог сличица за тетоважу од којих ће
се једна таква наредног дана наћи на леђима Фридине сестре, чак ни продавац
крофни који пролази ободом плаже извикујући назив пецива на неколико језика, ни он јој неће скренути пажњу.
Све то шаренило, мешавину предмета,
хране, напитака и људских бића, беле и
црне пути, или румених од сунца, оних
на песку, оних у води, или пак над водом, у бучним параглајдерима, све то
укупно, као свет који је се не тиче, коме
тренутно и не припада ̶ њен ум ће елегантно у тишини уклањати од себе. И
међу осталом децом је сигурно било и
паметне и даровите, али оно што је њу
разликовало управо је био занос који је
можда био и тајна њеног успеха, а који
је у себи морао садржати страст, међутим, оно што је било збуњујуће, био је
мир којим је зрачила, толико нетипичан
за децу, поготову не за децу њеног узраста, и баш због тог мира моје дивљење
на трен пресече нека туга. Фрида као да

није довољно била дете. Након сваке
партије, видим како остали учесници
кампа прилазе искључиво њој и честитају јој, на шта она одговара тек благим
смешком, без имало гордости, прихватајући своје тријумфе као нешто најприродније.
Десно од мене, већ данима, мало
простора на песку, мимо зоне са лежаљкама и сунцобранима, заузима старији
човек за кога сам претпостављала да је
Грк, онижи, трбушаст, до врата уваљан
у песак. Вероватно тако покушава да лечи своју реуму. Од ствари поседује плави пешкир, беле папуче и бели качкет.
Ретко и приметим да уопште одлази у
воду, кад год бациш поглед, вири му само глава из песка, лево је пешкир, десно
качкет, изнад главе папуче пободене у
песак. Као да је размонтиран. Међутим,
изгледало је да баш њему некако највише припада обала, море, чак и небо. И
док је Фрида била ум који хода под сунцобранима, он је управо био једно тело
уваљано у песак, те ухватих себе како
ми очи повремено лете од њега ка њој и
обратно. На први поглед потпуно бесмислено. Убрзо зачух аплауз. Наравно,
за Фриду. Мој сусед до струка изрони из
песка, као да се тргну из сна, и гледајући у правцу шахиста, осмехну се, те и
сам пљесну рукама два-три пута. Фрида
се врати до своје лежаљке, одвеза ружичасту траку са руке, па отрча до инструктора и даде му је, затим поново зађе под свој сунцобран и потражи нешто
у торби. Извади наочаре за роњење и
обеси их око врата, а онда журним корацима крену ка води. Помислих како
јој је сада већ сигурно доста шаха и да је
жељна купања. Када је била на коракдва од пешчаног човека, он је позва
кроз осмех, обративши јој се на грчком,
показујући на нешто у песку. Она застаде, осмотри га начас, с неким опрезом,
баш као врапчић крофну, а затим му се
приближи. Човек показа на свој качкет,
затим га подиже и откри нешто малено,
нежне љубичасте боје. Узе га у руку и
пружи јој. Фрида поскочи од радости,
те ми тек тада заличи на право дете, неколико пута се захвали човеку, што сам
разумела, и са пленом у руци потрча натраг ка суноцобранима, док је ситан песак на све стране прштао под њеним
стопалима. За трен пронађе лежаљку на
којој је седела њена сестра у друштву
неког старијег дечака, и цвркућући им
показа шта је добила. Тек тада препознах округлу јежеву кућицу, налик
минијатурној бундеви.
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.134–135
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ПОЕЗИЈА
Педро Салинас

МОЈА ВЕРА
Не верујем ружи
папирној,
коју неретко сачиних
рукама својим.
Нити верујем другој
ружи истинској,
кћери сунца и зрења,
заручници ветра.
Теби коју никад не сачиних,
теби коју никад не сачинише,
теби верујем, облој
неминовној изгледности.

ТИ ЖИВИШ ТРАЈНО У СВОЈИМ ДЕЛИМА...
Ти живиш трајно у својим делима.
Врховима прстију
откидаш свет, чупаш му
свитања, тријумфе, колоре,
усхите: он ти је музика.
Живот је што ти дотакнеш.
Из твојих очију, из њих самих,
избија светлост која управља ти
кораке. Ходиш
по оном што видиш. Ништа друго.
А ако ти се подозрење какво
са десет хиљада километара укаже,
остављаш све, хитнеш се
на прамце, на крила,
већ си тамо; пољупцима,
зубима га потргаш:
више подозрења нема.
Ти никада не смеш подозревати.
Јер изврнула ти си недокучивост
наопако. И твоје енигме,
оно што никад појмити нећеш,
те су ствари толико очите:
песак на коме се пружаш,
помицање твог сата
/30/

КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.134–135

и крхко ружичасто тело
с којим се у огледалу сретнеш
сваког дана када расаниш се,
а оно је твоје. Чудеса
су разазнана већ.
И никад згрешила ниси,
осим једном, једне ноћи
кад те залуде сена
– једина која ти је годила –
Сени је наликовала.
И жудела си да је обујмиш.
И био сам то ја.

НАТЧУЛНО ПИТАЊЕ
Зашто питам где си,
ако нисам слеп,
ако ти ниси одсутна?
Ако те видим
како крочиш и прилазиш,
тебе, твоје тело племенито
што у гласу ишчезава,
као у диму огањ,
у ваздуху, неосетан.
И питам те, да,
и питам те од чега си,
чија си:
и раскриљујеш руке
и показујеш ми
свој лик племенит
и кажеш ми да си моја.
А ја те питам, увек.

Било је, десило се, истина је.
Беше једног дана, беше један датум
који бележи време времену.
Беше на месту које ја видим.
Њена стопала газила су тло
ово које сви газимо.
Њена одећа
наликовала је оној
коју друге жене носе.
Њен сат
разаткавао је календаре,
а да ниједан час не прескочи:
како други кажу.
А оно што ми је изрекла
беше на језику света,
са граматиком и историјом.
Толико истинито,
да је на лаж личило.
Не.
Морам то проживети изнутра,
морам га одсањати.
Уклонити боју, број,
даху чисту ватру,
којом се опрљих кад је то изрекла.
Да претворим све у случај,
у пуку срећу, сањајући га.
И тако, када опорекне
што ми је тад изустила,
неће ме нагризати јад
што изгубио сам полет
који у рукама сам држао,
као што се тело држи.
Вероваћу да сам сањао.
Да то, толико истинито,
није имало тело, ни име.
Да губим сену, још један сан.

КРОЗ ТЕБЕ СЕ НЕКА ДРУГА УКАЗУЈЕ…
Кроз тебе се нека друга указује.
Наликује теби:
кораци, исто мргођење,
исте високе потпетице
целе уфлекане звездама.
Кад улицом крочите,
заједно, обе,
колико мучно је разазнати
која си, која ниси ти!
Толико одвећ исте, да би
немогућно било живети даље
тако, када сте толико исте.
А како си ти она крхка,

једва да постојиш, претанана,
ти мора да си она мртва.
Допушташ да те усмрти,
да настави да живи она,
варалица, лажна ти,
али теби толико слична
да се нико сећати неће
до мене оних које си била.
И свануће дан
– јер свануће, да, свануће –
када ћеш у погледу у очима
видети ми
да на њу мислим и да је волим:
видећеш да то ниси ти.

„Сутра“. Реч је
лебдела слободна, непоседнута,
бестежинска, у ваздуху,
толико без душе и без тела,
толико без боје нити пољупца,
да јој дозволих да склизне
поред мене, у моје данас.
Али изненада ти
изустила си: „Ја, сутра...“
И све се настанило
телима и заставама.
Окомила су се на ме
поврх обећања
шест стотина боја,
по моди одевена,
нага, али цела
мекоте препуна.
У возовима или на газелама
доспевале су мени – оштре,
као звуци виолина –
танане наде
девичанских уста.
Или хитре и грандиозне
попут лађа, издалека,
попут китова
из мора удаљених,
неизмерне наде
љубави бесконачне.
Сутра! Каква реч,
цела титрава, напета
од душе и ружичасте пути,
струна лука којом
одапела ти си, најоштрије,
оружје двадесет година,
стрелу неумољиву
када рекла си: „Ја...“
Са шпанског превела Марија Панајотовић
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ПРОЗА
Весна Капор

ДЕЧЈЕ БОЛЕСТИ
„Ништа од мене. Ко цркнута мачка сам. Само да ме видиш.“
„Издржите, не дајте се..!“ чује се са друге стране.
Драга седи на тераси. Као на мору, само што је љушкају
крошње платана. Зелено мрешкање земаљских чворишта помера њен стомак. Згуснуте гране и ветар који увек комеша ваздух. И у најврелијим данима. Док доле на сунцу изгара земља
као цигарете у плућима огрезлих пушача, она на четвртом
спрату, на који се пела у хипу, окамењује време. Платани чврсто шуме. Одвајују свет на два дела. Телефонска слушалица је
онемели сведок њене муке. Једина увек при руци.
Одоздо се чује све што човек чини. Спрат испод Рада
дрема. На тераси. И понекад се смеје грлено. Она се тад наднесе над ограду: „Кобило некултурна!“ И победнички мерак
јој се размигољи стомаком. Као кад је померала кораком
плочасти трг испод платана и давала сукњу ветру изнад воде, преко моста.
Ти ћеш се мени смијати, сељанчуро једна! Ово је мој град.
Једном давно родила је дете. Не сећа се кад га је престала
волети. Не сећа се ни да ли га је волела. Беше то син. Кад су се
мртви расцветавали по ободима града, по шкрапама, у двориштима, она је вадила своје смежуране флекаве дојке, и заклињала га да се не осврће. Спустила се са зеленог облака, продала кола, продала микроталасну пећницу, купила му карту и
ставила паре у џеп. Макар се никад не вратио.
Платани имају чврсту мрежу корења. Утичу на микроклиму. Наликују на вечност. Дукат сунца, зрно месеца, облаци
размичу и навлаче прозоре на решетке времена. Иза брда се
налази свет. И море. Густо, као сипино мастило. Прозрачно
као прва сећања. Некад је пливала. Прва на ноћном купању у
Купарима, најиздржљивија у роњењу... Попут јежева, морских
звезда...
Некад је имала мужа. Увек затуреног, негде иза горућих
проблема социјализма. Сад мисли да га је волела. Сад. Кад су
му се кости растресле у врелој хумској земљи.
Немоћ се разлива телом. Прободи постају свакога дана све
јачи. У слушалицу јечи, плаче. Кука. „Не знам шта ћу. Не знам
шта ћу. Хитна неће да дође. Ево, сад ће, удави ме, удави...“
„Издржите, издржите“ понавља безлични глас с друге
стране.
Донеси. Однеси. Седи. Иди. Некад је познавала само императив. Тридесет година. Као бедем испред врата председника општине, ко год да је. Шаке су јој биле пуне моћи. Делила ју је несебично, у облику доброте. Тако мисли.
Вјештица, то је вjештица. Тај глас из даљине, који јој сва-
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кога дана дозираним хладним немаром саопшти: Милош спава. Милош је на послу. Милош је... у њеним слепоочницама
покреће бубе које се размиле, хитро, целим телом. Плаветнило изнад платана се зажари, па смрачи. Бес поједе беласање
дана. Мржња, па очај, цепају наизменично њен дах.То дете,
које је заборавља, то дете коме је ритуално слала ручкове, возом, аутобусом, по возачу... белила спортске чарапе... пушта
ружну злојезику аждају, без срца, пушта да прави мостове, да
руши зидове... Дабогда вам... гласно зајечи, дабогда вам... јој...
бездушна вјештица, вјештица, вјештица...
„Хало, Милена, зар да ми се тако врати доброта, зар тако?
Све бих за њих дала, све“, поручује преосталој исписници.
Кад одсвира позив, подешен за родитељске бројеве, Тања
се лецне. На апарату се најчешће очитава један број. Осећа како се изнад ње пропиње стакластосив дан без сунца. Талас који ће је прогутати извија се високо изнад, његов слап се пени.
То није обећавајуће море. Личи на непознати ледни час. Само
језа. И док трепнеш, прогутан си.
Хтела би, пре него што дубоко удахне, и отера гмизање
мрака који ће се разлити из слушалице преко конопца звучних таласа, хтела би, да зазвучи топло, љупко, утешно... али талас језе који нахрупи са гласом из даљине, увошти је. Тај хињени јад, јефтина умирућа епифанија из које ниче очекивање
гриже савести, ричу ветрови свих простора, тај талас затегне
њене гласнице у глас аутоматске секретарице. Док изговара
речи, осећа као да је затворена у лимену кутију, без ваздуха, у
којој глас губи нијансе, само се одбија о глатке зидове, и пада
пре него што се речи уобличе. Постаје – кучка. Искључује мозак, равним тоном изговара: да, не, да, не... спава, ради... издржите, издржите...
Лице госпође Драге, мужевљеве мајке, плута црвено пред
њеним очима. Одмор што личи на ваздух Стриндбергових
драма дави је кад год пружи руку ка телефону.
„Кобило, шта се смијеш!“, звони у сећању.
Деца је вуку у собу, и кажу: „Баба прича луде ствари.“ Тањи
се помера дијафрагма, као да ветрењача смештена испод ребара
почиње убрзано радити лопатицама. Једна кугла гнева се откине и сложи на дно. И она се и даље смеје, на ужас своје деце која још не разумеју да је, понекад, највећи отпор – ћутање.
Милош је само статиста у животима свих. Мајчином. Очевом. Тањином.
Милош нема никакве успомене. Све се догађа само сад.
Лаж. Разгледнице с мора, то су његова сећања. Плажа, два годишња доба. Мајка која их вози. Мајка која им бира купаће.
Мајка која гласно пред свима прича како му је пукло слепо
црево.

Он црвени, док детаљи о боји његових гаћица пуне уши
госпођама на песку. Отац који се смешта нешто подаље, и не
проговара. Мајка има распоред за све. Каже: „Мирко, испричај-де, оно. А како је било онда кад си имао ону Словенку?“ И зацени се од смеха. Све је под контролом. Она навија зупчанике. И никад није задовољна. Њих двојица мало
причају, међусобно. И уопште. Годинама међу њима расте
разумевање. О коме не говоре. Ако би изрекли иједну реч,
стакло које их држи на окупу постало би срча. Заувек би нестала морска разгледница њиховог живота. Иако је неупотребљива, и понашају се као да не постоји, ипак, служи им
као подлога. За сваки дан. Као кафа са циметом без које Тања, сада, не може да разбије изјутра сан. Небитна је, али држи дане на прозору, као целину. Поређење је лоше, али Милош не уме боље.
Све догађаје он одмах урами. Заледи, и пре него што успеју да оживе. Као тренутачно смрзнуто воће и поврће које се
смешка из хладњака новог века. Свеже, као јутарње боје света. Ипак, неупотребљиво у том стању. Пошто уживање почиње тек с почетком протицања следа, он се решава вишка емоција, тренутачним заборавом. Наочит, леп, хладњак препун
примамљивих, сочних боја. Сам не може да отвори поклопац,
а кад други пруже руку, мрзне.
Платани шуме. Између њих понеки јаблан, врхом обележава себе. Јасенови чипкасто шире хлад. Свет се помера посматрањем. Залепити очи за предео. За лица. Не видети себе.
Рукама је сабијала земљу око садница. Младих, ниских, теперавих на ветру. Као дете. Песник дипломата, правио је задужбину: слао је саднице из непознатих крајева, нацрте парка, фигуре митских бића, чесама... И град је растао.
Драга је свела. Чини јој се да је протраћила век. Да се кретала увек у погрешном смеру. Балкон са кога омера свет нуди
само зелено море.
У глави јој пулсирају часови омаме. Плес у парку са плавим, нежним инжењером. Веслање реком кроз ноћ, уз звезде,
расуте као змајске очи. Лет у Загреб, због чаше вина. Трчање
за популарним глумцем чије име је после дала сину. Ах! Каква
је била! Да је рекла планини да се помери, померила би се! Једном је, ах, једном је зауставила авионски саобраћај на оближњем аеродрому. Хаххааа... какав је то живот био!
У време контролисаног самоуправљања, она је могла бирати боју аутомобила у било којој фабрици. Само је требало
да је замоле. Свет се вртео око ње. Негде успутно, Милош је
растао. Муж је ћутао. Негде успут, одзвонила су звона. Век је
минуо.
Врата социјализма затворена су. Песников парк је наткрилио град.
Госпођа Драга је погледала у огледало. И видела географску карту на лицу. Флеке, брадавице, спуштени капци, обелела ретка коса. И бес испод обрва.
Јад. Јад ју је опхрвао.
Где су сад сви ти људи? Зашто никоме није важна?
Где је сад то дете које је некоћ родила? Он, он мора да је
извуче из овог тела. Он мора да је обожава. Она му је подарила свет.
Време се размрежило као паукова мрежа. Милош краде
прву цигарету са зеленим морем уточеним у сећања. У очи.
Нема пушења кад устане мајка.
То је обична дечја болест, звони му ушима јутро пре две
деценије. Он остаје, запењен, црвен, гуши га оток око грла, не
може да дише. Маглено се удвајају крила авиона у очима. Мај-

ка, следи пут социјализма, јачи од заушака. Корача, док јој се
сукња бодро таласа у ритму потпетица. Црвена будућност, у
којој се пуца од здравља, смеши се на путу делегације у Африку. Она ће видети други континент! Никакве заушке то не могу спречити.
Усправна као систем коме служи, сагиње се, шљапка га по
туру и каже: „То је обична дечја болест. Не брини.“
Глава му пада од врућине, као кад се играју индијанске ватре, и заврћу кожу једно другом, док не прокључа бол у темену.
У кући га чека баба. Разгрће широку бошчу, као ливада,
пуну цвећа, љушка. Певуши. Иди, враже, од мене, иди, ватро,
на стене...
Отац, ужива у колутићима дима. Платани се мрешкају у
подневном сунцу. Пре двадесет година.
Мајка после јутарње кафе леже. Цео њен век огледа се у
стварима које је окружују. Кристалне чаше, венецијанске маске, бикови из Толеда, чајни сервис из Русије, теписи из Турске... Самоћа се простире преко свега као дубоко море.
Све ћете бацити, једног дана, у гласу се осећа очај губитника и сенка Персефониног краљевства.
Милош и Тања збуњено се огледају у сенци питања.
Не размишљамо о томе.
Она их гледа, очима змије. Прогутала би њихово време кад
би могла. Ухватила жилу и кренула, поново. Још силније.
Бацићете све, затеже глас до разбијања тишине.
Све има време трајања, баба, каже њен петогодишњи
унук. Његов глас разбија напетост. Лебди као меки вилински
коњиц над баруштином.
Ноћи нарастају као мора у њеним очима. Познаници се
осипају. У глави јој је стално зујање. Као таламбаси турске војске. Непрестано зурле и бубњеви најављују облаке и таласе,
нападе тмастих часова.
Ноћу се понекад, потпуно преда демону безнађа. Падну
све ограде. И она вришти, увија се, гужва постељину, хули на
светлост. Њен глас испуни језом све гроздове расцветалих геранијума на терасама. Самоћа је оглође као монах рибу.
Умукни, луђакињо! – одговара спремно Рада. Из свог рама самоће.
У дану развученом у мрежу сенки, плове на таласима шумног зеленог мора. Мајка и син. На њеном лицу угнеждена болест труљења. Лишај и пеге, трагови прекомерног препуштања светлости. Годови минулог. Она их гули, остају крвави трагови на белим јастучницама изјутра. „Погледај, распадам се.
Погледај.“ Тражи сажаљење. Тражи да јој врати златно руно
времена. Жели да је поведе са овог страшног зеленог тиховања, да је држи за руку, и говори мама...
Тањин глас распукао као грка трава, милује дечје снове у
соби. (Драга је мрзи.) Она по целе ноћи тера сенке са дечје косе. Они се савијају и љубе је звонко. Звонко, као звона за највеће празнике. И она хоће свог дечака натраг.
„Погледај ме“, каже плачевним гласом. Милошу. „Погледај ме.“
Милош пали цигарету, окреће поглед ка јаблану, превиђајући платане. Кугла тешке врућине расте му у стомаку. Иза
јаблана се види брдо и комад неба. У даљини. Намигује јој и
каже:
„Мајко, то су само старачке болести. Не брини.“
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Саша Обрадовић

