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Књижевна критика у медијима

ЈЕДНА КЊИГА

К

њига Јована Попова
Двобој као књижевни
мотив, коју је прошле
године објавила издавачка
кућа „Академска књига“ из
Новог Сада, значајан је допринос српској компаратистици, у којој су методолошки самосвесне студије и
иначе реткост. То је, изнад
свега, занимљива и јасно написана књига, која ће сигурно
бити привлачна и ширим читалачким круговима.
Полазећи од питања зашто мотив двобоја, толико
омиљен у прошлости, савременим писцима више није
привлачан, Попов објашњава
ову еволуцију историјским и друштвеним променама,
не губећи при томе из вида да се у књижевности те промене друкчије одражавају и „преламају“ него у осталим
друштвеним „низовима“. Утолико ова књига заиста није „ни историјска ни социолошка студија“, већ личан
одговор на изазове савремених приступа књижевности,
и то у двоструком смислу: определивши се за једну неминовно интердисциплинарну област каква је тематологија, Попов се у оквиру ње ипак бави оним што је
особено књижевно, а на њену начелну незаинтересованост за питања естетске вредности одговара приврженошћу традиционалном књижевном канону. Овај став
је условио и избор грађе чија је обухватност узорна – од
приказа епских двобоја у Илијади, средњовековним
chansons de geste и нашој усменој епици, преко витешког
романа и његових пародија код Ариоста и Сервантеса,
двобоја као најважнијег израза мужевности и части
(аристократске код Корнеја, грађанске код Стендала,
Балзака и Флобера) до средишњег значаја, егзистенцијалног и литерарног, који је двобој заузимао у руској
књижевности и даље, све до последњег великог двобоја
у Чаробном брегу – начин на који Јован Попов приказује развој једног мотива далеко превазилази каталошка
набрајања класичних тематолошких студија. Његова
књига је сачињена из тумачења класика светске књи-

жевности, која се не задовољавају тиме да опишу место и
функцију двобоја у њиховим
делима, већ настоје да прикажу и узајамне утицаје и преиначења до којих долази у сусрету између одређеног сижеа, жанра и мотива.
Овакав приступ је у складу с ауторовим теоријским
увидом у природу и проблеме
тематологије као засебне дисциплине у оквиру компаративне књижевности. Посебно
треба истаћи „Методолошки
епилог“ студије, у којем се
Попов хвата укоштац са приговорима који су пратили тематолошка истраживања од
њихових почетака у немачкој Stoffgeschichte, преко радова француских и франкофоних компаратиста, до
сличности и (знатних) разлика између тематологије и
оне критике којом су се бавили Жорж Пуле, Жан Старобински или Гастон Башлар и која се назива „тематском“. Док је за ове последње, у настојању да проникну
у стваралачки процес и имагинативни свет неког писца,
проучавање књижевних тема пре средство него циљ,
Попов свој рад изричито смешта под окриље проучавања књижевних тема као засебног предмета научног интересовања, углавном следећи методолошке оквире које је одредио Ремон Трусон у књизи Теме и митови
(1981).
Да би се избегао погрешан утисак, треба за крај нагласити да студија Двобој као књижевни мотив није ни
заморно испољавање ерудиције, ни доказ о ауторовој
темељности. Њене импликације су шире. Кроз испитивање судбине овог мотива све време провејава и једна
друга запитаност – ако је на крају своје дуге историје
двобој постао антикварна реткост, крајње артифицијелан мотив који нема више ничег заједничког са стварношћу, не одражава ли тај развој и све потпунију маргинализацију књижевности у оквиру те стварности?
Дуња Душанић
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ПОЕЗИЈА
Злата Коцић

ХАРМОН ОЧЕВИДАЦ
НА СТРАШНОМ МЕСТУ
1.
Tо дрво има душу.
Видео сам је кроз облаке.
Исто: крошња силесна, моћно дебло,
само кора није сребрна.
Од чистога злата.
... Шта можеш. Голорук. Шут.
Најпре, сенке узљуљаних грана
шибају. Преко очију. Прса. Колена.
Потом и гране тешке, стабло вековно.
Док очно дно не провали се
под тежином безочнога чина.
Тако плаћаш скупу представу.
Пре но што сруше раскошно рајско
и сам си у корену
сасечен. Запањен.
Пањ.

2.
Шта може тестера.
Електрична, Тесло.
Шта лудило похлепе.
Покољ.Сеча кнезова.
Изгибоше сви моји
исполини.
Паде сунчева гарда.
Неко трља руке.Уносан хир.
Нема ту задуго, засигурно, хлада.
Хад: Земља шкрипи.
Готово. Пукло пред очима.
Голе уџерице под голим небом.
Голи пањеви, гола лаж да трули су.
Где станујеш? На Голготи.

3.
Шта могу канџе дизалица.
Шта ја. Да сам птичурина.
Један по један
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оборени платан
у кљун бих, као
голуб гранчицу.
На пету страну
света – на пучину.
Где спремно прихватаће их,
где усправљаће их
врапче, славуј, кос, дрозд.
У водама великим
жиле да пусте
као свака блага вест.

4.
Малене птице, велика утеха.
Разагнасте, истребисте.
Дигосте цену. Салата од
славујевог језика. Чачкалице
од платановине.
А чему цене нема – у бесцење.
Девојка-птица: цвркут њен,
јектенија царска, дукат на језику.

5.
Боже, није ли за хвалу саздан
језик мој? А ови, пањ чупајући,
шта чине са мном? Док вртим,
одречно, главом, и друго ухо
пуне покличи дрвосеча.
Језик за зубима ноћу – пас,
режи: Нисте ви од глине. Не од плоти.
Нисмо од истога теста.
Остатак текста – натраг у грло.
И ето, ту где уздржах се, већ
сјатиле се сунчице: свака осмејком,
као златним концем ушива свет
да не поцепа се на џелате и
жртве.

6.

9.

Ја укопан. А сенка моја
као керуша, низ голи трг,
за точковима незаситим:
Куда, ав, авај, те годове,
немилице, пресеке златне.
Ево, све их мени на плећа.
И ту облице тврда срца биле.
Али кад на радни ланула је
комбинезон: Колико још греда
те да распнете народ свој –
брана пуче и град већ пливаше
долином, плачевном.

