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ЈЕДНА КЊИГА

„Састављам бесконачну поему од мноштва фрагмената.
Расте неко чудо под мојом руком, пред мојим лицем.“
Новица Тадић, Записи

У

сусрет двогодишњици од прераног одласка Новице Тадића (1949–2011), сабрано је и распоређено у пет томова целокупно његово доступно песничко дело, као и текстови заостали у његовој ауторској радионици (издавач: Друштво чланова Матице
српске у Црној Гори Издавачки центар, приредио Драган Хамовић).
На оквирима четири тома којa обухватају збирке
објављене у протекле четири деценије Тадићевог ауторског рада, уместо предговора и уместо поговора, приређивач је поставио речи снажне и инструктивне песникове ауторефлексије. На самом почетку, то су сажети аутокоментари сваке збирке посебно, као и кратак
лирски осврт на најраније доба и завичај, док je на крају четвртог тома мозаик песникових поетичких исказа.
Додатни, пети том, под насловом Оставштина, садржи песме и записе које песник није доспео да заврши,
као и употпуњена библиографија Новице Тадића.
Идеја о збиркама као сложеним поетским ентитетима била је несумњиво у основи песникове „поетике
композиције“. „Не знам како је са другим песницима,
али сваки покушај избора из моје поезије (а њих је досад био немали број)“ – писао је Тадић у белешци уз
књигу Скакутани и кезила (2002) – „сучељавао ме је с
проблемом измештања појединих песама из циклусних
и ширих целина од којих су оне добијале, нека више нека мање, додатан смисао и оправдање, док су њихова

фрагментарност и намерна недореченост твориле у новим везама резултате и ефекте који су и мене изненађивали“. Уместо да сачини избор из поезије, песник је у
наведеној књизи објединио прву и другу своју збирку у
целини, а комбинације између две или више целих
збирки сачињавао је у више наврата (Улица и Потукач,
1999; Ноћна свита, 2000; Ждрело, 2001). Враћајући се
ранијим збиркама, Тадић је и даље радио на појединачним песмама (редигујући, скраћујући или дописујући
песме), мењао њихов графички прелом, али је, још и чешће, прибегавао прекомпозицији циклуса и читавих
збирки, проширивао њихов садржај новим или другде
објављеним песмама. Рад на песмама и збиркама није
престајао ни после поновљених издања.
У песниковој електронској заоставштини датованој
2004. године пронађена је и радна верзија (неоствареног) издања под радним насловом „Песме“. Тадић је овде дотадашњи песнички опус изделио у три књиге, дајући у основи хронолошки след збирки. За Тадићеву
поезију до збирке Тамне ствари (2003) прихваћен је облик песама и унутрашњи распоред збирки из ова три
документа као последња ауторска воља. Збирке из последње деценије дате су према првим и јединим издањима.
На окупу, у пет томова, поезија Новица Тадића сведочи јединство једног имагинативно пребогатог и драматично усковитланог лирског гласа, који је обележио
мрачно размеђе двају векова, као и неприкосновене висине овога песника – и то у поређењу са најбољим песницима које смо имали.
Д. Хамовић
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У ТОМИМА
ЈЕДНОМ, У ТОМ ГРАДУ...

БИО САМ У ТОМИМА

Ни тај град, у ком није знала за моју
грозницу, није више исти: ни трг,
ни мостови, ни река, ни Беджих
Сметана што се љуљушка на њеним
таласима као на Влтави...

Био сам у Томима – ништа нарочито.
Место као створено за песнике изгнане на крај света:
нигде полиције, нигде тамнице,
ни справа за мучење,
ни вешала.

Из корена се променио
свет: и ја сам се, сваке седме године,
обнављао до последње власи,
удаљавао се сасвим од њеног корака
што је дражио тле...

На пијаци узмувани народ се цењкао за купус,
келерабу, пернату живину, вино и сир,
у сенци билборда са Његовим
предизборним ликом.

Где је модра муња у њеном
погледу, где је оно тело на које сам
у сну слетао невидљив ко анђео:
умирао по једном увече,
будио се по једном ујутру.

На ветру у делти јетко је шкргутала трска
и то је била једина дрска
побуна у овом пејзажу који је легионар,
вежбајући, исецао из опште историје
бескорисним мачем.

Писао сам по ваздуху
слова о целости света са њом у
средишту и знао да ће, у рушевном граду,
она са смешком читати тај запис.

А тамо, одрањали су се таласи од воде
и пенило се море у даљини
и прошла је жалом, истурених дојки,
танкострука жена,
блистава у својој наготи...

А ја ћу се тад већ
преселити у речи. Окруниће се,
циглу по циглу, и то свето место, сва ће се
здања и страћаре сасути у прах.
Ал постоји негде један
камен на ком ће се дићи нови град,
а усред њега зденац
– као њено око – да посматра
нa небу мој обновљен ход.
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Овидије, белокос, покушавао је
дрхтавом руком да упише у вечност
пусту своју жељу, и њен стас, и мрмљао:
нека си заувек проклет, Августе,
због тебе је тек тако прошла,
отишла... тек тако...

ГДЕ СУ КЉУЧЕВИ

ПОД АРАРАТОМ

Довео сам свој живот довде
и могу да питам слободно:
ко је бацио кључеве
од градова у којима,
заточени у очај,
скончавају
зависници и просјаци;
ко је бацио кључеве
од снегова што су замели сваку наду,
од река на којима су се
чамци скршили у леду
и сад свако обливен кошмаром,
сања другу обалу;
ко је бацио кључеве
од капије што никог не води
ни на небо, ни у историју,
но зјапи раскриљена широм
а кроз њу пролазе
трговци, пси и мртви солдати...?

Вода се сасвим повукла, драги мој Ноје
– таласа се само пустиња под Араратом,
устукнули су и закони, божји и људски,
Барка је твоја насукана на врх горе,
у њој се гнезде јата шупљих митова
док доле дува безакоње.

Ко је бацио те кључеве?

не: нема алата, нема тесара, нема гофера
ни за палубе, ни за крму, ни за таласњаче...
Само би Барка саздана од божјих твари
била достојна обнове: никакви винили,
никакве легуре, никакви мотори,
ништа што се троши а не обнавља само...

БРАНКУШИЈЕВА КАПИЈА
Расклопи само мало те усне
и пусти ме да уђем
на свету твоју капију:
чућеш како дубоко у теби
куца моје срце.

Кога би сад сместио у барку по двоје:
сви племенити зверови су мртви,
које би синове и снахе повео да буду семе
новоме народу кад све је коров,
драги мој Ноје?
Ускоро ће потоп, зло јаше
на страшном таласу, а нема се чиме пловити
Залуд шаљеш електронску пошту:
у мртве градове на језику мртвом
хиљадама година... тражиш помоћ за нову барку...
одговор је – не,

Oбријана је и осмуђена земља:
уместо дрвећа свуд расте оружје...
Твоји су потомци у озону избушили рупе
у потрази за тајном постања
и свако са сваким леже, а љубави нема.
Диже се Велики талас бесмисла
а за њега барке на овом свету нема,
нити од тебе помоћи има, драги мој Ноје.
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.140–141
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ПРОЗА
Мо Јен

ЧОВЕК И ЗВЕР
С

новом зором, огромна гута густе магле се преко мора
код Сапора полако померала ка копну. Прво је нагрнула у шумовите долине, а потом се свом силином винула
увис и опасала планинске врхове и шипраг који је растао
на њима. Бистри поток се с мрке литице котрљао дубоко у
долину, звонко и тајанствено одзвањајући у магли. Деда лежи потрбушке у пећини у коју се склонио и будно ослушкује жубор потока, кукурикање петла из села подно планине и потмулу тутњаву морских таласа.
Често маштам о томе како ћу једног дана, с гомилом пара у џепу које сам сâм зарадио – то кад наша национална
валута постане чврста на светском тржишту – сести на
брод и кренути путем којим су Јапанци ономад превозили
кинеске раднике. Кад стигнем на Хокаидо, следићу пут који је деда описао у стотинама својих прича и на планини
што гледа на море пронаћи ону пећину у којој је боравио
више од десет година.
Кад се подигла до улаза у пећину, магла се стопила с дивљим шипражјем и густом врежом, заклонивши деди видик. У пећини је било влажно, зидови прекривени риђом
маховином, а неколико чврстих избочина биле су умрљане меким животињским длакама. С камених зидова ширио
се воњ лисице, подсећајући га на величанствени подвиг
или пак суровост с којом је заузео њену јазбину. У том тренутку, деда је већ био заборавио када је побегао у планину.
Немам начина да сазнам како човек који као вук живи
у мрачној шуми четрнаест година доживљава време и шта
о њему мисли. Можда му је десет година протекло као један дан, а можда му је један дан трајао споро као десет година. Језик му се био укочио, али сваки слог одзвањао је јасно у његовим мислима и ушима: „Каква велика магла! Јапанска магла!” И тако му је пред очима живо искрсло све
оно што се десило 1939. године, по старом календару 14.
августа, када је на челу своје јединице са сином отишао до
великог моста на реци Мастиљавици да постави заседу јапанском конвоју моторних возила. И тада је било једно врло магловито јутро.
Бескрајни редови стабљика црвеног сирка уздизали су
се из густе магле, а буку коју су правили таласи ударајући
о стене заменила је тутњава мотора камиона, жубор потока
који се прелива преко камења, враголасти смех мог оца Доугуана, док се бат дивљих животиња у долини претворио у
тешко дисање мог деде и чланова његове јединице. Магла
је била густа, попут течности, попут шећерне вуне коју је
правио Други Лиу из села Сјеншуија. Могао си да је држиш
у рукама или да јој откинеш парче. Кад је Хуагуан јела шећерну вуну, она би јој се, као бела брада, прилепила на уста.
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Њу је један јапански ђаво пробо бајонетом... Због оштрог
бола, сав се склупчао у лопту. Разоткрио је зубе, а из дубине грла му се отео урлик. То није био људски глас, нити, наравно, вучји. Био је то крик који је мој деда испустио у лисичјој јазбини.
Меци који су уздужно пролетели покосише стабљике
сирка и они редом попадаше на земљу. Чауре подераше маглу остављајући за собом дуге репове и разлетевши се по
лисичјој јазбини попут ливеног челика обасјаше камене зидове. Сјајне, бистре капљице воде зацврчале су на врелом
металу, па је у ноздрвама осетио смрад паре. По каменим
ивицама висиле су светложуте лисичје длаке. Река је толико горела од метака да је жалосно цијукала, попут неке
птице. Црвени дрозд, бела шева. Беле јегуље су у смарагднозеленој води Мастиљавице биле окренуте на леђа. Од
праћакања велике црне штуке бљутавог меса у планинском
потоку вода је чудно одзвањала. Доугуан је дрхтавим канџицама подигао браунингов пиштољ. Пуцањ! Зифт црни
шлем личио је на корњачин оклоп. Бум, бум, бум! Проклети јапански ђаволи!
У сваком случају нисам могао да видим деду како лежи
у пећини и размишља о завичају, али се врло добро сећам
навике коју је донео у домовину: колико год да је кревет
био удобан, он је спавао потрбушке – савијен у коленима,
прекрштених руку и придржавајући браду, попут неке вечито опрезне звери. Никад нисмо били сигурни када је
спавао, а када је био будан, али чим бих се пробудио, увек
бих прво угледао оне његове сјајне зелене очи. Тако сам
имао представу о томе како је изгледао и какав израз на лицу је имао док је спавао у пећини.
У телу се није променио, то јест стасом је остао исти,
али су му се мишићи напето грчили, крв наваљивала у капиларе, а снага скупљала, попут запетог лука. На његовом
мршавом, дугуљастом лицу нос је био чврст попут гвожђа,
а очи као две жеравице. Разбарушена коса боје железа личила је на разуздани огањ у пољу.
Како се ширила, магла је постајала све ређа, прозирнија и паперјастија; из њених испреплетаних, разиграних, белих свиленкастих пантљика помаљале су се гране шипражја, мрежа дивље лозице, врхови шума, крута лица села и
пепељастоплави зуби мора. Пламена лица сирка често би
бљеснула кроз маглу, али како је она бивала све ређа, то је
и њих било све мање. Сурова јапанска земља бездушно је
насељавала пукотине у магли истискајући призоре из завичаја у дединим сновима.
Кад се касније сва магла повукла у шуме у долини, пред
дединим очима појавило се једно огромно море с црвенка-

стим одсјајем, чији су сивоплави таласи лењо лизали мрке
пешчане обале док је једна крвавоцрвена ватрена лопта горела у дубини мора. Деда се није сећао, нити је могао да се
сећа колико пута је гледао како мокро сунце искаче из мора. Та крвавоцрвена ватра наде, толико врела да је дрхтао
целим бићем, буктала му је у души. Непрегледни сирак на
мору се постројио у један правилан четвороугао, па су стабљике биле усправљена тела његове деце, а лишће њихове
руке које су се размахале, праве сабље које су светлуцале на
сунцу. Јапанско море претворило се у море сирка, где су таласи представљали узбуркана тршчана недра, а струја која
је хучала њену крв.
У архиви града Сапора префектуре Хокаидо у Јапану
забележено је: „Првог октобра 1949. године пре подне, Јошикава Садако, сељанка из оближњег села Кијота, отишла
је у долину да бере пиринач где је срела дивљака који јој је
укаљао част...” Један јапански пријатељ, господин Накано,
помогао ми је да те документе прикупим, а онда ми их је
превео на кинески језик. „Дивљак” који се ту помиње односи се на мог деду. Наводим тај део због тога што хоћу да
појасним време и место дешавања једног важног догађаја
из прича мог деде. На Празник средине јесени 1943. деду су
послали на присилни рад, а крајем исте године стигао је на
Хокаидо. У пролеће 1944, кад је пољско цвеће било у пуном
цвату, побегао је из радног логора и почео да живи у планини као полузвер. До првог октобра 1949. године, када је
проглашена Народна Република Кина, у шуми је већ био
провео више од две хиљаде дана и ноћи. Е сад, дан који
описујем ни по чему није био посебан, осим што су му због
велике магле пред зору лакше но обично наврла сећања на
жестоке дане које су он и његови најмилији некада проживели у домовини. Оно што се догодило тог послеподнева
нешто је сасвим друго.
Било је то једно обично пре подне на Хокаиду у Јапану.
Магла се разишла, сунце је висило високо изнад мора и
шума, а неколико заслепљујућих белих једара плутало је
споро, мада се из даљине чинило као да стоје. На морском
жалу на сунцу сушиле су се мрке алге. Јапански рибари који су их скупљали у плићаку мешкољили су се попут великих, браон буба. Откад их је онај стари, белобради рибар
прешао, без обзира на то да ли су изгледали сурово или доброћудно, деда је био испуњен мржњом према Јапанцима,
тако да кад је ноћу силазио с планине да краде алге и сушену рибу, никада више није осећао ону бесмислену кривицу. Чак је ишао дотле да оним старим маказама сече на комадиће мрежу јапанских рибара која се сушила на обали
мора.
Сунце је запекло, па се и магла по шумовитој долини
распршила. Море се беласало, а црвено и жуто крупно лишће с дрвећа на планини и подно ње, попут пламених језичака, провиривало је између зелених борова и чемпреса.
У том црвенилу и зеленилу уздизали су се редови белих
стубова – стабала брезе. Тихо је стигла још једна лепа јесен,
после које долази оштра зима, сурова зима на Хокаиду која тера деду да, као неки медвед, утоне у зимски сан. Обично је у то доба године, када јесења боја пурпура преплави
планину, деда бивао најдебљи. Те године, прогноза за зиму била је лепа, лепа пре свега зато што је три дана раније
заузео ову сунчану, скровиту и безбедну пећину у заветрини. Пошто је следећи корак био да скупи храну за зиму, намеравао је да за десет тамних ноћи на леђима пренесе два-

десет нарамака полуосушених алги, а ако га срећа послужи,
можда и да украде коју сушену рибу и кромпир. Недалеко
од пећине налазио се бистри поток и биће довољно да се,
придржавајући се за жбуње и врежу, извуче напоље, тако
да није морао да брине да ће на снегу оставити трагове. Све
је обећавало да ће због тога што је нашао пећину ово бити
једна блажена зима. Тај дан му је донео срећу и деда је био
врло расположен, мада, наравно, није знао да је тог дана
цела Кина дрхтала од узбуђења. У тренутку кад је он размишљао о томе како ће све бити добро, његов син, дакле
мој отац, јашући на кобили, одевен у нову униформу и носећи пушку на леђима с војском која се скупила испод рогача крај источних зидина Царског града, чекао је да грандиозно пројаше испред Тијенанмена.
Сунчева светлост пробијала се кроз грање и лишће и засипајући улаз у пећину обасјавала му руку. Прсти су му били црни попут гвожђа, чворнати као канџе у јастреба, горњи део шака му је био прекривен светлуцавим љуспицама,
а нокти искрзани и сломљени. Надланице су му биле топле
и сврбеле су га од сунца. Деду је ухватио дремеж, па је склопио очи, али је у полусну изненада из даљине чуо грување
топова. Златни и црвени зраци преливали су се један у други, док се хиљаде бојних атова стапало у једну слику на
свили, која је, попут плимског таласа, као бујица изливала
из његовог ума. Блиска веза која се створила између дедине
халуцинације и грандиозне свечаности поводом оснивања
државе додатно је увеличала његов лик, мада се сва необјашњива питања у сваком случају дају објаснити помоћу телепатије, натприродних моћи и сличних вештина.
Дугогодишњи живот у шуми обдарио је деду посебно
развијеним чулима слуха и мириса. Ту није било ничег натприродног, а још мање хвалисавог претеривања, већ је реч
о непобитној чињеници. „Чињенице говоре гласније од речи и лаж их не може сакрити”, деда је често цитирао ову
мисао у својим јавним иступањима. У пећини је начуљио
уши ловећи једва приметне звукове споља, а глицинија је
благо задрхтала. Није ветар, деда је знао како он изгледа и
како се понаша, умео је он да распозна мирис десет врста
ветрова. Гледајући како глицинија подрхтава, осетио је лисичји воњ, па је знао да је час одмазде коначно дошао. Од
оног тренутка када је убио и избацио из пећине њена четири длакава младунца, деда је чекао лисичину одмазду. Није се бојао, већ је осетио узбуђење, јер од када се повукао из
света људи, пријатељи и противници биле су му дивље звери – вукови, медведи, лисице. Он их је познавао и оне су
познавале њега. После једне борбе на живот и смрт, с медведима је направио џентлменски споразум да се међусобно заобилазе. Искезили би се и урликнули један на другог,
што да покажу своју снагу, што у знак поздрава, али се нису нападали. Вукови су се бојали мог деде и нису били достојни противници, јер кад би се нашли испред суровије
животиње од себе, просто би били гори и од уличне џукеле. У поређењу с вуковима и медведима, лисице су биле лукави и подмукли створови, које су своју надмоћ могле доказивати само над дивљим зечевима и сеоским пилићима.
Стегао је своја два највећа блага – сатару у левој и маказе у десној руци, а препознатљиви лисичји воњ и дрхтурење глициније били су све интензивнији: пела се уз глицинију. Деда је све време мислио да ће се тај напад одиграти ноћу, јер се лисичина довитљивост и живост увек
везују за мркли мрак, тако да је борба за враћање териКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.140–141
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торије и освета за убијену јој младунчад усред бела дана превазишла сва његова очекивања. Но, клин се
клином избија, а пошто је успевао да се извуче и из десет
пута опаснијих ситуација, био је смирен и прибран. За разлику од претходних дана када је могао само да се притаји,
ово преподне биће испуњено и занимљиво. У том тренутку, преко пута мора велики вођа је продорним гласом вршио смотру моћне коњице народне републике, док су се на
лицима неколико стотина хиљада људи цаклиле топле сузе.
Придржавајући се са све четири шапе за дебелу пузавицу, пламенориђа лисица се успела до висине улаза у пећину
у којој се деда скривао. Лукаво се осмехивала, све жмиркајући због јарког сунца. Кругови око очију су јој били зифт
црни, а изнад капака су јој расле густе, златасте обрве. Била
је женка и, како више није имала кога да доји, деда је угледао два реда њених набреклих, црних вимена. Крупна, црвена лисица се прилепила за љубичасту глицинију, љупко
машући широким репом, као нека препредена намигуша,
као злокобни пламен који ће поколебати и челичну вољу.
Деда је у руци у којој је држао сатару изненада осетио велики умор, а свих десет прстију му је утрнуло и укочило се.
Проблем је био у лисичином изразу: требало је да има искежену, страшну њушку, а не да заводљиво маше репом и
да јој из очију вири слатки смешак. Деда се због тога пренеразио, па су му се прсти одузели.
Врежа која се благо љуљала налазила се на оприлике
пола метра од пећине. Обасјано пламеном ватрене лопте,
лишће је изгледало као да је прекривено златом. Деда је
требало само да подигне руку и пресече врежу и лисица би
пала у долину. Ипак, није је подигао. Лисица је била бескрајно љупка, а сатара претешка. На памет су му падале све
оне легенде о заводљивим лисицама духовима, просто се
питајући кад ли је само сакупио толико много прича о њима. Пошто при себи није имао пиштољ, дедина храброст се
преполовила. Оних дана када је јахао на свом вранцу с
оружјем у рукама, ничег се није бојао.
Док је махала репом, лисица је запевала, као нека жена
која јеца. Деда није схватао због чега толико оклева, зашто
је толико слаб. Па зар ниси ти и даље разбојнички вођа, Ју
Џаоао, који је убијао људе оком не трепнувши? Чврсто је
стиснуо зарђалу дршку сатаре, чучнуо, заузео нападачки
став и сачекао да се лисица зањише ка њему. Срце му је лупало као лудо, а ледена крв му је јурнула у лобању, услед
чега му је простор испред очију задобио боју леда и воде, а
у слепоочницама је осетио неко болно боцкање. Изгледало
је да је лисица прозрела његову намеру, па се и даље њихала, мада у далеко мањем луку. Деда би морао да се добрим
делом тела пружи напред како би је посекао. Израз на њеном лицу све више је личио на израз неке похотне жене. А
тај му израз нимало није био стран. Помислио је како је лисица у сваком тренутку могла да се претвори у жену одевену у белу боју жалости. На крају се великом брзином испружио напред, једном руком ухватио ону пузавицу, а другом замахнуо сатаром у правцу лисицине главе.
Њено тело је, наравно, склизнуло доле. Деда је полетео
за њом и замало испао из пећине, али је ипак успео да је
посече зарђалом сатаром по глави. Таман што је хтео да се
повуче назад, изнад себе је чуо неко сквичање пропраћено
грозним, врелим смрадом који му је прекрио тело. Једна
велика лисица га је зајахала, обгрливши му прса и стомак
са све четири шапе, раздражено и узбуђено машући широ/6/
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ким репом. Дедине бутине су бриделе од убода оштре длаке с њеног репа. Истовремено, осетио је њен топли дах на
врату који му се нехотице повио. Ноге су му се најежиле и
врло брзо је осетио оштар бол у врату. То га је лисица ујела.
Тек тада је деда схватио колико су јапанске лисице с Хокаида лукаве.
Сада више није долазило у обзир да се врати у пећину.
Чак и кад би некако успео да то уради, лисица коју је огребао могла би да се поново узвере, мужјак и женка би га онда напали с обе стране и он би био мртав деда. Анализирао
је ситуацију брзином светлости. Можда би имао малу шансу да преживи само ако би био вољан да ризикује живот.
Оштри зуби мужјака лисице су му се жестоко зарили у месо
и деда је осетио грозно трење лишчевих зуба о његову вратну кост. Нагло је скочио на тле, пустивши да сломљене маказе и сатара падну, па је обема рукама дохватио пузавицу и
с лисцем на леђима одгурнуо се и остао да виси у ваздуху.
Из посекотине на челу женке лисице потекле су јаркоцрвене капљице. То је био призор који је деда видео у тренутку када је искакао из пећине. Врела крв из врата текла
му је низ рамена све до стомака и задњице. Чинило се као
да су се лишчеви зуби угравирали у пукотине на његовој
вратној кости. Бол у костима је седам до осам пута јачи од
бола у месу, и то је закључак који је донео на основу искуства у Кини. А зуби живе звери страшнији су од шрапнела.
Први бол је пун живота, а други је беживотан. Деда је првобитно хтео да ризикује и да скочи, при чему би збацио с леђа лисца, али су лишчеви удови распршили те планове у парампарчад. Као да је на шапама имао магнете или бодљикаве куке, па је чврсто обгрлио дедина рамена и појас. Сем тога, његова чељуст и зуби спојили су се у једно с дединим
вратом, а оно што му је додатно отежавало ситуацију било
је то што је рањена женка била само огребана, па није пала

с вреже, већ се поново успела једно пола метра и, сва усредсређена, ујела деду за стопало. Иако су му табани још одавно отврднули, па им нису сметали никакви убоди, ипак су,
на крају крајева, били од крви и меса, те нису могли да издрже угриз оштрих лисичјих зуба. Деда је невољно зацвилео, а сузе које су му потекле од бола замаглише му вид.
Деда се снажно зањихао, с њим и лисице, али њихови
зуби не попустише стисак. И не само што нису попустили
стисак, већ су се заривали још дубље. Деда, па пусти их! Боље би ти било да одустанеш него да овако живиш. Но, дедине руке су чврсто стезале грану. За свог дугог века, пузавица је први пут морала да издржи толику тежину, па је
почела да крцка, као да стење. Глицинијин корен налазио
се на падини изнад лисичје пећине, где је љубичасто цвеће
било у пуном цвату, а цветни тепих прекривен жутим и црвеним лишћем које је отпало с дрвећа изнад њега. Баш ту
је деда пронашао слатке, хрскаве и сочне планинске ротквице, захваљујући којима је свом јеловнику додао још једно главно јело. Ту је пронашао и лисичју стазу и пратећи
трагове набасао на њену јазбину у којој је убио мале лисице. Деда, да си раније знао да ћеш висити у ваздуху, пресамићен од болова, не би убио ону младунчад, нити заузео јазбину, зар не? Његово лице било је сиво као челик. Ћутао
је као заливен.
Пузавица се сада увелико љуљала, па је прашина с врха
пећине фијучући падала на све стране. Сунце је сијало, бистри поток западно од лисичје јазбине је блистао док је кривудаво текао ка дрвећу у дну долине. Село које се налазило
иза окретало се на морском жалу, док су милиони светлуцавих таласа сустизали један другог, не мирујући ни часа. Музика мора на смену је улазила у дедине уши, у једном трену
попут стампеда дивљих коња, а у другом као најнежнија мелодија. Чврсто је стегао пузавицу, решен да не попусти.

Пузавице су слале упозорења и човеку и лисици, али су
и човек и лисица наставили да се рву. Љутито су се покидале и улаз у пећину полако се подиже. Деда је стезао пузавицу, и даље решен да не попусти ни за живу главу. Литица се подиже горе, док му је бујна, зелена долина јурила у
сусрет. Свеж и прохладан шумски ваздух и мирис трулог
лишћа, као мекани јастук, дочекаше дедин стомак. Дуга,
љубичаста пузавица разиграла се у ваздуху. Деда је видео,
осетио је како се женка лисице већ ослободила. Док је падала, попут небеске ватре, направила је грациозан колут.
Морски таласи сручили су се на обалу као коњска грива.
Док је падао, деда није помишљао на смрт. Причао је да
је, откад се једне године конопац којим је хтео да се обеси у
некој шуми три пута заредом покидао, знао да не може умрети. Предосећао је да ће његово коначно почивалиште бити у североисточном Гаомију с друге стране мора. А како се
ослободио страха од смрти, пад је био ретка прилика да искуси блаженство. Тело као да му се спљоштило, свест му је
постала танано прозирна, срце је престало да му куца, крвоток му се зауставио, а утроба му је била црвенкаста и топла, попут посуде за жеравицу. Деда је осетио како ветар
љушти лисца с његовог тела. Прво његове удове, а онда и
чељуст. Чинило се као да му је лишчева чељуст однела нешто с врата, а опет, као да је оставила нешто у њему. Пошто
је нагло изгубио тешко бреме, деда се завртео у ваздуху за
триста шездесет степени. Тај обрт омогућио му је да види
лишчево тело и ону његову уску, свирепу њушку. Имао је
жућкасту длаку и стомак бео као снег. Наравно, деда мора
да је помислио како има добро крзно од којег се може сашити прслук. Врх шуме изненада се све брже подизао – кедрови у облику пагоде, брезе беле коре, храстови чије је жуто лишће лепршало попут лептира... Стропоштао се на њихове разгранате крошње. Чврсто је стезао ону разиграну,
изувијану пузавицу, не пуштајући је ни за живу главу. Пошто је висила с једне чврсте али лабаве храстове гране, и деда је остао да виси у крошњи дрвета. Чуо је како се неколико грана сломило и задњицом је пао у једну огромну рачву,
одбацио се на горе, па пао, поново поскочио и онда се смирио. Испод дрвета које се тресло видео је две животиње како су једна за другом пале на дебео слој трулог лишћа. Меке
лисице, као две бомбе, громко су распршиле гњилу земљу и
труло лишће на све четири стране. Од два тупа ударца која
су се чула у шуми, лишће на дрвећу је зашуморило, а оно
старије редом је попадало на земљу преко мртвих тела својих вршњака, преко мртвих тела лисица. Деда је погледао
доле и видео две животиње које су се шарениле прекривене црвеним и жутим лишћем и одједном у грудима осети
неку врућину, а у устима слатки укус. У глави му се завијорила црвена застава, пред очима му је све заблистало и више га ниједан делић тела није болео. Срце му преплавише
топла осећања према овим двема лисцима. Слика њиховог
пада и лаганог, љупког падања црвеног и жутог лишћа изнова и изнова му се враћала у мисли, па му ја прилично грубо рекох: „Деда, онесвестио си се”.
Пробудило га је ћукање птица. Врело подневно сунце
пржило му је један део тела, док су се предивни златни зраци пробијали кроз пукотине између грана и лишћа. Неколико светлозелених веверица спретно је скакутало по дрвећу грицкајући жиреве из чијих се белих језгара ширио
горкаст мирис. Деда је почео да осећа сваки део свог
тела: унутрашњи органи били су му у реду, ноге такође,
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стопала су га болела, а на месту где га је ујела мајка
лисица мрка крв се згрушала и кожа раздерала. Тамо
где га је ујео лисац, болео га је врат. Како није осећао где су
му руке, потражио их је и схватио да су подигнуте увис држећи се и даље за ону пузавицу која га је спасила. Искуство
му је говорило да их је ишчашио. Устао је и пошто му се
мало вртело у глави, није гледао доле. Зубима је одвојио
прсте од пузавице коју је стезао и уз помоћ ногу и дрвета
вратио раме на своје место. Чуо је како је кост крцнула и
осетио је како му зној излази из пора. На суседном дрвету
један детлић куцкао је дебло, а врат га је сместа опет заболео. Као да је оштри детлићев кљун куцкао по његовом
усијаном живцу. Пошто цвркут птица у шуми није успевао
да потисне громки звук морских таласа, знао је да је море
близу. Завртело му се у глави чим ју је спустио, а то је најопасније што може да се деси кад се силази с дрвета. Но,
останак на дрвету био би раван самоубиству. Стомак му се
скврчио, а грло осушило. Маневришући својим непокретним рукама да сиђе с дрвета, до последњег атома снаге
упрегао је ноге и трбух, прилепивши се за стабло. Ипак, без
обзира на сав тај напор, стропоштио се на земљу где га је
дочекало труло лишће. Пошто је висина била мала, није
бупнуо као бомба. Одоздо га запахну некакав истовремено
кисео, слаткаст и смрдљив задах који му испуни ноздрве.
Устао је и слушајући жуборење воде зашепао. С обзиром
на то да се испод трулог лишћа крио поток, како би закорачио, тако би се хладан ваздух подигао, а испод стопала
би прснула вода. Легао је потрбушке и рукама, слој по слој,
као да љушти комаде лиснатог теста, разгрнуо лишће на
местима где се вода чула најјаче. Испрва је вода била замућена и тек пошто је мало сачекао, она се пробистрила, па је
сагнуо главу да отпије који гутљај. Свежа вода му се сјурила низ груди у стомак и тек после тога је осетио укус трулежи. Сетио сам се како је некада на Мастиљавици пио ону
топлу и прљаву воду пуну пуноглаваца.
Кад је утолио жеђ, било му је много лакше, па је живнуо, а пошто се добрано напио, у том моменту више није
осећао глад. Погладио је рану на врату која је била сва кашаста и безоблична. Сетио се да је малочас, кад се лисац
одвајао од њега, онај продоран бол био од његових зуба
који су се поломили, па је шкргућући зубима покушао да
их извуче прстом. Као што је и очекивао, извукао је два
сломљена лишчева зуба. Крв му је опет потекла, додуше
не много, па ју је пустио да мало тече не би ли се рана
очистила. Деда је смирено, ослободивши се непотребних
мисли, из моћне бујице шумских мириса, разабрао јединствени опор мирис „црвенолисте љиљанке”. Пошавши за
њим, нашао је цвет иза једног великог бора. Коју год да
сам енциклопедију кинеске биљне медицине прегледао,
ту лековиту биљку нисам нашао. Деда ју је убрао, ставио
у уста и жвакао док се није претворила у једну лепљиву
масу којом је онда обложио ране на врату и на нози. Да
би излечио вртоглавицу, потражио је метвицу љубичасте
стабљике, откинуо листиће и протрљао их док није изашао сок који је ставио на слепоочнице. Ране га више нису болеле. Под храстом је појео неколико јестивих гљива, затим прегршт слатког планинског влашца, а пошто
је имао среће, пронашао је и чокот дивљег грожђа. Кад се
добро најео, испразнио је црева и бешику, те се деда поново претворио у планинског духа који је киптео од живота.
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Кад се вратио до храста да погледа лисице, око њих су
се већ биле разлетеле зеленоглаве муве. Пошто се одувек
бојао мува, одмакао се. У том тренутку замирисала је смола
која је потекла с бора, у отвору на дрвету дремао је медвед,
а вук је у својој јазбини у стени прикупљао снагу. Иако је
знао да би требало да се врати у пећину, деду је привукло
лењо мрморење морских таласа, па је одустао од свог правила да се дању крије, а ноћу излази. Храбро – никад се није бојао – кренуо је у правцу одакле су се чули таласи.
Иако је звучало да је близу, море је у ствари било подалеко. Деда је прошао кроз шуму која је била исте величине
као долина и успео се на један раван гребен. Дрвеће се мало по мало проредило, јер је у шуми било доста пањева.
Иако је врло добро познавао тај гребен, раније га је виђао
само ноћу, а сада преко дана, не само што је био друге боје,
него је и мирисао другачије. Међу дрвећем налазиле су се
обрадиве површине на којима су расле танке стабљике кукуруза и зеленог граха. Деда је чучнуо на стазицу између
поља и појео мало меканог граха, због чега му је језик забридео. Осећао се спокојно и опуштено, попут неког безбрижног сељака. Током четрнаест година свог живота у
шуми то стање духа имао је само неколико пута. Ово је било једанпут, други пут кад је из морског рукавца извукао со
помоћу алуминијумског чајника и једанпут кад се толико
прејео кромпира да је хтео да умре. Сваки пут била је то
посебна прилика вредна спомена.
Пошто је појео грах, отишао је напред неколико стотина метара, стао на врх гребена одакле је видео плавосиво
море које га је привлачило и оно малено село испод гребена. На обали је било тихо, само је један, наизглед старији
човек окретао алге које су се сушиле на сунцу, док је у селу
било бучно јер се чуло мукање крава. Било је то први пут
да му се приближио на светлости дана и да је видео како
отприлике изгледа једно јапанско село. Осим што су куће
биле помало необичне, све остало, дакле мирис и атмосфера, нису се разликовали од било ког села у Гаомију. Чудновато завијање неког, очигледно болесног и слабашног пса
упозорили су га да не сме више да се приближава, јер буду
ли га открили усред бела дана, тешко да би могао да побегне. Сакрио се иза неког прућа и једно време посматрао шта
се дешава у селу и на обали. А кад му је досадило, лењо се
вратио назад. Сетио се сатаре и маказа које је изгубио у долини, па се успаничио. Без та два мала блага, живот би му
био врло тежак. Убрзао је корак.
На гребену је угледао кукурузно поље на коме су се стабљике њихале шуштећи. Пошто је тај звук био врло близу,
журно је чучнуо и сакрио се иза дрвета. Поље је имало отприлике два јутра, а кукуруз се није добро примио јер су
класови били кратки и танани – очигледно није ни ђубрено нити наводњавано. Кад је био мали, слушао је како стари људи у селу причају причу о међеду из Гуангдунга који
је ломио класове кукуруза. Осетио је мирис пéлена који је
некада давно горео, чуо зујање комараца иза димне завесе
и меко цврчање зрикаваца на крушковом дрвету, док је
коњ у мраку јео мекиње помешане са сламом, сова тужно
хуктала с чемпреса на гробљу, а тамна, густа ноћ купала се
у роси. Неко се закашљао у кукурузном пољу. Била је то
једна жена, а не међед. Пробудивши се из сањарења, деда
је осетио узбуђење и страх.
Иако се људи највише бојао, они су му највише и недостајали.