ПОКОРНОСТ
П

окорност Божидара Ценића његовој директорки има
свој материјални еквивалент. Све то возикање по париским булеварима, то стално пробијање кроз гужву на коловозу с лепом директорком која нигде не креће на време и непрестана потрага за слободним паркинг местом, жонглирање мерцедесом на скученом простору, па онда протоколарно отварање врата, пажња коју том приликом мора да посвети како не би натерао шефицу у какву бару или пребрзо залупио врата и прсте јој причепио (што је као млад шофер већ
учинио амбасадору Гавранчићу у Панами, због чега га те године вратише са службе пре истека рока) – све то Србију кошта око 1.500 евра месечно. Нето. На ту би суму требало додати Божин смештај у једном од државних станова у Паризу, бенефит који му пружају светлости велеграда и, наравно,
његову свест да би са својим образовним профилом тешко
намакао исте паре поштеним радом у Београду. Заузврат,
шта се од њега још очекивало, осим претпостављене шоферске вештине? Лојалност, дискретност, опрезност (непријатељ
никад не спава), стрпљење; рећи не својој слободној вољи,
беспотребном самопоштовању и непристојним сферама маште. Поред тога, његово радно време је високо премашивало стандарде прописане од Међународне организације рада
пре око стотину година – с те стране, могло би се рећи да је
Божа прави роб. Мада, повлашћен. Док је директорка испуњавала своју обавезу према држави и народу да пијуцка вино
и умесно ћаска по дипломатским пријемима, он је дежурао
крај њеног аутомобила, поносан и постојан као клисурина.
Откад му се жена вратила у Београд да би посветила већу
пажњу ћерки која је понављала разред, Божа би понекад, кад
му директоркине обавезе дозволе, процуњао по Паризу, чији би дух слободе осећао тада више од било ког Француза.
Јер да би човек схватио слободу у њеној бити, најпре га треба поробити. Сваки пут после такве шетње Божа би рекао
себи: „Лепо ли је у Паризу, мајку му...“ и отишао у supermarché да купи димљено пиле и вино (док је смрдљиве
француске сиреве мрзео, као прави Србин).
Да би се прилагодио таквим условима живота, Божа је
морао да пронађе неко само њему знано задовољство. Оно
је стигло управо у лику директорке Културног центра Каће
Мићић. Не, није у питању оно што сте помислили. Божа је
већ дуго у дипломатији да би себи допустио луксуз да се заљуби. То није добро за службу. Омета током вожње и деконцентрише на пословима безбедности. Зна он то из сопственог искуства јер се, кад је био млад, заљубио у жену југословенског отправника послова у Рабату, због које му је задњег
дана Рамазана побегао ован кога је Амбасада добила на поклон од мароканског краља (такав је био протокол у Маро-
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ку), па га је с неким Хасаном, локално ангажованом радном
снагом, јурио низ улицу два сата, од једне капије до друге
(овна, наравно, не краља), све док га коначно нису стигли,
потпуно исцрпљеног, што је било мимо сваког протокола,
ухватили га за рогове, вратили у двориште Амбасаде и ту заклали у част великог исламског празника, што је коначно
било сасвим у складу са тамошњим протоколом. И све због
жене тог Срдића, отправника послова.
Вратимо се, дакле, на алтернативно задовољство тог робовског посла које је овога пута успео да пронађе искусни
шофер Божа.
Једноставно речено, он се поред Каће Мићић први пут
осећао нарочито важним. Осећао је да је нешто више од возача. Тај моменат кад јој отвори врата мерцедеса, а њена нога севне напоље и попут магнета привуче све погледе на себе, то је било нешто необјашњиво добро за њега, давало му је
важност какву никада у животу није имао ни крај Срдића,
ни крај Гавранчића. Каћа је лепа жена. Уз њу природно пристаје један телохранитељ његовог типа. Висок, маркантан,
неустрашив. Тешко би се могло рећи да је Каћи у Паризу
претила нека опасност, али тим пре Божа је могао да се опусти и да ужива замишљајући да му шефицу са свих страна
вребају очи опаких терориста и да само захваљујући његовој претећој појави опасност остаје довољно далеко. У ту његову живу имагинацију уклапале су се тамне наочари које је
увек носио, као и слушалица од старог вокмена коју је понекад стављао у лево ухо како би личио на елитног припадника службе безбедности. Пошто је једва познавао пар основних израза на француском (појава навигационих система
олакшала је живот возачима у дипломатији, јер више нису
морали да питају пролазнике за адресу на коју им је амбасадор кренуо), Божа никада није разговарао са колегама из
других амбасада, сапатницима у чекању на завршетак пријема, што је само доприносило изгледу тајанствености којем
је тежио. Нека њих, нека ћаскају, он ће да осматра.
А тек када се Каћа, након повратка из шопинга, уморно
обеси о његово раме, тако лепа и мирисна, тако ломна и заносна и свемоћна у исто време – Божа је добијао награду
свога позива. Оно што би му она наредила нежним гласом,
онај Гавранчић не би могао ни кад би се издрао на њега као
Хитлер. Па, како сад испаде, морам признати да сте можда
били у праву кад сте у први мах помислили да се Божа заљубио, мада сам ја и даље склон да његово уживање у тоталној
покорности Каћи Мићић пре припишем људској склоности
ка преживљавању у кризним ситуацијама, међу које свакако спада и ситуација да сте дипломатски возач у Паризу, а
не говорите француски језик.

Божа ће зато бити спреман да за Каћу учини све што она
пожели, често читајући мисли са њених усана, и при том ће
још бити способан да ужива, да у заморном послу нађе неко
своје задовољство. И да на крају сваког месеца – то не треба
заборавити – испуни циљ који је себи поставио: да одвоји
нешто од те државне цркавице на страну, за своју породицу. Ех, колико би људи из Србије радило на његовом месту,
чак и за коју стотину евра мање.
Зато је из Париза дошао пред Каћу у Београд, иако по
правилима службе није био дужан да је вози на приватним
путовањима. Награда му је била то што је могао да седи у
њиховој трпезарији, док га је њена сестра, за чије је ноге налазио да су сасвим елегантне, забављала дугим описима својих љубавних проблема. Мора признати да никада до сада
није чуо да једна жена може имати толико љубавних проблема као ова Миња, за коју кажу да је позната ТВ водитељка. Толико љубавних проблема се могло расподелити на пола Београда, али видиш, у свету шоу-бизниса интензивније
се живи него у дипломатији, па су и проблеми већи. Лепо се
забринуо слушајући је, кад опази како им директорка прилази, што га прену из дремежа и натера да се мало усправи.
– Седи, Боки... што се трзаш!
Имала је забринут израз лица. Као онда кад су се враћали
са Вилжифа.
– Мислим да би нас три требало да поразговарамо о једној важној ствари – рече Каћа и свали се на клупу до Боже,
који јој одмах потури јастуче иза леђа. Миња је с уживањем
посматрала њихов однос, исправно га доживљавајући као
релацију господарице и слуге. Налазила је да је то управо
оно што њој недостаје, па се још мало приближи Божином
рамену.
Зага је затворила прозор и незаинтересовано се довукла
до столице. Божа је сад и њу одмеравао. Директорка му је рекла да јој је старија сестра народна посланица. Он је познавао једино њиховог оца, памтио га је са телевизије. Већ је замишљао лице своје супруге кад је вечерас извести како је
разговарао с једном народном посланицом, једном згодном
ТВ водитељком и неким академицима. Рећи ће јој то онако
успут, за вечером. Или је можда боље да позове комшије на
пиво, па онда, пред свима...
– О којој ствари? – упита Зага, не скривајући уздах.
– Размишљала сам, ето – настави Каћа несигурно – нас
три више нисмо у истом положају. Твоја Биљана је у Лондону, њене студије те доста коштају.
– Да?
– Па сам помислила... отац има тај новац из Црне Горе...
То што Миња и ја о његовом новцу никад не размишљамо,
не значи да теби не би био од користи, мислим, кад бисмо га
сада поделиле.
– Није ни теби лако, сестро моја. Сама си с дететом у Паризу. Треба све то платити...
– Ех! – уздахну и Марија, из дубине кухиње.
– Ја те разумем – Зага узврати Каћи.
– А ја? – испрси се Мињица.
– Шта ти? – Зага и Каћа проговорише у један глас.
– Па мени треба највише! Знате ли вас две шта значи подизати три мушка детета? Па још моји уметнички пројекти!
– Хајде ти, мала! Алиментација коју добијаш мало је нижа од буџета Министарства културе – боцну је Зага.
– Ма шта то причаш! Јоца је у дуговима, Цане у затвору,
а с Декијем се још судим! Каква алиментација!

– Размишљала сам, тако – настави Каћа – да бисмо,
кад гости оду, могле разговарати са оцем на ту тему. Да
видимо шта он мисли о томе, шта намерава с тим новцем.
Криза је, новац нам је сад најпотребнији, а једног дана,
кад нас он напусти, можда тај износ више неће представљати неку нарочиту вредност. У сваком случају, остаће
нам овај стан.
– А ко ће да разговара с њим? – упита Зага.
– Све три. Ти би могла да говориш прва, ти си најстарија и морално си му најближа. Ја бих те у свему подржала, јер
он увек хоће да зна шта ја мислим, као његова највећа опозиција. А ако запне, Миња би могла да ускочи, јер тата њу
тешко одбија.
Божа сркну кафу која се већ охладила, нешто гласније
него што је био ред.
– Ето, нас три смо у животу прошле како јесмо, али сад
је време да урадимо нешто за нашу децу. Ако ми то не учинимо, нико други то неће учинити за нас – Каћа је на лицу
већ изложила свој добро познати агитаторски израз.
– Паре... – сестре као да зачуше да неко прочишћава грло
иза њихових леђа – паре Феђине су већ обећане – накашља
се Марија, приђе им полако и седе на преосталу столицу.
– Молим! – Миња се пренерази.
За тих сат и по, колико је провео у њиховом стану, Божа
о овој старици није стекао високо мишљење. Превише јој
дозвољавају, помисли, гледајући је како седи за њиховим
столом скупљених рамена. А стара је и спора, сигурно још и
не види најбоље. За њену плату би, на пример, његова жена
могла да ради код овако добре породице. Божа је био роб,
то смо већ рекли. А прави роб ће увек пре ударити слабије
од себе него што ће се сетити да се побуни против господара.
– О чему говориш? – Каћа упита Марију.
– Феђа каже да му је онај Лаза, што га зову Кенгур, тражио паре.
– За шта, забога?
– За неки конгрес. Хоће да држе конгрес, а немају пара...
– Конгрес! Какав конгрес? – цијукала је Миња.
– Светски. Али о Србији.
– Никола! Могао би да дођеш овамо. Ово се ваљда и тебе
тиче...
Марија поче да им објашњава, колико је знала и како је
умела. Академик Трандафиловић је у организационом одбору неког конгреса који више нико у Србији није вољан да
финансира, ни Влада, ни Академија, па се он љубазно сетио
старог Феодора Мазића. Кад је чуо да ће конгрес бити посвећен Великој Србији, Феђа је одмах пристао да финансира целокупне трошкове.
– Ћерке су ми, богу хвала, све добро ситуиране, тако је
рекао. Највише што могу да учиним за моју земљу и мој народ јесте да отворим оно коферче, ето, тим речима... – Марија им поднесе извештај.
– А ја једва да сам нешто приштедела – додаде сневесељено, али ниједна од три Феодорове ћерке на њену последњу реченицу не обрати пажњу, једино је Божа шофер и даље презриво посматрао стару служавку.
– Тако, дакле. О Великој Србији, кажеш – Каћи се чинило да ће експлодирати.
Истине и заблуде о Великој Србији. Ако сам добро упамтила.
Одломак из романа Сестре Карамазић
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.134–135
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тада га је нешто црно, лепљиво, укључило у себе, повукло за собом. Он је покушавао да се опире, али врло
брзо, и саме мисли о отпору су се заглибиле, успориле и
потпуно замрле у запрепашћењу, окамениле се на атоналној ноти; бујица опажања сузила се на танушан кончић који је одмах постао зона, неограничена обалама, све и ништа
истовремено. Вербално мишљење се зауставило на јединственој, због нечег латинској или енглеској речи: final, али
у трену је задрхтало, распршило се и престало да постоји.
Истог тренутка очи су му се отвориле и нервним импулсима пренеле у мозак статичну слику таванице, сиве, у
мутној предјутарњој светлости. Он није навијао будилник,
ослањао се на билошки сат, проверен вишегодишњим искуством, а кад се пробудио, није чак ни пружио руке према телефону или сату да би се уверио: шест и тридесет. Него је сео на кревет и поспаним аутоматизмом почео табанима напипавати синоћ остављене папуче – ту су.
У сећању му је још био изразит сан, који је задржао и
болно истиниту ситуацију, и лица. Осећао је да му сан садржи критично важну информацију, па је покушавао да
обнови сиже, унутрашњу логику која огољава садржину, да
домисли развитак сна и нађе излаз који би га једино могао
спасти од фаталне предодређености.
Млада жена је приметила да се он пробудио, ушла у собу из предсобља, где је стајала пред огледалом наносећи
слојеве шминке, и кратким покретом непогрешиво нашла
на сточићу даљински управљач. Магичним гестом је пружила руку према једном од тамних предмета у собним приликама, притиснула дугме за укључивање и одмах вратила
даљински управљач на сточић, а сама изашла у предсобље,
где је наставила своје занимање пред широким огледалом.
Предмет је пустио фини сигнал, на граници ултразвука, и обнажио екран, који је запљуснуо собу новим и погрешним светлом.
Прогноза времена за Санкт Петербург и околину: од
минус три до минус седам, могућне су падавине у облику
мокрог снега, лед, на путевима поледица.
Пало му је на памет, вероватно хиљадити пут у животу:
Занимљиво, по чему се лед разликује од поледице? Ха,
по свој прилици је поледица – жена леда. Да сам ја аутор
скечева, ту шалу бих ставио у свој монолог. Ха!
То би била најглупља шала у васиони, рекао је одмах самом себи. И одмах одговорио:
Баш зато бих је и ставио у свој скеч. А чиме су још стекли славу аутори хумористичких монолога, ако нису тиме
што по читавој васиони сакупљају најглупље шале и стављају их у своје скечеве?
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Онда је већ неко и ту шалу, буди сигуран, ставио у свој
скеч.
Сиже сна му је потпуно изветрио из сећања, остао је једино мутан осећај невоље. Али, и он се развејао чим се на
екрану појавила певачица која је играла уз дрндаву музику
и на енглеском грувала:
„Мени нису потребни мушкарци да бих била срећна,
мени нису потребни мушкарци да бих се осећала добро.“
– Ако ти нису потребни мушкарци, за кога вртиш својом голом задњицом? – казао је наглас и одгледао спот до
краја.
– За мушкарце који ће купити твоје дискове и карте за
твој концерт, себи и својим другарицама, ето за кога се ти
кривиш, мала лажљивице! – наставио је и, најзад, устао из
кревета.
Млада жена је завршавала свој ритуал пред огледалом.
Ћутала је. Она је увек ћутала ујутро, чак није говорила „Добро јутро, зеко!“, али није подносила мртву тишину и ради
фона је укључивала телевизор.
– Добро јутро, зеко! – казао је обраћајући се већ самом
себи, зато што је младу жену требало назвати мацом, међу
њима је то била уобичајена конвенција; идући поред огледала у купатило, ћутке је утиснуо суве усне у њен образ.
Шум воде из туша заглушивао је завијање телевизора у
соби: тамо је управо почињала реклама.
Он је стао под воду и почео да размишља.
За ког ђавола човек мора да устаје у пола седам, поготову зими, поготову овде, готово у поларном кругу, док се
сунце још није пробудило у својој космичкој колевци, а
све живо спава, па чак и бубашвабе, и пацови?
Кад си последњи пут видео живу бубашвабу? И куда су
се денуле? Некад их се ниси могао отарасити, није помогала никаква хемија. А сад су просто нестале из свих станова, саме. У једном часопису су писали да су људи нехотице
истребили бубашвабе. Мада свесни напори у том правцу
вековима нису давали значајан резултат. Испоставило се
да су бубашвабе осетљиве на зрачење мобилних телефона
и микроталасних пећница. То зрачење им блокира репродуктивне функције. Када је број мобилних телефона и микроталасних пећница у служби људи прешао критичну масу означеног прага, просто су престале да се размножавају.
И нестале су.
Утицај тог истог зрачења на људе нико није проучавао
озбиљно. Или, можда, нису објављени резултати истраживања – да не омету раст продаје мобилних телефона и микроталасних пећница.
Ето, пацови су за сада остали. Пацови врве у канализа-

ционим цевима и уличним контејнерима за смеће. Кад се
враћаш кући касно ноћу, прелазе пут непосредно испред
тебе, без икаквог страха.
Ништа, цивилизација ће и њима напипати слабу тачку.
Пошто је зека спрао пену са главе, искључио је туш,
скинуо с куке груб пешкир и почео да се трља. Треснула су
врата. Маца је отишла на посао, као и увек, а да није рекла
„довиђења!“
Све је било много боље док су се само састајали. Ипак
је састанак – посебна околност, и што је најважније, штимунг. Зар се може назвати састанком сваковечерњи сусрет
двоје уморних, послом исцрпљених људи у заједничком
месту боравка?
Пролетеријат је лишен права на љубав, лишен могућности за љубав и романтичних односа уопште. За романтичан однос је потребна неограничена доколица. У животу
радничке класе, без обзира ради ли у фабрици или у офису,
та доколица је немогућна. Једино омладина из пролетерских породица, која још живи о трошку родитеља, може
дозволити себи и доколицу, и романтику. Преласком у
средње доба и самосталан живот на економском плану, парови губе услове за одржавање романтичних односа. Зато
се сви сентиментални романи пишу о животу паразитског
сталежа, то је сасвим објашњиво.
Пало му је на памет да треба написати есеј о томе. Есеј
би могао да смести на интернет, на један од левоинтелектуалних ресурса. Истина, њих готово нико не посећује. Не
плаћају ни хонораре ауторима. Из принципа. А немају од
чега ни да их плате – на тим ресурсима нико не ставља ни
рекламу.
Зека је одавно хтео да напише есеј на ту тему. И на још
неколико тема. Али није стизао.
Зато часопис Специјалист плаћа лепе хонораре. Добро зарађују на реклами, па што не би и плаћали? Занимљиво, хоће ли мој текст, дорађен по жељама уредника, објавити у централном часопису? Или ће га пустити само у
регионалном издању?
Хонорар је релативно добар. Па ипак је неупоредив са
регуларно зарађеном платом за посао у офису. Зато у догледној будућности нема напуштање посла и одласка у
слободне новинаре „на белом хлебу“.
А и да ли је слободан тај хлеб у новинарству? Кад се живи од новинарства, морају се писати наручени текстови.
Прављење рекламе имиџа неком предузећу које продаје
мобилне телефоне. Или микроталасне пећнице.
Зека се вратио у собу, го, упалио је светло и почео да
тражи гаће у орману. На телевизији је бином трчао већ старији певач, са својим дозлогрђеним „хитом осамдесетих“,
цедећи из себе, упоредо са знојем, последње остатке харизме и привлачности.
Можда тада, пре десет година, није требало напуштати
сцену? Времена су била тешка, али још је постојала могућност за пробијање, доспевање у шаржер продаваних рокизвођача. Неки од тадашњих пријатеља су имали среће.
Некад су они, исто као он, вукли своје гитаре из клуба у
клуб, стижући тролејбусом до концертних места. Зато сад
не морају сваки дан да раде у офису. Снимају албуме и дају интервјуе. Крстаре и гостују по читавој земљи. Најизвиканије позивају на корпоративне организације, плаћају им
добре хонораре. Рођендан банке „Успон“ – гостује група

