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У

пет систематичних, информативних и занимљивих поглавља своје студије Историја
мушкости у Европи (1450–2000), c немачког
превео Владимир Бабић, Клио, 2011, Волфганг
Шмале излаже историју феномена и значења мушкости (немачки: Männlichkeit), почев од средине
XV столећа па до наших дана. Мушкост је за Шмалеа, професора савремене историје на универзитету у Бечу, несталан појам условљен историјским,
културним, религиозним, политичким, сталешким
и другим чиниоцима. Како се слика мушкости мењала у европском контексту и у које се све доминантне философске и културолошке матрице мушкост уклапала, објасниће Шмале позивајући се
редовно на ликовне и литерарне прилоге (мемоари Б. Челинија, С. Пипса, У. Брехера и др.). Ако је
у историји – за коју се одмах наводи да није лако
разлучива од повести идеје женскости – постојала
профилисана представа мушкарца у погледу сексуалности (чак и када је она подразумевала извесну андрогинију или хомосексуалност), па и гледе
других идентитетских категорија које и у Шмалеовој историји служе као параметри (само неки од
њих су: атрибути части и пријатељства, улога у породици, телесне манифестације мушког), онда се
представа о мушкарцу у постмодерном друштву
најпре доима као полиморфна категорија, усложњена како друштвено-политичким контекстом

(између осталог, и чињеницом да је и појам Европе проширен обухватањем и других земаља, нпр.
бившим чланицама Источног блока, балканским
земљама итд.), тако и симболичким потенцијалом
произведеним пре свега убрзаним протоком информација, глобализацијом, новим облицима
уметничког изражавања и др. Од милитантног мушкарца, програмираног да убија, па све до бенигне
(?) модне манифестације милитаризма, напосе и
фашизма, пут је дуг, али могућности трансформације па и дестабилизације појма нису тиме исцрпљене. Напротив – хармоничношћу повесне нарације и цитатне ризнице, тако налик постмодернистичком дискурсу – аутор пласира идеју о извесном уклапању мушкости у историјску перспективу, у антрополошку нужност. У том је погледу његова студија драгоцена литература о приватном
животу и породичним односима, али и о субјектима који су на више или мање аутентичан начин
продефиловали позорницом светске историје а
који су, на медијски суптилнији али једнако агилан
начин, учествовали у креирању мушкости. Уосталом, није ли управо приповедач или путописац
Растка Петровића (можда баш Растко?) читао Живот Челинијев на свом путовању по просторима
податним за разговоре и интимне исповести?
Драгана Белеслијин
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Петар Цветковић

ПОГЛЕД СА ТРЕМА
ПЕСМИЦА ИЗ СНА
То што ми неко у сну јави
да су ми нестале неке ствари,
као да ми крв убрза.
Јер као депеша стиже, са места
између кривог бора и липе
мислим, одакле се, чим заснежи,
јављају сенице. А онда неста.
Дал ми то заиста неко јави,
или се само створи у ноћи,
када се за своје доба касно
свако одриче порока својих?
Тек кад би се све то нашло,
без обзира на ниво шећера,
човек пожели да сазна
шта у сну и крви постоји.

ЈЕСЕЊА ПРЕДВИЂАЊА
Ова мушмула ће пре сазрети, каже ми мала Даница.
Зато што има јаче боје.
Она друга је мало зелена.
Желела је да се на њу попне
и убере пупољак са врха, готово без листа,
што је у цветак топла јесен измамила
а што ће сагорети прва хладна киша.
И нисам могао ништа друго да јој кажем
осим оног што сам и сам некада чуо
да ће бити дуга и хладна зима
када воћка у ово време процвета.

ПУТ АНДЕРСЕНА
У спомен на Милана Милишића

Уочи самог лета кад су радиле
бабушка на Царској бари а штука на Тиси,
нађосмо се, што би наши вршњаци рекли,
уз мала одступања, генерацијски
што из града, што с мора, и Пала.
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Нестварни аутори, без узора, кова месечара,
полупаничних невоља, сада под врбама,
где се слова држе... гускама... и инима,
и уз телетину, на удицу, према добу
лови шта улови... ал пецају и гуске.
Док одрешених кеса натакосмо плен на шиљке
распорених стомака, тек скинутог са најлона
и још крвавог око уста, али пре но што се распири жар,
однекуд нешто заструја што се
није дало чути ни очекивати;
беше ли облака, нико се не сећа, тек Тисин ветар
подуну,
кaо да кашље прво, и не да вам пружи шаку
док не одшкрину сваки отвор, па се усили
и као метлом, брзо и моћно, онако без милости
све, већ не знам откуд, почисти као ништа,
иако се, после твог хералдичног говора, и доста разума,
са јатом оних црвенокљуних створења
сигурно могло под неку стреју завући.

МЛАД МЕСЕЦ
Ево младог месеца, види се и по дану,
од јутра прозиран, као маслачак
који чека да га ко узме и дуне.
Као да с оног света долази.
Увече ће разапети мапу, као шатор,
покупиће разлике са земље,
док му угљен не погасе на челу
и врх му не зацрвени.
Од одсјаја или крви? Ко ће то знати... Враг?
Зна се само да креће ка северу када рог напуни
и преда се чивитлији, или којој другој боји
добро печеног порцелана.

СЕНКА

ПОКЛОН ИЗ АФРИКЕ

Опет надлеће онај бели голуб.
Два пута као да сенка лети, што сам
и синоћ видела, док сам чупала шаргарепу
по мраку: бела голубица која није знала куда ће,
по киши. Голубица или голуб ? Лети и пишти
и не зна где да слети. Не видим шта је... само као силуета
спушта се према земљи... а кад залупају крила,
видим, прелети и иде горе према црепу.
Као да поново лута и не зна куда ће,
а све је могуће: ако не станује негде на тавану,
на коме јој сада као нешто смета, или ми укућани,
шта ли,
па због тога касно долети.

Испод прозора стоји корен
изданка којег нам је крајем осамдесетих
сестрић донео с ноћног дежурства с Дедиња.
Посадили смо га одмах до јапанске јабуке.
Нека су близу, биће им лакше,
пошто су обоје странци: Азијаткиња и Африканац.
Ако могу нечим да узврате једно другом? – била је
даље шала,
све док у лето пете године мужјак не беше
догурао до самог крова. Поглед одозго ослободи га
да рашири гране. Да се по њима пењу мачке и деца.
„Добро је да је нечему од користи“, чуло се од оних
којима дрво није сметало. А нама јесте.
Заклањало нам је прозоре. Зато смо га исекли: кришом,
готово на превару. Утолико пре што му и врх беше сув.
Ипак, суштина свега била је – као и оно само
– нестварна,
јер тамо где га је тестера препилила, уместо
црвенкастих,
затекли смо жућкасте годове, камуфлирану трулеж.
А од свих седам жила које су га држале
једна му беше задебљана.
Боже, као да је имало гангрену!
Тада смо видели кога смо држали испод прозора!?
„Прави правцати октопод...
само што не покрене пипке!“
Борхес би то можда рекао мало другачије:
корен који сања да, упркос свему, оживи опет.
А опет, његов пањ нам сада, када смо му исекли жиле,
сасвим добро служи за цепање дрва.

ПОГЛЕД СА ТРЕМА
Тај оштар, повијен кљун
којим врана копа
ко пијуком, упорно тражећи нешто
по царству оранице, преко Саве,
понекад може да буде и перо,
као у рукама Теда Хјуза,
кад играјући прстима купи снагу
да ветру у стиху дода убрзање.
Али, ветар ко ветар: прво узима врану
са оранице, задиже јој покрилца
као сукњицу, и ставља на осматрачницу,
да са висине штимује кљун
одакле се осорније гракће.
Ни археолог ни песник
није онај што преврће земљу
док не стигне до првог стиха,
него онај што жури , у временима
као што је ово, уочи зиме,
да што прегризе
и себи стави у кљун.
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ПРОЗА
Јовица Аћин

МОЈ ТАНГЕР
У

Тарифи, месташцету где је Европа најближе Африци,
укрцао сам се у излетнички трајект, препловио Гибралтарски мореуз и, ни пола часа доцније, био сам у тангерској луци. Било је то баш брзо. Док је брод, обилазећи
рт, упловљавао у Тангерски залив, поред мене је, уз бродску ограду, стајао Мароканац у бурнусу, који ми руком
показа на дугачку плажу тик иза нас. „Малабата“, рече.
Али, на градској обали помолила се и следећа плажа. Широки пешчани појас. Младићи су се играли лоптом. Било
је и купача. Тај жал се пружао километар или два уз
еспланаду, све до саме луке која је била пред нама. Разменио сам с Мароканцем неколико француских речи, распитујући се где бих могао да нађем пристојно и јефтино
преноћиште. „За такве ствари, кад је путовао по свету,
Ибн Батута није марио“, одвратио је Мароканац, уместо
да ми понуди најобичније обавештење о неком хотелу,
коначишту или сличном склоништу у Тангеру. „О томе
брине Бог“, рекао је, „ма где да се налазите, а Ибн Батута
је био свуда, у свим местима до Кине и у Кини.“ Одважио
сам се да кажем да је био и у Београду, иако баш ништа
нисам знао о том Ибн Батути, али сам недавно прошао
Батутовом улицом идући на Звездару. „Свакако да је био“,
рече Мароканац, „јер није му било далеко кад је доспео у
Софију.“ „Онда Ниш, Београд, и то је то“, кажем, пошто
ипак хоћу да извучем од Мароканца неку сугестију где да
одседнем кад се искрцамо. „Знате ли ко је он био?“, пита
ме Мароканац, пошто је утврдио одакле сам. „Ибн Батута?“, ускликнем тобоже зачуђен да ме неко тако нешто пита, и онда нагађам: „Арапин, из Марока, путовао је свуда
по свету.“ Мароканац се насмеја и ја се насмејах. „Био је
баш из Тангера“, рече ми он, „и већи је путник и путописац од Марка Пола из Венеције, јер је, недуго после њега,
прошао и видео више крајева у његово време познатог
света и није застајкивао, нити се улагивао и служио владарима, није трговао, пабирчио благо, јер је за њега благо било само путовање. Измислио је бескрајно путовање.“
„Да ли је за њега бескрајно путовање било бескрајно приближавање неком месту, а да до тог места никад не допрете?“
„Не баш то. Ибн Батута је на путовање гледао као на
приближавање бескрају који нам је Алах наменио да пропутујемо као вид вечите молитве.“ „А то нам је недостижно“, дометнуо сам. „Напротив, то нам је достижно, докле год смо на путу, и зато би било против моје савести
да вам препоручим где да преноћите. Нека вам Тангер буде само пролазна лука. У свету за нас нема конака. Свет је
ту, колико год да је без краја, само да бисмо прошли кроз
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њега тако што ћемо бесконачно путовати. Он је попут
цветног дворишта, који називамо патио, усред наше истинске куће, нашег правог коначишта.“ Мостић за искрцавање путника и возила већ је био спуштен, десном руком се ухватих за срце, па без имало љутње поздравих
свог првог Мароканца. „Селам алејкум.“ „Алејкум селам“,
осмехну се мој пролазни познаник, а ја му махнух и ступих на копно, у Тангер, с намером да у тој својој пролазној луци проборавим што могу дуже, месец дана, два месеца, три месеца, али најпре да, упркос Ибн Батути, као
рођени неверник, нађем где да спавам, јер ће ускоро да се
смркне.
Тајно сам волео Сали, једну од својих малобројних
пријатељица из суседства, али никад се нисам усуђивао да
јој то отворено кажем. Право име јој је било Слађана, родом Пироћанка. Срећна случајност, ретка у моме животу,
помогла је да је упознам на оближњој пијаци код тезге с
патлиџаном. Не личим на некога ко би истински могао
бити вољен. То ће рећи свако ко ме ближе познаје. По
врату, леђима и грудима нахватао ми се неки лишај и ти
делови су ми попут чипке, а не природне људске коже. Ту
је и огроман младеж на лицу, стално ишараном црвеним
мрљама и пругама, и који не смем да оперишем. Лице је,
при томе, прилично изобличено гримасом неког сталног
бола изазваног ноктима који ми на ножним палцима урастају у месо, али и шуљевима који ме убијају. У устима ми
је због ране парадонтозе остало мало зуба, а и ти преостали су климави и кварни. Морао бих да носим протезу, али
она кошта. Из ушију ми и ноздрва џикљају длаке и могу
се видети с десет метара удаљености. Све су насртљивије,
све дуже, све јаче, и кад их поткресујем маказицама као да
сечем бакарну жицу, док истовремено незаустављиво ћелавим. Укратко, ја сам франкенштајновски тип у корпулентној верзији, а најгоре је можда што сам тога свестан
и зато лишен сваког самопоуздања. И то није последњи
разлог зашто сам у животу мало путовао и углавном се
скривао у свом сиротињском поткровљу. Нисам напросто имао снаге да изиђем у свет. Нисам имао ни новца. Једва сам уштедео за једно једино путовање, при чему сам
га, не знајући ни куда бих, и још сâм, непрестано одлагао.
А онда ми је једном Сали узгред рекла да она, колико сутра, путује у Мароко, јер годинама жарко жели да се тамо
нађе, да проскита од Атласа па низ обалу Атлантика, и до
Маракеша, па сам се, и сам зачуђен својом одважношћу,
понудио да је пратим на том путовању, дабоме ако већ нема неког другог с ким ће ићи. Признала је, притешњена,

да нема никог, а потом је, као да јој то баш и не годи, одмеривши ме погледом, и задржавши га, видљиво, на секунду на мојој стомачини, прихватила моју понуду. Презирао сам себе и своју дебљину која је наликовала огромном шлауфу око трбуха, али више нисам био у стању да
опозовем своју понуду, заправо да одустанем од Салиног
пристанка. Био је то дар с њене стране, а ја сам га, гутајући пљувачку, понизно примио и нисам, пошто сам га већ
измолио, могао никако да га се одрекнем. То се догодило
у једном од мајских дана, тачно пре једанаест година и
двадесет осам дана. Сутрадан је требало да извадим визу.
Сали је то већ средила за себе. Потом, да заједно купимо
возну карту до Шпаније. „Куда заправо идемо, у које ћем
место прво?“, питао сам је. Она рече: „Зар у танкер?“ Признајем да сам помислио да се шали, можда чак и спрда са
мном. Била је увек духовита, а ја сам јој у том погледу био
као најбоља мета. Сад ће ми још рећи и да воли да се купа
у нафти. Готово сам живо могао да је видим како, негде
на пучини, у купаћем костиму, скаче у нафту коју танкер
превози ко зна куда, вероватно у Америку, а ја сам безмало засузио пред тим неодољивим призором.
„Не, танкер“ – рекла је – „него Тангер, патлиџанче.“
Такав ми је надимак дала у спомен на наш први сусрет. А
и моја физичка сличност с патлиџаном у њеним очима је
била несумњива.
„Не танкер него танкер“ – поновио сам. – „У чему је
трик?“
„Трик је у томе“ – одвратила је заједљиво и потом набусито, раздвајајући слогове, и у једном даху – „да мораш
више да изучаваш географију, као и да разликујеш гласове
и редовно переш уши, а и зубе, или да престанеш са завитлавањем, јер би за то требало да имаш више мишића, бицепса, трицепса, или макар муда, и немој да се покајем.“
Ипак се покајала. Није дошла у договорено време на
станицу. Касније сам је звао телефоном. Није се одазивала. Распитао сам се код заједничког пријатеља који ми, са
извесним чуђењем у гласу, рече да је Сали тог јутра отпутовала. Он лично ју је испратио и сместио у воз. Не знам,
али може бити да ми је тада лакнуло. У сваком случају, од
тада сам заволео Мароко као што се чезне за недостижним стварима или за местима на којима смо доживели
највећу срамоту, и као да сам послушао Сали: добро сам
изучио барем мароканску географију. А почео сам и да
пискарам приче о измишљеним путовањима. Чак сам, у
том смислу, саставио и студију о једном америчком писцу, Керуаку, за чији сам роман о путовању кроз Америку
доказивао да је у њему све пуста машта и да аутор заправо
није мрднуо из своје куће, управо попут мене. Америка,
то је за мене непостојећи континент. Добро јутро, Колумбо га је сањао. Тако сам почео и да се дописујем с неким
светским познаваоцима Керуаковог дела. Истина, уз остало, ни жива вага ми више није позамашна. Још сам патлиџан, али од новије врсте, дугуљасте. Ту нема помоћи. Постепено сам губио апетит на топли хлеб који сам до пре
деценију једноставно прождирао. Јео сам векну дневно и
уз њу, покаткад, сомун или два. Научио сам, међутим, и
да будем без Сали. Ионако никад нисам био с њом онако
како сам желео. Она није желела и ја ћу бити последњи да
јој то пребацујем, понајмање то што је отпутовала у нафтни танкер или Тангер без мене.
Било би сувише лепо да ме је нека девојка позвала да

с њом путујем, у Мароко или ма куда другде. Та прилика
је давно пропуштена. Истина данашња је простија. Или је,
можда, свака истина сложенија од наших жеља, варања и
самозаваравања? Пре две недеље био сам, право чудо, мада логично, унајмљен да одем у Тангер и потражим све
што се може наћи од података о боравку Џека Керуака тамо. Један од мојих кореспондената, за кога сам на груби
енглески, онако неуко, превео своју студију, понудио ми
је посао који је личио на коцкање. Биће ми покривени
трошкови пута и ноћења једино ако нађем нешто што је
веродостојно о Керуаку у Тангеру. Хтео је ваљда да порекнем неке своје тврдње из студије. И добићу још, уз покривене трошкове, осам стотина долара. Прихватио сам тај
пут, дакле, уз ризик да напослетку останем дужан уместо
да зарадим. Не знам да ли би неко осим мене прихватио
такав договор, али сам ја оберучке прихватио ризик, некако сигуран да ћу открити нешто нечувено о Керуаку чији сам роман На друму понео са собом. Свеједно што ћу
тако скочити себи у уста. После свега, изгледа да сам се
преварио. Ризик ми се није исплатио, иако сам у њега све
уложио. Само је моја учена страст била сачувана. Све што
сам сазнао о Керуаку било је безначајно и, по мени, посведочавало да Керуак никад ни на каквом друму није
био, а далеко од тога да је прешао и цео један океан. У
Тангеру ми је, дабоме, моја несуђена љубав више пута падала на памет. Питао сам се како је овде преживела сама.
Ако се овде жена из Европе нађе сама, а у летњој одећи,
уобичајеној код нас, због које се на њу гледа такорећи као
на обнажену, може да се затекне у свакојаким замкама.
Могу и да је умлате, могу и да је украду. Можда се то десило и са Сали? Почео сам себе да окривљујем што је касније, пошто ми је побегла, ипак нисам потражио у Београду или се друкчије обавестио да ли се вратила са свог
путовања. Због тог осећања кривице, уместо да се потпуно посветим трагању за Керуаком који је у Тангеру боравио извесно време, дешавало ми се, већином у замишљањима, често се осврћући за женама с којима сам се мимоилазио, да се предајем трагању за Сали као да је доиста
могу наћи тамо где је она била пре више од једанаест година, кад је ишчезла, барем из мог видокруга. Седео сам,
тако, сатима у кафеу преко пута сенегалског конзулата,
сркутао чај од свеже нане и зурио у масу пролазника. Нисам очекивао да ће из те масе искрснути Сали, али силно
сам се упињао да пробудим наду у себи. Уместо наде, будио сам у себи нешто непријатније. Кад изгубите нешто
што никад нисте ни имали, а потом њушкате за тим около
где је вероватноћа да то нађете спала на најниже гране,
онда то сумануто стање није никакво очајавање него само
замаскирани вид сажаљевања себе. У мом случају, то није
било далеко од истине, и то ме је ударало у стомак, при
чему сам готово губио дах.
Допутовао сам онако како бисмо, верујем, то некад
учинили Сали и ја. Возом преко Мадрида до Малаге. Одатле аутобусом до Тарифе. Можда је тако и Сали путовала? И ја сам удисао ваздух који је она некад издисала. Било ми је то попут времепловних пољубаца. Готово да сам
тако, мимо Салине воље, окусио њене усне. И то је већ нешто. Добар почетак за Тангер.
Прошавши граничну контролу у луци и заменивши европски новац за дирхаме, пресекавши широку
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еспланаду с палмама, успињао сам се првом широм
улицом којом се запутила и већина мојих сапутника
с ферибота. Избио сам на трг за који сам чуо да се назива
Соко Чико или Пти Соко. Мали сук. Сео сам у кафе Централ да предахнем, привикнем се на тангерски сутон и
опет покушам да се распитам за неко преноћиште. То је
већ била медина, најстарији и по свему арапски део града. За дирхам сам купио овсену лепињицу, а на једној од
тезги неколико јабука. Те вечери сам узео и грудвицу хашиша. Неколико дана затим, на истом месту, код истог
продавца који је пролазницима шапутао „хаш-хаш“, добио сам киф, за који сам купио и лулу. Чибук јој је био од
маслиновог дрвета, а огњиште керамичко. Отада сам пушио само киф, сваке ноћи кад бих се вратио у собу на врху зграде, у хотелској галерији, по много чему сродној
мом преуређеном тавану у Београду. Пушио сам и гледао
кроз отворени прозор низ Авенију Мухамеда Петог. Сматрао сам да је то најлакши начин да страно место учиним
својим. Док сам пушио, неколико пута сам, и то онда кад
сам био најсањивији, могао да видим Бога док шета улицом.
Из Централа сам пресекао медину. Ускоро сам био на
видиковцу с великим бронзаним топовима упереним
према луци и океану. Те топове ћу препознати на једној
од фотографија с краја педесетих година. Тада су били на
обали украј луке. Фотографију сам нашао у забаченој
књижари близу Старог јеврејског гробља и вероватно није била неко велико откриће. Мој амерички послодавац,
нисам сумњао, већ ју је имао. На њој су били усликани
Керуак, Грег Корсо и Ален Гинзберг. Био је на слици и неки лик који је највише привукао моју пажњу, јер био је у
балон-мантилу какав сам и ја имао на себи, а његова погуреност, па нешто франкенштајнско у лицу, чинили су
ми га не само препознатљивим, иако га нисам препознавао, него и веома блиским, као да је то неки мој изгубљени старији брат.
На видиковцу сам одлучио да више не питам и не тражим. Ући ћу у први хотел на који наиђем. Прошао сам
Булеваром Пастер и тамо где он окончава, на раскршћу,
закупио собу у старинском петоспратном хотелу Рембрант, потпуно у европском стилу. Није био нимало
скуп, чак ни за моју скромну уштеђевину за коју сам мислио да треба да траје колико траје, али да не будем расипник и нека траје колико траје, али да то буде што дуже. Доручак је био укључен у цену и ја бих се обилно служио, заобилазећи некако неприродно, као кармин црвене сушене говеђе одреске и завршавајући замашном кришком лубенице и кафом, најмање две шоље. Осим првог
дана, кад сам изишао из Рембранта и у Авенији Мексико
вечерао рачиће печене на плотни, следећеих дана, до вечери нисам ниједном јео, а увече бих, у медини, најчешће
узимао јабуку и залогај хлеба, па понекад ни то, ништа.
Нисам гладовао. У томе ми је помагао и киф. С њим нисте гладни. Кад се сетим својих давних дана, кад сам ждерао без мере, мој вегетаријански пост у Тангеру био је нова прича и она као да ми је казивала да с њом све више заслужујем да будем вољен. То ми је Тангер учинио: у мојим одмаклим средњим годинама учинио је да о себи мислим да сам рођен за љубав. Кад сам, донекле патећи због
умишљене кривице, трагао за Сали, без сумње, сад могу
искрено да кажем, нисам трагао за њом, нисам трагао ни
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за неком њеном заменом. Трагао сам за љубављу, свеједно
каквом и с ким. Могла је она бити и онај загонетни лик у
мантилу, с фотографије. Та љубав могла је бити напослетку и сам Тангер.
Околина мог станишта као да је осликавала цео град.
Могао сам да у здањима све јасније разаберем временске
слојеве и разнолике архитектуре. Време је текло кроз град
и у својим меандрима остављало куће, улице, тргове, из
различитих деценија, чувајући сваку промену, не гушећи
је него је подстрекујући да ни за тренут не престане и да
се наставља докле год у њој име енергије за даље развиће.
Као што је киф смеша дувана и марихуане, Тангер је смеша свакојаких супстанци, при чему је из сваке пробран
њен најопојнији део. Он је, рекао бих, међузона најмање
два или три света, океанског, пустињског, планинског,
равничарског. Потом свет испреплетених историја, језика
и начина живота. Он је и клупко мириса, од задаха трулежи до тешких и чаробних мириса људских тела чији метеж преплављује улице. У таквом месту бих волео да сам
заувек. Знао сам да ми ни та жеља неће бити испуњена,
али зато је била утешна помисао, која ме је погодила после једног неочекиваног сусрета, да сам овде, ако не баш
одувек, у неком смислу одраније или да сам овде већ био
једном а да то не памтим нити знам.
Свакодневно одлазим на градски жал. Он није ни пет
стотина метара далеко од хотела. Газим по песку. Улазим у
океан и ходам. Под јунским сунцем, натукавши шешир на
главу, сатима ходам до чланака у води, уз обалу, понекад до
краја плаже, све тамо где, после десетак километара, иза
рта почиње друга, Малабата, која излази на Медитеран. Боја воде се мења. Боја неба се мења. У глави ми се врти. А со
улази у мене кроз стопала. Ако пођем на југ, заобишавши
луку, онда ћу стићи до шуме Рмилат, после које ће ме пут
одвести до рта Спартел. Оданде ми поглед слободно пуца
по океану. Тек тамо се потпуно бацам у воду и пливам по
океану, а он ми поверава своје тајне које ћу, чим опет крочим на копно, потпуно заборавити, јер то су тајне које не
можете дуго да издржите у својим грудима. Оне су попут
мехурова кадрих да вам зачепе крвоток. Леде вас изнутра
ма колика да је тог дана врућина. Са Спартела се лагано
враћам у град. Мерим кораке са заласком сунца. У граду
сам уочи смркавања. У медини тражим свог продавца кифа, Абдула. Он је постарији човек, увек у замашћеном кожном сакоу. Уме да се споразумева на неколико језика. Кад
сам други пут узимао киф код њега, питам га познаје ли неког ко се сећа Тангера од пре педесет година. Каже ми да
се он тада родио, али се не сећа. Можда се неко други сећа,
истрајавам ја. Шта ће ми то, одвраћа он, донекле сумњичаво. Тражим некога ко је онда живео у Тангеру и хтео бих
да сазнам ствари о њему, објашњавам, да сазнам све што се
може знати о том Американцу, јер је то био Американац,
и тешко да га се неко не би сетио, па ако ме с таквим повеже, даћу му дирхаме. Нема данас тако старог Американца
који живи у Тангеру, каже ми продавац, барем он није чуо
за таквог, а чуо је за многе. Не тражим њега, него неког ко
га је некад видео, стрпљиво објашњавам. Аха, разумео сам,
рече он и мирно оде, тражећи нову муштерију. Али, ја нисам разумео његов одлазак.
На часак ме прожима језа. Јесам ли сувишан у Тангеру? Никакво трагање ми не полази за руком. Претходног

дана сам замолио за приступ Историјском архиву. Питали ме за разлог. Ако је реч о нечијем давном боравку у
Тангеру, најбоље је да потражим у библиотеци. Тамо имају новине из тог периода. У новинама нећу открити ништа што већ није познато. Земље које су после Другог
светског рата бринуле о Тангеру однеле су тадашњу документацију кад је Тангер у потпуности враћен Мароку. Више бих могао да нађем кад бих тражио гробишта од пре
Христа. Пре три или више хиљада година овај крај је био
западни руб света. Довде су ваљда, кроз мореуз, доспевали само најодважнији феничански морепловци и ту налазили свој гроб. Та гробља су вероватно још негде у близини, одавде па низ обалу Атлантика стотинак километара.
Сутра ћу поново до Спартела. Океан ће ми можда рећи
нешто више о томе зашто сам овде и како да научим да
припадам Тангеру. Океан је, а то сам наслућивао од почетка, један од јаких разлога за мој Тангер.
Ако ништа не захтевам од Тангера, он ме прихвата. Не
воли да га ишта питам, и по томе се разликује од Београда. Кад Београд питам, он ми одговара, иако његови одговори скоро никад нису тачни. И тако у Тангеру одустајем
од запиткивања. Тада људи нису на искушењу. Саопштавају ми где се шта налази, али ја то и без њихових речи,
већ после неколико првих дана, и сам знам. Познајем хладовита места. Открио сам и где да наберем поморанџе.
Кад седнем на тераси неког кафеа, само ми климну главом и кажу „као обично“, а ја потврдно трепнем. За неколико минута на сточићу се већ пуши мој чај од свеже нане. Ако нешто уопште можете да откријете у Тангеру, морате бити стрпљиви и сачекати да вас то само открије.
Као да сам у некој академији хаоса и магије, чија је неухватљива управа смештена у једној пустој кућерини. Прилично је таквих пустих кућа. Можда ћу се у једну такву и
уселити кад потрошим све што имам и из хотела ме буду
истерали. Пуста кућерина на коју мислим заправо је већ
руинирана зграда на чијем прочељу, на жутој основи, оивиченој азурном линијом, јаркоплавим словима пише
GRAN TEATRO CERVANTES 1913, и ја редовно, док идући према луци или у медину пролазим том донекле скривеном тангерском улицом на чијем окрету безмало налећем на то Велико позориште, старо скоро столеће, заштићено оградом од кованог гвожђа и зиданим стубовима,
застајем пред њим и дивим се пропадању којем једино
одолева натпис. На том месту, најзад, тик пред мојим носем, као да су ме из вечери у вече вребали, хаос и магија
непосредно показују своју моћ. Ту где нико не пролази
кад се смркне, срећем Абдула, само неколико дана после
нашег виђења кад ми је окренуо леђа док сам га питао ко
би ми помогао да вратим некадашњи Тангер. Абдул није
сам. С њим је један знатно старији човек, у галабији, и то
у зимској, с капуљачом преко чела. Називам селам, а Абдулов пратилац устукну од мене. Узвикнуо је нешто на
арапском. Кажем на француском да не разумем. „Ти си
дух“, каже Абдул. „Какав дух, чији дух?“, питам, гледајући
у Абдуловог пратиоца, а не знам да ли да се насмејем или
да то схватим као неку претњу.
Пратилац је, у ствари, Абдулов отац, Хамид. И он се у
млађим данима бавио истим послом као Абдул. Зовем их
да седнемо у неки кафе. Али, Хамид захваљује и одбија.
Све време стојимо уз ограду Великог Сервантесовог позо-