Тако узбуђен и уплашен, зауставио је дах и усредсредио
поглед, желећи да осмотри жену у кукурузном пољу. Знао
је да је то жена само на основу њеног благог кашља. Пошто
је усредсредио поглед, изоштрило му се, наравно, и чуло
слуха. Деда је осетио мирис јапанске жене.
Жена се напокон појавила из кукуруза. Лице јој је било
пепељастосиво, а велике, косе очи суморне. Имала је танак
нос и мала уста. Деда према њој није имао никакву лошу
намеру. Скинула је подерану мараму и открила разбарушену браон косу. Била је то једна гладна жена, која се нимало
није разликовала од гладних жена у Кини. Дедин страх тихо је заменило некакво саосећање које није приличило ситуацији. Корпицу с кукурузом спустила је на земљу поред
себе и марамом обрисала зној с пепељастог лица. На себи
је имала прешироки жути гуњ. Тај гуњ је у деди изазвао
рђава осећања. Дувао је јесењи поветарац, у шуми је одјекивало детлићево једнолично куцкање у стабло, а море у
позадини је дахтало. Чуо ју је како мрмља нешто тихим и
промуклим гласом. Као код већине Јапанки, врат и недра
су јој били беличасти. Бестидно је откопчала дугме и пустила да је ветрић расхлади, а деда ју је помно посматрао.
Судећи по њеним набреклим грудима, схватио је да је дојила. Кад је Доугуан хтео да се игра док је висио на бакиним грудима, она би га пљуснула по голој гузи. А сада је
мршави, снажни Доугуан седео усправно на својој кобили
и лабаво држећи дизгине каскао испред Тијенанмена, док
је звук копита одзвањао на чврстим каменим плочама широке авеније. Заједно са својим друговима гласно је узвикивао слогане који су се проламали до неба. Све време је
прижељкивао да подигне главу и погледа људе који су стајали на кули капији, али му строга дисциплина није дозвољавала да се окрене, тако да је могао само крајичком ока да
летимично види оне изузетне, важне личности које су стајале испод црвених лампиона.
Није имала разлога да се на једном самотном гребену на
коме није било ни трага од људи снебива. Пишкила је сасвим слободно. Цео тај призор за деду је био позив да крене у напад. Осетио је како му крв навире, ране су му пулсирале од бола и он се подигао оставши повијен у пасу и не
обазирући се на буку коју је направио када су му руке налетеле на гране. Женин мутан поглед одједном се усредсредио на једно место и деда је видео како је широм отворила
уста, из којих као да се отео престрављен крик. Иако није
имао равнотежу, брзином светлости јурнуо је ка жени не
схватајући колико застрашујуће је деловао.
Тек недуго потом, кад је у потоку у долини видео своје
лице, деда је схватио зашто се Јапанка, попут крпене лутке,
одузела тамо на ивици кукурузног поља. Спустио ју је на
земљу. Њено тело му се слабашно покорило. Кад јој је раздерао блузу, видео је како јој срце јако лупа испод дојке.
Била је врло мршава, а тело улепљено од зноја и прљавштине.
Док јој је цепао одећу, у ушима му је бубњала тирада поганих осветничких речи: „Јапан! Кепеци јапански! Јапанска копилад! Ви сте силовали и убили моју жену, кћерку
сте ми на бајонет набили, моје раднике сте у затвор стрпали, уништили сте моју чету, понизили сте моје сународнике, запалили наше куће, мрзим вас због тога из дна душе!
Ха, ха, а данас ми је ваша жена допала шака!”
Очи су му се закрвавиле од мржње, зуби засврбели, а
злокобни пламен га отврдну попут челика. Ошамарио је

жену, почупао је, повукао за груди и уштинуо. Дрхтећи од
главе до пете, јечала је, као да бунца у сну.
Дедин глас наставио је да бубњи у његовим ушима, али
овог пута биле су то скаредности: „Што се не бориш? Има
да те силујем до бесвести, сад ћу да те јебем! Око за око.
Шта је, ниси ваљда мртва? Чак и да јеси, нећу те пустити!”
Док јој је цепао доњи део одеће, дроњци су се кидали
лако као картон. Деда ми је причао да му се врела крв која
је колала његовим телом баш у том тренутку, када јој се доњи део одеће распао, ненадано охладила. Одмах потом, његово тело је, тврдо као челична пушка, омлитавело, попут
покуњеног и рашчерупаног певца који је изгубио борбу.
Рекао је да је на њеном вешу од црвеног платна видео црну
закрпу која га је растужила.
Па добро, деда, како си ти, такав један делија, могао да
се уплашиш од тамо неке закрпе? Да ниси тиме нарушио
неко неписано правило твог Челичног друштва?
Сине мој, није се деда закрпе уплашио!
Рекао је да је, кад је угледао црну закрпу на црвеном Јапанкином вешу, имао утисак као да га је неко лупио штапом по глави.
Јапанка се претворила у ледени леш. Оно поље пламеноцрвеног сирка од пре двадесет пет година још једном је,
попут коња у галопу, јурнуло на њега, замагливши му поглед и преплавивши му ум. У дну душе му је одјекивала туробна музика, при чему га је сваки тон, попут тешког маља ударао по срцу. У том крвавом мору, у тој пећници, на
том светом олтару, лежало је љупко девојачко тело моје баке, окренуто ка небу и лепо као жад. И њена одећа била је
исто тако грубо подерана и исто тако се на црвеном вешу
указала та иста црна закрпа. Тог пута деда у сваком случају није онемоћао, а црна закрпа постала је симбол који му
се чврсто урезао у сећање и који никада неће избледети.
Сузе су му потекле у уста и он је осетио горкосладак укус.
Изнуреним рукама деда је поправио Јапанкину одећу, а
огреботине на њеном телу нагнале су га да осети дубоко кајање. Потом је посрћући устао и кренуо. Ноге су му биле утрнуле и болеле су га. Врела, натечена рана на врату му је пулсирала, гној готово да је хтео да искочи. Дрвеће и планински
врхови испред њега одједном су постали јаркоцрвени, а бака
је, изрешетаних недара, с висине, с неба, из белих облака полако пала на његове испружене руке. Кад јој је сва крв истекла, бакино тело је постало лако и меко, попут прелепог и огромног црвеног лептира. Носећи је на длановима, ишао је
напред стазом између гипких стабљика црвеног сирка. Светлост са стазе јурила је ка горе, а она с неба ка доле, сједињујући небо и земљу. Стајао је на високом насипу на Мастиљавици где расте жута трава и цвета бело цвеће. Крвавоцрвена
вода у реци била је мирна попут уља, а у сјајном огледалу огледали су се плаво небо и бели облаци, голуб и јастреб. Кад
је деда на главу пао на кукурузном пољу на гребену у Јапану
било је то као да је пао на поље црвеног сирка у завичају.
Деда уопште није имао сношај са оном Јапанком, тако
да длакава беба која се помиње у јапанским историјским
архивима, а коју је она касније родила, нема никакве везе с
мојим дедом. Додуше, то што бисмо имали једног длакавог
малог стрица полу-Јапанца у сваком случају не би било
срамота за нашу породицу, штавише, био би наш понос и
дика. Па ипак, чињенице се морају поштовати.
С кинеског превела Мирјана Павловић
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.140–141
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ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ

И ПЕСНИЦИ СВЕДОЧЕ
О СТВАРНОСТИ

Са Милованом Марчетићем разговарао Милета Аћимовић Ивков

П

есник и приповедач Милован Марчетић (1953) објавио је досад осам књига поезије, међу којима и две
књиге изабраних песама, и четири књиге прича. И за песничке и за прозне књиге је награђиван, приче и песме су
му превођене и увршћене у антологије и изборе савремене
српске поезије или прозе. Његов уреднички рад пуне три
деценије везан је за књижевне часописе. Уређивао је Књижевну реч, покренуо и уређивао часопис Реч, кратко време
уређивао и Књижевност, а пре седам година покренуо је
Београдски књижевни часопис, који и данас уређује.
Пре дванаест година Милован Марчетић је био један од
десет иницијатора оснивања Српског књижевног друштва.
Две године је био и председник Управног одбора нашег удружења. Ово је први разговор с њим у Књижевном магазину.
Тумачи ваше поезије често су се везивали за ваше ране, амблематичне, стихове „Из другог угла / да ми је
гледати“, и у њима препознавали посебност вашег
стваралачког приступа, поступка и поетског гласа.
На почетку овог разговора и нас занима да ли се та
посебност угла, та искошена интелектуално-стваралачка перспектива – на који начин, у којој мери и са
каквом намером – задржала до данас у вашем стваралачком раду.
Та два стиха критичари су често помињали после прве
књиге, а и сада их неки помињу, дајући им чак значај мога
стваралачког вјерују. Mислим да је тврдња да се иза њих
крије мој стваралачки кредо претерана. Не могу да прихватим ни да је моја песничка, ауторска перспектива била „искошена“ у смислу да је чудновата па да доноси чудан резултат. Из другог угла гледати је основна потреба савременог
песника, чак песника у дугом периоду од Бодлера до данас,
да другачије, из другачије перспективе посматра ствари, а
да би открио нешто што дотад није откривено, што онда
подразумева да то ново, или оно што он сматра новим, буде и представљено на нов начин. Многи песници траже
свој угао.
И тада сам настојао и сада настојим да пронађем онај
говор којим могу, у тако језички суптилној форми као што
је поезија, да кажем о свету нешто што још није казано, да
откријем бар једно од десет хиљада лица тог света, како је
говорио Ортега и Гасет. Неке ствари о свету могу се исказати једино кроз поезију. И ја сам то настојао, а колико сам
у томе успевао о томе могу да суде други.
Свет у којем живи субјекат ваше поезије види као свет
без стабилног упоришта, као свет чије је лице затам-
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њено и тешко га је дефинисати и представити другима. Шта то савременом песнику стварност говори, на
шта указује, шта актуелизује и открива?
Питања која песник поставља и себи и о свету унеколико су другачија од питања других људи. Песник стварност
види у нијансама разноврснијим од оних које види већина
других, он указује да је она сложенија него што то на први
поглед изгледа.
О упориштима, стабилним или нестабилним, може се
говорити на различите начине. Свет се у нашем времену
брзо мења, упоришта нам се измичи испод ногу малтене
свакодневно, дошло је невероватних промена у веку иза
нас, а тек у последњих пола века. Свет се мењао и око нас и
у нама. И песници су сведоци, актери и записивачи тих
промена.
Савременог песника стварност упозорава да као што
данашња стварност није у свему боља од прошле, тако ни
будућност не мора бити боља од садашњости. Уверава га и
да ће стварност те будућности још више бити стварност
слике, телевизије, интернета, а све мање стварност текста,
писма, уметности речи. Песник од те нове стварности не
може да побегне, нити да је се одрекне. Он ипак мора да
нађе начина да сачува поезију и као уметност и као незаменљиву врсту говора и мишљења.
Најтеже је уочавати промене у своме времену. Неке
промене песници виде боље и јасније од осталих људи, рецимо оне које се тичу осећајности и најдубљих слојева људског бића. Те промене се и представити могу најбоље уметношћу, нарочито књижевношћу. Песници не би смели да
себе у томе потцењују и да се одричу те своје улоге.
Ваша ранија поезија говори о раздешености односа језика и ствари, о неравнотежи између бића, језика и света. То су, знамо, топоси (пост)модерног начина гледања на живот и свет. Нас занима чиме су они, са којих
намисли и разлога, најпре у вашој поезији, а потом и у
прози, подстицани и одржавани као стајаћа места
стваралачке поетике?
Нешто сам већ о томе казао одговарајући на два претходна питања. Ма колико ствари имале своја имена, своје језичке ознаке и ма колико да је задатак језика да што
прецизније именује ствари и свет, свет и језик нису исто.
Као трећи фактор, који однос чини још сложенијим, јавља се лични однос према стварима и лични осећај језика. И није ту у питању постмодерно гледање на ово тројство. То је шири поглед, мада постмодернизам не треба
потцењивати, као што се то често чини, јер постмодер-
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низам нас је подсетио и на старију књижевност и старе
форме.
Питате ме како су то постмодернистички погледи, које
ми приписујете, подстицани и одржавани као стајаћа места стваралачке поетике. Већина и оних писаца који воле
да истражују, а не само да усавршавају један начин писања,
како пролазе године враћају се старијој књижевности. Ни
то није манир само постмодерниста, већ нормалан стваралачки и психолошки пут, толико пута потврђен. И ја сам
се дакле мењао, враћао се у читању у прошла времена, настојао да надокнадим оно што сам пропустио, да исправим
оно што сам писао у великој жељи и потреби да будем модеран. А опет, и поред свег тог мењања, верујем да постоји
видљива линија континуитета, коју најбољи читаоци, међу
којима су и најбољи критичари, чини ми се, лако препознају. Ту линију чува и личност писца, његов однос према
језику, његов поглед на свет, итд.
У једном вашем поетско-прозном тексту, који има ванредну поетичку носивост, књижевни субјект каже како он води спор са миметизмом. У чему је идејна и смисаона суштина таквог стваралачког спора са „простодушном мимезом“? И који су и какви естетички приновци које он може да донесе?
То је синтагма из једне од осам песама које носе наслов
„Начини ишчезавања“ објављених у истоименој књизи.
Једна реченица у тој песми, написаној у ритмичкој прози,
гласи овако: „Јеси ли превлака на видљивим стварима овог
света, сфумато између мене и простодушне мимезе?“ Из
ове реченице и целе песме види се да није у питању никакав спор, већ да је то једно од питања које поставља песнички субјект, а из целе песме се види да га он поставља
некој жени, или боље рећи неком бићу женског рода, које
је можда и његова муза, или можда његова идеална драга,

која је у сваком случају неухватљива и визуелно и појмовно. И она је једно од хиљада лица света о којима смо говорили. Није на мени да тумачим своју поезију, али сада, као
и њен читалац са дистанце од скоро тридесет година, откако је написана, мислим да је то песма која далеко више од
прве песме моје прве књиге, у којој су и стихови „Из другог угла / да ми је гледати“, говори о моме схватању поезије и као уметности и као стваралачког процеса.
Ако бих, пак, хтео нешто да кажем о подражавању
стварности у књижевности, оно је у поезији, такође и у
прози, чак и оној коју називају реалистичком, немогуће.
Свет у којем живимо и свет који налазимо у књижевном
делу, не могу се поистовећивати. Мадам Бовари немогућа
је као живо биће, као што неки жив човек не може да се
пренесе у неки роман. Када је у питању поезија то је још неостваривије.
Упоредо са променама на лицу непосредне стварности,
мењао се и профил и карактер вашег књижевног писма.
У песмама из књиге Ратно острво језичка сажетост и
асоцијативност уступали су место изразитој сликовитости и реторичности. Песме у овој књизи обликоване су као фрагментизовани низови слика, призора и
„прича“ које су непрестано оснаживале везу са свакодневицом у коју је трагично и гротескно нахрупила историја. Песма „Жестоки момци“ о томе уверљиво сведочи. Да ли је такав стваралачки смер определила само
јака жеља за критичким ангажманом и стваралачког
сведочењем о свом добу, или су за то постојали други (и
дубљи) интелектуално-стваралачки разлози?
На месту на којем живимо ми који пишемо на српском
језику „лице непосредне стварности“ мењало се и брже и
драстичније него на већини других места. То мењање
ни песници ни поезија нису могли да избегну. До проКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.140–141
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мена је долазило и подсвесно и свесно, под притиском онога што се око нас дешавало, али и из потребе
да се, како кажете, о томе „сведочи“, да се нешто о томе напише. Такво „сведочење“ нисам ни раније избегавао, али у
Ратном острву први пут сам то изразио у песничкој форми. Настојао сам у тој књизи, у два предња циклуса, да непосредну стварност повежем са прошлошћу, даљом и ближом, онолико колико се то у поезији може, да подсетим да
се неке ствари понављају, да се том понављању и његовим
последицама не можемо одупрети. У овој књизи у центру
пажње је и Београд, као простор, важан део и симбол наше
историје, чак као митски простор. Неколико година после
објављивања те књиге схватио сам да се Београд у мени,
који нисам рођењем Београђанин, али који дуго овде живим, коначно настанио, и да ћу о Београду све више писати, пошто у моме животу и свести заузима све више места
и о њему знам више него о осталим градовима.
Ипак, трећи циклус у тој књизи, „Призори и празнине“,
ближи је поезији из ранијих књига и поезији у књизи Иза
затворених очију, док је из прве верзије „Ташкента“, коју
сам такође објавио у тој збирци, настала још дужа песма,
која је касније заузела целу књигу. Ратно острво је, дакле,
по „начинима певања“, прилично хетерогена књига.
Градећи кроз свој поетски опус све сложеније облике, какав је поетско-прозни меланж у књигама Ратно острво
и Без имена, без лица, ви сте Ташкент организовали и
испевали формално веома чврсто. Слободни стих је заменила кружна структура и ритмични римовани осмерац, а значењску отвореност заменило је бајалачко чарање речима. То јесте промена типа поетике. Од постмодерног говора о немогућности језика у децентрираном свету дошли сте до певања које је реализовано у
традицији нашег (звучног) симболизма. Од обраћања
свакодневици коју разара оживљена историја до – кроз
„завојите речи“ и „предалеко од мимезе“ – изграђивања
језичке куће коју сте назвали Ташкент, која је у блиској
вези са нашом новијом поетском традицијом. Дуг је то
и сложен мисаони, идејни и поетички, односно стваралачки распон. Шта га је подстакло? Да ли је поетски
Ташкент потврда могућности и моћи поетске имагинације да надиђе деструктивни рад историје и поразну
слику стварности. И да ли се у језику, у „кући бића“, као
што би рекао Хајдегер, може да пронађе и изгради поузданији и смисленији ослонац за трајање?
Ташкент је песма која је настајала у распону од деветнаест година и нешто о њој говори и сама чињеница да сам
јој се после прве верзије враћао два пута, мењао је, дописивао је. Овом песмом „управља“ симетрични осмерац, али
она није испевана баш толико формално чврсто, јер том се
осмерцу често додаје и четверац или се комбинује с другим
врстама стихова и ритмова, а у песми има и слободног стиха. Рима је у песми, у ствари, врло ретка. Потицаји за писање, враћање и дописивање Ташкента су различити, а један од њих долази и из потребе да укажем на важност поетске имагинације уопште, дакле не искључиво моје. Амбиција ми, ипак, није била тако велика да, како кажете,
„надиђем деструктивни рад историје и поразну слику
стварности“. Хтео сам да кажем да измишљени свет, а свет
Ташкента је, у највећој мери, такав, може да буде једнако
свет као и свет око нас, за којег се тврди да није измишљен.
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КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.140–141

Хтео сам и да укажем на то да поезија не мора бити везана
за оно што се око нас догађа и да не мора да буде испевана
у преовлађујућем маниру да би била поезије. У култури и
књижевности оптерећеној историјом, као што је наша, то
указивање је углавном узалудан посао, али покушао сам.
Неки мисле да сам у своме науму успео.
Када сам у песмама које су претходиле Ташкенту говорио о немогућности да се нађе језички израз за све оно што
видимо, мислимо и осећамо, мислио сам управо на то – на
тешкоће да се сложеност света пренесе читаоцу. Нисам
експлицитније помињао ону другу, врло важну страну језика, ритмичку и мелодијску, без које песма такође не може.
Судећи по томе да се и данас пише, и да успева да надживи много тога што је изгледало трајније од ње, поезија
заиста још увек проналази и гради „поузданији и смисленији ослонац“ или „кров“ за Хајдегерово биће.
Сусрет и судар историје и стварности на начин стваралачаког онеобичавања основне теме, уведен је и у гротескно-иронично засновани свет ваше нове прозе. То је
видно и у причи „Излазак“, за коју сте добили „Андрићеву награду“ и уврстили је у новообјављену књигу прича
Записи на снегу. Исприповедана из необичне наративне
перспективе пацова-библиотекара у Народној скупштини, ова параболична приповест, препуна инвентивних увида и интригантних опаски, окончава резонерским исказом јунака-наратора: „Мада... нисам успео
људе да замрзим, ипак сам стигао до тога да људе мање

поштујем него што сам их некад поштовао.“ Да ли овај,
посредовано дат, негативно интониран исказ јунака
приче можемо да повежемо са неким од ваших интелектуалних становишта о нашем свету и животу? О нашим људима и приликама? Нашем свакодневном гордом
посртању, карактеру и менталитету, духовној клими?
И поред тога што је испричана из необичне перспективе, прича „Излазак“ говори о људима. Приповедачка свест
такође је људска, јер животиња која у тој причи прича
представљена је као разумно биће. За оно што сам у њој
хтео да кажем, приповедачка перспектива морала је да буде што непристраснија, и као што су неки други писци из
тог разлога узимали за јунаке неке друге животиње, ја сам
узео ову коју сам узео. У овој причи нису људи поистовећени са пацовима, већ обрнуто – пацови с људима. То пажљивом и добронамерном читаоцу постаје јасно и пре него што заврши читање приче, али неки су ствар обрнули.
Ставови у „Изласку“ су ставови јунака пруче, а на читаоцима је да у њима налазе, или не налазе, неке своје ставове. Јунак приче чији став називате негативно интонираним
хтео је да каже да су људи лошији него што су некада били.
Он то говори под утиском онога што је видео и доживео.
Прича „Излазак“ због „Андрићеве награде“ изазива највише пажње, али је она најудаљенија од основне линије Записа
на снегу. Ако смем да говорим као читалац, а ваљда помало
смем, мислим да то можда и није најбоља прича у књизи.
Дуго година сте уредник у књижевној периодици и то,
по правилу, понајбољих часописа. Када упоредите иску-

ствено време и околности у нашем књижевном и културном животу, у оним пословима чији сте били непосредни актер, од почетка века до данас, како вам се та
слика чини?
Часописи су још увек незаменљиви, у њима се још увек
најстручније пише о књижевности, они откривају нове
ауторе и нове начине писања, али они су све више изоловано острво окружено буром борбе издавача за што веће
тираже, продају, награде, нажалост све ређе и борбом за
добру књижевност и књигу. У вредновању се све мање користе књижевна мерила. Све је више и неправде у позиционирању аутора, помешани су књижевни и тржишни критеријуми. Слика наше књижевности је прилично искривљена, помало гротескна. И сами писци то углавном прихватају без икаквог противљења.
Предуго уређујем часописе. Ипак, још увек волим тај
посао. Уосталом, нико ми неки други посао није ни нудио,
нити га нуди, и поред толиких похвала моме уређивачком
раду у часописима.
Проблеми са средствима за часописе све су већи. Многи часописи, нарочито београдски, су угашени, они који
излазе не излазе редовно. Поражавајуће је и то да град Београд београдске часописе врло слабо или уопште не суфинансира, за разлику од других већих градова у Србији. А у
Београду су одувек излазили најбољи часописи, не само у
Србији већ и у бившој Југославији и шире.
Очекивања у култури после петооктобарских промена
била су далеко већа од онога што је урађено. Поражавајуће је колико је држава ненаклоњена култури, како је мали
проценат буџета који се издваја за ову област и како министри за културу мало чине да се то стање промени.
С тим је у непосредној вези је и актуелна ситуација у
нашем књижевном животу. У последњој деценији и он
је доживео драматичне промене. Књижевност је изгубила јавни статус. Нашом књижевном сценом владају
скрибоманија и наградоманија. Маркетиншку и медијску подршку углавном доживљава популарна и тривијална књижевност, док је висока уметничка књижевност често занемарена па и дисквалификована. Какво
је ваше мишљење о томе? Шта су узроци за такво стање и има ли из њега излаза?
Можда слика нашег књижевног живота и књижевности није баш толико црна, али у свему што сте рекли пуно је истине. Мислим да није лоше што је књижевност
изгубила јавни статус, ако под јавним статусом подразумевате постојање државних писаца, државних дисидената, или оних који без покрића уживају неке државне привилегије. Али губљење јавног статуса не би требало да
значи неулагање у културу и књижевност, које је управо
за државе каква је наша, проказана, сиромашна, веома
важно. Узроци лошег стања су и у томе што они који
управљају државом, а међу њима и они који одлучују о
финансирању културе и воде ресор за културу, у дужем
периоду не успевају да сагледају значај културе за државу, нацију, грађане. Први корак у излазу из овако лошег
стања је доношење добре културне стратегије, избор способних и некомпромитованих људи који би ту стратегију спроводили, подршка квалитетним културним програмима и пројектима и, за почетак, повећања буџета
за културу за два пута.
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ПОЕЗИЈА
Адријен Рич

ЖЕНА КОЈА ЈЕ УМРЛА
У ЧЕТРДЕСЕТИМ
1.
Твоје груди
одсечене
Ожиљци
избледели
какви би били
годинама касније

како се у овом неуком телу
она сакрила
у ишчекивању ослобађања
док неконтролисана светлост не потече

Све жене са којима сам одрасла седе
полу-наге на стени
на сунцу
гледамо једна у другу и не стидимо се

из сваке ране и шава
и свих светих отвора.

а и ти си скинула блузу
мада ниси желела:

3.

да покажеш свој избрисан торзо у ожиљцима
Тек понекад те погледам
као да бих те погледом могла опећи
иако сам ја она која те је волела
Прстима бих да додирнем
место на коме су ти биле груди
али никада тако нешто нисмо радиле
Ниси ни помислила да ћемо све
изгледати тако савршено
неунакажене
поново
облачиш блузу:

одлучно саопштаваш:

Рат је.
Седимо на топлим
избледелим, меким сивим даскама
лестве светлуцају тамо где си ми рекла
да пливају пијавице
Осећам да мирише пламен
керозина
борове
даске на којима спавамо једна поред друге
у уским колибама
ливада ноћу издише
таму
дозива
дете у жени
дете у жени
жену

Постоје ствари које нећу да делим
са свима

4.

2.

Када нам је било девет наша љубав се
углавном сводила на шалу и нему

Шаљеш ме натраг да поделим
сопствене ожиљке
прво
са собом
Шта сам од ње сакрила
шта јој поричем
које претрпљене губитке
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оданост:
тукла си се са девојчицом
Која је рекла да ће ме разбити
радиле смо једна другој домаћи
писале писма чуле се, нечујно
лагале о својим животима: ја сам носила
маску пристојног брака

ти маску независне жене
У том простору биле смо привржене једна другој

понекад из инвалидских колица које гура твој отац
преко смртоносног ауто-пута

плеле мрежу
љубави и отуђености све до дана

Од свих мојих мртвих једина ти
ми долазиш непотпуна

када ти је гинеколог прегледао груди
и открио опипљив чвор

Оставила си ми перле од ћилибара
нанизане уз тиркиз из египатске гробнице

5.

Носим их и питам се
Колико сам искрена према теби?

Играла си са смрћу тако потребну
херојску игру

Помало се бојим да о теби
пишем песме јер никада ниси много читала

пошто у твом нео-протестантском племену празнина
не би требало да постоји

а оставила си ме
да о тајнама и тишини пишем

осим ако није помодни концепт
са којим ти ниси трговала

обичним језиком:
никада ти нисам рекла колико те волим
никада крај твоје самртничке постеље нисмо причале о твојој смрти

Волела бих да си вечерас овде Желим да ти
се раздерем
Не прихватај
Не предај се
Али хоћу ли тада мислити на твој храбри
беспрекорни живот, заштитнице женских права,

8.
Једне зимске вечери у возу
док сам хватала дијамантски бљесак заласка сунца

или на твоју неправедну, нејасну, неопростиву
женску смрт?

У барама на путу до Хадсона
помислила сам:
разумем сада

6.

живот и смрт, изборе
Нисам знала који је твој

У теби се крију све жене које сам икада волела
и оне којих сам се одрекла

нити да већ тада ниси имала избора
ни како ти тело говори истину док гомила ћелије

и крвава ужарена струна распета
преко година, и простора

Љубав нам се сводила на
нему оданост

Како да помирим ово страдање
и нашу скромност

никада крај твоје самртничке постеље нисмо причале о твојој смрти

твоје калвинистичко наслеђе
и моје девојаштво заробљено у формама
како да наставим ову мисију
без тебе
тебе, која си ми можда и рекла
да је све што осећам истина?