„Кронштатска буна“! Довољно за живот.
Иако – како то мора бити тужно – препевава самог себе, младог. Бацака се на сцени савлађујући задиханост.
Не, у том добу је добро певати једино блуз. Блуз може да
свира чак и маразматичан маторац – изгледа сасвим природно.
Треба телефонирати музичарима из последње екипе,
нису сви у послу. Могао би се саставити програм од ритам
енд блузова, нових и старих, и изводити га по клубовима.
Гледаш, а лед ће да крене. Треба их позвати. Следећег викенда.
Зека се одавно спремао за то. Али, сваког викенда је био
заузет – час вози ауто на технички преглед у ауто-сервис,
час узима дете, а понекад је просто хтео да се тупо извали
на кауч испред телевизора или да чита књигу.
Када су врата улаза претеће зашкргутала и затворила му
се иза леђа, укључујући своје блокаторе, уклоњиве једино
скупом комбинације бројева на кодној брави, уронио је у
звучање улице. Аутомобили су бректали, полазили с места, ципеле пешака су шљапкале по блату, мајка је теглила
дете у обданиште и успут га васпитавала.
Кад је сео у аутомобил и укључио паљење, посмислио је
да би, можда, могао да постане узоран татица. Ујутро би
возио свог сина у школу. Шта га је омело? Како је почео тај
незаустављиви распад односа у његовој породици и постоје ли путеви за повратак? Можда само треба размислити о
свему, домислити све мисли до краја, без страха, и излаз
ће се наћи?...
Зека је, по обичају, из широког џепа на капуту извадио
и убацио панел радија. Укључио се радио, а из звучника се
зачуо глас спикера. То је био радио-шоу. Мада, какав шоу
може бити на радију? Show – значи показивати. А радио
емитује само звук.
Ти си гњаваторски педант – казао је самом себи и почео да слуша емисију. Водитељи су примали телефонске
позиве и свакојако исмевали оне који су их звали. Слушаоцима се то свиђало. Многи су покушавали да успоставе
везу како би се показали пред читавим градом. Једна шала
му је изгледала забавна, насмешио се и кренуо.
Привремено је опет заборавио свој скршени живот.
Остао му је само мутан немир од тога што нека важна
мисао није доведена до краја.
Бујица возила кретала се мучно, лагано. Радио-водитељ
је саопштио да је, по подацима са хеликоптера њихове станице, улица којом је требало да прође на путу до посла, била намртво закрчена. Зека је погледао на сат. До почетка
радног дана остало је мало времена.
Скренуо је са магистрале и усмерио возило ка паркингу
близу метроа.
Помоћни паркинзи! Новине су о њиховом отварању
писале патетично, с пеном на уснама! Губернаторка је помпезно пресекла машнице. Људима су сервирали причу да
ће они помоћи у спречавању саобраћајног колапса у мегалополису! Него шта! Паркиралиште поред метро-станице
„Ладошка“, са двеста места за паркирање!
И то у граду са већ два милиона аутомобила, и сваке године их је за двеста хиљада више.
Зека је с муком нашао место, оставио возило и сишао у
метро. Читавим путем надоле, ескалатором, пратила га је
гласна, насртљива реклама. Дошло му је да запуши
уши.
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У вагону је било тихо. Време шпица, у метро нису
наваљивали корпари с уникатним лампицама и пенкалима по специјалној рекламној цени, ни просјаци који
су обе ноге изгубили на чеченском фронту. Само је тегобно
брујала сама композиција возећи масу чврсто упакованих
људских тела.
Било му је досадно. Спонтано је очима потражио интересантну рекламу. На наспрамном стаклу био је залепљен
плакат осигуравајућег друштва „Руска земља“.
Мир за вас, сигурност у сутрашњицу за ваше ближње.
Животно осигурање.
Шта је, у суштини, животно осигурање? Опклада са
осигуравајућом компанијом да нећеш отегнути папке. Ако
цркнеш – твојим наследнцима ће исплатити премију. Ђаволска махинација!
Возио се још две станице погледа упереног у рекламу,
на којој је била насликана срећна молекуларна породица –
он, она и бесполно дете. Сви плавушани.
После треће станице почео је да размишља.
Вероватно би требало осигурати свој живот и здравље,
у корист сина. Шта ће бити ако умре или изгуби способност за рад? Мајка није у стању да сама нормално обезбеди дете. А и не труди се нарочито.
Треба отићи у канцеларију осигуравајуће компаније и
направити полису. Одбици су мали, а заиста ће живети
мирније. Данас, после посла, без одгађања...
Врата вагона су се отворила и изашао је на својој станици. На перону је раменом закачио успорену девојку која је
довршавала читање часописа. Извинио се. Часопис је био
од јефтиних, на кунсдруку, од оних што се називају Лиза
или Јака девојчица. Бацио је поглед на наслов чланка. Судећи по наслову, текст је био о томе како „Удати се за три
недеље“.
Све девојке желе да се удају. То је нормално. И Маца
жели. Последњих месеци њихов однос постаје све натегнутији. Јасно, она не зна каква је будућност чека. За њега је
печат у личној карти увек био чиста формалност, али Маца, Маца мисли друкчије.
Треба разјаснити то питање. Не, не вреди доносити непромишљене одлуке. Напротив, сести једно наспрам другог, све одмерити и размотрити. Они су разумни људи. И
могу се договорити: на некој етапи треба прекинути однос
или поднети захтев за венчање. Колико још може потрајати та неодређеност?
Он је крочио на ескалатор. Разглас га је заглушио порцијом огласа. Концерт. Баш она група из Немачке, треба
наручити карте. Зека одавно није одлазио на концерте. И
помислио је како ће то бити дивно, као у стара добра времена, да ђуска у маси фанова испред саме бине.

Чим је изашао из метроа, зека се упутио у офис. Пролазећи поред апотеке, мало је успорио корак. У последње
време све чешће га је бринуло срце. Већ месец дана у актнташни носи рецепт, који му је лекар прописао после претрага. Доктор је рекао да лек не мора узимати редовно, за
сада је довољно да размишља о својој исхрани, режиму
умерених физичких оптерећења. Али је саветовао да му таблете, за сваки случај, буду при руци. Зека је одлучио да на
одмору почне дијету. Лек… добро, мало је времена, може
га купити други пут.
Пред вратима канцеларије пушиле су колеге које су стигле раније. Он се поздравио, са мушкарцима се руковао. То
је било непријатно. Примитиван обичај. Нико више не носи облутке у затвореним шакама, зашто проверавати?
Зека је левом руком ухватио кваку и повукао врата
према себи.
Најпре је севнуо паклени бол у грудима, затим му се
смркло пред очима. Почео је да седа на праг. Рука му се
олабавила. Тело је склизнуло низ врата и стропоштало се.
Зека је изнад себе видео узнемирена лица, неко је покушавао да га дигне на ноге, други је растеривао гужву и хрлио према њему, да би му раскопчао кошуљу, сви су нешто
викали.
Бол му је тупео и спајао се са самим осећајем живота, а
из доњег стомака дизао му се страх. Чудно, никада раније
није ни помишљао да у стомаку обитавају мисли, зар њима није место у глави? Мисли су му биле страх и очајање
што ништа, ама баш ништа није доведено до краја, све је на
пола пута, чак недомишљено, нерешено! Само фрка, фрка,
сви вичу, праве гужву, ето укључен је телевизор, ето радио,
реклама, издања вести, урлају, зовите хитну помоћ, то је
већ било у неком филму, читавог живота, фрка споља, фрка изнутра, не престаје ни за трен, не дозвољава концентрацију, а ништа није довршено, ни домишљено, требало
би му само неколико сати тишине да све уради ваљано,
али он сад плови преко границе фрке, туда где влада тишина, а више ништа није тако, и сувише је касно.
И тада га је нешто црно, лепљиво, укључило у себе, повукло за собом. Он је покушавао да се опире, али врло брзо су се и саме мисли о отпору заглибиле, успориле се и
потпуно замрле у запрепашћењу, окамениле се на атоналној ноти; бујица опажаја сузила се до танушног кончића,
који је одмах постао зона, неограничена обалама, све и ништа истовремено. Вербално мишљење зауставило се на јединственој, због нечег латинској или енглеској речи: final,
али у трену је задрхтало, распршило се и престало да постоји.
С руског превела Радмила Мечанин

Герман Садулајев (1973) – руски писац, рођен у Чеченско-ингушкој републици
СССР-а, од оца Чечена и мајке Рускиње. Прославио се књигом Ја, Чечен (2006). Живи у Санкт Петербургу, ради као адвокат.
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РЕЧ АУТОРА
Марија Шимоковић

КУТИЈА ОД ПЕСКА
К

олико сам само дуго оклевала да их отворим. У белом зиду зелена врата. Из приче H.G.Wellsa. Обилазила сам их, увек имајући преча посла. Сутра ћу, кад
будем имала више времена... И тако све до оног поднева када су се насред хоризонта, сред речи изнетих из
сна, отворила. На додир. Било је то доста давно и сада
сам већ довољно удаљена да о томе смирено распредам. Ни призор усред којег се све десило није занемарљив. Треба замислити једну сасвим питорескну морску
увалу сред маслињака, затим раван кров чија тераса се
надвија над воду и портејбл машину за писање коју је
господин Б. поставио на хоклицу. У целој слици види
се и песник што седи на шамлици и скоро безбрижно
смањује доживљаје који се у њему нагомилани опасно
комешају. Све се догађа јутро после сна из којег је изронила мала, још увек неразумљива песма, али је довела до екстазе која је управо у тренутку о којем причам
трајала: „неколико пута су тонуле златне јабуке/постајући кћерима мора“. И... све је около било надошло.
Ваљда је месец одрађивао свој уобичајени циклус плиме која је запосела слику. Звук писаће машине растеривао је зрикавце, а козе које су дотле мирно брстиле
жбунове клеке, журно су напуштале филм. У тренутку
без сенки, какав је подне, мењало се све што је дотле
било, када је мала песма о златним јабукама ушла у
простор иза зелених врата. Природно и сасвим једноставно. Замирисало је на цимет и кардамон. Песма је
отворила најзад она тако одавно уочена зелена врата
на белом зиду поред којих сам упорно само пролазила.
Некако сам и очекивала да се догоди нешто чудесно.
Био му је час. Магија се, по правилу, догађа када најзад
застанемо и осврнемо се. Целим сам бићем закорачила у призор који се указао. Пешчане дине и небо. И
мир. Ни цветови, ни дрвеће, ни слике раја. Мада... Табани су ми упадали све дубље у песак. Светло је над
пејзажем било неописиво благо. Долазило је из много
малих извора. Кварц из песка, схватила сам. И одједном сам угледала време које се игра сасвим безбрижно,
како је Хераклит и предвидео, али усред мог малог песка из детињства. Умножено. Дете се смешило сред самозаборава. Правило је куле од мало песка и нешто кишнице. Све је било у том пресипању. Кап по кап ̶ и
настајали су светови. И онда се одједном све сажело у
једну тачку у којој је све било видљиво. Неке ликове,
времена, догађаје, препознавала сам. Нисам дисала.
Срце је куцало убрзано, доживљај је био прејак. Буда
би рекао да су протекли векови бројнији од зрнаца пе-

ска између извора и ушћа Ганга. А песма је рекла да се
ти векови једно у другом огледају. Било је очито да је
управо ту, у песку, у сваком делу пешчаног кварца, сећање човечанства. Од првог праска до наслућивања
смака света. И док се све се огледало у свему, сетила
сам се – век у којем је моје светлеће тело изабрало да
се роди – кварц је употребљавало за чипове у компјутерима. Они су били његова меморија. Какав увид, помислила сам! И како је овај непрегледни пешчани низ
дина налик Сефер јецири. Ако је чудесно тренутак између два откуцаја срца, била сам баш тамо. Између два
откуцаја. Сан одоздо узрокује сан одозго, стоји у Зохару. Све је исто горе као и доле. Ходала сам по извору
чудесног, по наоко ситном песку, по скривеном архиву
свега. По шифрованом камену мудрости. Ако желиш
да видиш долину, попни се на врх планине, подигни се
на облак, али ако тежиш да разумеш облак, затвори
очи и размишљај, каже Гибран. Колриџ је успео да изнесе дар из сна. А ја сам, захваљући песми, у овом пешчаном свемиру нашла свој енформел. И песме о песку које су потом настајале. Једна песма никада и није
завршена, њу довршава случај, пише Валери. Када му
је време, као ово сада. Тог поднева отворила су ми се
права значења. Кроз чулни доживљај енциклопедије
човечанства. Целине. Још увек сам скривена иза тих
зелених врата у белом зиду. То је свет који ме штити.
Пушта у загрљај. И налазим чудесно у сваком зрну песка, у огледалу кварца. Е, сад, замислите кутију од таквог песка и песме које се у зрнцима стално огледају,
дијалогизирајући са свим оним што је икада било и
што ће икада бити. Она и не може бити од овог света.
Та кутија од песка. Човече, пази да не идеш мален испод звезда, шапуће ми Дон Кихот, и одлучујем да спојим мали песак свог детињства и велики песак света.
Нека се одмеравају и једно у другом огледају. Та, од исте су супстанце! Јер све је једно. Док се дух песка смеје
од радости што се скупила у њега сва лепота света.
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Ненад Новак Стефановић

ВРАТА ОД УТРОБЕ АСФАЛТА
Поетика романа Светларник

У

дарац! У почетку је ударац, прилично недозвољен,
у пре де лу до њег плек су са или ти ис под по ја са.
Нео че ки ван као и сва ки под му као уда рац. Под му клост је у нео че ки ва но сти и ци ља њу не до зво ље ног
места на којем смо најрањивији, одбрана је у тако ниској зо ни ско ро не мо гу ћа. А ко за ма ху је та ко? Та ко...
да се за вр ти рин ги шпил при че. Би ла је то јед на со ба,
со ба као цео стан. За пра во, две про сто ри је раз дво је не уза ним зи дом. Отво ри са обе стра не зи да – оч на
промаја. Соба је препуна слика које су густо жљебљене по зидовима, па су још као рамови кошнице наслага не по по ду, уза зид. Ате ље Оље Ива њиц ки не по сред но по што је умр ла. Прет ход ног да на је об ја вље на
вест о ње ној смр ти у бол ни ци „Дра ги ша Ми шо вић“.
На шта фе ла ју ве ли ко плат но ко је је оста ви ла не до вр ше ним: Су ђа је, оне од лу чу ју. Три ли ка у кро ки ју. На мерно недовршено платно које оставља утисак препуње ног од су ства тек умр ле сли кар ке. За мах ове со бе је
уда рац. Тај не до зво ље ни уда рац ко ји за вр ти рин ги шпил при че.
Ни сам не при пре мљен ушао у ате ље Ива њиц ки.
Спре мао сам ро ман о Ме ди а ли, али не ка ко тра ља во.
Са ку пља ње гра ђе о чла но ви ма Ме ди а ле се ва ља ло по
Бе о гра ду, ле њо, при лич но. Као да ни сам био до вољ но си гу ран хо ћу ли да ско чим у му тљаг ме ди ал ни.
Пре ми шљао сам се. По тај но сам пре ли ста вао и бе ле шке о не чем дру гом. И он да тај уда рац. Мо ти ва ци ја
да се уђе у пи са ње. Мо ти ва ци ја? Мо жда пре ини ци ја ција. Пролаз кроз врата виртуелног света који је смрћу Оље Ива њиц ки из бри сан из ствар но сти Бе о гра да.
Ударац Медиале ми је пореметио метаболизам. Опсесив но ме је ве зао за те му ко ја је лан да ра ла око ме не.
Кад се приближим структури собе-ударца, разазнајем
да су по зи до ви ма ате љеа сли ке Ме ди а ла ца: Шеј ке,
Главуртића, Љубе Поповића, Даде Ђурића, Тошковића... Гли сан до фи гу рал не ме та фи зи ке.
Да кле, ушао сам. У њи хо вом сам све ту. Још ма гло ви том, ко ји се вр ти као спо ра цен три фу га, али сам
уну тра. Пи та ње ко је сто ји на вра ти ма њи хо вог све та,
ко је ме је до че ка ло као пр ва ауто по е тич ка пре пре ка
је ве о ма про сто, ин фан тил но, и са мим тим глу па сто
за не ког ис ку сног. А то пи та ње је гла си ло: Ко ула зи?
Да ли у свет ме ди ал не цен три фу ге ула зи пи сац? Не ко
ко хо ће да пи ше о не ком, ја о дру гом, ма ње-ви ше по сматрач. Објективан или субјективан, није толико важно, ко ли ко да ула зим у је дан свет као стра нац, ко ји
ће га оби ћи, по не ти ути ске и те ути ске об ра ди ти та ко
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да и другима ван тог света приближим оно што се дога ђа иза вра та фи гу рал не ме та фи зи ке јед не бе о град ске Атлан ти де. При ви ле ги ја да уђем у свет ко ји је не стао тра жи ла је да одем ко рак да ље од фа сци на ци је.
Ка да ка жем ко рак, не ми слим на ко рак на пред, не го
на до ле. За ми шљам вра та у ас фал ту, хо ри зон тал на
вра та, као кад се ула зи у вин ски по друм, вра та од утро бе ас фал та. За хва љу ју ћи гли сан до удар цу у ате љеу
Ива њиц ки, ево ме не у Бе о гра ду с кра ја пе де се тих и у
ше зде се тим. У си вом гра ду, у џе по ви ма си вог ман ти ла. Умет ност мар ги не, од ба че них. Умет ност ко ја се
мо ра ла тра жи ти по бу џа ци ма ур ба ног. Ме ди ал но је
наговештавало по свом имену да је у средишту, а било
је на ру бу гра да, на ђу бри шту, у су те ре ну, на пу ште ном тавану. Група чудака која главиња кроз сиве улице гра да, оста вља ју ћи за со бом свом вре ме ну не ви дљив траг. О том тра гу је тре ба ло пи са ти као о не чем
што се на крат ко по ди гло из ни шта ви ла и при ка за ло
ми се да бих га ја пренео читаоцима. Да, па, зар то није нор ма лан при ступ, је ди но сми слен! Пи са ти зна чи
ста ја ти са стра не. Ипак, не. Ја сам осе тио да же лим
не што што ни је то, не што што ни је при ро ђе но пи са њу као по ступ ку ин тер пре та ци је.
Оно што сам пи сао би ло је мол ба за при јем у Ме ди а лу. Хтео сам да по ста нем члан гру пе. Све сно сам
жртвовао интерпретацију једног света, зарад утапања
у ње га. Ри зи ци та квог при сту па су број ни. Нај пре,
херметичност. Биће то књига за мали круг одабраних,
мо жда ни за ко га. Јер ни је мост из ме ђу чи та о ца и атлан ти са те ме. Де ко ди ра ње је мо гу ће је ди но ван уста љене шифре препознавања поетичких сигнала. Намера мол бе за при јем у Ме ди а лу до ве ла је до при хва та ња по е тич ког кон цеп та не ста ле гру пе. Ме ђу тим, чи тање медиалног кода из нашег времена захтева додатна упутства за уклањање шума између два периода исто ри је. Цео тај џентлмен ски до го вор из ме ђу чи та о ца
и писца овде је изостављен. Писање Светларника било је усме ре но ка ди ја ло гу са те мом, а не чи та о цем,
односно кодом тренутка у којем се текст интерпретира као збир вред но сних си сте ма.
Густина светле таме у Светларнику је аутопоетички ри зик и оту да овај ро ман сма трам екс пе ри мен том
ко ји не же лим да по но вим. Јер не знам ку да би ме
следећи ударац одвео, да ли би ме одржао на седишту
рин ги шпи ла или би био то ли ко јак да ме из ба ци из
кор пе. Али удар ци не те ле фо ни ра ју. Ни ти до ла зе че сто.