ришта из 1913. године, Абдул ћути, а Хамид говори, а
француски му је течнији и од мог и од Абдуловог. „Ти си
дух неког кога сам давно познавао и услуживао“, говори
ми Хамид, већ смирено, уверивши се да сам од крви и меса, иако је меса у мени мање него костију. Сали ме више
не би препознала. Старчеве очи искре док ме нетремице
гледа у ноћи која пада на улицу и на нас, на читав Тангер
који је попут постеље у којој се тама опушта и чека на
океан као на младожењу, а у том сумраку једва још могу
да распознам велика обојена слова из натписа Сервантесовог позоришта. Беоњаче старчевих очију истичу се у
сенци коју му по лицу баца капуљача његове галабије. Ни
та сенка, ни ноћ која се спушта нису довољне да их загасе.
Хамид признаје да је за мене већ чуо од сина, али није
могао да замисли да носим чак исти мантил у којем је онај
кога је познавао био такорећи и зими и лети. А стас и лице, које као да ми је лоше окречено и рупице нису изглетоване, пљунути су стас и лице његовог већ заборављеног
познаника. То с мантилом ме подсети на фотографију коју сам увек, још откако сам је купио, носио са собом. Показујем је Хамиду. „Да“, упире он прстом у лик с мантилом, издвајајући га из групе поред топова, „то је он.“
„Колико си ти у ту време имао година?“ , питам Хамида. „Двадесет?“
„Можда. Можда толико. Зар је важно? Био сам онда
довољно стар, а данас сам довољно млад.“ Помислио сам
да је то добар одговор и да ми некако личи на Ибн Батутов изум бескрајног путовања. Живот је наш пут. Неко га
прелази у једном смеру, други по њему ходи у супротном.
Најређи пролазе кроз свој живот у оба смера истовремено. Од таквих је могао бити овај старац чије лице никако
не успевам потпуно да сагледам.
Постепено, Хамид је бивао све говорљивији. „Кад сам
га знао, често је тражио од мене да му робу доносим у хотел. Сваки пут сам се пењао пет спратова степеништем
које је ишло овако“, кажипрстом ми показа спиралу. У
другој руци је задржао фотографију коју сам му био показао. С њом у руци као да је остајао у непрекинутој вези
с прошлим временом. „Увек сам га затицао да нешто пише. ’Стави на сточић’, само би ми рекао, ’и запиши колико, сад немам, чекам да добијем.’ То нисам смео да радим,
требало је сместа да наплаћујем, али њему сам попуштао.
Био ми је редовни купац, виђао сам га у Централу с пријатељима, па сам знао да ме неће испалити. Кад би му стигао новац, измиривао је цео дуг. Зато сам му давао на црту и част.“
„Да ли је хотел био Рембрант“, запитао сам, јер сам
препознао степениште. Тим спиралним степеништем сам
се и ја сваког дана успињао и њиме силазио, ниједном се
не служећи лифтом. Стрепео сам од одговора.
„Да.“
„Шта је с његовим папирима? Мислим на оно што је
писао.“
„Не знам. Једном ме је напао да сам му их украо. Викао
је да су му нестали, неки, не сви. Викао је да је то његова
исповест о Болести. Онда ме је молио за њих, јер не зна
који недостају, а неки свакако недостају. Писао је о Тангеру, о уласку у зону, о изласку из зоне, о тражењу зоне, о
животу у зони. Нисам га разумео. Истина, у Тангеру је тај
део око Рембранта и све до обале и луке био интернационална зона коју су делили Американци, Французи
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и други. Напослетку се смирио, па је праснуо у смех.
’То је добро’, рекао је. ’Тангер је састављен и од онога
што недостаје, од свега што се губи, и ја то знам као Болесник. Није џанк, не, није. Тангер је сад моја Болест.’ Не
умем да објасним зашто сам тако добро запамтио његове
речи. Заправо сам их заборавио, али кад ми је Абдул рекао
за тебе, јасно ми је било кога тражиш. И кад сам те видео,
знао сам да имаш везе с њим. По свему и по изгледу можеш бити његов син. Јеси, зар не? И твој мантил је баш
његов. И твоје лице, иако је без наочара, вуче на његово
лице, онако болесно лице, као да је некад било веома подбуло, а сад је само кожа пресвучена на кости.“
Унео ми се у лице. Та улица је иначе увек сумрачна, а
сад је још и вече поодмакло. Зар ме тако види? Да, такво
је моје лице данас, испоштено, пропало, налик прочељу
Великог Сервантесовог позоришта. Ћутао сам тренутак,
па га упитао: „Како се звао? Сећаш ли се и тога?“ Није то
био Керуак. У то сам био сигуран. Нећу имати шта да јављам у Америку.
„Скоро сваке вечери је с другим Американцима седео
на тераси у Малом суку. Име? Вилијем, али су га у Централу звали Бил. Вилијем Ли. Тако је увек требало да кажем кад сам долазио у хотел код њега. Идем на позив у
собу код господина Вилијема Лија. То је било као лозинка. И пуштали су ме. Соба је била под самим кровом и зато најјефтинија у хотелу. Некад су о том хотелу биле и изложбе слика.“
Речено име ми ништа није говорило. „А шта је било с
тим украденим папирима?“
„Ништа“, одговори мукло и сувише брзо Хамид.
„Ипак си их ти узео“, рекао сам као нешто неоспорно,
мада сам знао да нећу из Хамида ишчупати праву истину.
Али, зачудо, он одједном, погледавши ме испод ока, једноставно потврди. Јесте, узео их, а не украо, нагласио је,
узео их је да мало завири у њих. Кад га је Бил, гост хотела
Рембрант, а у чију сам се собу игром случаја и ја после
пола века уселио, онако напао, није имао куд и није признао. „Могу ли да их видим, добијем, откупим, свеједно
шта, договорићемо се“, рекао сам. „Не“, одвратио је,
„одавно не знам где су и не сећам се, можда сам их спалио, можда их је неко и од мене узео, ипак је то било давно и за мене веома давно. Ето, сетио сам се свега што је
говорио, али не памтим шта је било с папирима које сам
му узео, заклињем се у Алаха.“
По свему судећи, Бил је био из групе с Керуаком, Гинзбергом и осталима. Могао бих да сазнам више о њему,
посебно зато што сам толико личио на њега, али нисам
марио. И ово је већ довољно, што сам сазнао. То је био као
мој предживот у Тангеру. Као да сам Вилијему Лију, не
баш папире, као што је то урадио Хамид, украо нешто од
живота или од животног наслеђа. Слично је осетио и онај
мој комшија који је некад испратио Сали на станицу. Причао ми је да је једном био у Паризу и становао у соби у којој је умро Жан Жене. Нисам баш знао ко је тај Жан Жене, а пријатељ онда објасни да је то писац и показа ми његову фотографију. Донео ју је из тог хотела, да, мислим да
је рекао Џеков хотел, у којем је четири или пет година раније Жене умро. Хотел је негде у крају око париске Ботаничке баште, код станице Аустерлиц. Преспавао је у Женеовој соби. Тамо су још биле књиге које је тај писац читао. Сам газда Џек му је поклонио слику. Кад год погледа
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ту фотографију, објашњавао ми је, осећа као да је дужан
Женеу зато што је неколико ноћи спавао у његовој соби.
Ја нисам осећао никакав дуг према неком наркотизованом
Билу и знам да нисам био његов потомак, још мање дух за
шта ме је, у први мах, прогласио стари Хамид, него сам напросто помислио да сам преузео, нипошто украо, као што
ни Хамид није украо папире, већ их је узео да их врати, да
сам и ја узео од Била нешто од његовог Тангера, а да ћу то
и ја убрзо заборавити, па ћу сматрати да је Тангер само мој
и неће бити важно што ће ми памет стати сваки пут кад се
запитам шта је тај мој Тангер. Тангер је управо такав: не
знамо шта је кад нас неко пита за њега.
Из страха од клетве садржане у бројци 23 требало би да
кажем да сам у Тангеру проборавио двадесет два дана. Заправо сам био двадесет три. Тамо сам први пут чуо за загонетку звану 23 која се тиче не само те бројке него и свих
њених модификација. То веровање би могло да буде приписано и Хамидовом Билу. Извесни поморски капетан Бат
Уц једне ноћи се у Тангеру хвалио да је пловио двадесет
три године без инцидента. Следећег дана је испловио својим бродом. Дошло је до хаварије. Брод је потонуо и капетан је страдао. Истог дана радио је јавио да се над Пацификом срушио авион и да су у тој катастрофи погинули
сви путници и цела посада. Капетан авиона се такође звао
Бат Уц. Необично име, ретко, али постоји. У српској транскрипцији оно је састављено од три и два слова. Авион који се суновратио у Тихи океан био је на лету број 23. Познат је закључак који из тога следи: ствари треба прекидати док нам добро иду. Још не знам да ли сам у погрешном
дану прекинуо са својим животом започетим у Тангеру.
Воз је каснио и ја сам приспео у Београд тек после поноћи. Ова јулска ноћ је била неподношљиво топла и спарна. Нисам могао да заспим. Још сам био сав у Тангеру...
Почео сам да записујем понешто о свом путовању. Увелико је свануло. Устао сам од стола пред подне. Немам ничега. У џепу једва нешто новца. Последњи. Неизвесно је
кад ћу опет зарадити неки. Није ми више до тога ни стало.
Данас је данас, а то није време да се мисли на сутра. И то
ми је речено у Тангеру. На пијаци купујем главицу купуса.
А онда, ненадано, готово попут шамара, после толиких
година, срећем Сали. Укрупњала се, лице јој је буцмасто,
али и даље ме опија. Изгледала је дивно. У срцу ме је
штрецнуло. Она се ведро насмеја. Као некад. „Господе, јеси ли то ти?“, рече, без имало чуђења и питање је, лишено
правог нагласка, звучало као нека непобитна изјава. „Да“,
промуцао сам, али се одмах прибрах, одупрех се нагону да
је загрлим и додадох: „Да, могло би бити да сам ја, али нисам.“ И даље се смејала, гледајући у купус у мојој руци.
„Нема те читаву вечност.“ Очни капци су ми затрептали,
сигналишући да сам у неприлици. Био ми је потребан дуг
тренутак да дођем до следећих речи.
„Да, па, нема ме, јер сам, кажем, неко други... Нисам
одавде него из Тангера.“ Застао сам, дајући јој времена да
ухвати мој наговештај. „Само сам дошао, а сад кад сам те
најзад видео, могу мирно да одем и вратим се тамо одакле сам.“ Подигао сам купусну главицу увис и, одлазећи,
домахнуо јој њоме. Не заноси се више почетком старе
приче, рекао сам себи. Немаш ти прави крај за њу, осим
ако си се срећом забројао и тако превидео да би могло бити да ти је овај дан двадесет трећи.

ПОЕЗИЈА
Мирко Јовановић

ПОЉУБАЦ
Јутрос нам додири звуче као трење нити у ужету.
Пољупци као удари прашине о хрбате књига
Које не чита ко не мора. Ми смо двотомна историја.
Роман из само две главе. Басна и наравоученије.
Сура на арапском и, лево, њен латинични превод.
Триптихон, чија се крила склапају на средишњем ми.
Плочица од еуфратске глине и отисак клина у њој.
Ми смо све знање света, недоступно икоме изван
Корица наше постеље.
Чепркамо земљу из очију
Једно другом. Откопавамо снове живе сахрањене.
Двослојно се мажемо на двопек на плотни угрејан
До топлоте наших зеница. Новине успевамо само
Заједнички прочитати, јер мени мањка стрпљења,
А теби занимања за туче и скандале у свекафани.
Кроз саће радија цеди се труба: једна једина нота,
Лепљива и непрекидна као жица меда са прста.
Кроз панцир жалузина – пуцњи боја пригушени
Хромираном новембарском маглом. Било би лепо
Изаћи, само да ова соба није једино што постоји.

ДРХТАЊЕ
Прислоним ли уво на камен, зачујем звук
Налик пуцкетању грамофонске плоче.
Помишљам прво да се то чује трење између
Земље, која се врти, и камена, који стоји.
Онда се досећам да то акрепи испод стружу.
Слутим да их доле мрави уче удруживању
И да ће, једном научени, успети да дигну
И камен и мене с каменом и да измиле
На светло, на ком се неће задржавати,
Јер журиће да ми се у ногавице завуку
И, пузећи ми уз листове, да ме заразе
Хладноћом што су је под кршом запатили.
Правим болну гримасу замишљајући како ме
Штипају потом клештима и тргају из сна.
Али ипак снажније дрхтим при помисли
На зглавке дана у њиховим реповима.
Броји ли се онај у ком је отровна жаока
Као последњи или први, питам се.

СУМЊА
На испијеној шољици дана Сунце је оставило
Траг свога ружа у мождацрвеној нијанси,
Какву у понеком сумраку на небу има oдсев
Села попаљених за видиком. (Хоризонтом се
Небо и земља међусобно лажу. А ватра је и од
Љубавника и од ваздушне љубави своје чистија.)
Ноћ је велика промрзла поморанџа, а небо
Кора захваћена гангреном, са порама које још
На звезде миришу и са зеленим пупком Месеца.
Или је небосклон тавни килт којим је покривен
Стид и међу чијим је црним и црњим квадратима
Јасно разазнатљива дуга беличаста мрља. (Од
Проливеног семена? Или је то звездâ-мољацâ
Стаза, зарасла у влакна тартана небесног?)
Звезде су пена на млеку Галаксије. А можда
И пликови од ужарених мачјих језика танких
Као цигарет-папир, зашиљених попут јатагана.
(Је ли чист челик? Или распорени трбуси царски?
Јесу ли чисте руке? На њима је крв јер су касапске,
Или зато што су се завлачиле где некад беше срце,
А сад је гротло пећине настањено шишмишадијом,
Вампирима што тло камено ђубре свареном крвљу?)
Свиће. На тлу ће се ускоро зацрнети пекмез крви.
Прекриће га паучина маглене буђи, али се црнило
Неће моћи сакрити. И неће бити тога поређења
Које ће од овог да начини песму. (Дијаку: Мисао
Чиста је. Не мишљење. А свакако не речи.)
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ПОВОДИ
Васа Павковић

ЖИВОТ КАО НОКТУРНО
Слободан Кљајић (1952 –1992)

Н

е бисмо смели да заборавимо Слободана Кљајића – песника.
Они који су у осамдесетим и на почетку деведесетих
посећивали редакције Књижевне речи и Књижевних новина, али и Дела и неких других београдских књижевних листова и часописа, сећају га се: витког, тихог, некако немирног, безазленог, са обично дугом брадом и изгужваном фасциклом под мишком. У њој је увек било „радова“. Пре свега песама, али и понека прича. Једину књигу песама објавио му је видовити Петру Крду, у КОВ-у 1989. године. Наслов књиге је Прах времена, а на четрдесетак страница сабране су укупно 23 песме. По периодици има још, бар још
толико, а сећам се да је објављена и понека прича.
О Слободану Кљајићу ће боље од мојих речи казати белешка с клапне његове једине збирке песама:
„Рођен сам 15. септембра 1952. године у Београду.
Три године сам провео под шифром 295.0 у специјалним болницама. Око мене су у десетокреветним собама
умирали они који нису мислили да ће попустити. Болничари су ме тукли. Од октобра 1977. до фебруара 1978, на
пример, имао сам двоструку упалу плућа јер сам у пижами
и бос ишао по снегу на оброке у болничку трпезарију. Да
ме ветар и мећава не би убили, увијао сам се у новине. За
то кратко време пао сам са 86 кг на 58 кг и био уписан међу
оне који ће сићи у Хад. Али, ни тада нисам престајао да пишем. Ноктима сам урезивао реченице по зидовима болнице, а када бих нашао папира, преписивао сам их. Уторком,
приликом преобуке, после колективног купања, пребацивао сам, тајно, записе из једне пижаме у другу.
Сада сам здрав. И знам да ми није помогао лош креч
лекова, него вера у будућност света и Онога који све види и
муке људске збраја и мери на теразијама.“
Слободан Кљајић је преминуо 3. јуна 1992. Сломило га
је сурово време, извео је салто мортале.
Сећам се његове приче о боксерској каријери, ваљда у
београдском Радничком, и приче о роману који је однео у
БИГЗ. Шта ли је с тим рукописом? Да ли је заувек изгубљен?
О Слободану су лепо и топло писали Јовица Аћин, Војислав В. Јовановић, Милосав Тешић...
Ове године би напунио 60 година, а тачно је 20 година
од његовог одласка с овог света.
У својој поезији Слободан Кљајић користи везани и
слободни стих, паралелно. У везаном је инвентивнији, нарочито кад у густим каталозима слика, ликова и идеја, римује дистихе. Медитеран, Јадран, Антика, доба младости и
невиности – идеална су пространства његове лирике. Нај-
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срећнији је био, чини ми се, када је маштао о јадранској
светлости, о острвима, о пловидби по широком, модром
мору...
На известан начин, у мени бар, пандан је Владиславу
Петковићу Дису. Вероватно без неког већег образовања,
али са врелом главом и пуно читања, са фанатичним поверењем у поезију, успевао је да снагом чудесне имагинације,
пише узбудљиве, покаткад и неспретне, а често нејасне стихове. У његовим нејасницама и неспретностима има више
поезије него у стотинама јасних, недвосмислених песама
које обележавају ово време.
Лепо би било да се неко млад потруди, а нека му ово
буде подстицај, и сакупи све Слободанове текстове, па да
некако објавимо књигу човека који је написао бар 5 антологијских песама на српском језику. А то је по натмуреном
Готфриду Бену, довољно и за великог песника.

Слободан Кљајић

ГУТАЧ ВАТРЕ
Неко живот превали пун стрепње
Забавља гутача ватре врење
Скрива ватре у спремишта пуста
Граби срећу у врећу пиво у уста
Да крв истиче мирно да се дише
Пред хиљаде очију и једно више
Спремни за претворбе плами претње
Умиру у ждрелу уз деличне кретње
Забавља се, грешка земљу тресе
Јачи је за лив из калупне смесе
Ступају у истину извесна стања
У мистичну ватру душевних путања

УКУС „COLE“
Вино, уље, укус коле
на обали крв нам пали.
Сол, маслине, мирис смоле –
– ту смо смокву ми обрали.
Укус коле, морски вал
ветар носи маестрал...

Топла тела што се воле
кожа гори дах се бори.
На дворишту старе школе
двоје њише талас спори.
Коса пали груди голе...
Укус коле што се воле,
укус коле, морски вал,
носи ветар маестрал.
Вино, уље, укус коле
на обали крв нам пали.
Сол, маслине, мирис смоле
– ту смо смокву ми обрали!

MARE ADRIATICUM
Од камене беле гусар Комиже
Таласи наплавни умивају векове
Рибе искачу траже ваздуха
Стене се дижу модрога руха
Силни ветрови бурин изнова кише
Буде мрет наново где она дише
Бол од морске болести – љубави
Људском медицином не може да оздрави
Ниска бисера око врата спаја се
Нереида запрези делфина стеже кајасе
О Госпо морска горо таласа свежа арија
Како је светла у теби моја хаварија
Косе ти модре алге њише море
Љубави нема плима расте горе
И море се зиба ко мрежа пуна риба
И рибља војска у кочама се зиба
Ружа ноћи цвате касне сате
А рибари се дому јутром врате
Селе се бродице у луке добити
Више их неће гусари топити и робити
И да се поново тежаци и рибари роде
У мајак да крену морнари стари
А потом на граделе рибу из котари

МАУЗОЛЕЈ

КОД БОГОВА
Вајарство Атенина вештина даће му трајност старца
Ал Артемида га младог улови попут дивојарца.
Зевс приреди гозбу звериња и грабљивих орлова,
У хаљини од меди Атена лик посади врх столова.
Тад маслине, Атенин дар Хелади, грифони и Пегази
У товарима понеше Олимпу, стану који Титан пази.
Ковач вештина, Хефест, искова дивних стварца,
Деметра му поједе плеће мислећ да је од јарца.
Слободу и живот му врати Хеба, Еолова љуба
Чаробним напитком из Хада, из Кербера зуба.
Аполон га узе за друга дајућ му лепоту мушку,
Афродита доби од њега злаћану ону крушку.
– Докле ће Арес врискати као десет хиљада људи?
Упита он уз чаробни напитак када се пробуди.
– Ма немој марити, пусти га! – јави се Ганимед.
– Док си био мртав, рани га код Троје у руку Диомед.
Посејдон сеђаше с трозупцем, миран, љут на брата,
Пружи руку и рече: – Тетида, умири тог букача рата!

ОСТРВА
Водена острва и галебови дупљаши
Шума катарки са бродица и јахти
У АЦИ-марини као китови хрпташи
Продаја гелата, везених плахти.
Сунђери, ретке шкољке, рузмарин уље
На киши свежина мириса олеандара
Мокро величајно девесиље медитеран биље
Дражи ноздрве и зове да се ландара
Пуно је света, али не смета
Марки, долара, пун новчаник, коверта
Острва доходе да купе све и жену
Хоће је одмах и зову да крену
Свакакви људи у њу блену
Па је гњече на стени у себе зароњену

(увод)

NIGRUS NOCTUS

Милиони људи зимска су ружа
Мисао им точак цеста што се пружа
Часовник казаљке танинске врти
Стомак их боли боје се смрти
Рођен да дух не напусти света
Ти сјаш на рубу Духа и Покрета
У дане за троструки салто мортале
Под мрачним горјем свици искре пале

Ноћ у мојој соби
Кроз прозор видим сумрак сиви
Руку прекрштених на грудима
Моје су очи пуне црних маски.
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И ЗАЗО В П Е К ИЋ

Ала Татаренко

ЦИКЛИЗАЦИЈСКИ
ВЕКТОРИ РОМАНА
БОРИСЛАВА ПЕКИЋА
СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА
XX ВЕКА

И

новаторски однос Борислава Пекића (1930–1992)
према класичним жанровима још увек привлачи пажњу историчара и теоретичара књижевности. Свако његово дело представља полигон за испитивање наративних
стратегија у оквирима како нових, тако и већ постојећих,
мада помало заборављених жанрова. Стварајући нове
жанровске хибриде и реактуализујући старе жанровске
обрасце, Б. Пекић обогаћује палитру постмодернистичких прозних жанрова. Експерименте прозаисте са жанром романа разматрао је Петар Пијановић у студији Поетика романа Борислава Пекића [Пиjановић 1991]; поетику епопеје Златно руно истраживала је Јасмина Лукић у
студији Метапроза: читање жанра: Борислав Пекић и
постмодерна поетика [Lukić 2001]; питања функционисања жанровских конвенција у стваралаштву писца проучавали су Михајло Пантић [Пантић 1994, 2002], Јован Делић [Делић 2002], Гојко Божовић [Божовић 1999], Лидија
Мустеданагић [Mustedanagić 2002], Бојан Ђорђевић
[Ђорђевић 1998, 2000], Игор Перишић [Perišić 2007] и
други историчари књижевности. Али, и поред пажње ка
књижевноисторијском осмишљавању стваралаштва Б.
Пекића1, поједина питања књижевнотеоријске анализе
његовог литерарног наслеђа – па и она која се тичу поетике форме, обележене цртама постмодернистичке парадигме – још увек остављају простора за истраживање. У
таква убрајамо, на пример, циклизацијске стратегије, које у пишчевом стваралаштву врше различите поетичке
функције.
Тежња ка циклизацији долази до изражаја у многим
Пекићевим делима. Она се објављује у избору жанра „повести” за Време чуда (уједињене у циклус апокрифне приче о Исусу Христу), у стварању антиутопијске трилогије
(Беснило, 1999, Атлантида), у постмодернистичкој циклизираној „готској хроници” Нови Јерусалим. Проучаваоци стваралаштва овог писца традиционално виде у
/12/
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обраћању цикличкој структури утицај модернизма. Појам
циклуса сматра се централним за митолошки поглед на
свет, а модернизам је обележен тежњом ка миту и архаици.
Пекићев избор циклизацијских стратегија повезан је
са његовим песимистичким погледом на историју и на
нивоу структуре с правом се сматра реализацијом идеје
цикличности историјског развоја. Ово се односи, пре свега, на његову антиутопијску трилогију у целини (и на сваки њен део посебно), а такође на циклизовану збирку
приповедака Нови Јерусалим. Зато питање циклизације
као формалне реализације идеје понављања историјских
циклуса и негације могућности прогреса најчешће проучавају истраживачи Пекићеве фантастике.
Ништа мање занимљивa за анализу изгледа „прикривена” циклизација, коју запажамо у стваралаштву Б. Пекића седамдесетих година. Њен пример представља замисао писца да створи циклус од три „новеле”: Успење и суноврат Икара Губелкијана (са посветом Филипу Давиду),
Одбрана и последњи дани Андрије Гавриловића (посвећене Драгославу Михаиловићу), Смрт и преображај Адама
Трпковића (посвећене Данилу Кишу). Жанровски поднаслов требало је да буде реч „новеле“, што би било, према
мишљењу самог Пекића, „ругање здравом разуму, а то ругање је заправо и метод којим сам књигу писао” [Pekić
2002: 116].
У писму Д. Кишу Б. Пекић разматра могућност да дефинише ова дела као „романеске”, с обзиром на мали број
страница. Аутор повезује жанр, како се може запазити,
пре свега са квантитативним карактеристикама које су
изразито субјективне. Зато аутор иронично констатује:
„Мој би ‘Арсеније’2 са својих 400 [страна – А. Т.] био обичан РОМАН, а Црвено и бело3 што од идуће године почиње да излази код Просвете са својих 2.100 страна било би
РОМАНЧУРИНА или РОМАНЧУРА по језичкој форми
каменчуре.” [Pekić 2002: 116].
Напуштање идеје циклуса и објављивање ових дела
као посебних, неповезаних међусобно јединством замисли, проузроковали су промену наслова, који су на почетку били типолошки слични. У потпуности је сачуван наслов прве „новеле”, у другој је из наслова нестало име јунака, а трећа се претворила у роман (дефинисан у поднаслову као сотија) Како упокојити вампира. Идеја циклизације „новела” (од којих прве две критичари по правилу
карактеришу као кратке романе или новеле, а трећу – као
роман) одговарала је духу времена и особеностима поетике протопостмодерниста. У ово време Киш уједињује у

породични циклус-циркус дела различитих жанрова (Рани јади, Башта, пепео, Пешчаник), пише Гробницу за Бориса Давидовича: седам поглавља заједничке повести –
циклизиране „романе на длану”. Посвете пријатељимаписцима имају такође поетички карактер, наглашавајући
везе са стваралачким оријентирима Ф. Давида, Д. Михаиловића, Д. Киша и истовремено одређујћи „коефицијент
разлике” самог Б.Пекића.
Успење и суноврат Икара Губелкијана (1975) има више поетичких ознака модернизма које су својствене стваралачком методу Филипа Давида и самог аутора новеле.
Као протагониста овог дела – и аутор исповести коју бележи часна сестра Валерија – наступа Икар Губелкијан,
мајстор уметничког клизања који је одлучио да изрази
свој протест против фашизма у облику уметничке тачке
Икаров лет. Публика је пак у његoвом паду за време наступа видела израз комизма, и Губелкијан је, да не би изгубио њену наклоност, почео да изводи другачију тачку –
Икаров пад. Његова жеља да се врати свом пројекту-протесту завршава се извођењем Икаровог лета, у току којег
он ломи кичму и постаје инвалид. Исповест Губелкијана,
независно од модернистичких интенција њеног писања,
почетком ХХІ века чита се кроз призму књижевне историје постмодернизма који почиње као уметнички протест
да би се касније преоријентисао (у више случајева) на укусе публике. Приређивач (омиљена ауторска функција Пекића) присутан је само на нивоу презентације дела, лишен
самосталности и оцена. Његов предговор завршава се истим закључком као и сама прича: Све је таштина.
Икар Губелкијан репрезентује уметност која сама, како запажа А. Јерков, „не може интендирати значења; она
се могу „стабилизовати” у клизачком покрету схваћеном
као уметнички израз једино захваљујући деловању вануметничког контекста у који је покрет смештен” [Јерков
1982: 7]. „Вербални” је само наслов његовог наступа, који
омогућује размишљање о могућем значењу, али не о обојености смисла. Може да се ради и о величању Икаровог
подвига, и о пародији мита. За тумачење замисли јунаку
је био потребан текст као посредник, прича коју он диктира у перо часној сестри и која ретроактивно расветљава
његово дело.
Иронија лежи у основи сижеа новеле: ово није ауторска иронија, већ иронија судбине. Метафизичка иронија
која своди високе намере Икара на ниво комичног, а у репризи Икаровог лета претвара полетање у пад и крах.
Икар Губелкијан постаје Икар, плативши своју сујетну тежњу здрављем, а на крају и животом. Миметизам његовог
наступа стиче моћ протеста само уз услов декодирања намера уметника, и тај је протест усмерен против Протектора као оличења фашистичког режима. Иронија судбине диктира и избор тог „примаоца поруке” који је непријатељ Хитлера. Пекић развенчава мит уметности средствима саме уметности, што може да се сматра модернистичком цртом: код постмодерниста иронија спада у сферу ауторске рефлексије и прилично ретко је обележена
драматизмом.
„Новела” посвећена Д. Михаиловићу (Одбрана и последњи дани), својом темом и избором главног јунака
(„малог човека”), подсећа на неореалистички модел аутора романа Кад су цветале тикве. Одабрана за ту прилику, форма „сказа”, карактеристична за представни-

Милован Марчетић

НОВА АТЛАНТИДА

У

сред Тихог океана, на месту које је на целој земаљској кугли најудаљеније од било којег копна, постоји вештачко острво сачињено од пластичне амбалаже свих врста: гајби за пиво и воду, боца, буради и
кеса, затим од пластичних делова аутомобила, телевизора, радио-апарата, рачунара, од стиропора и других
лаких материјала... Није тешко закључити да се острво формирало од отпада који људи бацају у реке и море, да понешто стиже и из ваздуха, и да кружне морске струје тај материјал сакупљају управо на поменутом месту. Острво се, наравно, и помера. Истраживачи
који га прате преко сателита кажу да круг тог померања не прелази пречник од сто километара. Сателити,
наравно, мере и величину острва и засад је његов
пречник око двадесет километара. Предвиђају да ће,
ако се са амбалажом буде и убудуће поступало као досад, острво до средине века нарасти до величине Сицилије, а до краја века до величине Велике Британије.
Даље прогнозе су несигурне, при чему је најекстремнија она по којој ћемо ми Земљани за само пола миленијума добити нови, осми континент.
Неки научници тврде да због пренасељености постојећих континената треба подстицати и убрзавати
раст тог острва, као и да већ сада треба почети са прављењем планова за његово насељавање.* Свемирска
прашина, птичји измет, морске алге и органска прљавштина са мора и из мора учиниће да острво конструктивно буде све компактније и, како га буде освајала вегетација (овај процес је већ отпочео, али још није довео до појаве травнатих површина и шума), оно ће се
све више учвршћивати и личити на право острво.
Пластика се разграђује тек после неколико десетина хиљада година, па нема опасности да њено распадање тако брзо доведе до нестанка острва. Површински
хумус ће учинити да се негативно еколошко дејство
пластике на атмосферу смањи, а и са доње стране већ
се формира слој од морске траве и других морских
продуката чија је специфична тежина мања од тежине
слане воде. Научници предвиђају могућност да се у будућности под дејством неког великог цунамија (којих
је и у наше време све више) ово острво удаљи од подручја на којем је сада, да се насуче на неки од подводних гребена и да ту остане. Они кажу да ће, у ствари,
то бити почетак стварања новог континента. Неки међу њима предлажу да име тог континента буде Нова
Атлантида.
(Из приче „Нове дестинације“)
Истина, на острву је већ сада колонија од неколико хиљада галебова. (Прим. аутора)