7.
Из дана у дан, устајеш, у сновима
пуна прекора

али од сада
желим бесомучна оплакивања, урлике, нарицања
Остале смо неме и неискрене
јер смо се бојале
Прстима бих додирнула
место где су ти биле груди
али никада нисмо радиле тако нешто
1974-1977
С енглеског превела Марија Ракић Шаранац
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.140–141

/15/

ПРОЗА
Драго Кекановић

КУМИЋ
Н

ије могао. Млади ован, овнић, у ствари. Сада се већ рушио. Некако би још дотетурао до овце, обишао је и
посркао мирисе, али снаге за заскок више није имао па је
посртао, клецао и падао равно на чело, на бок, како када,
блејући све тише и тужније; онда је једва подизао главу и
звјерао на све стране као да не може разабрати што му се
догађа. А и нас двојица нисмо знали што би са собом. Пјегави Мирко, мој кумић, час је скидао све свеце с неба, а час
преклињао свету Петку да му опрости што толико псује и
хули. Кажи што да радимо, куме докторе, учини нешто, помози, друже рођаче, завапио би према мени с времена на
вријеме. Мени су уста била пуна прашине овчијег тора и
пораза, и нисам знао како да му помогнем. Овнић је кркљао, на залеђеном дјечаковом лицу расцвјетавале су се црвене пјеге, а до памети ми није долазило како да га охрабрим, чиме да га утјешим, ни што да му кажем?! Зар ти је
све ово требало будало стара шта си умислио непромишљени стари идиоте да си неки Мојсије или ко је већ Мојсију сличан имао посла с овцама а који ће у обећану земљу
вратити свој народ и његове овце; не ниси ти Мојсије међу првима си давно побјегао из завичаја одроде један теби
је ма немој молим те баш је теби било намјењено да санираш посљедице једног рата и станеш на крај затирању родног села издајниче лаборанту један смрдљиви, у даху сам
рекао самом себи. Док сам искашљавао прашину у врелину
љетног поднева, с лицем у длановима у које су се одавно
увукли мириси туђе мокраће и крви, и измета, наравно, наравно, и које ћу, нема ми друге, знам, понијети у гроб.
Прошле године, некако у исто вријеме, не, лажем, била
је јесен, и војска је прошла кроз наша село, или кроз оно
што је од њега остало након устрајног и незаустављивог
исељавања, опљачкане, миниране и запаљене куће споро су
горјеле на киши, и само је блато још увијек чувало трагове
пљачкаша који су ишли за војском, некако у то доба, кажем, назвао ме је на радно мјесто, баш овако, око поднева,
професор Ловро М., ратни друг покојног оца. И мој професор опћенародне заштите и техничког образовања, (ако
се тај предмет уопће тако звао) и наредио ми да се одмах
враћам у стари крај. Дођи и учини што ти је чинити, обратио ми се баш тим ријечима, никад их нећу заборавити,
претпостављајући да ми не треба пуно објашњавати да је
његова наредба неопозива, и да су ме већ други обавијестили како је он, послије пола вијека, у седамдесет и осмој, или
деветој, свеједно, поново обукао униформу своје, нове војске. Пригушеним гласом, више шапатом него говором, као
да разговара с мојим покојним Ђурађем, како су њих двојица иначе годинама разговарали, све до очеве смрти, ре-
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као је да ћу све остало дознати кад се вратим у завичај, толико сам разумио. Узалуд сам у та два, два и по сата, колико ми је требало да се пробијем до првих пропланака Папука, разбијао главу питањима: што се још могло догодити? Када су се све наше зле слутње обистиниле, и кад села
више нема, ни људи у њему, а срушена је (неко ми је већ
дојавио) и веранда на којој су њих двојица, стари другови
из претходног рата, мој Ђурађ и професор Ловро, слушали
Глас Америке, Гргу Златопера, наравно, и бистрили мутне
воде свјетске политике. На повратку у завичај, његово ми
је, Ловрино име, била пропусница. Други су ми, међутим,
што војници, што цивили, већ рекли да је у шуми заостао
неки дјечак, и да се тај не обазире на њихове позиве, да га
већ данима лове, и да је однекуд (нико није знао рећи –
одакле) стигла наредба да не губе вријеме с њим, већ да пуцају чим га спазе. Пјегави Мирко, кумић Мирко, знао сам
да се о њему ради, више ми ништа нису морали рећи. Возио сам као кроз неки ружан сан, не сјећам се више свих
тих поздрава и разговора, ако се то уопће може назвати тако, поздравом и разговором; памтим само да сам горе тек,
када сам сјео на сваљени кров сеоског бунара, (некоме је и
тај кров сметао!), гласно зајечао, како већ могу зајечати
они који знају да су на нишану, а да ништа не могу подузети: у што си се ти увалио, будало стара?! И данас сам сигуран да не бих тамо дочекао сумрак, не бих, полудио бих
прије заласка сунца да ме кумић Мирко није спасио. Као да
данима није гледао смрти у очи, блиједо ми се осмјехнуо из
сјенки, морао сам му притрчати и подухватити га испод
пазуха, јер он више није имао снаге да сам дође до сваљеног бунара. Добро је, куме докторе, добро је, сад нас је више, двојица смо, само нека си ти мени здраво и добро, тјешио ме је дјечак у грозници, изгладнио и на ивици снага.
И испало је добро, чинило се, ја сам нешто потписао за кумића, а Професор је опет потписао некакву гаранцију за
мене, и ја сам Мирка одвезао у сабирни центар, или како
се то већ звало. Ја се враћам кући чим ме пусте, рекао је на
растанку, лицем окренут према нашем родном селу у даљини. Не сјећам се што сам му на то рекао, можда сам га само потапшао по рамену, а можда сам, што ће бити највјеројатније, скренуо поглед у страну. Да сакријем и забринутост и страховање.
Онда сам, не осуђујте ме прерано, заборавио на кумића. Исприке нема, знам, кривица је на мени, спашавао сам
се свакодневним обавезама, неописивом јутарњом гужвом
у предворју болнице и силаском у смрдљиву лабораторију,
тјешио сам се непровјереним гласинама, помирио сам се са
сазнањем да се оно што се закотрљало више није дало зау-

ставити, и непотврђене истине претварао сам у добре вијести, сада сам тек тога свјестан, не вриједи да се кајем, нити да се изговарам на то како су ми паљењем родне куће заувијек покидане све везе са завичајем, заборавио сам, признајем, ето, на своје село и на кумића Мирка у њему. У тим
данима, истина је, пуцали су окови моје сабраности, био
сам на рубу снага, и плашио сам се да ћу једног јутра изаћи
на улицу и почети пресретати прве пролазнике и нешто им
несувисло објашњавати и тумачити, као што сам већ многе
сретао на путу до болнице и натраг, јер другдје нисам ни
залазио; али истина је, такође, да сам негдје, дубоко у себи,
што се каже, све то вријеме наслућивао да ме још нешто
чека у данима који долазе, и да се те помисли никако нисам могао отрести.
Ево невоље, знао сам, чим сам чуо Мирков глас.
Требам овна, завикао је он с друге стране.
Као да ме дозива с брда на брдо, викао је, да. Ко ће знати одакле је, и с чијег је телефона звао, а невјешт у телефонској комуникацији, викао је без потребе и понављао да
треба овна. Онда је, уплашен, ваљда, да је назвао погрешан
број, исто тако понављао: куме докторе, јеси то ти, друже
рођаче, требам овна, мушког овна, да засије моје овце. Баш
је тако понављао да: засије, јер су оне сада дозреле, и да је
њима сад дошло вријеме. Успут је још, не чекајући да се
огласим, не дајући ми да уопће дођем до ријечи и отклоним дилему о правом телефонском броју, објашњавао да је
он нашао овна, код нашег заједничког рођака Малог Стевана, тамо, под Крндијом, на другом крају долине, само га
требамо утрпати у ауто и превести до тора: уколико мислимо јести јањетину за првога маја, неколико је пута поновио, такође. Узалуд сам ја с друге стране викао, кад сам већ
дошао до ријечи, како је то тридесет километара пута, по
врућем љетном дану, и како то нимало неће бити једноставно, ни за овна ни за нас двојицу. Мирко ме није слушао. Он је говорио и даље своје, као што већ говоре људи
који не уважавају туђа јалова оправдања. Чекам те, имаш
јањца за Првог маја, закључио је разговор, не обазирући се
на моје изговоре како не могу напустити посао кад се сјетим, и спустио слушалицу.
И сад смо овдје, у Мирковом тору, сунце брзо запада,
тоне нам пред очима, нисмо смјели толико журити, морали смо овнићу дати времена да предахне од пута и спарине,
обојица знамо гдје смо погријешили; прекасно је, међутим,
да исправимо погрешку. Јер смо одмах, с врата, што се каже, прерано овнића пустили у тор. Прекасно смо, у ствари,
схватили да се он не може одлучити за ону једну, коју тог
часа ваља заскочити истрести у њу сјеме, прекасно смо, кажем, обојица разбрали погрешку и докучили да овако неће ићи, и да међу Мирковим овцама нема оне прве, искусне старке која би на вријеме застала и умирила се, раскречила се и намјестила како ваља и – подастрла, помирена с
оним што се догађа, и што се мора догодити. Боље да вам
не причам на што сам помишљао у том часу и да не спомињем што ми је све пролазило кроз главу. Цијела моја младост, да, није тешко погодити, потиснута у заборав, одједном се вратила; пред очима су ми промицале, као на неком
убрзаном и искрзаном старом филму, насмијана, или зачуђена, свеједно, неком мојом ријечју, поступком, свеједно,
осупнута – разочарана лица мојих давних, првих дјевојака.
На сву срећу, та навала лијепих лица, није дуго трајала; на
час би се указала, и још брже нестала; остављајући ми у

бланку довољно времена да дођем до даха. Ни мом кумићу није било лакше, момак је тек обновио стадо, све су му
овце биле здраве и округле, овце су му јеле из руке, препознао би и незналица, и сада је за сву нашу невољу била крива моја закашњела потреба да се вратим у младост и његова, кумићева, неизмјерна љубав према животињама и свом
селу, завичају, ако се уопће љубав за нешто може окривити,
онда је она овдје кумовала нашем поразу. Да. Не чудите
што тако говорим, сва тројица смо трпили пораз. Сваки на
свој начин.
Овнић, међутим, није одустајао, пузао је и клецао. Када
би се поново подигао, Мирко му је брзо притрчавао, хватао га је испод трбуха и носио према првој овци, издизао
га је и наслањао на њу, још увијек с надом у добар исход.
Неколико су пута тако промашили. Покрети животиње су
били све спорији, трзаји су сасвим малаксали, а ни сјемена
више није било у овнићевим мошницама, и около се циједила само слуз и сукрвица, вода. Мирко се заносио и рушио у траву заједно с овном, за тренутак се чинило да се
више обојица не могу придићи. Окретао сам тада главу,
али ни мени није било лакше; све моје давне љубави, и сви
моји покушаји да у тој малој котлини нађем ону која се неће измакнути пред мојим младеначким и (наравно!) глупаво образложеним насртајима нису, такође, уродили никаквим резултатом; ваљда сам је, мислим на долину, другог
објашњења нема, због тога напустио без поздрава.
Пусти га, кумићу, да се мало одмори, пусти га, да предахне, повикао сам на крају, нетрпељиво и престрого. Замукнуо сам тек када сам чуо одјек свога гласа, и када ми је
поново допрло до свијести да је заиста права срећа што ми
није дано да имам дјецу, и да им, да сам којим случајем,
стекао, не бих био добар отац.
Мирко је одустао тек кад сам споменуо Малог Стевана;
мислим да сам повикао како ће нас старац обојицу приклати ако му упропастимо овнића, не сјећам се више, али се
он, уморнији од овнића, срушио у ријетку хладовину старог дуда, не обазирући се на свјеже брабоњке и кокошји
измет и одатле ме погледао са запрепаштењем дјечака који
однекуда знао да би тако нешто могло догодити, јер су и до
њега морали допријети гласови како је наш је заједнички
рођак давно заиста некога приклао, због неког пута, или
педља ливаде, у сваком случају за пуно мању штету.
Ни данас не могу вратити у сјећање тих два-три сата
врелог љетног послијеподнева у долини. Не сјећам се, ваљда сам задријемао опијен умором и шумским зраком. Не
сјећам се, понављам, како је у ствари било, памтим да сам
тек тада угледао вијенце мака на веранди, и памтим момчића који мути некакву црну кашу у отуцаном тањуру и
понавља: А да га зерицу успавамо? Што кажеш на то, куме
докторе?! Да му мало смутим макову кашицу?! Одспаваће,
па ће моћи, хоће тај, ђилкош је он, вјеруј ми да ће моћи, добар је то овнић, дође ми да га украдем Малом Стевану, дође ми да постанем разбојник, не бој се, куме, нећу ја то учинити, само ми тако дође...
Успавали смо овнића.
Да, без моје помоћи није ишло, посљедњом сам снагом
држао разјапљење овнове чељусти, а Мирко му је гурао у
уста, у ждријело, кашицу од мака. Са сваком угураном кашиком нестајала је једна пјега с његовог лица.
Овнић се само превалио. И одмах захркао. Давно
сам отишао из села, и заборавио сам да уморне живоКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.140–141
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тиње хрчу, па сам дуго зурио у сморену животињу која се трзала у сну, тога се добро сјећам. Уморио си се,
и ти мало одспавај, куме, топло је, али зрак овдје оштро реже, а ти си се већ одвикао, било је посљедње што сам те вечери чуо.
Данас, послије свега, узалуд дозивам ту ноћ у завичају,
али се никако не могу сјетити да сам уопће спавао, а и
Мирко ми потврђује да сам спавао као, боже ми прости, заклан. Нема нас, мој кумићу, нас више нема у старом крају,
ми одавно више нисмо живи, то спавају наша уморна тијела. неко нас је одавно раставио са животом, хтио сам му
рећи када ме је снажно продрмусао из дубоког сна. Али нисам то рекао, наравно. Да не дуљим, све се завршило да боље не може бити. Овнић је, прави ђилкош, изненадио и
мог кумића Мирка. Прије него што се кумић пробудио, овнић је заскочио све овце од реда, једну по једну; а он се расанио тек у часу када је запасивао посљедњу, самоувјерено
и снажно.
Чека тебе твој јањац, куме докторе, само ћеш морати
доћи по њега, рекао ми је Мирко на растанку; одлучно је
одбио да га успут вратим натраг у родно село, има он још
овдје, код Малог Стевана, пуно посла, мора старцу помоћи око новог плота, погледати да ли се његов стари хладњак може поправити, а мора се попети и на кров и окренути антену коју је окренула посљедња олуја. Велико ти хвала
на свему, али иди ти само, вози, не губи више вријеме на
мене, само вози полако, испратио ме је у Стеваном дворишту и, као да не знам правац, упутио према аутопуту.
Свог јањца за Први мај, међутим, нисам дочекао.
На пропланку изнад нашег села, на утрини коју је прије тога стотинама пута мој кумић прешао са својим стадом
оваца, ујутро и навече, на повратку у тор, једнога дана (или
ноћи, свеједно) неко је (никада се није сазнало ко) сам или
удружен с другим злицама, из чисте обијести, из мржње,
зависти, злобе, такође – свеједно, посадио мине, и бређе
овце су, раскомадане експлозијом, одлетјеле у небо. Баш у
небо, кажем, јер сам га видио, пјегавог младог овчара који
са запрепаштењем гледа како му се стадо, у вртлогу засљепљујућег бљеска, одједном издиже изнад тла и, раскомодано, пада у први снијег. Видио сам га, понављам, како га, залеђеног стравом, без капи крви у образима, са свих страна
засипају окрвављене пахуљице вуне.
Нисам од њега, од других сам чуо да је отишао у Србију.
На телефонске позиве у завичај нико није одговарао, ни
мој професор Ловро чији сам број упорно окретао. На концу сам, не сјећам се више од кога, дознао да је Професор,
неколико мјесеци прије тог догађаја, сахрањен на мјесном
гробљу, (у селу до нашег, бившег), са свим почастима које
му припадају.
Тамо, у Србији, ако сте стигли до краја приче, Мирко се
није снашао; мој кум Драган, његов отац, усахнуо је у избјеглиштву, кума Мара, такође, а жена његовог покојног
брата је нашла добар посао у некој болници, па се он, у граду превеликом за његов поглед, нашао сувишан, непотребан.
Сада је мој кумић у Аустралији, или је на Новом Зеланду, не знам.
Све сам већ покушао, писао сам на све стране, путовао
сам и у завичај и распитивао се код ријетких повратника,
махом старица и стараца, али ми они ништа поуздано о
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њему нису знали рећи, и нисам се домогао праве информације, оне којој бих безувјетно повјеровао.
Што се мене тиче, одавно су ме, при првој реорганизацији Клиничког болничког центра, отписали и послали у
заслужену мировину, како се овдје каже. Пензија није велика, али се од ње, уколико је добро распоредите, даде дочекати сљедећа. Имам своје паркове, пажљиво се загледам
у излоге радњи, не прође ни дан а да се нека од њих не затвори, а отвори нова, не плашим се гужве и гунгуле, свраћам и до тржница, до Кватрића и Долца, најчешће, уљудно
комуницирам са својим сусједима, али заправо сједим у
фотељи и гледам телевизију. Док одсутно зурим у слике које не разазнајем, и које ме уопће не занимају, замишљам
свог кумића уз стадо оваца, другачије га не могу замислити,
како ми с другог краја планете домахује и довикује:
Здраво да си ми, куме докторе!

ПОЕЗИЈА
Томислав Мијовић

САЧУВАНО
Кључић који се браве и не сећа
А и та брава више не постоји
Па два новчића дуго неважећа
И спајалица што ништа не споји
Лепе навлаке разних оловака
У којима је срце осушено
Црвена значка звезда петокрака
Плаво стакленце сјајно избрушено
Џепни календар из минулог века
Кад се нудило заносно лудило
Хтело и могло и преко препрека
Тада се вредно олако губило
А дрангулије нису себе дале
И безвредне се досад сачувале

КАВЕЗИ
Сјајне сребрне па и позлаћене
Нуди продавац кавезе-крлетке
За лепе птице још неухваћене
Којих и нема или су већ ретке
Док чека купце дрема и одмара
Над једним малим кавезом се пригне
У ком миш бели трчкара трчкара
Тамо и амо а нигде не стигне
Као украсе сплетене од жица
Изложио је он кавезе разне
Без шароликих птица певачица
Нуди и зна продаће и празне
Да они који живе у кавезу
Имају и свој кавез у кавезу

СТАРАЦ И ПАС
Умиљава се старцу додворава
И унапред се слади облизује
Да оглодано и он оглодава
И рска кости и срж усркује
Све у сласт смаже па и огризине
И ишчекује нову милостињу
И узајамну доброту близине
Уз оронулог старца сиротињу
Незавезани а везани судбом
Изопштеника друштва и чопора
Супротстављени свему спрегом чудном
Не пружајући никоме отпора
Дању и ноћу у свом малом кругу
Деле топлину залогај и тугу

ХРАНИЛАЦ ПТИЦА
Усталио си зими на балкону
Да храниш птице врапце и гугутке
Оне долете захвалне поклону
А и ти њима за драге тренутке
Свакога дана мрзле шћућурене
Сачекују те с видним нестрпљењем
А онда живну све узнемирене
Обрадоване пшеничним зрневљем
Ти тако храниш птичји сапатниче
Уз навикнуте да им храну нуде
У себи гладно и промрзло птиче
Од оног јутра када те не буде
Твоје ће птице бити ту данима
Ко да су с тобом а и ти са њима
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ПРОЗА
Ратко Дангубић

КАКО СУ СЕ ЗАВОЛЕЛИ
ГУДУРА И КЛИЗА
Т

ај Јоксим уме да прави несносну буку док прича, а зна да
буде умиљат, па се код њега смењују реченице неописиве
лепоте и опорости. Утишао је одједном народну музику на радију, погледао сувозача, слегнуо раменима и осмехнуо се: Мирно, Србијо. Тога дана добио је унапређење, за коју недељу одлази у централу да ревидира пројекте копова, па је весео више
него иначе. Некако се благо протегну, пређе погледом преко
мрке линије усека, налик на добош торту, па упали ауто и крену. Наставио је да обилази коп у блатњавом џипу. Волео је да
говори о људима и славујима, једнако ширећи ноздрве, као какав узнемирен коњ, а данас је поред себе имао и мирног пратиоца. Јоксим је рударски инжењер боље врсте, зна раднике на
копу и они њега, некима довикује, другима одмахује, с трећима се гласно смеје. Седећи у пространом џипу, с наглашеном
достојанственошћу, изгледао је к’о господар ове велике рупе из
које се вади угаљ. Некакав тамно-наранџасти, велики ланени
шал, немарно је омотао око врата и једним крајем га пребацио
преко леђа; по облачењу се увек издвајао од других. Није волео
да ставља кацигу на главу, па се наплаћао казни разним инспекторима. Рудари на отвореним коповима припадају посебној врсти радничке аристократије, рекао је. Напоредо са џипом, кретао се дуго и велики кер, луталица из неког од околних села, који није одустајао, и непрекидно је лајао док џип не
застаде код једног багера, а Јоксим викну: Добро је, Гудура, добро је. Сматрајући да је сувозачу довољно показао колико је
близак рударима, само је рекао: Гудура. Изгледало је као да је
похвалио овог багеристу на великом багеру, јер му је овај одмахнуо са одобравањем. Нису они јамари, ни налик на оне пацове у канализацији, рекао је доктору Јакову који је седео поред њега. Од када се зна за Колубару, овде рудари живе богато,
имају домаћинске куће и амбаре. Његова прича о Гудури је била лепа и, учинило се доктору Јакову, непосредна. Овај Гудура
је из куће која је дала већ две генерације рудара, плус два ратника на Солунском фронту и једног носиоца Карађорђеве звезде; зидови су им у оним умноженим кућама уз Тамнаву око
копова, пуни стидљиво урамљених одликовања, диплома, захвалница рудника и ватрогасних друштава, па и ансамбала народне музике. Добар је човек Гудура, рекао је неодређено Јоксим, и волим што не меље много језиком. Поред Карађорђеве
звезде јунака Крстивоја, ту је и кристални бокал који је Крстивојев брат Милан добио од Краља Александра као најбољи
стрелац у пуку на такмичењу у Словенији, а сада га чува Гудурин деда; није Краљ награђивао било кога. Доктор је рекао како се прича да су најбољи рудари они из Вреоца, али Јоксим се
смеје и вели: Нису, има само оних који хоће да нас посвађају.
Али, истина је, поред рудара ни други који раде у копу и око
њега не живе лоше. Тада је Јоксим у разговор уплео и девојку
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Клизу, без камуфлаже, директно. Трунио је о правој љубави,
као из руских филмова, уносио је и мало шале, измотавао се. И
тако је некако испало да је ова сага о Гудури и Клизи постала
посебна врста јавне тајне, мит. Клиза је радила у великој кантини уз коп. Гудура је једва чекао, пронео се у оно време глас
међу рударима, да дође време за оброк, заљубио се, како Бог заповеда, у лепу Клизу. Поседовала је неки осмех, какав може да
се наслика на сваку шољу из које се пије чај. Некаквом невидљивом снагом је срце вукло Гудуру према Клизи. Топла прича је летела, као на крилима лептира, цик-цак, са цвета на врљику, са врљике на маслачак. Клиза је имала необично умиљат глас и Гудура би појео и похован гумени опанак из њених
руку. Намерно је, иако гладан као вук, стајао у ред последњи,
да може с њом да проговори коју реч више, док се с тацном
креће од супе до салате, од салате до натур шницле, од натур
шницле до штрудле с јабукама, од штрудле до касе. И сви су
на копу разумели узроке радости стидљивог Гудуре, али су се
правили невешти да не примећују његову патњу, љубавне јаде. Та јела у кантини су се Гудури чинила необично укусним, а
понекад је колач или питу остављао за касније, када се врати
у своју собу у хотелу за самце, јер је код својих у село уз Тамнаву одлазио једном у месецу, да им однесе мало пара и да му
мајка или сестра оперу и препеглају преобуку. Понекад му је
Клиза додавала и по два колача и по два осмеха, мало говорећи, више га гледајући. Само родитељи какве је имала Клиза
могли су имати овакву лепотицу, рекао је Јоксим. Нису узалуд
у кантину долазили и момци из великих радионица да виде
ову лепојку, па је било и оних који праве оне лаке цигле. Инжењеру Јоксиму се чинило да је ова љубав не само као оне на
филму, већ као да је и за какву књигу, коју би неко морао да
напише. У овој се причи нико није тукао за слободу, није било
револуција, ни парола, ни топова и мачева, преврата и мртвих,
сакатих повратника из рата. Но, о једној ствари је и судбина
морала јасније да се изрази. Гудури је највише бриге задавао
неки Сима, који је био багериста као и он, јединац из богате
породице, из села Бргула; могао је на Клизу да стави кило дуката. Удварао се Клизи да сви виде, али Клиза се увек најлепше
осмехивала када сервира јело Гудури, казао је Јоксим. Доктор
Јаков је некакав доктор за екологију из Земуна, и није никакав
доктор за плућа и леђа. По виђењу Јоксима мало нагиње на
мушку страну, прилично је мек и утегнут мирисима. Не зна
због чега овако искрено и отворено говори овоме странцу о
једној љубави уз Тамнаву; или је, ваљда, боље говорити странцу, они мање разумеју ствари, мање завиде и касније мање додају и питају. Тако је Гудура замишљао Клизу у својој самачкој соби, насмејану и зајапурену, узбуђену, али некако га је било срамота, док се не венчају, да је замишља голу, смејао се Јок-

сим који је и у Београду, на факултету за рударство, важио за
слабог песника и доброг женскароша. По њему, рудари живе
као једна сложна породица и нема међу њима некаквих посебних трзавица на копу, а овакве љубави се, каква је била између
Гудуре и Клизе, сматрају нормалним. Гудура је био чувен по
својој тачности вођења кашика багера по слојевима; нико као
он није умео да одвоји јаловину од угља. Тамо где су други багеристи успевали једва да одрже квалитет угља да може да се
баци на траку, он је успевао да одржи средњу вредност, и ово
је код пословођа сведочило о одличном раду Гудурином. Отуда и онај Јоксимов поздрав Гудури када се зауставио са џипом
на педесет метара од багера: Добро је, Гудура, добро је. Нарочито је Гудура био чувен по послу на местима где се глина
одваја од угља. То му је донело и некакво признање, а тек је
био напунио двадесет и седам. По природи је весео, али тврд
као кремен и стидљив, спортиста, играо је рукомет у рударском клубу „Колубара“. Јоксима и Гудуру је, није то крио пред
овим странцем, зближила љубав према пецању. Отуда он оволико зна, оволико прича о Гудури и Клизи, отуда у причи оволика симпатија према срећним људима. Није сигурно како је
до овога дошло, али један дан је Гудура договорио са Клизом
да оду у биоскоп, давао се неки руски филм о оном сликару и
иконописцу Рубљову. За Гудуру је ово било сложеније од вођења кашике багера на копу, и треба да буде разумљиво да је
тако, јер Гудура није имао посебног искуства у завођењу и љубави, признао је Јоксиму. После биоскопа кренули су у посластичарну „Два бела голуба“ на колаче и кафу. Клиза је ситно
корачала поред њега; секирала се, ваљда, што је обула штикле,
а није била посебно вешта да хода у њима. Гудурина плава мајица била је мокра од зноја, а образи црвени од узбуђења, било
га је срамота да скине карирани сако. Клизи се филм много допао, а Гудура, који је увек волео да страх и незнање задржи међу зубима, је рекао: Мени се допало што се не кољу зубима. Гудура је био задовољан какав је утисак произвела његова мисао
на Клизу, и некако веселији и мирнији, отворио је врата посластичарнице. И овде се за Рубљовом затворише врата, рекао
је једном Јоксиму када је из воде извадио шарана од два кила.
Осим њих, у посластичарници је било троје гостију, запамтио
је. Два војника и нека старија жена, забрађена марамом, која је
ко зна колико дуго седела уз чашу бозе. Клиза је запала за око
и војницима и забрађеној жени. Она је својом појавом могла
да заустави дах и пуку војника, рекао је Гудура. Подузимала га
је нека дрхтавица када би говорио о Клизи, такав је Гудура.
Узели су се наредног пролећа, тек је трешња била процветала,
купили су стан на кредит у Лазаревцу, помогли су и њени и
његови да га напуне. Изнад копа је небо сада било плаво, без
облачка, и Јаков се чудио како туђа прича уме некога да узме
под своје. Јоксим је био кум на венчању. Признао је Јакову да је
и он био помало заљубљен у Клизу, али није имао Гудурину
лепоту и стаменост, карактер. Тако им се, једва да је прошла
година од венчања, родио први син Михајло, па онда и други,
по ономе носиоцу Карађорђеве звезде, Крстивоје. Слатко завидни Јоксим ће задиркивати Гудуру и причати пред Клизом
да се она удала за Гудуру јер није хтела да иде у богату Симину
кућу до које ће кашике багера да дођу за коју годину, а била је
и близу гробља које мора да се прекопа и пресели. Костуре кућа без крова и ово гробље Јаков је видео на фотографијама које је добио да уради пројекат озелењавања околиша. Хајде да
јашемо, рекао је Јоксим Јакову, окренуо џип на другу страну,
затрубио и забацио велики шал преко рамена, тебе сигурно траже геодете.

Бранислав Вељковић

ВЕРУЈЕМ У ОНО
ШТО МЕ ПЛАШИ
Осваја, остављајући да верујем у оно
што ме плаши.
Са оне стране ваздуха додирујем је
стакленом стварношћу, додирујем оним
што ме плаши.
Додирујем асфалтном измаглицом.
Додирујем растом брзих трава.
Главом зароњеном у воду додирујем.
Додирујем речима. У капи кише распрскавају се.
Почињем да верујем капима кише да је
додирујем.
Мириси њених унутрашњости око њене
спољашности круже.
Миришем је погледом.
Љубим бубама које оставља у мом стомаку
као тиху везу између њених излазака.
Додире моје уместо хаљина носи.
Пази ли кад ветар дуне.
Недостају дани у којима живимо,
дани у којима не живимо,
док уличним погледима дише.
И док је кроз стаклену стварност додирујем
додиром ћошка иза којег замиче,
без речи устаје,
без речи објашњава свој сан,
без речи изласке на себе облачи.
Без речи посматрам две њене неизговорене
речи,
две речи, много реченица.
Са оне стране ваздуха излази без смирења.
Са оне стране ваздуха, стаклена стварност
помера ме с места и још по једну,
качи о рамена.
Ово није за биографију.
Ово, нисам ја. Ово, није песма.
Ово није. Ово није. Ово није.
Ово су речи што као приказе на гранама чуче,
иза стаклене стварности која ме додирима
својим плаши. У сутрашњим,
нашим разговорима.
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ПОЕЗИЈА
Стеван Тонтић

НЕЗНАНИ ГЛАС
Из мене се све чешће јавља
Неки незнани, туђи глас,
Ријечима светих и јеретичких списа,
Час мудрих час заумно мрачних изрека
Из свог подземног легла.
(Настрану бомбастични слогани из штампе.)
Рјеђе се излије каквим заборављеним напјевом,
Тужним, дабоме, мада би ме радоснији
Још увијек малчице дигао с тла.
И не јавља се он само у часовима самоће
Да би разбио самртну тишину
(Доказујући – коме? – да смо још живи),
Већ и на јавним мјестима,
Тако да се људи окрећу за мном,
Чудаком који не зна гдје се налази,
Испалом из захтјевне душевне равнотеже.

У мјесту мог наступа не постоји ни Интернет,
Тако да сам потпуно изгубљен,
Стропоштавам се у црну космичку јаму.

Раније је гунђао против државног криминала
И суморних животних изгледа нације,
А сад се устремио на моју маленкост,
Којој се тај илегални, подрумски подстанар,
Заиста већ наврх главе попео.

НОЋНА МОРА С ЈАВНИМ
ЧИТАЊЕМ ПОЕЗИЈЕ
Амиру Брки

С времена на вријеме прогони ме сан
О сопственој недопустивој заборавности
И то само у ситуацији
Кад треба да јавно читам своје пјесме.
Непосредно пред наступ откривам
Да нисам понио ни најмању збирчицу стихова,
А ништа не знам напамет.
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Распитујем се за најближу библиотеку
Која би могла имати нешто моје
(Мада сумњам, посебно ако се поетско вече
Одржава у каквој вукојебини)
Па безглаво трчим да штогод нађем
И пред публиком се некако спасем.
Позовем ли телефоном жену да ми издиктира
Љубавне бар пјесме њој посвећене,
Моја се диктаторка не сјећа тих „глупости“,
Ил је у злу часу нигдје нема.

Што је најгоре, воли да изокреће
(Попут каква намћора од критичара)
Смисао оног што мислим и говорим,
Настојећи да ме јавно раскринка
Кад год му се укаже повољна прилика.
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У паници се хватам за главу заборавног идиота,
Који никако да научи лекцију
Из претходних снова.

У главу ми већ бубњају питања из публике:
Какав је то вајни пјесник
Који ништа своје не зна напамет!?
Биће да ни сам не држи до тога што пише,
А ипак се усуђује да ко најгори мутавац
Изађе на бину с микрофоном.
Тако недавно, 15 минута пред наступ
У завичајном граду који чезне за стиховима,
Откријем да, авај, ништа немам,
Те одлучим да отрчим до родне куће
Удаљене 16 километара,
Не бих ли нашао неку од књига
(Свеједно што их тамо никад није било),
И појавио се на свечаности поезије,
Мени у част заказаној.
У сну сам, изгледа, добио крила
И муњевито доперјао до сеоске куће
(Свеједно што је у посљедњем рату спаљена),
Ископао из баште свитак својих рукописа

(Не знам откуд су се нашли у земљи);
Било је већ тачно 20 часова,
Кад је моје славље требало да почне.
Видјевши да ћу, ма трчао од Болта брже,
И брже летио од арханђела Гаврила,
Добрано закаснити на своју представу,
Помислих да узмем такси, иако га у том
Сад мртвом селу, нит је кад било нит ће бити.
Уто се на крову куће у ватри појави мој отац,
И кад му довикнух у какав се јад заглибих,
Рече да сам залутао у други свијет,
Гдје су и такси и поезија непознати појмови,
И испрати ме с крајње сажаљивим смијешком,
Да би га већ пламен с кућом прогутао.
А ја се на врхунцу самопроклињања
(Уз то још страхујућ да својe заборављено благо,
Ту златну полугу, испод пасјег сугреба ископах),
Тргох из своје ноћне море
И једва спасих од бруке пред публиком,
Наоштреном да ме исмије као лажног пјесника.