Нови либрето неће се звати само –
Излазак. Из коже. На улицу.
Кад се окренуо свет.
Нити – Изгон. Рајског врта, из нас.
Кад су срубили Дрво живота.
Нова песма замолила је за назив
продужени. Изрон. Из воде огњеве.
Водочашће: ход, будућег хора
Хармоновог, и магарице беле,
кроз таласе. Литија преко будућег
мора, стакленог, ка дрвореду, будућем,
на пучини.

7.
Кротка, трпежна, срца сапетог,
а кад угледа: сузица птичја
кану на пањ, пањ пролистава –
као с врпце, пупчане, од ребра
откину ми се. Сунце склизну
кад заревела је. Да. Њаче
моја сенка, бела, дрхтава,
од сваке кобиле расне лепша.
Њуши у ваздуху руку Валаамову,
видљиву само њој и анђелу,
проговара, језиком древним,
али разумесмо, опет то:
Зашто ме удараш?
Нисам ли магарица твоја?

8.
Трунка жаљења за обалом,
кад изронисмо око плутајућег,
олисталог платановог пања, и јата
сринуше се у наш неми хор.
Из кљуна славујевог, магарица
нежно уснама преузе младицу
и предаде ми – запис будућем
хоровођи. И прихватих, са стрепњом,
и џарнух звучном виљушком по срцу
где тежак влада мук. Вековни,
али чекаћу. Да ведар
одазове се тон.

ПЛАТАН ПЕВА НА ПУЧИНИ
Добро je на мору отвореном,
душа купа се у светлости благој.
Израњају куглице, у приобаљу изгажене.
Моји топузи, безазленији од маслачка.
Дозревајући, семе пламено изнедре.
Изнутра оките ме.Тим очима видим:
плутам, раскомадан. Бачен у огањ.
Из којег дојављује ми купина:
Не бој се. Није до нас но до огња.
Два су: који спепели; који милује.
На гранама гнездиће ти се дуге,
с птицама прекоморским певаћеш.
На мене је, дакле, ред. И нисам ја
несагорив. Него је огањ благ:
не сажиже. Ничице пред њим.
А талас усправља ме, с кореном и
пањем саставља, преломе зацељује,
нове се отварају ране, крваре,
мили Боже, на свему Ти хвала.
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ПРОЗА
Марио Бенедети

КРВНИ ПАКТ
О

вих дана више ме нико не ословљава мојим именом:
Октавио. Сви ме зову деда. Чак и моја сопствена кћерка. Када неко, као ја, има осамдесет и четири године, шта
више може да очекује. Не очекујем ништа. Био сам и остајем поносан. Са друге стране, има већ неколико година како сам се навикао да време проводим у столици за љуљање
или у кревету.
Не говорим. Остали верују да нисам у стању, чак и доктор тако мисли. Али ја могу да говорим. Причам ноћу, водим монолог, наравно веома тихим гласом, како ме не би
чули. Говорим само да бих се уверио да још увек могу. На
крају крајева, зашто бих? На сву срећу, у стању сам да сâм
одем до купатила, без туђе помоћи.
Тих седам корака који ме деле од умиваоника или нужника још увек могу да пређем. Да се истуширам, то не могу. То не бих могао да урадим без помоћи, али зарад моје
опште хигијене једанпут седмично (волео бих да је чешће,
али је изгледа прилично скупо) долази болничар и купа ме
у кревету. Није лош у томе. Пуштам га да обави посао, шта
ми друго преостаје. Тако је пријатније, а уосталом он има
одличну технику. Када ми на крају пређе влажним и хладним пешкиром преко тестиса, осећам да ми то годи, изузев
усред зиме. Годи ми, премда, наравно, нико више не може
васкрснути покојника. Понекад, када одлазим до купатила, посматрам у огледалу своју срамоту, што је никад боље
примењен израз. Моја срамота. Јареће брадице, то су. Мада
признајем да хладан пешкир болничара чини да се осећам
боље. То је нешто најсличније „витализирајућој купки” коју ми је препоручио један натуриста пре неких шездесет година. Беше (он, не ја) мршав и потпуно сед старчић, бледог
али мудријашког погледа и неутралног мада пријатног гласа. Посадио ме је испред себе, погледао летимичним погледом који није трајао дуже од једног минута и одмах почео
да куца на машини, старој Ремингтонки која је личила на
некакав трамвај. У питању је био мој картон намењен новом пацијенту. Док је писао, изговарао је текст наглас, вероватно да би утврдио да ли ћу настојати шта да порекнем.
Био је невероватан. Све што је говорио било је ригорозно
тачно. Два пута мале богиње, једанпут рубеола и једном
шарлах, дифтерија, тифус, у детињству се доста бавио гимнастиком, сва срећа, јер да није данас би имао респираторне проблеме; преурањене проширене вене, реапсорбована
препонска кила, солидни зуби, и тако даље. До тог дана нисам ни био свестан да поседујем толику количину дефеката. Али захваљујући том типу и његовим саветима, малопомало стање ми се поправљало. Лоше ствари су дошле касније, након година и година. Године. Нема тог натуристе
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нити надрилекара који ти их може отклонити. Сада када
би све време требало да будем непомичан и тих (непомичан, јер сам на то принуђен; тих, јер је то моја воља), забаву
за мене представља прелиставање мог живота, трагање и
испитивање неког детаља који сам сматрао заборављеним,
а који се ипак налазио притајен у некој од ниша мога сећања. Својим готово увек влажним очима (не од плача већ од
старости) проматрам и истражујем дланове својих руку.
Више не чувају тактилна сећања на жене које сам миловао,
али их у уму поседујем, могу да истражујем њихова тела
као да гледам неки филм и да задржим камеру уколико желим како бих се усредсредио на један врат (беше Анин?)
који ме је увек узбуђивао, на једне груди (беху Луисине?)
које су ме током читавих годину дана нагнале да верујем у
Бога, на један струк (беше припадао Кармен?) који је искао
моје руке које су у то време биле снажне, на одређени пубис од плаве маховине који сам називао својим златним
руном (беше Емин?) који се толико пута појављивао како
у мојим фантазијама (жбун разврата), тако и у мојим кошмарима (осуђен на Молоха који ме је заувек гутао). Необично је то, понекад се сећам делића тела, а не лица или
имена. Са друге стране, другом приликом се сећам имена, а
појма немам ком телу одговара. Где ли су те жене? Јесу ли и
даље живе? Називају ли их бабама, само бабама, а да нема
никога ко би их ословио њиховим именима? Старост нас
потапа у коб анонимности. У Шпанији кажу, или су некад
говорили, у вестима: умро старац од шездесет година. Кретени. Коју категорију онда чувају за нас, грешне осамдесетогодишњаке? Отпаци? Руине? Грдобе? Када сам ја имао
шездесет био сам све осим старца. На плажи сам играо тенис са пријатељима моје деце и глатко сам их побеђивао. У
кревету, уколико је саговорница достојно испуњавала свој
део телесног дијалога, ја сам каваљерски испуњавао свој.
На послу нећу рећи да сам био први, али сам био део екипе.
Знао сам да се забављам, то је тачно, а да не увредим Тересу. Ето имена кога се сећам заједно са његовим телом. Наравно оно је припадало мојој жени. Толико смо пута били
заједно у болу, али пре свега у задовољству. Она је, док је
могла, знала како то да ради. Може бити да је претпостављала да сам мувао около, али никада ми није направила
љубоморну сцену, једну од оних свињарија које нагризају
заједнички живот.
Заузврат, увек сам водио рачуна да је не увредим, да је
не посрамим, да је не исмејем (основна дужност доброг мужа), јер то је оно што се не опрашта. Волео сам је прилично, наравно једном другачијом врстом љубави. Она ме је на
неки начин допуњавала, али је била и мадрац за моју срди-