*
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ке „стварносне прозе”, додатно појачава контраст између форме и идејног садржаја дела. У Одбрани и последњим данима писац спаја два неспојива модела приче:
исповест заклетог спасиоца дављеника, изложену колоквијалним идиомом, и белешке у кафкијанском стилу у
којима се могу пратити паралеле са Одбраном Сократовом. Овим се, претпоставићемо, објашњава негативна реакција Д. Михаиловића на новелу, који у писму Пекићу
критикује поетику аутора Одбране и последњих дана: „После Кафке, Бекета, Јонеска, Диренмата, после оне хорде несрећника који немају шта друго да раде него да загледају
преко туђих тараба и да отуда наситно крадуцкају, шта ти
још тамо тражиш?” [Pekić 2002: 335], позивајући га да се
одрекне препевавања идеја претходника и да буде оригиналан. „Ту су свакако лоши утицаји формалистичке школе
(…) – по којој није важно ‘о чему’ се пише, важно је само
‘како’ се пише.” [Pekić 2002: 338]. Другим речима, Михаиловић позива Пекића да се одрекне (пост)модернистичких
поступака у приказивању стварности.
Поетика документа коју је неговао Д. Киш, тема лудила (и) историје коју он дотиче у Породичном циклусу, писмо као матрица реконструкције света јунака, употреба
облика дијалога-испитивања (Пешчаник) налазе свој наставак у Пекићевом роману Како упокојити вампира
(1977). Како спомиње Пекић у писму Кишу, ова „новела“
води порекло од штапа Кишовог Оца, „часног господина
Едуарда Сама”. „Заправо главну улогу, поред неколико
окорелих гестаповаца са образовањем Расела и маштом
Маркиза де Сада, једног општинског деловође последње
класе, једног професора средњовековне историје (такође,
некадашњег гестаповца) и другог професора савремене
историје, који се додуше не појављује у причи, осим што
му се јунак обраћа, јер је цела прича-писмо њему упућено, једног споменика десетметарског од дуралуминијума,
има један натприродан мушки кишобран који је потомак
у изравној линији твог г. Сама.” [Pekić 2002: 117]. Овај кишобран је, указује писац, „у једној сасвим реалистичкој
причи у којој се расправља о историји, историографији,
стварању и обарању савремених митова и комунизма”,
„чиста инкарнација Луцифера” [Pekić 2002: 117]. Подвргавајући иронији традицију приказивања ђавола у „досадном људском обличју” (изузетак представља црни пас код
Гетеа), Пекић мотивише свој избор духом књижевности
који „не подноси добре јунаке, па ни добре кишобране”
[Pekić 2002: 117]. Велика тема књижевности постаје предмет поигравања на граници високо/ниско, узвишено/приземљено. Кишобран узноси Адама Трпковића са
губилишта на небо. Тај кишобран за аутора је падобран
који се, парадоксално, креће у супротном правцу. Такво
кретање појачава ауторову негацију концепције прогресивног развоја човечанства, што одговара и третирању
историје других писаца-протопостмодерниста (нпр. Киша), и постмодерној концепцији историјског развоја као
таквој.
Проучаваоци Пекићевог наслеђа често карактеришу
Како упокојити вампира као роман-библиотеку. Реч је о
специфичној библиотеци изразито филозофског карактера: наслови дела Марка Аурелија, Декарта, Хегела, Ничеа,
Бергсона и других истакнутих мислилаца постају друга
компонента наслова поглавља-писама протагонисте. На
пример, последње поглавље насловљено је „Писмо дваде/14/
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сет шесто. Како је професор Рутковски продао душу ђаволу или С оне стране добра и зла”. У првој компоненти
наслова садржи се алузија на Гетеовог Фауста, парафразом из којег се завршава епистоларна исповест протагонисте: „Дух ми помаже да напишем смело://
У ПОЧЕТКУ БЕШЕ ДЕЛО” [Pekić 1977: 312]. Б. Пекић
користи паратекстулану везу са епиграфом романа (фрагмент из Фауста), дајући роману унутрашњу цикличност.
Цитат који се налази ван граница текста дела (епиграф)
„одражава се” у тексту писма као лична позиција јунака.
У роману Како упокојити вампира срећу се такође позивања на друга значајна у филозофском погледу дела
светске књижевности, која могу да буду искоришћена за
дискусије метафизичког и политичког карактера (нпр.,
Хамлет В. Шекспира). У библиографији која треба да посведочи етимологију радикалних погледа професора Рутковског, осим историјских, историографских, идеолошких, психотерапеутских дела налазе се и Доктор Фаустус Т. Мана, Помрачење у подне А. Кестлера, Дечји добош Г. Граса – као сведочанства развоја „једног од токова
стандардне европске традиције” [Pekić 1977: 10].
Роман Како упокојити вампира није у својој суштини
литературоцентричан; ово је пре књижевна илустрација
филозофских концепција, уметничка реализација ауторових размишљања о историји идеја, обележена иронијом
која је блиска сарказму. Међутим, форма коју је Пекић
одабрао има ознаке постмодернистичке – ово је роман у
писмима уоквирен коментарима Приређивача. Двадесет
шест писама и два post scriptum-а бившег гестаповца, професора историје Конрада Рутковског, доспевају у руке
Приређивача („Борислава Пекића”) након смрти њиховог
аутора (инваријанта „пронађеног рукописа”). Жанровска
амбивалентност рукописа који се колеба „између личне
исповести, философскоисторијског коментара и приче”
[Pekić 1977: 7] захтева његову организацију. Приређивач
у предговору одређује границе свог интервенисања у „документ“ као преводиоца, аутора наслова поглавља-писама, а такође коментара. Међу својим функцијама спомиње проверу (верификацију) чињеница (разговори са сведоцима, потрага за документима) и консултације са лекарима поводом могуће психичке болести аутора рукописа.
Текстуални траг приређивача, дакле, остаје ван граница
основног текста или на паратекстуалном нивоу избора
наслова. Изузетак представља „реконструкција” текста
неколико страница у последњих шест писама који је
„услед ненормалних околности, био неразговетан или недовршен” [Pekić 1977: 9]. Декларисана улога приређивача
своди се претежно на научну и преводилачку обраду (сређивање) рукописа који је представљен као аутентичан.
Важан део предговора чине библиографије: у једној се
наводе наслови дела која су ушла у наслове писама и имена њихових писаца, друга упућује читаоца на изворе и историје идеја „натчовека” Рутковског. Позиција приређивача истовремено је озбиљна и иронична: он је „ревносни
поштовалац европске мисаоне традиције, чак и кад нам
она преко Питагоре препоручује да се, у име успешнијег
живота, одрекнемо уживања у пасуљу” [Pekić 1977: 8].
„Велика питања” ХХ века, пре свега питања улоге филозофије, историје, идеологије, у роману интерпретира
психички болесник, али њихове темеље аутор види у развоју одређене филозофске линије. Питање потраге за ге-

неалогијом идеја Рутковског писац повезује са питањем
превенције њиховог поновног рађања у будућности –
проблем који спада у сферу „великих нарација”. Истовремено, присуство ироничне рефлексије, спој „документарног”, историјски могућег и отворено фантастичног (нпр.
натприродни кишобран-спасилац и убица, својеврстан
глогов колац за „упокојавање вампира”) даје роману одређене постмодернистичке ознаке.
Роман Б. Пекића може се сматрати постмодернистичким у смислу који је давао том појму П. Палавестра, видећи у постмодернизму „критичку књижевност” која излази из оквира реалистичко-миметичких принципа. У
процесу конституисања српске постмодернистичке прозе важно место заузеће есејизација дискурса, коришћење
метајезика хуманистичких научних дисциплина, за којима посеже аутор романа Како упокојити вампира. Роман
је обележен цртама филозофског трактата и садржи
структурне делове који по свом пореклу припадају небелетристичкој сфери. То је, пре свега, „Предговор приређивача” и трећи део романа „Примедбе приређивача”,
бројна позивања, објашњења, која спадају у сферу филозофске рефлексије.
Дакле, у роману Б. Пекића долази до комбинације неколико модела нарације: епистоларне (писма Рутковског), документарне („стенограм” испитивања као први
post scriptum проф. Конрада Рутковског), филозофског
трактата (други post scriptum – Тајни тестамент професора Конрада Рутковског), научног коментара („Предговор
приређивача” и „Примедбе приређивача”). Понеке од тих
модела (епистоларни и документарни) искористио је у
Пешчанику Д. Киш, реконструишући на основу писма
живот свог јунака. Пекић на основу писама Рутковског
реконструише историју идеја које су довеле до безумља
тоталитарних режима ХХ века. Историју лудила бившег
гестаповца он препушта тројици психијатара (који тим
поводом долазе до три различита закључка). Она се налази ван граница наративног интересовања аутора.
Наглашено у предговору обраћање сведоцима ради
провере чињеница има заједничко поетичко порекло са
позицијом приповедача Гробнице за Бориса Давидовича
који се ослања на сведочанства часних и поузданих сведока. У „седам поглавља једне заједничке повести” post
scriptum-и се срећу у појединим приповеткама, у Енциклопедији мртвих постоји један заједнички „Post scriptum“ –
као у Пекићевом роману, где се два post scriptum-а односе на сва писма Конрада Рутковског.
Писмо Е(дуарда) С(ама) Киш назива Великим тестаментом, а Пекић додаје писмима протагонисте „Post scriptum“ други. Тајни тестамент професора Конрада Рутковског или „Tractatus Logico Philosophicus“, који, као и код
Киша, такође завршава причу. После писма Оца у Пешчанику стоји ауторски P. S. из Кабале. Пекић прави ауторским post scriptum-ом „Примедбе приређивача”, које представљају интегрални део текста његовог дела. Последња
од примедби уводи приређивача у свет текста: он саопштава о томе да се ђаволски кишобран налази у подруму
његове куће, нивелишући границу између фикционалног
и коментаторског дискурса.
Идеја стварања циклуса од три романа, од којих сваки
садржи бројне поетичке и идејне паралеле са делима писаца којима су посвећена, указује на жељу Б. Пекића да

створи заједничку књижевну и моралну платформу са Д.
Кишем, Д. Михаиловићем, Ф. Давидом. Знацима стварања и декларисања такве незваничне заједнице постали су
узајамне посвете у делима средине седамдесетих година
(види нпр. Гробницу за Бориса Давидовича Д. Киша). Оне
нису тек формални знаци пажње, већ су пре свега знаци
наглашавања заједничких момената књижевног модела
који заступају писци.
Даљи развој поетике Б. Пекића показао је њену блискост креативним потрагама Д. Киша (и удаљавање од
књижевних пракси неореалисте Д. Михаиловића и модернисте Ф. Давида), поред осталог и у домену циклизацијских стратегија. Заједнички карактер, сродност поетичких вектора посебно изразито посведочују прозни циклуси осамдесетих, обележени цртама постмодернистичке поетике – Енциклопедија мртвих Д. Киша и Нови Јерусалим Б. Пекића4. Пекићев покушај стварања циклуса од
три романескна дела може се разматрати као поетички
експеримент испробавања различитих формалних решења у оквиру једне уметничке замисли. Писац је седамдесетих одустао од његове коначне реализације, али је
остварио идеју спајања различитих дискурса и жанровских матрица у постмодернистичком циклусу новела Нови Јерусалим.
1 Види нпр. Ахметагић Ј., Антички мит у прози Борислава Пекића / Јасмина Ахметагић – Београд, 2001; Ахметагић Ј., Антропопеја. Библијски подтекст Пекићеве прозе / Јасмина Ахметагић – Београд,
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2006; Стојановић М., Књижевни врт Борислава Пекића: цитатност и интертекстуалност у негативним утопијама / Милена Стојановић – Београд, 2004; Поетика Борислава Пекића: преплитање жанрова: зборник научних радова– Београд, 2009.
2 Ради се о роману Б. Пекића Ходочашће Арсенија Његована (1970).
3 Касније је роман добио наслов Златно руно (1978–1986).
4 Проучавање поетичких паралела између новелистике Б. Пекића и Д.
Киша било је тема радова: Новак Бајцар С., Готска хроника као енциклопедија смрти/ Силвија Новак-Бајцар // Поетика Борислава Пекића:
преплитање жанрова – Београд : Службени гласник : Институт за књижевност и уметност, 2009. – стр. 211–221;
Татаренко А., Готске игре уз пратњу свирале: Пекићев дијалог са Кишом / Ала Татаренко // Поетика Борислава Пекића: преплитање жанрова. – Београд : Службени гласник : Институт за књижевност и уметност, 2009. – стр. 197–210.
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Мирјана Митровић

ИНТЕЛЕКТУАЛАЦ И ЗЛО

(Забелешке током читања романа
Како упокојити вампира)

1.
Смешно је правити се паметан над амбисом, написао је Пекић и тиме описао, мада није намеравао, позицију савременика у односу на његово дело. Свака понаособ Пекићева књига је амбис ископан беспоштедном анализом – од појавних
бизарности људских биографија, психолошких преврата, па
у дубину све до чистих филозофских појмова. А целокупни
Пекићев опус, и обимом и обухватом постиђује већинско
српско списатељство, склоно недовршености и самосажаљењу. Јер, будимо искрени, ретки су српски писци који су осмислили, па озидали. Ма, до прве плоче мало ко је стигао. Већина наших талената остала је у просевима, велике замисли у
дискусијама, генији у трагици. Разлози су разни, и већином
оправдани, од медицинских, ратних и идеолошких, економских и политичких, до алкохолних и ромеовских. Али многи
од тих ометајућих фактора, који су на српску књижевност пали као снег на бехар, нису мимоишли ни Борислава Пекића.
Нити су они мимоишли њега, нити је он мимоишао њих. А
опет, онако и онолико написао. Много је признања и медаља
које је Борислав Пекић требало да добије, а није. Да могу, ја
бих му доделила зидарску ленту, медаљу за стабилну и трајну
грађевину књижевног опуса.
Нисам га познавала, знам о њему само из књига и новина,
па се надам да ће упућенији успети да објасне како је Пекић
упокојио вампира лењости и аљкавости. Тај одговор би ва-

љао свима нама, писцима, не мање критичарима, али и другима, јер српство врви од талената, великих замисли и пројеката, а незавршених дела.

2.
Није се Пекић, то се зна, држао само освештане земље књижевности. У два опасна наврата устајао је на спољашње вампире и лаћао се колективног коца. Оба пута скупо је платио, а
није одустао од става да је побуна неопходна. Или бар тако
пише у роману Како упокојити вампира, чији је наслов, као
и други Пекићеви наслови, постао метафора и узречица чак
и онима који Пекића нису читали, нешто налик народним
умотворинама.
Побуна за Пекића није неконтролисан импулс, већ концепт, тајно оружје у сусрету са било којом врстом крвопије,
па и вампиром.
3.
Кренимо од познате бизарности да је једина реч из српског језика која је општеприхваћена у свим светским језицима –
вампир. Да смо бирали, сигурно њу не бисмо изабрали. Али
та је реч изабрала нас, што може и не мора бити случајно.
4.
Да би нам показао какви су и шта нам све раде вампири, и у
микрокосмосу и на широј историјској сцени, Пекић је изабрао нацизам, као метафору зла око које постоји најшири
консензус. А онда је пред нацизам поставио интелектуалца.
Избор је пао на професора историје на Хајделбергу Конрада
Рутковског, кога је у самом роману Пекић прецизно дефинисао као „интелектуалца хришћанске традиције, грађанског

васпитања, танане природе“. Кад је почео рат, Рутковски се
нашао у ситуацији у којој нема доброг решења. Процес логичног размишљања довео га је до прихватљивог компромиса –
да спречи понеко зло, да учини могуће добро. Али то се показује као наивно гледање. Злу су потребни интелектуалци. Није му довољно да само пороби и победи. Потребно му је да се
докаже нужност његове надмоћи, а за то су потребни интелектуалци и њихова логика. Интелектуалцима се зло прикрада лукаво, на први вампирски угриз, увуче се кроз сићушан
отвор, па се притаји. Понекад, као код Рутковског, период инкубације траје двадесет година, али на крају ипак излети из
чауре и благог професора претвори у подивљалог насилника.

5.
Први непријатељ Рутковског је његов надређени, СС официр
Стајнбрехер. Човек смирен идеологијом. Он зна ко је. Он хоће признање. Нема добра без зла, нема зла без човека, живимо на земљи. Лево или десно. Нема дилеме, нема сумње. Зид.
6.
Дуго кроз књигу мислила сам да је главни лик Рутковски,
„интелектуалац танане природе“, чија нам се судбина, ерудиција, снага и слабост, кривица и истина откривају кроз 26 његових писама. Тек пред крај, и тек у неким зрелијим читањима, схватила сам да Рутковски није главни лик. Није то ни Сабина, деликатна и одана професорова суруга, а није ни кишобран. Мада нам Пекић мајсторски предочава шта све може да
задеси недужни кишобран кад почне бал вампира.
Главни је у овој причи Адам. Такође недужан. Он се Рутковском јавља после више од 20 година и као споменик и као
приказа, Рутковском се чини да је Адам вампир, зато што је
Адам једино што Рутковски не разуме. Рутковски ни током
рата Адама није разумео, зато га није спасао. Ни Стајнбрехер
Адама није разумео, иако га је убио и понизио. У чему је онда
снага тог смушеног човека оданог кишобрану? Верујем да је
одговор Пекић сакрио у имену.
Адам, иако му је име старозаветно, има сасвим новозаветно понашање. Побуна и кривца нису у регистру његових појмова. Он није интелектуалац. Нигде у роману не чујемо да
глагоља, али видимо како мирно сведочи своје постојање,
страдање, узнесење и васкрсење. Прихвата своју судбину без
питања и опирања, као што је прихватио фатални кишобран.
Није чудо што Рутковски види како се Адам узноси. За то виђење не може да нађе објашњење у логици, ни етици, нити у
ерудицији, јер се оно тамо и не налази. Ипак, Рутковски је
„интелектуалац хришћанске традиције“ па и кад се њеов разум буни, његови танани нерви опажају да се такав човек морао узнети.
7.
Адам Трпковић је чиновник најниже класе, заточен и обешен
због кишобрана. По томе што је све време на клацкалици између трагичне и комичне фигуре, по имену, наденутом иронично, са суровошћу са којом деца надевају надимке, Адам
Трпковић ме неодољиво подсетио на Пјера Безухова, руског
племића, који је, упркос громадама које га окружују током хиљада страница, коначни победник у Рату и миру. Иако Адам
Трпковић постоји у свом скученом уму и миљеу, а Пјер Безухов у симфонијској раскоши, сваки од њих двојице на
свој начин самим собом сведочи могућност добра.
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.136–137
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Игор Перишић

ПЕКИЋ, АНТИКЊИЖЕВНИК

В

елико је питање да ли је писац најобимнијег романа
српске књижевности, Златног руна, можда чак и најобимнијег опуса српске књижевности (ако то неко буде
успео прецизно да премери) волео ту исту књижевност.
Или је баш због борбе са својом невољном али на неки
начин нужном љубави, из те везе морао да настане толики опус, управо да би се изразила интимна „љубавна“ дијалектика. Безрезервна љубав према књижевности, са тржишног становишта, по књижевност је увек добра: производи „средњокласну сиротињу рају“ као поуздане њене конзументе. Али када културолошки невини љубитељи књижевности, помисливши да је њихова љубав идеално узвраћена, почну и да је пишу, у најбољем случају
добићемо осредња, љубитељска дела у којима се књижевност поиграва сопственим мало инвентивним удварачима. Као што је свака права љубав сложен однос, у
ком се љубљени и љубавник не могу до краја ишчупати
из компликоване дијалектике, где никад није јасно колико љубави заправо има у „љубави“, а да сама љубав не буде поништена, тако је и Пекићево неразрешено стање љубави/отклона од књижевности – а постојано је то било
током целог његовог писања – могло у тој амбиваленцији да буде подлога изврсних, књижевних и антикњижевних дела. Уосталом, како је често истицао у паракњижевним исказима, књижевност је Пекићу била средство за
нешто друго, али са друге стране, без све ироније почетка
овог текста, то нешто друго није могло без књижевности.
Иронију у односу на књижевност, спрам уметничког
позива уопште, Пекић је маестрално транспоновао у своја дела, а у Златном руну је иронија која је усмерена према уметности и уметницима најотровнија. Ево најпре једног начелног примера. Реч је о епизоди када телесно нужне радње (простије речено: вршење нужде) Симеона
Грка жена му Теодора тумачи као настајање велике уметности. Наиме, у својим велеумним подухватима, Грк је
био наумио да од измета направи помаст која ће извршити револуцију у уметности шминке. Том приликом био
се затворио у радионицу, захтевајући само оброке који
изазивају обилне столице. Теодора се због овог поступка
не чуди јер зна да су „сви уметници ћудљиви, укратко
скренути“. Једино је брине шта ће свет на то рећи, јер суседи из радионице чују „необичне потмуле и масивне
шумове налик дувању стаклорезачких или ковачких мехова“. Али стењање има вишу сврху коју обичан свет можда не разуме:
„Знајући да уметничко надахнуће има најневероватније видове испољавања, одрекла се да лупа на врата ателијера и досађује очигледно опседнутом уметнику питањима како му је и да ли му што треба.“ (Златно руно II,
Београд, Дерета, 2005–2006, 20)
Иронија достиже врхунац (када Теодора тера децу,
која не разумеју гласове велике уметности, да по дворишту трче на прстима) у речима: „Мир, децо! Отац ствара!“ (II, 21) Ако се има на уму шта су предмети на које се
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односе ове речи (у зависности од фокализације: или процес стварања велике уметности, или дуготрајно вршење
велике нужде) даља анализа није потребна. У иронизацији уметничког посла као таквог, и у честитој метанаративној самоиронији, тешко се може бити оштроумно-пакоснији.
Кад је реч о конкретним уметницима, књижевницима, у Златном руну посебно се иронијски истичу ликови
Стерије, Бранка Радичевића и Његоша. У првом тому романа, године 1842. фамилија Његован иде у Народно позориште у Београду да гледа Стеријиног Тврдицу (Кир Јању). Симеон Лупус иницира посету, био је закупио ложу,
а унапред је само имао информацију да се у комаду ради
о богаћењу једног цинцарског трговца. Али кад представа почне, он увиди о чему се у ствари ради па од тог тренутка Стерију доживљава као „прдизвека“, „цинцарског
изрода“, мрзи га као кугу, да би напослетку – као донатор
позоришта – захтевао да управни одбор скине представу
са репертоара. Остали чланови фамилије, који су доведени да нешто науче од Стерије, до краја представе заправо
неће ништа чути од Лупусових протеста и гунђања. И касније током романа Стерија је опет „прдизвек“ (IV, 391),
а придев који га прати је „зверообразни“ (IV, 605).
У бечкој емиграцији, Симеон Лупус среће разне ликове битне за романтичарско-националну концепцију српске историје. Међу њима, најистакнутији су песници, и
при сусрету с тим „артистима“ још једном долази до изражаја Пекићева постојана иронија спрам уметничког
позива уопште. Тако се Бранко Радичевић карактерише
придевом „несмајан“, а тај „стихоковац“ и „сукњољубац“
способан је, као „појетски дангубаш“ (IV, 605), само за
„музење пара“. Код Његоша се иронија радикализује.
Представљен је попут неког телохранитеља, као „грдосија“, „арамбаша“ (VI, 363) којег би Лупус без устезања унајмио да га штити при повратку у Београд, где није омиљен
као подржавалац тренутно невладајуће династије. Његош је, упркос томе, „и паметан, иако пише песме“ (IV,
202). Мада му је ‘на силу’ призната интелигенција, главна
ствар у репрезентацији лика Његоша јесте та да се он највећма појављује у подухватима измамљивања новца од
Лупуса за српску националну ствар. Као и Бранко и сви
уметници, и Његош је „беспарић“ (VI, 363) или „црногорски безгаћанац“ (IV, 625), а његов поетски рад је од
Лупуса херменеутички обрађен као ветропираст и неразумљив.
Наравно, оваква репрезентација ликова књижевника
условљена је трговачком, рачунском фокализацијом Симеонâ који у уметности виде некорисну работу која само
штети материјалистичко-интересном делу човекове природе. Али, у томе свакако има и аутоироније Пекића антикњижевника, Пекића који је непрестано био иронијски свестан сопствене работе као сумњивог подузећа
(хвала Горану Лазичићу!) које ремети ‘поштен свет’. С
друге стране, то ремећење поштеног света, или неиронијски речено, деконструкција устаљених начина мишљења,
разградња бојажљивог, малограђанског, паланачког светоназора јесте оно што је Пекића као сувереног практиканта епистемолошког смеха у књижевности занимало.
Да није био способан да се смеје књижевности самој, доводећи у питање њену сазнајну функцију, не би ни могао
да напише нешто што ће на концу имати књижевни епи-

Дејан Симоновић

БЕЗ УСПЕЊА,
БЕЗ СУНОВРАТА

Д

раги господине Пекићу,

Усу дих се да вам се, не позван, обра тим и известим
вас, на своју ру ку, шта се ов де доле са на ма и око нас
збива. Надам се да нећете замерити.

стемолошки прираст. Или: тек је у таквом и толиком зајебавању са књижевношћу (јер шта је друго незаједљиво
зајебавање до непатетично изражавање љубави!) антикњижевник Пекић могао да постане и књижевник.
И зато би се можда Пекић сâм највише смејао неприсутности књижевника недавном разговору под насловом
„Пекић, наш саговорник“. Баш због књижевног, сувише
књижевног наслова и концепта, у којем мало од књижевности као истинске епистемолошке провокације
остаје, већ се ‘штанцује’ још једна културно-коректна, комеморативна манифестација где је и симболички немогуће, као што фактички кажу да јесте, разговарати с Пекићем. Заправо се, неинтенционално, у таквом наслову и
формули, сведочи одсуство културе као немогуће комуникације у којој присуство није од пресудног, а биће и од
било каквог значаја. За интелектуалну честитост важно
би било, рецимо, присуство Паради поноса или неком
маршу обесправљених радника где то присуство заиста
нешто и (са)говори и производи, а присуство књижевној
комеморацији само перпетуира брлошки положај ‘књижевне’ књижевности као бљутаво архаичне делатности.
Сасвим сам сигуран, да би Пекић, као писац-интелектуалац, писац побуне, интелектуалац улице, али и грађански
учтив човек, присуствовао комеморативном разговору са
самим собом, али само једним ухом, другим би ослушкивао дух протеста, дух улице, дух живота коначно, а не посустали и троми глас институционализовано конзервиране књижевности.

Да вас одмах обрадујем, у демократију смо загазили
дубоко, дошла нам је до грла. Наставимо ли тако даље, а
сва је прилика да хоћемо, биће нам је и преко главе. Ако.
Са демократијом се не може претерати.
Вишестраначки пелцер се лепо примио и одлично успева – имамо више странака него гласача. Превазишли
смо политичке поделе, свађамо се и тучемо искључиво
око плена. На изборима бирамо по Вуковим песмарицама – то исто, само мало другачије.
Диктатуру смо свргли умножавањем диктатора, свака странка је изнедрила по једног.
Освоји ли смо слободу говора – сва ко бр бља шта
стигне. Нисмо више послушници, нико неће да чује шта
онај други има да каже. Подразумева се – ништа помена
вредно.
Добили смо, напокон, и слободне медије. Новине, радио, телевизија су се веома успешно ослободили принуде здравог разума, каквог-таквог укуса, основне пристојности. Речи као што су истина и достојанство уредници траже у речнику страних речи и израза. И никако да
их нађу. Ишчилеле су.
Бољи так је на том пољу не сум њив. И кона чан. Повратка на старо нема.
Исплетена је и мрежа свију мрежа. Захваљујући њој,
да ле ко смо оба ве ште ни ји не го у ва ша ин фор ма тички
оскуд на вре ме на. Ма да, не што не при ме ћу јем да смо
због тога постали паметнији. Пре бих рекао да се догодило обрнуто. Толико смо накљукани информацијама да
једва дишемо. О варењу нема ни говора.
Та мрежа вам је некакво сметлиште на које свако баца шта год му се прохте. Ту ћемо наћи све, изузев оног
што је заиста важно и вредно.
Све ми се нешто чини, како смо се умрежили, још горе смо се замрсили.
Сколила нас је реформаторска напаст, не да нам ока
да склопи мо. Стал но нас не што пре обли ку ју, изли ва ју
нас у некакве своје калупе, ништа им не ваљамо овакви
какви јесмо. Да би нас недуго потом преливали у друге.
Толико нас често мењају да сами на себе не успевамо да
се привикнемо. Реформаторског жара нико није поштеђен. И баба-сера је подвргнута одговарајућим процедурама и процесима, да не заостане.
Што се реформаторства тиче, далеко смо стигли. Имамо већ и реформу реформине реформе. А ни реформатори не могу да се пожале, лепо су се снашли. И зашли.
Већ се деценију и кусур труцкамо кроз транзицију. Реч је рогобатна а ни појава није ништа привлачКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.136–137
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нија. Колико сам разумео, значи прелаз из реално
непостојећег социјализма у надреално дејствујући
бандитизам. Или та ко не што. Уко лико није пре лаз из
ничега у ништа.
У сваком случају, пређени смо како доликује.
Транзицијски пут је џомбаст, стражњица нам је сва у
модрицама од силног труцкања, али ако. Када стигнемо
тамо куда смо кренули, биће нам веселије и боље. На путу нешто ваља и ис трпе ти. Није нам првина. Прошли
смо и кроз горе. Добро, није баш сасвим извесно да ће,
када тамо доспемо, имати ко да нас прими. А нешто нам
се у будућој заједничкој кући много и не веселе. То нас
не брине. Наша решеност је непоколебљива, знамо куда
смо запуцали а они тамо, у тој Унији, нека виде шта ће
и како ће. И са собом и са нама.
Заљубљено загледани у Брисел, клањамо се Вашингтону, зна се ко држи батину. И ко њоме бије. Узгред намигујемо Москви и Пекингу, могли би да затребају. Ради
смо да се и од њих огребемо за коју кинту.
Ратове у комшилуку нисмо водили, испод части нам
је да се тучемо са бо ранијом, па нисмо мо гли ни да их
изгубимо. Али смо зато својски потпрашили НАТО силу, ни ђенерал Ђорђије не би имао замерке. После величанствене победе смо, из чисте великодушности, пораженима предали на управу део земље. Колико да их, сироте, нечим утешимо.
Тренуто живимо у миру са свима, изузев са самима
собом. Ни то није новина. У рату – ми против нас – нема
предаха. Ни мировних посредника.
Сами себи уводимо санкције, сами себе уништвамо,
да другима приштедимо труд.
По вер ском питању, бо гу хва ла, сто јимо из вр сно –
попови су нам све имућнији.
Срећно су се сплеле небеска, подземна и европејска
Србија. Раде раме уз раме на за једнич ком поду хва ту –
зграби шта и колико можеш. Прионули, запели својски,
добро им иде. И најзадртији европејац дере по српски.
И најнебескији Србин, све у патриотском заносу, гомила
земаљска блага. Кримоси су се очас посла прешалтовали
у пословне људе, довитљив је то свет, пара је боља и сигурнија а методи су исти.
Што су нам Његовани богатији, то су други сиромашнији. Што је њихова кеса пунија, празнија је државна
каса. Ништа чудно. Без беде нема богатства. На држави
је, знали су то Његовани одувек, најлакше и најслађе зарадити multu poradz.
Усавршили су се Његовани, иду у корак с временом.
Туђим парама подижу сопствене пословне империје. За
шаку динара добијају оно што вреди милионе. Намештају им се сви иоле ис плативи по сло ви. Та ко је са њи ма
одувек било. И тако ће, ваљда, увек бити.
Да вам Ар сеније, ко јим слу ча јем, про ше та ули ца ма
престонога града, зинуо би, запањен. Такве подухвате ни
у најлуђим кућегра дитељ ским сно вима не би успео да
дочара. Сва та надзиђивања, дозиђивања, подзиђивања,
узиђивања, дограђивања, преграђивања, надграђивања,
уграђивања. Зграде које су никле на зградама или се толико прибиле једна уз другу да ни зрачак сунца нема где
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да између њих падне. Улице које пролазе кроз кухињу,
прозори приљубљени уз прозоре. И још свакојака чудеса, рођена из страсног загрљаја подивљале похлепе и помућене памети.
Не пу штај те га поново на поље, пре кли њем вас, тај
призор тешко да би могао да поднесе.
Пре бри ну ли смо економ ске бри ге – при вреду смо
дотерали до непостојања.
Не производимо више ништа. Из чистог обзира. Што
да се наш човек мучи када по свету има оних који то већ
раде? И оних који ће све што му треба да за њега увезу.
Продали смо скоро све што је ико хтео да купи. Сада
се осврћемо по кући, зверамо по дворишту, претурамо
по подру му да прона ђе мо ма кар још не што што би се
могло из не ти на па зар па да се не ка ко доко тура мо бар
до сутрашњег дана.
Пру жа мо длан где стиг не мо. Просјач ки син ди ка ти

Осим стра на ка, ка ко-та ко ра де још са мо бан ке, мењачнице и коцкарнице, што му, у крајњем, изађе на исто.
Пред сваке изборе хватамо лопове. На исте заборављамо чим се гласови преброје. Из практичних разлога.
Када би се похапсили сви у које је упрто прстом, ко би
са ким правио владу?
На књижевном плану, међутим, здушно напредујемо.
Имамо више писаца него писмених, више романа него
чи та ла ца, а пе снич ке збир ке је не могу ће преброја ти.
Расписао се наш народ, размахао. Свако нешто шкраба,
од попова и политичара до певаљки и проститутки, од
џепароша до џабалебароша, од врачара до ватрогасаца.
Једино још тапкароши не туку по тастатури. Изумрли су,
у биоскоп више нико не иде.
Та ко и тре ба. Ни смо ли се бори ли за ства ра лачке
слободе?
Уосталом, и технички напредак иде наруку општенародном стваралачком полету. Са рачунарима, списатељски позив је и физички мање напоран. Од куцања више
не отпадају руке. Ту су и copy и paste команде, благословене биле, оне саме су ти довољне да очас посла склепаш
текст какав год пожелиш. Не мораш више ни да рукописе пакујеш у коверте, носиш на пошту, плаћаш поштарину. Само их шибнеш мејлом. И то ти је то. Не мораш више ни да се прегањаш, патиш са загуљеним уредницима,
који све нешто извољевају и закерају, довољно је да цалнеш кинту и штампарска машина се већ дала у погон.
Истина, нико више ништа не чита. Списатељи су појели читаоце. У књижевничка удружења више и не примају оне којима је могуће доказати да су прочитали макар једну књигу.
Изгубили смо сваки понос, али смо стекли истоимену параду. И то је неки добитак.
Одрекли смо се кичме, да је, којим несрећним случајем, не бисмо сломили. Више се чак и не повијамо. Сада
смо маса од које свако прави шта му је воља.
више земаља су затражили од својих влада да, због нелојал не конкуренције, српским зва нич ницима за бра не
улаз.
Задужујемо се и шаком и капом. Држава на крупно,
живаљ на ситно. Свако према могућностима. Хватамо
се за главу, запањени, када установимо да задужено ваља враћати. Срљамо у нове дугове, да бисмо намирили
прет ход не. Бан ка ри су из ми сли ли perpetuum mobile,
што им више дајемо, то смо им дужнији.
Политичке странке су нам најуноснија предузећа. Деле паре и послове, награде и признања. Мимо њих нема
жи вота. Са њима га има још мање. Ко се ус тран чи, за странио је. Ко се не устранчи, награбусио је. Па ти бирај.
Док још можеш. Наиме, припрема се закон по коме ће
свако новорођенче одмах по првом плачу бити уврштено у неку странку. Да би све било по правди, странкама
ће припасти квота новорођенчади саобразна процентима са претходних избора.