САН О ЖЕЖЕНОМ ЗЛАТУ ПОЕЗИЈЕ
Младић који се опијао стиховима
Почињући грозничаво да и сам пише,
Прегав да прокљуви све тајне Поезије,
Доби једнoм, у сну, поруку Одозго:
„Твоје биће мој је сасуд на земљи
У којем се жеже злато поезије
И вјерном народу мјесто хљеба даје.
То је твој животни позив и задатак.
Прерађиваћеш и враћат оно што сам ти
С благословом у мајчиној утроби убризгао,
Враћати као што све моје враћа:
Змија, на примјер, отров лучи,
Опојан мирис ружа.
Рај или пакао слиједи ти
Након завршног полагања рачуна.“
Занесен позивом божанског алхемичара,
Отад је годинама даноноћно бунцао
С неком нездравом ватром у себи,
Будећ се с укусом пепела у устима.
Сад се већ према гробу котрља,
Сличан слупаној, прогорјелој канти
У којој је све сажежено
А злата ни за лијека.

НЕОСТВАРЕНИ ПЈЕСНИК
Понекад му попут муње сине
Идеја велике, генијалне пјесме,
Али он тај бљесак смјеста „гаси“
Из страха од силне грмљавине,
Страха од наглог пролома неба,
Па пјесма умре са тим треном.
Тек, зањише јој се зелено класје
Које му се у души чак зазлати,
Само што никако неће да сазри
И буде свечано пожњевено.

СУСРЕТ НА МОРУ
Сретох на плажи, након много љета,
Живолазног старог знанца.
Некад је што љубавне што домољубне
Строфе за разглас писо
И поштено знао да петља.
Испили ли се човјек од петљанца?
Пита: „Како је у мом бившем граду?“
„Па ето, живи се, богу хвала.
А овдје пливам, читуцкам у хладу,
Прође и покоја лијепа жена...“
„Не бих се“, вели, „нипошто вратио,
Ратна ми сјекира у мед пала!“
Животом се у сусједној земљи слади,
У објема бави дилањем дроге.
(Одбих љубазну понуду хашиша.)
„Пјесници“, каже, „немају лове,
Ал зато за њих и у пропасти
Будућа слава ради.“
Журно се опростих од бившег поете.
Пошто промрсисмо „све најбоље“,
Поздрави ме златном ланчугом о врату,
Прсима у раскошној тетоважи.
Рекох у себи, помало злобно:
Овај ће шаров свршит под кољем,
А сад скровито мјесто потражи.
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ПРОЗА
Небојша Ћосић

ПРЕТПРАЗНИЧКА ШЕТЊА
Р

азвесели се! У жижи града око тебе све буја. Свуда људи
ничу из асфалта и расту на тротоарима. Саобраћајне хидре и полипи формирају се иза хоризонта, далеко иза њега,
тамо где је море. Ено једне, помаља се на врху планине окупане сунцем. Блештава возила спуштају се низ њене падине и уливају у град. Друга долази из правца умирања сунца,
а са југа стиже многоглаво таласаво кретање зачето у далеком Солуну. Зашто си у градској хитњи ти потиштен, тако
безвољан и тром? Како би било да се обратиш лекару, да,
озбиљном, проседом господину повериш своју тугу, тај
умор и осећање изопштености. Јер ти не дишеш у празничном ритму масе.
У сусрет ти долази познаник.
Убрзаваш кораке и скрећеш. Као журиш, одједном журиш, јер си се сетио важног састанка. Састанак можда и није важан, скуп неће приметити твоје одсуство, али хиташ
као да ти живот зависи од тог састанка. Међутим, нема никаквог састанка. Измислио си га непосредно пре мимоилажења са познаником као изговор. А он те није ни приметио, руке овијене око струке једне лепе и насмејане жене,
док се ти сам пробијаш кроз градска изненађења.
Развесели се. Приреди гозбу за породицу и пријатеље!
Имаш разлога. Ускрс ћеш провести у Јерусалиму, а колико
јуче, пре недељу дана, док си максимално концентрисан
посматрао како сунчеви зраци умивају букете плавих и белих јоргована на канцеларијским тапетима, на раме ти је
слетео голуб писмоноша и уручио ти отказ. Твоја канцеларија више неће бити твоја, досула је со на љуту рану мајчински забринутим гласом правница. Њену квадратуру и
кубикажу испуниће нови намештај, нека друга акта и други људи? Не, неће је нико после тебе заузети, рекла је. Ни
твој, ни њен радни простор, као ни простор осталих службеника у државном телу, неће наследити узурпатори, новопридошли и орнији чиновнички апарат. Цело наше вишеспратно, местимично кристално државно здање одлази
у прошлост, неуморно је циркулисао шеф ресора кроз
спратове, од гнезда до гнезда. Голуб писмоноша је свима
слетео на раме са истоветном, фаталном вешћу. Вишеспратницу ће челичне кугле и маљеви дезинтегрисати до
најфиније прашине. На њеном месту из нових темеља испловиће здање другачије намене. Сви сте, неколико хиљада
вас, сада већ бивше радилице и погонски мотори империјалног брода, позвани на свечани почетак рушења доскорашњег радног огњишта.
Зато приреди гозбу, богати човече, у знак сећања на бивши посао и бившу државу, у сусрет новом послу и новој држави.

/24/

КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.140–141

Без топлог целодневног окриља местимично кристалног
државног здања, без сунчевим златом умиваних тапета, сасвим је разумљиво твоје осећање безутешне самоће. Познаник је загрлио лепу жену. Око тебе плима младости сеје жагор, смех, бесмислице. Једре дојке, набубреле, кармин усана,
проносе славу пролећних дана, а ти себе затичеш подбулог
и проћелавог пред излогом ципела, не, то су спортске патике, беле, патике жуте, светлеће, шљаштеће, веју из излога у
твој укочен поглед. Одатле веју младост и енергија на самоћу и нелагоду, на осећање тескобе и неприпадања градском
вртлогу. Бесмислица! Родио си се у граду и откад знаш за себе, знаш и за њега и за све промене у његовом крвотоку.
Како би било да се уместо до стаменог, проседог и ауторитативног доктора који ће ти после твоје и своје тираде
преписати шаку таблета, шарених као и спортске патике,
упутиш према реци и окупаш у њој? Неће бити речи о покушају самоубиства утапањем. Знаш да пливаш, спорије узводно, брже и опуштеније низводно, што је и логично кад пливаш у реци. Није нимало наивно и неумесно упоређивање
пливања у реци са пливањем кроз реку живота. Ти си добар
део животне руте већ препливао. То ти каже и супруга. И
као да назиреш крај пута. На крају стазе голуб ће добити обличје анђелка са поруком: – Време је да те одведем у нову башту. Обично тако бива, најпре си сувишан у државној палати, затим у породици, најзад на свету. Када стигнеш у нову
башту, имаћеш довољно времена за њено упоређивање са
претходном, овом кроз коју усред мноштва ходаш сам.
У сусрет ти иду световна и духовна власт. Световна у лику
и оделу градоначелника, духовна у лику свештеника дуге црне браде, у мантији и са крстом чија се тежина судећи према
свештениковом повијеном стасу приближила тежини крста
коју је Син Божји изнео на Голготу. Непосредно иза њих ствара гужву и помало карневалски забавну атмосферу трећа, медијска власт, са својим нотесима, камерама, блесавим питањима... Градоначелник гура дечја колица, свештеник сопће
под крстом, новинари укрстили микрофоне као ратници копља на бојном пољу. Судећи по градоначелниковим годинама, претпостављаш да се у колицима налазе син или кћерка,
према тим истим годинама, што да не, тамо може бити разбашкарено унуче световне власти. Били су на церемонији дететовог крштења? Или, по лепом дану први човек града одлучио је да се надише градске гужве дуж главне артерије? Или,
власти делом показују начела симфонијског односа власт
плус власт плус информација? У библијска времена за ово
треће изборили су се махом пророци. Али, када си се приближио, видиш да у колицима нема детета. Грађани прилазе и
убацују новац. Према натпису на куполи колица схваташ да

власти сакупљају прилоге за довршетак Храма сазданог на локалној Голготи. Уистину, када ће се завршити и може ли се
уопште довршити то здање? Градња Скадра на Бојани је после низа средњовековних објективних тешкоћа, каже стара
песма, настављена и Скадар је данас релативно изграђен. Само, да ли се било шта што човек зида на овом свету, одиста и
доврши? Одговор је, признајмо, у великој мери одречан.
Одједном, спазиш познату фигуру која те може лишити
осећаја самоће у вавилонском метежу. После познаника кога си избегао, градоначелника и колица у која си убацио
златник и ваљда два-три бакарна новчића, у сусрет ти долази, нико други до твоја госпођа: по сунчаном дану лако обучена и румена као јесење позне руже. Изненађење сусретом
је обострано.
– Изашао си у шетњу?
– Предиван дан!
– Него... оно о празнику у Јерусалиму... да ли си озбиљно
мислио?
– Озбиљно. Вреди видети Свету земљу, зар не?
– Не кажем да не вреди... само, прелистала сам понуде
агенција. Папрено је скуп тај ходочаснички туризам. А ми
немамо тамо никог свог.
– Рекли смо да вреди отићи. Што се тиче ближњих, пријатеља, колико смо ми Христови ближњи, толико су, верујем, и житељи Јерусалима. Према томе, не брини за родбину.
– Слажем се. Само, кажем, скупо је. Христ је, како оно
беше, са пет риба нахранио пет хиљада људи, а ја бих за те
наше паре могла ускршњим јајима да снабдем целу зграду.
– Ма, пусти.
– Ех, кад смо већ код светлих тема, знаш ли где сам затекла наше кућне свеце? У парку поред трамвајске окретнице.
Стеван, по обичају, седи са старијим и озбиљним људима,
пије пиво и жустро расправља о политици, историји... спорту. Допао се једном адвокату који му је понудио пробни рад
у свом правничком тиму. Мислим се, лепа прилика да се покаже. А мала? Мала је гимнастичко чудо. Да си је видео само. Она се на дрвету забављала са мајмунчетом, слатким павијанчићем њеног узраста. И како се мајмунчић премештао
са гране на грану, исто би урадила и она. Просто да не знаш
ко кога ту имитира. Стеванови ортаци нису могли да нахвале њену моторику, што рече један од њих, ваљда, бивши боксер, мала поседује натпросечну моторичку интелигенцију.
Ах, ти мали вампири...
Зловоља, о, велика зловоља обузела је твој дух. Помало
те разумем. Како да се развеселиш поред фантазмагоричне
плиме мисли у којима се калеидоскопски смењују слике земљиног шара са замућеним сликама оностране баште, поред мисли у којима упоређујеш различите вредности, и вагаш их, рационална душо, истовремено бивајући свестан
док корачаш према реци да те сваки завеслај кроз животну
матицу приближава звонима која нећеш моћи да чујеш.
На неки начин ти се дивим. Потребна је олимпијска надмоћ да би се мирно прихватиле чињенице о креативној
дезинтеграцији, о смрти државе, напокон о извесности путовања са анђелком/павијанчићем, сада, усред вреве пред
празновање Христовог Васкрснућа и уочи дефинитивног
доласка Његовог царства коме неће бити краја. Да ли ће и
у Његовом царству, питаш се, река увек нешто носити,
увек нешто односити? Муљ, песак, бисере, и отпад,
сав тај људски отпад.

Семир Авдић

ВЈЕНЧАЊЕ
Раскрижје у два реда
Испред судбоносног ДА
Младенаца на тераси је
Одраз среће у конфетима
Црвени салон је само дио
Протокола у којем се задесиш
У згужваној кошуљи, а
Калорије канапеа су одвећ
Одмјерено одбројане
Засићена маса угљикохидрата
Чека поноћ
Дио је протокола
Плес одиграва кораке
Сто број осам мук
У жамору пјесме народа, I phone-ова и
Младенкине вјенчанице
Газила је латице руже зарад церемоније
Младожења је ипак опонашао вокале пјевајући
Док је нијеми блиц хватао осунчане очи среће
Шве’ски сто
Озрачје прозрачне гомиле костију
Које нужно заријеш у грло прекраћујући
Сваки неправилно наглашен глас
Јер ту си да славиш пјесму о волидби ближњих
Чију судбину благосиљаш без поговора
Глумиш Рудолфа Валентина седефастог лица
Купиш свој шешир са пода и позиваш такси
И у замаху бјесомучног ишчекивања
Одлазиш без кравате у свијет
Ненаглашене властите љубави
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ПОЕЗИЈА
Андре Шинкел

СЕДАМ ПЕСАМА
MORITURI

ВЕЧЕ НА ПЛАЖИ

Жута мјеста опјевају мртве:
Посивјела лица, станови помоћни; –
У кућама се шкрипећ ријечи врте,
Као шанчеви од прућа ноћни

Сумрак бљедожуте поздраве шаље,
Уши звук воде четкајућ притиска;
Морски мост мами ноге даље,
Дуж обале се народ тиска.

Држе нам се тијела, раскомадана
Оштро. Ране сад леже сијајући,
У преливу тек, свака спљескана –
Отпадак битке, у кругу лутајући

Шиба трепери, брод даље вуче
С дашчаног мола тек изграђена –
Валовље понеку звијезду свуче
Ко благо неко до самог дна.

Шуњају се бесани – узеше им сне –
Кроз клисуре вике и дерања,
Кроз дворишта, подруме, раскрчене
Улице, на мјеста свога посвећења –

Пецарош овдје не пеца залудно,
Знајућ погледе које сам привлачи –
Иверци настоје поштено и трудно
Премали да буду, што слободу значи.

А тешка вјешала све крцкају
Воштано крута, блиједа из ризница,
Гдје на свјетлу прозвани чекају,
Пјевајућ о жутом – мјестима мртваца.

Сваки смуђ овдје „лудвиг“ се ваби,
Лобања му ударним валима броди;
Вјетар немарно туристе дограби,
Црно расположење влада у води.

ИЗГЛЕД
Стартује већином с великим надањем
Живот богат, смислен, свуд код куће;
Отворено осјећаш и видиш стање
И заљубљен си у могуће.
Брзо се пробијаш, даш импулс нови
Свјетској збрци, дахови ти надмени –
Ал не успијеш, ушуњају се снови,
Неугодно каљугом испуњени.
Љубав се копрца у полусивој зони,
На крају нестане чак и љубави;
У оној клопци сам собом звониш,
И лочеш без двије чисте у глави.
Тјеши те: неко вријеме умјетности,
Наслађује те: нека зеленила мрља, –
Уз то иде старост што те жалости
И журно те у гроб откотрља.
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ИЗ РЕВИРА НИЛСКОГ КОЊА
Нилски коњ је звијер-громада,
А два: дебеле животиње;
Па кад их погледаш одзада,
Биће да ти се четири чине.
Они као јаје јајету личе,
А два се нашла у средини –
Шест коњских трбуха промиче:
Одјекују кораци њини.
Па кад их погледаш одзада,
Ликуј и весео буди,
Јер срџба им у опасне спада
За мале звијери од људи.

ПЕДЕСЕТПЕТИ РОЂЕНДАН
Шта нам од сеоске државе треба
Остат да виси попут бубуљице?
Године и обећања до неба –
Танко дјело Карла Микелице.
Остатак идиле што пропада, –
И док се чуло балавчево драње,
Хук који од страха напада
И Мандељштаме ко стоку жање.
Понека пичкорупа необријана,
Што Реслера на небо диже;
Јер имаше љубав и бољих дана,
И сложно стајаше дирек – уже.
Ах, та и сад растргана груд,
Пјена, варка, штампа што хушка;
Сан о рђи и с курвама блуд.
Прашина: Милкеова гнојна њушка.
(Гинтер Реслер био је врло познати акт-фотограф, а Ерих Милке
министар државне безбједности бивше источноњемачке државе.
– Прим прев.)

МЈЕСЕЧЕВА БАШТЕНСКА ПЈЕСМА
Настављамо пут, мами нас залеђе,
У даљину се наших снова броди:
Ми смо: ућуткани, плаво звијежђе
Окреће се у лањског снијега води.
Булбул се и ноћни цврчак гласе,
И велики славуји цвркућу гласно –
Мјесец излази и: огледа се
У бљештању твоје коже, јасно.
На води боје које се жаре,
Мамиш ме у црно – њежна ти чарка;
Бркати се шарани ваљају сред баре,
И буку прави птица наочарка.

РАЈ И ДЕМОН
Демон брекће, даље се размеће,
Ношен морем што се пјенуша;
Талас фркће, оплата лијеће –
Пуца око нас то мјесто душâ.
Не сумњаш шта несрећа вуче,
Док уживаш дјелајућ, слијепче! –
Вани море о гребење туче,
Бјесни усуд, котрља се, тече.
Разбијена воденим зидовима
Мјеста која небо створи;
Потресен обалским лешевима,
Зов се мртвог дјетета ори.
С немачког превео Стеван Тонтић

Андре Шинкел (Аndré Schinkel) је рођен 1972. у Ајленбургу (Саксонија), живи у Халеу. Један је од запаженијих немачких песника сада већ средње генерације. Уредник је часописа ODA („Ort der Augen“), који повремено објављује и јужнословенске песнике. Аутор је
већег броја песничких књига, а пише и есеје и прозу. Добитник неколико књижевних награда.
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ПРОЗА
Аднан Репеша

СНИЈЕГ
1.
Почетком фебруара пао је снијег и чинило се као да ћемо на један дан побјећи из властитог живота. Буљуци дјеце до подне су дизали дреку, да би пред сутон, сузних
очију, образе припили прозорским окнима. Било је нечега, као из властитог дјетињства, пресликаног у том призору.
Допадала ми се та изненадна отуђеност којом ме снијег
ослободио свакодневнице; тај осјећај неморања којему се
могу препустити. Допадало ми се размишљати о другим
стварима, рецимо о Нервалу; да ли би пјесник потакнут
идиличним пејзажом, коначно успио свладати меланхолију.
За седам, осам дана, колико је снијег падао, град су задесиле четири смрти. Превише, чак и за много веће средине у којима људи имају привилегију не познавати туђе несреће.
Између спорова које старији воде око тога како овакав
снијег није падао још од Шотриног филма, испраћам џеназу. Спуштам руку на незнанчево раме и кажем: „Не памтим
да сам ово доживио нити онда када сам с Хемингвејем походио врхове Килиманџара“. Гледам како се према мени
окрећу два наборана старачка лица. У њиховим очима назирем сасвим изражајну присутност сућути. С глава смичу
француске капе и поглед пуштају низ колону. Преко усана,
једва чујно, преваљују: „Штета, млад човјек.“ Младић којему сам покушао дочарати љепоту јутрос прочитане књиге,
пажљиво, уз збуњен осмијех, скида моју руку са свога рамена. Затим пружа корак и нестаје у гомили. Каткад се
окрене да би, широм разрогачених очију, потражио луђака у мени.

Гужвамо се испред камена мејташа. Равнамо сафове.
Сандук, прекривен зеленом чохом, лежи испред наших погледа.
Хоџа посредује између нас и Бога. Каже: „Овај снијег
само је кушња на коју нас Свевишњи ставља.“ Испред мене, у другом сафу, стоји човјек. Гледам равно у његов потиљак. Он се на хоџине ријечи, премеће, с једне ноге на другу;
као да ће сваки трен изгубити абдест.
Људи иза мене занемарују правило о скрушености које
се подразумијева у оваквим приликама и роморе. Спомињу маљ којим ће укућани, кад томе дође вријеме, локалне
трговце ударати директно у чело. Јер друкчије, веле, неће
испустити душу.
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Хоџа подиже руку; ауторитетом своје фигуре опомиње
на шутњу. Три пута се колективно гласамо здружени у накани да халалимо мртвацу. Погледом клизимо, прво по десном, потом по лијевом рамену. Затим се колона повлачи
према харему. У кабур спуштамо сандук. Клечимо. Дуго
клечимо. Смрзнутим длановима умивамо лице. Понављамо ритале из претходних дана.
Путем којим смо дошли до харема, не препоручује се
враћати кући. То је због тога да не бисмо репове смрти пустили међу укућане. Они који Књигу познају боље од мене,
такве тезе називају гаткама.
Свеједно. Корачам према полумраку оближњег бифеа.
Три дана немамо струју. Свијеће, распоређене у четири
угла, неодољиво подсјећају на рат. Често размишљам о рату. О томе како смо тада сви подједнако били исти. Умјеренији. Да рат за посљедицу не носи неподношљив број
смртности, и данас бих потписао да живим у њему. Склон
сам се запитати да ли је та посљедичност рата до бруталности довела наш осјећај за жаљењем.
Наслоњен на излизану плоху шанка гледам дјевојку која на отвореном длану држи тацну. Обриси њених груди
назиру се испод мајице с погужваним ликом Евите Перон.
Ноћ гризе у пладањ с преосталим остацима дана.

2.

Синоћ је овдје, лакат до мога, сједио Абдел Кескин. Разговарали смо о Мирку Ковачу. Још могу разабрати ријечи
које му дрхте на уснама. Једну на другу, он припаљује нову
цигарету, потпуно зачуђен над мраком који се слијеже изнад нас и каже: „Град без струје, ако ништа друго, нуди довољно времена да спознаш друге ствари.“
Из радијске кутије спикер запомаже како струје неће
бити ни наредних дана. Апелује на оне који су у могућности пружити помоћ селу, које запомаже горе, одсјечено од
остатка свијета. Немају хране. Абдел примијети; јебеш село
у којему је срамота стварати залихе у храни...
Колико само истине стане у једну реченицу!
Данас смо у смрзнуту раку положили Абделово тијело.

Познавао сам га годинама. Ту и тамо, нашли би се за
истим столом, свако за себе присутан у шутњи. Баш као и
мене, опчињавала га је самоћа. Људски живот, на моје чуђење, волио је компарирати с биљкама – не успијева свака на истом мјесту. Био је страствени заљубљеник у књи-

жевност; штошта корисног научио сам од њега... У задње
вријеме поново је откривао Ковача. Свиђао му се, у односу на младе пишчеве дане, тај заокрет у стилу, та вратоломија присутна у реченици. Небројено пута до у детаље
препричавао ми је његов посљедњи роман; замишљену
слику Дубровника који дрхти под јаром, док се јунаково
лице зрцали у огледалу, онај чујан шум вала прије него се
разбије о хрид, стотину пута описан Јозипин лик и признање да би му се доле, у гаћама, увијек нешто пропињало
кад би замишљао како Јозипа, та сеоска учитељица, с главе смиче перику...
Гајио је илузију како ће једном, кад томе дође вријеме,
преселити у Ровињ и у тиха предвечерја испраћати слапове
сунчевих зрака који се гасе на звонику цркве Свете Еуфемије.
Мјесто гдје би у коначници био сретан, никад није нашао. Никад није дочекао да дође његово вријеме. Да као
биљка успије макар на једном мјесту... Чак ни рат није успио разбудити сањара у њему, напротив, постао је меланхолик, невјешти војник који је имао несрећу једном одлутати иза линија. Ровињ никад није видио. У пораћу се догодило да му се свијет окрене наопачке, да Сања није могла
разумјети оно што су психијатри сложили у кратицу
ПТСП-ја; једно јутро са стола је подигао цедуљицу: „Мала
је са мном. Не тражи нас“. Скоро па непримијетно, у његов
поглед, населила се туга.
Пола године касније, Управни одбор школе, у којој је
(више него полетно) предавао књижевност, пронашао му
је замјену по налогу набуситог страначког кадра који се буса у своја гајретска прса, а у ствари је само лицемјер који је
овдашњи покољ пратио заваљен из фотеље некакве бјелосвјетске вукојебине, а данас, накинђурен лажним патриотизмом, послове дијели по логици подобности.
У бесцијење је дао сву имовину; кућу, половни ауто и
цијелу библиотеку. Закорачивши у живот из некоћ прочитаних књига, дријемао је по страћарама, потпуно поистовијећен са полусвијетом о коме је толико тога знао... Ординирао је прометним градским раскршћима, на опће чуђење свијета, вјечно насмијан и сањив. А онда је чуђење прогутала равнодушност. Дјеца су пронашла нову забаву и
престала грабити за њим. Ништа од пријашњег Абдела у
тој фигури није остало; испод тамног самтаног качкета израсло је цијело бусење косе, панталоне се сијале од изношености, сако сваким даном постајао шири, под нокте се
насељавало сво црнило биједе... Само је учтивост у његовом гласу остала једнака. Књишка.

3.

За шездесет минута може се попити десетак пива. Можда и више премда је неумјесно хвалисати се таквим подвизима. Конобарица је наслоњана на врата и одсутно зури
у ноћ. Дјевојци која прилази шанку како би усне понудила
пламену свијеће, кажем: „Немој то чинити. Можда не
знаш, али ако то учиниш, један морепловац на пучини,
овог ће трена изгубити живот“.
„Ти заиста вјерујеш у то“?.
„Ништа ме не кошта да вјерујем“.
Она на уснама носи неприпаљену цигарету и нестаје у
тами. На зиду се издужује њена сјена а онда је гутају огледала бифеа.

4.

Понекад би се десило да Абдел изађе из своје анонимности. Виђао бих га како стоји на раскршћу с дланом испруженим према пролазницима. Често бих и сам гутао
кнедле тискајући кованице у његове руке. Учтиво захваливши, замолио би ме да сачекам часак, под условом да не
журим.
Каткад уистину не бих журио. Допадало ми се доколичарити, умишљати како попут Виктора Игоа тумарам градом, погледом пратећи пролазнике, њихова лица и покрете, уображавајући себи да тако стварам профил неког новог Квазимода.
Сјећам се тог врелог љетног дана. Стајао сам тамо, испред матичног уреда, чекајући Абдела кад се једно ауто нагло зауставило. Имало је затамњена стакла која се притиском на дугме спуштају према доле, да би на дневно свјетло провирила рука. На дугачким прстима који стишћу
новчаницу с ликом нобеловца, видио сам црвеним лаком
обојене нокте. Затим се рука повукла унутра, на семафору
се упалило зелено и ауто је, као из филмског кадра, нестало
из нашег погледа. Касније, док смо сједили у ресторанској
башти, удишући мирис што га је изнад нас просипала липа, професор се намах прену, с његових усана као да се откину тек једна ријеч.
Сања!
У позадини његовог осмијеха још неко вријеме титрао
је усхит, а онда је опет постао онај стари, мени драги шутљивац. Онда је поново постао Сократ.
Од тада, примијетио сам, све мање је излазио на улицу
или макар није на она раскршћа којима сам ја у журби пролазио. Касније су се довукле кише, и вјетрови са звуцима
меланхоличних призвука... На мјесту гдје сам га једном чекао, више га није било.
Код једног, за мене значајног писца, постоји сљедећа
реченица: „Непристојно је умријети у јесен, кад умире и
све друго. С лишћем.“

Абдел Кескин, дакле, умро је средином фебруара, у зиму, онда кад је снијег нарастао до колективног очајања.
Момци из Горске службе спашавања налетјели су на нечије тијело док су се покушавали пробити до села о коме смо
претходну ноћ заједно слушали. Поред њега, одбачене, лежале су двије кесе с намирницама.

5.

Снијег има улогу оптичке варке. Ствара привид како
смо колективно постали бољи људи. Под непогодом коју
ни најстарији у овоме граду не памте, пекари бесплатано
дијеле хљеб од јучер, за Циганчад из рушевина нашло се
мјеста у Колективном центру, један је газда наложио конобарима да након фајронта не закључавају врата локала како би бескућници имали гдје преноћити...
А онда је у радио апарату нестало батерије.
Нудим се да скочим у ноћ. Отварам врата трговине.
Цијене у рафовима стоје овако:
свијећа, комад – 5 марака.
лопата за гртање снијега – 40 марака.
јаје, комад – 1 марка.
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Андрија Радуловић

ИГРА ЈЕ ПОЧЕЛА

Тговац стоји за пултом. Подиже поглед с дневног
издања новина и каже:
„Изволи?“

Намах препознах човјека у чији сам потиљак данас гледао. И сину ми; када је у граду посљедњи пут падао снијег
вриједан памћења, ја сам тад био двадесетогодишњак. Заклоњен иза своје младости, у то вријеме, могао сам се охолити и рећи трговцу како бих желио купити маљ и поклонити га његовим укућанима. Он би, невјешто скривајући
нелагоду, прогутао моју дрскост, и већ сутра, узгред буди
речено, на кафу позвао мог оца.
Али, ноћас, док преко пулта гледам његов бесраман израз лица, ја имам више од тридесет година. Још сам млад да
бих имао жеље. Али, ипак...
Батерије нисам купио. Отворио сам врата и сјурио се у
ноћ, потпуно свјестан чињенице како сам управо створио
лик Квазимода. Напољу, снијег је падао једнаком жестином.

6.

Док немоћан лежим у кревету, загледан у небо које не
обећава, из неког необјашњивог разлога станем размишљати о почетку приче „Коњушница“, Витомира Лукића: „Ноћу чујем како ме са дна неког лаганог свемира гдје се замеће
сан, дохвати нејак разлог и моја свијест мутна, тешка
плови, плови, раздањива се. Враћајући се нечему од чега се
раније откинула, она повећава напетост из које се одједном роди стварни тренутак. Тако далек.“

Јутрос сам од своје мајке чуо како је престало куцати срце у тијелу нашега комшије Афана. По старом доброкомшијском обичају, помагао сам копати мезар. Касније сам
узео абдест, стао испред камена мејташа и питао се; чију ћу
несрећу данас препознати. На чији ћу потиљак наслонити поглед.
/30/
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Исјекао сам ту реченицу
И бацио новине
Потом су нестале маказе
Нестала је и реченица
Новине сам свуда тражио
Било је касно
Затим је нестао и кишобран
Као сваке јесени
Кад киша пада
Кад се напуни мјесец
А неко је
Из трулог лишћа
Шапутао као да неће
Кроз олуке
Ноћ и мастило
Игра је почела
Игра је почела
Игра је почелa

ДВАДЕСЕТ ДАНА
Двадесет дана
у нашој кући
нема хљеба
Већ двадесет дана
наша кућа је кошница
гдје не препознајем
ни један лик
ни један глас
ни једну сузу
Већ двадесет дана
моја мајка
не помаља
главу кроз прозор
да види синове
у зору

ПОЕЗИЈА
Зоран М. Мандић

МАЛЕ УХОДЕ
Мале уходе лебде у ваздуху
Увлаче се дубоко унутра
Крију у сликама
Непозване
на дну мождане шкриње
седају за постављен сто
Хране се отпацима светлости
Нестају и враћају се
Тешко је памтити њихова
Лица
Не одаје их ни неухватљивост
премало добро постављених линија
Звук ваздуха не ремети мир у коме
дочекују једни друге
Нема сродства ни крвног међу њима
постоје
Нису им потребни дарови групе на крају
увек себе поједу
Олижу са лица намаза
затим са упалом језика савију
офуцали реп и нестану у сопственом
грлу
Оне имају довољно места за
име и презиме заведено у
посебним књигама које Бог води
пише и брише

ЛЕГЕНДА

(Сени мог брата Душана)

Легенде нису у књигама
Илијадама и Одисејама
Рађају се у засебности Духа
руком ваздуха написаног на
онтолошком
пергаменту времена
У Питагорином песку
На сред пољане где је млади Галоа
бранио част љубави
двобоја и математике
Легенде умиру у зору
журно

пролазећи кроз магична врата
разобручене историје
хербаријума
акваријума и провизоријума
ницања
одлазе да би остали
именима улица са
потписима необрисиве стварности
остављајући је будућности да их
чека
сачекује рађањем нове зоре
без њих
Са Годоом у возу
путују и шестаре светом илузије
У чијем собљу живе утетовиране у
својим знацима
(На Светог Архангела Михајла 2007. г.)
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ПРОЗА
Давид Фостер Волас

ЗАУВЕК ГОРЕ
С

рећан рођендан. Тринаести је важан. Можда твој први
заиста јавни дан. Тринаести је прилика да људи схвате
да ти се догађају важне ствари.
Догађају ти се неке ствари у претходних пола године.
Имаш седам длака под левим пазухом. Дванаест под десним. Тврде, опасне спирале од круте, црне длаке. Жилаве,
животињске длаке. Сад има више чврстих, увијених длака
око твојих гениталија него што можеш пребројати а да се
не погубиш. И још понешто. Глас ти је пун и храпав и креће се између октава без икаквог упозорења. Лице ти постаје све сјајније кад се не умиваш. А након две недеље снажног и застрашујућег бола овог пролећа што се управо завршило, нешто ти је изнутра испало доле: мошње су ти сад
пуне и рањиве, роба која се мора чувати. Подигнуте и утегнуте прибијеним штитником од којег ти остају црвене пруге по гузовима. Израстао си у неку нову крхкост.
И снови. Месецима већ снови су потпуно другачији од
оних пре: влажни и живи и недокучиви, пуни податних
облина, махнитих клипова, топлине и бескрајног падања;
и ти се будиш кроз устрептале капке усред неке навале и
провале и налета осећаја од ког ти се прсти на ногама мигоље, а теме кврца, однекуд изнутра, из дубине веће него
што си знао да је имаш, и грчева снажног слатког бола док
се улична светла кроз твоје ролетне преламају у звезде на
црном плафону спаваће собе, а на теби густ, бео џем што
шушкеће међу ногама, цурка и лепи се, хлади се на теби,
стврдњава и чисти се све док не остане ништа сем упетљаних чворова бледе, јаке животињске длаке под јутарњим
тушем, а у мокром сплету неки чист, сладуњав мирис за који не можеш да верујеш да потиче од било чега што си
створио у себи.
Тај мирис је, више од свега, као овај базен: нека излапела, слатка со, неки цвет с хемијским латицама. Базен је јаког, јасног, плавог мириса иако ти знаш да тај мирис никад
није тако јак као кад си заправо у плавој води, као што си
сад, напливао си се и одмараш се дуж плитког дела, а вода
до струка пљуска тамо где се све променило.
Око ивице овог старог градског базена на западном
ободу Тусона метална мрежа ограде боје калаја, украшена
сјајним сплетом закључаних бицикала. Иза ње врели, црни паркинг препун белих линија и ушљаштелих аутомобила. Монотоно поље суве траве и жилавог корова, паперјасте главе старих маслачака распрскавају се и снеже уздигнуте ветром. А иза свега овог, поцрвенеле од округлог, спорог септембарског сунца, планине, наровашене, чији оштри углови врхова тамне у јасноћи наспрам загаситоцрве-
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ног, сусталог светла. Наспрам тог црвенила њихови оштри
повезани врхови образују рецкаву линију, ЕКГ дана на самрти.
Облаци преузимају боју од обода неба. Вода је у шљокицама нежноплаве, топла као пет поподне, а мирис базена, као и онај други мирис, повезује се с хемијском сумаглицом у теби, с неком унутрашњом замућеношћу која
прилагођава светло својим циљевима, пригушује разлику
између оног што престаје и оног што почиње.
Твоја журка је вечерас. Овог поподнева, на свој рођендан, питао си да дођеш на базен. Желео си да дођеш сам,
али рођендан је породични дан, породица жели да буде с
тобом. Ово је лепо и не можеш да кажеш зашто си желео
да дођеш сам и заправо уистину можда ниси ни желео да
дођеш сам, па су и они ту. На сунцу. Оба родитеља ти се сунчају. Њихове лежаљке откуцавају време цело поподне,
окрећу се, прате путању сунца преко пустињског неба загрејаног у јајасту мрену. Твоја сестра игра ћораве баке поред тебе у плићаку с неколико мршавих девојчица из њеног разреда. Она сад жмури, она је сад ћорава. Очи су јој
затворене и хитро се окреће према различитим повицима,
врти се у средишту точка пискавих девојчица у капама за
пливање. На њеној капи су издигнути гумени цветови. Ту
су и млохаве, старе ружичасте латице што се трескају кад
се она устреми ка слепом звуку.
Тамо, на другом крају базена, део је за скакање и високи
торањ с одскочном даском. Поред базена иза тога је СН К
БАР, а с обе стране, закачени изнад бетонских улаза у
мрачне, мокре туш-кабине и свлачионице, јесу сиви, метални мегафонски звучници из којих иде музика с базенског радија, звекетаво једнолична и метално потмула.
Твоја те породица воли. Бистар си и тих, поштујеш старије – мада ниси бескичмењак. Претежно си добар. Пазиш
на своју сестрицу. Ти си њен савезник. Било ти је шест година кад је њој било нула и имао си заушке кад су је донели кући у веома меканом, жутом ћебету; поздравио си је
пољупцем у стопала, брижан да не добије заушке од тебе.
Твоји родитељи кажу да је то слутило на добро. Да је дало
тон. Сад имају осећај да су били у праву. У свему су поносни на тебе, задовољни, и повукли су се на топлу удаљеност с које понос и задовољство путују. Сви се ви лепо
слажете.
Срећан рођендан. Велики је дан, велики као свод целог
југозападног неба. Ти си све промислио. Ту је висока скакаоница. Они ће хтети ускоро да крену. Попни се и обави
посао.