тост. Довољно. Подарио сам јој три мушкарчића и једну
женку. Довољно. Напад астме који ју је узео био је пролог
за мој инфаркт. Имала је шездесет и осам, а ја седамдесет.
Односно, било је то пре четрнаест година. Није било толико давно. Тог тренутка отпочела је моја осека. И још увек
траје. Са ким да причам? Знам да сам за своју кћерку и зета
мртав терет. Нећу рећи да ме не воле, али можда на начин
на који се може волети неки антикварни намештај или сат
са кукавицом или (у данашње време) одбачени шпорет. Не
кажем да је то неправедно. Само желим да ме пусте да размишљам. Дође моја кћерка рано изјутра и не пита ме како
си тата већ како си деда, као да не потиче од мог праисторијског сперматозоида. Дође мој зет у подне и пита како
сте деда. Код њега није у питању грешка већ знак пажње,
што ценим како и доликује, с обзиром да он потиче од другог сперматозоида, можда италијанског пошто му је име
Алдо Кањоли. Одлично, сетио сам се читавог имена. И њој
и њему увек одговарам осмехом, конформистичким климањем главе и једним погледом, плачним као и обично,
али интелигентним. То говорим самом себи, тако да није у
питању таштина нити дрскост нити сенилна кокетерија,
нешто што се данас често мисли. Кажем интелигентним,
једноставно зато што јесте тако. Такође, имам утисак да
они захваљују Господу што не могу да говорим (они бар тако мисле). Претпостављам да размишљају: срећа па смо поштеђени силног старчевог наклапања. Међутим, на великом су губитку. Јер знам да бих могао да им причам о интересантним стварима, сећањима која су историјска. Шта
они знају о два светска рата, о првим Фордовима модела Т,
о олимпијским играма на стадиону Коломб, о смрти Батљеа и Ордоњеса, о поздрављању са Родоом1 када је одлазио за Италију, о прославама стогодишњице2. Пошто о
овоме говорим искључиво са самим собом, барем нема потребе да поштујем хронолошки редослед. Шта они знају, а?
Само понеку вест, или понеку белешку у фусноти, или помињање у дугачкој беседи неког политичара. Ништа више.
Али амбијент, људи на улицама, туга или усхићење на лицима, сунце или киша који прекривају масе, кров од кишобрана на Тргу Каганћа када је Уругвај победио Италију са
три према два у Амстердаму током полуфинала, а пренос
утакмице није долазио преко сателита као данас већ путем
телеграма (неспоразум играча Уругваја; Италија добија
корнер; Италијани врше притисак на гол који брани Мацали; Скароне избија лопту у страну, итд.). Ништа не знају и
много пропуштају. Када ми кћерка дође и пита како си деда, требало би да јој кажем сећаш ли се када си дошла и
плакала ми на коленима зато што те је комшијин син назвао црнкицом, а ти си мислила да те је увредио, пошто си
знала да си беле пути, а ја сам ти тада објаснио да ти је комшијин син то рекао зато што имаш тамну косу, али да
уосталом, све и да јеси црнкица, то није значило ништа лоше јер су црнци, осим по својој кожи, исти као и ми и могу
бити исто толико добри или лоши као и најбељи међу нама. И престала си да ми плачеш на коленима (остављајући
ми панталоне мокрим, али сам ти говорио да не бринеш,
ћеро, јер сузе не остављају флеке) и изашла си поново да се
играш са другом децом, а комшијиног сина си закопала у
доживотну конфузију када си му рекла, уз сав презир твојих седам година: белчићу. Могао бих да те подсетим на то,
али зашто бих. Можда би рекла, јао деда, о каквим ми глупостима сада причаш, можда и не би било тако, али не же-