ПРОЗА
Дорис Лесинг

ПРАВИ БРАК
П

ролазећи поред аеродромских канцеларија од лима и
цигала, Даглас је спазио мушкарца који је седео за столом и кога је знао. Ушао је. „Како је?“, упитао је, раширивши задовољно осмех од ува до ува док је посматрао како
се израз на лицу мушкарца мења, од изненађења до препознавања. Неколико минута су се тапшали по раменима,
смејући се. Онда је Даглас рекао: „Да прођем без царинских формалности, да бих пре видео жену?“
Пријатељ се сетио да је он истовремено и власт, оклевао је, а онда је рекао: „Ајд`, мислим да можеш – дођи после подне.“
Даглас је кренуо ка излазу са аеродрома. Видео је Перија и остале како шњувају око отворених врата канцеларија не би ли пронашли старе другаре који би, исто,
могли да их пусте. Помислио је да треба да их причека.
А онда је брзо изашао напоље, на пут. Стао је, изненађен. Само пре годину дана, асфалт је до аеродрома секао празно травнато поље мочварне долине. Сада је са
обе стране био оивичен новим насељима са малим вилама. Осећао се као Рип ван Винкл. Кренуо је пешице
четири и по километра, ка центру града. Ускоро је један
ауто успорио поред њега, да војнику понуди превоз. Нове навике; ушао је у кола и, иако се само пет минута раније осећао као цивил, пустио је да се према њему односе на начин цивила према униформи, пријатељски љубазно и веома саосећајно. Све време су причали како су
на хиљаде ваздухопловаца који су нахрупили овамо пореметили равнотежу у крају – практично, преузели су
га; човек не може људски да оде у биоскоп, у хотел, на
игранку. Један из кола рекао је да је новац који су ваздухопловци донели то надокнадио – крај је доживео прави бум у напретку. А можда чак може да се говори о
окупационим трупама. Тек тада је Даглас уочио да се на
улицама све плави од униформи и осетио се странцем у
сопственом граду. Десило се да је аутомобил баш пролазио поред великог блока зграде у којој се налазило
његово Министарство. Понет импулсом, замолио је да
га ту искрцају.
Ушао је у Одељење и шеф га је срдачно дочекао, одмах
га упитавши да ли може да почне да ради већ следећег дана. Пун топлине око срца и поласкан, Даглас је споменуо
бирократске формалности које морају бити испуњене пре
него што поново крене са послом. Његов је шеф само одмахнуо руком, сматрајући то неважним: пет минута телефонског разговора са одговарајућом особом све ће решити. Договорили су се за сутра; интереси земље захтевали
су да Даглас пре тога мора само да сврати у једну канцела-

рију да попуни формуларе. Почео је да се осећа као да је
коначно стигао кући.
Између њега и његовог шефа постојала је мала затегнутост; на крају крајева, Даглас је отишао у војску и не питајући га за дозволу. После једног сата приче, све је то нестало. Расправљали су о проблемима реорганизације – у канцеларији се особље бројчано преполовило у односу на
време пре рата, а посла је било дупло више. А онда је Даглас са поштовањем, али осећајући се некако клиначки нелагодно како је увек било када би тражио нешто на шта
иначе има право, споменуо нека финансијска питања личне природе; шеф је предложио да о томе разговарају за
ручком. Отишли су у Клуб. У бар су већ стигли Пери и
остали. Била им је то последња шанса да одиграју улоге
старих пајтоса пред средовечним мушкарцима који нису
регрутовани. Зграбили су је оберучке. У три сата, шеф је
изјавио да је све то веома лепо али да он мора да се врати
на посао. Даглас је отишао са њим. Финансијска ситуација је решена са свега неколико реченица, размењених на
ивици тротоара.
Онда је Даглас кренуо кући. Био је мало цврцнут. Прошло му је кроз главу како је у граду провео већ пет сати и
како би Марти могло бити криво што јој се није ни јавио.
Изненадићу је, помислио је, одлучивши да заборави на
тих пет сати. Док се приближавао блоку са становима,
спазио је младу жену која је ишла према њему гурајући
колица са дететом. Севнуло му је, онако војнички, прво,
„Ова није лоша! Штавише, доообра је!“ А онда је препознао Марту. Зауставио се и поносно, некако власнички,
посматрао ју је са осмехом док је прилазила. Била је мршавија него раније, и доста бледа. Имала је кратку уску
хаљину на цветове, и црвене сандале које су показивале
преплануле, босе ноге; све у свему, била је врло привлачна. Неодређено је гледала испред себе и намрштила се кад
се он померио да јој блокира пут, како би војника одмах
одбила. А онда се укочила не скидајући поглед са њега,
побледела и одједном поцрвенела као булка. Трепћући
полако, оживела је, нервозно и укочено се слабашно осмехнувши.
Загрлили су се. У том је загрљају, за обоје, било нечега
лажног и непријатног. Раздвојили су се и, да би то што пре
заборавили, окренули се ка Каролини. Даглас је неколико
пута бацио дете увис: био је дубоко дирнут погледом на
ову слатку малу девојчицу која је била његова кћи. Када је
дете, које је цичало од смеха, вратио пажљиво у колица,
рекао је Марти: „Свака част – дивно си о њој бринула.“ Поносно ју је посматрао. Размишљао је како су
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ово жена и дете на које човек мора да буде поносан.
Чак је и крајичком ока звирнуо око себе да види да
ли их неко гледа. Али људи су у журби пролазили поред
њих: улице су биле много закрченије него раније – странци, све сами странци. Помислио је како би било лепо да са
Мартом и Каролином једно послеподне оде у Клуб.
Марта се без обзира на његов комплимент са нелагодношћу насмешила, подигла предње точкове колица и
окренула их тако да је нагло тргнула Каролину, која се
обема ручицама чврсто ухватила за ивице.
„Еј, баш си је продрмусала“, рекао је Даглас; али одговора није било. Вратили су се до стана који је био само неколико метара даље.
„Зашто ми ниси јавио да долазиш?“, упитала је опрезно.
„Па – пало ми је на памет да те изненадим.“ Смејао се и
трљао труке. „А онда, синоћ... “ Бацио се у препричавање
како су се он и Пери, и још неки момци, разбили у Џ...., у
глувој рупи усред неког тамо буша, Богу иза ногу, километрима. А Боби – сећа се, наравно, Боби – Боби је много поздравља. Ђаволски су се забављали и још му је и јутрос бљутаво у устима. На срећу те је малкице одспавао у авиону и,
када се све заједно узме, мислио је да ће пре кући да стигне
главом и брадом него да јој се оданде најављује телефоном.
Марта га је слушала али на некако нови, обесхрабрујуће одсутни начин. Даглас је био разочаран. Увек је са пажњом,
саучеснички весело пратила оно што су момци радили.
„Је л’ мораш да останеш у униформи?“, било је њено
следеће питање.
„Видео сам старог Кина. Он жели да одмах почнем да
радим. Утаначио је. Сутра се враћам у канцеларију.“
Окренула је поглед ка њему, некако опомињуће. Опомињуће је и упитала: „Прво си био у канцеларији?“
„Па, пролазио сам поред ње – хтео сам да све договорим како бих те изненадио.“
„Када си стигао?“
„Пре око три сата, отприлике – “, малкице је смањио.
Није рекла ни реч. Каролина се вртела на коленима и
Марта ју једном руком, док је другом гурала колица, притиснула да се спусти. „Ох, престани, Каролина“, рекла је
грубо.
Били су у ходнику зграде. Марта је одвезала појасеве и
подигла дете из колица. Даглас ју је одмах ставио на кркаче. Породица се полако пела степеницама.
„Имам дивну вест“, рекао је Даглас. „Питао сам Кина за
кредит за кућу – средиће то. Он чак и зна једну кућу која
би нам одговарала. Шта кажеш на то?“, пун себе, заокружио је причу.
Кратко је ћутала а онда, тоном некога ко жели да заиста искрено верује, упитала: „Селимо се у нашу кућу?“
„Бинго – да. И то је велика кућа, Мати. Знаш је – стара
кућа Релорових, на ћошку са Улицом Мекени.“
„Али, огромна је!“, ускликнула је Марта. Гледала је у
њега не налазећи речи, затечена.
„Али, Мати“, рекао је увређеним гласом, „имаћемо нашу кућу, купићемо нашу кућу – а имаћемо и башту за Каролину. И“ – овде је протрљао руке и насмејао се – „ускоро ћемо имати још једно дете, је л’ да?“
Њен је поглед био одлучан и критички.
„Мислим, хајде! – Мати!“, узвикнуо је, стиснувши је за
руку. Али већ су стигли до врата. Она је извукла руку, и
отворила их.
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На софи је седео младић у плавој униформи и читао
новине. Устао је, смешећи се стидљиво али пријатно док
су они улазили и гледајући их светлим, врло светлим плавим очима. Био је веома витак – не висок; коса му је била
мека, светлосмеђе боје иако је у односу на бледи тен изгледала тамније. Док је Марта брзо говорила: „Дагласе, ово је
Вилијем. Вилијеме, мој муж се изненада појавио“, испружио је руку савршено опуштено и пријатељски.
Марта је кришом посматрала две руке, једну белу, фину, готово женскасту, другу велику, црвено-смеђу шапу;
длачице су светлуцале на њој. Гледала је у руке свога мужа док је говорила, „Извините ме, идем да скувам чај.“ Видела је да Дагласу није било право што је затекао странца у
кући па је замуцала да су оба мушкарца брзо окренула очи
ка њој: „Да си само одвојио пет минута да ми јавиш да долазиш...“ Остатак реченице је прогутала и на силу се насмешила. Онда је изашла, повевши Каролину са собом.
Спустила је дете у оградицу и, пошто је почело да протестује, дала му кекс. Каролина га је узела и ућутала се. Марта је брзо отишла до кухињице. Ставила је шоље на послужавник и не водећи рачуна треснула чајник о плотну. Није била свесна шта ради. Изненадна појава војника који је
њен муж био је за њу шок који је тек сада почео да се показује. Тресла се; сломила је шољу док ју је спуштала на тањирић.
У униформи и са ранцем о рамену, црвено-смеђи мушкарац дебелих колена, много чвршћи и тежи него што је
био, са смрдљивим задахом пива, Даглас јој се чинио грубим и простим. Његово округло, пре би се рекло задригло
црвено лице које јој се поносно церило, било је откривење онога какав је он стварно био. Сада није могла да га се
сети ни онаквог каквог га је угледала пре само пола сата.
Било је потпуно невероватно да је овај мушкарац био њен
муж. Она се била удала за једног од момака; и он ће увек,
целог свог живота, бити један од момака. И у шездесетој,
биће још дечарац, гимназијалац. Од тога није могло да се
побегне. Бити жена у ратно доба, мислила је бесно, није у
томе да волиш мушкарца, већ да волиш мушкарца у односу на друге мушкарце. Да ли је то Даглас са момцима, или
су то момци из Ваздушних снага, све му то дође на исто –
и то је оно што је и опасно и привлачно, и што шири отровну заразу рата, што убрзава пулс, што их све дрогира и
тера да изгубе разум. Ти не волиш мушкарца већ идеју тог
мушкарца о теби у односу на његове другаре. А то је била истина овде, у овој земљи, много пре него што ће избити рат. Е, она на то не пристаје; никада више!
У том тренутку, кривица, та неизбежна шиба, упозоравајуће ју је ошинула, али много слабије него што је иначе
бивало. Игнорисала ју је, била је врло љута. Тек тако, с неба па у ребра, после годину дана ускочио је кезећи се у њен
живот без иједне једине речи упозорења и, наравно, прво
отишао код пајтоса – она је дошла после на ред. Усамљени,
достојанствени, самодовољно организовани живот који је
водила одједном је, изнебуха, нападнут зато што је он одлучио да се врати; е, онда нема право да се противи Мартиној одлуци да то занемари. А сада ће још да ускочи у кревет, код ње; помисао на то ју је испунила гадљивошћу. То
што тако треба да буде у њој је пробудило остатак кривице: пошто себе није могла да замисли као пружаоца сексуалних услуга, од овог огрубелог војника почела је брзо да у
себи ствара представу о снажној и привлачној мушкости.

Подигла је послужавник са чајем и умарширала у другу собу. Два мушкарца су се уклопила фантастично. Поглед на Дагласа који је седео на ивици софе, прућивши
своје дебеле ноге у камашнама, поново ју је испунио презривим гађењем. Он је био административац; и потпуно
се занео описивањем размештаја спаваоница у касарнама
авијације у односу на кантине и сале за рекреацију. Вилијем је на поду шибицама правио нешто као мапу. Поседовао је тихи, разумни смисао за објашњавање ствари, који
се очигледно допадао Дагласу. Марта је сипала чај и пружила им шоље, испуњена бесом који није умела да објасни. Посао испијања чаја, међутим, прекинуо је посао планирања како треба да изгледа једна касарна Ваздушних
снага, само да се Даглас и Вилијем питају; обојица су поново постали свесни Мартиног присуства и ућутали су се.
„А да доведемо Каролину?“, предложио је Даглас.
„Не – мора да бар пола сата буде у оградици.“
„А зашто?“, протестовао је, некако сажаљиво.
„Такав је распоред. Бар за сада, ускоро ће већ почети
да се буни“, додала је Марта.
Каролина је већ зловољно мрмљала напољу; могли су
да виде како звуци нервирају Марту. Вилијем је пијуцкао
чај са очигледном жељом да што пре оде. Чим је спустио
шољу, скочио је на ноге. „Морам да идем“, саопштио је.
Марта и Даглас нису рекли ни реч да га одговоре. Стајао
је смешећи се, док су му плаве очи замишљено испитивале
Марту и Дагласа. „Хоћеш ли да се придружиш групи“, упитао је директно Марту. „Да ли да ти шаљемо обавештења?
Или би да још једном размислиш пошто су се ствари промениле?“
Ово последње, изречено на брзину, било је реакција на
њено нервозно ћутање. Дугим процењивачким погледом
одмерио је Дагласа, а онда се званично руковао са њим.
Изашао је, љубазно климнувши главом Марти.
„Каква група?“, упитао је несигурно Даглас.
„Дискусиона“, рекла је Марта кратко. Вилијем је већ
два пута раније навраћао овамо. Његово понашање увек је
било пријатељско, и нимало лично: Марта је и разумела да