Стреси плаву чистоту. Напола си побелео, опуштен си
и гладак, размекшан, јастучићи на прстима смежурани. Измаглица пречистог мириса базена ти је у очима; она ломи
светло у нежну боју. Удари се по глави кореном шаке. С
једне стране се чује слабашан ехо. Нагни главу у страну и
скочи – одједном врелина у уху, сласна, и као мозак топла
вода постаје хладна у наутилусу спољашње стране твог уха.
Чујеш јачу, металнију музику, ближе узвике, много кретања у много воде.
На базену је гужва за ово доба дана. Овде су мршава деца, длакаве мушке животиње. Несразмерни дечаци, сви саздани од вратова и ногу и квргавих зглобова, равногруди,
помало налик птицама. Као ти. Овде су и стари људи што
се колебљиво крећу кроз плићаке на штапићастим ногама
док проверавају воду рукама, одједном ван сваког елемента.
И девојке-жене, жене, обле као инструменти или воће,
улаштене смеђе, светле коже; горње делове купаћег држе
им танани чворови слабашних бретела у боји супростављени терету мистериозних утега, гаћице леже ниско изнад нежних, избачених кукова нимало налик твојим, прекомерни обујми и обрти који се стапају на светлу с околним простором који обухвата и прима те меке облине као ствари
драгоцене. Ти скоро да разумеш.
Базен је систем кретања. Ту сад има: пљускања, прскања, скокова, вијања у ћошку, скокова-бомби, шуге под водом, скокова с висине, ћораве баке (твоја сестра је још ћорава бака, скоро је заплакала, предуго је ћорава бака, игра
је на рубу окрутности, није твоје да спасаваш или срамотиш). Два чиста, мала, светлобела дечака умотана у памучне пешкире трче дуж базена док их чувар не скамени у месту повиком кроз мегафон. Чувар је смеђ као дрво, плаве
длаке у вертикалној линији на његовом стомаку, глава под
шеширом истраживача џунгле, а нос му бели троугао од
креме. Нека девојчица је обавила руку око ноге његовог
малог торња. Њему је досадно.
Изађи сад и прођи поред својих родитеља, који се сунчају и читају, не дижу поглед. Заборави свој пешкир. Ако
станеш да би узео пешкир то значи да ћеш морати да причаш, а то значи да ћеш морати да мислиш. Одлучио си да
страх углавном настаје од размишљања. Само прођи, према дубоком делу базена остављеном за скакање. Изнад њега је велики, гвоздени торањ, прљавобео. Даска штрчи с врха торња као неки језик. Бетон око базена је храпав и врео
на твојим побелелим стопалима. Сваки твој траг све тањи
је и блеђи. Сваки се скупља иза тебе на врелом камену и нестаје.
Низови пластичних виршли поскакују око дела за скакање, који је сасвим засебна ствар, без врцавог балета глава
и руку у остатку базена. Базен испод скакаонице је плав као
енергија, мали и дубок и савршено четвороугаон, окружен
тркачким тракама и СН К БАР-ом и храпавим, врелим бетоном и искошеном, позном сенком торња и даске. Вода је
тиха и мирна и површ јој је равна између падова.
То има неки свој ритам. Као дисање. Као каква машина. Ред за скакаоницу кривуда од мердевина на торњу. Ред
се протеже у кривуљи и исправља како се ближи мердевинама. Један по један, људи долазе до мердевина и пењу се.
Један по један, раздвојени откуцајима срца, долазе до језика даске на врху. А кад се нађу на дасци, направе паузу, сваки потпуно исту, као откуцај срца малецку паузу. И ноге их

одведу до краја, где сви направе некакав наглашен скок, руке им се извију од тела као да описују нешто округло, свеобухватно; снажно доскоче на ивицу даске и приморају је да
их избаци горе и унапред.
Ово је машина за обрушавање; низови муцавог кретања на слаткој, позној, бледој измаглици. Можеш да посматраш с бетона како упадају у хладну, плаву површ испод
скакаонице. Сваки пад оставља белину која се уздиже као
стуб и урања у себе и шири се и пени. Затим плава чистота
извире насред белине и шири се као пудинг, обнављајући
све. Базен лечи сам себе. Три пута док ти пролазиш.
Ти си у реду. Погледај около. Изгледај као да ти је досадно. Ретки причају у реду. Чини се да су ту сви усамљени. Већина гледа у мердевине, изгледа као да им је досадно. Готово сви ви држите прекрштене руке, хладно вам је
од позног, сувог, све јачег ветра на констелацијама плавочистих хлорисаних капљица што вам покривају леђа и рамена. Чини се да је немогуће да би свима могло бити заиста оволико досадно. Иза вас је ивица сенке торња, накривљени црни језик одраза даске. Систем сенке је огроман,
дуг, померен у страну, спојен с подножјем торња под оштрим, позним углом.
Готово сви у реду за скакаоницу гледају мердевине.
Старији дечаци гледају задњице старијих девојчица док се
ове пењу. Те задњице су у мекој, танкој тканини, уској, синтетичкој, затегнутој. Добре задњице се крећу уз мердевине
попут клатна у течности – неки нежан, неодгонетљив код.
Ноге девојчица те подсећају на јелене. Изгледај као да ти је
досадно.
Погледај иза базена. Погледај прекопута. Тако добро
можеш да видиш. Твоја мајка је у столици за сунчање, чита,
шкиљи, лице јој издигнуто да образима дохвати светлост.
Није погледала да види где си. Пијуцка нешто слатко из
сјајне лименке. Твој отац лежи на великом стомаку, леђа су
му као наговештај китове грбе, рамена у увојцима животињских спирала, кожа науљена и натопљена црвеносмеђа
од сувише сунца. Твој пешкир виси с твоје столице и ћошак тканине сад се мрда – твоја мајка га је ударила док је
млатила руком да отера пчелу којој се допада оно што мајка има у лименци. Пчела се одмах враћа, наизглед да лебди непокретно изнад лименке у слаткој помућености. Твој
пешкир је велико лице Меде Јогија.
У неком тренутку ред је морао да буде дужи иза тебе него испред тебе. Сад нема никог испред, сем троје на уским
мердевинама. Жена испред тебе је на најнижим пречкама,
гледа горе, носи узак, црн, синтетички костим сав из једног
дела. Она се пење. Одгоре се чује тутњава, потом велики
пад, потом стуб и базен се поново лечи. Сад је двоје на мердевинама. Правила на купалишту кажу једно по једно на
мердевинама, али чувар никад не виче због тога. Чувар успоставља правила викањем или невикањем.
Ова жена изнад тебе не би требало да носи тако узак
костим као што носи. Стара је колико и твоја мајка, и једнако крупна. Сувише је крупна и сувише бела. Костим је
испуњен њом. Позадине њених бутина стиснуо је костим и
оне личе на сир. Њене ноге имају неочекиване, мале шаре
од хладних, плавих, разбуцаних вена под белом кожом, као
да је нешто сломљено, повређено, у њеним ногама. Ноге јој
изгледају као да боле кад се стисну, пуне вијугавих, арапских линија хладне, изломљене плаве. Од њених ногу
имаш осећај да тебе боле ноге.
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Пречке су веома танке. Неочекивано. Танке, округле, железне пречке умотане у гладак, мокар, сигурносни филц. Осетиш укус метала у мирису мокрог железа у
сенци. Свака пречка утиска ти се у табане и усеца их. Имаш
осећај да су усеци дубоки и боле те. Осећаш да си тежак.
Како ли се само крупна жена изнад тебе осећа. Дршке дуж
мердевина су такође веома танке. Као да можда нећеш издржати. Мораш да се надаш и да ће жена да издржи. И наравно да је деловало као да је мање пречки из даљине. Ниси ти глуп.
Попни се допола, горе на отворено, крупна жена се сместила изнад тебе, стамен, ћелав, мишићав мушкарац на
мердевинама испод твојих стопала. Даска је још горе високо, невидљива одавде. Али тутњи и одаје тежак, клепетав
звук, и дечак којег можеш да видиш у неколико сабијених
стопа кроз танке пречке пада у бљеску једне линије, с коленом прибијеним на груди, скаче бомбу. Огроман узвичник
пене улеће ти у видно поље, а потом растурен пљусне у великом пенушању. Затим мукли звук базена који се опет изнова залечи новим плаветнилом.
Још танких пречки. Држи се чврсто. Радио се овде најгласније чује, један звучник ти је у нивоу ушију изнад улаза у бетонску свлачионицу. Дашак хладњикаве влаге из
свлачионице. Чврсто зграби железне штангле и обрни се и
погледај доле иза себе и видећеш људе како купују грицкалице и освежење на тлу. Можеш да видиш све то доле: чисти, бели врх продавчеве капе, посуде сладоледа, замагљене месингане замрзиваче, ронилачке боце сока у сирупу,
змије од црева за соду, набубреле кутије сланих кокица
остављених на сунцу да буду топле. Сад кад си горе, можеш
све да видиш.
Има ветра. Све је ветровитије што се више пењеш. Ветар је танушан; у сенци је хладан на твојој мокрој кожи. На
мердевинама у сенци твоја кожа изгледа као да је веома бела. Ветар пригушено звуждуће у твојим ушима. Још четири пречке до врха торња. Стопала те боле од пречки. Танке
су и дају ти до знања тачно колико си тежак. Имаш стварну
тежину на мердевинама. Тло те жели назад.
Сад можеш да видиш тик изнад врха мердевина. Можеш да видиш даску. Она жена је тамо. На позадини њених чланака виде се два хрбата црвених, наизглед болних
жуљева. Она стоји на почетку даске, твој поглед је на њеним чланцима. Сад си се издигао изнад сенке торња. Онај
стамени мушкарац испод тебе гледа кроз пречке у сабијени простор кроз који ће се видети женин пад.
Она прави паузу само зарад ритма паузе. Нема ту никакве спорости. Зима ти је од свега. За тили час она је на крају даске, изнад ње, на њој, а даска се савија као да је не жели. Затим поскакује и лепеће и снажно је избацује увис и
унапред, а њене руке се отварају да опишу онај круг, и нема
је. Нестаје у мрачном трептају. И прође време пре него што
доле чујеш ударац.
Слушај. Не делује добро, то како је она нестала у времену које пролази пре него што се огласи. Као камен бачен у
бунар. Али ти мислиш да она није тако мислила. Она је била део ритма који искључује размишљање. И ти си такође
направио од себе део њега. Тај ритам као да је слеп. Попут
мрава. Попут машине.
Одлучујеш да се о овоме мора размислити. Можда је,
најзад, у реду урадити нешто застрашујуће без размишљања, али не кад је застрашеност управо неразмишљање. Не
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кад се испостави да је неразмишљање погрешно. У неком
тренутку погрешности су се несумњиво нагомилале: претворна досада, тежина, танке пречке, болна стопала, простор урезан у делове образоване мердевинама који се заједно стапају само у нестанку који захтева време. Ветар на
мердевинама нимало налик нечему што би се очекивало.
Како даска штрчи из сенке у светлост, и не можеш да видиш даље од њеног краја. Кад се испостави да је све другачије, требало би да можеш да размислиш. Требало би да је
то обавезно.
Мердевине су пуне испод тебе. Наслагани, сви су у размаку од неколико пречки. Мердевине намирује непрекидни ред који се протеже уназад и свија у мрак искошене сенке торња. Руке су прекрштене у реду. Оне што су на мердевинама боле стопала и сви гледају горе. Машина која иде
само напред.
Попни се на језичак торња. Испоставља се да је даска
дуга. Дуга колико и време које стојиш тамо. Време успорава. Згушњава се око тебе док ти срце извлачи све више откуцаја из сваке секунде, сваког кретања у систему тог базена доле.
Даска је дуга. Одатле где стојиш изгледа као да се протеже у ништавило. Послаће те на неко место које те сама њена дужина спречава да видиш, које делује погрешно да му
се препустиш чак и без размишљања.
Другачије сагледана, иста та даска је само дуг, танак и
раван предмет прекривен нечим храпавим, белим и пластичним. Та бела површина је веома храпава и прошарана
тачкама и линијама бледе, водњикаве црвене која је свеједно и даље црвена и још не ружичаста – капљице старе базенске воде које хватају светлост позног сунца изнад оштрих планина. Та храпава, бела ствар на дасци је мокра. И
хладна. Стопала те боле од танких пречки и имају велику
моћ да осете. Она осете твоју тежину. Гелендери се пружају изнад почетка даске. Нису онакви какви су управо били

гелендери на мердевинама. Дебели су и постављени веома
ниско тако да се скоро мораш нагнути да би се ослонио на
њих. Ту су само реда ради, нико се не држи за њих. Држање
захтева време и мења ритам машине.
То је дуга, хладна, храпава даска од пластике или фибергласа, прожета тужном, готово ружичастом бојом лошег слаткиша.
Али на крају те беле даске налазе се, на ивици, где ћеш
пасти свом тежином да би те она одбацила, две мрље таме.
Две равне сенке усред чисте светлости. Два магловита, црна овала. На крају даске су две прљаве тачке.
Оне су од свих оних људи који прошли пре тебе. Твоја
су стопала док ту стојиш болна и усечена, повређује их храпава, мокра површина и ти видиш да су те две тамне тачке
од људске коже. Оне су кожа састругана са стопала услед
силине нестанка људи са стварном тежином. Више људи
него што можеш пребројати а да се не погубиш. Тежина и
одроњавање њиховог нестанка оставља комадиће меких,
нежних стопала иза себе, комаде и крхотине и увојке коже
који се прљају, тамне и црне док леже тако сићушни и разлепљени на сунцу на крају даске. Гомилају се и разлепљују
и мешају. Тамне у два круга.
Нимало времена не пролази мимо тебе. Невероватно.
Позни балет доле је успорени снимак, преопширни покрети мимичара у плавом желеу. Кад би желео, могао би овде
стварно остати заувек, вибрираш тако брзо изнутра да лебдиш непомично у времену, као пчела изнад нечег слатког.
Али требало би да очисте даску. Ко год би размислио о томе чак и на секунд, видео би да би требало очистити крај
даске од људске коже, од два црна скупа оног што је преостало, тачака које одавде изгледају као очи, као слепе и
зрикаве очи.
Ту где си ти још је мирно и тихо. Ветар радио вика пљускање не овде. Нема времена и нема стварног звука, већ ти

крв сквичи у глави.
Ова висина горе подразумева вид и мирис. Мириси су
интимни, наново чисти. Мирис специјалног цвета дезинфекционог средства, али из њега се до тебе издижу друге
ствари, попут семенастог снега корова. Миришу ти загаситожуте кокице. Слатко уље за сунчање као врео кокос. Или
виршле у кифлама или виршле у кукурузном брашну. Слабашан окрутан траг веома тамног пепсија у папирним чашама. И посебан мирис тонā воде која спада с тонā коже и
дижу се као пара из нове купке. Животињска врелина. Одгоре је стварнија него било шта друго.
Погледај је. Можеш да видиш ту целу компликовану
ствар, плаву и белу и смеђу и белу, натопљену воденим блештавилом све загаситије црвене. Све људе. То се зове поглед. И знаш да одоздо не би изгледао ни изблиза тако високо горе. Сад видиш колико си високо горе. Знао си да одоздо то нико не би могао видети.
Он то каже иза тебе, поглед му је на твојим чланцима,
стамени ћелави човек, Хеј дечко. Они би да знају. Је ли ти
планираш да проведеш цео дан овде или о чему се ради.
Хеј дечко, јеси ли добро.
Време је било ту све ово време. Не можеш убити време
својим срцем. За све је потребно време. Пчеле морају да се
крећу веома брзо да би стајале у месту.
Хеј дечко, каже он, Хеј дечко, јеси ли добро.
Метално цвеће цвета на твом језику. Нема више времена за размишљање. Сад кад има времена, ти немаш времена.
Хеј.
Полако сад, тамо свуда унаоколо, има неког посматрања што се шири као кругови од ударца у воду. Гледај како
се шири од мердевина. Твоја сестра оштрог ока и њен мршави, бели чопор, показују прстима. Твоја мајка гледа према плићаку где си био, потом прави шаком визир. Кит се
мешкољи и дрмуса. Чувар гледа горе, девојчица око његове
ноге гледа горе, он посеже за својим мегафоном.
Заувек доле је храпави бетон, грицкалице, пригушена,
метална музика, доле где си некад био; ред је непрекидан
и нема рикверц брзину; а вода је, наравно, мека само кад
си у њој. Погледај доле. Сад се креће на сунцу, пуна тврдих новчића од светлости што трепери црвена док се они
растежу у измаглицу која је твоја властита слатка со. Новчићи се распадају у младе месеце, дуге крхотине светлости из срца тужних звезда. Четвртасти базен испод скакаонице је хладан, плав чаршаф. Хладан је само нека врста
тврдог. Нека врста слепог. Затечен си са спуштеним гардом. Срећан рођендан. Јеси ли мислио да је готово. Да и
не. Хеј дечко.
Две црне тачке, силина, и нестани у бунару времена.
Висина није проблем. Све се мења кад се вратиш доле. Кад
удариш, својом тежином.
Па шта је лаж? Тврдо или меко? Тишина или време?
Лаж је да је једно или друго. Непомична пчела што лебди креће се брже него што може да размишља. Одгоре је
слаткоћа излуђује.
Даска ће се повити и ти ћеш отићи, очи од коже могу
слепо прећи у небо прошарано облацима, ту избушену светлост што се празни иза оштрог камена који је заувек. Који
је заувек. Закорачи у ту кожу и нестани.
Здраво.
С енглеског превео Игор Цвијановић
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Зејди Смит

ИСКАКАЊЕ ИЗ РИТМА КОЈИ
ИСКЉУЧУЈЕ РАЗМИШЉАЊЕ
П

рича „Заувек горе“ представља збирку Кратки разговори с огавним мушкарцима у најотворенијем, а за
многе читаоце и најлепшем виду. Волас је није волео, сматрао ју је младалачким делом – можда је управо од њене
отворености подозревао. Веома много збијених тема у
књизи изложено је овде с неочекиваном непосредношћу.
На први поглед, једноставна је: један дечак на свој тринаести рођендан на „старом градском базену на западном ободу Тусона“, одлучује да испроба скакаоницу по први пут.
Глас је раван као у видео-игри, као у књизи упутстава,1 а
ипак, унутар њега, Волас проналази неку нежност. „Изађи
сад и прођи поред својих родитеља, који се сунчају и читају, не дижу поглед. Заборави свој пешкир. Ако станеш по
пешкир то значи да ћеш морати да причаш, а то значи да
ћеш морати да мислиш. Одлучио си да страх углавном настаје од размишљања. Само прођи, према дубоком делу базена остављеном за скакање.“ На то затим додаје ниво сложености: интерпункцијски ретко обележену, синестетичку
компресију, попут сликара који наноси још једну нијансу
поврх своје основе. Влажан сан из сећања још нема властито име, већ је у виду „грчева снажног слатког бола“; базен
је топао „као пет поподне“, његов особени мирис „цвет с
хемијским латицама“. Бука с радија одозго је „звекетаво
једнолична и металично потмула“, а скок је белина „која се
уздиже као стуб и урања у себе“ кад поново „плава чистота
извире насред белине“. Све време очекивани глагол – је –
је углавном изостављен: утисци се предочавају директно на
страници, баш као што се преодочавају и дечаку. Непосредована чулна преоптерећеност у пубертету преклапа се овде са једним сном о језику: да би речи могле постати ствари, да неће постојати претворни јаз између вербалне представе о нечему и тог самог нечег.2
Затим, кад је основни слој нанесен, а преко њега и премаз, долази још један ниво. Конкретни детаљи тако фино
изведени да делују као да су извучени из бунара наших властитих успомена: сестрина капа за пливање с „издигнутим
гуменим цветовима ... и млохавим, старим ружичастим латицама“ и „слабашан окрутан траг веома тамног пепсија у
папирним чашама“; оно СН К БАР без једног слова и бетон око базена „храпав и врео на твојим побелелим стопалима“. Зар није баш све онако како се сећате? Крупна госпођа испред вас на мердевинама: „Костим је испуњен
њом. Позадине њених бутина стиснуо је костим и оне личе на сир. Њене ноге имају неочекиване, мале шаре од
хладних, плавих, разбуцаних вена под белом кожом.“ Саме мердевине: „Пречке су веома танке. Неочекивано. Танке, округле, железне пречке умотане у гладак, мокар, сигур-
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носни филц.“ А сад, подјарено носталгијом, притиском
прошлих времена, конкретно као да се меша с егзистенцијалним: „Сваки твој траг све тањи је и блеђи. Сваки се скупља иза тебе на врелом камену и нестаје.“ И опет, на оним
мердевинама: „Имаш стварну тежину... Тло те жели назад.“
Зар нисте већ били у том ужасном реду? Зар нисте сад у
њему? У реду из ког нема излаза, у ком сви делују као да им
је досадно и да су усамљени, у ком сви слободно скачу а
опет немају стварну слободу јер то је „машина која иде само напред“.
Разлика је у свесности (то је увек разлика код Воласа).
Дечак као да јасно види оно што смо ми, пре толико година, само нејасно осећали. Он види да је базен „систем кретања“, у којем је све искуство систематизовано („То има
неки свој ритам. Као дисање. Као каква машина.“) и у који
се он, пошто жена испред њега скочи, мора сад и сам убацити:
„Слушај. Не делује добро, то како је она
нестала у времену које пролази пре него што
се огласи. Као камен бачен у бунар. Али ти
мислиш да она није тако мислила. Она је била део ритма који искључује размишљање. И
ти си такође направио од себе део њега. Тај
ритам као да је слеп. Попут мрава. Попут машине.
Одлучујеш да се о овоме мора размислити. Можда је, најзад, у реду урадити нешто застрашујуће без размишљања, али не кад је застрашеност управо неразмишљање. Не кад се
испостави да је неразмишљање погрешно. У
неком тренутку погрешности су се несумњиво нагомилале: претворна досада, тежина,
танке пречке, болна стопала, простор урезан
у делове образоване мердевинама који се заједно стапају само у нестанку који захтева
време. Ветар на мердевинама нимало налик
нечему што би се очекивало. Како даска штрчи из сенке у светлост, и не можеш да видиш
даље од њеног краја. Кад се испостави да је
све другачије, требало би да можеш да размислиш. Требало би да је то обавезно.“
Сад видимо шта је даска и осећамо своју невољу: чулна
бића заточена у ове омотаче од крви и меса, који се крећу у
једном неизбежном правцу (према крају који не видимо).
Спутана временом. Слобода је оно што урадиш с оним што
су теби урадили. То, Сартрово начело, лебди изнад ових
пасивних људи који пуштају да их „ноге одведу до краја“

пре него што „снажно доскоче на ивицу даске и приморају
је да их избаци горе и унапред“. Избачени су у свет, осуђени да буду слободни – и огавно одговорни за ту слободу.
Кад преишчитавам ову прелепу причу, упада ми у очи
колико нам лоше иде проналажење књижевних предака,
колико често претпостављамо сувише тога и пренебрегавамо очигледне одјеке. Немарно распоређујемо писце по
нацијама, декадама и модама; замишљамо да је Волас ДеЛилов и Пинчонов син јединац. У ствари, Воласов укус је
имао ширину, па не треба да се изненадимо кад нађемо,
поред Сартра, и трагове Филипа Ларкина, његовог великог
миљеника.3 Воласов страх од аутоматизма је изразито ларкиновски („Оне су више начин који наши животи у себи
носе: навика / Неко време, а онда се окамене изненада у све
што имамо“4), као и његова пажња посвећена оној тачки у
нашим животима кад схватимо да смо ближи властитом
крају него почетку. Кад Волас пише: „У неком тренутку ред
је морао да буде дужи иза тебе него испред тебе“, он удељује неизбрисиву слику једном егзистенцијалном страху, као
што је и Ларкин незаборавно учинио у „Старим лудама“:
„Врх који се да видети где год да одемо, / За њих је тло које се издиже“. Ту је затим и сам наслов, „Заувек горе“: савршено прецизан опис, кад размислите, завршетка песама
„Високи прозори“ и „Вода“.5 Тај спој конкретног и егзистенцијалног, ваздуха и воде, етерналног уроњеног у банално. А досада је била велика тема код обојице. Али у великој теми велика је разлика. Волас је желео да преиспитује
досаду као смртоносни постмодерни став, као покушај људи који су се навикли на посредовану стварност да се заобиђе искуство. „Чини се да је немогуће“, мисли дечак, док
на лицу намешта израз лажне досаде да се уклопи с осталима, „да би свима могло бити заиста оволико досадно“. У
овој причи, противтежа аутоматизму је чулност, овде изражена као људска стварност у најнепосреднијем и најспасоноснијем облику: „Стопала те боле од танких пречки и
имају велику моћ да осете.“ Није случајност што смо у базену, на ватреном заласку сунца, док дува јак ветар и тло је
довољно врело да нас подсети на своју чврстину. Четири
елемента су осмишљена да делују на „тебе“, на вас; јер ма
колико пута да се тај ред образује, ма колико пута да су људи већ скакали, или гледали друге како скачу, у животу или
на телевизији, то сте ви, сад скачете, и требало би о томе
размислити, и требало би у томе да буде запитаности. Ларкину је, с друге стране, досада била стварна („Живот је најпре досада, затим страх. / Било да га користимо или не, он
пролази“6), те је неумитност времена све напоре људи чинила донекле бесмисленим. И код Воласа има понешто од
тог очаја (ма како да скакачи пљусну у воду, базен се сваки
пут „залечи“, као да ниједног скока никад није ни било),
али много мање него што му се уобичајено приписује. Време има своје ужасе код Воласа, али је и ствар која нас најближе повезује са стварним и једне с другима: без ње бисмо се изгубили у солипсизму (што је, за њега, био истински ужас). Кад се дечак, у медитативном стању, усуди да се
понада да „нимало времена не пролази“, ускоро се испоставља да није у праву:
„Хеј дечко. Они би да знају. Је ли ти планираш да проведеш цео дан овде или о чему
се ради. Хеј дечко, јеси ли добро.
Време је било ту све ово време. Не можеш
убити време својим срцем. За све је потребно

време. Пчеле морају да се крећу веома брзо да
би стајале у месту.“
Но то се не доживљава као негативно откровење. Величина Воласове приче заиста почива у њеној неодређености
јер дечак никад заправо не одлучује који део његовог доживљаја је стваран, хардвер света или софтвер његове свести.
„Па шта је лаж? Тврдо или меко? Тишина
или време?
Лаж је да је једно или друго. Непомична
пчела што лебди креће се брже него што може да размишља. Одгоре је слаткоћа излуђује.“
У шта он то скаче, најзад? Је ли базен за скакање смрт,
искуство, мужевност, крштење, почетак, крај? Шта год да
је, дечак може да му приступи без бојазни. Застаје да проучи „два магловита, црна овала“ на крају даске, око којих се
његов књижевни творац тако предивно потрудио:
„Оне су од свих оних људи који су прошли пре тебе. Твоја су стопала док ту стојиш
болна и усечена, повређује их храпава, мокра
површина и ти видиш да су те две тамне тачке од људске коже. Оне су кожа састругана са
стопала услед силине нестанка људи са стварном тежином. Више људи него што можеш
пребројати а да се не погубиш. Тежина и одроњавање њиховог нестанка оставља комадиће меких, нежних стопала иза себе, комаде и
крхотине и увојке коже који се прљају, тамне
и црне док леже тако сићушни и разлепљени
на сунцу на крају даске.“
Али то проучавање не доводи до парализованости. Он
опет скаче. Тамо где је Ларкина запањивала акумулација
људске узалудности, Воласа је једнако занимала комуникација колико и коначност (последња реч у причи, кад дечак скочи, јесте Здраво). Он је био, у најширем смислу те речи, моралиста: њему није био најважнији крај, већ квалитет заједничког људског искуства пре краја, док смо још ту. Време које протекне између нас у оном реду пре него што скочимо.
Волас је 2005. одржао поздравни говор на додели диплома на Колеџу Кењон који почиње овако:
„Пливају две младе рибе заједно и случајно сретну једну старију рибу како плива у супротном правцу и ова им климне главом и
каже „Добро јутро. Каква је вода?“ И две младе рибе отпливају мало даље, па онда једна од
њих се окрене према другој и каже: „Шта је
ког ђавола вода?“
А завршава овако:
„Истина с великим И јесте о животу ПРЕ
смрти. Она се односи на праву вредност правог образовања, које скоро да нема никакве
везе са знањем и сва је у вези с једноставном
свешћу; свешћу о оном што је тако стварно и
кључно, тако скривено пред носом свугде око
нас, све време, да морамо да се изнова подсећамо: „Ово је вода. Ово је вода.“ Незамисливо је тешко то чинити, бити свестан и жив у
свету одраслих из дана у дан.“
Тај кратки текст појавио се у многим новинама кад
је Волас умро и недавно је поново изашао као књига за
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читање у тоалету у маниру едиције Пилећа супа за душу (реченице су вештачки одвојене једна од друге и
остављене, као зен коани, засебно на страници) да би се
продавао на касама супермаркета. Ако верујете промотивном слогану, управо је овде Волас покушао да сакупи „све
што је веровао о животу, људској природи и трајном остварењу у кратак говор“. Тешко је замислити мање прикладан
портрет овог писца до удељивача згодних бисера мудрости,
смештених на вашем длану, да не бисте морали сами нимало да се мучите. Волас је био супротно од афористичара. А
права вредност тог говора (који никад није објавио, који
постоји само као транскрипт на Интернету) јесте његова
улога одскочне даске у Воласову прозу, Воласову прозу као
најискренији одговор на тешкоће да се буде свестан и жив,
из дана у дан.
Крајеви у великој прози се не мењају, много. Али се
средства мењају. Сто година раније, још један велики амерички писац, Хенри Џејмс, желео је да његови читаоци
буду „помно свесни како би постали изразито одговорни“.
Његове синтаксички мучне реченице, попут Воласових,
осмишљене су да пробуде свест у вама, да вас избаце из
ритма који искључује размишљање. Волас је потицао из
исте традиције – али, сто година касније, улог је био већи.
Чинило се да је 1999. теже него икад бити жив и свестан.
Збирка Кратки разговори с огавним мушкарцима заузела
је позицију противтеже наркотичним особинама савременог живота, а онда отишла корак даље. Довела је у питање џејмсовско поимање да помна свесност а приори води
ка одговорности. Указала је да нам је сувише свесности –
нарочито самосвесности – омогућило да будемо мање одговорни него икад пре. Била је намењена читаоцима моје
генерације, рођеним под звездом четири испреплетене револуције, незамисливе у Џејмсовој филозофији: свеприсутности телевизије, лакомости позног капитализма, тријумфа терапеутског дискурса и деградирања филозофије у
грану лингвистике. Како бити помно свестан кад вас уче
пасивности? Како открити праву вредност кад све има
своју цену? Како бити одговоран кад сте, по дефиницији,
увек дете жртва? Како постојати у свету кад се тај свет
урушио у језик?
Императив у другом лицу – популарна замисао у деведесетима.
Писци можда сањају тај сан чешће него већина других.
3
Једном сам питала Воласа, у писму, да ми да списак омиљених писаца.
Ларкин је био једини песник ког је поменуо.
4
Из песме „Докери и син“. [Сви стихови из песама Филипа Ларкина, изузев песме „Вода“, преузети из његове збирке Свадбени ветар у преводу
Србе Митровића, Народна књига, Београд, 1987. – Прим. прев.]
5
Крај „Високих прозора“: „Пре речи помислим на високе прозоре / Чија
окна обухватају сунце, / А иза њих, дубок је плави ваздух који не открива
/ Ништа, нити је игде, и бескрајан је.“ Крај „Воде“: „И ја ћу подићи на истоку / Чашу воде / Где светло под било којим углом / Вечито се скупља.“
6
Из „Докери и син“.
1
2

С енглеског превео Игор Цвијановић
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Јелена Радовановић

УТЕХА ЈЕЛА

забодемо тужни
нож у млади лук а он
заврца и заигра
перца се зацерекају непристојно
паприку расејани расечемо
а она подврисне и прокрвари једра
парадајз цикне срамно пун живота
прсне у плафон
у кухињи закикоћу жене
неко викне шшшшшшшш
нема смисла
краставац се крто промешкољи у салати
першун пргав затрепери
и маслине почну сјајно да се смеју
сир забљешти као утеха усред силне црнине
кромпири утом ћелави и незграпни
на под попадају
уз тупи топот
нежно их скинемо до гола
рибе зевну на плафон
из очију им бљесне силно сребро
окитимо их карнерима блитве
месо зацврчи у тигањима
као чиста радост
изнесемо понуде на гроб
парастос је ваља се
свашта распростремо по гробној плочи
зашарене пите сирнице зељанице кромпируше
буреци и бундеваре
сарме салате и пребранац
и печење румено пастрмке хрскаве
колачи ситни штрудле торте од сорте
неко шапне шта ће ово
мртва уста не једу
неко други одговори
мртви за мртве живи за живе
једи и ћути
једи док можеш никад се не зна каже трећи
ко зна можда нас гледају
ко зна можда овако
ипак једу

ПОЕЗИЈА
Мирослав Тодоровић

МУЗИКА ЗЕМАЉСКЕ ТИШИНЕ
МУЗИКА земаљске тишине
У хују ветра шуме миленијуми
У самоћи мојих мисли свиће
Злати се пејзаж житних слика
Видело друге стране светлости
Реч живе песме
Рана је што не зараста
Над летњом музиком боја светли небо
Звук звона развејава понад поља
Истине земаљске
Сећање разлистава
Мотрим пејзаж и
У пејзажу дашак
Листа биљке коју сам узгајао
С медитацијама о смислу сеоског живота
Божанска мисао прхут тичијег крила
Чуо сам је у малињаку без даха
И лишћа шум за реч о томе
Је ли живот само стрепња само трен
С неба понад језика овог листа
Цитирам боје плодова чујем земљу
Ослушкујући зелену мотрим небо
Отвара се реч слушам је из пејзажа
Јесењих боја мотрим књигу
У
Богу видим само своју сенку*

Пробудиле позне године и живот у мени земљоделца
Орем копам осећам
Људску топлину пролећне земље
Живим снагу летње врелине
Слушам јесењу радост зрења
Чујем из тишине
Земља се у мени исповеда
Мотрим како се свезнајући гласи у светлости јесењој
И слушам смртну студ зиме
Стварност склопљене књигe
Из свега како око невидљиво гледа
У зеленој светлости видика слушам поезију
Без речи кружи пером исконски универзално
Све што језик видела слути ја мотрим
Листак будући треперим понад гора
Осећам унутрашњу мелодију пејзажа
Дамара у мени чујем је у земљи
У коју полажем семење молитвено
Теби налик Творче у јутру песме ове
Копао сам земљу
Пригртао је очински уз стабло саднице
Умор ме натапао рад крепио
Осећао сам то из дана у дан све више
Из небеске тишине земље у мојим рукама
С мислима песме која се догaђа
У светлости вечерњој и ноћној тишини
Човек се кроз поезију и земљу
Приближава Небу и истини.