лим да ризикујем да се осрамотим. Нису глупости, Тересице (зовеш се као твоја мати, види се да нам је фалило маште), ја сам те научио неким стварима као и твоја мајка.
Али због чега онда када говориш о њој кажеш, када је мама
била жива, а мене за промену питаш како си, деда. Можда
да сам умро пре ње, данас би говорила, када је тата био
жив. Ствар је у томе што је, на срећу или на несрећу, тата
жив, не говори али размишља, не говори али осећа.
Једини који ме са пуним правом зове деда је, наравно,
мој унук, који се зове Октавио као ја (изгледа да је и мојој
кћерки и зету фалило маште). У томе је суштина. Када му
кажем Октавио. Кажем му. Јер мој је унук једино људско
биће са којим причам, осим са самим собом, наравно. Ово
је почело пре годину дана, када је Октавио имао седам година. Једном приликом држао сам очи затворене и, мислећи да сам сâм, рекао не превише гласно али чујно, дођавола, боли ме бубрег. Али нисам био сам. Мој унук је ушао, а
да нисам приметио. Али деда, ти говориш, рекао је са радосним зачуђењем које ме је дирнуло. Питао сам га да ли
има некога у кући и пошто је рекао да нема, да није било
никога, предложио сам му једну погодбу. Он ће, са своје
стране, чувати тајну да ја могу да говорим, а ја ћу му, заузврат, причати приче за које нико не зна. У реду, рекао је,
али то морамо запечатити крвљу. Изашао је и вратио се готово одмах са једним жилетом, флашицом алкохола и пакетом вате. Снашао се са тиме веома добро између осталог
зато што познаје целу процедуру откако су му дали читаву
серију инјекција са вакцином против алергије. Веома сталожено направио је мали рез мени а затим и себи, оба на
ручним зглобовима, довољно да би потекло неколико капљица крви, а затим смо спојили наше мале ране и загрлили се. Октавио је наквасио вату са мало алкохола, притегнуо оба тајна белега док није изашло још мало крви и отрчао како би све своје инструменте оставио у комплету за
прву помоћ. Од тада, увек када останемо сами код куће, а
то се често дешава, он долази како бих му, да бих испоштовао пакт, причао непознате и неиздате приче. Када моја
кћерка и зет излазе, кажу му чувај деду, а он одговара да
хоће, уз мали гест негодовања како би се направио невештим, али ми одмах затим саучеснички намигне, и само
што се зачује звук на вратима који нам гарантује интиму,
примакне једну столицу, постави је уз моју столицу за љуљање или кревет и ишчекује моје приче, које, како непобитно изискује наш крвни пакт, морају бити потпуно нове. И одатле потиче мој проблем, јер добар део дана проводим затворених очију, као да спавам, али заправо осмишљавам идућу причу водећи рачуна о најситнијим детаљима, јер ако се у једној од претходних прича лисац жалио патки да је упао у замку, а сада трчи у потрази за кокошима,
Октавио ми одмах скреће пажњу да још увек није имао
времена да се опорави, па се у том тренутку морам без припреме правдати грешкама у говору како је ту где сам рекао
да трчи требало да стоји да храмље. А ако је стари чаробњак са планине остао ћелав од напрезања услед свакодневног обрачунавања са гномима из шуме, а у једној од потоњих прича се чешља огледајући се у лагуни, Октавио сместа примећује, али како, зар није био ћелав? Овде већ могу
мало боље да се снађем, пошто је чаробњак, самим тим што
је чаробњак, у стању да, путем неких чини, поврати косу. А
унук пита да ли то значи да ће и он ако случајно остане
без косе такође моћи да је поврати. Ти нећеш, разувеКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.142–143
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равам га, јер ти ниси нити ћеш бити чаробњак. А он
каже каква штета и помало је у праву, јер да сам ја
био чаробњак себи бих такође косу, коју сам бесповратно
изгубио пре педесете, начинио да расте.
Нисам ја једини који прича и он мени препричава шта
се догађа у школи, на улици, на телевизији, на стадиону.
Он навија за Данубијус и ишчуђава се што ја навијам за
Вандерерсе. Покушавам да га преобратим, али очигледно
нема тога ко би га могао претворити у луталицу3. Затим му
причам о старим утакмицама или славним потезима, као
када је Пјендибене дао чувени гол величанственом Самори, или када је једноруки Кастро намерно користио свој
патрљак у казненом простору, или када је мршави Гарсија
стао у одбрану свог непобедивог гола (наравно бекови су
били нико други до Назаси и Домингош да Гија) током једног и по кола, или када је Ђиђа дао победнички гол на Маракани, или када или када или када, а он ме слуша као да
слуша неко пророчанство и мислим се каква срећа што још
увек могу да говорим како бих могао да изазовем то његово чуђење и своје задовољство. Искрено говорећи, не сећам се каква су била моја деца када су имала оволико година колико данас има Октавио. Најстарији син је умро. Колико ли има како је Симон умро? Било је то након онога са
Тересом. На крају крајева, зашто је датум важан? Умро је и
готово. Није имао деце, мислим, или сам их заборавио?
Никада нисам сигуран у своје лагуне, које су каткад океани. Други, Браулио, има децу, али сви су у Денверу, што ли
је тамо отишао? Морам признати да се не сећам. Понекад
шаље фотографије, које слика својим очаравајућим Полароид апаратом, или понеку разгледницу, са загрљајем за
Старог. То сам ја. Он ме не зове деда, зове ме Стари. ’Бем
ти разлику. Признајем, једанпут ми је послао радио транзистор. Још увек га имам и понекад га слушам. Међутим,
често остане без батерија и онда треба да их тражим. Али
не тражим ништа. Никада ништа не тражим. Признајем да
сам поносан до зла бога, али нећу ваљда сада да се преваспитавам, зар не? Све у свему, онај што ме мучи сам ја сâм,
јер да радио има најобичније батерије, могао бих слушати
било коју утакмицу, не превише њих јер ме спикери уопштено замарају својим лажним ентузијазмом и својом неписменошћу. Такође бих могао да слушам Sodre4 када пуштају класичну музику, која је једина коју могу да поднесем. Како сам само срећан био оних поподнева када сам
могао да слушам Септимино. Имао сам га на диску, пре неког времена, ко ће га знати где је сад. Можда би то у вези
са батеријама могло да се реши, без нарушавања мог проклетог поноса, тако што бих рекао свом унуку, како би он,
у складу са нашим крвним пактом и чувајући заувек нашу
тајну, рекао мојој кћерки, погледај дедин радио, нема батерије, а затим би га послали у гвожђарску радњу на углу да
ми их донесе. То би било довољно. Умем да их убацим, иако их понекад поставим наопако па радио не ради. Једном
приликом ми је требало добрих четврт сата да пронађем
праву позицију за четири батерије од 1,5 волта, али то ми
је ионако послужило да се мало забавим. Шта друго могу
да радим? Да читам, то више не могу. Да гледам телевизију,
такође. Али да слушам радио или да му мењам батерије, то
могу. Мој трећи син зове се Дијего и он је у Европи, предаје у Цириху, чини ми се, зна немачки и све то. Има две
кћерке које такође знају немачки, али са друге стране не
знају шпански. Каква глупост, јел’ да? Дијего пише још ма/6/
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ње него Браиље, а притом је његова специјалност књижевност, али, наравно, швајцарска. За празнике такође шаље
своју честитку, на којој девојчице напишу своје поздраве,
али на немачком. Ја не говорим немачки, једва да знам нешто енглеског како бих се одбранио у пословној кореспонденцији, за коју сам био задужен када сам радио као агент
за La Mercantil del Sur, увоз и извоз. Рецимо, кратке реченице попут „I acknowledge receipt of your kind letter”, или
„Very truly yours”, довољно да они оданде могу да одговоре
„Dear sirs”, или „Gentlemen”. Тај млађи син ми такође повремено шаље поклончиће, на пример 18-каратни швајцарски
привезак за кључеве. Том приликом сам се осмехнуо, у
стилу баш је лепо, али сам заправо мислио какав тикван,
шта ће мени привезак за кључеве од 18 карата злата, кад
сам овде полузаваљен. Према томе моји контакти са светом своде се на моју кћерку, када уђе и пита како си деда,
на мог зета који чини исту ствар, с времена на време на
доктора, на болничара када дође да опере моја већ пензионисана јаја, као и оно што је остало од овог cor pus delicti
тела. Добро, надасве, ту је мој унук, за кога верујем да је једини који ме одржава у животу. Односно, који ме је одржавао. Јер јуче ујутру је дошао, пољубио ме и рекао деда,