Златно руно нисмо нашли, нити за њиме трагамо. Не
трагамо више ни за чим. Дигли смо руке од свега. Понајпре од себе самих.
Не успињемо се, из опреза, тако је најсигурније да се
нећемо суновратити.
Мувамо се около, не знајући шта бисмо са собом. Теши још једино да други ваљда знају шта ће са нама.
Још увек тра је мо и пре тра ја ва мо. Гу ра мо нека ко, а
докле ћемо, не зна се.
Тако вам је то са нама, драги господине.
Не знам да ли сте и ви горе умре же ни и има те ли
електронску адресу. На пошти ми писмо за небеско одредиште ни уз доплатну маркицу неће примити. У голубове се не уздам. Нарочито откад нас је израдио онај који се представљао као птица мира.
За то вам овај из ве штај ша љем у ми сли ма. Па, ако
стигне, стигне. Ако не, ником ништа.
Приредио Дејан Симоновић
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.136–137
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ПРОЗА
Љиљана Ђурђић

СИЛВА ЈУГОСЛОВЕНКА
1.
Мамина пријатељица Силва, после ослобођења Београда од
немачке окупације, опијала се до бесвести са једним Русом у
Коларчевој. Прошли бисте споредним улазом кроз двориште
које је било горе од периферијских; овде није било траве, ни
ширине, лавежа паса луталица, наслагане шиндре и поцепаног рубља на конопцима које се вијорило на ветру – само дно
огромне рупе уз чије ивице су се дизали прозори кухиња, соба за служинчад, тоалета. Споља бисте челом ударали у велелепно здање једне од првих београдских палата налик на европска здања у моди: мало сецесије, мало необарока и скулптуре полуголих Атласа који придржавају земљину куглу, а у
које су буљила деца и сељанке кад су доносиле млеко.
Горе је живела Силва – пола Немица, пола Мађарица –
ванбрачна ћерка пословног партнера Илије Простића трговца и његове служавке: „Љубим руке, господине, како сте?
Жели ли господин још мало уштипака?“ Он би је на то спретно, испод сукње, уштинуо за дупе, будућу мајку. Тако је на
свет дошла Силва, мамина другарица из самог центра града.
Кад су Руси ушли у Београд, са неким мајором је излазила на
теревенке; једном јој је попио половину боце колоњске воде
док је пред огледалом слепљивала своје плаве локнице на
крепом зарумењене образе, а изгорелом шибицом извлачила обрвице танке пијавице à la Хеди Ламар, тада популарне
филмске лепотице.
Силва је мислила да је играч, али не и посматрач; то што
је мама волела све да посматра и да ништа не предаје забораву, њу је само нервирало. Није хтела да памти своју прошлост, а памтила је, тако је она – Силва – повремено, долазила и до мене: плава Силва са својим сребрним именом које је подсећало на послужавник – цинг-цинг-цинг – на којем
је њена мајка некад уносила господи слатко и ракију. „Гаде
руски, што пијеш колоњску воду? Ви, Руси, све пијете, шпиритус, дестилисана говна, кад ћете једном да идете одавде, ослободиоци? Ко вас је звао?“
Касније ју је носио уз степенице, подизао своје блатњаве
чизме једну по једну уз дрвене степенице поткровља – таббат-таб-бат – и бацао је на кревет, она је то волела; на кревету су ујутру остајале конзерве млека у праху и сланина у коцкама уз онај посебни мушки мирис како је то, дискретно и с
пуно женског такта, дефинисала г–ђа Мир-Јам у својим романима који су у хрпама лежали поред Силвиног кревета.
Једном је на кревету нашла и празну боцу колоњске воде, и
знала је да су отишли.
Тада се у биоскопима на карту више давао руски мјузикл
Пастир Костја. Силвин Костја се родио, мало пре мене, у лето 1945. Био је велики, бубуљичав, пегав, жмиркавих подо/22/
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зривих очију, са ћубом сламнате косе на глави и увек је говорио цигља уместо цигла. Костја је био Немац, Рус, Мађар и
Србин с подједнаком могућношћу да му је неко од предака
Јеврејин, Румун или Циганин. Кад би га неко упитао, у школи, шта је по националности, одговарао је набусито учитељици: „Југословен!“ А осталима: „Да вам јебем ја мало матер, а?“

2.
Победници су на капутима имали еполете са једном или неколико звездица али без ширита; официрчићи нове власти
поткупљени машћу, најлонкама и руинираним стилским намештајем. Костјин поочим, Далматинац Бенко, радио је у
ствари на железници, неки инспектор, лице које диже шапку
и клања се пред неким – пролазећим возом или претпостављеним. Био је добар човек; никад није тукао Костју, и то је
било довољно. То што је Костја морао да гледа како му сваки
час притиска мајку уз зид, или је гњечи у кревету, а он то мора да слуша, била је мала плата за сигурност свакодневног оброка. Знао је то Костја, добро му је то утувила у главу Силва
као да пажљиво шрафцигером завија шраф на право место,
онда кад му је испричала причу о Русу. Мислим да је Костја
био помало поносан на ту причу, на тог руског человјека који јаше на белцу – не на вранцу – кроз дивље, бескрајне степе
и који је овде оставио своје семе – тако је то Костја замишљао, кад је замишљао – да расте. Обично је деловао поспано и незаинтересовано; од бабе је научио да говори цигља и
да греши у падежима. Кад би га неко укорио, одмах је вадио
свој пасош и окретао задњицу дотичном: „Молим, изволите,
мој passport!“ . На задњици је било толико различитих жигова у виду мрља од креде, блата и тек поједеног бурека да је
свако дизао руке од њега и његовог матерњег језика.
3.
Не сећам се тачно кад смо почели да се играмо безбедности, ја и Костја. Мислим онда кад смо се у Силвином новом стану скривали испод огромног трпезаријског стола
прекривеног сомотским столњаком дубоко вишњеве боје
који је висио скоро до пода; испод се видело да је та отменост била изнуђена руинираношћу стилског стола чије су
барокне ноге биле изувијане старим гајтанима од пегле,
или неком сличном жицом, као шареним гирландама. Но,
било је савршено, то склониште, као доњи део гондоле; изнад су седели они – родитељи, странци и веслали у круг –
доле смо били ми и ослушкивали разговор; учитељица је
рекла да треба добро отворити уши јер су непријатељи свуда око нас. Не сећам се да смо у почетку ишта друго радили

осим што смо слушали разговор, мање-више престрављени од неразумљивих реченица које су у парчићима стизале до нас:
– Ушао на белом коњу, па да, белом – звонио је Силвин
глас – и право у позориште! Пе…ро, Пе…ко, генерал, еј!
Знате да у Русији изводе праве коње на позорницу? Победник дошао по плен! Хеј, хој...
– Тише, тише, још је моћан… прозвали су га, па опет
ништа. А клели су се у своје жене, сећаш се, Силва? Оно:
наше другарице ништа не може заменити, оне у пртеним
чарапама и с титовкама на глави…. А сад? – мама је готово шаптала као шаптач у позоришту. Ноге су јој биле прекрштене и превучене стаклом; имала је тада скупе најлонке
на ногама као и Силва.
Оне су биле Београђанке са ванбрачном и брачном децом победника, додуше оних ситнијих, која су их прислушкивала испод стола да једном дојаве целу ствар тамо где
треба. Носили смо црвене пионирске мараме, ја и Костја
– ишли смо у исту школу и исти разред – кад је требало и
кад није требало, дакле по цео дан, Силва нас је због тога
често миловала по глави и говорила да смо ми прави Југословени.

4.
Костја и ја смо испод стола били на сигурном, тако се бар
нама чинило, и могли смо у полумраку да записујемо речи
и полуреченице које су допирале до нас да бисмо касније
могли да их испоручимо тамо где треба, а то је значило
нашој учитељици Дафини, некадашњој партизанки Прве
пролетерске која нас је, поред осталог, подучавала како да
израстемо у исправне грађане Југославије. Ми тада нисмо
знали разлику између обичног, дечјег тужакања и стварног
дојављивања. Зато смо све писали на папирићима и чували у кутији од ципела Бата, начињеној од веома тврдог
картона који се није могао лако савити. Залепили смо поклопац и направили прорез на средини кроз који смо убацивали цедуље са тајнама; била је то наша ћорава кутија.
Костја ју је чувао у бабиној собици у Коларчевој коју су јој
доделиле нове власти (у осталом делу стана шепурила се
породица неког генерала). По мирису сам погодио да ју је
скривао испод бабиног кревета, тик до ноше коју је баба
ноћу употребљавала и често промашивала њено порцуланско дно. Тако смо је и прозвали – попишана кутија, на мој
предлог. Костја се није бунио и увек би је, после наших састанака испод стола у стану код Калемегдана, уредно враћао под бабин кревет у Коларчевој.
Једном је заборавио да је донесе, или није знао да долазим, па се искрао из стана и трчећи Кнез Михаиловом, као
без душе – деран кога гања пиљар коме је успут здипио јабуку; тада су поморанџе биле ретка роба – стигао до Коларчеве, попео се у бабину собицу, и с кутијом под мишком
дотрчао назад, а да то нико није приметио; само сам ја испод стола бројао до 1952 – што је наравно било превише за
раздаљину коју је морао да превали, али осећали смо да у
том броју има неке симболике па смо се тако и били договорили.
5.
Мој отац био је Црногорац. Зграбио је маму, мислим да јој
није било спаса, на некој игранци и понудио јој своју по-

бедничку заштиту. Није јој било друге; око ње све сама пустош и глад; отац без службе, без имовине, замало стрељан
као народни непријатељ. „Сви смо ми Југословни“ – говорила је Силва, кад је долазила деди и баби у посету, док ју је
мама гурала ногом под столом јер се мој деда мрштио и
дрхтавом руком досипао себи пиће. Он је био Србин са великим С и провео је четири године у заробљеничком логору у Аустрији. Није марио за стару Југославију, а за нову
још мање. Кад се рат завршио, а Руси отворили логорске
капије, он је одмах сврстан међу непријатеље комунизма
одређене за стрељање. Целу једну ноћ је провео са својим
сапатницима у бараци, ишчекујући јутро кад је стрељање
било заказано. Ујутро су се огромна врата растворила и на
вратима се појавио руски генерал са двојицом војника са
шмајсерима у рукама: „Но, харашо, идите, ви слободни,
стрељаће вас ваши!“ После тога, захваљујући мом оцу, додељена му је кућица у којој је живео с мојом баком и ујаком. Никад више није био исти. Целу једну ноћ гледао је
смрти у очи и то никада није заборавио. Мрзео је Силву, а
још више своју ћерку, јер се с њом дружила. Силва је кумовала браку између моје мајке и оца. Њено југословенство
било је и одбрана и победа; свуда је истицала своју приврженост новој (за деду непостојећој) нацији јер је њој лично та ситуација погодовала.

6.
Кад је Костја прекрштен у Косту, ствари су се искомпликовале. Више се нисмо тако често виђали у Силвином стану.
А и мој отац је нестао, тако, изненада. Нико му није могао
ући у траг. Мајка је неко време плакала, а потом почела да
излази са једним младим официром – то јој је била судбина: официри. Нисам се много узбуђивао, деда и баба су ми
били добро склониште, оца сам и пре нестанка ретко виђао, увек је био на терену, тако ми је мајка говорила.
Силва је постала Југословенка до дна своје најзад национално одређене душе, сва њена љубав према Русима ишчилела је одмах после Резолуције Информбироа; само је Костја још био ту са својом плавом накострешеном косом да
је подсећа на њену некадашњу љубав и онда када је то било
опасно. Зато му је у новим околностима и причала да му је
отац неки Немац; све је тада било прихватљивије од тога
да ти је отац Рус. Костја је био прилично збуњен, али се није бунио. Његов passport је само добио још један нераспознатљиви жиг. Да је опасно имати било какве везе са Русима, па чак и лично име, ми то нисмо знали, зато су цедуљице на којима су биле Силвине љубавне изјаве према Југославији и Титу биле детаљно записане (тако смо ми мислили) нашим сврачјим рукописом, али и речи мог оца чија је
љубав према Русији такође била тако неизмерна да се често око тога свађао са мојом опрезном мајком: „Немој,
Бартуле, није време, зар ти љубав према нама није драгоценија?“ Ту се, наравно, варала; Бартул, мој отац, никог није волео осим комунизма самог, комунизам га је родио и
одгајио, а Русија је била комунизмова мати. Тада су се он и
Силва заувек раздвојили ако су икад и били у пријатељским односима – Силва је била само другарица његове жене, мање-више курва на коју није требало обраћати пажњу.
А погрешио је; она је на њега још како обраћала пажњу. Да
није било мајке, он би и раније заглавио – тако смо претпостављали – у оној огромној зградурини с друге стране улице у Царице Милице у којој смо становали.
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После тога у Силвином стану – при нашим све ређим посетама – испод стола нису вирила четири пара
ногу, него само три. Разговори су били све гласнији, не као
некад шапутави, и ми смо, Костја и ја, јасно чули како Силва
теши моју мајку говорећи да смо сви ми срећни што смо исправни Југословени и што нас није прогутала руска неман.
– Знаш, Милена, заглибио је, није успео да се снађе, ништа му то није требало, видиш како су други лепо упристојили своје животе; требало је само да каже – тамо где треба – да се Треја, онај његов пријатељ у кожном мантилу –
само тако га се и сећам – спремао да пребегне у Русију. Само то и ништа више, и били бисте спасени, овако… то што
сам ја кад су ме питали рекла шта знам о целој ствари, не
мора да значи… да сам ја…
Гласови су се тада измешали, Бенко је тврдио да је Силва извршила своју дужност и исправно поступила, премда
му је жао Бартула, али да је он – Бартул – био исувише одан
моралним принципима, а мало практичним стварима:
„Увек је био идеалиста и то га је коштало.“ – рекао је. Моја
мајка је стално понављала: „Како си могла, како си могла?“
– ноге испод стола су јој подрхтавале – ми ништа нисмо записивали, само смо гледали један у другог у оном полумраку исколачених очију – тада смо схватили да смо саучествовали у нечем крајње недостојном (прејака реч за наше
године!), али и да смо невини.
Нисмо то били ми – доушници – који смо једног дана
предали учитељици Дафини своју тајну кутију препуну једва
читљивих цедуља и златних и сребрних папирића од чоколада. Наша кутија је због смрада који је ширила око себе одмах бачена на оближње ђубриште, а ми отерани у ћошак. Да
је учитељица Дафина имала бољи нос, можда би и открила
много занимљивих података који би јој обезбедили још једну медаљу на грудима које је увек у свечаним приликама качила о своју црвену блузу од танког штофа па се ова истезала све до струка, претећи да се поцепа. Силва је била та, она
је отерала мог оца у затвор и за то добила стално запослење
и трособан стан. Бенко је напредовао, куда, то не знам тачно, али знам да је мама тако говорила: „Бенко је напредовао“.
Мама и ја смо остали у станчићу у Царице Милице док нас
деда није довео к себи; информбировску сирочад. Више никада нисам видела Костју, заправо Косту – нисмо више ишли у исту школу – ни његову исправну мајку Силву Југословенку, можда једном на телевизији у некој међународној делегацији која се спремала да уђе у авион; да, била је то Силва. Ништа није било чудно, ако ћемо право, тада сам и ја већ
знао да је била курва, од оне послушне али спретне доушничке сорте, која на крају постаје газдарица бордела.

8.

Кад се отац појавио, сви смо већ увелико били за столом. Нико га није добро загледао, само су му дотурили столицу, али он није сео. Деда је у врху стола секао колач са
најмлађим унуком и певао тропар.
Грешка! Овако је било: сви смо стајали око стола са
прекрштеним рукама испред себе и спуштеним главама,
као што и доликује, кад се он појавио. Нико га није ни приметио. Деда је с најмлађим унуком, секао колач и певао
тропар. Од уњкавог, застајкујућег гласа ништа се није чуло. Кад смо поседали, видели смо да он стоји поред врата
са шапком у рукама; мршава фигура, полућелаве главе с
лицем избразданим борама и водњикаво-плавим очима
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које су равнодушно посматрале породични церемонијал.
Мислим да се свако за тим столом упитао зашто је дошао
и то у униформи и са шапком коју је убрзо лагано ставио
на ивицу стола, на бели везени чаршав који је бака користила само за посебна празновања.
Тада сам после дуго времена видео оца. Мајка је подигла главу и изговорила у његовом правцу: „Значи, пустили
су те?“ Он је климнуо главом и показао еполете на којима
се сијала по једна звездица. „Видиш, није деградиран!“,
шапнула ми је полусестра. Нисам још био одлучио да ли да
га прихватим или одлучно окренем главу на другу страну
према деди који је сад већ намрштено секао печеницу док
му је мастан нож стално испадао из руке. Руке су му се тресле, био је нервозан.
Грешка! Сећање је тако непоуздано, оно ствара фигуре
у ваздуху, повезује догађаје који су се десили, или се нису
десили, или су се могли десити. Да бих добио истиниту
слику свега оног што се тог дана догодило, морао сам се сетити сваког детаља који ми је можда промакао. Много тога
је припадало мојим претходним маштаријама о томе када
ће ми се и како указати мој отац; увек је био у униформи,
са једном звездицом на еполетама, а шапку је носио под руком. Био је прав, смеђе косе и плавих очију, као и ја; огледало је увек у себе смештало оно што сам желео да видим,
није оно тако истинољубиво као што се мисли.
Овако је било. Кад се појавио у тој соби препуној људи за
препуном трпезом, личио је на просјака, на просјака Мошу
коме је бака увек остављала остатке ручка да би их он гурнуо
у своје прње и повукао се назад, све клањајући се. Мајка је прва дигла главу иако тропар још није био завршен. Низ лице
су јој текле сузе. Погледао сам је и ништа нисам разумео. Полусестра је ћутала. Одрпани човек за столом само нас је посматрао, поглед му је клизио са једне на другу главу: сећао се,
и он се сећао. За столом преко пута моје мајке стајао је поносито официр ЈНА са три звездице на еполетама са ширитима, мој очух; њему униформа није сметала да се придружи
слављењу Светог Томе, можда је то још увек сметало онима
изнад њега о којима сад није размишљао, а и није то више било оно време свеопштег доушништва. „Далеко је догурао“ –
мора бити да је помислио мој отац док је тамо стајао, руку
обешених низ тело, са великим шакама пуним ожиљака. А
онда се десило нешто што сам заувек запамтио, није било
грешке. Деда се нагнуо преко стола, пружио руку према њему
и ставио његову руку преко своје надланице, а онда је моју
малу руку ставио изнад очеве надланице. Нико се није ни помакао. Готово да нико није ни дисао, толика се тишина створила између нас. Онда је све било готово, руке су се разишле
и мој отац је погнуте главе изашао из собе.
Није било грешке, све се заиста одиграло тако. Моје ме
сећање није варало. Тај тренутак сам заувек запамтио, то
како се три мушке руке ослањају једна на другу и прожимају истом топлотом. Никада се више – колико ја знам –
нигде није појавио. Изгубио се негде у гомили и постао невидљиви човек за мене, човек који је једног дана ушетао у
собу у униформи, са шапком под мишком коју је потом
ставио на ивицу стола и истог тренутка постао одрпани
просјак чија је прљава капа почивала на бакином белом
столњаку. Те две слике биле су нераскидиво повезане у
мом памћењу. Не, није било грешке, он је био и једно и
друго, оно што сам сањао и оно што сам видео: човек
пре Голог отока и човек после њега.

ПОЕЗИЈА
Луис Мекнис

ПОСТСКРИПТУМ ЗА ИСЛАНД
за В. Х. Одна

САД ноћи зимске почињу
Самотна лагодност обзиђује ме;
Тако, пре него сећање испахне
Пут наш на Исланд преиспитујем –
За мене ни романтичан нит
Идила на митској обали
Већ заносна промена, ти знаш,
У озбиљнији уклопљена причин.
Доле у Европи Севиља је пала,
Народи пакао производе,
Олимпијске игре су прошле –
Мрље на aријевском сунцу.
И Шпанац у мени показао је
Како северни предео
Стил сага је излучио
Који се с муком миљу по миљу мицао напред.
И Шпанац у теби узвратио је
Да север у нутрини почиње,
А наше аскетске утробе захтевају
Удисаје са латинске ватре.
Тако иако ничији дух није био подређен
Били смо срећни док смо осматрали
Гавранове са шкриљчаних бедема
Како крстаре над китом који се распада,
Осматрали кључање сумпорних вртача,
Омче паре које се размотавају и намотавају,
Све док долина нестаје далеко
У обрису Судњег дана.
Тако смо јахали, шегачили се и пушили
Уз непризвана чудеса,
Уз недокучива лебдења
У разређеном нестварном сунцу;
На том острву никад не открисмо

Визије усцветале из земље,
Ни преобраћења на начин Св. Павла,
Ни догађаје од икакве важности.
Празници треба да буду такви,
Ослобођени прекомерног значаја,
Време за душу да се протеже и пљуцка
Пре него свет на леђа јој се навали,
Пре него димњаци ред по ред
Димом се исцере: „Рекли смо вам“
И сирене маглом оковане зазову
Расап дугог обалног зида.
Редови књига су око мене,
Обгрљују ме са обе стране;
По којој шуми мртвих речи
Живе да ловим птице –
Велике косове који самотни лете
Нехајно кроз каменит предео,
И галебове који неограничен ткају
Покров од ритма на мору.
Овде у Хемстеду седим до касно
У ноћима које нико са мном не дели и чекам
Телефон да зазвони ил
Непознати анђели бану на врата;
Северна небеса била су боља
Од ове прерушене пустоши –
Простирки и јастука и дугог
Огледала које понавља сонг.
Јер литанијом неизвесности
Зидови ови одишу
Док соба постаје провалија
Којом страх струји
Страх од самоће
И неисказивости;
Све везе су пресечене, моји пријатељи
Живе изван насталих прекида.
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Зашто, иако је боље ћутати, морамо сторију да
испричамо
О нама који у сну смо ходали и у Трагању умрли?

Тако пишем стихове за тебе
Који си такође осетио жељу за смрћу,
Ал твоја страст за животом побеђује –
Док пијеш кафу, причаш приче.
Наше предности као људске
Биће поништене ко зна кад;
Ипак пијем у твоје здравље пре него
Кундак ми залупа на врата.
1936.

ЧИТАОНИЦА БРИТАНСКОГ МУЗЕЈА
ПОД саћастом куполом погурени уклети читаоци
Горе-доле ходницима шњирају, ћелије отклапају
спознаје –
Мед и восак, згомилане године –
Једни по налогу, други из љубави за сазнањем,
Неки јер ништа боље немају да раде
Ил зато што се уздају да ће ти зидови књига убити
Демона који им бубња у ушима.

Ми који смо увек имали, ал никад нисмо признали,
учитеља,
Који смо ишчекивали – и завредели – да будемо ми
сами,
Одређени да будемо слободоумни, како можемо
Наша сломљена срца и начине мишљења фластером
да крпимо
И хвалоспеве да певамо у хромирано-позлаћеним
исказима
Онима који ће нас сменити и којима не можемо
бити потребни –
Стиснутих усана технократским Конквистадорима?
Појединац је одвећ мртав; Катул
Упамћен млад, уступио је место онима који беху
рођени искусни
И више прилагодљиви и чак му нису ни завидели
На разузданом животу и лирици. Мада наше песме
Нису тако страсне ко његове, судбина наша мање
ледена није.

Особењаци, шкрабала, сиромашни школарци,
Са цвикерима, стилским шеширима ил романтичним брадама
И, потхрањујући своју страст ил свој удес,
Једни су предузимљиви и други успавани
Док висе као слепи мишеви у свету изокренутих
вредности,
Повучени у себе у свет који је поуздан и нем:
Ово је Читаоница Британског музеја.

Такав мук чека нас дакле; уз зид притерани,
Зашто да јадикујемо? Излаз не постоји, птице
Неће нам рећи ништа више; ишчезнућемо први,
Па ипак за нама ће остати извесне замрзнуте речи
Које једног дана, без сваке сумње, могу се одледити
И, за трен ил два, жудњу узнети.

Напољу на степеницима голубови у сунцу ћућоре,
Костреше вратно перје и шепуре репове или се
Сунчају у својој комотности
И под тотемским обележјима – древне страховладе –
Између огромних канелурисаних јонских стубова
Из туђих лица налик соколу ил стиснутих вилица
пробија
Опора избегличка туга.

ПОТОМСТВУ

Јули, 1939.

ЕПИТАФ ЗА ПЕСНИКЕ БЕЗ ПРЕДРАСУДА
АКО у самртном
Часу – који је све ближи – пут наш животни западу
води
И једни кажу Ал зашто а други Па шта,
Спремни под новим именима да експлоатишу
ил буду експлоатисани,
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Децембар, 1942.

КАД све што је у књигама буде оконачено као
записи на гробљима
И читање и говор чак замењени буду
Другим, мање мучним, средствима, питамo се
Хоћете ли у цвећу и воћу налазити исту боју и укус
Које су за нас имали и за које су у речи били уобличени,
И ваша трава хоће ли зелена бити, ваше небо плаво,
Ил ваше птице увек ће бити птице без крила?

РИТУАЛИ РАТА
ДАКЛЕ, Фортинбрасе; сад овде кључна реч је авај.
Нажалост, кажеш ли? А опет украшене гиздавим и засведеним стихом,
Све трагедије о краљевима имају богате кулисе да таму њихову увеличају
(Штавише светла док трну круне се помаљају) ал ти, господине,
Много више видео си усирене крви без ове помпе, слушао
Самртне крике својих војника иако не у јамбима, нит
У иједном стилском говору који би пажњу да завреди будућности,
Смрти њихове које су само дах што стаје и тело што се стропоштава
Пошто обоје, свакако, послужили су десет година, десет центурија, зато,
У ноћи бесцења, ни лета анђела нема у близини песмом да отпрате
Њихове душе на какав било починак ако су душе имали.
Ипак, у тој сцени и много пре, иако опет, ишчитавамо
Причу, славу, све бојеве твоје по Пољској и дугу
Листу твојих мртвих – рекао си нажалост, зар не? – такође
Будућности ради верујемо да ћеш прихватити свој следећи наступ,
Ту завесу, ту поуздану улогу – и последњу могућност исто тако
Фортинбрас да успе. Иди, нареди војницима да пуцају.
1958.
С енглеског превео Зоран М. Бундало
Луис Мекнис (Luis MacNeice), енглески песник чији стваралачки опус настаје у најтурбулентнијем периду двадесетог века, рођен је 1907. године у Белфасту, у породици свештеника англиканске цркве, у Ирској. После студија класичне филологије и филозофије на Мертон колеџу у Оксфорду, прихвата место професора класичних језика и
књижевности на Универзтету у Бирмингему, одакле, после шест година, одлази да
предаје грчки језик на Бретфорд колеџу Универзтета у Лондону. Рат га затиче као предавача на универзитету Корнел, у Америци. По повратку у Енглеску почиње да ради
на BBC-ју, где проводи наредних двадесет година као продуцент радио-драма. У том
периоду службује у Јужној Африци, Индији и Грчкој у којој је био и управник Британског института у Атини. Од последица пада у бунар приликом снимања радио-драме, умро је 1963. године. Неправедно дуго занемариван у Енглеској и готово маргинална фигура у Ирској, Мекнис данас представља једну од песничких величина 20. века и кључну фигуру у развоју модерне ирске књижевности на енглеском језику.
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Милан Ђурашиновић

СОНЕТИ
ПУТ

ПРЕСТАВЉЕЊЕ

Пун среће је овај пут
јер ноге твоје прима,
за друге многе отуд
све се мање занима.
Твој одасвуд титра дах
у апорији зоље,
просеца истрти прах,
обрће поље за пољем.
Одишеш свемогућством
неба седог од светла,
врелим јављаш се чувством,
лепотом пунолетна,
докле течеш низ мој пут
у живот непостигнут.

Мајци

Дан камене туге.
Измеђ нас ти оде.
Стаде међу друге
од не сад и овде.
Међу звезде чесне
кад зађе без збогом,
гром заби у смет се
јанварија острог.
Стојиш превисоко
у сунчевој смени,
ал гласом и оком
бар јављаш се мени.
Озго ме из леда
твоја душа гледа.

ЛИЦЕМ НЕБУ
Буди ме јато врана,
и западни луд ветар
из небескога стана,
оностран и директан,
па опет у сан враћа.
Не знам, а ни ти сама,
ко сада да узвраћа
ударе ал без рана.
Већ ми одело покров,
а дом изубаха гроб,
мени звони колокол.
Узе ме земаљски глоб.
И никуд денути се
од врана страсних писке.
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УЗ ОПИС СМРТИ
С три прегиба у струку,
истакнутих колена,
дубока у пазуху,
хђаво устројена,
вазда те жудно гледа
отуда удаљена,
између ногу бледа,
да л жене сама сена?
Зглобова ко у вране
свепосве црних руку
(две гавранове гране),
са јетром у дослуху,
све гледа те и мерка
дај буди звери кћерка.

ДО КИРКИНЕ КУЋЕ
До Киркине куће, путем
поред знакова што је,
таксисткиња, косе жуте,
вози те са неспокојем
што заблудан плаћаш пут.
Обузима те иње.
Па, шта ћеш под Киркин скут,
кад ће те међу свиње?
Под језиком ти новчић зри.
Прем је превозница преки
Харон, не ко возачи сви,
осмех канда њен двосекли
витлајући кроз облаке
штеди твоје преостатке.

ТИ ЋЕШ ДОЋИ УСКОРО
Ти ћеш доћи ускоро
висином равна небу.
Чекам те, срца голог,
у касном пребегу.
На врата стана душе
кад ти прсти загребу,
знакови љубве суште
под срце ће да легну.