* Сиоран

ИЗ СЕОСКЕ СВЕСКЕ
„Радећи тако на земљи, човек осећа како му се
здравље враћа“
Утка у песму Читање песник
Јингерову белешку из Кавкаског дневника
Радим ево на земљи и
Живим истину тог стиха
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ПРОЗА
Милош Фолић

ЖИВОТ, НЕШТО КРАЈЊЕ
НЕВЕРОВАТНО
Л

ош сам студент, али нисам лош човек. Једноставно, тера ме малер од када знам за себе. Још као малом де ша ва ле су ми се раз не не зго де ко је ни сам сам
проузроковао. Једном приликом, када нам се аутобус
пре вр нуо, са мо сам ја био по вре ђен. Оста ли су про шли без иједне огреботине. Шест месеци у болници је
мене сачекало. Тако је и са испитима. Не трудим се нешто, а и то није скроз тачно, али ми и даље не иде. Мада, увек има наде. Па и за посведочене малере.
Ово ми је можда задња шанса да ухватим услов за
следећу годину. Последња нада да не испаднем губитник и не разочарам родитеље. Мој отац има доста веза, али не же ли да их ко ри сти да би ме ни по мо гао.
Они не мисле да је све случајан сплет околности. Дубоко верују да сам ја крив за тренутну ситуацију. Кажу да сам пробисвет – све због пар туча, трошења новца и украдених аутомобила у пијаном стању. У сваком
случају, морам да се доведем у ред. Нема више касних
излазака и пића. Следећег викенда имам праксу, заједно са оста лим ко ле га ма, у Гор њој То по ни ци, и овог
пута не смем да изостанем. Сада ме ништа неће оправдати.
Професори су инсистирали да кренемо што раније, ja сам јутро тешко подносио. Једва сам се пробудио,
још теже сам устао. Попио сам један вињак да се охрабрим. Крајње невољно сам стигао до аутобуса и преспавао читав пут. Осећао сам се мало боље. Увели су
нас у болнички круг и представили се. Имена особља
које је радило тог викенда нисам запамтио, чуо сам само правилник понашања када су пацијенти у питању,
шта смемо да говоримо, а шта не. Све је предуго трајало и жељно сам ишчекивао крај како бих дошао кући
и одморио се од напорног дана. Прилично сам се потрудио да остали не примете моју невољност. Требала
ми је пролазна оцена. Саслушао сам говор до краја и
наставио путањом коју су нам показали.
Свакојаки примери људске изопачености приказивали су се пред нашим очима. Покушао сам да забележим у свесци што је више било могуће. Морам да напи шем оп ши ран рад на кон прак се. Олов ка ко ју сам
понео полако се празнила. Покушао сам да будем што
тиши у настојању да је позајмим од неких својих колега, ко је ни сам ни по зна вао, али су ти мо ји по ку ша ји
би ли про пра ће ни вид ним не го до ва њем при сут них.
Ништа ми друго није преостало осим да памтим читаво предавање. Поспаност ме је полако сустизала и веома тешко ми је пала.
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Ле ка ре ко ји су нам об ја шња ва ли по ре кло људ ске
лу до сти, али и раз ло ге због ко јих чо век до ђе до тог
стадијума, још мање него нас је занимало њихово преда ва ње. Ме ни је би ло при лич но до сад но и по чи њао
сам видно да зевам не обраћајући пажњу како ће било
ко одреаговати. Учинило ми се да су се и остали исто
осећали.
Про ве ли су нас кроз оде ле ња – од анк си о зно сти,
преко маничне депресије, биполарних поремећаја, па
све до шизофреније – сви су ту и функционишу. Одба че ни ци од дру штва и сво јих по ро ди ца, има ју са да
ново друштво и нову породицу. Тако је барем споља
из гле да ло. Не ко ме ка зна, не ко ме бла жен ство. А мо жда су само лекови у питању.
Вињак је имао своје мане, бешика га је слабо подно си ла. За мо лио сам за пут до то а ле та. Сви ма је до шло као олакшање моје одсуство. Чак су ми и професо ри ка за ли да ме не ће че ка ти, већ да мо рам да их
стиг нем. Ни сам се бу нио, мо рао сам да се олак шам.
Већ ми је постало непријатно.
Олакшање сам осетио моментално, као и грижу савести због пропуштеног градива. Тешко ћу моћи сада
ишта да надокнадим. Ионако сам био у дебелом заостат ку са ре дов ним ак тив но сти ма. По жу рио сам са
прањем руку и умивањем и јурнуо ка вратима тоалета. Застао сам пред призором ужасног човека. Гледао
сам га уплашено и чекао његов први корак. Изгледао
ми је као масовни убица, ако они, уопштено гледано,
има ју не ки ка рак те ри стич ни из глед. Он ни је ски дао
по глед са ме не. Ви де ло се да је па ци јент, као што се,
донекле, видело да ја нисам. Проговорио је...
„Изведите ме одавде, молим вас?“, склопио је шаке
и чучнуо преда мном. Изгледао је као да нема шта да
изгуби. То ме је помало уплашило.
„Молим? Шта? Како?“, нисам знао шта да одговорим. Померио сам се у назад.
„Помозите ми, господине, ћерка ми је остала сама.
Пре ми ну ла ми је же на, па не ма ко да бри не о њој“,
кроз сузе је рекао. Погледао сам га сажаљиво.
„Не раз у мем! Ка ко ми сли те да вам ја по мог нем?
Овде сам на пракси. Нисам лекар!“, збуњено ћу ја.
„Знам да нисте, молим вас, позајмите ми само нешто од одеће. То је све што желим од вас. Не тражим
да останете овде“, ухватио ме је за ногу и спустио главу међу моја колена. Ни тада нисам схватао шта тачно
жели од мене. Ухватио ме је потпуно неспремног.
„Како то мислите, да останем овде?“, упитао сам га

не очекујући смисленији одговор. Покушао сам да извучем своју ногу.
„А то! Једном се десило да је неки човек са коцкарским ду го ви ма за ме нио ме сто са јед ним па ци јен том
одавде. Извукао се и ником ништа. Правио се луд неко
време, а онда касније изашао када су схватили да ипак
није толико луд“, кроз смех ми је испричао.
Морао сам брзо да размишљам у том тренутку. Неће он мо ћи ду го да под не се не из ве сност. Уоста лом,
нисам ни ја имао неке многобројне опције.
„Да ли желите да и нас двојица заменимо места? Ви
ћете мени дати вашу одећу, а ја вама моју“, упитао сам
га оче ку ју ћи по зи ти ван од го вор. Не ви дим због че га
не би пристао. Добија начин да види своју ћерку, а ја
на чин да из бег нем да ви дим би ло ко га и од го ва рам
икоме. Погледао ме је збуњено и донекле уплашено.
„Зашто бисте ви то урадили? Не морате да останете
ов де. Не ће се ов де ва ма сви де ти. Ви сте фин мо мак“,
рекао је док је полако устајао са пода. Није знао шта
да мисли и како да ми одговори. Ја сам га помиловао
по коси и благо му се насмешио.
„Ни шта се ви не бри ни те, то ни је ваш про блем.
Имам ја сво је раз ло ге због ко јих же лим да оста нем.
Одговара вам тако?“, повисио сам мало глас да га натерам да брже пристане.
Пристао је драге воље, помало затечен мојом одлуком, али са богом даном небригом за друге, схватио је
да је то мо ја ствар. За ме ни ли смо оде ћу при стој ном
бр зи ном. По здра ви ли смо се и оти шао је сво јим пу тем. Верујем да није имао превише потешкоћа да изађе. Ипак је био пристојно обучен у маркирану одећу,
та квом ко ју он и ње му слич ни не би мо гли да при у ште. Са че као сам не ко ли ко ми ну та и кре нуо ка со би
путем који ми је претходно описао.
Ушао сам у со бу спу ште не гла ве. Ни сам же лео да
ико при ме ти да не што ни је у ре ду. Сео сам на пр ви
слободан кревет и након неколико секунди полако легао и по крио се. Ни ко ме ни је ни ти по гле дао, ни ти
при ме тио. Си ту а ци ја ми је ишла на ру ку. Сми шљао
сам успут шта ћу да радим када ме открију. Може да
се деси да ме избаце, а то не смем да дозволим. Донекле ми је ово последња прилика.
До ве че ри ни ко ни је до ла зио. Ру чак су из не ког
разлога прескочили. Неки моји цимери су протестовали. Речено им је да је таква тренутна ситуација и да
се много не буне, иначе неће добити ни вечеру. Ућутала су се сва тро ји ца. Та да су се стре по че ле да до но се
вечеру и прописану терапију. Сачекао сам да оду и појео сам све што су мени донели. Терапију сам трампио
за још једно парче хлеба. У соби се зна ко шта пије од
лекова. А изгледа да је размена традиција овде.
Моја прва ноћ у болници прошла је прилично мирно. Сви су спавали, па сам и ја, после дужег времена,
ус пео ма ло да од спа вам. Одав ни ни сам чуо цвр кут
пти ца и ноћ них ство ре ња. Че као сам ју тро не би ли
пронашао начин да превазиђем административне баријере. Није лако доказати да си луд – и лудаци шетају ули цом – као што ни је ла ко ни по сле до ка за ти да
ниси луд. Мени је само потребан мали одмор од свега,
ништа више. Када напуним батерије и када се духовно
регенеришем, ето мене поново у свет, у бој и живот.

Ју тар ња ви зи та ле ка ра по ла ко се при бли жа ва ла.
Сада већ треба да се суочим и са докторима психијатрије. Њих није лако обманути. Чуо сам гласове у суседној соби и нестрпљиво сам их очекивао. Унервозио
сам се мало и кренуо да грицкам нокте. Најзад су ушли.
Ишли су редом. Свакога су питали како се осећа, да
ли му одговара терапија и да ли жели нешто да им каже. Мој кревет је био четврти. Када су најзад дошли до
мене, прво ме је сестра збуњено погледала видевши да
не пре по зна је чо ве ка ко ји гри зе нок те. Дис крет но је
скренула пажњу доктору који је збуњено гледао, час у
мене, час у папире које је носио са собом. Намрштено
ме је погледао и скинуо наочаре чији је оквир волео да
жваће.
„Ко сте ви, мла ди ћу? И шта тра жи те ов де? Не из гледате ми као пацијент. Молим вас, кажите ми ко сте
или ћу позвати обезбеђење!“, рекао је доктор начинивши пре те ћи по крет ка ме ни. Упла шио сам се ње го ве
реакције, у ствари, уплашио сам се последица његових
акција. Пребледео сам и укочио се. Он ме је и даље љути то гле дао. Ја сам ћу тао. „И где је уоп ште го спо дин
ко ји је ту ле жао?“, на ста вио је да ље и про др мао ме,
„ама ко сте ви, ког ђавола?!“
Сметало ми је када неко примењује силу на мени да
би добио шта жели. Изиритиран понашањем доктора,
од ре а го вао сам: „Ни је бит но ка ко се зо вем, ни ти ко
сам. Сви смо ми исти и не постоје неке битније разлике међу нама. Ми сами себи и другима дајемо вредности, оне саме по себи не постоје у нама. Ми смо одлучили шта је паметно, а шта није! Ко је леп, а ко ружан.
Ништа од тога нема самосталну вредност утемељену у
реалности...“, нисам имао смисла ни самом себи, али
морао сам да наставим да играм своју улогу.
„О че му ви при ча те? По зо ви те ми, мо лим вас,
главну сестру да проверимо спискове и видимо ко је
ју че све ушао, а ни је се вра тио ку ћи. Мо лим вас, из гледа ми као један од оних студената који су долазили јуче на праксу. Могуће је да су га заборавили. Хајде те, по жу ри те! По зо ви те од мах и ро ди те ље овог
момка када сазнате ко је“, рекао је доктор и изашао је
из собе.
На ред них пар са ти чу ла се дре ка по ход ни ци ма
болнице. Очекивао сам да ће стићи и моји родитељи.
Спремао сам се за њих. Стигли су најзад и увели су их
код мене. Ја сам ћутао и гледао у једну тачку. Правио
сам се да их не видим. Нису се ни они превише трудили да допру до мене. Отац ме је само оштро погледао и
изашао напоље. Мајка је заплакала и отишла за оцем.
У ходнику је доктору само рекао да ће средити папире да останем овде. „Тако је свима лакше“, рече мој отац доктору и настави, „имамо другог сина, он је у реду“.
Отишли су и више се нису враћали. Ја сам почео да
узимам терапију коју су ми дали за депресију. Нисам
се осе ћао та ко ло ше. Се део сам, ле шка рио, гле дао у
плафон, а и небо када би ми се пружила прилика. Не
знам ни сам ко ли ко да че кам пре не го што иза ђем
одав де. Мо жда то не ћу ни мо ћи ка да бу дем же лео, а
можда нећу ни желети када будем могао. У сваком случају, имаћу времена да размислим.
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и да се читава индустрија стави у погон целих десет година, по три смене дневно, опет не би произвела довољно мастила колико треба да исцури да би се проклела женска
незахвалност!
Ово вам прича човек који зна о чему прича!
Који је за свога живота исписао на стотине докумената и
зна вредност мастила!
Ово вам прича човек напаћен!
Човек за кога се, недавно – пре један минут? сат? дан? свеједно, ионако није битно – срушио свет. Наравно, људи и даље ходају, чак и скидају шешире и пуше, и даље се заустављају пред општином да завежу пертлу или да се домунђавају све
климајући главама; краве и даље пасу, и даље стрпљиво производе на тоне млека, које ће, неизбежно, попити деца и одрасли, жене и мушкарци; муве и даље зује, кафански излог се
и даље тресе кад зазвони црквено звоно. Само што, видите,
ништа од овога више није убедљиво, све изгледа као некакав
успорени снимак, без боје и без мириса. Подсећа ме на једну
пијанку на којој сам се изненада растужио, а радост осталих
присутних ми се учинила вештачком, лудачком, колачи су
добили укус целофана а месо укус пластелина. То јест, као
што већ рекох, свет се срушио. Не бих могао да проценим да
ли је то важан или неважан догађај, грозан или, не знам, застрашујућ. Не! Код мене се све десило брзо, неосетно, нисам
имао времена да кажем ни јао! Није трајало и није болело ни
колико вакцина! Један сасвим обичан тренутак, да није имао
последице које је имао. То јест, онај осећај да је свет као утрнуо језик, као зуб којем је извађен живац. За мене је, дакле,
крај света дошао по подне, око пет, пола шест, у башти кафане Код Ћоловекуа, заједно са аутобусом из Ботошања. Мирно сам седео за белим пластичним столом, на којем је писало Мариоара + Костелуш = знак муње. Искрен да будем, почео сам био да размишљам, у недостатку боље теме, која Мариоара и који Костелуш, и, како нисам могао да се сетим, све
сам се више нервирао, па није наше село велико к’о Токио. У
том тренутку стигао је аутобус из Ботошања.
Сада сам убеђен, немојте ме питати зашто, да је апокалипса приватна ствар, ствар која се не може делити са другима,
једнако интимна као, ако дозволите, каква венерична болест.
Ааа, и још нешто: ако на почетку беше реч, на крају је исто
тако реч. Просто к’о добар дан! Да ме чује неко из села да вам
овако причам, не би ме препознао, рекао би да је мутави помоћник писара скроз одлепио. А на крају крајева, зашто му
и не бих дао за право?
Ово вам каже човек којем су за сва осећања, надања, разумевање и верност вратили тако што су му пљунули у лице.
И не бих много погрешио да додам и: пљунули право међ’
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очи! Ни сам не могу у то да поверујем, али ја сам некада волео. Боже, колико сам је само волео! Ни сам не могу у то да
поверујем, али тада су људи ишли за својим послом, муве зујале своје зујање, а млеко било млеко. Ни она не зна колико
сам је волео! Ни тата, ни мама, ни Ћоловеаку, а можда ни ја
сам не знам све. Јадни тата, никад није знао ништа о мени.
Свим срцем је желео да постанем доктор, да се вратим у село,
да му под старе дане видам овчије богиње и бубреге, а мене
није занимало ништа осим филозофије или филологије, да
бих на крају спао на то да будем његов заменик у сређивању
папирологије. Био сам, што се каже, разочарање његовог живота, али примећујем да ме није баш много брига. Целога живота ми је помагао, а ја сам га, напротив, целога живота лагао. То можда и зато што сам осетио да не жели да помогне
мени, већ сопственој старости, да не воли мене, већ да га је
страх његових сопствених болештина. Бог нек му је у помоћи, био је тата попут других петнаест милиона тâта у Румунији. Нисам могао да живим за њега, ни за маму, ни за било
кога другог. Пробао сам да живим за себе, што има својих потешкоћа. На пример, било ми је прилично тешко да се одлучим између одласка у гимназију у граду и остајања у селу да
завршим десет разреда заједно са њом. Наравно, остао сам
поред светла очију мојих, и учио сам код куће оно што сам
могао научити у граду. Био је леп летњи дан, узвишен и чист
као успомена, кад ме је, накресан, тата тако оплавио да сам
се питао ко је угасио светло. Као, пази молим те, пао сам малу матуру, као, има сина дебила што му срамоти име и фамилију. Само ја знам колико сам се намучио да пишем глупости
да бих био сигуран да нећу проћи испит. Нисам плакао, нисам се бунио, нисам сматрао себе жртвом неправде. Био сам
срећан што могу због ње да попијем батине. То ми је показало да сам на добром путу, да патим као у књигама, да се приближавам циљу. Носио сам модрице са прикривеним поносом и бескрајном вером у будућност.
Њој нисам никад ништа рекао. Велике љубави – болне,
силовите, судбоносне – никада се не откривају. Оне се осећају узајамно, деле се још од пре рођења. Две половине – чак
и ако је једна склупчана на северном полу, а друга изгубљена
на Аполоу 15 – неодољиво се привлаче. Тако је требало да
се деси и нама! Сваке секунде сам ишчекивао тај тренутак,
док ми је срце тукло у грудима. Суштинске ствари се догађају упркос свему, упркос свим препрекама на које успут наиђу. Велике љубави су као Гојковица, како кажу професори
књижевности. Треба само имати стрпљења. Ја сам имао стрпљења, да, много, много стрпљења... Јадна мама, каже свет
да на њу личим. Јадница мама, срце ми се стеже када говорим о њој. Она би ме посела на пећку и целог века ме хра-

нила питама и свеже измузеним млеком. Не би ме дала на
школе ни за живу главу, да останем близу ње. Блага жена,
лако заплаче и свет каже да је малко приглупа. Сажаљиве је
нарави, плаче на свим сахранама у селу, да ти срце препукне.
У сваком случају, то све није битно. Након завршетка тих десет разреда, овде, у овој соби, провео сам највећи део свог
живота. Висока соба, окречена у бело, са огромним радним
столом, неколико столица и три метална ормана. Има један
велик прозор, гледа баш на улицу. Ово је соба секретара општине, то јест мог тате. У углу је каљава пећ, где се зими пали ватра, а лети се могу сместити флаше са пићем. Чаше су
у металном орману, иза гомиле папира. Сироти тата, сваког
дана би ми понављао да је добро имати по чашицу за разне
званичнике, да је то једна од тајни заната. Све у свему, она,
моја суђена драга, остала је у селу, тако да сам остао и ја.
Остао сам да сређујем папире свога оца, док је он решавао
којекакве ствари. То јест, док је ћаскао са директором школе,
полицајцем и ветеринаром, играјући седмице учетворо и дегустирајући у зависности од годишњег доба. Повремено би
залутао у неко од околних села у непознате сврхе. Тако да
сам ја могао да је волим скоро неометен присуством других
људи. Гледао сам је кроз високи прзор, са душом у носу, пуштајући да ме заведе сваки њен покрет. Понекад бих се освестио, руку запетљаних у понеки регистар, увијен у таму.
Знао сам да је моја заувек, да ми је суђена, тако да ју је мој
поглед пратио заштитнички и пун благости. Чекао сам још
само да и она то схвати, што је морало да се деси ускоро.
Пратио сам је погледом читаве сате, дане, недеље. Њену кућу, смештену недалеко, на долу, обавијао сам погледом, ту
кућу у којој је она ноћу палила и гасила светла. Замишљао
сам како прелази из једне у другу собу, како се жедна буди и
пипа по мраку тражећи чашу са водом, како од врућине
окреће јастук на хладнију страну. Како се слатко презнојава
док спава, распетих руку и у дубоком сну. Баш тамо, далеко,
била је моја и само моја, тако да сам је дискретно надгледао.
Наша срца комуницирала су тајним тунелом, за сада познатим само мени, али смо ми били једно те исто биће. Њена
пљувачка била је моја пљувачка, њен зној мој зној, крв и
лимфа текли су из једног у друго као у повезаном систему
крвних судова. Кроз плућа ми је пролазио њен дах. Али ето
ти ње, једног дана, иза полица са бочицама и кутијицама,
љуби се са апотекаревим сином. Нагнула се на леђа и обавија му руке око врата. Видео сам их скоро савршено јасно,
кроз прозор, са друге стране улице, у одразу огледала из апотеке. Мало им је фалило да изгубе равнотежу па да у ваздух
полете полице са аспиринима, бочице са риванолом, соли,
фракције и кесице вате. Повратили су равнотежу и насмејали се. Она му је прстом гурнула браду, као да нема места од
њега. Опростио сам јој ову нежност и, посредно, и све остало. О свом болу нећу да причам. Утешио сам се мишљу да су
ово, вероватно, њена тражења на путу ка мени, да су ово испити кроз које морам да прођем да бих је заслужио. Ово је
била цена коју сам морао да платим за срећу која није могла
још много да касни. Нисам осећао да губим контролу, јер
сам јој ја лично дао слободу. Једино ако ме тражи и на крају
и нађе уз пуну слободу одлучивања, чак и ако то подразумева разноразне грешке у међувремену, моћи ће у потпуности
да разуме изванредну судбину која нас веже. Ја сам имао
привилегију да знам све ове ствари унапред, и чак сам забављено пратио њене несигурности, онда када оне нису превршавале меру. У својој соби у утроби општине осећао сам

се као за некаквом префињеном командном таблом. Пратио
сам, надгледао, прерађивао информације. Све је било унапред предвиђено, све је било под контролом. Њени одласци
по хлеб, братовљево чекање аутобуса, паљење и гашење светала, одлазак у цркву, садашње и будуће преваре. Она је свакако била моја, како на небу – ово од почетка времена – тако и на земљи – ово од једног уторка увече. Отворио сам десни метални орман, извадио сам венчане листове и, истим
покретима које сам стотинама пута извео за неког другог,
попунио један лист нашим именима. Њено име, моје име,
датум рођења, имена њених родитеља, имена мојих родитеља и ето нас заједно. Тајно венчање, које сам прославио сâм,
издалека мотрећи на њен прозор до раног јутра. Када се разданило и када ми се учинило да назирем кретање у њеном
дворишту, рекао сам јој: добро јутро, жено моја, ето нас заједно. Онда сам отишао на спавање, исцрпљен од среће и
умора, као после свадбене ноћи. Устао сам за ручак и са нестрпљењем очекивао њен долазак по хлеб; из коже сам хтео
да искочим од среће, био је то први дан нашег брака, што би
рекли, иако сам то знао једино ја. Купио бих јој поклон, али
нисам хтео да ишта посумња. Питао сам се да нисам случајно пожурио, али, пошто ће свакако бити моја, то ми није деловало као превелики грех. Када сазна шта сам учинио за
њу, гледаће на то као на један мудар и нежан гест. Али, до
тада, потребно је много стрпљења и дискреције.
И сада имам венчани лист у џепу на грудима, поред извода из матичне књиге рођених, личне карте и војне књижице.
Дан за сећање! Ходала је, прелепа, у некој танкој и широкој
хаљини боје путера, са два велика хлеба у руци. Сви су се
окретали за њом, као да су нешто слутили. Ја сам стајао, као
сад, у овој истој соби и испред истог овог прозора. Само метални ормани нису били наслоњени на врата, него су стајали
на свом месту. Један раздрндани аутобус разбио је сеоску тишину, обавијајући је дебелим слојем прашине од главе до пете. Две уплашене гуске ошамариле су је крилима по листовима. Прескочила је јарак, испустивши један хлеб. Потукла се
са гускама око њега, јер се био откотрљао мало даље. Онда је
нестала иза Дома културе и назрео сам је близу куће. Онда је
љуснула киша, колико да умири прашину. Отприлике тако је
протекао први дан нашег брака. Полако сам почео да се навикавам на породични живот. Прижељкивао сам и децу, али
то је, разумећете, бар у том тренутку било немогуће. Почео
сам да је грдим кад би каснила по хлеб, кад би долазила у некој сувише тесној хаљини, или кад је дужила разговор са којекаквим индивидуама. Почео сам да јој звоцам када ми нешто не би пасовало, па чак и да јој одређене ствари браним.
Касно увече, кад би се светла у селу гасила једно по једно, вадио бих венчани лист, стављао га на сто и читао наша имена.
Прво тихо, шапатом, онда све гласније и гласније; дубљим
гласом, па тањим, па разговетно, па кроз нос... Да, узимам га
за мужа! Да, узимам је за жену! Тако се завршавало сваки пут.
Ипак, били смо срећни! Сада... сада више није битно. У
сваком случају, нисмо били несрећнији од других. Поготово
што сам јој дао потпуну слободу. Од тренутка када је између
пет и пола шест, знате како стижу аутобуси у наша села, сишао онај човек и рекао ми да је проглашена пресуда, за мене
је свет престао да постоји. Нећу да улазим у детаље развода,
разумећете да ме ни не занима. Чак иако седим овде, унутра,
и погледом је чувам издалека... Побогу, па то ми је дужност!
С румунског превела Оана Урсулеску
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.140–141
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ПОГЛЕДИ
Лафкадио Херн

ДРЕВНИ КУЛТ
П

рава религија Јапана, вера коју још увек цео народ исповеда у неком облику, јесте онај култ који је био
основа свих цивилизованих религија и свих цивилизованих друштава – обожавање предака. Током хиљада година,
овај изворни култ је претрпео промене и преузимао разне
облике, али је свугде у Јапану његов основни карактер
остао непромењен. Ако искључимо различите будистичке
облике обожавања предака, проналазимо три особена обреда чисто јапанског порекла, који су до одређеног степена промењени кинеским утицајем и церемонијалом. Сви
ови јапански облици култа су обједињени под називом
„шинто“, у значењу „пут богова“. То није древни термин, и
први пут је усвојен само да би се матерња религија, или
„Пут“, разликовала од будизма – „буцудо“, или „Пута Буде“.
Три облика шинтоистичког обожавања предака су породични култ, култ заједнице и државни култ – или, другим
речима, обожавање породичних предака, обожавање кланских или племенских предака и обожавање царских предака. Прва је религија дома; друга је религија локалног божанства, или бога-заштитника; а трећа је национална религија. Постоје разни облици шинтоистичког обожавања,
али њих тренутно нећемо разматрати.
Од три облика обожавања предака која смо навели, породични култ је први у еволутивном следу, а остала два су
се касније развила. Али, ако говоримо о породичном култу
као најстаријем, не мислим на кућну религију каква постоји данас, нити под „породицом“ мислим на било шта што
одговара термину „домаћинство“. Јапанска породица у раном периоду значила је много више од „домаћинства“ –
могла је укључивати стотине или хиљаде домаћинстава:
била је нешто налик на грчки genos, или римски gens – патријархалну породицу у најширем смислу. У преисторијском Јапану породични култ обожавања породичног претка вероватно није постојао. Чини се да су се породични
обреди изводили једино приликом погреба. Али, пошто се
развио из првобитног породичног обреда, каснији породични култ индиректно представља најдревнији облик религије и стога би прво њега требало да размотримо у било
којој студији о јапанском развоју друштва.
Еволутивна историја обожавања предака била је прилично иста у свим вековима, а историја јапанског култа нуди задивљујуће доказе који подржавају тврдњу Херберта
Спенсера о закону развоја религије. Међутим, да бисмо
разумели овај општи закон, морамо да се вратимо пореклу
религиозних уверења. Треба имати на уму, са социолошког
становишта, да не би требало култ предака у Јапану означити као „примитиван“, исто као што ни породични култ
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Атињана у време Перикла не бисмо могли означити као
„примитиван“. Ниједна постојана форма обожавања предака није примитивна, и сваки успостављени породични
култ развио се из неког неправилног и недомаћег породичног култа, који, опет, мора да је водио порекло од још древнијих погребних обреда.
Колико нам је познато, не можемо рећи да је обожавање предака у раним европским цивилизацијама био примитивни облик култа. У случају Грка и Римљана, наше познавање теме датира из периода када је домаћа религија
одавно била успостављена; и имамо документоване доказе
који се тичу карактера религије. Али, о ранијем култу који
мора да је претходио обожавању дома, имамо мало сведочанстава, и можемо претпоставити његову природу једино
проучавањем природне историје обожавања предака међу
људима који још нису достигли стадијум цивилизације.
Прави породични култ отпочиње са седелачком цивилизацијом. Када се јапанска раса први пут трајно настанила у
Јапану, чини се да са собом није донела било какву цивилизацију коју бисмо могли назвати седелачком, нити неки
добро развијени култ предака. Култ је сигурно постојао,
али се чини да су се његове церемоније изводиле само на
гробљима. Породични култ није могао да се успостави како треба до отприлике 8. века, када је, како се верује, из Кине пренет обичај везан за плочице духова преминулих. Најранији култ предака, као што ћемо ускоро видети, развио
се из примитивних погребних обреда и церемонија за умилошћавање духова.
Постојећа породична религија у Јапану је стога релативно модерна творевина, али је барем стара колико и права цивилизација земље, а чува веровања и идеје који су несумљиво примитивни, као и идеје и уверења који од њих
потичу. Пре него што нешто кажемо о самом култу, биће
неопходно да узмемо у разматрање нека од ових старијих
веровања.
Најраније обожавање предака, „корен свих религија“
како каже Херберт Спенсер, вероватно се развило кад и
најраније веровање у духове. Чим су људи могли да појме
идеју о тамној страни у себи самима, или о свом двојнику,
несумљиво је убрзо отпочео култ умилошћавања духова.
Али ово најраније обожавање духова мора да је много
претходило оном периоду менталног развоја у коме су људи први пут постали способни да имају апстрактне идеје.
Примитивни обожаваоци предака нису могли да имају
идеју о врховном божанству, а сви постојећи докази о првим облицима њиховог обожавања указују на то да првобитно није постојала разлика између идеје о духовима и