он долази јер сматра да му је дужност и да је подржи и да
је охрабри да другачије гледа на живот. Била је на ивици
одлуке да се придружи групи у којој се разматрао прекид
са старим животом да би се – како је Вилијем неодређено,
али са убеђењем објаснио – могло прећи на суштину ствари. Реченица се допала Марти.
„Добро га познајеш?“, упитао је љубоморно Даглас. Посматрала га је извесно време ћутећи; подигла је обрве. Он
је поцрвенео и рекао одлучно: „Шта је за њега група? Политичка група?“
Одједном је одговорила агресивно: „Од првог дана нашег брака био си за то да не будем само домаћица и бринем само о деци.“
Били су на ивици свађе око групе, јер је љубомора била
табу тема.
„Па, нисам рекао да будеш“, пожурио је да се помири.
А пошто је она још ћутала, приметио је: „Схвати, Мати, ја
сам у државној служби, и морам да пазим. Знаш да је стари Џон изгубио посао због жене.“
Поцрвенела је и рекла, „Његова жена је пијаница, зар
није?“
„Па, у реду, Мати, али све морам да радим полако.“
„А пошто је, претпостављам, три четвртине мушке популације овако или онако запослено у државној служби,
онда се то чини згодним начином да вас ућуткају.“
„Али, Мати, ми треба да гласамо.“
„Гласате!“, подсмехнула се. Даглас је био збуњен. Гледали су се преко провалије која је била дубља него што су
били свесни.
„У сваком случају“, рекао је, расположеније, „биће толико пуно посла у новој кући, да нећеш ни имати времена.“
„Таман“, рекла је Марта. Добацио јој је запањен, несигурни поглед. Марта раније никад не би могла да одрапи
„Таман“. Нањушио је утицај енглеске инвазије. Али посебно узнемирујући био је њен тон, миран, потцењивачки и
фаталистички, као да је пристала на одавно предвидљиви
ужас.
„Па, зар ниси“, рекао је гласом увређеног дечака, „зар
ниси задовољна што ћеш имати своју кућу?“
Њене су се обрве поново подигле, и казала је: „Нема на
свету ствари коју више желим.“
А онда је праснула у смех, пољубила га у образ и одмах
се измигољила када ју је дохватио.
„Каролина“, рекла је ужурбано. Каролина је заиста почела да нестрпљиво вришти. Марта је изашла. Каролина је
ућутала. Онда је Даглас кренуо за њом. Марта је прошла
поред Каролине у спаваћу собу. На брзину, као извињавајући се, мувао се око ћерке, а онда је и он отишао у собу.
Марта је над креветом припремала ноћне ствари за Каролину. Бацила је поглед, затечена, када је он ушао; онда
се, изгледа, сетила да он има на то право. Посматрао ју је
једно време, а онда је прешао преко собе и загрлио ју је с
леђа.
„Недостајала си ми, Мати“, почео је.
Укочила се, али весело рекла – и то је први пут да је он
чуо ону топлу, пријатну разгаљеност која је чинила слику
о њој док ју је замишљао у војсци – „Ох, и ти мени.“ Окренула се и пољубила га је. Тренутак касније, извукла му се
из наручја и рекла: „Морам да окупам Каролину.“
„Ох, дођавола са Каролином“, зарежао је. „Хајде да
је заборавимо накратко.“ Изгледало је као да га није
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чула. Проговорио је увређеним гласом: „Где је моја
цивилна одећа?“
„Спакована је у твом сандуку. Да си ми јавио, извадила
бих је, опрала и спремила за тебе.“
„Није важно.“
Пронашао је неке старе фланелске кошуље, навукао
џемпер. „Лепо је поново бити у својој старој одећи – угојио сам се“, рекао је тоном којим је тражио разумевање.
Хитро је одговорила: „Ох, није то лоше.“ Али одећа му
је била тесна, помислила је како је дебео.
„Слушај, Мати, шта мислиш да ставимо Каролину у
ауто и одјуримо до Клуба на пићенце?“
Није ништа рекла, гледала га је, држећи Каролинину
спаваћицу у руци. Није могао да докучи шта мисли.
„Знаш“, рекла је опрезно, „ствари нису онакве какве су некада биле.“
Експлодирао је, дрекнуо, незадовољан: „Ајде, бре, не
буди такав давеж!“
Мржња која се спустила између њих била је тако јака
да су се обоје уплашили. Без иједне речи узела је џемпер,
оргнула га, изашла, подигла Каролину и стала поред врата,
чекајући, све онако како ради неко ко се повинује наредбама. Дошло му је да је ошамари.
Ћутећи су сишли низ степенице. У колима се спустио
задовољно на седиште возача, и рекао: „Како је добро поново возити стару крнтију.“
Она је изгледала као да је врло заокупљена Каролином
па су се, тако ћутећи, одвезли до Клуба. Када су скренули
ка Клубу, Даглас је зауставио ауто и погледао у зграду, нацеривши се. Стајала је иста као раније на својим зеленим
игралиштима, велика бела лепа кућа, врло достојанствена,
док ју је послеподневно сунце обасипало својом пуном
светлошћу. Поново је упалио мотор, пожурио ка њој, брзо
се паркирао, искочио, радосно се смешећи. Марта је уз њега тихо корачала ка веранди.
Док су се пели степеницама није га погледала већ је похитала испред и пронашла сто. Он је стајао на степеницама несвестан погледа који су били уперени ка њему. Лице
му се опустило у беспомоћном разочарању. Дугачка, дубока веранда била је препуна људи, као и увек; али осим неколико девојака које су се осмехнуле и махнуле му, све су
то била сасвим нова лица. Сивоплава боја Ваздушних снага преплавила је место као – па добро, ипак је рат! Дошао
је до Марте и незграпно се спустио на столицу. Марта му
је добацила кратак поглед а онда окренула главу. Добио је
некакву чудну жућкасту боју и тешко је дисао. Било је
крајње време да се врати кући; знала је, његова је младост
прошла као трен. Било јој га је много жао. Није желела да
га сажаљева јер је то у њој будило покајничку мајчинску
љубав. Концентрисала се на то да мисли како је ово тромо
црвено лице са размаженом истуреном доњом усном лице једног гимназијалца, али је свеједно чезнула да га теши.
Наручили су пиво, и жедно га испили, док је Марта Каролину држала уз себе. У стара времена, бебе Клуба би ишле
од стола до стола, из једног у друго крило. Сада су владале
уздржаност и затвореност у групе, саме себи довољне па
тиме и невољне да буду узнемираване. Неколико девојака
је дошло и поздравило се са Дагласом. Њихова свака друга реч била је сленг ваздухопловаца из чега је било јасно
да су им сада привлачније друге ствари од враћања старкељама са севера.
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Даглас је посматрао групу девојака са којима је толико
година плесао и забављао се а које су сада флертовале са
неколицином младих официра, па је добродушно прогунђао: „Почињем да схватам да је рат.“ Тужно се насмејао а
Марта му се, заузврат, насмешила са олакшањем. Боја му
се вратила у лице и сада је на њему стајао израз ироничног мирења са свиме.
„Морамо да кренемо“, рекла је Марта. „Време је да Каролина спава.“ Одмах је устао; било му је драго да иде.
Док су прелазили веранду, разне девојке су довикивале: „Па, Даги, како је у рату?“
„Не знам“, одговарао је расположено, „нисам ни стигао
до фронта.“
Када су стигли кући, Каролина није хтела у кревет. Била је одушевљена тиме што има тату, а њен је тата био одушевљен њом. Играо се са Каролином. Био је изненађен
осећањем поштовања које га је обузело према тој сићушној личности у коју је израсла. Када ју је спустио да легне, тешка срца је одвојио ситне нежне ручице које су му
биле склопљене око врата. Каролина се одмах узгегала на
ножице и почела да лупа по огради колевке, гледајући својим црним живахним окицама у тог новопридошлог мушкарца.
„Ову колевку не би више требало да држимо у нашој
спаваћој соби“, рекао је Даглас и одједном почео да је гура у другу просторију. Марта је ћутала; осетила је пробадање у грудима јер јој је ћерка тако хладно одузета; а онда се сетила да се ни њој, у ствари, никада није допадало
да дете буде са њом у соби; лакнуло јој је јер је узрок њене необјашњиве напетости – макар физички – пренесен
мало даље.
„Хајде да нешто прегриземо напољу“, предложио је Даглас, остављаући Каролину да протестујући дречи на веранди.
„Не можемо да одемо а Каролину оставимо“, рекла је
Марта истог тренутка. Зазвучало је као да је малтене за један поен у предности.
Седела је на ивици кревета, исцрпљено се нагнувши
напред, врло мирна, врло одсутна. Много се променила,
схватио је; и покушао да дефинише промену. Осећала је
његов поглед на себи и окренула се, погледавши га са изразом као да се брани, поцрвеневши уз покајнички осмех.
Он се одједном створио поред ње, стегао ју је у наручје.
„Па, Мати, било би лепо када би ти било макар мало драго
што ме видиш.“
„Наравно да ми је драго што те видим.“ Али, Даглас је
осећао да је њено тело круто у његовом загрљају. Као да
је ослушкивала. „Каролина није још заспала“, рекла је
упозоравајуће, што је значило да не може да се опусти да
води љубав док јој звуци и мешкољење детета играју по
живцима.
Он није то разумео, и рекао је круто: „Па, добро, хајде
онда да једемо.“
Брзо се извукла и кренула да спрема вечеру. Лежао
је на кревету ослоњен на лакат и читао или, пре, празним по гле дом зу рио у књи гу док је на та ла су гор ке
чежње мислио, Они тамо, на северу, они живе прави
живот.
Марта је зачас направила омлет и нешто поврћа на пари. Изгледала је изненађено и увређено када је изјавио да
то није јело којим се дочекује војник. У неколико огром-

них залогаја све је смазао и рекао, „А сада, да једемо људски.“
„А твој чир?“
„Ох, дођавола са мојим чиром.“
Каролина је заспала, опружена мирно у ћебадима, са
песничицама поред главице, а лишце јој је сијало.
„Идем да кажем комшиници“, рекла је Марта, и оставила га. Провела је извесно време у другом стану; слушао
је женске гласове и по први пут му је прошло кроз главу
да је Марта створила сопствени живот, са обавезама и одговорностима. Док је излазила оданде, чуо ју је како говори, „Ако хоћеш сутра да изађеш, само ми јави.“
„Ко је она?“ упитао ју је, покушавајући да покаже да је
заинтересован.
„Ох – има бебу“, одговорила је Марта неодређено.
„Је л’ ти пријатељица?“
„Пријатељица?“, упитала је Марта изненађено.
„Па, мислим, да ли се често виђате?“
„У ствари, и не волимо се, баш. Ал, она пази на Каролину када ја идем у куповину, а ја пазим на њено дете.“
„Хајдемо до Меграта.“
„Ох, не, не код Меграта“, рекла је Марта нервозно, а он
је поново љутито плануо, „Рекао сам, код Меграта!“
Хтела је да га сачува од још једног разочарања; а сада је
осетила злобно задовољство јер ће добити баш оно што је
заслужио.
На улазу у велико мермерно-и-улицкано сјајно предворје Даглас је застао, са дечачким, ишчекујућим изразом
лица. А онда му се израз променио. Меграт је, наравно,
био као кошница, препун Р.А.Ф-оваца. Ни један једини
створ га није ни погледао нити га поздравио. Стоички је
ишао напред, поред златастих стубова. Онда је спазио келнера кога је познавао и поздравио га као старог пријатеља. Индијац се наклонио и насмешио му се преко послужавника са пуним пивским криглама, рекавши како је лепо што се господин Ноуел вратио.
Даглас и Марта су ушли у велику салу за јело. Униформе... За њих двоје нашло се место у самом крају огромног
стола за којим је седела гомила људи и бучно разговарала.
Појели су једно од оних колосалних јела која су спадала у
најгора у целом, ратом намученом, свету, а која су била допринос јужноафричких хотелијера енглеској традицији
кувања. Даглас је јео упорно и са великим уживањем, једва говорећи.
„Па, ово ми је било потребно“, коначно је објавио спуштајући кашику, пошто је појео крушке спремљене на париски начин. А онда додао: „А сада ћемо да попијемо.“
Пребацили су се у салон и око један сат пили ракију и пиво од ђумбира док је оркестар свирао циганску музику.
Овај је оркестар био врло добар. Поплава избеглица пред
Хитлером донела је музичаре који су свирали сасвим другачијој врсти људи и који су, сада, свирали сећајући се Беча, Минхена, Хамбурга, Берлина.
Када су стигли кући, Каролина је била у скоро истом
положају. Поглед на ситне, медене ножице и ручице опуштене у сну Марту је увек преплављивао срећом. Покрила их је тешка срца, и отишла у спаваћу собу. Тамо је Даглас већ био наг: чврст млади мушкарац, врло беле пути,
са снажним препланулим рукама, коленима и лицем. Мувала се нервозно а онда је узела своју спаваћицу и кренула
да се пресвуче у купатилу.

„Немамо ништа од контрацепције“, објавила је некако
побуњенички, када се вратила.
„Е, то онда значи да си се лепо понашала“, рекао је Даглас, смејући се, надајући се. Ушла је у кревет поред њега,
као да се у соби налази гомила непознатих људи, увивши
се чедно до стопала у спаваћицу. „Узгред, је л’ јеси?“, упитао је, онако успут.
„Ни мање ни више од тебе“, одговорила је брзо а онда
се, поставши свесна апсурдности такве заставе феминизма, кратко, тужно насмејала.
Погрешно окуражен смехом, Даглас се окренуо, мунуо
ју је у ребра и рекао: „Хеј, Мати, ајде да рескирамо вечерас.“
„Ох, не, нећеш“, узвикнула је несвесно.
„А што да не? Баш би било лепо да Каролина добије
брата, да међу њима не буде велика разлика у годинама.“
„Ти уопште не видиш зашто не би требало да затрудним прве ноћи по твом повратку кући?“, упитала је крајње леденим гласом. Али, звучала је очајно.
Даглас је легао на леђа, руке прекрстио испод главе и
гледао у плафон. На лицу му је био ружан, бесан израз; после неког времена нацерио се иронично: „Е, стварно, нема лепшег места од куће“, рекао је најзад.
На то се у Марти пробудила зебња чија ју је мешавина
збуњивала, делом зато што није могла да се такмичи са
привлачном снагом његових „компањона“ на које је у
овом часу мислио; делом зато што се она понашала као
незадовољна женка која се час даје час одбија да се дâ; и,
делом зато што је размишљала да са њом нешто дебело
није у реду када га не жели. Угасила је светло. Цели кревет при дну запљускивала је месечина. Видела је, по први пут ове године, облик великог точка у прозору – мора да су га поставили јутрос. Изненада јој је дошло да
плаче.
Он се окренуо, и она је схватила да се ничим није
обесхрабрио. Натерала је себе да буде што је могуће више
податна; на њено изненађење, па чак и са извесним поносом, схватила је да он није у стању да уочи разлику између овог и њеног правог понашања. После, пун дечје нежности и захвалности која ју је вређала, рекао је: „Пазио
сам, Мати.“
„Требало је да ја мислим“, рекла је са извесном тужном,
али ипак надом. Ужасавала ју је помисао да би могла да затрудни.
Следећих неколико дана били су заузети разгледањем
куће, одлуком да им се допада, одлажењем на забаве и
њиховим приређивањем, посећивањем и примањем гостију, у интервалима и вођењем љубави. Била је напета од
страха да је прве ноћи остала трудна. Вратило се старо
осећање да је у замци; лоше је спавала, иако је целу годину дана спавала чврсто; поново је ноћу лежала ослушкујући музику са вашара и поново је била свесна сваког дамара свога тела, као да ће јој они вољно одати његове тајне ако се само буде довољно концентрисала. Онда је знала да није трудна. Сада је могла да се потпуно посвети новом задатку вођења велике куће, са четворо слугу, Каролином и мужем.
Одломак из романа
С енглеског превела Анђелка Цвијић
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.134–135
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Хуан Хосе Миљас

АНТИПРИЧЕ
1. ИСТРАЈНОСТ
Бележим, без изузетка, хемијском или оловком која се налази покрај рачунара у једну школску свеску, на линије.
Оловку понекад треба зарезати, што представља једну мајсторску активност која такође служи и за размишљање.
Међутим, најистакнутија разлика између ње и хемијске састоји се у начину њиховог страдања. Хемијска не мења изглед чак ни када је на умору. А за собом оставља толико необично трупло да нико не би рекао да је мртва да није чињенице да више уопште не пише, иако повремено неочекивано васкрсне и повуче неколико линија, чак и читав параграф, пре него што ће поново издахнути. Људи одбијају
да се отарасе празних хемијских, јер оне настављају као нове. Троше се само изнутра, на крају крајева, и увек окончавају издајнички, попут бутана. Оловка, са друге стране,
умире изнутра и споља у исто време, а за собом оставља
малено трупло, отпадак којег је лако решити се без икаквог
осећаја кривице. Тачка, нови ред.
Природа нам представља случајеве сличне овом са хемијском оловком. Ту је пуж, који стари без иједне спољне боре, без икаквог смежуравања. И нема потребе да се
зарезује сваки час: он сам, док живи, пушта рогове према
сунцу, пусти, пужу рогове1, а након што умре, ако нађеш
кућицу у некој саксији или рупи на дрвету, сачуваш је у
џепу и када стигнеш кући положиш је покрај покојних хемијских оловака. Имамо необичну страст према љуштурама, отуд и наклоност ка кутијама, пре свега ка сефовима. Има људи који скупљају празне бочице од лекова, што
је напослетку исто што и чувати хемијске без тинте, којима се могу писати само непостојеће песме, које су често и
најбоље.
Упркос свему, може бити да је достојнији егзистенцијални став оловке него хемијске, пужа голаћа него обичног
пужа, премда не остављају иза себе љуштуру за археологе.
Добро је зарезивати врх сваког јутра, упркос страху од посматрања како се нешто троши. Сложеност код зарезивања
јесте у томе што треба знати колико треба да се заоштриш
како би записао довољно јасно, а да се не поломиш пре него што завршиш роман или живот. Међутим, то захтева веома здраву вежбу савести, а можда и свести. Истрајност.
2. БОГ И ЂАВО
Имао је мој отац током неког времена вештачки инкубатор у кући. У питању је била једна дрвена кутија са стакленим поклопцем у чијој је унутрашњости, захваљујући посебним сијалицама, владала константна температура. Иако нам је дозвољавао да у мислима испитујемо направу са
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извесне удаљености, увек је било јасно да та играчка припада њему, исто као и електрични воз. Једног дана, изненада се појавио у кући са папирним фишеком пуним јаја
која је брижљиво поставио у апарат. Мислим да су се пилићи излегли након три недеље, а ишчекивање је било узбудљиво. Сећам се да сам се кришом смештао на тавану,
месту где је инкубатор стајао, и проводио сате размишљајући о тим јајима, покушавајући да замислим супстанце
које су се згрушавале у њиховој унутрашњости како би зачеле то необично биће са две ноге и кљуном које је за мене, упркос својој припитомљености, одувек имало нечег
нестварног, попут кљунара.
Често сам присуствовао рођењу пилића, које је најављивано кратким дрхтајем јајета. Затим се љуска у једном
тренутку лагано ломила, а потом се појављивала животиња, жута, влажна, збуњена. Најупечатљивији део тог недокучивог призора био је управо збуњени лик бића. Гледало
је са једне на другу страну са изразом лица као да је из метроа грешком изашло на Марс. Инкубатор није место за
долажење на овај свет.
– Само кад помислим да има људи који не верују у бога... – говорила је моја мајка покушавајући да одржи час
практичне религије.
Ја нисам говорио ништа, пошто се у кући неслагање са
теолошким изјавама сматрало веома недоличним, мада сам
веровао да пилићи из инкубатора имају све право овог света да буду загрижени атеисти. Можда су то и били. Међутим, с обзиром на то како су се ствари одвијале за ове сироте животиње, снабдеваче диоксином, може бити да су
завршиле верујући у постојање ђавола. То је моја мајка такође тврдила у својим последњим данима, када је сазнала
за напредак генетичког инжењерства:
– Само кад помислим да има људи који не верују у ђавола.

3. ОНО ШТО ОКО ВИДИ
Не знам да ли пратите ово питање тамне материје, али уверавам вас да се показало узбудљивим. Ситуација је мањевише следећа: изгледа да је 90% материје од које се универзум састоји невидљиво, отуд и назив тамна који јој научници дају. Дакле, управо у овом тренутку открили су да би
неке елементарне честице које се називају неутрини могле
бити првобитни састојак ове материје. Неутрини се не могу видети, не могу се додирнути, омирисати, немају електрични набој и путују брзином светлости; поред тога, пролазе кроз тела а да их нити оштете нити укаљају. Међутим,
научници почињу да сумњају да они имају масу. Делује као

неодржива противречност да нешто што се дефинише одсуством материје, барем на основу појма материје који се
гнезди у колективној машти, има масу, али тако је, или ће
барем ускоро бити тако, шта да радимо.
Заправо, ви и ја смо суптилно повезани тамном материјом чији смо део; самим тим, она прелази преко нас, односно пловимо у њој као комадићи шунке у маси за крокете; та материја је она која одређује густину космоса, иако
се, за разлику од бешамела, не спознаје чулима. Другим речима, тела, било да су небеска или животињска, нису ништа више до угрушци на једној обимној свеукупности.
Мене заиста уопште не изненађује ово откриће. Одувек
сам сумњао да је у животу човека важније оно што се не
види: погледајте савест, која не заузима, наизглед, ниједно
место унутар тела, а са друге стране може да те доведе до
лудила. Оно што ме зачуђује јесте то што најсјајнији састојак стварања називају тамном материјом. Односно, за нас
тамне, и планине и звезде и сателите. Тамно је управо оно
што видимо: анђели су прозирни, тако кажу, а са друге
стране су пуни светлости. Око опажа само таму.