Немања Миловановић Роман

ПРОКЛЕТА ДВОЈНОСТ
Отерах оца с врата ко псето
И мајку своју завих у тугу
Ја сам дете доба проклетог
Које заслужује најтежу поругу
И кад се кајем кајем се истински
Утробу моју ждеру жилети
Али накратко већ мене демонски
Бичеви гоне да се плачу светим
И једино отрови ти мили отрови
Ту двојност проклету мире на трен
Кад ништа не осећам престају болови
И чини ми се најзад постајем њен
Ал њихов век је ко и човечији
Траје тај један бедан трен
Кад опет буди се отров змијин
Кад опет бивам двојности сен
А можда смрт је та што спасава
Или и она само je трен
Па још страшнијим ропцем украшава
На вечност осуђен ужаснут плен

Пригрлићу ко знак те
потпуног избављења,
не бежећи назатке,
напротив, из свег хтења
да пољубим ти скуте,
целу изљубићу те.
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РЕЧ АУТОРА
Владан Матијевић

ЗАПИСИ О ЗАПИСИМА1
Ово су моји билборди поред магистрале. Не умишљам да ће
бити превише запажени. Што су билборди већи, на њих се
обраћа мања пажња. Али морају бити велики да их околни
билборди не би заклонили. И зато их стварам огромне, веће од стамбених зграда, и притом жалим за временима кад
су нам били сасвим довољни Знакови поред пута.
После девет објављених књига, помислио сам да треба да подвучем црту и у десетој сведем бар неке рачуне. Књига Мемоари, амнезије су мали бедекер мог досадашњег књижевног путовања, али и разоткривање. Својим досадашњим делом сматрам
да имам право на овакву књигу и због тога сам на њу поносан.
Мада, признајем, после изласка књиге из штампе осећам се и
наго. Ненавикнут сам на своју јавну голотињу, па се помало
стидим. Поред поноса и стида има ту још осећања, има и страха да ће читаоци који воле моје књиге бити разочарани писцем
који их пише. Али то је замка која прети сваком писцу који се
појављује пред очима јавности. Ипак, надам се да ћемо се моји
читаоци и ја разумети. У овој књизи има доста текстова чији су
већи или мањи делови објављени у новинама. Многи есеји су
настали из делова интервјуа. После интервјуа које сам дао, накнадно сам размишљао о одређеној теми и поједине одговоре
кориговао, проширио или образложио. Без обзира што је готово половина текстова негде објављена, због мојих накнадних
интервенција, због редоследа записа и есеја, мислим да ће ову
књигу сваки читалац доживљавати као нову, непрочитану.
Нисам се надао да ће јавност обратити икакву пажњу на моје аутопоетичке текстове. Али сада када увиђам да је моја ненаклоност театралности испала театрална, себе видим као
лукавца невиђених размера.
Ова књига је толико лична да се може сматрати својеврсним
мемоарима. У њој не описујем догађаје у одређеним тренуцима и добима, али описујем трагове, описујем ожиљке који су остали након догађаја. Углавном оне који су оставили
траг на моје књижевно стваралаштво.
Признајем, много тога сам прећутао, о много чему нисам
хтео да пишем. О много чему нисам могао. То ћутање је
плод амнезија, правих или лажних. Можда ће се једном и
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оне исказати, ко зна у каквом облику. Овог пута за њих нисам имао снаге. Али, кад се оне искажу, тада ће сигурно нека
друга сећања постати амнезије.
Верујем у књижевно наслеђе и мислим да је то једино наслеђивање које има смисла, свако друго је спорно. Чињеница да
и данас читамо Хомера, да цитирамо Шекспира, говори да
је велика књижевност део цивилизације и да утиче на њено
стварање. Притом, исто као славни аргентински писац, не
жалим што неке књиге нећу написати, жалим за књигама
које нећу стићи да прочитам.
Рекао сам како живим између редова. Сумњам да ћу икад више бити спреман да пишем о себи. Ово је књига после које
могу себи да дозволим да се не појављујем у јавности и могу
без кајања да одбијам интервјуе. Читалац кога буде занимало неко моје дело, ако жели да сазна ко сам ја, како мислим,
које вредности заступам, не треба да тражи одговоре по новинама и на интернету. У књизи Мемоари, амнезије су одговори на већину питања која се најчешће постављају писцу.
Испричаћу вам анегдоту која се догодила ове године у јуну
када сам са другарицом био на мору. Пошли смо на плажу, а
на пристаништу поред којег смо пролазили био је паркиран
огроман шлепер пун црепа. Моја сапутница ми је рекла хајде,
иди се окупај, па после да истовариш овај цреп. Ја сам је молећиво упитао, а могу ли прво да истоварим сав овај цреп, па
да после останем у води колико хоћу? Ово јесте шала, међутим, она осликава мој карактер. И вероватно сам тог 17. септембра 2001, када су ми из Андрићеве задужбине јавили да
сам лауреат награде, почео да пишем беседу за свечану доделу, и вероватно је тачна моја тврдња да је књига Мемоари,
амнезије почела да настаје баш тог дана. Да је књига завршена 21. августа 2011. године, више сам него сигуран. Тада сам
написао кратки запис који би могао да има наслов Крајност
је златна. У том запису говорим о томе како је у Србији тешко бити у средини, јер уколико се налазите ту, у центру, ви
сте сами, ником по вољи, тако непремостиво и неопростиво
много удаљени од сваке тачке кружнице.
1
Неки записи су нови, неки су преузети из интервјуа датог Драгани Матовић, неки су изговорени на промоцији у књижари Службеног гласника, а први је преузет из књиге Мемоари, амнезије.

Дејан Стојиљковић

ДУГЕ НОЋИ, ЦРНЕ ЗАСТАВЕ
И све што иде после њих...

Р

оман Дуге ноћи и црне заставе зачет је као део једног концепта пре скоро десет година када је популарност жанра
епске фантастике била на самом врхунцу због великог успеха
филмске трилогије Питера Џексона Господар прстенова. Ипак,
ни Џексон, ни Толкин, по чијем делу су снимани филмови, нити остали Толкинови епигони попут Џордана или Мајкла
Муркока нису ме у толикој мери инспирисали као што је то
чинила наша епска поезија и, нарочито, приповести из Топлице, одакле је моја мајка. Наиме, она је рођена у селу Иван Кула, недалеко од Куршумлије, које то име носи зато што је по
предању тај део био у средњем веку феуд Ивана Косанчића, витеза Реда Змаја, чувеног мачеваоца, Лазаревог крајишког војводе и побратима косовског јунака Милоша Обилића. Још у
време када сам тек покушавао да пишем, сричући немушто прве занатске лекције из вештине писања прозе, знао сам да ћу
једног дана написати роман о косаничком војводи Ивану.
Али пре него што се то десило, дуго сам се припремао истражујући како историјску грађу тако и народна предања и митологију. У годинама које су дошле после тога, урадио сам неколико „проба“. Прва је била прича „Уздарје“ која говори о томе како је Косанчић дошао у посед свог чудесног мача Змајевца и која је објављена у нишком часопису „Pressing“. Друга
приповетка, насловљена „Преко воде, до голих брда“ је лирско
надметање између словенске и исламске митологије и изашла
је у београдском часопису „Трећи трг“. Трећа „проба“ у којој се
Иван Косанчић показао у пуном замаху је новела урађена у маниру познатом као „мач и магија“ и доста дугује Толкину и Роберту Е. Хауарду. Она се појавила 2007. године у „Градини“.
Након тога је уследио успех мог првог романа Константиново раскршће који ме је прилично изненадио и пореметио све
моје планове, и који ме још увек изненађује, јер скоро четири
године од изласка та књига не престаје да занима читаоце и
критичаре, као ни стране издаваче – „Блуминг Твиг букс“ из
Њујорка ће овај роман објавити у САД јануара следеће године.
Све то се показало као срећна околност, јер најтежи испит
за једног писца јесте да после успешног деби-романа надмаши
сопствени првенац.
Мени је било лако, јер сам већ у време када је Раскршће
кренуло у свој књижевни живот на који аутор нема никаквог
утицаја, имао у рукопису нови/стари роман радног наслова Кавези душе (по истоименом Стинговом албуму). Иако је испрва
радња романа требало да се догађа непосредно пред саму Косовску битку, након што сам у једном извору набасао на податак везан за битку за Пирот (постоји диван опис овог догађаја
у манастиру Темска), одлучио сам да радњу померим уназад
три године. Тако сам себи дао простора да се размахнем и омогућим евентуалне наставке који би пратили судбину главних
јунака до самог Косова па и даље, у доба Деспота Стефана.
Променио сам наслов романа у Дуге ноћи и црне заставе,

на то ме је инспирисала песма калифорнијске групе She Wants
Revenge чији је оригинални назив Long nights and red flags. Наслов је, наравно симболичан, дуге ноћи као дуге ноћи под опсадом, а црне заставе као стегови које носи посебна јањичарска јединица позната као „Ифритово братство“. Наравно, црне заставе имају своју симболику и код Срба и код Турака, а у
исламској митологији оне су повезане са Мухамедом који их је
први понео и назвао „Ал-раџа“ – орлов стег. Муслимани верују да ће црне заставе носити и војска која ће се у последњој бици, пред сам смак света, сукобити са Даџалом, исламском верзијом антихриста. Већ на самом почетку писања, у међуигри
насловљеној „Место у мећави“ (директна посвета Милану
Младеновићу и Урсули Легвин) знао сам да ће мистика и езотерија имати значајан уплив у само приповедно ткање и жанровску опредељеност књиге. Ипак, сматрам да је моја књига
далеко ближа ономе што пише Нил Гејмен (нарочито серијалу Сандман) јер сам користио управо тај дискретни приступ у
мешању фантастике и реализма, оностраног има таман толико да не претеже и читаоца наведе на помисао да чита Толкина или Муркока. Они други слојеви романа, историјски и дубоко лични (дилема кнеза Лазара) имају утемељење у класичној књижевности и сматрам да је то једини начин на који се томе може приступити. Ту пре свега мислим на утицај Шекспира
и његових безвремених дела, попут Хамлета, Јулија Цезара,
Краља Лира и у мом случају нарочито Кориолана. Сцене са Лазаром и Светим Ђорђем који га искушава јесу, што је и очигледно, укорењене у Фаусту, али није Гетеово дело била директна инспирација. Идеју за цео тај део радње добио сам гледајући филм Јованка Орленка, где постоји сцена на крају у којојутамничену Орлеанску деву искушава непознати монах (у
тумачењу сјајног Дастина Хофмана) за кога се испоставља да
је Свети Августин лично.
Дуге ноћи инспирисане су такође и великим историјским
романима наше и светске књижевности, међу њима бих истакао два која су имала директан утицај – Опсада Цркве Светог
Спаса Горана Петровића и Хадријанови мемоари моје омиљене
списатељице Маргерит Јурсенар. Постоје наравно утицаји других уметности, пре свих Принц Валијант Харолда Фостера, по
многима најбољи стрип свих времена. Затим филмови Ридлија Скота, нарочито Небеско краљевство, као и серије Рим и Игра Престола. Занимљиво је да сам Џорданов серијал почео да
читам тек након написане три четвртине романа али и то је било довољно да се од великог мајстора добије доста лекција.
Дуге ноћи и црне заставе су планиране као прва књига петокњижја. Наставци ће се бавити падом Ниша и битком на
Плочнику (Олујни бедем), кратким периодом примирја
1387–1388. године (Учитељ мачевања), Косовском битком
(Царство Небеско) и животом Деспота Стефана Лазаревића (Последњи Немањић).
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ПОГЛЕДИ
Јовица Аћин

КАФКИНО ПУТОВАЊЕ
У АМЕРИКУ
Н

естала особа је, неко би рекао, први од три Кафкина
романа. Тачније би било рећи да је Нестала особа хронолошки први од три знана Кафкина опсежнија пројекта
у писању, од којих ће друга два постати познати као Процес и Замак. Уосталом, ни за један од та три пројекта не можемо тврдити да је у уобичајеном смислу завршен. Проблематичност појма романа код Кафке и проблематичност
појма завршавања код Кафке, о чему би вредело написати
засебан оглед, у срцу су Кафкиних сопственим животом
мотивисаних погледа на писање. Заправо, Кафка на писање гледа као на непрекинуту бујицу, бесконачну, и у којој
се све мање мари за књижевне родове, а све више је реч о
ковитлацу стапања живота и писања.
Низ места у дневничким записима и писмима сведочи
о Кафкином нарочитом односу према Америци, који можемо разумети и из окриља његове растуће жеље да оде из
родног Прага. Почео је, у јесен 1912, да пише и свој „амерички роман“ којем је, каже у једном од писама вереници
Фелици Бауер, недвосмислено дао наслов Нестала особа
(Der Verschollene). Писао га је до 1914, али он ће, у тако недовршеној верзији, први пут бити објављен тек три године после пишчеве смрти, 1927. Данас се враћамо Кафкиним изворним рукописима и белешкама, исправљајући
штампарске грешке у том првом издању, које су се понављале и у идућим издањима, као и уклањајући свакојаке,
првенствено стилске, интервенције Макса Брода, пишчевог пријатеља и књижевног извршитеља. Српски превод је
рађен према тексту који је, онолико колико је то било могуће, најближи првобитној верзији каква нам је остала од
самог писца. Сад је код нас први пут очувана хиперреалистичка хуморност и, да кажемо, аутентична посебност
Кафкиног језика у овом делу. У њему се млади Карл Росман, кога су родитељи због извесне кућне афере отерали
у Америку, баца с прилично оптимизма и у пратњи двојице подједнако комичних и злокобних другара у пустоловине које га воде у Оклахому где у невероватном позоришту
започиње своју такорећи глумачку каријеру... Без Кафке,
крај читаве ове авантуристичке повести можемо само још
да замишљамо (мада га није претерано тешко претпоставити), али због тога јој нећемо бити мање привржени.
Франц Кафка је путовао у Америку, а да за живота није крочио на америчко тле. Било је то у време кад је муку
мучио шта ће са собом и како ће у Прагу. Осећао је да се
клопка око њега све више затвара и тражио је излаз. Помислио је на Америку која је у то доба важила такорећи за рајску земљу и замислио је своје бекство у њу као у обећану
земљу. Одувек је он, каже његов пријатељ Макс Брод, при-
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купљао свакојаке извештаје из далеког света, водиче, путописе, посећивао предавања која су држали путници по свету, и жудео да оде и да се изгуби, да нестане у даљини и да
га нема, па се тако једног тренутка, у јесен 1912, усредсредио на Америку као могућност да му у њој жеља (уосталом,
та жеља ће у њему горети до његове смрти) буде испуњена.
Читао је о њој, слушао све што се тада могло чути о њој у
тадашњем Прагу, проучавао ју је издалека и она је почела
да поприма све разговетнији облик у његовом духу. Али, та
Америка, у отворености духа и душе, како је писац називао
своју имагинацију, није могла без двосмислености, баш као
што без двосмислености ни сада не може стварна Америка. У стваралачкој имагинацији ниједна обећана земља није беспрекорна, јер имагинација живи од енергије којом је
снабдева тренутак неке неизрециве истине. Зато се и за машту каже да је често видовита. Открива нам заправо скривене силе које одлучују о ономе што ће бити. Тако је Кафка
наслутио суштинске ствари које су невидљиво одређивале
Америку, а данас нам већ боду очи.
Кафка је сањао да свој амерички роман испише у једном једином даху, да га пише потпуно предан и опчињен,
сваке ноћи, сваког јутра и сваке вечери, неуморно, чак ни
не спавајући, а за дана одлазећи у канцеларију, у Осигуравајући завод, и да му тај канцеларијски посао, а он га је, кажу, обављао изузетно пажљиво, поуздано испуњавајући
сваки задатак, буде једино окрепљење од гњурања по бујицама писања. Ипак, писање Нестале особе није текло у једном даху. Прекинуо га је најпре да би написао „Преображај“. Међутим, све време, од јесени 1912, кад је започео роман, до првих месеци 1913, упоредо са споменутим причама и Несталом особом, постојао је још један ток писања,
можда чак драматичнији, а свакако интензивнији, непосреднији и за њега неодољивији. Било је то писање писама
Фелици Бауер.
Било је у Кафкином животу свакојаких дана и ноћи,
више суморних и мучних него ведрих и радосних, али између многих интензивних тренутака, он сам би међу пробране несумњиво издвојио онај који је проживео једне од
летњих вечери, 13. августа 1912. Био је у посети у кући Бродових и тамо га је, рекао би неко ко воли сликовито изражавање, погодио гром. Упознао је Фелицу, девојку која је
из Берлина допутовала на провод у Праг. Неких месец дана после тог сусрета почео је да јој пише. Писао јој је махнито, понекад по два-три писма дневно. Писао јој је с радошћу. Повремени телефонски разговори с њом нису му
годили као писање. А да отпутује код ње у Берлин готово
му није падало на памет. Желео је дистанцирану блискост.

РЕЧ АУТОРА

Тања Крагујевић

ЕНЕРГИЈА ОБЛИКА,
ХЛЕБ, РУЖА

И
И та жеља је била страсна. Често је пишући свој амерички
роман потискивао жељу да пише писма Фелици. У тим писмима спомињао је и рад на свом роману. Тако би се, захваљујући писмима, могао у потпуности реконструисати Кафкин рад на овом роману. У историји књижевности ваљда
не постоји тако прецизна хронологија настанка неког књижевног дела какву можемо да изведемо из Кафкиних писама Фелици. Могућно је тачно утврдити кад је који део романа писао, и кад је накратко престао да га пише да би написао „Преображај“. У писмима су свакојаке напомене које сведоче о његовим недоумицама, као и о његовим креативним одлукама у развијању Нестале особе. То је читав један записник о нарастању романа, и то записник састављан
упоредо и истовремено са исписивањем романа. Па и сама
та писма, кад их данас читамо, заредом, особени су опсежни роман из живота, испуњен апсурдним заплетима с поштом и поштарима, догађајима из канцеларијске свакодневице, о књижевним идејама и лектирама, али увек прожет
двосмисленим напетостима у Кафкином односу према оној
којој пише. Тешко је замислити да је неко писао толико писама и тако богата у сваком смислу, истовремено док је исписивао један роман и још једну тако далекосежну причу
као што је „Преображај“, и све то од јесени 1912. до краја јануара 1913. Три ствари у исти мах! Кафка је тада схватио
каквом имагинативном снагом располаже, и као да је
устукнуо пред сопственом имагинацијом, јер више од годину дана затим није ништа написао. Онда је за ноћ написао једну од својих кључних прича, „Пресуду“. И убрзо почео роман Процес, написао „У казненој колонији“, као и завршне делове Нестале особе, при чему је одељак (Брунелдина селидба) између боравка главног јунака у „фирми број
25“ (по свему судећи, у питању је бордел) и Оклахомског
театра остао неисписан. Релативна оптимистична визија,
чија се својеврсна ведрина не може порећи, коју срећемо у
Несталој особи бива замењена прилично песимистичном
коју затичемо у Процесу. Тај скок је био огроман, али потпуно налик Кафки...
Брунелдина селидба коју можете да читате у овом броју
Књижевног магазина део је Нестале особе, романа који ће
се следеће године појавити у издању Службеног гласника.
Овај роман је, благо речено, у непоузданој верзији, под насловом Америка (који не потиче од писца), први пут објавио, 1927, Макс Брод. Српски превод је, за разлику од ранијег превода код нас, начињеног на основу неверодостојног изворника, рађен на основу факсимила Кафкиних рукописа и њиховог штампаног текстолошког критичког издања.

мам толико језика. Док ћутим.
Као облак да промиче, из давнине – дивље, маглене, страсне.
А морам знати у који прамен је одевено моје биће,
и како да га зауставим, и задржим, копчицом секунде.
То је реч. Којој морам најпре поверовати сама.
Обликовати флуид њене душе, али и отисак
окољâ, времена, других речи, да би она била схватљива другима, а верна својој суштини – бићу речи и песме.
Да ли је та реч другачија од других, којима се обраћамо травки, голубу, псу. Вољенима, сенима вољених.
Времену, које нас засипа својим слоганима и неукротивостима?
Можда и није. Само је брижљивије одабрана, мултиплексна.
По својој природи мултиполарна.
Мултиплексна, и када је спонтана, намах одабрана.
И јединствена, у поезији, у огледалу других речи.
Са тежином непоновљивог – својих и свих других суштина. Свега досегнутог, и незадрживог.
Као дечанска фреска да оживи у сликарској енигми средњовековног, можда и много дубљег и даљег
распећа.
Из десног њеног угла, у челично непробојном, троугластом објекту, једна људска фигура муњевито лети,
окрећући се, гледајући другу, са очекивањем, и надом.
Друга, у левом углу, скрушена, самотна, у простој
одори, испруженог длана, који би да прими непознату мрву, зрак, поруку, завештање, лети и сама, у неком
висинском оку, налик сузи. Метафори високог, недосежног испуњења.
Често је ова фреска тумачена као рана визија космичких летења. Мени се она указује као једна од најпоетичнијих визуелизација идеје стварања.
Тако осећам свет и реч.
Сањам уже од сребра. Копно за плиме бића.
А речи кидају карике, хтеле би своју јасност, од ветра, музичких лествица улице и корака, обале и воде.
Од оштре крви песка.
Енергија промене њихових тела носи ме. Путујем,
кроз облике. И застанем тек да узмем усамљенички
свој залогај – мрвицу хлеба од ружа.
Имам богат живот, јер тражим га.
А већ ће опет снег. И стакло са полеглим дашком
отопиће дим локомотиве.
Дужи од речи којим бих га могла стићи. којОм?
Maj–септембар 2012.
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ПРОЗА
Франц Кафка

БРУНЕЛДИНА СЕЛИДБА
Ј

едног јутра Карл је из кућне капије изгурао болесничка колица у којима је седела Брунелда. Није више било онако рано као што се био надао. Били су се договорили да се иселе
још у току ноћи да не би привлачили пажњу на улицама, што
би по дану било неизбежно, иако је Брунелда била тако кротка да је хтела да се покрије неком великом сивом марамом.
Али пренос низ степенице потрајао је предуго, и поред веома
предусретљиве помоћи студента, који је, како се том приликом показало, био знатно слабији од Карла. Брунелда се држала веома храбро, једва да је уздисала и трудила се да на све
могуће начине олакша посао онима који је носе. Али није
ишло другачије него да је спуштају на сваком петом степенику како би и себи самима и њој дали времена за неопходан
предах. Било је свеже јутро, ходницима је струјао прохладан
ваздух као у подрумима, али су Карл и студент били потпуно обливени знојем, па су у предасима морали да узимају сваки по један крај Брунелдине мараме, који им је она уосталом
љубазно додавала, да би обрисали лице. Тако се и десило да
су тек после два часа стигли доле, где су колица стајала још
од синоћ. Морали су још мало да се потруде и око Брунелдиног смештања у колица, али се после тога могло сматрати да
је све скупа успело, јер захваљујући високим точковима, гурање колица није могло бити тешко, па је још само остајала
стрепња да се колица могу распасти под Брунелдином тежином. Али тој опасности су се у сваком случају морали изложити, нису могли собом вући још и резервна колица, иако се
студент, напола у шали, понудио да их набави и гура. Потом
је уследило опраштање од студента, које је чак било веома срдачно. Изгледало је као да је заборављена сва неслога између
Брунелде и студента, а он се чак извинио што је једном увредио Брунелду за време њене болести, али Брунелда рече да је
све одавно заборављено и више него поправљено. Напослетку је замолила студента да јој учини по вољи и узме један долар, који је с муком пронашла у својим многобројним сукњама. С обзиром на Брунелдин знани цицијашлук, овај поклон
је био веома значајан, студент се томе заиста и обрадовао и у
радости високо хитнуо кованицу. После тога је, дабоме, морао да је потражи по тлу и Карл је морао да му помогне у томе, најзад га Карл пронађе испод Брунелдиних колица.
Опроштај између студента и Карла био је, наравно, знатно
једноставнији, само су пружили руку један другоме изразивши уверење да ће се свакако још једном срести и да ће до тада барем један од њих – студент је то тврдио за Карла, Карл
за студента – постићи нешто славе вредно, што засад, нажалост, није био случај. Тада Карл отресито ухвати ручице колица и изгура их кроз капију. Студент је гледао за њима докле год су се могли видети и махао им марамицом. Карл му
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често отпоздрављаше главом, а и Брунелда би се радо окренула, али су такви покрети били сувише напорни за њу. Да
би јој ипак омогућио још последњи опроштај, Карл на крају
улице заокрену колица тако да је Брунелда могла видети студента, који искористи ту прилику да ревносно замаше марамицом.
Али тада Карл рече да се сад не смеју више задржавати,
пут је дуг, а кренули су знатно доцније него што су намеравали. Заиста су се ту и тамо већ видела понека кола и, мада
веома ретко, појединци који су одлазили на посао. Карл није
хтео својом напоменом да каже ништа више него што је
стварно рекао, али је Брунелда у својој осетљивости то другачије схватила и потпуно се покрила својом сивом мапамом.
Карл није имао ништа против тога; додуше, ручна колица
покривена сивом марамом била су веома упадљива, али неупоредиво мање упадљива него што би била непокривена
Брунелда. Возио је веома опрезно; пре него што би заокренуо за неки угао, осмотрио би следећу улицу, чак би, ако би
изгледало потребно, остављао колица и сам одлазио неколико корака напред, ако би предвиђао неки можда непријатан
сусрет, причекао би да га избегне или би чак пошао неком сасвим другом улицом. Али никад чак није ни претила опасност да ће обилажење бити дуго, пошто је претходно тачно
проучио све могућне путеве. Појављивале су се, дабоме, сметње од којих је, додуше, требало страховати, али које се, у појединостима, нису могле предвидети. Тако је у једној улици,
која се мало успињала и отуда била прегледна. и срећом потпуно пуста, а такву предност је Карл журно искоришћавао,
из мрачног угла неке кућне капије изненада искрснуо полицајац и упитао Карла шта то вози у тако брижљиво прекривеним колицима. Али ма колико да је строго гледао Карла,
морао се ипак насмешити када је одигао покривач и угледао
успламтело, преплашено Брунелдино лице. „Гле“, рече он,
„веровао сам да имаш ту десет врећа кромпира, а сад испаде
само једна женска? А куда то возите? Ко сте ви?“ Брунелда се
чак није усуђивала да погледа полицајца него је само гледала
Карла са очигледном стрепњом да је чак ни он неће моћи избавити. Али, Карл је већ имао довољно искуства с полицајцима, и ствар му није изгледала много опасна.
„Па покажите, госпођице“, рече он, „писану потврду коју
сте добили.“ „Ах, да“, рече Брунелда и поче тако безнадно да
тражи да је заиста морала изгледати сумњива. „Госпођица“,
рече полицајац с несумњивом иронијом, „неће наћи ту потврду.“ „Наћи ће“, рече Карл мирно, „сигурно је има, само ју
је затурила.“ Онда и сам потражи, и стварно је нађе иза Брунелдиних леђа. Полицајац је само летимично погледа. „Ту је
дакле“, рече полицајац осмехнувши се. „Таква ли је, значи,

ова госпођица? А ви се, малиша, бринете о посредовању и
транспорту? Зар заиста не можете да нађете никакво боље запослење?“ Карл само слегну раменима, било је то опет оно
познато мешање полиције. „Па, срећан пут“, рече полицајац
пошто не доби никакав одговор. У полицајчевим речима је
вероватно било презира, стога и Карл крену даље без поздрава; бољи је презир полиције него њена пажња.
Убрзо после тога задесио га је можда још непријатнији
сусрет. Био му се, наиме, прикључио неки човек који је испред себе гурао колица с великим кантама за млеко и који је
по сваку цену хтео да дозна шта се налази испод сиве мараме на Карловим колицима. Није се могло претпоставити да
је ишао истим путем као Карл, али је ипак настојао да иде уз
њега ма како неочекиване заокрете Карл правио. Испрва се
задовољавао тиме да добацује, рецимо: „Мора бити да имаш
нешто тешко!“, или: „Рђаво си натоварио, испашће ти нешто
одозго.“ Али, касније је отворено питао: „Па шта имаш то испод мараме?“ Карл рече: „Шта те се тиче?“ Али пошто је човек отуда постао још љубопитљивији, Карл најзад рече: „Јабуке.“ „Толико јабука!“ рече човек изненађено и није више
престао да понавља тај узвик. „Па то ти је читава берба“, рече
он затим. „Па да“, рече Карл. Али било да није веровао Карлу,
било да је желео да га љути, настаљао је и даље, и почео – све
то уз пут – као у шали да посеже руком ка марами, а најзад се
усудио и да је повуче. Шта је Брунелда морала препатити! Из
обзира према њој Карл није хтео да се упушта ни у какву свађу с тим човеком, па је скренуо с колицима у прву следећу
отворену капију, као да је доспео на циљ. „Овде станујем“, рече он, „хвала на друштву.“ Човек застаде згранут пред капијом гледајући за Карлом, који је мирно продужио, решен да
пређе и цело прво двориште ако буде требало. Човек није
могао више да сумња, али да би још последњи пут задовољио
своју пакост, остави своја колица, на прстима притрча Карлу и тако снажно повуче за мараму да малтене откри Брунелдино лице. „Да ти јабуке добију мало ваздуха“, рече и отрча
натраг. Карл прогута и то, пошто се тиме коначно ослободио
човека. Затим одгура колица у угао дворишта, где су стајала
два-три празна сандука, да би заклоњен њима упутио Брунелди неколико умирујућих речи. Али морао ју је дуго умиривати, јер је била сва у сузама и сасвим озбиљно га преклињала да остану цео дан ту иза сандука и да тек увече крену даље. Можда је сам он уопште не би могао убедити колико би

то било погрешно, али кад је неко на другом крају гомиле бацио на тло празан сандук уз страшан тресак који одјекну читавим пустим двориштем, она се толико уплаши да је, не усуђујући се више да изговори ма и једну једину реч, навукла мараму преко себе и вероватно била блажена кад је Карл, муњевито одлучивши, одмах почео да гура колица. Улице су сад
постајале све живље, али пажња коју су колица побуђивала
није била онако велика као што је Карл страховао. Можда би
уопште било паметније да је изабрао неко друго време за
транспорт. Кад би био потребан још један овакав пут, Карл
би се одважио да крене у подне. Не наилазећи више ни на
шта теже, најзад је скренуо у уску мрачну улицу, у којој се налазила фирма број 25. Пред вратима је стајао разроки управник са часовником у руци. „Јеси ли увек тако нетачан?“ упита он Карла. „Имали смо разних препрека“, рече Карл. „Њих
увек има, као што је познато“, рече управник. „Али овде у кући оне не важе. Води о томе рачуна!“ Карл готово уопште није више обраћао пажњу на такве речи; свако је користио своју моћ и вређао ниже од себе. Кад се човек једном на то навикне, не звучи другачије од правилног куцања часовника.
Али сад га је, кад је угурао колица у поплочан ходник, уплашила прљавштина која је ту владала, иако ју је очекивао. Кад
би се поближе погледало, то и није била нека опипљива прљавштина. Камени под ходника био је почишћен и малтене
чист, боја по зидовима није била стара, вештачке палме су
биле тек мало прашњаве, али је ипак све било замашћено и
одурно, стицао се утисак као да се све рђаво употребљава, и
да никакво чшћење ту није у стању да ствар поправи. Где год
би се нашао, Карл би радо замишљао шта би се све ту могло
побољшати и какво би то задовољство било одмах почети,
без обзира на можда бесконачан рад који би из тога проистекао. Али овде није знао шта би требало урадити. Полагано
је скинуо мараму с Брунелде. „Добро дошли, госпођице“, рече управник цифрасто; није било никакве сумње да је Брунелда оставила добар утисак на њега. Чим је Брунелда то
приметила, умела је, као што је Карл са задовољством уочио,
одмах то да искористи. Ишчезао је сав страх из последњих
часова. Она1
1

Овде се, у Кафкином рукопису, одломак прекида. (Прим. прев.)