идем на петнаест дана у Денвер са стрицем Браиљеом, пошто сам добио добре оцене тако да сам заслужио ово путовање. Ја нисам могао да говорим (а не знам ни да ли бих
био у стању, јер сам имао кнедлу у грлу) с обзиром да су у
соби такође били моја кћерка и зет, а ни ја ни мој унук нисмо имали намеру да прекршимо наш крвни пакт. Тако да
сам му узвратио пољубац, стегао га за руку, прислонио накратко свој ручни зглоб уз његов као доказ онога што смо
обојица знали, а знам да је он савршено разумео колико ће
ми недостајати када више не будем имао коме да причам
неиздате приче. И отишли су. Међутим, три или четири сата касније поново је ушао Алдо, и рекао ми видите, деда,
Октавио није отишао на петнаест дана већ на годину дана а
можда и дуже, желели смо да се школује у Сједињеним Државама, тако ће научити језик од малих ногу и имаће образовање које ће му бити од велике користи. Није вам рекао,
јер ни он није знао. Нисмо хтели да почне да плаче, јер он
вас јако воли, деда, увек ми то каже, а знам да и ви њега волите, зар не? Саопштићемо му то у писму, иако ће га мој
шурак припремати за то. Ах да, још једна ствар. Када се већ
опростио од нас, вратио се назад и рекао ми, пољуби ми деду и реци му да зна да поштујем наш пакт. И отрчао је. О
каквом пакту је реч, деда? Затворио сам очи од срама, иако као и увек плачно, нико никада не може утврдити када
су у питању истинске сузе, и одмахнуо руком у смислу: дечја посла. Он је заћутао и напустио ме, оставио ме је насамо
са мојом напуштеношћу, јер сада заиста немам никога, а
немам ни кога са ким бих причао. Изненадило ме је све
ово. Али можда је тако боље. Јер сада имам жељу да умрем.
Као што и доликује једној олупини од осамдесет и четири
године. У мојим годинама није добро имати жељу за животом, јер смрт у сваком случају долази и човека изненади.
Мене неће.
Сада имам жељу да одем, носећи са собом читав овај
свет који имам у својој глави и још десет или дванаест прича које сам припремио за Октавија, мог унука. Нећу извршити самоубиство (са чиме бих?), али нема ничег сигурнијег од жеље за смрћу. То сам одувек знао. Човек умире када
заиста жели да умре. Било сутра или прекосутра. Не много дуже од тога. Нико неће знати. Ни доктор (можда је у
неком тренутку схватио да могу да говорим?), ни болничар, ни Тересита, ни Алдо. Постаће свесни свега тек када
остане пет минута до краја. Можда ће Тересита тада рећи
тата, али биће прекасно. А ја са друге стране нећу рећи ћао,
једва да ћу последњим погледом рећи мало збогом. Нећу
рећи ни ћао, да би Октавио, мој унук, једног дана знао да
чак ни у том одсудном тренутку нисам прекршио наш крвни пакт. И отићи ћу са својим причама на другу страну.
Или никуда.
Са шпанског превела Марија Панајотовић
1
Хосе Енрике Родо (шп. José Enrique Rodó; Монтевидео, Уругвај,
1871. - Палермо, Италија, 1917.), уругвајски писац и политичар. –
Прим.прев.
2
Стогодишњица од стицања независности од шпанске круне која се слави у земљама Хиспанске Америке. – Прим.прев.
3
Игра речи у односу на претходну реченицу: луталица (енг. wanderer). –
Прим.прев.
4
El Ser vicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE) –
званични сервис Министарства просвете и културе Уругваја који
је посвећен радиодифузији, уметности и култури. – Прим.прев.

Иванчици Ђерић награда
„Биљана Јовановић“за 2012. годину

Ж

ири у саставу: Јелена Ленголд (председник), Јасмина Врбавац и Ален Бешић, са два гласа за, одлучио је да књижевна награда „Биљана Јовановић“, коју додељује Српско књижевно друштво, за 2012. годину припадне Иванчици Ђерић, за збирку прича „НЕСРЕЋА И СТВАРНЕ ПОТРЕБЕ“, објављену у издању
Издавачке куће РЕНДЕ.
У јакој конкуренцији од 160 пристиглих наслова и
седам књига у најужем избору, роман Иванчице Ђерић се издвојио озбиљношћу теме која прати последице распада Југославије и убедљиво исприповеданој
судбини лика стрип-цртачице Уне чији се живот креће
у расцепу измедју несреће чије последице још увек
осећа и животних потреба које је терају да упркос свему настави даље. Чврста наративна структура која
уланчава два временска оквира и неколико жанровских поступака, од реалистичког, у коме је вешто инкорпориран псеудо крими-заплет, до метапрозног
дискурса где цитати познатих стрипова техником асоцијације чине потпуно нови слој романа, показује да је
Иванчица Ђерић остварила завидан ниво прозаистичке вештине и убедљивости и написала вишеслојан роман о незаслуженој патњи и жртвама, али и о личним
одлукама и пожртвовању.
О датуму уручења награде, Српско књижевно друштво ће накнадно обавестити медије.
У Београду, 11. марта 2012.
Јелена Ленголд
Јасмина Врбавац
Ален Бешић
Награда Биљана Јовановић је установљена 2005. године. Додељује се уз континуирану финансијску подршку Министарства културе Републике Србије.
Досадашњи добитници су:
Срђан Ваљаревић за књигу Дневник друге зиме (за
2005. годину)
Даница Вукићевић за књигу поезије Лук и стрела
и Ибрахим Хаџић за песничку књигу Непрочитане и
нове песме (за 2006. годину)
Немања Митровић за књигу Бајке са Венере и
Угљеша Шајтинац за књигу Вок он! (за 2007. годину)
Јелена Ленголд за књигу прича Вашарски мађионичар (за 2008. годину)
Милена Марковић за књигу песама Птичије око на
тараби и Слободан Тишма за роман Quatro stagioni (за
2009. годину)
Владислава Војновић за књигу поезије ПееМеСме
(за 2010. годину)
Срђан Срдић за збирку прича Еспирандо (за 2011.
годину)
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ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ

БУДУЋНОСТ ЈЕ У ПРОСВЕЋЕНОСТИ
Разговор са Предрагом Палавестром водио Милета Аћимовић Ивков

осле четири деценије појавило се ново издање ваше
књижевне повеснице Послератна српска књижевност
1945–1970. Већ у продуженом наслову назначено је како је
поновљен ранији текст историјског прегледа, у новом издању, добио и „историјску“, документарну „причу“ о оновременој судбини књиге која је била обележена, како кажете, „политичком хајком“. Резимирајући ту „причу“ с почетка и документа која је прате, подсетите нас укратко
на то шта се то са књигом и око ње тада збивало?‚

П

Књига Послератна српска књижевност 1945–1970. је великој мери одредила моју књижевну судбину. Написана
је у политичко невреме, била је предмет једне дуге и организоване међурепубличке хајке, коштала ме је неколико књижевних места; склоњена је из књижарских излога, постала је реткост све док пуних четрдесет година након првог објављивања није била поново штампана.
Због ње сам, току те политичке хајке, изгубио место
књижевног критичара листа „Политика“ и уредника часописа „Савременик“. У Новом Саду сам у исто време добио
универзитетску диплому о „морално-политичкој неподобности“, која ни данас није заборављена. Данас владају друга правила, али се још повлаче некадашње оптужбе и предрасуде. Када ми је понуђено да поново штампам стару
књигу Послератна српска књижевност 1945–1970, дописао
сам, уместо предговора, њену документовану историју, која потврђује да и књиге имају своју судбину.
Због те књиге није страдао само њен писац. Међу књижевницима је било још жртава. Два уредника „Савременика“ ислелила су се у иностранство. Партијска руководства Босне и Херцеговине и Србије принели су ме као жртву („курбан“) код уставног проглашења једне светске вере за нову југословенску нацију. Један део историје тиме
је био избрисан и прећутан, а они муслимански књижевници, који су се сматрали српским писцима, преквалификовани су или су прећутани. Најугледнији од њих су напустили завичај и нашли смирење на Новом гробљу у Београду.
Идеолози, критичари и песници некадашње Младе Босне, којом сам се бавио, дуго нису могли добити сабрана
дела, а кад су их добили, књиге су им биле изгубљене у рату. Заустављена су прештампавања писаца, који су, у Матици српској и у Инстититу за књижевност, ушли у издање „Српске књижевне критике“. У „Нолиту“ је одбијена
моја књига о почецима српске авангарде, о српском експресионизму и дотад непознатом футуризму. У Сарајеву су
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заустављена сабрана дела Мирослава Крлеже у моме избору, а у Београду је, код два два издавача, одбијена моја
збирка књижевних критика из „Политике“ која ни до данас није објављена.
Према биобиблиографским подацима види се да током
те партијске и политичке хајке нигде нисам штампао ниједан рад. Писао сам и зарађивао као „скривени писац“
(„ghoustwriter“). У Сарајеву су, нa тамошњој телевизији,
одбили етнографску емисију мога брата само зато што је
носио исто презиме као и ја. Неки писци су протестовали
што сам их обрадио у својој књизи, други су се притајили.
Сабрана дела Димитрија Митриновића, једног од песника
и књижевних идеолога Младе Босне, која сам припремио
за сарајевску „Свјетлост“, заустављена су због моје неподобности и ауторовог унитарног југословенства, мистицизма и теософије.
Након књиге Послератна српска књижевност
1945–1970, дуже од годину дана писао сам студију о почецима српског модернизма и гледао кроз прозор моје собе:
да ли ће пре пролистати млада липа под мојим прозором,
или ћу пре ње стићи да завршем своју књигу. Данас је та
липа једно велико, лепо и јако дрво са густом крошњом,
међу најлепшим стаблима на боградском Булевару краља
Александра. После четрдесет година, „Службени гласник“
је поново штампао ново издање Послератне српске књижевности и тако потврдио старо правило – habent sua fata
libeli.
Подразумевајући разлоге политичког остракизма, занима нас који су вас још мотиви и разлози подстакли на
понављање издања? Нас, најпре, занимају они културно-историјски, критички и научни утемељени. А потом нам реците какав је статус текста у новом издању књиге? Да ли сте у њему, у односу на претходно издање, нешто садржински значајно мењали?
Текст је остао исти, непромењен. После четрдест година, у новом издању није промењена ниједна једина реч.
По себи се разуме да у оваквом случају и питање о личном, поредбеном, виђењу вашег негдашњег дела са данашње временске дистанце која је омогућила и новоосвојена знања и искуства, сасвим конкретно и јасно, ево,
постави? Шта аутор у свом раније чињеном историјском и вредносном прегледу српске књижевности једног
периода данас, битно другачије, распознаје и издваја?
Ништа више није као што је некад било. Ни схватања,
ни мерила. Ни заједничка југословенска култура више ни-

је као што је била некад. Моја књига је остатак једног прошлог времена.
Неке сличности између негдашње и данашње друштвено-политичке ситуације, као и ситуације књижевног
живота – јасно се уочавају. Мислимо на ситуације политичко-поетичких спорења. Јесу ли те аналогије очекиване и логичне, или су оне за вас, као сведока и савременика, сасвим изненађујуће?
Толике промене у култури једног народа нису уобичајене. Њихови су корени, наравно, препознатнљиви и, у
извесном смислу, очекивани, али ннсу ни здрави ни логични.
Међу сродностима, сличностима и освојеним културним вредностима између периода када сте књигу обликовали и ситуације савремености, питање идентитета српске књижевности и данас је отворено. Први сте
у српски културни, духовни, језички, односно књижевни
простор; у канонски поредак српске књижевности, уврстили неке велике и важне писце. Мешу Селимовића,
најпре, потом Владасна Десницу, Ћамила Сијарића и
друге. Да се та питања изнова актуелизују, имали смо
прилике да недавно увидимо на примеру својатања дела Иве Андрића. И сами сте аргументовано писали о
његовом језичком и националном опредељењу, али, ето,
прича се понавља. Због чега? Са каквим разлозима и
стремљењима?
У књигу Послератна српска књижевност 1945–1970.
унео сам само оне писце који су се пре тога сами изјаснили да припадају српској књижевности.
У завршници ваше Историје српске књижевне критике
помињали сте, у негативном контексту, савремене
процесе „акултурације“ и „анационализације“. Шта се
то за ове четири деценије у којима сте активно учествовали у важним пословима српске књижевне науке и
књижевног живота, тако очигледно и драстично про-