4. БИБЛИЈА
Ми смо деца приче, тако да, када су нас у давно време протерали у стварност, нисмо потицали само из материце, већ
из једне приче или скупа прича које смо после потанко
препричавали у одбојном простору судбине, како бисмо се
осећали као код куће. Ми смо, дакле, деца Снежане и маћехе и вештице и патуљака и џина људождера, али такође и
Едипа и његове мајке, чак и Адама, па смо стога и Авељева браћа, премда углавном Каинова. Саградили смо Вавилонску кулу и Емпајер стејт и грађевину Беле куле упркос
Богу, који је настојао да нас збуни како не бисмо досегли
небо нашим скелама, где смо чекали избезумљени, јер ми
смо такође и богови и демони и та глиста, caenorhabditis elegans, са којом смо већ успели да поделимо 36% нашег генетског понора. Колико ствари.
Мењају се прилике, свакако, али у овом тренутку стварања ми настављамо да спавамо са својом мајком и да зачињемо Минотауре са зверима које водимо у кревет или
лабораторију, свеједно. Ту су муве са очима на ногама, мишеви са ушима на леђима и овце клониране у свом лавиринту. Не недостаје нам ништа, чак ни лековити напици
који успављују, или они који буде, или они који нас, гојазне прљавце, претварају у стесане принчеве без panniculus
adiposus2. А ту су и пилуле за мушкост и оне за добијање
шесторки и оне које уклањају глад или тугу и оне које нам
враћају обећану косу.
Спавамо у феталном положају, како бисмо се вратили у
материцу. Али када се пробудимо не престајемо да препричавамо бајке или хорор приче (оне су исте) како бисмо се
вратили у мит. Свет је већ, коначно, прича. Ма каква прича: Библија, Библија у тврдом повезу, са својим пошастима.
5. РЕЧ О МЕТОДИ
Ових дана имам горушицу а изгубио сам и наочаре. Трудим се да то стрпљиво подносим. Веома сам методичан у
свему, чак и у патњи. Због тога је двостуко непојмљиво ово
око наочара: увек их остављам на истом месту када их скинем, како их не бих очајнички тражио по читавој кући.
Ако ми не висе на носу, могу бити само на умиваонику или

на ноћном сточићу. Дакле, јуче сам их тражио, мада без успеха, на овим алтернативним местима.
Не знам шта се могло десити; тако да ми након 24 часа
покушавања да утврдим шта се догодило са њима, на памет
падају само фантастичне ствари које би објасниле њихово
бекство. То је оно што ми, исувише педантни људи, радимо, када метода закаже. Не преостаје нам ништа друго
осим да се окренемо натприродном. Заправо, измолио сам
седам узастопних Оченаша, што је моја мајка радила када
би изгубила напрстак и заиста сам нашао седам напрстака,
али ни трага од наочара. Боже мој.
С обзиром да не видим добро, прорадио ми је желудачни пожар, што се углавном дешава у ситуацијама беса.
Обично се трудим да се не љутим, јер је гнев изразито тежак за систематизацију а затим изазива нежељене последице по организам. Премда ја, у оваквим ситуацијама, увек
тражим утеху у идеји да је тело систем и да се као такав
креће по ритму методе. Није увек тако, то већ знамо, отуд и
уопштена појава болести и неуралгија које изгледа да не
поштују правило. Осим у случају моје мајке коју је болела
глава када је требало да падне киша. Мене муче пробадајући болови без атмосферске пратње. Највише што сам постигао јесте да се ударим у чело када је олуја, али није исто
рећи да ће падати киша зато што ме боли глава и да се ударам у главу зато што пада киша.
Другим речима, мојој мајци, која није имала ниједан
метод ни за шта, ишло је боље него мени. Губила је само
напрстке, које јој је проналазио Сан Антонио, и није знала
шта значи имати бол у стомаку. Што се неуралгија тиче,
видели смо већ да су то били управо атмосферски феномени. Ни по чему не наликујемо једно другом.
Са шпанског превела Марија Панајотовић
У оригиналу, дечја песма о пужу: Caracol quiscol, saca los cuernos al
sol… – Прим. прев.
2
Јастуче, слој поткожног масног ткива. – Прим. прев.
1
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ПОЕЗИЈА
Данко Даничић

НЕЛАГОДНОСТ
Живот се састоји од малих недовршених усамљености.
Гужваш га као непослато писмо у нервозној руци,
дискретно га премећеш из џепа у џеп –
тамо где ће мање да жуља.
Има ли сврхе дописати понеки ред,
судбини рећи неколико присних речи
као ћутљивом пријатељу уз пиво које се млачи.
Задобити наклоност немирних снова
као што усамљена силуета чамца у сумрак
улива поверење мирној реци
па јој она допушта да уским шавом зацели
слатководни месец на свом лицу.
Увек кад се пробудиш у овој улици, заузмеш
исти облик, посегнеш за истим покретима, за истим
гласом,
јер треба бити самерљив са задатим изгледом
и сопственим документима – да би те познале птице,
и сунце, да избегнеш непријатне молбе просјака
и избеглица,
да би увек на исти начин продавцу на углу рекао
„добар дан“ и „добро вече“, да би, најзад,
припитомио живот збуњеног незнанца
у сопственој кожи.
Та самоћа које се хваташ, само је облик тишине
прикладан људском коришћењу,
чапљаста сојеница на кратком даху,
и док се пренеш, већ порука пуни етар поноћног радија:
Поспана ноћ ће заменити светове.
Нећеш знати ко је певао, заборавићеш да си ишта имао
не препознајући тонове црних дирки у куполи
смалаксалог неба, док ти нежељено наследство
непрестано расте у рукама.
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ЧЕЖЊА
Затворио сам очи, дан се склупчао
крај ногу, видно поље се враћало
као запрега са поља.
Начуљио сам уши у недоумици
слутећи избочине боја које се гурају
у спектру као у кутији шибица
која око себе шири
фосфорни задах паљевине.
Ово је био један од оних дана
Када нисам знао шта радиш,
Нисам желео да се померам,
Није имало сврхе туговати.
Неопране шољице од кафе,
скривале су нам судбине
у скорелом талогу.
Гласови бежаше високо,
у замраченој позадини висећи
као цркве обешене о крстове.
Књиге су стариле неотворене
са својим непотребним тајнама:
Недокучиво остаће недокучиво
у свим писмима и мејловима који певају
уместо напуштених сеница и косова.
У кори стабла пуцкетала је неподношљива чежња,
ускладиштена као светло за мудру даљину.
Оно исто светло које спокојне годове
држи на окупу и од моје мале вечности
прави порције свакодневне радости и тескобе.
Да ли га је преостало још довољно
да се крене на пут?

ЧИТАЊА
Драгана Белеслијин

ЖИВОТ
ЖИВОТИЊА
И ДРУГИХ
СУБЈЕКАТА
Владимир Копицл, 27 песама:
тенкови & луне, Културни
центар Новог Сада, 2011.

Није нека мудрост у наслову најновије песничке књиге Владимира Копицла ишчитати алузију, прозивање,
поигравање са модернизмом. Можда и
одбројавање, ако се после 87 песама
Миодрага Павловића у обзир узме да
Јудита Шалго тражи само 67 минута,
али наглас. Наслови циклуса – „Тенкови“ и „Јежева кућица“ – ту су да маркирају две групе кључних протагониста Копицлове поезије – машине и
животиње. Први стих песме „Тенкови“, која отвара збирку 27 песама: тенкови & луне објава је сукоба: „Овде су
дошле све срне, да би попасле тенкове“. Исход је известан, то је онај префикс по који не оставља милост ниједној цеви, ниједном точку, ниједном
шлему. Какав отклон у односу на тиху
смрт срне у песми Томислава Маринковића „На појилу“! Није то, дакле,
претпостављање непосредног, рустичног живота футуризму. Није ни прозивка хармоничне природе као љупког, ретко кад нарушеног декора, напротив: песник амбивалентног респекта према технолошком напретку
(што је до изражаја дошло у претходним књигама), чији је протагониста
неретко киборг, са незанемарљивом
дозом метатекстуалне пренаглашено-

сти и иронијског отклона сада пева о
ружама („Руже“), дрвећу и шуми
(„Учитељ“, „Шума, срећа“...), језеру
(„Зима, језеро: реч по реч“), небеским
телима, деловима дана, метеоролошким појавама, осмишљавајући, мултиплицирајући алогичне, смеле и понекад тешко спознатљиве везе између
многобројних семантичких јединица
којима поемично распричаних 27 песама удахњују свежину у мотивски ионако садржајан бревијар Владимира
Копицла.
Како уочава Васа Павковић у поговору књиге, песник је другом по реду
песмом „Киша, гранчица“, „успоставио митски оквир збирке као универзални фон целине“. Заиста, има ли
химничнијег односа према животињи,
љупкије бриге од оне коју Творац исказује у епизоди „Нојева барка“ СФ серије Постање? Али, уједно, дилема: „
јер можда барке ни не буде, ни потребе за њом,/ сем да се нечему подари
још једно сувишно име?“ Тако барка
постаје не само ризница различитости
нити јемац репродукције, него и временска машина која убрзава мутацију,
чудотворна направа која трансформише бића. Степен очекивања животињских еволутивних процеса варира од
благог оптимизма у погледу једноставних али људских радњи које и даље чувају животињску инфантилност, па
све до сложених мисли и исказа који
чувају свест о инволуцији. Док у песми
„Тенкови“ читамо „ту погнут стојим,
блејим, као сва друга стока“, дотле о
срозавању људског бића очовечавањем сведоче срна, жирафа, јеж и други субјекти а понајпре, после сове и
њеног избора, по мудрости прослављене птице („Косово поље“, „Зима, језеро: реч по реч“, „Знање“...).
И нема предвидљивости: као што
бисмо могли да, читајући Копицла, изненада замислимо птицу грабљивицу
у љупкој пози или срну гвоздених зуба
како се злослутно цери, тако исто, у
пролазу, јеж, фигура виђена као домаћинска, привржена дому, из непознатог разлога и правог увода, једном
речју, in medias res, искорачује из бајке
у песму на несвакидашњи начин: „Јеж
који је пролазио туда забодде му/ своје
бодље у леђа и рече: Ето ти.“ И док се
канимо да у том осветничком ето ти,
које песник још зове „глас извесности“, тражимо објашњење поступка,
наратор, јер о њему је реч, изненађује
нас својом псеудомотивацијом: „И то

се зове давање, кад боли и не боли.“
Или пре – наравоученијем, басниним
крајем који ће у песми бити замајац
радње. Сваковрсне деривације, понајпре формално уочљиве у анадиплозама, карикама које повезују две или више целина (нпр. Туга, истина) али и
затварају песму у некакав круг (барку?), одликују зоо-врт Владимира Копицла. Тако ће се у песми „Киша,
гранчица“ изненада, у последњој строфи, песник вратити по жирафу уведену у другом стиху прве строфе. Не случајно, јер се на тај начин деформише,
карикира наречена мотивација до које прво лице песме и те како држи. То
што субјекат, запљуснут многобројним сензацијама, сликама а понајпре
цитатима, изненада изгуби дах и скрати реченицу да би одмах отпочео наредан исказ, то само значи да ће се у
једном тренутку изненада вратити изгубљеном сингулару, да ће га опет третирати као централну фигуру. Та многострукост, напоредност биљног и животињског света, као, уосталом, песничких реквизита из окриља мртве
природе, биће знак постмодернистичке произвољности, ругалице модернистичкој искључивости: „Једном, постаћу плурал, лице свега без судбине“, каже песник, „та стара свеопшта крпа
повесно похабана“.
Тамо где се на сав глас не обзнањује гутање егалистичке пилуле, играће
се љупко, дечје инфантилно, на карту
фантазије: играће се жанровима –
химнама, народњацима, именима, стиховима познатих и мање познатих песника, насловима књига историчара
уметности, поукама, фразама, флоскулама. И чиме све не: играће се бићима
љупко изнедреним из митологије или
бајке: сиренама, хермафродитиним јежићем који је „сопствени отац а понекад и мајка“, играће се боговима, фигурама Других и других. Отуда шума,
као нужно стециште свих креатура из
доњег и горњег света, али и као симбол симбола. Пошло се, чини се, од
природе као храма, а дошло до деградације, светогрђа, до бласфемичне потраге за новим уточиштем, виђеним,
или боље, опетованим (видети песму
„Дечак“ у збирци Смернице) у ваздуху:
„срећом, он никад не пита зашто је дубока шума, јер он је само дах ничега,
свачија пространа кућа.“
С друге стране, ако пристанемо да
поезију Владимира Копицла сагледамо
у свој њеној наративној захтевности,
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онда нам остаје да њеног казивача читамо као Творца, оног који шаље кишу
и припрема путовање животиња.
Оног, дакле, постмодернисту који гледа бркове на Монализи, који се на себи својствен, пост-начин, игра свим
расположивим знамењима која налази у природи, китећи њима своје протагонисте: ако соко у песми „Гледано
увис“ хода по планини, уместо да лети,
то ће бити „правдано“ биоценозом чији је он део и која окупља животиње
које се по планини веру, али ће свакако у модусу натурализовања у исти
мах бити видљиве примесе оне љупке
далимиверујете лудорије писца сликовница.
Киборзи, кентаури, ако то нису
прејаке речи за представнике извесних
телесних симиларитета са другим врстама – а песник о коме је реч давно је
рекао да кост птичје ноге одговара нашој пети – носиоци су потраге за смислом живота, смрти и разоноде, за тумачењем авантуре и можда баш они,
као они лавови из истоимене старе Копицлове поеме, имплементирају и сâм
стерео-систем у слику нашег тела. Чак
и људска бића аутор хвата у међуфази:
ученица седмог разреда, начета болешћу и кашљем, као и оним чега код ње
још увек нема (Ex nihilo); затим млади
песник који још „није име“, који то тек
треба да постане, који је „између истока и запада“, дакле, неопредељен у више праваца; следе Асиметрични Други,
Девица која „своје вече чека“, пастир
који нема своје стадо, па дакле ни занимање; то је многогласје, као стратегија: „Једном, постаћу плурал, лице
свега без судбине“ („Судбина, хоби“).
Има свакако наших песника чији
позив веродостојније одговара оквирима жанра лирске песме али нема,
сложиће се сви тумачи поезије Владимира Копицла, појаве сродне његовом
гласу; нема, зашто не рећи, тако бесрамног постмодернисте међу поетама, нема таквог конструктора ишчашених лица, појава и призора, голобрадог циника заљубљеног у конструкције и метаконструкције, у пошасти и дух ништавила, у деструкцију и
аутодеструкцију модернизма, у опрезни, хотимични, прорачунати надреализам у којем читамо столицу, али и
гротескна гладна уста која нам нашироко објашњавају зашто исту не гутају, која нас терају да, свим својим расположивим и подгојеним воајерским
оптимизмима, уживамо у невиђеном.
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Анђелка Цвијић

ПРЕОСТАЛЕ
КАПИ ЖИВОТА
Мирко Демић: По(в)ратнички
реквијем, Агора, Зрењанин, 2012.

Постаје ли зло разумљивије ако се
смести у координате измишљене географије једно је од главних питања са којима се суочава По(в)ратнички реквијем,
најновија књига једног од наших најбољих прозних писаца, Мирка Демића.
Да ли у непостојећим границама зло
добија своју, можда утемељенију, универзалност или тако ограђено појмовима измаштане територије уистину показује сву рањивост и тегобу онога који то
зло анализира?
Демићев По(в)ратнички реквијем
(издање зрењанинске Агоре, 2012), поред ове дилеме и жанровски лавира, мада је писац поднасловом – (Етно)роман(ијада) – прецизирао своје дело. Реч
је, наиме, о епистоларној прози која и
поред неуједначености може одлично да
функционише и као снажно тематски
одређена збирка прича али и, у повеликом временском распону, као мозаички
утемељена романсирана повест, од Хомера па наовамо, о вечној немоћи и тескоби поратничког повратништва на
родну груду.
Читање овог дела у кључу романа даје, ипак, много снажнији коначни ефекат
али и прецизнији увид у ауторов таленат
да закорачи у веома тешко приступачне
лавиринте људске свести у ситуацијама
када је, истовремено, раздиру амбивалентна осећања: страх – храброст, кајање – узнесеност, понижење – самовеличање или понос – стид.
Несебичну помоћ, међутим, Мирко
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Демић у овоме има од, код нас не тако
често виђеног, језичког богатства уз чију је дарежљивост По(в)ратнички реквијем уобличен у прави извор углавном
успешних (у много су мањем обиму неделотворне и уочљиво фалш-натегнуте)
и болно прецизних сентенци о човековом постојању, судбински ироничним
преокретима и разлозима борбе за то
постојање, победама, поразима и, најзад,
о ономе заправо најважнијем – о смрти
коју смо обгрлили још за живота.
У својим филозофемама, назовимо
тако ове мисли којима је По(в)ратнички
реквијем крцат, Демићев роман нас у неким одјецима подсећа на Дервиш и смрт
Меше Селимовића, дело препуно унутарњих сучељавања, суочавања и дилема
како у односу на своје одуховљено Ја тако и на историјски, социјални и политички миље у чијим се замкама, медитацији склон, главни јунак копрца.
Миље у којем се креће повратник Демићевог романа, учитељ Симеон Малобабић, је и симболично и алузивно сасвим прозиран: иако је ауторов „изабраник“ смештен у измишљену Бабанију која географски припада Комшилији али је
по већинском националном саставу чине Сусједстанци, јасно је да је у делу реч
о Банији, Хрватској и Србији. Писац ово
препознавање као да и прижељкује: и
крајње површном читаоцу, ако не до сада, отвориће се очи када у По(в)ратничком реквијему сазна да је главни град
Комшилије Загробје.
Мирко Демић даје и тачне временско-историјске међе: Бабанијци (Банијци) су 1995. године, у жељи да побегну
од ратног пакла у који су ушли Комшилијанци и Сусједстанци (Хрвати и Срби), у непрегледној избегличкој колони
кренули у Сусједстан (читај Србију) који је, потом, 1999. бомбардован... Неки су
се снашли, неки не, тек – после бомбардовања, наш главни јунак се враћа у родни крај и стиже на згариште своје куће у
Сврачјем закутку.
Одатле, чекајући да му као повратнику Комшилијанци изграде нову кућу (сада мању јер му је, у међувремену, у Сусједстану жена умрла а ћерке му се удале
у сусједстанска села и не пада им на памет да се враћају), Симеон Малобабић
епистолама своме најбољем пријатељу
сведочи о по(в)ратном времену и људима по(в)ратницима.
Једна, главна тема са изобиљем подтема и ликова – за прозног писца права
посластица. Дилема зашто је Демић изабрао симболику уместо правих назива