С немачког превео Јовица Аћин
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тинејџерском добу губљење невиности делује као „главна ствар у животу“. Колико могућност првог сношаја
и „уласка у свет одраслих“ утиче на формирање ставова о
свету и друштву у коме јединка живи? Иако то није очигледно на први поглед, секс је блиско повезан са смрћу. Прво
често антиципира друго, и обратно. Вероватно због тога
Французи оргазам зову „мала смрт“ (la petite mort). Али
шта се све може догодити кад се секс и смрт укрсте у животу једног тинејџера који, трудећи се да изгуби невиност,
случајно открије масовни послератни злочин? И зашто је
та измишљена прича о истинитом злочину уздрмала српску културну и медијску јавност?
Игор Маројевић је писац са поетичком стратегијом да
у свакој наредној књизи проширује тематски хоризонт
свог прозног романескног дискурса. У новели-роману Обмана Бога (1997) писао је о самоубиству и, у слободном тумачењу, његовим религијским конотацијама у савременом
свету. У роману 24 зида (1998) бавио се последицама сиде
код урбане београдске омладине и многим шокантним
стварима у вези са овом подмуклом болешћу, док је у роману Жега (2004) иронично представио грађански рат бјелаша и зеленаша (присталица и противника Краљевине
СХС) с почетка 20. века у Црној Гори. У роману-таблоиду
Шнит (2007) писао је о владавини усташа у Земуну крајем
Другог светског рата, и о саживоту Хрвата, Срба и Немаца
у овом „смртоносном троуглу“. Наведена дела изазвала су
пажњу једино књижевне јавности, не и масовних медија.
Како је онда својим последњим романом Мајчина рука
(2011) овај писац провокативне поетике (чије су тематске
основе, једноставно речено, ироничан однос према свету,
мултукултурализам и проблем идентитета у подручјима
где је етницитет главно обележје индивидуе), успео да усталаса медије? Могући одговори на ова питања су: Етнофикција и случајност.
Етнофикција је пишчево најављено планирано романескно петокњижје које обрађује одабране историјске периоде у двадесетом веку у судбинама три народа који су
били изоловани због своје „неразумне етноцентричне политике“ укорењене у национализму – ту предњаче Шпанци, Немци и Срби – али помињу се и неки околни народи.
Међутим, треба одмах нагласити да се они третирају и као
жртве и као агресори. Аутор не стаје ни на чију страну, већ
заузима став индивидуе која је сведок или посредник. Чини ми се да је „циљ“ ових романа да се савремене историјске појаве (оно што нам се данас дешава) посматрају кроз
прошлост. Да бисмо сазнали шта ће нам се догађати, мора-
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мо се суочити с оним што нам се већ десило. Због истините перцепције садашњости, не смемо ћутати о прошлости,
или се заваравати. Засад је Маројевић објавио три дела Етнофикције: Жегу, Шнит и Мајчину руку. Дакле, тематика
Етнофикције била је од почетка „осуђена“ да буде „прст у
око“, али је тек објављивањем Мајчине руке то и постала.
И то због случајности.
У ствари је посреди подударност која се догодила у септембру 2011. године: објављивање романа и јавна расправа о закону о реституцији догодили су се истовремено. Наиме, неколико недеља пре објављивања романа, почела је
јавна расправа у медијима о предложеном закону. Политички аналитичари, интелектуалци, људи чија је имовина
одузета... сви су одједном почели да причају о реституцији. Неки су је оправдавали и говорили да је неопходна, док
су се други противили. На крају су се огласили чак и тадашњи председник, истакнути представници владајућих
странака и неколико чланова Владе. Међутим, оно што је
нама важно јесте да су се одређени књижевни посленици
обрушили на Маројевића, тврдећи да је „темпирао“ излажење романа са расправом о поменутом закону. Оптуживали су га да је страни плаћеник, да ради за интересе Мађара у Војводини, да добија новац из страних фондација
(доказ су им биле књижевне стипендије које је писац добио
у иностранству, преводи на стране језике, итд.)... Али шта
је то у роману овако запалило књижевну и медијску јавност?
У Мајчиној руци Маројевић спаја наизглед неспојиве
појаве: губитак невиности једног тинејџера и масовни послератни злочин, имплицитно наговештавајући да
жртв(е)а, кад добије прилику да буде џелат, обично бива
много окрутнија и суровија. Главни јунак је шеснаестогодишњи неименовани дечак кога мајка привремено одводи
у Врбас како не би „изгубио од школе“, под изговором да
га спасава од последица разорног земљотреса у Перасту.
Дечак бива смештен код мајчине сестре, тетка Боње, која са
рођацима станује у кући која је у прошлости припадала једној немачкој породици. Он први пут у животу бива слободан и ван домашаја „мајчине руке“. Дечак креће у школу и,
иронично, има проблем са немачким језиком који је наставни предмет. Обраћа се за помоћ другарици из разреда,
Немици Херти, а касније, кад му проради апсцес на плућима, завршава у болници где као медицинска сестра ради
њена полусестра Соња. Како није у стању да обузда тинејџерску жељу за првим сексом, дечак се заљубљује у сестре,
тако да је његово „еротско сазревање“ заправо симбол сазревања читавог једног народа и његовог суочавања са не-

пријатном истином о убијању, мучењу, одузимању имовине и прогону цивила после Другог светског рата у Војводини. У овом масовном послератном злочину прогнано је,
мучено или убијено скоро 60.000 људи немачког порекла.
Пародирајући билдунгс-роман, Маројевић инкорпорира у дело елементе мистерије, типичне за крими-романе.
Роман је формално организован у два дела од по десет поглавља: први део зове се „Школа“ што симболизује јунаково полно сазревање и изучавање немачког језика, припрему за оно што ће доћи, а други „Пракса“ где главни јунак
покушава да самостално истражи разне симболе који су му
се нашли на путу у првом делу књиге: нпр. Зашто су се Херта и Соња презивале Мајсторовић? Зашто је реченица на
камину у породичној кући („Не бацати отпатке у камин.“)
написана на немачком? Зашто његова тетка не жели да говори о томе? Зашто у архиви бибилиотеке (у старим новинама) не постоје записи о масовном злочину, итд. Ова питања муче дечака који се сада осећа као младић, штавише
мушкарац, јер не само да је одвојен од мајке, него је и „изгубио невиност“, полно сазрео. Он није у стању да заустави пробуђену радозналост, па на разне начине, где писац
поново пародира омладинске романе (краде кључ од ладице, купује вино у суседном месту од човека који зна извесне тајне сестара Шлесер, итд.) покушава да одгонетне мистерију сукоба етницитета у лењој војвођанској равници.
Али нова питања увек су разматрање старих проблема сагледаних из новог угла. За разлику од осталих суграђана
који „чују само она питања на која могу да одговоре“ (Ниче), главни јунак романа жели да открије тајну сестара Немица јер је то прва велика непознаница са којом се сусрео
као „мушкарац“. После многобројних перипетија, младић
посредно схвата да је најгори злочин заправо скривање
злочина, прећуткивање због користи, у случају његове породице, имовинске користи.
После самоубиства тетка Боње која је, симболички, жр-

твована због злочина осталих чланова породице који не
желе да га признају јер би морали да напусте кућу, младић
одлучује да оде. „Било ми је жао куће али ми је искуство говорило да се у њој више не може живети – делити све трауме које су се њој и разним укућанима десиле у последњих
тридесет пет година. И не само трауме; да наставим да будем ту, мислио бих да имам неку одговорност, а имао сам
у ствари шеснаест година.“
После читаве збрке која се догодила након покушаја изгласавања закона о реституцији и почетака „живота“ поменутог романа, можемо недвосмислено закључити да су
идеолошки фактори сувише присутни у српском књижевном дискурсу. Критичари у претходне две деценије (чини
се снажније него у доба соц-реализма), учитавају политичке матрице у књижевност или пак критикују књижевна дела јер „процењују“ да су идеолошки подобна или неподобна. Национални или антинационални етички „кодекси“
острашћеним критичарима „дају за право“ да „сахране или
дижу у небеса“ романе и збирке прича у којима је присутна
критика друштва или друштвених појава. Жртава је било
много, а овај тренутак у историји српске књижевности антиципира да ће их убудуће бити још више. Без обзира на
све више похвалних приказа овог романа, како у Србији
тако и у региону, Мајчина рука је, за сада, последња жртва
идеолошких размирица које потресају не само књижевност, већ и остале уметности. Наклоњеност или противљење одређеној идеологији јесу маркери по којима се вреднују књижевноуметничка дела и додељују награде (често и
највредније). Етика, у слободном тумачењу групе критичара и писаца или индивидуалаца, надвладала је естетске
вредности у књижевности – и иако је то легитимно у тумачењу одређених поетика, никако не сме бити општеприхваћени манир – јер ће будућност наше књижевности бити
њена садашњост – а то је непостојање идентитета који је препознатљив у (источно)европским оквирима.
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а први поглед, природа изгледа као чиста објективна
стварност независна од духа1, али заправо, она није
одвојена од субјективности. Виђени из угла њиховог субјективног аспекта, тј. обједињујуће активности, сви такозвани природни феномени су феномени свести. На пример, овде је камен; ако претпоставимо да је настао кроз силу одређене несазнатљиве стварности, независне од наше
субјективности, онда он постаје природа. Међутим, ако
гледамо камен директно као чињеницу непосредног искуства, он није објективно независна стварност, већ јединство наших чула вида, додира и тако даље; он је феномен
свести, успостављен јединством наше свести. Када се вратимо основи непосредног искуства и сагледамо такозване
природне феномене, схватамо их као феномене свести који су успостављени субјективним јединством. Ово гледиште ствара идеалистичку тврдњу да свет чине наше идеје.
Неки верују да свако од нас има исту идеју о камену када га угледамо. Ипак, наше идеје се, заправо, разликују у
односу на наш карактер и искуства. Конкретна стварност
је стога потпуно субјективна и индивидуална, а такозвана
објективна стварност нестаје, јер је једноставно апстрактан
појам, који је свима заједнички.
Шта је онда то што обично називамо духом наспрам
природе? Каква врста ствари је субјективни феномен свести? Такозвани ментални феномени једноставно су уједињујући, или активни аспект стварности, који се сагледава
апстрактно. У стварности каква јесте нема разлике између
субјективности и објективности или духа и материје. У успостављању стварности неопходна је обједињујућа активност. Ова обједињујућа активност није одвојена од стварности, мада се она види као ментални феномен када је гледамо апстрактно и мислимо о њој као о нечему што стоји
у супротности са уједињеним објектима. На пример, ту и
тамо можемо имати осећај, али он није независан од свих
осталих ствари – он је успостављен у супротности према
нечему другом, заправо у поређењу са, и разликујући се, од
другог. Ова активност поређења и разликовања – обједињујућа активност – јесте оно што називамо дух. Како се ова
активност развија, разлика између духа и материја постаје
све јаснија. У детињству, наш дух је природан и стога је активност субјективности слаба. Како сазревамо, развија се
обједињујућа активност, и долазимо до свести о нашем духу као нечем различитом од објективне природе.
Из тог разлога, људи обично сматрају дух за независну
стварност, која се разликује од објективне природе. А ипак,
као што је чисто објективна природа одвојена од субјективног јединства духа апстрактан појам, тако је и чисто су/38/
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бјективни дух одвојен од објективне природе апстрактан
појам. Постоји нешто што је уједињено и активност која
уједињује. Иако можемо претпоставити да постоји суштина духа која осећа активност ствари у свету, постоји ствар
која функционише и дух који је осећа. Дух који не функционише, као и ствари које не функционишу, јесте несазнатљив.
Али, због чега се обједињујућа активност стварности
разликује од свог садржаја (онога што може бити уједињено), и зашто се појављује као да је независна стварност?
Одговор несумљиво лежи у супротностима и сукобима разних јединстава у стварности. Постоје разни системи – разна јединства – у стварности; када се ова систематична јединства сукобе и међусобно противрече, јасно се појављују у свести. Тамо где има сукоба и противречности – ту је
дух, а тамо где је дух – ту су сукоби и противречности. На
пример, у случају вољне акције, када нема сукоба међу побудама – нема свести, што се приближава такозваној објективној природи. Како сукоб између побуда постаје очигледнији, особа може јасно постати свесна воље и свог
ума.2
Одакле се јавља систем сукоба и опречности? Он потиче од природе сâме стварности. Као што сам раније рекао,
док је стварност бескрајан сукоб, она је и бескрајно јединство. Сукоб је неопходан аспект јединства, јер се кроз сукоб крећемо ка још већем јединству. Наш дух, обједињујућа активност стварности, свесна је себе, не када функционише јединство, већ када је сукоб.
Када сазримо у уметности, заправо – када достигнемо
јединство стварности – несвесни смо и не познајемо наше
јединство. Док покушавамо да досегнемо још веће дубине,
сукоби се јављају са оним што је већ било достигнуто и у
том сусрету поново постајемо свесни, јер се свест увек рађа
из оваквих сукоба. Чињеницу да сукоби неопходно прате
дух, треба сагледати у светлу чињеница да дух прате идеали. Идеали означавају супротност и сукоб са актуалношћу.
(Пошто се наш дух појављује кроз сукоб, у духу је увек патња, те тврдња песимиста да наш свет карактерише патња,
садржи елемент истине).
Ако сагледавамо наш дух као обједињујућу активност
стварности, морамо рећи да постоји јединство за све ствари у стварности, да је у њима дух. По ком основу раздвајамо жива бића од неживих ствари и распознајемо шта то
има дух, а шта га нема? Стриктно говорећи, можемо рећи
да постоји дух који прожима стварност; и као што сам већ
рекао, ту је уједињујуће сопство и у природи, уједињујућа
сила идентична са нашим духом. На пример, ако се дрво,

као феномен свести, појави овде, обично о њему мислимо
као објективној стварности коју су успоставиле природне
силе, али ако га сагледамо као оно што успоставља систем
феномена свести, онда га је успоставила обједињујућа активност свести. У такозваним неживим стварима, уједињујуће сопство се још није појавило у стварности као чињеница непосредног искуства. Сâмо дрво није свесно обједињујуће активности сопства; уједињујуће сопство се проналази у свесности друге ствари, а не у самом дрвету. Дрво је
једноставно ствар уједињена споља, а не нешто вечно уједињено и из тог разлога још увек није независна, самоиспуњена стварност. У супротном случају животиња, вечно
јединство или сопство се изражава у стварности, и можемо видети све разне феномене животиња (као што су њихов облик и понашање) као изразе овог вечног јединства.
Читава стварност је успостављена кроз јединство, а у духу
се јединство појављује као јасна чињеница. Једино у духу
стварност постаје савршена стварност – независна, самоиспуњена стварност.
У стварима без духа, јединство се даје споља, и отуда
оно није вечно јединство сопства. Отуда се јединство мења
у односу на посматрача. На пример, можемо мислити да
постоји једна стварност названа дрво, али у очима хемичара дрво је органско једињење, комбинација хемијских елемената. Стога можемо рећи да у ствари нема одвојене
стварности под називом дрво. Али, дух животиња не можемо да гледамо на овакав начин. Иако физичко тело жи-

вотиње, попут биљке, можемо сматрати једињењем, дух се
не може променити с обзиром на посматрача; без обзира
на то какво тумачење понудимо, он заиста изражава непокретно јединство.
Савремена теорија еволуције тврди да се организми
развијају од неорганских материја до биљака, онда до животиња и коначно до људских бића. Ова теорија указује на
то да стварност постепено изражава своју скривену суштину као актуалност. Једино се у развоју духа испољава фундаментални карактер успостављања стварности. Као што је
Лајбниц (Леибниз) рекао, еволуција је инволуција.
Наше сопство, као ујединилац духа, јесте фундаментална обједињујућа активност стварности. Према једној школи психологије, сопство је једноставно јединство идеја и
осећања изван којих нема бића. Ово гледиште запоставља
страну јединства и захтева разматрање бића само из угла
аналитичких разлика. Ако на све ствари гледамо аналитички, не можемо пронаћи обједињујућу активност. Али, не
можемо дозволити да нас аналитичко гледање на ствари
наведе да изоставимо ову активност. Ствари су успостављене јединством, а идеје и осећања постају конкретна
стварност кроз силу уједињујућег сопства. Ова уједињујућа сила под називом сопство је израз уједињујуће силе
стварности – она је вечна, немењајућа сила. Због тога своје
сопство осећамо као да је увек креативно, слободно и бескрајно активно и живо.
Као што сам раније рекао, иако можемо да поунуКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.136–137
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тримо рефлексију и на неки начин осетимо сопство,
ово сопство није право сопство, јер не може да дела.
Једино када јединство стварности функционише изнутра
осећамо да контролишемо стварност према властитим идеалима и да је сопство уроњено у слободну активност. Због
тога што је обједињујућа активност стварности бескрајна,
осећамо да смо бескрајни и да обухватамо универзум.
Са становишта чистог искуства, обједињујућа активност стварности о којој говорим може се једноставно сматрати апстрактном идејом, пре него чињеницом непосредног искуства. Међутим, чињенице нашег непосредног искуства, нису идеје или осећања, већ активност воље, а обједињујућа активност је неодвојив елемент непосредног искуства.
До сада сам говорио о духу у супротности са природом
– сада бих мало да говорим о односу између духа и природе. Наш дух се обично сматра уједињујућом функцијом
стварности и посебном стварношћу супротном од природе. Али, заправо нема уједињујуће активности одвојене од
онога што уједињује, и нема субјективног духа одвојеног од
објективне природе. Рећи да знамо ствар једноставно значи да се сопство ујединило са њоме. Када неко гледа цвет,
сопство је постало цвет. Истражити цвет и објаснити његову основну природу значи одбацити све субјективне
претпоставке сопства и тиме се ујединити са основном
природом цвета. Слично, разум није субјективна машта,
јер он није само нешто заједничко свим људима, већ и фундаментално начело којим се успоставља објективна стварност. Неоспорна истина се добија непрекидним одбацивањем нашег субјективног бића и постајањем објективним.
Рећи да наше знање постаје дубље, значи да се уједињујемо
са објективном природом.
Ово важи не само за знање, већ и за вољу. Да смо чисто
субјективни, ништа не бисмо могли да урадимо. Воља може да се оствари једино у складу са објективном природом.
Покретати воду, значи усагласити се са њеном природом,
контролисати људе значи усагласити се са њиховом природом, а контролисати себе значи усагласити се са властитом природом. Наше воље су успешне у оној мери у којој
постају објективне. Хиљаде година након њихове смрти,
Шакјамуни и Христ још увек имају силу да покрену људе
једино због тога што је њихов дух био заиста објективан.
Највећи су они без сопства – они који су поништили сопство.
Обично разликујемо менталне феномене и материјалне
феномене као унутрашње и спољашње, мислећи о првим
као да су унутрашњи, а потоњи – спољашњи. Ово гледиште
потиче од произвољне претпоставке да је дух унутар тела.

Али, ако се гледа из угла непосредног искуства, све ствари
су феномени свести, лишени разлике између унутрашњег
и спољашњег. Оно о чему говоримо као о унутрашњем, субјективном духу заправо је изузетно површан и слаб дух,
или индивидуална илузија. Супротно – велики, дубоки дух
је активност универзума, уједињена са истином универзума. Такав дух прати активност спољашњег света, и он не
чини ништа друго него дела. Пример овога је уметниково
надахнуће.
За крај овог поглавља, желео бих нешто да кажем о радости и патњи људског ума. Када је наш дух у стању довршености – у стању јединства – ми доживљавамо задовољство, а када је у недовршеном стању – у стању разједињености – проживљавамо бол. Као што сам рекао, дух је обједињујућа активност стварности, и ово јединство неизбежно прате сукоби и противречности. Када се појаве ови сукоби и противречности увек доживљавамо бол, а бескрајна
обједињујућа активност одмах покушава да се одвоји од
њих и да достигне веће јединство. У овом покушају, у нама
се јављају разне жеље и идеали, а када достигнемо веће јединство – када можемо да задовољимо своје жеље и идеале
– доживљавамо задовољство. Стога, једна страна задовољства неизбежно укључује бол, а једна страна бола неизбежно је праћена задовољством. Будући тако, људски ум не
може да досегне апсолутно задовољство, али може одржати бескрајну срећу када, кроз труд, постане објективан и
уједини се са природом.
Психолози кажу да је задовољство оно што нам олакшава живот, а да је бол оно што га отежава. Пошто је живот развој основне природе живих бића – заправо, одржавање јединства бића – ова теорија је иста као изрека да је
задовољство било шта што подржава јединство, а да је бол
оно што га отежава.
Поред тога, дух је обједињујућа активност стварности.
Пошто се велики дух уједињује са природом, када се поистоветимо са нашим нижим сопством (малим ја) искушавамо велики бол; када сопство постане веће и уједини се са
објективном природом – доживљавамо срећу.
(Из Расправе о добру)
С енглеског превела Соња Вишњић Жижовић
Јапански израз сеишин (精神), овде преведен као „дух“ груб је еквивалент немачком термину Geist и стога се такође може превести и као „ум“
или „психа“.
2
Јапански термин који је овде употребљен за „ум“ је кокоро (心),
који се може превести и као „срце“, „душа“, а некада и као „ум“ и
„срце“.
1

Китаро Нишида (1870–1945) је био истакнути јапански философ, оснивач такозване
Кјото школе философије. Његова оригинална и креативна философија, спајала је идеје зен будизма и западњачке философије, у циљу приближавања Истока и Запада.
Током Другог светског рата десно оријентисани мислиоци су нападали Нишиду да
је антинационалиста, због тога што је ценио западњачку философију и логику. С друге стране, након рата, лево оријентисани мислиоци су га оптуживали да заступа националистичку философију, због тога што је наглашавао традиционално (будистичко) схватање „празнине, ништавила“. Нишида је у западњачкој философији и логици препознао врсту универзалности, али није сматрао да је то једина универзалност.
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ПРОЗА
Михаил Гаспаров

ДИОГЕН У БУРЕТУ
А

ристип је учио уживању. А други Сократов ученик, по
имену Антистен, узвикивао је: „Боље је безумље него
уживање!“ А затим, пошто се смирио: „Презир према уживању је такође – уживање“.
Од свега што је говорио Сократ, он је најбоље упамтио:
„Како је дивно што постоји толико ствари без којих се може!“ Наше тело робује потреби за јелом, пићем, топлотом и
одмором, али наша мисао је слободна, као бог. Тако, држаћемо тело као роба, у глади и хладноћи – и тим заносније
биће нам уживање у слободи духа, једино истинско задовољство – нема равног Аристиповом! Правом мудрацу није потребно ништа и није му потребан нико, чак ни суграђани;
усамљен, он скита по свету хранећи се чиме стигне, и показује свима да је телом убог, али је суштински – цар. Ако је
Аристип имао философију готована, Антистенова је философија надничара који живи од случајних гроша, али поносан на своју закониту слободу.
Ето, код тог Антистена дошао једном да учи кршан скитница из црноморског Синопа, по имену Диоген, син фалсификатора новца. Антистен није хтео никог да учи; замахнуо
је мотком на Диогена. Он је подметнуо леђа и рекао: „Биј,
али ме научи!“ Зачуђени Антистен је спустио мотку, а Диоген је постао његов једини ученик.
О чему је Антистен говорио, Диоген је радио. Он је скитао по Грчкој бос, у грубом огртачу на голом телу, с просјачком торбом и дебелим штапом. Сва имовина била му је глинена шоља, али и њу је треснуо о камен једном кад је видео
неког дечака крај реке како пије просто, из шаке. У Коринту,
где је најчешће боравио, направио је себи станиште у округлом глиненом бурету – питосу. Јео је на тргу, пред свима,
свађајући се са дечурлијом: „Ако се може гладовати на тргу,
зашто се не би и јело на тргу?“ Хранио се милостињом, захтевајући је као заслугу: „Ако дајеш другима – дај и мени, ако
не дајеш – почни од мене“. Неко је хвалио даваоца милостиње Диогену. „А ти не хвалиш мене зато што сам је ја заслужио?“ – наљутио се Диоген. Неко се срдио што милостињу
дају кљастима и слепцима, а не дају философима. Диоген је
објаснио: „То је зато што људи знају: они могу постати хроми и слепи, а философи – никад“. Говорили су му: „Ти живиш као пас“. Он је одговарао: „Да: машем репом оном који
ми даје, лајем на оног који ми не даје, уједам лошег.“Диогена
и његове ученике су прозвали „псећи философи“, на грчком
– „киници“, и до сада реч „циник“ значи „бестидни злобни
подсмевач“. А чувени Платон је, када су га питали за Диогена, одговорио кратко: „То је побеснели Сократ.“
Диоген је прао у потоку корење, себи за јело; Аристип му
каже: „Кад би умео да се дружиш с тиранима, не би морао да

переш корење.“ Диоген му је одговорио: „Кад би умео да переш корење, не би морао да се дружиш с тиранама.“
Он је усред дана ишао улицама носећи фењер и викао:
„Тражим човека!“ Питали су га: „И нађе ли га?“ – „Добру децу сам нашао у Спарти, добре људе – нигде.“ Једном су га
ухватили гусари и одвели да продају у ропство. На питање
шта уме да ради, Диоген је одговорио: „Добре људе“ – и наредио телалу: „Објави: хоће ли неко да купи себи газду?“ Купио га је Коринћанин Ксениад; Диоген му је казао: „Сад изволи да ме слушаш!“ Тај се пренеразио, а Диоген му је објаснио: „Да си био болестан и купио себи лекара, ти би га слушао?“ Ксениад га је поставио за васпитача своје деце, Диоген их је одгајао спартански, а она су га волела изнад свега.
Говорили су му: „Ти си прогнаник“. Он је одговарао: „Ја
сам грађанин света.“ – „Твоји суграђани су те осудили на
скитање.“ – „А ја њих – на останак у кући.“ Ко се дичио својим чистокрвним угледним родом, он му је говорио: „А сваки ковач је још чистокрвнији од тебе.“Ко се дивио како у
Посејдоновом храму виси много дарова од морепловаца које је бог спасао од бродолома, тог је подсећао: „А од неспасених би било сто пута више.“ Неко је принео лустрациону
жртву – Диоген је казао: „Немој да мислиш, лустрација брише рђаве поступке само као граматичке грешке“. А када су
Коринт напали непријатељи и грађани, гурајући се и звецкајући оружјем, појурили на градске зидине, Диоген је, да га
не би прекорели због бескорисности, откотрљао своје буре
на видело и почео да га котрља и удара у њега.
Ругали су му се, али су га волели. И када су коринтска деца из обести разбила његово буре, грађани Коринта су донели одлуку: децу ишибати, а Диогену дати ново буре.
Он је доживео доба Александра Македонског. Када је
Александар био у Коринту, дошао је да види Диогена. Он је
лежао и грејао се на сунцу. „Ја сам Александар, цар Македоније а ускоро и целог света“ – казао је Александар. – „Шта да
учиним за тебе?“ – „Склони се устрану и не заклањај ми сунце“ – одговорио је Диоген. Александар је отишао и казао
пријатељима: „Да нисам Александар, желео бих да будем
Диоген.“
Диоген је, тобоже, умро оног истог дана кад и Александар у далеком Вавилону. Пошто је осетио да му се ближи
крај, довукао се до градске пустаре, легао на ивицу прокопа
и рекао стражару: „Када видиш да не дишем, гурни ме у прокоп, нека се браћа-пси почасте.“ Али Коринћани су од стражара одузели Диогеново тело, сахранили га уз почаст, над
гробом су поставили стуб, а на стубу – мермерног пса.
С руског превела Радмила Мечанин
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Марин Малајку–Хондрари

ВАНЕСА
К

ада би ме питали како се зовем, говорила бих Ванеса, а
ако име није било довољно, додавала бих Муриљо. Ванеса Муриљо. Свесно бих прећуткивала очево презиме. То
је био мој начин да се осветим човеку који нас је напустио,
маму и мене, на најодвратнији могући начин, то јест, тако
што је збрисао. Мама га је упорно тражила, пошто се у то
време у Аргентини дешавало да људи нестану. Само што
тај риђи Ирац, насилник, пијаница и курвар није био ни
политички милитант, ни уметник, нити је радио за неког
мафијашког боса, а насилан је био само према нама, иначе
је био кукавица, што његов одлазак и доказује. Мама је наставила да користи његово презиме, а ја сам од своје 16. године одлучила да одбијем да се зовем Ванеса Гејнор Муриљо. Било ми је драже мамино девојачко презиме, то јест
Муриљо и ништа више. Мислила сам за себе да сам слободна млада девојка, била сам симпатизер левице, марширала
за права хомосексуалаца и нисам подносила Енглезе. Сумњичила сам Борхеса за опортунизам, обожавала Кортасара, читала Арлта и сањала да одем у Европу. Писала сам
много, без икаквог метода, у свеске и блокчиће које сам потом губила, са лакоћом и ноншалантношћу са којима сам
их и исписивала. Живела сам у Буенос Ајресу, а две године након што смо остале, ја без оца а мама без мужа, преселиле смо се у Кордобу, на инсистирање деде, који је боловао од самоће. Када сам се сместила у Кордобу, све што
ме је опседало било је да се вратим у Буенос Ајрес. Мама је
мислила да је то због Бориса Петрова, Руса којег сам упознала у Буенос Ајресу, али нисам ја због њега хтела да се
вратим у престоницу, ни говора, а и, родитељи су му живели у Кордоби и виђали смо се много чешће. Хтела сам да
се вратим у Буенос Ајрес због тога што сам се тамо осећала
слободном, због његове луке и булевара који су ме опчињавали. Онда сам упознала Јеврејку Мирјам Роземберг, болно лепу, опасно интелигентну и необуздану у кревету. Спопадала ме је са силином са којом је Ирац спопадао маму када је долазио кући пијан и мислим да су јауци које сам испустила онда кад ме је кроз блузу угризла за брадавице били веома слични маминим јауцима када би је Ирац сатерао
у ћошак, то јест тешко је било одредити да ли су у питању
били јауци задовољства или бола. Касније ћемо истраживати, Мирјам и ја, те опасне и утолико заводљивије зоне
где се бол постепено претвара у задовољство, и обрнуто.
То се дешавало такође у Кордоби, али оној европској.
У Шпанију сам стигла подруку са незаинтересованим
Борисом Петровом. Добила сам стипендију Антонио Гала,
преко веза Петрова Оца, који је пословао са драгуљарима
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из Кордобе. Са Петровом Оцем срела сам се само једном,
када ме је погледао преко руба наочара и строго ме упитао
да ли је његов син добар у кревету. Тај Рус, заваљен иза
свог импозантног радног стола, није појма имао какав
одрешит језик могу да имам када хоћу. То сам и хтела да му
покажем упитавши га добар у кревету у поређењу са ким?
На то се свео једини разговор између мене и Борисовог
оца. Са Борисом сам разговарала о свему и свачему, обоје
смо уживали у неозбиљности наше везе, која је потицала
од чињенице да смо се добро осећали у кревету, али ништа
више. Разумели смо се под чаршавима. Тамо је било наше
краљевство, а остатак времена смо се подносили; онда смо
се, постепено, заситили тог краљевства и наша веза се свела на оно на шта и треба да се сведе свака веза између двоје људи који се не воле, то јест – на посао. На моје инсистирање, мама је продала стан у Буенос Ајресу и од тих пара
сам купила себи кућу и уложила заједно са Борисом у посао његовог оца. Преуредили смо кућу, додали јој базен,
споља је окречили водоперивом бојом, ставили 15 квадратних метара травњака а ограду од кованог гвожђа око ње
обојили у енглески црвено. Продали смо је тако брзо и по
тако доброј цени да је Борис истог тренутка уложио значајан капитал у куповину некретнина. Дошла сам на стипендију од годину дана, али ми је било јасно да се нећу скоро
вратити у Аргентину. Потпуно сам напустила своја књижевна интересовања. Игра у коју сам ушла чинила ми се
далеко узбудљивијом. Али ми је књижевност и даље помагала; пошто нисам претерано лепа, надокнађивала то сам
спонтаношћу, префињеношћу и интуицијом – непроцењивим особинама када игра постане опасна – и све те особине
дуговала сам књижевности. Није ме занимао и не занима
ме хумор. Вулгаран ми је. Иронија је нешто друго. Посао
или партију секса можеш закључити и другачије, не само
смехом, рецимо тако што ћеш натерати партнера да се замисли. Сматрала сам да сам довољно прочитала да бих
урадила оно што сам желела, то јест да бих Мирјам довела
у Европу да заједно започнемо посао и, поготово (и то је
оно што је мене гурало напред у мојим сумњивим пословима), да јој пружим прилику да освети своју породицу;
ако није могла да поврати посао, онда бар да уништи оне
који су преварили њене родитеље. Зашто сам то желела?
Зато што је Мирјам била једино биће на овом свету које ме
је волело. Волела ме је и мама, али није била луда за мном.
Мирјам је била луда за мном. Када смо се први пут посвађале, отишла је у Аргентину. Други пут, отишла је опет. Господе! Нисам могла да верујем да лети на други континент
сваки пут кад бисмо се мало озбиљније закачиле. Након

треће свађе, покушала је да се убије. Помириле смо се, онда
сам ја имала авантуру са неком рибом из Малаге, остала
сам код ње две недеље. Када сам се вратила у Кордобу,
Мирјам је поново била 11000 километара далеко. Скоро
шест месеци ме се клонила. Била сам убеђена да је готово,
да ми је коначно дала шут-карту, иако сам је волела, у свој
мојој бисексуалној разузданости, њу сам волела. Вратила се
и престале смо са великим свађама. У међувремену сам била упознала Адријана, чувара једног ауто-парка, тог високог, благог и ћутљивог Румуна. Нисам мислила да високи
мушкарци могу бити сетни. Свидео ми се на прву, допао
ми се начин на који ми је предао пакет који је савим случајно доспео до њега, његов тешки испитивачки поглед. Осећала сам се добро у његовој близини, нешто од смирености
која га је обавијала доспевало је и до мене. Посећивала сам
га у његовој камп-кућици. Чим бих крочила на терен који
је он чувао, нестало би моје узнемирености, или, боље речено, претварала би се у необуздану жељу, у глад за његовим присуством, за нашим дугим разговорима, не толико
дугим колико продуженим оним паузама у којима бисмо
обоје ћутали. Посећивала сам га само ноћу. Седели бисмо
напољу, скривени од туђих погледа колонама аутомобила,
изваљени у лежаљке за плажу. У његовом присуству ми се
поново рађао апетит за књижевност и почињала бих да му
говорим о стварима које ми нису падале на памет већ дуги
низ година, или, ако су ми и падале, сматрала сам да није
право време за њих. Никада ми није говорио о тешким
условима у којима живи, пустио ме је да сама нагађам. А ја
сам погодила, погодила сам све о њему. Када сам први пут
ушла у камп-кућицу рекао ми је: Добро дошла у Румунију!
Можда је то рекао због књига на румунском језику са полице изнад кревета, или због старог радио-апарата, који је
емитовао неку станицу на језику толико чудном да је могао
бити једино румунски, мада сада мислим да је рекао добро
дошла у Румунију јер је нешто морао да каже, на неки начин сам прелазила праг његове куће, куће која му није уливала сигурност, и онда је рекао добро дошла у Румунију и
тако покушао да превазиђе узбуђење и користио је речи да
би широм отворио своје дугачке и дрхтаве руке и прсте, које су скоро дотицале, и са једне и са друге стране, границе
Румуније, јер Румунија није имала више од једног и по метра ширине и три метра дужине а на поду је био истрошени линолеум, а горе, то јест на неколико центиметара изнад његове главе, Румунија је имала небо од ивер-плоче а
насред неба шибер са сломљеном ручком, куда су се душе
Румуна уздизале на небо. Ово говорим сада, тада сам се само сместила на кревет и рекла како је лепа Румунија, баш
ми се свиђа. Он се извинио због густине становника по метру квадратном и насмејао се и тај осмех га је учинио згодним. После је требало да оде у једну другу Румунију, много
већу и много даљу и нисам више чула ништа о њему.
(Одломак из романа Зближавање)
С румунског превела Оана Урсулеску