менило, а што битно одређује савремену књижевну и
културну ситуацију?
Историја српске књижевне критике написана је четрдесет година након Послератне српске књижевности. У
међувремену је јуословенску државу потресао и разбио један крвав грађански рат, који је оставио дубоке ожиљке у
свести и култури свих њених народа. Данас свуда владају
затворене и нарогушене, себи довољне, националне културе и идеологије.
И још: У којој мери су, и како, вредности наше културне и књижевне традиције данас прихваћене и валоризоване? Потом, у којој то мери, и како, оне опредељују нашу савремену културно-националну самосвест; представу; идентитет?
Критичари и историчари књижевности баве се само
оним што је већ остварено. Какав ће бити језик и идеологија будуће културе, данас је тешко и сасвим неумесно нагађати.
У културно-историјском периоду који је захваћен вашим историзованим описом, а он је, у одређеној мери, и
импресионистички сликовит и фактографски богат,
написана су бројна значајна и велика дела српске књижевности која су јој одредила и пут будућег развоја. Да
ли је наше време, крај прошлог и почетак трајућег века, по вашем мишљењу и суду, понудило достојне вредносне еквиваленте? Ако јесте, који су то писци и дела?
Данашње време је почетак једног новог, неизвесног доба. Још увек се не може предвиђати каква ће бити књижевна, културна и морална мерила будућности, шта ће се сутра читати и тражити, и каква ће бити уметничка и спознајна вредност тих дела.
Са стајалишта вашег искуства и знања, у чему видите будућност српске нације, њене културе и књижевности?
У просвећености.
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.142–143
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ПОЕЗИЈА
Хенрих Сапгир (1928-1999)

БОГ
По густој трави ваљам се ја,
Наслађујем се животом као свиња.
Ја
На сопственом носу
Посматрам мрава.
Јој, не могу да издржим
Голицање!
Тело ми шашоље гранчице.
Где се завршавају гранчице –
Почињу пете –
Где се завршавају пете –
Почиње глава.
Около расте трава.
А по трави ваљам се ја,
Наслађујем се као свиња.
Једном
Ноздрвом
Осећам камилицу,
Другом
Ножицу
Којом почешкујем бутину
И мислим о Богу.
Ја протежем ногу
Ја очајавам
У удаљавању...
У размишљању –
Небо, облаци,
Река.
Ја –
Нисам већи од мрава.
Инсекта скрива трава.
Ветром је одувана паучина.
Мрвица је у нос улетела.
Крр! Ноздрва је сочно ушмркнула.
И по трави ваљам се ја,
Наслађујем се као свиња.
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КРМАК
Сидоров
Одлучио да закоље крмка.
Крмак је
По понашању Сидорова
Схватио све –
Заскичао је од страха.
Побегао је
Пртећи снег трбухом.
Сидоров у трк за њим:
– Убићу те,
Мамицу ти твоју!...
Крмак је
Протрчао поред плота.
Скичао ужасно.
Бежећи од газде
Сланина је
Шмугнула
У двориште Јегорова.
Сидоров и Јегоров
Лове месо.
Сидоров с крмком
Разговара
И теши га
Док држи нож иза леђа:
– Не бој се, добри мој,
Рођени мој...
А Јегоров га по глави – маљем
Хрк
Крк
У снег.
Сидоров је притиснуо коленом
Трбух,
А у гркљан зарио оштрицу
И распорио од ува до ува!
Ето тако ми!
Крв лије у чанак.
И лежећи у локви крви
Ропће крмак.
Задовољан је Сидоров –
Што му је помогао пријатељ Јегоров.

ПАРАДА ИДИОТА
Идем. А у сусрет
Иду ми идиоти
Идиот брадати
Идиот безбради
Идиот сунђерасти
Идиот великоусти
Идиот угласти
Идиот главати
Идиот – из ушију ми вири чеп од вате.
Иде идиот весели
Иде идиот тешки
Иде идиот симпатични
Иде идиот апатични
Иде идиот нормални
Иде идиот безобразни
Иде идиот генијални
Иде идиот епохални
Једни идиоти прилично обучени
Други слабије – необријани згужвани
Једни по римски замотани у новине
Други – у своје цртеже и прорачуне
Неки свој стид покривају платом
Неки ерудицијом или занатом
Велику срећу
Носе идиоти
Машине и даче
Носе идиоти
Иде идиот без роптања
„Јесам ли само ја несретан
Жена ми – хистерик
Шеф – дебил
И ја неурастеник –
Себе сам уништио“
Иду идиоти тегле комбинате
Фабрике научне институте
Некакве реторте точкове ракете
Некакве књиге скулптуре нацрте
Носе фотографије мртве планете
И сасвим невидљиве предмете
Иду идиоти иду идиоти
Ево њих двојица истукла су неког
А два друга удесила су неког
Некаквог кепеца и идиота
Часни идиоти
Као лопате
Блешатви идиоти
Као плакате
Идиоти су уопште добра деца

И бити међу њима језиво је
Идиотске песме певају идиоти
Идиотске мисли мисле идиоти
И немају појама и неће да знају идиоти
Да су их одједном замислили идиоти
Иду вреднице иду дипломате
Иду колективи активи чете
И дуж бесконачне ограде од цигала
Иду идиоти иду идиоти
Свира оркестар „марш идиота“
Иду – и нема краја смотри наказа
И између њих си и сам идиот
Заробљен општим вртлогом
А можда је то нормално? Природно?
Постоји кретање и циљ и слобода?
Нису ли се узалуд пели на постоља митраљеза
И као јесење лишће гинули без броја...
И нека и ја умрем за идеал идиота
С блаженим осмехом идиота
С руског превео Ибрахим Хаџић
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.142–143
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ПРОЗА
Милош Латиновић

ТРИ ЕРОТСКА ФРАГМЕНТА
69.