може се објаснити тиме што би, у супротном, добио чисти реалистички роман чији би ефекат, по последицама
овог (и сваког) рата судећи, највероватније деловао као драње коже са живог
човека. Може ли се, дакле, као да се питао, другачије сведочити о мржњи и убијању а да се много не одмакне од стварности и, притом, постигне „мекши“,
„сварљивији“, универзалнији а по склапању корица прочитане књиге, усудимо
се да кажемо, књижевним критеријумима мерено, чак јачи ефекат?
Из тога што је у По(в)ратничком реквијему превагу однела симболика роман је својим највећим делом добио
краткотрајни отклон, предах од свакодневице; истовремено, лаким препознавањем координата сачуван је дах за мукотрпни, тегобни узлет ка још једном искуственом, али и романсијерском сведочанству са овог тла на којем нам се, са
свим преживљеним током векова, чини
да и не живимо већ да смо негде другде,
у измишљеном простору и времену.
Симеон Малобабић је из Бабаније избегао у пуној животној снази; у њу се вратио, по завршетку рата, као скрхани, сломљени човек који понекада и не зна да ли
живи живот или живи смрт. Његови монолози су гномични; такви су, добрим делом, и дијалози Бабанијаца. Све њих,
углавном старце и старице, Мирко Демић
је својим избором симболичног територијалног рама претворио у митолошке јунаке који, несрећни и немоћни да се у души сврте, тумарају Бабанијом, надгорњавају се и између себе и са Комшилијанцима, цедећи из онога што им је преостало
још понеку кап животног сока.
Зато су епистоле које Симеон Малобабић одашиље из Бабаније своме пријатељу углавном посвећене, поименце, у
наслову, сваком од оваквих јунака; у том
смислу, роман Мирка Демића има поред
Малобабића више главних личности.
Међу њима се издваја Василија, удовица
која држи кафану и својим је здрављем,
физичком једрошћу и психичком припремљеношћу на недаће представник
оних жилавих бораца који не престају да
се сналазе. Ту је и Стевица, предратни
радник у рафинерији нафте, заклети
контраш који тражи – кад не дају, а кад
нуде – не узима, и који се, свом инату захваљујући, изборио да се на личној карти потпише глагољицом. Па, онда, и Тодор, који се прави Тоша и тера своју
правду уз лукаво гесло „сви ме знају али
ме нико не познаје“, и ратни профитери
Емил (Комшилијанац) и Миле(та) Су-

сједстанац које је рат сместио на супротне стране а мир спојио у лоповлуку...
Бабанија не може ни без турбо-попа
који је у вечитој журби, који не стиже ни
да поприча са паством али стиже да из
њених руку прими паре или нешто у натури; а не може, изгледа, ни без баптистичких мисионара којима Бабанијци
верују док помоћ дају а када она нестане,
све су мање верници...
Сваком од ових јунака Мирко Демић
је посветио по причу: и сваки је оличење
једне под-теме која се обрађује у роману.
Сву тугу и сву невољу писац је, тако,
рекло би се на равне части, прерасподелио
по личностима По(в)ратничког реквијема
па се кроз њих у књизи говори о узроцима
рата, о наравима сукобљених народа, о
судбинама мешовитих бракова, о ратним
профитерима, ситним и крупним, комшилијским али и сусједстанским, о презиру
према избеглицама и у Комшилији и у Сусједстану – у прву их нико није звао да се
врате, из друге их нико није терао да избегну па их чак назову и усташама...
У целоме том вртлогу људи из Бабаније, по(в)ратници, сударају се у пролазу, јер вере за дуже дружење а камоли
пријатељевање немају нити желе да се
друже; неповерљиви, цинични, подругљиви, уплашени, застрашени, повијених глава, покуњени, уморни од свега...
говоре кратко, брзо, више прећуте него
што кажу, а што не кажу нагађа се.
А Мирко Демић ни Комшилијанце
ни Сусједстанце, па ни њих, Бабанијце,
не штеди у својој књизи. Чемеру упркос.
И не треба.
Јад и бол са свих страна, са оне победничке и са оне поражене, из којих одједном али незаустављиво јурне нада за
опстанак, константе су По(в)ратничког
реквијема. Оне проистичу из баналности
зла које је, као увек и као свуда, и овде
оставило своје девастирајуће стопе.
У једној својој епистоли Симеон Малобабић ће стога закључити да су сви актери део „заједничке сусједстанско-комшилијанске трагедије. Или трагикомедије?“
Ко је, међутим, њен аутор, њен драматург, њен сценограф и њен режисер?
Да би се колико-толико добио одговор
на ово питање, баш и треба причати, и
писати, о злу. Језик, ипак, није тако беспомоћан како главни јунак Демићевог
По(в)ратничког реквијема мисли. Иако
шкрт, и не увек најбољи хватач наших
мисли, он ипак говори да се, када се једном спозна његова баналност, са злом
мора ухватити укоштац. Макар то било
и у Комшилији и у Сусједстану.

Иван Радосављевић

ЗВЕЗДОКРАКА
НАРАЦИЈА
Зоран Петровић, Угарак,
Геопоетика, Београд, 2011.

Најупечатљивију особеност романа
Угарак Зорана Петровића свакако представља одлично осмишљена, веома делотворна основна приповедна ситуација. У
њеном средишту налази се наратор, који последњу ноћ свог живота проводи
пред нашим очима, приповедајући. Из
тог средишта звездасто се одвајају наративни рукавци, зраци приче, односно,
причâ које својим преплитањем и уланчавањем сачињавају ткиво романа.
Први од тих звездастих зракова припада оним приповедном поретку који је
„пред нашим очима“, односно – траје у
времену приповедања, смештеном у
средњи век. У том романескном рукавцу
налазимо приповедача, дијака (калуђерског приправника) Андреја, који покушава да одржи слабуњаву, мокрим дрветом заложену ватру тако што је подлаже
сопственим списима и цртежима, знајући да ће га на крају, кад изгори и последњи лист хартије, напасти и убити вучији
чопор, који читаве ноћи кружи око његове пећине и приближава му се.
Други зрак доноси причу из блиске
прошлости у односу на тренутак приповедања: тиче се испосничке свакодневице у којој Андреј живи са двојицом старих калуђера примајући њихове поуке и
нејасно ишчекујући почетак изградње
цркве на оближњем месту где посвећени
камен-темељац сведочи о некадашњем
постојању ранијих храмова. Овом наративном току специфичну динамику
обезбеђује разлика у учењима двојице ка-
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луђера, будући да је један од њих правоверни припадник православне цркве,
док је други покрштени богумил, који се
није до краја одрекао својих некадашњих
схватања. Дијак Андреј и сам је бивши
богумил, а једном од средишњих тема у
овом приповедном току чини његово лавирање између правилима и светим књигама строго омеђеног православног учења, и слободнијег, човеку ближег, морално истанчанијег учења богумилства.
Трећи приповедни зрак сеже нешто
даље у прошлост, у време приповедачевог детињства, а бави се прогонима које
је претрпео његов отац и очевом смрћу.
То је доба коначног искорењивања богумилске јереси у Србији, доба систематског и бруталног одстрањивања припадника заједнице која има третман страног
тела у националном ткиву. Осим предочавања историјске епизоде коју тематизује, овај приповедни правац читаоцу такође пружа увид у рана формативна искуства лика наратора, и у елементе заплета који објашњавају његов садашњи
положај и нарочиту природу односа који има са једним од својих тутора.
Четврти и пети рукавац приповедања одлазе најдаље у прошлост, говорећи
о Душану Силном и његовим наследницима у лози Немањића, као и о неуспешној просидби германске принцезе Јелисавете, која радије бира смрт него уговорени аристократски брак без љубави у
далеким, незнаним варварским гудурама. Упадљиво је елегантно и функционално решење којим аутор уводи у приповедање ове временске удаљене и за
главни ток радње фактички невезане наративне токове: Андреј их чита или их се
присећа са папира које читаве ноћи спаљује на својој малаксалој ватрици.
Поред изванредно вешто укомпонованих приповедних праваца и разноликих елемената фабуле, Зоран Петровић у
Угарку бриљира и у домену језика и стила. Благом архаизацијом израза он средњовековни свет романа чини уверљивим, чулно заснованијим, опипљивије
представљеним у читаочевој машти. Но,
ту архаизацију он задржава на нивоу
уметничког организовања савременог језика, не препуштајући се документаризму језичке археологије. Из таквог поступка резултира префињено и питко
уобличен текст чију убедљивост читалац
тако лако прихвата да је у истину примећује једино у негативном смислу, то јест,
по одсуству било каквих исклизнућа, тешких ефеката и сувише очигледних интервенција. У потпуности и на примерен
/52/

начин подређени сврси приповедања, језик и стил Угарка недвосмислено сведоче о виртуозности с којим Петровић следи и спроводи своје основне замисли.
Мада је наоко у тематском (историјско-религијском) смислу прилично уско
заснован, далеко од тога да ће овај роман
привући само религиозне читаоце, или
оне са нарочитом занимањем за националну историју. У оквирима фабуле коју
је дефинисао Зоран Петровић актуализује неке опште, вечне теме које су једнако изазовне и важне читаоцима свих
епоха и предилекција; то су теме које
укључују однос према оностраном, али и
питања која се тичу морала, суочења са
смрћу, осећајности, сучељавања друштвених већина и мањина и тако даље.
По свему томе, Угарак представља за савременог читаоца несумњиво релевантну лектиру, занимљив и оригиналан роман који припада првим редовима наше
савремене прозе.

Бранислав Живановић

РАСПОЈАСАНА
ДУБИНА
МЕЂУПРОСТОРА
Горан Коруновић, Река каишева,
Народна бибилиотека Стефан
Првовенчани, Краљево, 2012.

ЈА. – Мрети на рекама варвара.
Артур Рембо
И песма реке је свежа и јасна.
Гастон Башлар

Поезија другог песничког рукописа
Горана Коруновића (1978), Река каишева, језички je богата, барокне разбоко-
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рености, флуидна у оживљавању и сугестији жанр-слика које је претежно
испевао безлични, објективизирајући
ентитет. Песник некада посеже за непосредним догађајем, који опсервира као
учесник или чешће као дистанцирани
сведок, а некада настоји да де/рекомпонује предметну стварност и од тих крхотина сачини вишеслојни и вишезначењски свет где ти фрагменти постају
доминантни. На тај начин песник као
да сугерише да стварност није увек оно
што нам се чини да јесте и како јесте, те
да је суштина заправо баш у тим „недељивим остацима“, а да промена визуре
омогућава да се проблематична стварност и њена драма што боље сагледају.
Ово се постиже произвођењем ефекта
реалног у низовима слика и призора, у
колориту свакодневног живота и његових одјека који изричу и дескрибују
свет, док чврстину обриса стварности
преиначује наглашено метафоричним
и ироничним радом језика и његовом
посредном спекулативношћу. С тим у
вези, рекло би се да је главна јединица
песничког рукописа Горана Коруновића слика, прецизније, вишеслојна слика, са претензијом да поред визуелног
захвати и остала чула.
Иако прожета ироничним тоновима, овде не недостаје емоција, док сложена песничка рефлексивност овим
текстовима даје снагу продубљеног и
снажног говора о свету у којем живимо. Ако бисмо говорили о субјекту
збирке, онда би требало рећи да је субјект збирке језик који пева са повлашћене позиције, иако се стиче другачији дојам када је реч о паратакси песмотворног говора, минуциозним детаљима свепрожимајућег и свеприсутног али неухвативог песничког
гласа. Наговештај реченог можемо
пронаћи у моту збирке, у стиховима
А. Б. Шимића: „О што да пјевам о
свом тијелу и о себи? / Ја сам ријека /
течем / И негдје преко дана или можда сати (не знам) / стоји моје море“.
Другим речима, песник је попут хоризонтале на чијим се бридовима у прозирним и тамно метафоричким исказима огледа стање света и изриче
ауторефлексивна симбиоза фикционалног и реалног.
Граматика објективизације је оно
што доминира и тек у неколиким песмама јавља се песничко Ја које је наспрам света, захваћено његовим ударима, његовом културом, контроверзама,
несагледивостима и неухватљивостима.

Динамика Коруновићевог новог песничког рукописа реализује се у осветљавању спољних и унутрашњих конструкција реалности, у меланхоличној
осетљивости за непостојаност и променљивост ствари, као и у ироничној
упитаности о стварима бића.
Ако је претходном песничком књигом, Гостопримства (2011), промишљао феномен смрти, овом књигом
пропитује простор између живота и
смрти. Уводећи нас у први од четири
циклуса збирке, „Мале опасности“, песмом „Уместо увода“, са мотивом офелизације, Коруновић се хотимице надовезује на претходни рукопис, одређује
међаш нове песничке збирке, да би затворио мишљу о наговештају живота у
пренаталном стању (песма „Недељиви
остатак“).
Будући да пева од негде између живота и смрти, не можемо са прецизношћу да одредимо ни да кажемо одакле
заправо допире песнички глас ове
збирке. То између има одмерену ширину – тридесет једну песму, од којих је
неколико састављено из два или три дела. У питању је нит или линија чија тананост услед тога што почива између
ни не може да се измери. Тиме песник
као да нам говори да истовремено ова
линија има дубину. Могли бисмо рећи
да из такве дубине пева и Горан Коруновић. На овај начин смо разрешили и
тему, односно преокупацију Коруновићеве нове песничке збирке – између –
међупростор где се прожимају живот и
смрт, рађање и умирање, узлет и пад. У
овакав концепт се уклапа и наслов песничке збирке, Река каишева; синтагма
која сугерише оно што можда и одликује Коруновићев песнички говор: дубина песничког израза насупрот његовој ширини. Коруновић се овде декларише као заговорник песништва као
уметности која не настоји да распевава
и описује предмет поетисања, него да га
представља, што би озбиљна поезија и
требало да чини.
Ако смо рекли већ да је песник једна врста хоризонтале на чијим се бридовима огледа стање света, садржај дубине која својим бридовима дотиче
живот и смрт, близину и удаљеност, јесте непребол. Ову настасијевићевску
кованицу овде не треба схватати само
као стање које наступа после туге, носталгију, пропуштену, изгубљену или
осујећену могућност, него, пре свега,
као једну неприлику или стање осциловања између живота и смрти, док се ис-

товремено, парадоксално, надмашује
сâм живот и смрт. Ово сазнање код Коруновића извире из широког регистра
речи са префиксом не које настањују
лексику збирке, чије упориште можемо
да пронађемо најпре у поетици горепоменутог Момчила Настасијевића, и несебично ћемо га овде дати у целости:
нем, непомич/ан/на, непознат/е/и/ог,
несакривен, нерођен/им/ог, невидљиви, неприметн/их/о, неугажена, нељудско/а, непрегледном, неопходн/их/а,
неприступачних, немерљивој, незаустављиве, неоптерећујући, неживим, неочекиван/ог/и, неуочљива, неудахнут,
неопипљива, недовршен/ог/а, непосредно, непредвидљивих, несавладива,
недорасло(г), непролазног, неиздржив/у/а, непрекидн/ог/и, незадржив/о/их, неповратног, недостаје, непроменљив/им/ој, неизбежно, недвосмислен/им/о, неразумљив, нерђајући,
необичним, неоправдано, недовољно,
неумирених, нетакнут/и/е, нераздвојни,
нејасно, невидљив/е/их, неуклоњива,
неопозиве, непотребна, непремостиве,
недокнадив, недељиве, неравнин/е/а,
неприродног, неустаљену, неуморне,
неукусног, неумитно, нестаје, неодржив/а/е, непроходн/е/ијим, неминовно/г/м, нерастворених, нестале, непостојећих, несталан, недодирљива, непостојећи, неописива, непробојна, ненадано, нестабилном, нежељени, неминовном, необуздано, немоћни, неиспражњена, недоступни, непресушну,
неутаживу, неконтролисаном, неизвесно/ст, непоколебљивих, непомућених,
неисцрпно, немирно, незабележен, неизмеран, непробојни, незачет; истовремено наилазимо и на друге негације: не
(виде, знаш, може, преостаје, задржава,
прикрива, назире, приметивши, померају [се], миче [се], трепере...... ), нема
(више, снаге, одбране... ), неће (се заустављати, се појавити, открити...), ни
(за чим), није (неоправдано, препознат,
занимљиво, нестао...), без (ичега, нужних, сувишних, разлике...).
Овакво кјеркегоровско дрхтање
проузроковано је дрхтањем живота и
његовим непредвидивостима и носи са
собом неспокој рефлектован употребом богатог лексичког каталога. Песникова реч се откида из дубине међупростора, пробија пут између живота и
смрти и пење као „светлуцава танушна
игла“, и он, песник, тражи јој место на
површини где ће плутати на „води каишева“; тада „ћутаће на реци њено сигурно тело“ и „њихаће је река каишева“

(„Река каишева“). Међутим, тамо наступа судар са контроверзним светом и
његовом свакодневицом, са брбљајућим говором наклапала и фразера који
ће нарастати и напослетку је поплавити попут потопа: „силази слап каишева
/ тај растући пљусак“. Говор или, можда
боље речено, реч која може, односно
моћи ће, да остане непотопљена и неугрожена, заправо је она која не објашњава и не именује – гола реч. Оваква
нужност одређује суштаственост речи
и њену спољашњост. Упрошћено речено, песник неће рећи: онај који се није
родио, него: „незачет“ или: „нерођен“,
или, на пример, неће рећи: оно што не
може да се дохвати, него: „недохватно“
или: „недоступно“, итд. Другим речима,
тек згрушане, кондензоване речи могу
наћи свој пут према горе и опстати.
Међутим, изласком на површину речи
бивају препуштене вртлозима и вировима свеопштег говора и метежа, говора који није течан и не ромори, већ муца, грца и дави. Истовремено, оне су
обавијене непреболом, једним перманентним стањем које носи у себи носталгију за исходиштем, односно чежњом за исходом (морем!) и оним што
су својим изласком на површину изгубиле. У питању је „поезија воде“, како је
то забележио Башлар, која са собом
(до)носи течан језик, „језик који не застаје, који се не прекида, који ритму даје гипкост а различитим ритмовима
једноличну мелодију“ (Гастон Башлар,
Вода и снови, Издавачка књижарница
Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 1998, стр. 231); јер, како наставља
Башлар, вода је материја песника и писаца, материја имагинације, а њена
природа, премда је она најпогоднији
елемент, „упија толико супстанци“,
„привлачи толико суштина“, и уједно, а
то је за ову збирку посебно важно,
„[о]на такође доноси и одређени тип
синтаксе, непрекинуту повезаност слика, благо кретање слика које ослобађа
сањарење везано за предмете“ (Исто,
21). Речи су, дакле, у некој врсти борбе,
вртлога – који је негација реке и свега
што тече – са својим супротним значењем које покушавају да надмаше – не и
да униште! – а непребол се јавља као
агонија певања из ког, напослетку, као
резултат унутрашњег искуства мирољубивог надметања или игре, проговара
добро. Каиш се, дакле, препознаје као
нешто што је откинуто, оцепљено од
нечега, те има облик каиша; с друге
стране, у фигуративном смислу, може
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да значи превару или подвалу. Најзад,
оно чега је песник свестан је да иронија
и цинизам надвладавају патетику и непребол, и да је он насупрот неизрецивом.
Река каишева представља упечатљиво остварење завидне стилско-поетичке конзистентности и инспиративности. Наспрам гестова непосредности
и референцијалности, Коруновићев језик је усмерен затамњењима и самопроизвођењима особене језичке материјалности која преплављује потенцијалну и именовану стварност. Очигледно је песниково настојање да допре до
чисте песме, и то је уочљиво када избегава претераности и вишкове говора и
настојање да му језик тече, али његова
поезија иако заговара „текућу поетику“
није увек течна у оживљавању и сугерисању, нарочио онда када је бременита синтагмама густе метафорике. Језик
се тада јавља као бујица која све носи и
гомила на одређеном месту, а све услед
његове необузданости која ствара набацане, оцепљене слике.

Јасмина Тонић

СУОЧАВАЊЕ СА
ИСТИНОМ ИЛИ
СМИСАО ПЕВАЊА
Енес Халиловић: Песме из
болести и здравља, Конрас,
Београд, 2011.