идеје о божанствима. Следствено томе, није било изричних
веровања о било каквој будућој награди или казни, није
било идеје ни о рају, ни паклу. Чак се касније развила и
идеја о подземном свету сенки, или Хаду. Прво се сматрало
да мртви обитавају једино у својим гробницама, одакле су
могли да, с времена на време, посећују своје претходно станиште или да се као утваре појављују у сновима живих.
Њихов прави свет био је место погреба – гроб, хумка. Након тога, људи су полако развијали идеју о подземном свету, који је на неки мистериозни начин био повезан са местом погреба. Једино се доста касније овај неодређени подземни свет маште проширио и раздвојио на области блаженства и јада духова. Чињеница вредна спомена је та да
јапанска митологија никада није развила идеје Елисијума
или Тартара, никада није развила идеју раја или пакла. Чак
и данас шинтоистичка веровања о натприродном представљају прехомеровски стадијум имагинације.
Слично томе, чини се и да међу индоевропским расама
у почетку није било разлике између богова и духова, нити
било каквог рангирања богова на веће и мање. Разлика се
постепено развијала. „Духови мртвих“, каже Спенсер, „чинили су, у примитивном племену, идеалну групу чланова
који су мало истакнутији од других, а временом су постајали све истакнутији. Како је друштво напредовало и како
се традиција, локална и општа, акумулирала и усложњавала, ови духови, налик људским душама, почели су у умовима људи да стичу разлику у карактеру и значају, па су почели да се разилазе све док њихова изворна заједничка
природа није постала једва препознатљива.“ Тако и у античкој Европи, и на Далеком истоку, велика божанства народа потичу од култа духова. Али, оне етике обожавања
предака које су на сличан начин обликовале најранија друштва Истока и Запада, датирају из периода пре времена великих богова – из периода када је требало да сви мртви постану богови, без разлике у рангу.
Рани Јапанци, као и примитивни обожаваоци предака
аријске расе, о својим мртвима нису мислили да се уздижу
на неку надсветовну област светла и блаженства, или да силазе у неко подручје мучења. Мислили су да њихови мртви
још увек насељавају овај свет, или да са њиме барем остају
у некој вези. Заиста, и њихови најранији свети записи спомињу подземни свет, где мистериозни богови Грома и зли
гоблини обитавају у искварености. Али, овај неодређени
свет мртвих комуницирао је са светом живих. А, тамошњи
духови, иако у неку руку везани за своје пропадљиво окружење, и даље су могли са земље да приме пошту и понуде
од људи. Пре доласка будизма није постојала идеја о рају
или паклу. За духове преминулих се сматрало да су стално
присутни; њих је требало удовољити, а у неку руку су могли да уживају у задовољствима или болу живих. Тражили
су храну, пиће и светлост, а заузврат могли су да пруже помоћ. Њихова тела су се измешала са земљом, али сила њиховог духа и даље је приањала за горњи свет побуђујући
његову материју, крећући се у његовим ветровима и водама. Својом смрћу они су стицали мистериозну силу, постајали су „надмоћни“, ками – богови. Другим речима, били су
богови у најстаријем грчком и римском смислу. У том смислу, на Истоку и Западу није било моралних разлика у овој
врсти обожавања. „Сви мртви постају богови“, написао је
велики шинтоистички коментатор, Хирата. Тако су и у мисли раних Грка, чак и каснијих Римљана, сви мртви поста-

јали богови. Господин де Куланж1, у свом делу La Cite Antique, примећује: „Ова врста обожења није била привилегија
само великих. Није се правила никаква разлика... Није чак
било неопходно бити човек врлине: и зли су постајали богови као и добри људи, само што ће зли и у свом загробном
постојању нагињати злу.“ Такав је био случај и са шинтоистичким веровањем: добар човек постаје благородно божанство, а лош човек зло божанство – али сви они постају ками. „А пошто има и добрих и лоших божанстаКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.140–141
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ва“, пише Мотоори, „неопходно их је удовољити понудама у храни, свирањем харфе, фруле, певајући им
и плешући и радећи све што је неопходно да се орасположе.“ Према Апулеју, Латини су зле богове мртвих звали
Larvae, а корисне или безопасне духове Lares, или Manes
или Genii. Али, сви они су били божанства – dii-manes; а
Кикерон2 саветује своје читаоце да све dii-manes обожавају
на прави начин: „Они су људи“, каже он, „који су се одвојили од овог живота; сматрајте их божанским бићима...“
У шинтоизму, као и у старим грчким веровањима,
умрети је значило ући у посед надљудске силе, постати
способан да се донесе добробит или несрећа натприродним средствима... Али, неки човек који је до јуче био обичан радник, особа без икаквог значаја – данас, будући мртав, постаје божанска сила, и његова деца му се моле за напредак својих подухвата. Тако у грчким трагедијама проналазимо и лик као што је Алкеста3, која изненада након
смрти постаје богиња, која се обожава и којој се упућују
молитве. Али, упркос њиховој натприродној моћи, срећа
мртвих и даље зависи од живих. Иако невидљиви, осим у
сновима, потребна им је земаљска нега и одавање поштовања, храна и пиће, и поштовање њихових потомака. Сваки дух мора да се ослони за такву утеху на своје крвно
сродство – једино кроз преданост тог рођака може наћи
починак. Сваки дух мора имати склониште – одговарајућу
гробницу; и сваком се морају приносити понуде. Док су
почасно смештени и правилно неговани духови су задовољни, а оне који их умилошћавају наградиће срећом. Али,
ако им се не посећује гробно место, не изводе погребни обреди, не приносе понуде у храни и пићу и не пали ватра,
духови ће бити гладни, жедни и биће им хладно. Тада ће се
разљутити, биће зли и донеће несрећу онима који су их запоставили... Тако су Грци мислили о својим мртвима, а такво су мишљење имали и стари Јапанци.
Иако је религија духова некада била религија наших
предака – било северне или јужне Европе – и иако су обреди који су прозишли из ње, као што је обичај украшавања
гробова цвећем, остали до данас међу нашим најцивилизованијим заједницама – наш начин размишљања се, под
утицајем модерне цивилизације, толико променио да нам
је тешко и да замислимо како су људи икада могли да верују да срећа мртвих зависи од материјалне хране. Али, вероватније је да је стварно веровање у старим европским друштвима више наликовало веровању које постоји у модерном Јапану. Мртви не треба да конзумирају супстанцу хране, већ само да упију њену невидљиву суштину. У раном
периоду обожавања предака понуде у храни су биле велике; касније су се смањивале како је јачала идеја да је духовима потребно мало хране чак и у виду паре. Али, колико
год да је понуда мала, било је од суштинске важности да се
редовно приноси. Од ових сеновитих оброка зависила је
добробит мртвих, а од добробити мртвих зависила је срећа
живих. Ниједно није могло да опстане без помоћи другог.
Видљиви и невидљиви свет били су вечно уједињени везама бројних узајамних потреба; ниједна карика тог јединства није могла да буде прекинута без кобних последица.
Историја свих верских жртвовања може се пратити до
овог древног обичаја понуда духовима мртвих. Цела индоаријска раса једно време није имала другу религију од ове
религије духова. Заправо, свако напредно људско друштво
је, у неком периоду своје историје, прошло кроз фазу обо/46/
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жавања предака. Али, данас морамо усмерити поглед ка
Далеком истоку да бисмо пронашли култ који коегзистира
са развијеном цивилизацијом. Јапански култ обожавања
предака – иако представља веровања неаријских народа,
који кроз историју свог развоја нуди разне занимљиве појединости – још увек отеловљава много од онога што је карактеристично за обожавање предака уопште. У њему су
преживела посебно ова три веровања, која потцртавају све
облике постојаног обожавања предака у свим климама и
земљама:
Мртви остају у овом свету – посећују своје гробнице,
као и претходне домове, и невидљиво учествују у животу
својих живих наследника.
Сви мртви постају богови, у смислу да имају натприродне моћи, али задржавају особености по којима су се
разликовали током живота.
Срећа мртвих зависи од поштовања које им указују живи, а срећа живих зависи од испуњења побожне дужности
мртвима.
Овим веома раним веровањима могу се додати следећа,
вероватно касније настала, а која су у једном периоду сигурно била утицајна:
Сваки догађај у свету, добар или лош – лепо време или
обилна жетва, поплава или глад, олуја или бура и земљотрес – дело је мртвих.
Сва човекова дела – добра или лоша, контролишу мртви.
Прва три веровања опстала су од зоре цивилизације,
или пре тог времена – од времена када су мртви били само
богови, без разлике у својој моћи. Чини се да друга два веровања потичу из периода када се права митологија – велики политеизам – развила из примитивног обожавања
духова. У овим веровањима нема ничега једноставног: она
су застрашујућа, силна веровања и пре него што је будизам
помогао да се расплину, њихов притисак на ум људи који
су живели у земљи катаклизми, мора да је био попут бескрајног терета ноћне море. Али, старија веровања, у мекшој форми, још увек су суштински део постојећег култа.
Иако је јапанско обожавање предака прошло кроз бројне
промене у протеклих 2000 година, ове промене нису трансформисале његов суштински карактер што се тиче понашања, већ читав костур друштва почива на њему, као на
моралним темељима. Историја Јапана је, заправо, историја
његове религије. Ниједна чињеница у вези са овим није
значајнија од чињенице да је стари јапански термин за владу – мацури-гото – означавао, у слободном преводу,
„предмет обожавања“. Касније ћемо увидети да не само
влада, већ готово све у јапанском друштву, потиче директно или индиректно од овог обожавања предака, а да су у
свим стварима више мртви, него живи, били владари народа и они који су обликовали његову судбину.
Са енглеског превела Соња Вишњић Жижовић
Fustel de Coulanges (1830-89), француски историчар. Његово дело Антички град (La Cite Antique, из 1864), било је посвећено истраживању утицаја религије у Грчкој и Риму. (Прим. прев.)
2
Дуго код нас превођен као Цицерон. (Прим. прев.)
3
Алкеста: лик из Еурипидове трагедије; 5. в.п.н.е. (Прим. прев.)
1

ПОЕЗИЈА
Милан Радуловић Радуле

ЗАХВАЛНИЦА
Поштовани господине Винаверу

СКАМЕЊЕНИ СТИХОВИ

Захвалан остајем за сва времена
Вама и Вашем делу
које сам разумео као сјај
вечни пламен и светлост

Стева Раичковић и ја
седимо на клупи у Топчидеру
и посматрамо величанствено дрво

Из Ваше космогоније научио сам
како мисао запали реч
стих греје
строфа гори
а песма букти и пева !

ПЕСНИК
Када је прочитао песму
Пијани Бог
Васко Попа ми је рекао
ти си песник
У откривању значења и суштина
указао је чега да се клоним
На одласку додао ми је
неколико златних речи
Када сам изашао из Последње шансе
у Ташмајданском парку
отворило ми се небо
Тако су почели
да певају сводови
около мене
изнутра.

Дивимо се његовој величини
и обнављамо сећања на Лалића
који је о њему певао
као светом чуду
Божанствени платан проглашавам
породичним стаблом песника света
Расположени шаљемо стихове
да лепршају по крошњи
Можда нађу свој родослов
развију се у листиће
и на некој гранчици
скамене.

ПИСМО МИКИ АНТИЋУ
Драги Мико
Овде је много лоше
једва се дише
а ускоро очекујем
да по мене дођу
четири коња врана
и циганска банда
да ме до тебе испрате
где се бескрајно пева
сија
и живи !
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СКД – ЈЕДАНАЕСТА СКУПШТИНА

АПЕЛ СРПСКОГ
КЊИЖЕВНОГ ДРУШТВА
У

свајањем државног буџета за 2013. годину новоизабрана влада Републике Србије показала је да не намерава да најзад прекине са малтретирањем институција културе. Одлучивши да за
потребе Министарства културе и информисања издвоји још мање средстава него што је то учињено прошле године (свега 0,62%
буџета), челни људи наше земље су грађанима Србије послали
транспарентну поруку да им је култура девета рупа на свирали!
Лако је поверовати али је тешко прихватити чињеницу да је
једна од ретких константи свих демократски изабраних влада наше земље готово систематска небрига о нашем културном наслеђу
и одсуство било какве иницијативе да се коначно дефинише, финансира и реализује културна политика која би била саставни део
напора за европске интеграције нашег социјално, морално и материјално исцрпљеног друштва.
И док се буџетска издвајања за културу смањују из године у го-

ЈЕДАНАЕСТА РЕДОВНА
СКУПШТИНА СРПСКОГ
КЊИЖЕВНОГ ДРУШТВА
На скупштини Српског књижевног друштва, одржаној у суботу 22. децембра 2012. године, коју је водила потпредседница
Скупштине Дубравка Ђурић, уз живу, конкструктивну и аргументовану расправу усвојени су:
– Извештај о раду СКД–а и Управног одбора између две
скупштине, који је поднео председник УО Вуле Журић,
– Финансијски извештај за 2012. годину и извештај Надзорног одбора,
– Апел српској јавности који се односи на положај књижевника у Србији, који је прочитао и образложио председник УО
Вуле Журић.
– оставка Саве Дамјанова.
Скупштина је прихватила иницијативу Управног одбора да
се крене у процедуру промене Статута.
На предлог Комисије за пријем нових чланова, која је радила у саставу Славољуб Марковић, председник, и чланови Драгана Белеслијин и Звонко Карановић, примељени су следећи нови чланови: Барзут Драгослава, Божић Снежана, Васић Бојан,
Гароња Радованац Славица, Јовановић Данијела, Кисо Јелица,
Коларић Владимир, Комар Амалија, Костов Велимир, Кубурић
Ђорђе, Лудошки Наталија, Милићев Јасна, Митић Жељко, Поповић Чарна, Радојковић Војислав, Сеферовић Ана, Стојковић
Драгољуб, Тодоровић Драган, Тријић Весна, Ћурчић Бранко,
Шушкић Тамара.
На почетку заседања, Српско књижевно друштво је одало
признање Бисерки Рајчић поводом педесет година преводилачког рада.
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дину, погубна пракса партијске кадровске политике у институцијама културе не само да није прекинута него је након недавне смене власти доведена до апсурда. Без обзира на резултате у досадашњем раду, игноришући правну процедуру и институције јавног
конкурса, новоформиране коалиција на свим нивоима власти су
приљежно смениле готово све досадашње директоре и управнике библиотека, позоришта, кулутрних центара и чланове управних одбора реномираних уметничких фестивала.
Све док партијска припадност и идеолошка подобност буду
пресудни критеријум за постављање кандидата на кључна места у
институцијама културе, нећемо имати ниједан аргумент да се надамо било каквом побољшању статуса културе и уметника у нашем друштву.
Српско књижевно друштво констатује нарочито тежак положај писца у нашем друштву и свеукупном културном животу. Од
соцреалистичких погубних идеја о писцу као инжењеру људских
душа стигли смо до једнако погубне идеје о писцу као пуком забављачу и произвођачу књига чија се једина вредност одређује на
тржишту.
Као и у реформама образовања, здравства, судства и осталих
кључних области за наше друштво и државу, промене у третирању статуса самосталних уметника нису проведене ваљано и до
краја, па се слободно може рећи да је стицањем статуса самосталног уметника писац у Србији данас и званично проглашен за социјални случај.
Ништа није бољи ни положај осталих писаца.
Издавачке куће готово да више и не исплаћују хонораре за објављене књиге, а и када их исплаћују, ти хонорари често касне и
ни изблиза нису довољни да омогуће егзистенцију уметника макар на краће време. Смањењем републичког буџета и буџета локалних самопурава драстично се смањују или се чак и укидају хонорари за наступе писаца на књижевним програмима.
Дубоко свесни тешке светске економске кризе и још теже геополитичке ситуације у којима се Србија налази, писци, чланови
СКД-а позивају надлежне републичке и локалне органе задужене
за културу, као и све друге заинтересоване институције и појединце за отварање суштинске расправе о положају писаца и свих
осталих уметника у друштву, расправе која би резултирала конкретним решењима, како у виду промена Закона о култури, тако и
у доношењу других закона којима би књижевна и друге уметничке делатности коначно биле статусно регулисане.
Тиме би надлежни органи власти коначно показали да су дубоко свесни значаја кутуре у наставку изградње Србије као модерне европске државе, а писцима и осталим уметницима би коначно било омогућено да без бојазни за свој физички опстанак
нашу културу обогаћују новим вредним делима, обезбеђујући
нам тиме место у породици европских народа, којој смо одувек
припадали.
Апел је усвојен на Једанаестој скупштини Српског књижевног друштва, одржаној у Београду 22. децембра 2012. године.

ЧИТАЊЕ
Иван Радосављевић

БЕГ ИЗ РАЉА
ЖАНРОВСКОГ
ОДРЕЂЕЊА
Ласло Блашковић,
Посмртна маска, Архипелаг,
Београд 2012.

Да кажем отворено, рефлексно ми
се у глави упали црвена лампица кад
испод наслова неког остварења савремене књижевности видим одредницу „пикарски роман“. Шта би то
уопште могло да значи? Разуме се,
смета ми следеће: као и друге примитивне развојне форме романа, пикарски роман изразито је датиран, у
пресудно важној мери условљен сопственим књижевно-историјским и
друштвено-историјским контекстом.
Оригинално, у шпанској књижевности XVI и XVII века, романи овог типа настали су као сатиричка реакција на пасторалне и авантуристичке
романе; очигледно, у том смислу одредница „пикарско“ данас је беспредметна.
Аутентични пикарски романи писани су најчешће у првом лицу, као
аутобиографске исповести, а приповедачи (уједно главни ликови) по
правилу су луталице и барабе, који се
једино труде да преживе, неоптерећени моралним, социјалним нити законским нормама. У пикарским романима пустоловине се нижу једна за
другом без икаквог логичког или наративног следа: повезује их једино
главни лик, писани су фрагментарно,
без чврстог сижејног плана и приповедне конструкције. Гледано из те

перспективе, можда би се могло помислити да се назив „пикарски роман“ некако још и може применити
на Блашковићеву Посмртну маску,
или да чак може послужити и као нека врста објашњења, јер у овој књизи,
заиста, осим јединственог приповедног гласа, који на различите начине
говори о својим разним искуствима,
као да нема другог кохезивног фактора – но ето, почем, ипак је то роман,
наиме пикарски. Како да не.
Модерни роман, не заборавимо,
одавно је раскрстио с неопходношћу
постојања икакве јединствене радње,
кохерентног заплета, препознатљивог
места и времена радње, чак и јединственог (или уопште било каквог) карактера приповедача или ликова (сетимо се само Бекетових романа). Утолико, роман може бити било шта. Но,
мора ли баш све бити роман? Или можда, у страху да данашњег читаоца једино романи занимају, аутори посежу
за таквом жанровском одредницом
да им не би труд отишао узалуд? Па
боље и пикарски, него никакав?
Пошто, дакле, не мора баш све бити роман, погледајмо како бисмо
формално-жанровски могли одредити Посмртну маску. Могло би се, на
пример, казати да ова књига представља збирку слободних прозних и поетских записа дневничког типа. Ти
записи подељени су на поглавља, од
којих нека говоре о нараторовим боравцима у иностранству, махом на
књижевним стипендијама, друга о
породичним и интимним стварима,
трећа о здрављу и болести, и тако даље. Да ли би Посмртна маска у књижевном смислу била мање вредна да
јој поднаслов гласи, рецимо, „Квазидневник“? Питање је, разуме се, само
реторско; а у чему би уопште била
разлика, ако би је било? Изгледа ми
да би једина разлика била у подразумеваном или очекиваном онтолошком статусу текста, јер роман би,
ваљда, требало да је измишљен, фикционалан, док дневник бележи елементе стварности, дакле истинит
је? Опет, како да не. С једне стране,
роману баш ништа не смета да у себе
инкорпорира колико год хоћете непобитно истинитих тврдњи, преписаних директно из стварности. Са друге, вероватно више нема читалаца који би били толико наивни да очекују
да се дневник писан наменски за објављивање држи чињеничне истине

као онај пословични пијанац плота.
Какву онда важност може да има истинитосна вредност ове књиге? Вероватно ће једино будућим биографима Ласла Блашковића бити важно
да ли су у Посмртној масци описани
догађаји који су се заиста одиграли у
животу овог писца. За нас, обичне
читаоце, сасвим је довољно то што
она описује доживљаје приповедног
гласа и главног лика који се, зашто да
не, зове исто као и писац, који живи у
граду који се зове Нови Сад и по свему подсећа на стварни Нови Сад, и
тако даље. Другим речима, књижевна
истинитост ове књиге, као и сваке
друге књижевне прозе (и повремено
поезије, у овом случају), онтолошки је
различита и независна од истинитости која се одређује мерилима стварног света. Није нужно да испод наслова пише „роман“ да би читалац
знао да биографистичке елементе у
књижевном тексту треба да узме cum
grano salis, нити би читалац морао да
сматра да је све у књизи сушта истина ако би поднаслов гласио „дневник“.
И ту долазим до најважнијег: Посмртној масци уопште није потребно
да се поштапа романескним жезлом.
Ово је опуштена, паметна, иронична
и духовита, шармантно непретенциозна књига. Као и увек, Блашковић је
изванредан стилиста. Епизоде из нараторовог живота које износи често
су варљиво стишане и једноставне, те
неочекивано, лагано и из другог плана читаоца суочавају са комплексним
ликовима, тескобним ситуацијама и
емоционалним ломовима. Неке друге, које директно говоре о питањима
живота и смрти, суспрегнуте су и депатетизоване мешавином хумора и
хладне, клиничке објективности. Треће, пак, обавијене су веловима цитатности и интертекстуалности, кодиране литерарном традицијом и узвишено пародичне. Неспутаност строгошћу форме бива све очигледнија са
сваким поглављем, и јасно је да стоји
у изванредном складу с Блашковићевим стваралачким нервом.
Посмртну маску читао сам са
уживањем и могу од срца да је препоручим сваком пријатељу који ме пита за добру лектиру; несумњиво спада међу најбоље странице које је Ласло Блашковић досад написао. Па
макар и не била роман, ђаво да га носи. Чак ни пикарски.
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Срђан Вучинић

ОТЕЛОВЉЕНА
ЗАЧУДНОСТ
Милован Марчетић, Записи на
снегу: приче, Службени
гласник, Београд, 2012.

Нова књига прича Милована Марчетића потврђује наш ранији утисак о
једном особеном гласу у савременој
српској прози. Можда је та особеност
најбоље била артикулисана још у наслову прве ауторове приповедачке
збирке Животи песника (објављене
1996. године). Песнички онеобичена,
искошена, често и гротескно зачудна
Марчетићева наративна перспектива
сугерише нам да спољни свет и свакидашњицу, као и саму причу и њене
механизме, пробамо да сагледамо на
другачији начин, лишен уобичајених
стереотипа и општих места.
Приче у збирци Записи на снегу,
могу се, условно, по основним преокупацијама и уделу фикционалног у
њима, поделити у неколико група. У
првој би биле оне које се очигледно
заснивају на нефикционалном, односно на аутобиографској грађи (такве
су прве две приче „Недеља“ и „Пет капута“), или оне које комбинују аутобиографске са есејистичким елементима (што одликује последње две прозе („У улици бесмртних песника“ и
„Записи на снегу“). Другу, средишњу
групу прича, чине фикције које проблематизују само стварање, песнички
чин. Тако је прича „Хомер“, надовезујући се донекле на Борхесову кратку
прозу „Творац“, својеврсни поетски
апокриф који нам веома пластично
дочарава заборављени архе-тренутак
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стварања, у којем из искуства и уобразиље слепог аеда настаје универзум
Илијаде и Одисеје. У сасвим другачијем, сатиричком кључу, пародирајући
епистоларну форму, прича „Тајкунски
еп“ бави се хипотетичном улогом песника у данашњем добу новокомпонованих богаташа, као и медијске
стварности коју они добрим делом
креирају. Прича „Трећи човек“ усредсређује се на тему писања као губљења
идентитета, или властите мултипликације у различитим обличјима (ова
прича највише остаје на трагу постмодернистичке традиције, настављајући
се на Бартове идеје из „Смрти аутора“
као и на чувену прозу „Борхес и ја“).
Марчетићеве „аутопоетичке“ приче
иначе одликује присуство финих алузија и дијалога са туђим текстовима.
Док „Тајкунски еп“ ступа у дијалог са
идејама из есеја Борислава Радовића
(есеја о Вергилију и посебно значајног
Радовићевог текста „Сећање на изгубљени рај“), дотле се прича „Песник,
његова жена, грофица Давидоф, три
пуковника и рибар“ може читати и
као омаж Раши Ливади, и неким мотивима његове поезије.
Тек делимично улазећи у претходно поменуту групу аутопоетичких
прича, „Излазак“ је несумњиво приповедачки најкомплексније остварење
у новој Марчетићевој збирци. Ову
причу (награђену „Андрићевом наградом“ за прошлу годину) одликују
изванредна слојевитост и вишезначност у оквиру релативно једноставне
и кратке наративне конструкције.
„Излазак“ можемо читати као политичку сатиру, или кафкијански гротескну басну, што она, споља гледано,
превасходно и јесте; можемо у њој наћи и пародију библијског мотива, по
којем је у Петокњижју друга књига и
насловљена; но треба је сигурно сагледати и као аутопоетички интонирану
параболу – јер протагонисту приче,
пацова-библиотекара и ерудиту, доживљавамо уједно и као „аеда“ и
„рапсода“ његове, пацовске расе. Ту је
она искошена, заошијана приповедачка визура реализована најзрелије и
најефектније: у равнотежи и оксиморонском сагласју између фантастике и
повесне збиље, у споју гротескне политичке историје и кафкијански басноликог протагонисте и наратора; у
непрекидном мешању зооморфног и
антропоморфног, и хуморном учинку
који одатле проистиче.
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Посве различита приповедачка
преокупација исказана је у омнибуспричи „Нове дестинације“. Рекао бих
да је то више поетска проза у најбољем смислу те речи, сродна причама
„Кабаница и каљаче“ и „Расти брже,
бенџамине“ из претходне ауторове
збирке Прво лице. То се не очитује толико на микро-плану стила, у метафоричкој употреби језика, кондензованости или у ритмичним реченицама.
Стил је наоко сув, акрибичан, нарација намерно подражава форму научног
или новинског извештаја. Значајнија
је овде чињеница да аутор у фрагментима „Нових дестинација“ прави нацрт једног аутохтоног света, у потпуности поетски конструисане, паралелне реалности. (Тај свет можда је најбоље изражен оним давним насловом
Бруна Шулца „Република снова“, као
и његовим животним и уметничким
императивом: сазрети за детињство.) Прожете иронијом и хумором,
Марчетићеве вињете чине топографију непостојећег, а дубоко нашег, интимног пространства по којем унутрашње ја блуди сневајући, маштајући,
стварајући. Примесе поетске прозе запажају се и у другим причама у збирци, посебно у оним нефикционалним,
аутобиографским – но, утисак је да
„Нове дестинације“ најпотпуније изражавају поменуту тенденцију, ту песник отворено проговара, упркос мимикрији акрибичног стила прозаисте.
По распону тема и мотива, разноврсности стилских регистара и поступака, по слојевитости и дубини појединачних прича, Записи на снегу чине
најзрелију књигу у досадашњем приповедачком опусу Милована Марчетића. Особена зачудност једног песничког гласа у њој је нашла своје
право прозно отеловљење.

Васа Павковић

ЛАГАНО
ПРОМИЧЕ
СТАРЕЊЕ
Мирјана Павловић, Трпеза без
главног јела, Архипелаг,
Београд, 2012.
Протекла година била је година
успешних приповедачких књига. Ме-

ђу најуспешнијима је, како се могло и
очекивати, шеста збирка прича Мирјане Павловић Трпеза без главног јела,
објављена чак десет година после врхунца њене дотадашње приповедачке
каријере, књиге Зрно зрну.
Начињена скоро класично од три
циклуса – уводног „Где сам ја?“, централног „Треће доба, и наредна“ и закључног „Забелешке о непријављеним
и непријављивим нестанцима“ – ова
колекција доноси тачно двадесет прича. Умало, с правом не написах „кратких, новинских“ прича, јер тек неколико достиже већу протежност. Тематски и уз стандардна критичарска
поједностављивања, први циклус говори о породичним људима, односима деце и родитеља. Други и најопсежнији, у којем је половина прича, бави се феноменом старости. Коначно,
трећи истражује различите померене
ситуације и ишчезнућа ...
Генерално, Мирјана Павловић је и
даље реалистички урбани приповедач
који се занима животом савременика,
њиховом више-мање (не)предвидивом свакодневицом. Такође, она и даље даје предност причању у првом лицу, где од прве реченице успева да веже пажњу читаоца, али не мање убедљива је и у приповедању о трећем
лицу, без обзира на пол. Исто тако,
Мирјану Павловић и даље занимају
тзв. обични људи, припадници средње
класе у стању какво им је створило савремено српско друштво и наша новија историја. Та осујећујућа историја
из последњих двадесетак година присутна је ненаметљиво, јасно је да је
она одредила судбине ових антихероја и антихеројки, али и надаље, Мирјана Павловић у децентном приповедању не инсистира на њеној пресудности. Битно јој је нешто друго: над-

временски осећај људске (не)моћи,
(не)помирености, (не)избеживости,
(не)сигурности) и (не) ... - видљиво је,
вероватно, да ја волим ово „не“ и ове
„( )“ – али нисам сигуран да ће их
Мирјана Павловић нарочито марити... А сем намере да се постигне тај
утисак у причама, ауторка има потребу и успева и у њој, да пише занимљиве приче. Интересантне, што би се рекло, мада ме недавно један приповедач прекори због употребе ове речи у
његовом случају. Као, тим атрибутом
сам сакривао своје право мишљење о
њему као приповедачу итсл. Исповедна наративност је домината ових прича, дијалози су, нажалост, ретки. Кажем, нажалост јер су по правилу изванредни – живи, убедљиви, духовити.
Ево једног телефонског из приче
„Има ли места у Џералдовом крилу“:
- Шта радиш?
- Стављам киселу воду у фрижидер.
- Извини што сам те прекинуо.
- Ништа не мари.
- Када ћеш завршити?
- Кроз пет до шест секунди.
Ако су све ове особине од раније
присутне у причама и збиркама
Мирјане Павловић, можда бих могао
додати да је она помало спрегла свој
„истраживачки“ нерв у области форме приче, по чему није имала премца
међу актуелним колегама, о чему сам
нешто говорио и у антологији „21 за
21“ коју отвара управо њена антологијска прича „Зрно зрну“. Преплитање палп текста са „основним“ приповедним текстом, један је од успелих изузетака у поменутој првој причи. Коришћење административног
стила у пасажу приче „Четири према
четири, у четири“, други је успео
пример, а одлично илуструје очајни
усамљенички положај једне жене између њена четири мушка укућанина,
припадника три генерације. Све то,
одиста, постаје и непотребно у причи „Где сам ја?“ , посвећеној односу
средовечног јунака и његовог остарелог оца, која се у последњем пасажу претвори у причу о породичном
сензибилитету, а можда и о нашем
менталитету уопште, када унук главног јунака, постави сасвим исто питање, као његов прадеда пре више
деценија, гледајући у плаво пространство океана на земљином глобусу.