Иван Џепароски

ЗАВИСТ

Завидим колегама
универзитетским професорима
који читају на предавањима
пожутеле листове
исписане пре много година
кад су они још били млади.
Завидим поповима
који добро познају
и наизуст владају
својом једином књигом,
без обзира што је она
дуговечна и света.
Завидим политичарима
што једини знају
да понове речи
из свог програма
са упорним враћањем
на економију, Европу и НАТО.
Завидим македонским
чувеним писцима који осим
сопственог генијалног дела
и дела истомишљеника
нису прочитали ништа друго
а мисле да све знају.
Завидим бизнисменима
што читају Куеља и Ден Брауна
као врх светске књижевности
и таквом лектиром се хвале
по недељним породичним магазинима
испуњенима узбудљивим садржајима.
Завидим онима што возе
прескупе аутомобиле и џипове
а пепељаре празне
на улици испред семафора,
док пластичне кесе
бацају возећи кроз природу.
Завидим свима онима
што купују (или добијају)
најскупље карте за концерте
музичара са светском славом,
а потом пљешћу рукама између ставова
ногама хватајући ритам.
Завидим свима њима,
а радујем се и чудим
како сам уопште издржао
и нисам досад постао један од њих!
С македонског превео Рајко Лукач
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ПОЕЗИЈА
Благоје Савић

НЕЖНА ПЛАНЕТА
Знам све непоновљиве покрете
Из којих свет извире
То је баш оно време чему се сви песници чуде
Кад мува уједе реч радосно замагљеним погледом
Дете се насмеје
Онда кад није било места у отвореним књигама
Дете даје наду да често мислим о свађама
Или саветима пријатеља
Шумна је крв слатке реченице
Чак и на ветру очи одгонетају празнину
У ноћи кости познанстава носе твој глас
Померају се лево–десно а дрво остаје само
Ту где расипају се речи уз опасност да останемо живи
Не касним јер бол још држи таму уловљену као рибу
И баца јој крилца радозналости
Глас измењен на овај свет
Кад ни на ког није личио
Хвали мртвима сан
Дубоко у брежуљцима
Воду с даљине неко чита
Са жељом да је заустави
У близини сна
На месту где нисам присуствовао
Свом рођењу
Вода чека смрт на нашој руци
Дрво људи пиће
Парада стоке
И нарушавање смисла
Људског ценкања виси
Као слама у топлини смеха
Испод старог расклиманог кревета
Коју су деца морала да спале
У тајни читања слепа чулност премешта се
На другу страну ноћи
Са мном преговора
Из овог живота
Могао бих да се пребацим преко зида
И одишем своју срећу
А ја се повлачим наклоњен судбини
Живим крај прозора где мртвима постоји други пут
Који иза свих иритира наше сећање
Пржећи семе врелог језика у звуку нестаје
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Та нада древних гласова из текста мог тела
Постаје моја песничка интима
Јер никада у поезији није покушала да пронађе
постојање свих
Да да ништа разапето на асфалту
Сви људи издају сви губе срце
Али успомена живи као текућа вода
Учење: твоја последња нежна планета
Тек разлистава прозрачност ваздуха
Пробај да викнеш
Дуго причамо за потомство пахуље
Заборавио си сва места за нормалан живот
То што памтиш све је у твојим књигама
Сви се непознати у муву претварају
Ако је тако: не треба се бојати
Онога што је пред нама
Уз нестајуће разговоре
Мува је најчешће ту
На степеништу зубара
Говори за мене... душо чекам тебе
Мораш да пробаш мој сируп
...
Твој лик у
Једној другој крајности
Дели мој свет

Миливоје Пајовић

ДЕЦЕМБАР ИЗНОВА КАСНИ
Децембар изнова касни, шепури се јесењи цвет
Невољно одолевам утисцима, негирање стварности
слепило је за назнаке радости, ништа друго до
запуштање осећања, самоповређивање, хотимице
Док прилике су бројне, множене и збиране
сабирати и несклад, и ниподаштавање, као манир
а узвишени трен, заобићи, нашто?
Нема стрпљења у слабостима, у бољкама
И спржени котур лука и прстохват прашине
под јагодицама, под непцем, меланхолија
све су снажни знаци живота, испочетка
неизоставни садржаји му, навике, шећер и грубости
А ти, који трагањем негираш дупло наличје
покрова, који се не знојиш, шта је сврха твојих дана,
који су ти поверени, које трошимо, као бесциљни
путници, коначари, кроз истоветне пределе, одвајкада
Како ћеш разумети радост, према чему ће једно срце
знати да још гори, ако друго није на путу згаснућа
ако у незнању, у невичности описивања не разазнајемо
поморанџе и угаљ, узнемиреност, суштаство, кров и крв
Откуцај срца, неодржива је учесталост, такт само
каквог пламена, преносивог доиста, магнитуде довољне
као удављена пчела у тегли ушећереног меда, у сну без бола
У ватри и зноју, и смрт је смртна. Окончање је близанац почетку.
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ПОГЛЕДИ
Јелена Марићевић

ДА ЛИ ЈЕ СМРТ СТВАРНА?
Ехо Тибетанске књиге мртвих у роману Цинк Давида Албахарија

„да ли је смрт стварна?“ (Давид Албахари, Цинк)
„мртав – жив, у чему је разлика?“ (Давид Албахари, Цинк)

Р

азмишљајући како да отпочнем овај чланак, определила
сам се да се послужим једним цитатом из Албахаријевог Цинка: „Прича сам ја. Уколико не говори о мени, прича не говори ни о коме“,1 преиначивши га у следеће: Чланак који сада пишем сам ја. Уколико се у њему макар једним делом не говори о мени, могао би се приписати било
коме. Да разјасним. Родила сам се 1988. године, од најраније свести о себи прати ме мисао о смрти. Године када сам
се родила, појавио се и роман Цинк,2 Давида Албахарија,
али 1988. је и година када је изашло друго издање Тибетанске књиге мртвих,3 које, гле инспиративне коинциденције,
садржи уместо поговора Албахаријев превод Јунговог текста Психолошки коментар ’Тибетанске књиге мртвих’.
Суочивши ове две књиге, издвојила сам, најпре, две заједничке кључне речи које битно одређују њихову суштину: светлост и звук (које ће и уоквирити овај текст), с тим
да је, разуме се, смрт та која их обе прожима и објашњава.
Тибетанска књига мртвих говори о светлостима која се јављају у тренутку смрти (прворедно јасно светло и другоредно јасно светло). Светлост овде, уједно, означава почетак Бардо-а4, док крај може бити стање Будаства (Нирвана) или најчешће, поновно рођење/кармичка реинкарнација.
У Албахаријевом роману, који поставља смрт нараторовог оца у средиште проблема могућности неизлишног
приповедања, светлост је та којом се роман почиње; светлост је знак за рађање романа, на чијем крају аутор треба
да „светлост са почетка приче претвори у већу светлост на
крају (која се непажљивом оку може учинити као тама, као
мрак)“5. Скупа узев, изнето можемо сагледати и овако: Инкарнација Албахаријевог умрлог оца може бити прича, са
светлошћу као тибетанском ознаком за смрт на почетку,
али смрт која подразумева могућност поновног рађања, у
виду чега год (биљке, животиње, и сл.), а у Албахаријевом
случају приче. На овај начин увиђа се својеврсна линија додира која тибетанску и албахаријевску светлост доводи у
исту раван посматрања.
Свакако, ово запажање није довољно за утемељење насловом наметнуте перспективе. Мотив материце такође је
од значаја за ово испитивање. Роман Цинк износи следеће:
„Логор је био нека врста утробе, материца која га је [оца]
избацила у свет; у другачији свет, нема сумње“.6 С друге
стране, други део друге књиге Тибетанске књиге мртвих7
кроз опис поновног рођења, детаљно описује пет начина
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затварања врата материце, до материчног рођења, тј. повратка у људски свет, свакако другачији од оног у којем се
претходно обитавало. Но како то сад кореспондира са
Цинком? Треба рећи да је за Тибетанце крајња инстанца
Будаства то да не дође до реинкарнације већ до Нирване,
али ако до тога не дође, није свеједно која ће вас материца
избацити у свет. У том смислу, материца је искушење, мучење, изазов, промена, али и иницијацијски простор који
значи излазак из Бардо стања у онај другачији живот. Уз то,
у материци делају „фурије мучитељке“8. Сходно томе, не
може нам Албахаријево изједначавање логора и материце
деловати помало саркастично, па и дрско, или недовољно
срећно изведено, ако имамо у виду да се за материцу претежно вежу позитивне и пријатне конотације. Баш у тибетанском контексту сагледано, метафора добија на прецизности.
Кад смо код материце, треба се дотаћи и Албахаријеве
девојчице/ девојке, значајне фигуре курзивом исписаних
деоница у роману: „Мој отац је девојчица која постаје девојка да би открила светлост у соби, у себи, на обали мора“.9 Иако је особеност Албахаријевог приповедања да прича приповеда оним што је у њој одсутно10, што се из цитираног може закључити, овај текст нам може понудити још
један аспекат тумачења дате ситуације. Можемо помислити на јунговску animu и animus у изједначавању оца (мушког принципа) и девојчице/ девојке (женског принципа),
а управо нас и Јунгово тумачење Тибетанске књиге мртвих доводи до мисли о дуализму11 свега, па и сваког божанства. У помињаном Бардо стању одлучује се који ће
принцип превладати, па тако умрли отац може бити и потенцијална девојчица у следећој инкарнацији, што, разуме
се, не негира претходну егзистенцију, али је она битно другачија. Ако је отац изједначен са причом и са девојчицом,
онда се може доћи и до тога да је прича андрогина, да синтетише у себи оба родна принципа.
У овом тренутку ваља се суочити не само са дуализмом
приче, већ и са „мноштвом“. Док нас Тибетанска књига
мртвих обавештава да се у Бардо стању човекова душа мора суочити са сопственим мноштвом (мироносним и гневоносним божанствима свачијег сопства12), у Цинку имамо посла са постмодерним плутајућим субјектом: „Не сналазим се више у тим препадима властитог мноштва“.13
Пролазећи кроз Бардо, суочавајући се са собом, душа долази на крај свог међустања. Можда је тако тибетанско међустање налик на пут кроз који пролази писац пишући: сукоб са смрћу, суочавање са собом и својим мироносним и
гневоносним мислима, рођење дела, за којег није свеједно

која га је материца породила, кад му већ није било суђено
блажено Будаство и Ништавило.
Шта, најпосле, значи у свему овоме „цинк“? Какав је то
звук? Овај звук може бити ознака за долазак смрти - знак
за смрт пса и оца код Албахарија, али и знак за „природни
звук Истине“14 у седмом дану Бардо стања, кога треба спознати у мноштву („те звуке“), јер су од „интелектуалних
способности (...) сопствене (унутрашње) светлости“.15
Светлост, мотив материце, „шакти“, „мноштво“, звук/
звуци, књучне су речи овог чланка, а имплицирају питање
вечите тајне рођења и(ли) смрти. Да ли је „цинк“ ехо неког
од звукова тибетанског Бардоа? Или је Цинк сам Бардо, албахаријевско међустање између смрти и рођења? Брз, готово неприметан, неразумљив прелаз, „сеоба“, из једног у нешто другачије?
Може деловати да овај чланак нема много сврхе. Чему
ове аналогије, које неком чак могу деловати натегнуто? Да
допринесе тези је „све у вези“? Истина, он говори понешто
и о ономе који га пише, али постоји још нешто. Тибетанска књига мртвих даје неке одговоре о животу и смрти које не дају Библија или Талмуд16, а на њу се Албахари, можда
свесно, а можда и несвесно ослонио.
За сам крај, цитираћу Јунгов коментар Тибетанске
књиге мртвих: „Добро је што такве књиге постоје, за све
намере и сврхе ’непотребне’, постоје. Оне су намењене
оним ’чудним људима’ који више не обраћају много пажње
на користи, циљеве и значење данашње ’цивилизације’“.17
Можда је и овај текст непотребан, али можда је и добро
што је настао, можда ће му се неки „чудак“ обрадовати.
Давид Албахари, Цинк, Београд, 2004, 62 (Сви цитати наводиће се према
овом издању.)
2
Прво издање: David Albahari, Cink, pogovor: Aleksandar Jerkov, Beograd,
1988.
3
Tibetanska knjiga mrtvih (Posmrtna iskustva u Bardo Ravni), sakupio i izdao:
V. J. Evans Venc, preveo: Branislav Mišković, Beograd, 1988.
4
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Виолета Танчева-Златева
ЛЕКТОРСКА
Застала над речима
строго одмеравам
погрешно написане
и неумесно употребљене
Преплашене душице
трепере пред мојим језичким мачем
Ја сам њихов хвалилац
и егзекутор
Не могу да се сакрију
моме оштром оку
Стежем оловку
и жестоко прецртавам непотребне речи
Потом додајем друге, лепше за моје уво
или без њих продужавам даље
Али само тим којима сам лектор
Ти ниси та реч
што се може тако лако прецртати
и да је заменим другом
Ти си суштинска реч
којој нема замене
Ти си реч која је одувек недостижна

Мите Стефоски

НИШТА ВИШЕ НИЈЕ ИСТО
Зар је требало да се догоди ово преподне?
Новине пишу:
Појавило се ново море.
Негде у Африци сунце је
прошло много ниско
и спалило све баобабе.
Пророци не знају кога првог да најаве.
Свеци су синоћ неколико пута узалуд долазили.
Телевизије саопштавају:
Од ноћас има неколико потопљених континената.
У пожару је изгорело сунце.
Откривен лек за неоткривену болест.
Богови поново посећују земљу.
Лукреција опет силује по парковима.
Све се догодило пре него сам се ја пробудио.
Не треба да се устаје толико касно.
С македонског превео Рајко Лукач
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ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ

НОВИ МУШКАРАЦ
Разговор са Волфгангом Шмалеом водила Лана Бунчић

Како дефинишете термин „нови мушкарац“ и на који
начин се он разликује од традиционалног концепта мушкости? Како се тај концепт мењао кроз време?
„Нови мушкарац“ је, пре свега, израз који се користио
током неколико периода у историји. Он означава нови
концепт мушкости у промењеним друштвеним околностима. Данас, концепт „новог мушкарца“ одваја мушкост од
мачизма, мушкост од национализма, мушкост од насиља.
Савремени „нови мушкарац“ је ненасилан, поштује права
жена и њихову једнакост, он није националиста, отворен је
за мултикултуралност друштва, брине о деци, осећа одговорност за добробит своје породице и зато дели породичне
обавезе са својом супругом или партнерком.
Који ислови су довели до „рађања Новог Адама“?
Нови Адам означава мушкост у периоду касног петнаестог и раног шеснаестог века. То је чисто позитиван поглед
на мушкарце. Верски модел Христа у историји, често је био
идентификован с ликом „нови Адам“, овај модел је пребачен на мушкарце. Врлине, уљудно понашање, контрлисана
сексуалност карактерисали су „Новог Адама“. Овај модел
се односио на виши социјални сталеж, а не на „обичног мушкарца“.
Како је феминизам утицао на модерно схватање социјалног концепта мушкости?
Феминизам је изазвао традиционалане концепте мушкости током Француске револуције, и тада, након слома,
до касног деветнаестог века. Нови феминизам је током шездесетих и седамдесетих трансформисао старомодну мушкост у иновативнији концепт „новог мушкарца“.
Која хегемонистичка структура моћи је осликана у модерном концепту савременог мушкарца?
Идеални мушкарац данашњице није хегемонијски, напротив. Мушка хегемонија је расла са капиталистичким
буржоаским друштвом у другој половини деветнаестог века. Он је спроводио психичко насиље над целим друштвом, али и над мушким мањинама, као што су хомосексуалци. Модерност и развој нису у складу са мушком хегемонијом.
Колико је јак утицај медија у формирању мишљења јавног мњења о концепту мишљења?
Има мањи утицај него што се мисли; важнији су породични контекст, пријатељства, комшијско окружење и међугенерацијски контакти. Насиље које изражавају хомофо/48/
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бичне групе у јавности, занемаривање и непоштовање, могу створити старомодни концепт мушкости у схватањима
дечака и младића. Медији представљају неколико типова и
модела мушкараца, и они углавном јачају ставове дечака и
младића које су пронашли у себи.
Да ли модерни хомосексуални и фенимистички дикурс
сведоче о кризи мушкости, или заправо мушка доминација
никада није престала, с обзиром, да су и данас жене чешће
дискриминисане од мушкараца?
Истина је, мушкарци настављају да буду доминантни у
већини друштава. Психолошке и менталне промене су споре, понекад је право то које темељи мушку доминацију. Када не постоји изричита родна политика, посвећена изједначавању положаја полова, брзина социјалне промене је
попут кретања пужа. Хомосексуални и феминистички дикурс је и данас је важан за прихватање родне једнакости.
Не треба се усредсредити на превише уском распону дискурса, јер то често служи само за стигматизацију појмова о
којима се говори.
С немачког превела Лана Бунчић

ЧИТАЊА
Младен Весковић

ИСТОРИЈА ЈЕСТЕ
ВЕЛИКА ТЕМА
Александар Гаталица
Велики рат, Моно и Мањана,
Београд, 2012.

Историјски роман је врста књижевноуметничког текста која је по
правилу изазизвала и још увек изазива посебну пажњу уже и шире публике у српској и њој сродним културама. То не изненађује с обзиром
на чињеницу да је у друштвима у којима је немали део ближе или даље
прошлости (поготово оне која је била формативно важна за државни и
културни развој) био обележен затвореношћу и репресивношћу, књижевност запарво неретко била једини могући начин за изношење алернативних виђења сопствене прошлости и битних догађаја и актера те
прошлости. Сетимо се само какву је
улогу имала народна књижевност за
формирање нашег националног културног обрасца, али и какав је вид
историјске слике њоме био посредован у дугом низу векова, све до појаве Илариона Руварца и осталих модерних историчара који су током 19.
века научном методологијом почели
да обрађују нашу прошлост. Али чак
и у том светлу нових научно заснованих сазнања, најширим друштвеним слојевима тешко је било да чак и
поступно прихвате чињенице да, на
пример, Вук Бранковић није издајник и да Вукашин Мрњавчевић није
могао да убије цара Уроша. Али како
је и након тога мало ко читао научне
расправе, литераризоване обраде ва-

жних догађаја и личности из наше
националне историје, задржале су
истакнуто и заправо повлашћено место у нашој свеукупној уметности, а
нарочито у књижевности. Идеолошке и епохалне промене неретко су
ултимативно захтевале да се баш
кроз историјске романе оне саме популаризују и кодификују, али су кроз
исту форму књижевног текста са историјском тематиком те догме најпре и почеле да се руше. Наравно да
се ова констатација највише односи
на Други светски рат и идеологију
коју је нова поратна власт донела,
али се може видети и у литерарном
третману времена у којем се крваво
распадала бивша СФРЈ.
Због свега тога писати дело које је
посвећено једном великом историјском догађају, објективно је знатно
захтевнији и деликатнији подухват
за српског писца, него за његовог колегу у, на пример, Данској. А управо
таквог се задатка латио Александар
Гаталица пишући роман о Првом
светском рату под насловом Велики
рат. Међутим, поред ових спољашњих оптерећења, пред њиме су били и неки од унутрашњих проблема
скопчаних са писањем историсјког
романа, а који су се кристализовали
у последњих двеста година, након
далекосежно значајних дела која су у
овој области у светској књижевности
оставили Толстој, Стендал, Пушкин,
Гогољ, Скот, Дикенс, Текери, Флобер, Зола, Манцини, Јурсенар, Фокнер, Сјенкјевич, Шолохов или Еко.
Пре свега то се односи на одлуку писца да ли ће догађај који обрађује
описати реалистички или романтички (атниподи: Текери – Скот). Потом, за разлику од већине осталих
књижевних врста, историјски роман
је одувек настојао да буде вероватан
и веродостојан, али је претерана тежња ка веродостојности и фактографији лако смањивала вероватност и
уметничку убедљивост дела. Затим
ту је и важно мотивационо питање
које се односи на то ко заправо покреће пресудне историјске догађаје и
ко њима управља: фатум или изабрани појединци. Такође, знамо да
историју не чине догађаји сами по
себи, већ и оно што се о њима говорило и писало (да андрићевски кажемо: прича и приповедање), па је за
роман врло важно како аутор организује ту грађу, односно како прика-

зује – поред догађаја – и оно што се о
њима говорило, писало и мислило,
што је фон на коме се чита и смисао
самог историјског догађаја.
А ево како је Александар Гаталица разрешио нека од наведених питања. Имајући поетичко искуство
својих претходних дела, пре свега
романа Линије живота, Век и Невидљиви, у којима су 20. век и људи у
њему били главне теме, он је и у Великом рату приповедање организовао хронолошки, по годинама, од видовданског атентата у Сарајеву 1914,
до капитулације Немачке у новембру
1918. У роману се сусрећемо са више
од седамдесет изузетно индивидуализованих ликова са свих зараћених
страна: Србије, Аустроугарске,
Француске, Велике Британије, Немачке, Турске, Русије и Италије. Међу њима се налазе историјске личности попут краља Петра и регента
Александра, Арчибалда Рајса, последњег аустријског цара Карла Првог, фелдмаршала Светозара Боројевића, Жана Коктоа, Гијома Аполинера, Мате Хари, Манфреда фон Рихтхофена, каплара Адолфа Хитлера,
руског цара Николаја Другог, Лава
Троцког или Ђорђа де Кирика. Њих
прати низ врло вероватних и веродостојних фикционалних ликова који успешно дочаравају време и околности у којима су се обрели, те они и
њихове судбине, осећања и размишљања скупа чине основну грађу Великог рата, док историјска хронологија даје оквир у којима се они појављују. Њихове судбине се попут малих светала ритмички пале и гасе у
великом наративном току, све до момента када коначно згасну, односно
до момента, како то Гаталица често
каже у свом роману, у којем се Велики рат за њих завршавао, најчешће
одласком из живота. Зато овај роман
нема главног јунака, већ низ толстојевских просторно-временских вретена, локација око којих се периодично у приповедању групишу одређени кругови јунака, које наратор
напоредо прати од почетка до краја
дела, налик скуповима који се донекле секу или преклапају, лежећи у
истој равни, желећи да тако читаоцу
пружи што ширу мозаичку слику
Првог светског рата у којој ниједан
скуп ликова (чак ни онај српски) неће однети битну превагу над осталим. Због тога је овај роман и наш и
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европски у исто време, јер борбу
Краљевине Србије у Првом светском
рату показује као велико и трагично
национално прегнуће малог народа
унутар великог и трагичног европског удеса који је жртве односио на
свим зараћеним странама. Наравно
да се странице посвећене, на пример,
последњој одбрани Београда коју у
јесен 1915. године организује мајор
Драгутин Гавриловић, и пишу и читају са другачијим емоционалним
ставом од оних које се односе на, на
пример, битку код Вердена, али Гаталица својим романом недвосмислено
жели да надиђе национални оквир
(не заборављајући ниједног часа на
њега) и приповеда и о другим фронтовима и свим зараћеним странама
са жељом да прикаже што комплекснију и шароликију слику континента у ратном пламену, од Балтика до
Златног рога и Кавказа.
У Гаталичином роману нема идеологије, јер у њему нема типизираног сукоба између колектива, маса и
индивидуа, чиме је уклоњено поље у
које се идеологије најлакше усељавају. Напросто јунаци Великог рата,
ма којој зараћеној страни припадали,
јесу високоиндивидулизовани појединци које нарација прати, предочава нам њихова душевна стања и дубински их анализира. Тим индивидуализованим портретима, (не случајно) врло налик Толстојевим из
Рата и мира, Гаталица надилази већину уобичајених, конвенционалних
историјских романа и значајно лиризује свој текст, налазећи тако
структуралну равнотежу у односу на
епски део нарације који фактографски тачно и детаљно описује ратна
дејства и њихове актере.
На још један начин наш аутор је
онеобичио свој роман. Наиме, и у
свим претходним књигама Алксандар Гаталица је у радњу уносио елементе фантастике или, у најмању руку, необичне догађаје који су стајали
на средокраћи између могућег и чудесног. Тако је учинио овога пута,
још их умноживши, па тако у сарајевској мртвачници убијени надвојвода и његова жена, под посмртним
маскама раговарају; у чудесни кишбран личног лекара краља Петра
било је могуће да без проблема и сасвим лако стане тридесетак килограма лекова, као и да пилоти немачког
двокрилца и након што остану без
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горива лете данима и данима све до
далеких јужних мора, док се капетан
подморнице сусреће са огромним
неманима из највећих дубина, а војничке дописнице бивају исписиване
руком погинулих војника и слате кући месецима након њихове погибије,
док млада Францускиња води љубав
са душама изгинулих војника на поду обућарске радионице у којој поправља цокуле скинуте са мртвих
војника. Оваквим и сличним фантастичним мотивима Гаталица је изузетно обогатио и онеобичио свој роман, стврајући од њега роман-бајку
која је ближа по томе Другој књизи
Сеоба Милоша Црњанског и Хазарском речнику Милорада Павића, него митолошком историзму Иве Андрића у Травничкој хроници и На
Дрини ћуприји или модернијим
историјским романима Тимор мортис и Очеви и оци Слободана Селенића. Штавише, тај фантастички
свет, недокучив и неумитан, чини
посебан и изузетно оригиналан слој
нарације у Великом рату, који се
осамостаљује у односу на реално постојећи материјални свет и може се
доживети као истински господар
судбине свих актера Великог рата.
Овај роман је несумњиво најбоље
дело које је до сада написао Александар Гаталица и један од најбољих романа написаних у овој години, али и
у десетак претходних година. Велики
рат је оригинално реализовано дело
које надилази дневне амбиције, дело
које је фактографски тачно и занимљиво, епски интонирано у мери и
на начин који захтева приповедање о
једном великом рату, али то је и дело
које је изнутра осветљено лирским и
фантастичним мотивима кроз које се
назире благо насмешена али космички замишљена и недодирљива судбина која господари епохом о којој се
приповеда, али очигледно и светом у
целини. Овако написан роман достојно се придружује и низу дела која су настала у првој половини 20. века – Дану шестом Ратска Петровића,
Покошеном пољу Бранимира Ћосића, Крилима Станислава Кракова,
Дневнику о Чарнојевићу Милоша Црњанског или приповеткама Драгише
Васића, дакле најбољим страницама
српске књижевности посвећеним
Првом светском рату, који је и даље
велика тема и велики приповедачки
изазов.
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Драган Бабић

ФЛЕРТ СА
ТРАДИЦИЈОМ
Ђорђе Писарев
Велика очекивања,
Агора, Зрењанин, 2012.

Вративши се, после неколико романа, краткој форми, Ђорђе Писарев у
својој новој књизи приповеда као да се
враћа у град који је давно напустио. Одређени делови збирке Велика очекивања читаоцима ипак делују познато, не
само зато што су се јавили у неким ранијим Писаревљевим делима, већ и зато што је то била намера самог аутора:
да овим причама повеже свој рад и
књижевну традицију на нов начин.
Специфичност овог издања, дакле,
потиче отуда што се свака прича надовезује на неки класик светске књижевности из којег црпи тему, мотиве, јунаке, стил или, једноставно, инспирацију.
Ово Писарев чини на два начина: причама претходе цитати из дела одређених аутора, док у њима самима препознаје њихов утицај. Наведени епиграфи
стога личе на паузе између чинова
представе коју писац режира или, за
оне који боље разумеју књижевност од
позоришта, на тзв. „вињете“ које је Ернест Хемингвеј укључио у своју прву
збирку кратких прича, У наше време.
Као и Хемингвејеве, Писаревљеве вињете наговешћују неку идеју, преносе
неку анегдоту, сумирају оно што следи
– али не откривају суштину, већ позивају на читање. На овај начин се интертекстуално комбинује традиција и
ауторски рад, чиме се добија мешавина
онога што Писарев чита и онога што
пише – својеврстан the best of исечак

његове библиотеке у којој су Андрић,
Станковић, Легвинова, Ремарк, Борхес,
По и други. Међутим, још интересантије од препознавања дела које аутор цитира јесте откривање тога како их „употребљава“ у причама. Наиме, навођењем одређеног имена пре текста, Писарев нагони читаоце да се присете епохе, правца, историјског тренутка и опуса који га је надахнуо. Наравно, овде је
детаљно познавање књижевне традиције и канона напросто неопходно, али
и захвално. Препознавши ауторову намеру, читалац увиђа како би речи неког
писца звучале у другим ситуацијама,
под новим околностима и у измењеном
облику који одговара збирци Велика
очекивања, и како би се, рецимо, Селинџер, Фокнер или Буковски реализовали у Писаревљевом миљеу, маниру,
ситуацији, нарацији.
Уз отварање могућности за нове
интерпретације великана књижевности, Писарев додаје и још један занимљив слој овом делу: исечке из њихове
свакодневице. Веран оном типу кратке
приче који фрагментарно приказује
пресудне тренутке у животу јунака,
Писарев користи историјску метафикцију како би цитиране ауторе претворио у протагонисте алтернативних
верзија њихових сопствених живота.
Тако, рецимо, прича „Екерманов тајни
дневник“ разјашњава околности у којима је Гете стварао Фауста, као и посету мистериозног странца иза чије маске се крије Ђаво; прича „Кафа или
чај?“, укључена и у тематску збирку
прича о Иви Андрићу, Земаљски дугови (Лагуна, 2012), доноси „интервју“
између нобеловца и самог Писарева,
који се овде јавља као лик који подстиче Андрића на разговор; док прича „У
сутон Илф трт, а Петров мрт!“ описује
процес рада на тзв. српском роману
који ова два писца пишу по директиви
уредника књижевног часописа. Историјске личности су упечатљиво оживљене, те читалац може да оцени колико је Андрић из приче уверљиво представљен као разговорљив, неодлучан,
на тренутке благо самокритичан великан, који ипак остаје „сасвим обичан
мали човек из комшилука“. Такође,
Писарев преузима исечке из дела Разговори са Гетеом Ј. П. Екермана, уводи
их у причу и надограђује сопственим
реченицама. На тај начин, додајући
своје речи на оригинални текст, он добија компактну целину у којој се не зна
где се један глас завршава, а други по-

чиње, што уноси елементе интриге и
доприноси уживању у читању.
Сви принципе и форме писања које
Писарев користи у овој збирци представљени су и објашњени у уводном
тексту, „Нове и старе приче: За оне које
волим“. Он се, наравно, не може сматрати кратком причом у класичном смислу, већ пре прологом или манифестом,
који прокламује основна начела стварања ових прича и даје им универзалнији,
читаоцима лако разумљив контекст. У
њему аутор укратко објашњава како се
књижевношћу може манипулисати тако да она одговара сваком појединцу и
како се, одређеним поступцима, долази
до приче у причи која мења изглед и
жанр првобитног текста. Те интервенције су, како сам каже, део личног, приватног искуства читања током којег, из
било којих разлога, познати текст добија неки други облик, краћи опсег и нову
интерпретацију. Наводећи идеју да би
се завршетак, а самим тим и рецепција
и жанр романа Ана Карењина могао
променити („Ако не волите трагедију,
немојте одводити Ану на железничку
станицу – прескочите одређене странице и ви сте онај који бира простор дешавања, а тиме и одређује ток приче.“), као
и пример из филма Сфера у којем јунак
прекида читање романа 20.000 миља
под морем на одређеној страници након
које роман испуњавају празни листови,
Писарев објашњава како се изокретањем садржаја делима пружа прилика за
нов живот, при чему читалац преузима
активну улогу у њиховом писању, постајући много више од пасивног реципијента ауторових идеја. Тиме се, такође, отворено наговештава чиме ће се
приче бавити и помаља се нови свет
стваралаца које аутор цени. Увод збирке се стога може разумети готово као
поетички запис који додатно објашњава стваралачки поступак – од проучавања цитираних аутора, преко формирања интертекстуалних веза, до писања
самих прича.
Одавно навикавши читаоце на свој
стил, Ђорђе Писарев и овим издањем
потврђује тврдњу неких критичара да
је међу „најпостмодернијим“ домаћим
ауторима. Збирка Велика очекивања садржи познате аспекте његовог опуса,
чак и неколико раније објављених прича или њихових фрагмената, али је очигледно присуство значајних иновација.
У том постмодерном пастишу тема, интерпретација и стилова састоји се и
главни квалитет ове збирке.