Песничка књига Енеса Халиловића
Песме из болести и здравља својеврсни је лирски документ једног особеног и по много чему несвакидашњег и
сложеног песничког света, у чијем сре/54/

дишту су смештена назначајнија чворишта песникових преокупација. Оне
се крећу од актуелних догађаја у песниковом микросвету (болест, свакодневни живот, читалачко искуство,
путовања), и оних на макроплану (историјска и друштвена стварност нашег
доба), до чисто поетичких и поетских
питања (о смислу певања, месту и улози поезије у савременом тренутку и
песниковој индивидуалној потреби да
кроз своје певање понуди један од могућих путева ка исконској људској потреби да се открива и дознаје истина.
Тако, нимало случајно, скоро на почетку књиге, у песми 4:20, песник, у тежњи за разоткривањем различитих
облика људских заблуда, а то је такође
једно од важних поетичких начела ове
Халиловићева збирке, као што су митови који долазе из књижевне традиције (при чему је наглашена песничка
потреба за разграђивањем и надовезивањем на она схватања и разумевања
ствари и појава, блиских песниковим
стваралачким и животним преокупацијама, које су добиле статус чињеничног општеприхваћеног контекста и
значења, на пример у песмама „Гласина о врху“, „Хомерско питање“, „Топла
вода“, и као такве постале елементи
свецивилизацијске тековине човековог духовног и историјског развоја),
попут Бодлеровог исказа да постоје
само три бића достојна поштовања:
свештеник, ратник и песник (знати,
убити и створити), који песник потом развија кроз две песничке слике.
Њихови лирски јунаци су Одисеј
(ратник врли), односно његов пас који, угледавши свог газду после двадесет година чекања, умире од среће, и
Црњански, којег по повратку из рата
није сачекао пас Мура, већ је умро од
туге за њим. Међутим, песник поменуте песничке слике претвара у сасвим
нови исказ: ратник је само ратник/песник је ратник и песник, чиме
се на самом почетку књиге читаоцу открива важан код за разумевање песничког односа према месту и улози
поезије у савременом тренутку, али и
индивидуалне песничке тежње аутора,
а чија је важна персонификација управо Црњански (ратник и песник).
Да се као најважнији поетички
принцип и једна од доминантних тема
на свим нивоима структуре књиге Песме из болести и здравља јавља управо
трагање и суочавање са истином, видљиво је и по самом начину на који је
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ова Халиловићева збирка компонована. Наиме, мото збирке, песма Халила
Џубрана, непосредно се наслања на
централни песнички циклус „Звездара“, односно песниково емпиријско
искуство боловања, смештен у средишњем делу књиге. Као што у Џубрановој песми несносан бол и мука које
осећа острига у себи постају бисер невиђене лепоте на крају, тако се и
стварна болест са којом се песник суочио преноси на метафизички план и
постаје симбол песничког немира чији је узрок сама поезија, односно невидљива сила која заокупља песниково
унутрашње биће. О томе сведочи и песма „Жар“: Држим ли га – тад пржи
ме./ Испустим ли га – испржен ја
сам.// ... Данима ево/ годинама,/ деценијама већ/ жар један/ на мом длану
гори// и куд год идем/ прати ме мирис
паљевине.// ... Кунем се:/ док жар на
длану носим,// никад мирно не једем,/
никад мирно не спем// (жар пржи, никад не спе).// Ал за трен само да испустим га,/ Испуштено је све. Тај жар
истовремно је и бол и радост, и болест
и лек.
У циклусу „Звездара“ емпиријски
и метафизички свет су најнепосредније испреплетани и доведени у свепрожимајућу везу, где су стварна песникова болест и сам стваралачки чин доведени у међузависан однос, тако што се
наизменично поезија посматра као начин избављења, једна врста терапије за
конкретно болесно стање, или је перципирана као узрок физичке немоћи
(упредена црева): себе једеш, каже ми
докторка Данијела.// Знаш оно, кад
кажу/ кида се,/ једе човек своју лубину.// Уживај мало,/ шетај, ради нешто
забавно,// пиши песме!// Али докторка... ја песме пишем. (Pancolitis ulcerosa-extensiva). У песми „Колноскопија“,
конкретан медицински поступак детаљног прегледа и дијагностиковања
болести иницира понирање у најдубље
слојеве бића песничког субјекта и прераста у рендгенски снимак сакривених
патњи и душевних болова дубоко урезаних у подсвест песничког субјекта:
Прво угледах једно дрво./ Дрво са којег
сам желео брату јабуку да уберем.//
Потом слика мог оца./ Иза решетака
он седи, а мајка плаче./ Он прсте провлачи кроз решетке,/ сестри локне
увија.// Још дубље, очев излазак из
тамнице./ Победа узалудна, правда
окаснела.// И једна жена одлази./ И једна жена чека./ И један гроб, никад на-

ђен, затрављен.// И видим,/ јасно видим/ стреле оних што сам хранио и
бранио.// Потом нејасан призор: апстрактна слика уметности –/ жива
песничка рана.// И сенке жедних диктатора,/ и сенке гладних свештеника.//И отисци неких пријатеља, од дугог тапшања по/ раменима.
Већ и на примеру наведених стихова, видљива је песникова потреба за
суочавањем са истином, без обзира да
ли се она тиче искључиво појединца и
онога са чиме се он сам суочава (болест, различити животни изазови), одређене друштвене заједнице, једног
народа или читаве људске цивилизације, од њеног постанка до данас. Ова
тежња прожима све песме збирке, али
је она пре свега важна за самог песника. Пробуђена људска свест, оличена у
ономе који пева, свој једини смислени
задатак види управо у потреби да се
индивидуално искуство и спознаја истине саопштавају бескомпромисно,
као и да је то прави смисао уметничког чина. Јер, песник је и ратник и песник, борац за истинске вредности и
стваралац уметничког дела. У тој борби, песник користи једини алат који
има, реч, иронију, сарказам, подсмевање свему што је обмана и лаж, гласина, заблуда, било да долази из књижевне традиције, историјског контекста или припада актуелној стварности
(„Бустрофедон II“, „Љубавник контесе
Матилде“, „Славуји“, „Топла вода“,
„Вашке“, „Атина“, „Нова Гвинеја“,
„Планина Таурус, Турска“, „Луксор“,
„Месински мореуз: Сцила и Харибда“,
„Ослонац“, „Застава“, „Уз одлазак“,
„Обично четири године“, „Возни ред“,
„Камен“, „Тишина“, „Ломача“, „Ране“,
„Мољци“, „Миленијуми, „No comment“).
Певајући из позиције онога ко саопштава истину, песник неминовно у
први план ставља саму поезију, и књижевно стваралаштво уопште, њено место и улогу у савременом свету, чак и
онда када пева о прошлим временима,
о цивилизацијама које су одавно нестале, или о појединцима чија је моћ у
одређеном историјском тренутку превазилазила границе људске судбинске
предодређености на пролазност. Тако,
у песми „Љубавник контесе Матилде“,
песник доводи у везу читање и љубав
преко заједничког именитеља: папе
Гргура VII, који науми да укине читање и љубав. Овај кепец који се наслађивао/ на грудима контесе Матилде,

осим што је рашчинио ожењене свештенике и многе међу њима натерао
да се разведу ради хлеба у верској служби, понижавао је владаре, бавио се
црном магијом, терао принчеве да му
љубе стопала, али списи га углавном
памте по науму да укине читање и
љубав. Забранио је писменима да читају књиге, палио је свитке и претио
књиговесцима./ Из папске столице је
тврдио да читање води у размишљање, а размишљање води у јерес. Ипак,
пред смрт, ништа га није болело толико, чак ни сплетке контесе Матилде и
њеног новог љубавника Виктора III
који се спремао да зузме његово место
на папском трону, као извештаји доушника/ да отапа се страх од власти
му пролазне// и разведени теше се
књигама,/ а они писмени лече се женама. У више семантичких нивоа које
ишчитавамо на плану значења ове песме, присутно је неколико значајних
мотива: однос према моћи и власти
појединца који их поседује, а који има
негативне конотације, јер се као главни инструменти покоравања користе
незнање, необразованост и страх, однос према знању и, с тим у вези, читању књига, и према самој књижевности, и, коначно, однос према истини.
На тај начин, у овој песми суочавање
са истином иде двоструком линијом:
за лирског јунака она је оличена у пролазност моћи и власти и, пре свега, самог живота; за песника, она је потврда
смислености стваралачког чина и људског постојања уопште. У контексту
песничке књиге у целини посматрано,
болест је физички недостатак (инсистирање на чињеници да је папа Гргур
VII кепец) исто колико и духовна ускраћеност, а она се може једино победити прихватањем истине, ма колико
процес суочавања са њом био болан.
Ту спознају може да прихвати само
истински пробуђена свест, песникова.
Потврду налазимо у песми „Славуји“,
у којој истоимене птице симболично
означавају песнике, њихову улогу и
место у свим временима и историјским контекстима: Иако непожељни
смо на тргу у полису твом,/ теби је
мрско, ловче, и у гори да нас чујеш.// Ти
храниш гавране,/ да се намноже,// па
ћеш на тргу од пука измамити закон/
по којем се укида ловостај на птице.//
Ал, кад ти хране понестане за те гавране вране,/ пашће они, на трг, као
помрачина,/ а знано им је како се кроји
црнина.// Кљуваће тебе, певали ми не

певали,/ као што ми певамо, ловио ти
не ловио. Песма „Славуји“ значајна је
и због мотива пролазности, који такође доминира значењским планом
збирке у целини, јер управо пролазност, ограниченост људског постојања у времену и простору, поништава
сваки облик понашања и деловања који пренебрегава ову чињеницу. Из
перспективе пролазности, обмана, самообмана, лицемерје, гордост, охолост, неправда, осуђене су на пораз, у
сваком времену, јер се историја понавља, о чему сведочи и тежња аутора да,
ослањајући се на сопствено и туђе емпиријско искуство, књижевну традицију и читалачко искуство, успостави
хоризонталну и вертикалну осу којима
повезује све песме на семантичком
плану у овој књизи. А управо та чињеница најбоље одсликава човекову немоћ пред пролазношћу. То је једина
истина. Нема обрасца по којем се може досегнути вечност, постоје само
могући путеви како да се пролазност
привремено завара, а један од њих је и
уметнички чин који треба да служи
нашем суочавању са истином.
Песничка књига Енеса Халиловића
Песме из болести и здравља, више је
него драгоцено читалачко искуство.
Између осталог и због тога што су песникова богата ерудиција и значајно
животно и читалачко искуство на јединствен стваралачки начин уткани у
све песме збирке. Сложена једноставност, духовити обрти, иронични дискурс, који често прелази у сарказам,
укрштање приповедног и лирског тона
у песмама, само су неки од значајних
елемената на којима почива Халиловићев песнички свет у овој књизи, а који
сведоче о јединственој лирској појави
у нашем савременом песништву. И, изнад свега, посматрано у ширем контексту саме збирке, али и саме поезије,
оно што се ишчитава као суштинско и
најважније, јесте управо тежња да се
кроз певање саопштава истина. У суочавању са истином огледа се и смисао
поезије и стваралачког чина, али и самог живота. Јер, овај болан и сложен
процес тражи пробуђену свест, онога
који види више од других. Стваралац,
песник, свакако поседује тај дар, те стога и има моралну обавезу према себи,
пре свега, али и остатку света, да бескомпромисно саопштава истину. Песник, Енес Халиловић, то добро зна.
Збирка песама Песме из болести и
здравља су потврда тог сазнања.
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БЕСЕДА
Томислав Маринковић

ПОУКЕ „МАЛЕ КУТИЈЕ“
А

нтологијски циклус песама, под називом Мала кутија, Васко Попа је, стрпљиво и прецизно, стварао
у својој песничкој радионици пуних двадесет и пет година. Прву песму из циклуса објавио је далеке 1959. године, у листу НИН. После једанаест година (1970) објавио је циклус под истим називом, који је чинило осам
песама, да би после још четрнаест година, крајем 1984.
године, овај циклус био употпуњен и уобличен у коначну верзију од једанаест песама.
Укратко, и са извесним уопштавањем, треба рећи да
је су срет са по е зи јом Вас ка По пе озна чио су срет са
формом и конвенцијама на које се тумачи поезије још
нису били навикли. Поетска мисао у Попиним песмама није се отпрве откривала, већ је рачунала на читаочеву пуну концентрацију, на саучествовање у дограђивању мисаоног контекста. Одрицала се непосредне кому ни ка тив но сти, и пре те жно осла ња ла на раз гра на те
асоцијације, кондензоване поетске слике и спрегу метафора које се, до тада, нису појављивале у таквом одно су, ни пре ма пред ме ту пе ва ња, ни ти јед на на спрам
друге.
Оно што је следило после првих озбиљних истражива ња по е зи је Вас ка По пе, би ло је са зна ње да је ње гов
по ет ски свет ис пу њен че сти ца ма ви дљи вог и ма те ри јалног света, а раније приписивани му херметизам одбачен и замењен признањем да је највећи део Попине
поетске визије сводљив на своју рационалну суштину.
И, сада, са тим сазнањем, долазимо до питања о могућем тумачењу поетског смисла Мале кутије. Засењени нај сло же ни јим по ет ским зна че њи ма, пр во што о
њој дознајемо је да се у њеној унутрашњости, тек што
су јој из ни кли пр ви зу би, ка ко нам са оп шта ва пе сник,
налази цео целцати свет. Прескочивши све друге савете и наговоре шта треба чинити у случају да останемо
на са мо с ма лом ку ти јом, за др жа ва мо се са мо на по след њој пе сми ко јом се окон ча ва ци клус. Пе сми под
на зи вом „По след ња вест о ма лој ку ти ји“. Ова ко гла се
четири последња стиха:
Ни једна од малих кутија
У малој кутији заљубљеној у себе
Није последња
Нађите сада свет
Задатак који нам се нуди чини се нерешив. Намеће
се закључак да би најмања штета била учињена ако би/56/
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смо одмах одустали од потраге коју нам предлаже песник.
Међутим, ако се потрудимо да у Малој кутији најпре по тра жи мо кон ту ре це ло ви тог пе снич ког све та
Васка Попе, можда бисмо могли да изведемо и другачије закључке. После почетних страховања, трагање за
одговором као да се намеће само, управо у тражењу рела ци ја са осо бе но сти ма По пи ног по ет ског све та. Не пресушна репродуктивна моћ мале кутије враћа нас на
поређење са разгранатим и разуђеним асоцијацијама,
са сли ко ви тим фор му ла ма и стал ним ко ви тла цем
опред ме ће них по ет ских ви зи ја у По пи ној по е зи ји. А
можда не бисмо погрешили ако циклус под тим називом схватимо и као синоним за свеукупни свет, јер сиболичка слика мале кутије, и принцип по којем она делује, сажимају симбол стварања и симбол разарања света.
Па и човек, његово тајновито биће, и његове мисли
које су способне да у најситнију честицу времена сместе читав појединачни живот, зар и човек није та мала
кутија о којој Попа пева?
Ослу шку ју ћи на кра ју ци клу са стих: На ђи те са да
свет, уме сто да га за и ста тра жи мо у бес крај ном ни зу
малих кутија, важније би било закључити да свет одавно није тамо где смо мислили да јесте. Свет се убрзано
мења, и место на којем је до јуче био сада је само кутија без са др жа ја. Као што пра зни на ма ле ку ти је ра ђа
другу празнину, тако и свака епоха рађа нову епоху, све
празнију и све удаљенију од оног почетног, суштинског
смисла.
На крају, да ствар не би изгледала сасвим безнадежна, последњи стих ваља узети и као позив који отвара мо гућ ност ви шег и сми сле ни јег жи во та. На ђи мо
свет по својој мери, искорачимо из мале кутије у којој
су згужвани и свет и наша представа о њему, као да нам
поручује творац чудесног и незаборавног циклуса, Васко Попа.
Изговорено у Вршцу, приликом уручења награде
„Васко Попа“, 29. јуна 2012.

ЈЕДНА ПЕСМА
Радмила Лазић

КОНАЧНЕ СЛИКЕ
Више нема изненађења.
Живимо од виђених слика,
Од наталоженог сећања,
Од бивше присности.
Смрт станује у суседству
И може сваки час банути.
Сажвакали смо све приче
О небеском царству
И сада је мир у нама
Прострт попут тепиха
По коме газимо
Не примећујући узбуђење шара.
Већ данима пада снег.
Час веје, час сипи,
Као шећер из пробушене кесе.
Или пахуље лете као конфете.
Светлуцка испод уличних светиљки
Као рибље крљушти,
Као сребрне шљокице
Са новогодишње хаљине лепотице.

О

ва песма почиње тешком речју. Коначне слике.
Све што је коначно, све што је последње, у нама
буди језу: то као да чујемо Поовог гаврана. Коначно, или никад више. Али чега то никад? Више нема
изненађења. Живот је ушао у токове, постао сећање, храни се успоменама на бившу присност. И то је један смисао коначног – једном досегнут, непроменљив облик,
без праве будућности.
Ова песма се из строфе у строфу, из једног у други
комплекс слика, развија постепеним померањем тежишта. За сликом живота као сећања на живот, следи слика блиске смрти (у суседству), а за овом, њена метафора
истрошена вековном употребом у поезији: падањем снега. Песникиња користи благо иронизована, такође истрошена поређења, у којима отклон наглашава и хотимично наивна рима, позајмљена из репертоара споменарске или естрадне поезије: лете-конфете и шљокицелепотице.
Као филмским резом, призор се помера, с оне на ову
страну прозора, и објектив песничког гласа даје да се види једна наизглед сасвим обична, уснула соба. Ни у њој
нема изненађења, чак ни оглодане речи попадале около
нису никакво чудо – чудо је можда присуство Мнемози-

Са ове стране прозора
Све спава: одећа по фотељама,
Остаци вечере на столу,
Оглодане речи попадале около.
Само Мнемозина штрика ли штрика.
Када пребациш руку преко мене у сну
Још неко време нећу заспати,
Преслишаваћу се ко сам:
Да ли она која лежи овде
Далека попут пучине,
Или она која пољем лута
Са нарамком цвећа у наручју,
Или она која теби
Трчи у сусрет све брже и брже –
Да знам ујутру која од нас недостаје.

не која плете своје ткање; али и њено присуство можемо да замислимо и оправдамо у животу сведеном на сећање. Асоцијативне нити песме добро држе целину.
У соби је још неко: једно уснуло и једно будно (женско) биће – које све те слике заправо види и о њима говори. Поглед се сада умножава, постаје рефлексиван, а
рефлексија се, у тами, у присуству Мнемозине и наслућивању смрти у суседству, доследно уобличава у питање о идентитету: преслишаваћу се ко сам.
Песнички глас, глас усамљене рефлексије, предлаже три могућности, три различита идентитета. То што
ће одговор моћи да сазна тек ујутру, заправо значи да
ниједан од могућих идентитета није прави. А одговор,
који год да буде, неће бити изненађење. Преостале могућности ће бити искључене, одложене, препуштене
оном коначном што станује у суседству. Тако свакога
дана живот свакога од нас све више бива уплетен у ткање богиње сећања, све мање тога има испред, а све више иза себе.
Ова песма почиње тешком речју. Завршава се још тежим одговором.
Саша Радојчић
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