Са цепидлачке тачке гледишта могло би се рећи да свака од десет прича
централног циклуса тражи добро упориште да проговори о очекиваним
проблемима старења и старости. Наравно, тешко је рећи кад је Мирјана
Павловић више (мање) успешна у том
напору – да ли кад суочава своју јунакињу која губи и ломи наочаре са архаичним шлагером Бобе Стефановића
Обриши сузе, драга (у причи „Обриши
бркове, драга“) или када један савремени привредник не зна шта да ради
пошто је преминуо стогодишњи „манекен“ његове минералне воде. Да ли
да мења етикету, јер изгледа оде Милутин! или да да понуду његовом брату
Драгутину?... ( у причи са сасвим неочекиваним заокретом у финалу „Лов
на сложну браћу“). Уз неколико кратких, мање убедљивих сторија, чини се
да је „Прича о дугом путовању у сутра
и пешачењу разним превозним средствима“ и најбољи моменат ове књиге,
можда баш због низа разноврсних наративних поступака којим је исписана
а можда и због помало маскиране теме – борбе неколико остарелих станара једне рушевне вишеспратнице са
алавим транзицијским инвеститорима, који као лешинари круже око њих
с амбицијом да их навуку и добију
одобрење за рушење зграде и подизање нове на истом месту...
Не мање читалачког ужитка крије
се у првој причи трећег циклуса „Чекајући чекање“ где је сукоб мушког и
женског принципа из „приватне“ равни главног антијунака подигнут на
скоро метафизичку раван: „Чекаћу те
испред самопослуге, рекла је безбојним гласом, прескочивши чак и поздрав. Након кратке ћутње додала је:
Ако и овог пута закасниш, више ме
нећеш видети. Спустила је слушалицу
и после тога се није одазивала на телефон.
Како ће га чекати? Испред које самопослуге? У коме делу Београда? Како да ...“ ово је увод у причу, који верујем фино наговештава њен загонетни развој и смисао. И осталих пет
прича из овог дела књиге су не мање
интересантне, посебно „Брисање деминутива“ и „Реквијем за кладу, и за
композитора“.
Остаје да се вратимо наслову нове
књиге Мирјане Павловић. Како и зашто Трпеза без главног јела? Да ли он
означава помисао приповедачице да
је у двадесет прича пружила мноштво
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разноврсних понуда, али да је изостала нека крунска прича? Или је у питању аутоиронија прозаисткиње која и
после скоро четири деценије присуства у српској прози остаје пре свега
омиљени и цењени писац својих колега, (не)одлучујући се на посезање за
романом, као мезимчетом модерне
књижевности (читај: публике), у свету и код нас?
Одговор свакако није једнозначан,
а можда ни претерано ни важан. Трпеза без главног јела је квалитетно написана књига прича за оне читаоце
српске књижевности који држе до
највиших вредности.

Надежда Пурић Јовановић

О ДОСТОЈАНСТВУ
ПЕСМЕ
Даница Вукићевић, Високи
фабрички димњаци, Повеља,
Краљево, 2012.

Воз је нагло прошао
Ко зна шта ће бити

Даница Вукићевић јавила се у поезији деведесетих година, онда када је
време (ово наше време, југословенско)
наметнуло један сасвим другачији концепт уметности и културе од оног у коме смо васпитавани, и формалним и
неформалним образовањем. Од естетике и фине декадентно-ларпурлартистичке концепције у уметности, стање
духа згрушало се у сирови облик, онај
коме никаква уметност ни уметници
нису потребни. Та сувишност и борба
за властити живот уметницима, а нарочито песницима, намеће читав низ те/52/

ма које се тичу опстанка, и у свету егзистенције и у свету есенције. Песник није више саморефлектовани субјект, нити је борбени активиста, понајмање забављач на књижевним вечерима. Песник је сада биће у стању мале вероватноће, можда постоји, али је вероватније да не постоји; сви докази су само покушаји да ће неким (црноберзијанским) каналом његова песма угледати
свет. А и када га угледа, тај свет је условљен божанством економије, које је
равнодушно и према много лукративнијим стварима него што је поезија.
Следеће деценије ове ствари доведене су до пароксизма, да би, ево ове
2012/13. поезија постала ствар веома
уског круга који тешко да може прећи
магични број 300 (трукованих примерака). Ствари више не опстају у времену него у броју. Да би нешто било добро, мора да га буде много, мора да буде хиперпродуковано. Мора да буде
Hello Kitty. Над књижевним делом не
сме да јеца само микрометарски круг
преживелих препотопских културњака,
над фабулом мора да јеца 70-80 % популације. Сузе ганутости доказују да ли ти
је текст Hello Kitty, и колико.
Многи песници одустану, или се
повуку, или пређу у неку другу књижевну врсту. Даница Вукићевић, сада
већ представница средње генерације
српских песника, оних у рату стасалих,
остаје на линији одбране поезије. Њене
песме дубоко су личне, али као код
свих добрих стваралаца, дубоко урањају у стварност, њена субјективност и
тренутност песмом се претвара у нарочити документ раздобља, недатирани
документ. Песникиња влада и текстом
и контекстом и има нарочиту способност да без датума и дневне политике,
без којих не можемо замислити наше
дане, додајмо ту и временску прогнозу,
документује и сопствено али и опште,
ово наше време. Све то не би било ништа нарочито, има доста песника који
пишу у контексту садашњице, да Вукићевићеву не одликује сасвим посебан
песнички таленат – раскошна употреба
песничке слике која је мајсторски дозирана, метафоричност која често асоцијативним путем сеже до прочитанихпромишљених стваралаца (филм, књижевност, музика) и одмерена духовитост, често на граници црног хумора.
У најновијој, невеликој, збирци песама Даница Вукићевић на префињен и
у појединим тренуцима гротескно-комичан начин, захвата грубом кутлачом
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постапокалиптични свет. Пропаст тог
света исписана је у претходној књизи
Прелазак у једну другу врсту, 2007. Над
крхотинама социјалистичке цивилизације, као артефакти прошлости, стоје
три висока фабричка димњака, три отмене госпе дугих вратова. А ти предмети човечнији су од људи, јер људскост
је утопија.
Настале у женственој традицији
најбољих словенских (руских, пољских) песникиња, ове су песме посвећене умрлој пријатељици, која трансцендира конструкт бетонских облина чувајући нас (све нас, који смо ту и читамо) од рушевина. Ауторка сведочи ту
благост изливену кроз витгенштајновске минијатуре сећања – икона, а она се
потом обавија и око људи раније неречених, оних који су чекали у предворју
Поезије, обичних људи, са модрим пребијеним палцем, жена у радничким
мантилима, људи несвесних књижевних дубина и патњи књижевних јунака.
Песничка питања живота и смрти, односа поезије према стварности, положај песника у свету, ауторка представља прикривено, нежно, не марећи за
себе. Марећи за песму.
Посебан тон овој поезији даје и снажан осећај за приказивање светлости
која се креће од магличастог сунца што
појачава језовитост свакодневице, до
еруптивне неподношљиве радости постојања и опстајања у поезији. Малоплаћен, умлаћен, маргиналан, мањински, песник има дужност да истраје и да
од свега начини поезију, голи живот.
Песма је несигурна и непроверена благовест, и треба јој служити, јер и даље у
нама тиња једна сасвим старомодна нада да ће се отворити небеса и десити чудо над чудима.
Лирско ја ових песама, као и у претходним збиркама, рањено је, изгубило
је свет, и драге људе, и себе, али оно из
дубина своје патње, туђе патње, светске
патње тка хуморну, ’вишу ведрину’. Нуди нам песникиња своје песме попут
медених колачића са огледалцем у средини. Кад погледамо, видимо уморно и
тужно око, али кад проширимо објектив, шарени детаљи нам говоре да смо
на вашару.
Ова збирка употпуњује песнички
профил Данице Вукићевић. Песме су
јој богате сликом и снажне. Одмерено
обиље и довођење у везу апартних појава претвара у њима, да се послужимо
речима једног отменог песника, трагедију у комедију. А самосвесна, иронич-

но узвишена песникиња балансира на
фином канапу трагикомичне веснице
слободе.
Тако високи фабрички димњаци,
ствар некада сасвим прозаична, којој су
се озбиљни уметници подсмевали, ако
је уопште улазила у опсег њиховог интересовања, у песмама постадоше слика поноса, сећање на достојанство, људско, песничко. Усправно ка небесима,
пркосећи сфинги HelloKity.

Стефан Трајковић Филиповић

РЕНЕСАНСНИ
ЧОВЕК

Микаел Нурдберг, Ренесансни
човек. Италија XV века –
митови и стварност, Чигоја
штампа, 2012.

Са средњим веком постоји проблем: средњи век је мрачан. Не само то.
Реч је о тами која прекрива европску
историју након светлог античког периода. Осамнаестовековни енглески историчар Едвард Гибон је у доброј мери
заслужан за такво виђење, које је вероватно и најзаступљенији поглед на
средњи век. Сетимо се само Марсела
Валаса, једног од јунака Тарантинових
Петпарачких прича (1994), који призива баш средњи век не би ли дочарао
бол и мучење које ће снаћи његову жртву. Пошто живимо у другачијем свету,
у којем је средњовековна тама незамислива (или бар потиснута у области разних другости, друштвених, културних
или идеолошких), онда је у неком тренутку проблем морао бити решен. У
неком тренутку су људи почели да постају налик нама („ми“), а престајали да

буду људи средњег века („они“).
„Ренесансни човек признавао је да
је раздобље класике неповратно и мртво, а циљ му је био достизати га и претицати. У жељи да се потпуно одбаци
средњи век и препороди антика у Европи је почело стварање модерног човека.“ Ренесанса је, дакле, решење, каже
нам интернет енциклопедија Википедија. Управо то је основни мит којем се
Микаел Нурдберг обраћа у својој књизи, основна супротност из које су израсли остали митови о ренесанси. Нурдберг признаје да пати од фирентитиса, болести која сналази историчаре који се баве италијанском историјом, а
пореклом нису из Италије. Ипак, та зараза/опчињеност не спречава га да препозна митове које жели да преиспита:
„Као што ћемо видети, услови у граду у
петнаестом веку су, у готово сваком погледу, били застрашујући. Те услове фасцинирано проучавате, захвални што
нисте морали да их проживите.“
Од фирентитиса (или неког његовог облика) патио је и Јакоб Буркхарт,
аутор Културе ренесансе у Италији, написане 1860, књиге значајне не само за
проучавање ренесансног периода, већ и
за окретање културолошким темама у
мору политичке историје. Али Буркхартово дело је за Нудрберга проблематично: не сама књига („Да бисмо избегли све неспоразуме, желим да подвучем да је Култура ренесансе у Италији
књига вредна дивљења, богата идејама
и инспиративна, и још увек вредна читања.“), колико њена популарност и
прихваћеност („Али – проучавање
историје је напредовало од 1860. Није
крајње неопходно довека понављати
шта тамо пише.“).
Пун наслов Нурдбергове књиге гласи: Ренесансни човек. Италија XV века
– митови и стварност (српско издање:
Чигоја штампа, 2012, са шведског превео Доријан Хајду). Митови – то су тумачења ренесансне прошлости потекла, у највећој мери, из Буркхартовог
пионирског дела. Стварност – то су тумачења поникла из истраживања архивске грађе. Најзаступљенији митови
су следећи: средњи век је мрачан, то је
доба маште, има готово увредљиво значење, али ренесанса је време осећаја за
стварност, време буђења античких високих вредности; ренесанса је пуна оптимизма; ренесансни човек је радознао,
слободних мисли, он открива свет
(друге континенте, на пример); ренесансни човек је индивидуалац, снажна

оригинална личност; човек у ренесанси
је све проверавао, није робовао ауторитетима, и зачетник је модерне науке
(под претпоставком да данашња наука
никад не робује ауторитетима); док је
средњи век појединца утапао у послушну масу и религију, ренесанса је доба
које одбија ауторитет цркве и слави весело (и слободно) паганство; ренесанса
је време самосвесних, одговорних грађана; жена је у ренесанси цењена једнако као и мушкарац (sic!); то је време самосталних уметника генијалаца, који су
стварали вођени изванредним умећем
и инспирацијом; и наравно, то је време
великих имена, хуманистичких писаца,
чије изузетне личности обједињују готово све наведено.
Оваква виђења не само да објашњавају како је нестала тама из европске
историје, већ наговештавају и будући
развој (западне) Европе, њен напредак.
Да би показао ограничености ових митова и њихову незаснованост на изворима, Нурдберг покреће нове теме које
се тичу свакодневице тог времена, али
које се не налазе у делима генијалних
уметника, и о којима митолошки хуманисти не говоре, већ теже „да високим
стилом подражавају недостижне античке узоре, Ливија, Тацита“ и држе се
„својих високих, вредних тема, као што
су испади и хирови владара и политичара, ратови, политичке интриге и преврати.“ Ратова је заиста било. Као и редовних епидемија куге, разорних земљотреса и проблема незапослености
услед економске депресије, као и бежања људи из градова пред тим недаћама.
Али подаци о свему томе налазе се у архиву, ван прослављених хуманистичких дела („Мука и смрт неколико десетина хиљада „обичних“ људи биле су
превише безначајне и ниске да би се на
њих трошиле лепо формулисане фразе.“).
Стварност ренесансних људи је, дакле, била другачија. Славна хуманистичка дела су за себе тврдила да су светло на крају (мрачног средњовековног)
тунела, али да ли је заиста античка мисао била заборављена хиљаду година?
Наравно да није, антички писци су читани и преписивани током читавог
средњег века. Чак ни грчки писци нису
били заборављени, већ су живели у византијским преписима и инспирисали
су византијску књижевност. Највеће
достигнуће хуманиста није враћање тих
дела из заборава. Она су, међутим, по-
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стала доступнија: сва Цицеронова или
Платонова дела су се сада могла наћи
на једном месту.
Одговорност и равноправност ренесансних грађана била је ограничена.
Поред утаје пореза, друштвом су владали посебни односи надређености/заштите и подређености, налик феудалном систему, или римском систему патрона и клијената. За индивидуално делање није било места, већ за послушност и за заједнички циљ једне незваничне групације. Такође, такав систем
је био везан за породицу, која је постојала као широка заједница и лоза, извор
друштвеног угледа. Дакле, не појединац, већ породична солидарност. Можда су индивидуалнији били људи који су живели у оквиру ужих породица,
из нижих слојева друштва, без средстава да обезбеде смештај за рођаке и штићенике, без друштвених веза, ван политичког живота. То су били људи без
имена и перспективе (90% становништва). Они су били највише погођени
лошом економском ситуацијом и платама које су опадале. У сиромаштву су
неретко живели и уметници, који можда јесу били талентовани, али свакако
нису били слободни у свом стваралаштву, већ ограничени уговорима, оријентисани на удружења, зависни од наруџбина, а њихова уметност је третирана као занат (што не значи да је уметност била деградирана, већ да није раздвајана од занатства).
Нурдберг покреће и теме као што су
хомосексуалност и содомија, греси који су навлачили божији гнев и које је
чистила ватра ломаче. У градовима је
живео велики број младих неожењених
мушкараца који су доносили насиље,
али и поменуту грешност. Ти проблеми
су решавани (бар у теорији) привлачењем проститутки у градове. Оне су биле мање зло, требало је да искорене хомосексуалност и содомију. Рим и Венеција су били средишта проституције,
која је великим породицама доносила
богатство. Ретке међу проституткама су
стицале углед, зарађујући за једну ноћ
више него неки за целу годину.
Проституција је била ретко запослење доступно женама. Оне часније су
ступале у бракове око којих су преговарали мушки чланови породице. Слате
су и у манастире, али је и тамо проституција била раширена. У браку су морале бити веселе, побожне и морале су да
уче децу страху од Бога. Тако су, барем,
сматрали хуманисти. Било је и пози/54/

тивнијих ставова о женама, па им је била дозвољена и интелектуална активност, али, опет, не би ли биле пријатне
мушкарцима.
Нурдберг се пре свега бави ренесансним периодом у Италији (Фиренци,
Венецији, Риму, Ферари) али, како би
још боље дочарао незаснованост митова које критикује, у обзир узима и остатак Европе (најпре Француску). Таква
перспектива доводи у питање положај
Италије као изворника митолошке ренесансе, па се, на пример, Француска
понекад показује као толерантнија и
као место већих могућности. Ту Нурдберг поставља једно занимљиво питање: можда је величање античке (римске) историје и културе у Италији било
само одговор на све очигледнију војну
и политичку надмоћ севернијих делова
Европе?
Митологија ренесансе део је историје напретка Европе. Битан моменат је
капиталистички предузентнички дух
који се, наводно, тада јавља, односно један „модеран“ став према стицању и
улагању новца, налик деветнаестовековном либералном капитализму. Извори, међутим, дају слику једног улагања у симболичке вредности, у религију
и искупљење (на пример, улагање у цркву ради искупљења). Такође, некретнине је било теже опорезивати. Стога,
напредак као идеја није погодан за објашњавање историје, због своје селективности извора и стварања непостојеће хијерархије прошлих периода.
Ренесансног човека Нурдберг је написао 1993. године.Од 2011. налазимо
две телевизијске серије под називом
Борџије; прва је европске продукције, а
интернет архива филмова (IMDb), каже да се у њој ради о (ренесансном)
времену просвећеног стваралаштва и
интелектуалних достигнућа без преседана, али и безвлашћа, изопачености,
телесних уживања, сплеткарења, завера, где Родриго Борџија, римски папа,
покушава да одржи породицу на окупу,
окружен насиљем, убиствима, пожудом, политиком, вером, инцестом и издајом. Друга серија је америчке продукције, и њен опис је краћи: „Прича о
криминалној породици у Италији
1492.“
Ове серије дају слику ренесансе која
наликује слици из Нурдбергове књиге.
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Али популарна серија, ма какве предности имала у домену забаве и маште,
не може да надомести Нурдбергове
увиде у изворе, архиве, његов забавни
и благо иронични стил писања, али и,
упркос свему, истраживачку одмереност. Он нема намеру да прави телевизијски спектакл (а у томе нема ничег
лошег), нити да потенцира одређене
мотиве (што налазимо у Борџијама),
већ жели да преиспита један период који се сматра битном прекретницом у
европској историји.

Вукашин Костић

АНТОЛОГИЈА
РУСКЕ ПОЕЗИЈЕ
Александар Петров, Антологија
руске поезије (XVII–XXI век),
Завод за уџбенике, Београд, 2011.

У антологији Александра Петрова
заступљено је 179 песника, почев са Симеоном Полоцким а завршно са Вером
Полозковом. Сам приређивач је навео
да „ова је књига у многим својим видовима одступала од досадашњих представа о ‘устројству и саставу’ руске поезије. На то може да укаже и податак да
сваки четврти песник у овој књизи готово по правилу није био заступљен у
књигама овог типа“. Већ сама та чињеница може да изазове знатижељу многих истраживача, али и читалачке публике. Важно је напоменути да је антологија двојезично урађена за шта велике заслуге има уз аутора и реномирани
издавач „Завод за уџбенике“.
Александар Петров у свом приступном слову за антологију руске поезије
истиче да „ова књига није обичан збор-

ник песама које се највише воле нити
песама што се више од других цене“. На
тај начин нас приређивач уводи у неку
врсту расправе на шта би „оваква једна
књига требало да одговори“. свестан
свеколике сложености и тежине посла
израде овакве антологије Петров је покушао читаоцу да представи чиме се
руководио у састављању антологије.
Већ на почетку је истакао да „поезија
постоји у времену а време сачињавају
промене“. Очигледно аутор покушава
да избегне сваку статичност и непорецивост уводећи у оптицај термин „цртеж“ у ехенбаувском смислу. Када је реч
о антологији Петров сматра да предмет
њеног цртежа није реално кретање већ
елиотовски „идеалан поредак“. Петров
је, између осталог, све то написао објашњавајући како види посао антологичара, износећи притом дилеме када је у
питању вредновање поезије различитих епоха, праваца и школа које треба
саобразити у једну целину, или привид
целине, свеједно. Дилеме које је Петров
изнео не тичу се само ове антологије,
већ уопште посла антологичара.
Свесни да се идеалном поретку може само тежити Петровљево виђење може имати опозицију у становишту колико су формулације типа „идеалан поредак“, „комунакиција и језик“ ехенбауевско „реално кретање претворено у цртеж“ суштински омогућили да до краја
схватимо принципе којима се аутор руководио у избору песника и песама за
антологију. Шта је са поетикама различитих аутора које се у времену подтексним импулсима додирују понекад и
преплићу, без обзира на деценије и векове које их раздвајају. Унутрашња „обнова“ (на само другачији начин) по нама су такође блиске идеји о „идеалном
поретку“. У томе је и суштина промена
које поезију чине привлачном како за
истраживаче тако и за читаоце. Комуникација и језик које Петров помиње
важни су с напоменом да комуникација
када је поезија у питању мора да има колокацијски потенцијал, семантичку поливалентност, а језик израз филигранских могућности да се досегне метафизичка и сеновита страна поезије. Ту долазимо до ванвременског „покрета“ који поезију чини неизрецивом. Све те нијансе Петров је на свој начин објаснио и
уз помоћ Елиота формулисао. Управо
флуидност, неизрецивост и метафизика
саме поезије измичу принципима којима се антологичари руководе, па зато и
сам избор песама и песника бива вред-

носно дискутабилан. Унапред постављање оквира није грешка али је проблем и
усуд сваког избора у распону од неколико векова. Петров је показао да антологије не морају почети од далеких затамњених усмених прапочетака. Много је
тумача поезије који су утицали на формирање свести о токовима руске књижевности. Ипак, сусрет древног и условно речено модерног није могућ без сагледавања наталоженог и изреченог о
песницима који ће се наћи у антологији.
У том контексту Петров и истиче значај
„кретања“, али и „идеалног поретка“.
Такво разумевање коинцидира са чињеницом да поезија није само оно што је
написано па „кретање“ има и димензију
које се аутор само овлаш дотиче, али се
види да је боље од многих антологичара
разуме, напомињући да је „у ширем смислу те речи, први руски песник легендарни Бојан кога непознати писац Слова о
полку Игоровом помиње чак и описује
како је песник певао своје песме“.
Занимљиво је да и поред тога што је
у антологији Александра Петрова заступљено преко сто седамдесет песника у избору нема Силвестра Медведева
(1641–1691), Кариона Истомина (око
1650–1717) па Теофила Прокоповича
(1681–1736). Антологичар има право на
свој избор, у овом случају и оправдање,
јер епископ Теофил Прокопович као
аутор проповеди и посланица, затим
дела Духовни регламент задржао је
проповеднички начин казивања где само ту и тамо избија набој чежње, мирис
поскура и слично. Што се тиче Антоиха Кантемира (1708–1774) који као сатиричар, како је Јагличић приметио,
„нема у својим сатирама поетске лепоте“1. Међутим, то се од сатиричара нужно и не очекује. Чини се да је морало
бити места за Александра Суморокова
(1717–1777) као доследног руског класицисте аутора балада, сонета и романси. Посебно му сонет није измицао перу. Сам Петров је у приступном слову
за антологију рекао да „антологија сама
по себи није једина, идеална, није света
књига“. Па, стога, напред речено нису
замерке, већ пре би се рекло, узгредне
напомене које не морају бити од значаја за овако замишљену антологију.
Александар Петров је доследан у
реализацији оног што је написао у приступном слову. Избегао је замку две
крајности у коју често приређивачи антологија упадају. Прва је, да избегавају
песме по којима су аутори стекли популарност, а друга, да се приређивачи не

либе исте да обавезно уврсте у антологије. То значи да је, с обзиром на образовање, познавање теорије и поезије
уопште, умео да избегне догматска и
свака друга ограничења, схвативши да
поезија и поред тога што има своје законитости у неизрецивости има своју
претпоставку вечности и као таква није подложна „мерењима“ којим би се
заувек одредило место и значај, односно непорецива вредност. Да није тако
посао антологичара би засигурно био
лак. Петров није ишао за „новинама“
по сваку цену, али је зато пратио токове
руске књижевности, промене које су у
времену настајале и све саобразио у одређен смислени поредак. На тај начин
узрочно-последичним следом пратио је
спирални лук велике руске поезије са
свим својим рукавцима који омогућују
да се она препозна као особена.
Модели реалног кретања поезије,
конкретне историјске ситуације и односи, сеновита страна свеколике руске
метафизике, али и вековна тежња за
разумевањем света, само су део онога
чиме се Петров руководио и, по нама,
приредио свеобухватну и занимљиву
антологију. Наше је мишљење да је избор за ову антологију самерен Петровљевом дару и храбрости да многе
ауторе представи песмама чије домете
упознајемо тек скидањем наслага предрасуда и олако датих судова савременика. То ће, по нама, антологију чинити,
како време пролази, стожерним ослонцем у будућим померањима граница у
сагледавању непрегледне и увек подложне новим оценама руске поезије.
1
Владимир Јагличић, Антологија руске поезије
18. и 19. века, Српска књижевна задруга, Београд
1994, стр. 11.

Дарко Даничић

ЧОВЕК ПУТНИК ИЛИ
ДВОСМИСЛЕНОСТ
Радивој Радић, Радослав
Петковић, Средњовековни
путовођа, Службени гласник,
Београд 2011.
Мењати место боравка, нама прилично једноставан подухват, најчешће
не много захтеван у погледу организације и новца, а посебно, и најчешће, не
тако опасан, данас је саставни део сва-
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кодневног живота. Али путовање у
средњем веку изискивало је сасвим другачијег путника и представљало подухват вредан пажње.
Пред нама је занимљиво изведена
замисао да се данашњем путнику (а ко
данас није путник), приближи дух путовања оног доба које је незаслужено постало пасторче историографије с крајње
затамњеним епитетима који га у очима
потомака приказују као цивилизацијско назадовање. Већ сам наслов говори
нам да ћемо имати водича коме треба с
поверењем да се препустимо: у овом
случају, искусним приповедачима и
зналцима. Ово је и књига необичног
концепта, у којој два наративна тока путују један поред другог раздвојени парним и непарним странама, повремено
се приближавајући, али без међусобног
уливања. И већ од прве стране постаје
јасно да се приче морају читати одвојено, да свака „школица“ или прескакање
изискује ванредан напор.
Дакле, ово је књига о путовању у
средњем веку, која ће вас малим књижевним и историјским времепловом
пребацити у простор, обичаје, културу
и мисли средњевековног путника. Она
нас и сама води на путовање по пределима садашње, а и тадашње Србије, која
је по пространству обухватала знатан
део Балканског полуострва. Састављена
од две притоке чији су аутори историчар Радивој Радић и књижевник Радослав Петковић, раздвојене мноштвом
илустрација средњoвековних локалитета и предмета с ових простора, она се
бави како приватним и религијским
животом у разним њиховим аспектима,
тако и дипломатијом и ратовањем.
Професор Радић, иначе аутор неколицине ванредно занимљивих студија
из византијске прошлости, насловио је
свој део „Путовати кроз Србију у сред/56/

њем веку“. Са сјајним осећајем како да
историографско дело прилагоди читаоцу и проникне у особености средњовековног путовања, поготово оне које данашњем путнику делују, у најмању руку
чудне, необичне и занимљиве, Радић
нас систематично води кроз прилике (и
неприлике) средњег века. Уводећи нас у
дело запажањима о путовању познатих
књижевника и мислилаца, Радић нуди
филозофску потпору оним путницима
који путују ради духовних вредности,
од којих су неке чак и императивне
(„Пловити је нужно, живети није нужно“, коју Плутарх приписује Гнеју
Помпеју). На почетку студије он даје
кратак преглед куда су средњовековни
људи путовали и који разлози су их на
то нагонили. Многи познати Европљани прошли су кроз наше крајеве бележећи, некад с више, некад с мање разумевања, оно што су видели. И ти списи
су најчешће били основа за поимање
овог простора и при каснијим политичким одлукама.
Честе политичке промене и стално
пулсирање граница такође су утицале
на путнике, условљавајући врсте и начине превоза. Како и сам аутор каже,
једна од потешкоћа која настаје у покушају да се дочара кретање кроз српске
средњевековне земље је немогућност
прецизног одређивања граница – државне творевине су само у току једног
века утростручавале територију, а потом скоро нестајале. Блага и умерена
клима погодовала је распрострањености густих шума које су прекривале огромна пространства и чиниле од путника праве авантуристе.
Путовало се свакако мање него сада,
али више него што се, у незаслуженом
прекривању средњег века копреном незаинтересованости и седелачког живота, то данас чини. Путовало се из трговачких, религијских и политичких разлога, али су се друмовима кретали и
бескућници и просјаци. Двор, без сталне резиденције, кретао се од места до
места, обезбеђујући присуство и ауторитет краља у читавој земљи. Читав један разнолики свет кретао се старим,
римским или новоизграђеним путевима. Не исцрпљујући се у непотребним
детаљима, и сам аутор се сигурно креће
путевима, путном мрежом, организацијом путовања, опасностима и удобностима путовања, не заобилазећи да помене ни трагове крсташа на њиховим
путовањима ка Светој земљи.
Други ток ове књиге је књижевни и
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испричао га је Радослав Петковић, насловивши га „Путовање или двосмисленост“. Успостављајући књижевни дијалог с неколико познатих аутора оног
времена који су о путовању размишљали и практиковали га, Петковић разматра питања смисла и сврсисходности,
разлога и оправдања за путовање. Цитирајући Монтења, он прати витеза
Бертандона де ла Брокијера на путовању, померајући фокус са методолошке
вивисекције времена, дате у историјској
студији, на парадигматичне ликове, уверен да „људи попут Монтења нису били
само производ духа времена већ, онолико колико појединац може бити, његови ствараоци.“ То је тачка у којој се
ова два приповедна тока укрштају да би
потом продужила независно један од
другог. Готово анедотске приче добијају универзалну вредност, попут приче о
томе како је Монтењ, као што је био
обичај времена, у једној крчми наручио
да се ослика његов грб. Данас, кад нам
се скоро читаво окружење претворило
у виртуелну стварност, та мала реклама
делује симпатично, али је истовремено
„доказ како је замкама људске сујете тешко измаћи“. Описујући и сопствено,
савремено искуство путовања у Словачку, Петковић настоји да се самери с неким потенцијалним средњовековним
путописцем на истом задатку.
Средњовековни путовођа Радивоја
Радића и Радослава Петковића је ненаметљиво, а ипак узбудљиво испричана
прича, с пуно илустративних згода (и незгода), која ће вас лако увући у замагљени свет средњовековних путника тако да
нећете ни приметити озбиљност примењеног поступка и обим употребљене
грађе. Ако би се нека замерка и могла
ставити, она би се односила на, иначе
одличне, илустрације, које често не прате ни један ни други приповедни ток и
на одсуство одговарајућих мапа тог доба, нарочито у делу где је описана мрежа
путева. Независно од тога, читаоцу је
мајсторски дочарано време средњег века
– људи, средства за путовање, клима, географија, закони и обичаји – тако да
књига ни у једном тренутку не запада у
анахронизам, што је чини не само уверљивим приказом, већ и медитацијом над
суштином путовања и његовом, првенствено духовном, вредношћу. Ова идејна замисао која се не среће често, спроведена на задовољство шире читалачке
публике, потврђује да се научни материјал може „добрим светлима“ просветлити, а да не изгуби на стручности.

ЈЕДНА ПЕСМА
Мирослав Максимовић

ВЕЛИКИ ОРАХ
Велики орах, гледан из Цвилина,
окружен јатима чавки и врана,
поуздани хлад старачких врлина
(дисање на лишће није му мана
већ мирно чекан додир са тишином),
краљ који је схватио узрок ствари,
раскошно широк а прожет висином
јер за висину много и не мари.
Док слуша шапат кише о слободи
смирен је у себи: да је на води,
био би прослављен као острво.
Бесмислом ветра на пусти брег донет
издвојен човек прерушен у дрво
читав је стао у обичан – сонет.

О

ва песма само у почетна два стиха остаје на
равни лирске дескрипције, која као да је позајмљена из романтичарског репертоара слика. Већ у следећем стиху, у игру се уводе чиниоци који не припадају самом опису, већ интерпретацији тог
описа: „поуздани хлад старачких врлина“; ова интерпретација, додуше, још увек може да се замисли као
евокација слике стараца окупљених у хладу под крошњом великог ораха, али њоме се ипак искорачује из
равни лирског описа.
Следећи стихови својом метафоричношћу наговештавају рефлексивно разрешење: „дисање на лишће није му мана / већ мирно чекан додир са тишином“, у правцу повезивања слике са симболиком човека. Остатак песме комбинује дескриптивни са метафоричким и рефлексивним приступом, да би у
широко развијеној поенти била остварена два значењска преокрета.
Прво – коначно се велики орах идентификује са
човеком усамљеником, што активира прастару митолошку симболику преображаја људског у животињска и биљна бића („Бесмислом ветра на пусти
брег донет / издвојен човек претворен у дрво“). Пе-

сма је заправо алегорична, али се не исцрпљује у
томе.
Јер, друго – с лаганом иронијом, како би се компензовала патетичност коју претходна два стиха наслеђују заједно са симболиком метаморфозе – наглашава се дискурзивност простора унутар којег се збива преображај: „читав је стао у обичан – сонет“. Иронијски отклон овде није само у повезивању лирског
описа и описа лирског простора, у рефлексивном преокрету, него и у сугерисаном смањивању предмета:
„велики орах“ је сада „читав стао“ у једну песму.
Тиме се активира још један слој могућих значења ове песме, онај који инсистира на посебном статусу и вредности поезије, у коју, ето, може да стане
и читаво велико орахово стабло. Акценат је на читаво: јер то значи, пошто смо се сада преместили у
дискурзивни простор, са свим оним историјским и
симболичким баластом који је дотакнут или наговештен у песми. Тако сонет који започиње и одвија се
као нека врста лирске дескрипције, и у једном од
слојева се разуме као алегорија која казује о човеку,
прераста у похвалу поезији.
Саша Радојчић

Autor romana Veliki rat i knjige priča Vek
Vek Aleksandra Gatalice dobio je
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