Ненад Николић

ЛИЧНИ ПОГЛЕД
НА КЛАСИЧНОГ
ПИСЦА
Зорица Несторовић Класик
Стерија: есеји, Друштво за
српски језик и књижевност
Србије, Београд, 2011.

Ко прати књижевноисторијски и
приређивачки рад Зорице Несторовић,
ванредног професора Српске књижевности осамнаестог и деветнаестог века
на Филолошком факултету Универзитета у Београду, добро зна за њена интересовања за српску драму и Јована Стерију
Поповића. Она се протежу од студије са
почетка њене каријере „Сан Марка Краљевића Јована Стерије Поповића и Маркова сабља Јована Ђорђевића“ (Научни
састанак слависта у Вукове дане, књ.
25/1, Међународни славистички центар,
Београд, 1996) до књиге Класик Стерија: есеји, која је објединила њена досадашња истраживања Стеријиног дела. У
претходној монографији Богови, цареви
и људи: Трагички јунак у српској драми
XIX века (Чигоја штампа, Београд, 2007)
Несторовићева је значајно место посветила Стеријиним „жалостним позорјима“, о којима је претходно писала у предговорима другој и трећој књизи Жалостних позорја које је приредила у
оквиру Дела Јована Стерије Поповића
Књижевне општине Вршац 2004. и 2005.
године. Ти предговори су, заправо, читаве студије: „‘Жалостно позорје’ као историјска драма“ (у другој књизи) и „Мелодрама у преплету трагике и комике“ (у
трећој књизи)1. Потом је 2006. године на
Међународном научном скупу „Јован
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Стерија Поповић – класик који нам се
обраћа“ одржаном на Универзитету Париз IV – Сорбона представила студију
„Фигура идеалног владара у Стеријиним
‘жалостним позорјима’“ (зборник радова са скупа објавила је Књижевна општина Вршац). Исте године је за Дела Јована Стерије Поповића приредила још
две књиге, Торжество Србије праћено
студијом-предговором „Стерија као писац пригодних драма“ и Бој на Косову
или Милан Топлица и Зораида у коју читаоце уводи студија „Бој на Косову: Стеријин роман по роману“. С обзиром да је
2006. била година двоструког Стеријиног јубилеја – двеста година од рођења и
сто педесет година од смрти – знатан
број српских научних институција и
књижевних друштава то је пригодно
обележио, што је била прилика да Несторовићева у часопису Братство (X,
2006) објави есеј „Судбине и људи: Јован
Стерија Поповић“, а да са студијом о
Стеријиној поезији „О разуму и аутентичности“ учествује на научном скупу
Српске академије наука и уметности „Јован Стерија Поповић 1806–1856–2006“
(зборник радова публикован је следеће
године). Коначно, у Рачанском зборнику
бр. 14 (2009) Несторовићева је објавила
студију „Три песника (Мушицки, Стерија и Сарајлија): слика света“. Све ове студије, које сведоче о постојаном интересовању Зорице Несторовић за Јована
Стерију Поповића, и то пре свега као писца озбиљних драма и, нешто мање, песника и прозаисту псеудоисторијске
оријентације, сада су, уз веће или мање
прераде, обједињене у књизи Класик
Стерија: есеји.
Поднасловом „есеји“ релативизована је монографска природа књиге коју
сугерише наслов „Класик Стерија“, који
на корицама стоји сам. Ипак, одлуком да
не укаже библиографским подацима на
радове од којих је, највећим делом, ова
књига састављена, препознаје се тежња
за јединством које превазилази јединство збирке студија о једном писцу. На
то упућују и оквири књиге: као опширан
мото наведене су речи Владете Јеротића
који посматрајући „само човека Стерију“ закључује да је он „пред тајном живота, уместо вере изабрао разум, уместо наде – сумњу и уместо љубави – усамљеност“, а на последњој страници је песма
Ивана В. Лалића Стеријино подне, која
се завршава стиховима „Онај ко умре у
подне, убијен у своме пољу,/ Заувек лишен је сенке“. Успостављајући провокативан однос са последњим стиховима
/52/

Стеријиног Надгробија самоме себи –
„Све је, дакле, ништа/ Сенка и ништа“ –
овакав завршетак књиге Класик Стерија: есеји захтева постављање питања о данашњем лику писца који је, из хришћанске перспективе гледано, изабрао ништавило. Ако се он данас појављује као
класик, то значи да се он „у сусрету са
новим читалачким сензибилитетом мења задржавајући свој идентитет. Те промене су знак модерности док је непроменљивост идентитета знак класичности“. То је омогућено тиме што у његовом делу „поетска моћ“ – цитира Зорица
Несторовић Мила Ломпара – „сусреће се
са највећом реалном темом на којој се
утемељује култура и заједница којој писац припада“. Која је та реална тема у
српском случају?
Ослањајући се на оно схватање српске књижевности које је свој магистрални израз добило у Поетици српске књижевности Јована Деретића, Зорица Несторовић издваја „ИСТОРИЗАМ и ДИДАКТИЗАМ као основна обележја нове
српске књижевности“, због чега Стеријина дела са историјском тематиком ставља у први план. Међутим, каква је Стеријина „поетска моћ“ у драмском обликовању историјских тема? „У свом времену Стерија је највише слављен као песник и писац озбиљне драме. Тек у другом таласу рецепције […] ‘весела позорја’ овог писца узимају примат у рецепцији његовог стваралаштва који и данас
имају“. Да ли је данашња рецепција неправедна према Стеријиним озбиљним
драмама које нису доживеле онакву другу славу какву је од шездесетих година
прошлог века постигла његова поезија,
за коју је Јован Христић чак тврдио да би
је ваљало узети као перспективу читања
комедија?
Несторовићева истиче да „Даворје на
пољу Косову, Спомен Видова дана и Српски народ и његова судбина представљају кључне песме овог мотивског круга [о
Косовском боју …] Ове песме су право
огледало Стеријиног разумевања положаја појединца у историји. Њихови стихови говоре каткад речитије неголи јунаци његових драма“. Зашто онда те песме
нису анализиране подједнако детаљно
као врло исцрпно представљена „жалостна позорја“ подељена на историјске
драме Милош Обилић, Владислав, Лахан
и Смрт Стефана Дечанског (у трећем
есеју) и историјске мелодраме Невиност
или Светислав и Милева, Наод Симеон
или несрећно супружество, ‘Ајдуци и
Скендербег (у четвртом есеју), макар оно-
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лико детаљно колико је у шестом есеју
посвећено пажње пригодним драмама
Сан Краљевића Марка и Торжество Србије? Поезији је у књизи Класик Стерија:
есеји посвећен други есеј, у којем је фокус ограничен на слику света кроз диференцијалну интерпретацију песама На
смрт једног с ума сишавшег и Надгробије самоме себи у контексту поезије Стеријиних савременика Мушицког и Сарајлије, због чега су још неке Стеријине
важне песме остале изван интерпретативног хоризонта, као рецимо песма Човек, иако је у првом есеју, који је дао општу карактеристику Јована Стерије Поповића, истакнуто да је он у свим својим
делима „увек изнова постављао два питања – (1) о природи човека (о односу
страсти и разума) и (2) о његовом положају у историји (и као појединца и као
припадника одређеног народа)“.
Није ли томе узрок општи профил
књижевноисторијских интересовања
Зорице Несторовић, која се доказала и
афирмисала као наш водећи стручњак за
питања трагедије у српској књижевности деветнаестог века? Она је у књизи
Класик Стерија: есеји пре свега проблематизовала могућност трагедије у Стеријиним „жалостним позорјима“ (убедљиво показавши због чега се она крећу
ка историјској драми или историјској
мелодрами, не успевајући никада да пређу у поље трагике), али и поставила питање о елементима трагичког у његовим
другим делима, која је зато посматрала с
обзиром на то основно опредељење своје интерпретације. Отуда је закономерно
и што је у последњем, седмом есеју књиге посвећеном Стеријиним романима
више простора добила анализа псеудоисторијског Боја на Косову него превратничког Романа без романа који фигуративно представља универзалније проблеме који се односе на „онтолошке
претпоставке фикције и воде питању
природе њене истинитости“. Коначно,
пети есеј, посвећен комедијама без којих
је књига о Стерији као класику незамислива, пажњу концентрише само на Тврдицу и Покондирену тикву. Излажући
значајне особине две Стеријине најпознатије комедије анализирајући њихове
структурне сличности и разлике с обзиром на односе заблуделе личности, варалица и резонера стављене у центар пажње, Несторовићева остварује и интерпретативне отклоне у односу на традицију тумачења, због чега читалац може
пожалити због одсуства тумачења низа
других Стеријиних „веселих позорја“, а

нарочито Родољубаца, јер је ова жанровски специфична драма баш из перспективе заинтересованости за историју захвална за интерпретацију.
Посматрајући Јована Стерију Поповића као пре свега писца драма са историјском тематиком, постављајући питања у вези са другим његовим делима у
мери у којој то доприноси расветљавању
немогућности трагичности код њега, Несторовићева је у књизи Класик Стерија:
есеји, у складу са њеним насловом и поднасловом, дала лични поглед на класичног писца српске књижевности. Анализирајући теме које су њој у српској књижевности важне, а којима се, када је реч
о Стерији, она прва тако темељно бавила, Зорица Несторовић је својом књигом
додала значајан прилог мозаику представе о Јовану Стерији Поповићу као
класику српске књижевности.
1 О тим издањима и њиховим предговорима аутор
овог приказа писао је у Летопису Матице српске
за септембар 2005. (год. 181, књ. 476, св. 3) и април
2006. (год. 182, књ. 477, св. 4) године.

Анђелка Цвијић

СКРАЈНУТЕ,
А ТРАЈНЕ
ВРЕДНОСТИ
Антологија португалске
кратке приче, приредила и
превела Јасмина Нешковић,
Завод за уџбенике и Досије
студио, Београд 2011.

Постоје књиге које живе и проналазе читаоце и мимо књижевне критике.
Њихова најбоља препорука је то што о

њима причамо једни другима, са поверењем да ће добар глас ићи и даље. Таква
књига је Антологија португалске кратке приче (приредила и превела Јасмина
Нешковић) коју су прошле године заједно објавили београдски Завод за уџбенике и Досије студио.
У сажетој уводној речи Јасмина Нешковић указује на традицију кратке португалске приче која почиње још од средине 19. века. Пуни процват уследио је у
20. веку када ће, уз ослонац на осведочено најбоље на домаћем тлу, доћи до благотворних утицаја европске литературе,
нарочито француске.
У овој антологији изабране су кратке
приче писаца који су од тог периода до
данас припадали одређеним књижевним
правцима. Пет деценија португалске
књижевне историје „отишло“ је на неореализам којим су се писци, како Нешковићева каже, као јединим оружјем
борили против репресивног режима и
фашистичке диктатуре. Тај је правац
трајао толико дуго због историјских
околности које су у Португалу биле теже
него у другим земљама, али је зато португалској књижевности дао сјајна пера.
Крај четрдесетих година и педесете
обележене су продором надреализма и
егзистенцијализма а, слéдећи добру традицију, млађи приповедачи се и данас
посвећују краткој причи дајући овом
жанру праве прозне драгоцености. Јасмина Нешковић подвлачи да, без обзира на правце, португалску кратку причу
генерално карактеришу документарност, отуђеност, тескоба живота и песимизам.
Читање Антологије која има 280
страница право је задовољство; у књигу
су уврштени најзначајнији писци – изабрано их је 24, са напоменама о њиховом
раду у додатку на крају – што је довољно
да се свако добро упозна са овим жанром португалске књижевности.
У савременој светској литератури суверено влада роман; други жанрови гурнути су на маргину што не значи да се
осим романа ретко шта пише. Напротив.
Али то значи да, по некаквој накарадној
инерцији, медији а посебно књижевна
критика, томе посвећују далеко мању пажњу, често се неоправдано дубоко клањајући роману.
И поред тога што је скрајнута, добра
кратка прича некако традиционално налази пут до читалаца. Њу, и те како са
разлогом, прати признање да ју је врло
тешко писати. Она не сме да се задовољно и раскошно протегне, да богато и ду-

го удише ваздух, да се лено преврће и лешкари; не, кратка прича на малом простору мора да у једном даху, који ће жудно ухватити, каже оно што има и да нáс,
који је читамо, свежином и луцидношћу
непогрешиво изабраних речи остави задивљене и замишљене над ширином мисли у тако стешњеном кавезу.
Кратка прича, кратко речено, јесте
посебна уметност и зато је не може писати баш сваки писац. Своје искуство са
њом наш романсијер и приповедач Давид Албахари недавно је сажео отприлике овако: „Приче су добре и послушне
све док је писац добар и послушан према њима.“
Антологија португалске кратке
приче управо показује у којој, и коликој
мери су португалски писци у овом жанру покорни слушачи онога што им кратка прича диктира. Колико они њу слушају, толико им она богато узвраћа – тематски разбокорена, са видљивим трудом да их награди.
Тако, Марио де Фонсека пише о болу пролазности, о току времена које мења људе и свет око нас; вароши полако
умиру, на старом тргу нема жонглера,
нема весеља; претворио се у пролазну
тачку ка новом што се помаља и пред собом брише и затире старо. Марио Дионизио, пак, прича о сиротињи и болести,
о нади која и умирућем даје снагу, док
посебну лепоту Антологији дају четири
приче највеће португалске песникиње
Софије де Мело Брејнер Андресен – „Гашпар“, „Мелхиор“, Балтазар“ и „Путовање“ – које (прве три), говорећи о света
три краља, подсећају на вечну потребу
човека да трага за есенцијом добра,
скромности, вере и понизности. То непосустајање живи и у четвртој причи,
„Путовање“, у којој је живот само дуго
ходање и пролазност, а људи које срећемо химере су које нестају истом брзином
којом нестајемо и ми. Па ипак, сви се грчевито држимо те драгоцене нам празнине изнад, око и испод нас, чекајући
да се тама провалије разбистри и сване
нови дан.
Лирски и магијски пасажи у овим
причама у којима се говори и о науци, и
о литератури, и о религији у времену
многобоштва, достојни су врхунског пера, а ко жели да се са делом Софије де
Мело Брејнер Андресен упозна више, на
располагању му је њена збирка Приче
копна и мора. Прошле ју је године (додуше, под насловом Приче мора и копна)
објавила београдска издавачка кућа „Албатрос плус“, такође у преводу Јасмине
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Нешковић (из ове збирке су за Антологију узете четири од укупно једанаест
прича).
Још једна списатељица – Марија Жудит де Карваљо, плени својим причама
„Отпусница“ и „У капели“, о лицу и наличју живота, о жељи да се не покоравамо и жалу што се јесмо покоравали и допуштали да други владају нашим мислима и нашим животима. Макар то били и
најближи, пред очима света – свеци...
У средишту Антологије је, апсолутно
са разлогом, нобеловац Жозе Сарамаго
коме је, како Јасмина Нешковић пише,
ова приповедачка форма била претесна,
па кратке приче које је писао више подсећају на синопсисе за романе. Иако Сарамаго романом суверено влада, Нешковићева је у Антологију уврстила две његове приче, фантазмагорични „Ембарго“
и фасцинантног, вишеслојног „Кентаура“ у којем се уз жал за древним, нетакнутим епским временима поставља питање о односу мита и модерног. На које
се неизбежно добија одговор о минорности савременог човека, осиромашењу
његовог духа, и о томе да он, овакав какав је данас, нипошто не заслужује митолошко благо прошлости. Ова Сарамагова прича која је истовремено и парабола
о неутаженим жељама људског бића, о
његовој вечној располућености и сићушности пред боговима, бисер је светске
књижевности и својим зрацима прожима целу Антологију.
Агуштина Беса-Луиш (њен роман
Сибила објавила је „Народна књига“
2003) и Марио-Енрике Лејрија у својим
причама подсећају на ироничне преокрете судбине, а ту су им близу, за нијансу горчи и тужнији Урбано Тавареш Родригеш и иронични, уморни и разочарани Ерберто Елдер (Јасмина Нешковић
превела је 2011. његове Кораке у круг за
„Паидеју“). Теолинда Жерсао и њене
приче „Сигурност“ и „Старица“ минуциозна су анализа страха и колебљивости, али и тихог задовољства у сутон живота оним што се има у самоћи и благости мира. Мија Кото, познат по књизи
Река звана време, кућа звана земља („Геопоетика“ , 2011), причом „Саид, водена
тиква“ у Антологији се представља као
аутор који препознаје како се људски јад
и немоћ изненада и свесно претварају у
агресију.
И колико је, макар налик донкихотовској занесености, заносно маштовита
и чаробно благотворна прича Елене Маљеиро „Величина света“, толико су очајничке, пуне чемера приче „Напојница“
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Руи Зинка (прошле године „Clio“ је објавио његов Божји дар) и „Фризерка“
Инеш Педрозе. Мото ове друге, „Благо
кроткима јер ће наслиједити земљу“, из
Јеванђеља по Марку подједнако се може
применити и на прву, а у обе добија болно-иронични тон јер је у судбинама јунакиња све уписано сем онога што Јеванђеље обећава...
И најзад, још један бисер Антологије: Гонсало М. Тавареш са својим готово
хаику причама, ироничним баснама са
наравоученијем које се слути већ из првих реченица. Тавареш (Ангола, 1970) је,
пише Јасмина Нешковић, најуспешнији
и најцењенији представник најмлађе генерације писаца који стварају на португалском језику и већ је добио најпрестижније награде. За роман Јерусалим (уз
још два Таварешова дела објавио га је
код нас „Трећи трг“) добио је награду
„Жозе Сарамаго“ а нобеловац је на додели рекао: „Јерусалим је једна велика књига која припада великој западној литератури. Гонсало М. Тавареш нема права
тако добро да пише са свега тридесет пет
година: дође ми да га изударам!“
Антологија португалске кратке
приче коју је приредила и превела Јасмина Нешковић је, слободно се може рећи,
у самом врху најбољих књига које су
прошле године преведене на наш језик.
У гомили треш бестселера који се гутају
јер је тако лакше – читаш а не мислиш! –
она мудро исијава своје вредности. Али
и показује да је Јасмина Нешковић (која
је раније или у скорије време превела већину наведених књига) прави представник португалске литературе код нас.
Португалија може бити захвална што је
овде заступа преводилац каквог српска
књижевност може само да жели.

Ема Миљковић

ИСТОРИЈА
СРЕДЊЕГ ИСТОКА
М. Кампанини Историја средњег
истока (1798–2006),
с италијанског превела Нела
Бритвић, Clio, Београд 2011.
Издавачка кућа Клио у својој реномираној едицији Полис објавила је
2011. године превод књиге Историја
средњег истока (1798–2006) истакнутог
италијанског оријенталисте и исламолога, Mасима Кампанинија, професора
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Савремене историје арапских земаља
на Институту за оријенталистику Универзитета у Напуљу, Исламске цивилизације на универзитету Сан Рафаеле у
Милану, као и Историје исламских земаља на на Факултету за филозофију и
књижевност у Тренту. М. Кампанини
се током свог вишедеценијског бављења оријенталистиком посветио темама
из исламске филозофије, и посебно односа ислама и политике. Током претходне деценије, објавио је неколико
књига из оквира те тематике (Ислам и
политика, 2003; Савремена исламска
мисао, 2005; Идеологија и политика у
исламу, 2008).
Несразмерно значају ислама за разумевање како прошлости, тако и садашњости народа који живе на просторима југоистичне Европе, на српском
говорном подручју се осећа недостатак
књига које се могу сврстати у научну
исламологију, као и историју исламске
цивилизације. Иако се и у том погледу
ситуација последњих година мења набоље (објављена су дела попут изванредних студија проф. др Дарка Танасковића, Ислам, догма и живот (СКЗ,
20081 и 20102) и Ислам и ми (Београд,
2010), као и преводи оксфордске
Историје ислама и Историје Османског царства (Клио, 2005), што представља значајан искорак у правцу упознавања стручне јавности, као и шире
читалачке публике са исламском догмом, савременошћу, културом и цивилизијом), и даље се у српској научној и
културној средини осећа неодостатак
релевантне научне (као и научно-популарне) литературе са овом тематиком.
Књига М. Кампанинија, којој је посвећен овај приказ, пружа преглед
историје широког географског подручја од Марока до Ирана. Аутор се, омеђујући географске ареале свог истра-

живања, определио за појам Средњи
исток, који иако можда не идеално
прецизан, због свог суштинског европоцентричног значења, представља једини заједнички назив који се може
понудити за синтетички преглед историје земаља северне Африке, Блиског
Истока (још један устаљени европоцентрични појам новијег датума!) и
централне Азије.
Иако би се можда могле и другачије дефинисати, хронолошки репери
Кампанинијевог дела су, по нашем мишљењу, веома добро одабрани и умешно смештени. Наполеонов поход на
Египат (1798), краткотрајан по свом
непосредном учинку, представља почетну фазу једног новог европског
промишљања не само Египта, већ и
шире, читаве зоне источног Средоземља, док се истовремено код народа
који живе на тим просторима осећа
почетак струјања нових идеја и покрета. Књига се завршава 2006. годином,
која је одабрана као искорак у доба коме смо сведоци и савременици, али уз
временску маргину, која раздваја историчара од хроничара њему савремених
збивања. Уосталом, у савременој историјској науци појам историјске дистанце релативизован је у корист тумачења
и разумевања појава и догађаја који су
хронолошки блиски ономе ко их проучава, уз императив научне објективности и адекватне изворне подлоге.
Студија Масима Кампанинија правилно уочава сличности и разлике између држава и друштва које су објекат
његовог истраживања. Ислам, као њихов главни кохезиони фактор и заједнички именитељ, представља централну осу историје Средњег истока (и то
наравно не само у периоду који је Кампанини обухватио овом монографијом).
Књига је подељена на четири велика дела насловљена: Сукоб са савременошћу, Између Првог и Другог светског рата, Доба деколонизације и
Средњи исток у последњим деценијама двадесетог века.
Прва целина посвећена је, највећим
делом, проблемима модернизације и
утицаја европске културе и цивилизације на Средњем истоку, од почетка 19.
века, са посебним освртом на питања
обнове ислама у периоду између 18. и
19. века, реформистичке покрете, као и
питање „нахде“, арапског и исламског
културног препорода. Географски гледано, дат је општи поглед на ситуацију

у Османском царству, у то време још
увек водећој политичкој сили Средњег
истока, као и на почетке колонијализма у земљама Магреба, Египат Мухамеда Алија и првих хедива, махдистички Судан и каџарску Персију.
Други део разматра крупне промене до којих на Средњем истоку долази
током и након Првог светског рата, од
Сајкс-Пикоовог споразума и Балфурске декларације, преко распада Османског царства до покрета за стицање независности и нових културно-политичких усмерења у региону.
У одељку насловљеном Доба деколонизације аутор дискутује о последицама Другог светског рата и Хладног
рата на односе на Средњем истоку, на
успон арапског света у овом периоду,
али и кризу која је убрзо уследила.
Кампанини посебно проучава револуције у Јемену, Алжиру и Либији, као и
Шестодневни рат и његове последице.
Последњи део књиге посвећен је
последњим деценијама 20. века. Дужна
пажња посвећена је револуционарним
догађајима у Ирану, исламском радикализму, курдском питању, Ираку Садама Хусеинам, совјетском нападу на
Авганистан, али и последицама 11.
септембра 2001. године.
Додатну вредност овој, без сумње,
добро укомпонованој књизи, пуној одмерених ставова и вредних истраживачких закључака, даје и приложена
хронологија догађаја на Средњем истоку у последња два века, као и преглед
препоручене литературе, уређен по појединим проблемским целинама (општа литература, Магреб, Египат и Судан, Машрек, Османско царство и Турска, Иран, арапско-израелски сукоб,
исламски реформизам и радикализам).
Лакше сналажење омогућава и регистар, прелиставањем кога се стиже до
задње корице ове монографије.
У свом закључку, аутор наводи да
се у савременом добу „Средњи исток
појављује у улози једног од малобројних међународних попришта (а можда
и јединог) које нови поредак још није
нормирао и уредио према свом моделу, а за шта је главни разлог неспроведена демократизација његових држава
и претња ислама, која из тога произилази“. Више окренут будућности него
ретроспекцији, своја завршна разматрања Кампанини је посветио будућности ислама, како у већинском муслиманском домену, тако и у дијаспори, те истиче да постоји могућност да

се изгради исламски пут ка демократији, кроз ревалоризацију класичних
политичких појмова консензуса и
консултовања. Износећи став који су
делили и неки муслимански мислиоци
да „ислам дијаспоре“ тј. онај који делује на европском континенту може најлакше да прихвати западни утицај, те
да тиме постане „демократски“ (мада
је уистину тешко одредити истинско
значење овог појма), аутор упозорава
да су истраживања спроведена после
догађаја од 11. септембра 2001. године,
показала да муслимани у Европи нису
интегрисани у западна друштва, те да
су склони фундаментализму, што је
довело до, по његовом мишљесу „некритичке и неоправдане“ исламофобије . „Исламофобија је крајње опасна“, сматра М. Кампанини, пошто
прети да занемари и онај умерени глас
који је спреман на разговор, и парадоксално, прети да од ислама дијаспоре направи највеће легло радикализма“.
Наравно, однос ислама и демократије је вишезначни и сложени комплекс питања и тема, које у последњим
деценијама у великој мери заокупља
пажњу исламолога, социолога, политиколога, али на њега у овом тренутку
није могуће применити једноставно и
једнозначно тумачење. Подсетимо на
мишљење које је изнео наш водећи
оријенталиста и исламолог, проф. др
Дарко Танасковић, истичући да „демократија у муслиманским земљама и за
муслимане не може, а да не буде муслиманска, јер су њени субјекти муслимани, а не хришћани или таоисти...Она, међутим, не може и не би
смела бити „исламска“, јер у супротном
није и не би могла бити демократија“
(Ислам, догма и живот, Београд 2008,
297). Идеалан пут за исламске државе
(али и не само за њих) је да изнађу правац који би био у складу са општедруштвеним конзенсуом прихваћених политичких норми, али с друге стране
прилагођен њиховој историјској, друштвеној, па и верској специфичности.
На крају, подстакнути објављивањем ове значајне студије, желимо да
изразимо наду да ће сличних издавачких подухвата у будућности бити више, што би свакако допринело бољем
разумевању и сагледавању прошлости, садашњости и будућности земаља
које улазе у историјски, културолошки и друштвени ареал исламске цивилизације.
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БЕСЕДА
Владимир Пиштало

ЈАБУКА И МАНГО
У

Србији мога детињства јабука је била обична а манго
егзотичан и скуп. Касније сам на Куби открио да манго
негде може бити обичан а јабула егзотична и скупа. Путовања доносе таква открића. Бити на другом месту је погледати на ствари опраним очима, бити поново рођен. Одлазак је одмор од рутине и савезник. Али и повратак је засебно задовољство. Смисао путовања је, као што је Андрић
рекао о путописцу Зуку Џумхуру (који је за нас видео Авганистан), не задржати за себе искуство као себично преимућство. Смисао је поделити га са људима свога језика, позајмити им своје очи. Зар ми стално не позајмљујемо једни
другима очи за виђење? Зар наше очи не доприносе другим
градовима? Зар сопствени град у присуству странца не изгледа другачије? Зар писци и читаоци не сарађују у виђењу
света?
Када нас летећи ћилим пренесе у другу земљу ми, на
своје запрепашћење, откријемо да су прво постали непотребни кључеви. Кључеви нису више практичан инструмент него симбол куће која је постала нереална. Новац се
претворио у шарене папире. За другу земљу потребни су
други кључеви и други симболи вредности. Границе држава често су и границе истина. Човек пређе црту и каже:
одавде влада други бог, друга истина. Прелазак граница
увек тражи мали ризик, одрицање од менталног комфора.
Али једино тај ризик ће донети профит разумевања. Најједноставније говорећи, разлика између наше и других култура је у томе што су на разним местима различите ствари
нормалне. Неки људи мазе псе, неки их једу. Неки имају
једног бога неки више. Неки говоре боговима, неки слушају како богови говоре њима.
Додела ове награде навела ме је да се запитам ко је главни јунак мог билдунгсромана о Венецији? Да ли је то зеленило воде? Или светла празнина над лагуном? Или српски
посетиоци у Венецији кроз столећа? Или лет броназних часова над плаветнилом ? Или зимзелени Медитеран? Јесу ли
то тамне улице које се отварају у светле пјаце? Или немогућност разликовања Истока и Запада? То је прича о уласку у једну велелепну Метафору, којој ми је тешко да похватам све аспекте. Наравно, сви њени аспекти нису објективни. Шта ћемо запазити, зависи од тога ко смо.
И то ме доводи до најважнијег закључка који бих данас
хтео да изведем. Људи који мисле да је свет баналан сами
су банални. Они који верују да је путопис анахрона форма
наивни су као што су у Надарово време били они који су
мислили да ће фотографија поништити потребу за сликарством. Смисао путописа није у томе колико километара су
пирамиде удаљене од центра Каира и колико кошта такси.
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Смисао путописа је у томе што позајмљујемо једни другима очи за виђење. Зато ми је посебно драга награда названа
по Путнику Без Милости који је описао белозуби Напуљ,
трептање ројева кинеских бициклиста у кртој светлости и
јерусалемско небо пуно снова. И молитава. Ни Мома Димић није могао истовремено бити Овде и Другде. Зато се,
често баш на Петровдан, враћао у Неменикуће, где су и бичеви кочијаша били окићени и где су за њега на траву простирали ћилиме.
Разлог што данас нисам међу пријатељима у Неменикућама је што на Крфу пишем књигу путописа у којој ћу између осталог описати виђења Кубе, Јапана, Аргентине, Боцване, али и Београда и Таре . Истовремено, радим на студији о Иви Андрићу, који је, као многи писци, тематски
био и Овде и Другде. Андрић је целог живота налазио инспирацију у путовањима. Истовремено је, нарочито у старости, мислио да можда нигде није требало одлазити него
чувати народ, сиротињу, Босну. Претпостављам да јабуку
може описати тако универзално само неко ко ју је једном
доживео као вреднију од манга. Не знам да ли је Андрић
своју дилему – овде или другде – икада разрешио . Знам да
је од свих људских постигнућа највише ценио мостове, као
место на ком је човек наишао на препреку и није застао, јер
је наша нада увек са оне стране.
Изговорено на додели награде „Мома Димић“

ЈЕДНА ПЕСМА
Слободан Зубановић

КОД ИНТЕРНЕТ ПРОВАЈДЕРА
Купио сам количину времена
код интернет провајдера; зором
једва чекам да се отиснем
у стерилних пространстава гору,
остављајући своје најрођеније.
Нека рачунар потроши минуте,
сате и године зарађене рођењем.
Ствари једном морају да заћуте.
Једва чекам да безбројне иконице,
ко одблесци мртвих, засијају редом;
да једнолично зашушти процесор
и екран засија месечином бледом.
И све што будем видео и чуо
саопштићу другом; а они даље.
Ако је живот илузија нека траје
то осећање најближе уметности.

О

во је песма о заводљивом обећању, а корен
свих таквих обећања је у оној причи о змији у рајском врту. Улогу Мефистофела сада
игра интернет провајдер, код кога се купује количина времена. Али како се уопште може купити
време, кад је оно зарађено рођењем? Време није
ствар, чак ни таква која мора да заћути. Време је
форма човековог постојања, и када се оно постварује и продаје као количина, постварује се и сам
живот.
У Зубановићевој песми се разоткрива колико
је поодмакла наша отуђеност у виртуелним просторима Мреже. Интернет провајдер својом техником (или магијом, што је у основи исто) обећава неки други, нови (бољи?) свет. Добити тај нови свет је сабласан добитак: свет представљен одблесцима мртвих и обасјан месечином бледом,
захтева да се, на неко време, одрекнемо стварног

живота како бисмо учествовали у његовом виртуелном преиначењу. Али пространства која се
отварају су стерилна. Она су очишћена од стварног живота.
Стварно и привидно – дилема коју отвара песма врхунац налази у завршној строфи. Ако је живот илузија... Где је акценат овог исказа? На ако
или на илузија? У односу на коју другу стварност
се живот уопште може указати као илузоран? Па,
остаје једино стварност песме, тј. уметности. Она
се не може купити, а вреди све време које јој се поклони.
И на крају – отвара ли се тиме нека спасоносна
димензија наше дигиталне судбине, или само још
један круг вртлога демонског завођења, које нам
нуди да купимо сопствено, постварено време?
Саша Радојчић