Уверен да се Беатрис није шалила када је рекла да су дуги кишни дани добри једино за секс, алкохол и самоубиство, Ђорђе је наточио вино у две чаше, ставио их на сточић крај кревета и кренуо језиком да претражује тајне њеног међуножја. Она је спавала лаким поподневним сном
испрекиданим несносним зујањем мува и пуним ониричких утвара, а он је тих као вешти тат настојао да свој наум
обави прецизно: да је доведе до врхунца – а да је не пробуди – нежно листајући књигу у којој су сабрана сва њена задовољстава. Користећи знања стечена годинама и Carte de
Tendre, мапу госпођице Де Скидери, са уцртаним еротским
правцима, пуним награда и опасности, пошао је путем чији је почетак на врху ножних прстију и на белом гребену
високог дамског риса. Стигавши до њеног колена, хитро се
спустио низ унутрашњу страну глатких бутина, све до ружичастог отвора, мале шпиље, тајног извора, оазе среће и
тучка задовољства, којег је додир његовог влажног језика
брзо претворио у трепераво срце неоткривеног вулкана.
Стрпљиво је сачекао да мало пресахне налет олује – страственост гради лепоту, стрпљење купује срећу – а онда је
кренуо даље, преко венериног брега, кратко се задржавши
на рубу малог кратера пупка, па је наставио до уздрхталих
чврстих груди и црних брадавица, налик купинама. Следила је лепота њеног врата, шпиц браде и топле, суве усне
спавача. На том путу пратили су га титраји наслага тишине
и изненадни налети ветрова уздаха. Док је спустао језик у
лавиринт њеног уха осети под прстима да је онај одавно
откривени бунар задовољства постао влажан и проходан
за искусног војника страсти. Лежећи на боку, нежно јој руком подигне ногу, те га лаганим покретом кукова уведе у
мрачне дубине. Још један уздах задовољства откине се из
ужареног гротла њеног срца. Наставио је да продире полако, стрпљиво, сигуран у епилог свог похода, у достижност
тријумфа.
Када је Беатриса отворила очи постала је свестна да то
што ју је пробудило беше махнито надирање другог оргазма.

70.

Као и сваког петка поподне инспектор Ивановић угурао је своје армирано бетонско споловило у анус госпође
Емануеле Касталдо. Био је то завршни чин вишесатне
предигре која је од његовог доласка подразумевала посебан
ритуал испијања ароматичних коктела, лаганог свлачења,
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погледа, шапутања – ситних лажи, љубавних претњи и обећања – првих додира уснама, прстима, грудима, ногама, леђима, гениталијама премазаним специјалним мирисним
уљима.
Да није те невероватне љубавне игре, рекло би се да је
тај тријумфални улазак рутина једне необичне везе засноване само на договореном сексу у луди петак поподне. Али
не, то за инспектора Ивановића и Емануелу Касталдо беше
врхунац сласти која је ишчекивана недељу дана и стрпљиво подгревана у дубоком лонцу пуном страсти какву ваљда
познају једино искусни и посвећени љубавници.
Тако опуштена, са гузом подигнутом високо изнад главе која је мирно почивала на јастуку, пуштала га је да продре дубоко, а њен врхунац стизао је врло брзо најављен јецајима, које је било немогуће разликовати да ли настају
као плод дрвета задовољства или неизрецивог бола. Инспектор Ивановић тада више није био у стању, нити се
трудио, да спозна разлоге њене патње или немерљиве сласти, него је још чврст на ногама, наваљивао даље, као последњи безумни јунак несвестан изгубљене битке, све док
и сам није, просувши семе као сопствену крв, пао наузнак
поред ње.
Лежали су тако, не знајући да ли су живи или мртви, не
познајући време, не видевши место, и не желећи да се покрену.
И само их је последњи чин те луде забаве – заједничко
туширање, у пространој купаоници са цигленим подом, и
масажа, могла мотивисати да учине напор и после извесног времена устану.

Супа од целера, хладна риба у сосу од бибера и топли
чоколадни мафини. Вечера у тајности трема, осветљеног
свећама и без речи.
„Речи нарушавају склад интиме“, објаснила је једном
давно, када је ова авантура почела Емануела Касталдо и од
тада се њихова сторија одвијала, по устаљеном редоследу,
али без тегова речи.
Када би откуцала поноћ инспектор Ивановић изашао
би из куће изабравши једну од три могућности за „бекство“
и нестао у ноћи која више није била петак.

71.

Адвокат Себастијан Миленковић – Колб извадио је из
новчаника изгужвану новчаницу од педесет евра и ставио
је на мермерну плочу сточића поред кревета у којем је још
лежао Драган.
Обукао је црни свилени пењоар са златним монограмом и бешумно одшетао до купатила.
Једном месечно Себастијан је задовољавао тај још у детињству утврђени органски недостатак, ту, како се говорило, настраност о којој се ћутало у његовој породици, а
навелико распредало у граду, у којем је свако одавао властите тајне.
„Свако од нас носи у себи по нешто због чега би га људи каменовали“, говорио је понекад, као да се правда, господин адвокат.
Драган се хитро обукао, узео новац и отворио фиоку у
којој је између разнобојних папира, признаница и рачуна,
кутијица са лековима и кондомима, флашицом с водом за
испирање за уста и освежавајућих марамица „ћутала“ Берета 92 са пригушивачем.
Неко лико секунди је размишљао: била је то пра ва
при лика да се прекине ова фарса, по следњи пут узме
горка таблета тајне коју је гутао због непромишљености
једне пијане ноћи. Та непромишљеност касније је подгревана уценама и одржавана због новца који му је требао како би свакодневну муку претворио у какав такав
живот. Помислио је шта би се десило када би његова жена, његова љубавница, његова мајка и његов отац, његове пријатељице, које би радо то престале да буду када би
им понудио одређену љубавну варијанту, његови пријатељи огрезли у причама о сексу, сазнали за те повремене
ноћне посете у кући омраженог адвоката, чија сексуална моћ је постојала само умешношћу Драганових руку и
усана.
Још више му је сметало то животињско, неприродно
скичање, укроћено кожом каиша у устима или свиленом
навлаком јастука, док је његова свирала од жада растурала
Себастијанов анус. Јебао га је, затворених очију, са нескривеном жељом да га убије. Продирао је грубо, безобзирно,
насилно са вером да ће свака следећа пенетрација да му поцепа утробу, али се адвокат после сваког напада и боја дизао, усправљао непоражен, чинило се Драгану, још више
надмен и самозадовољан, још крупнији и одвратнији, него
када би после тридесетоминутног тоалетног третмана у закључаном купатилу стигао у пространи кревет.
„Следећи пут, да, следећи пут, ако га уопште буде“ – рекао је Драган и изашао из куће.
Напољу је била ноћ. Градски сат је одбројао три пута.

Пјотр Маур

ЛУДАЦИ

сусетка из броја пет родила је мртво дете
и полудела неколико недеља задржана је
у психијатријској болници а затим
пуштена кући жене из улаза причале су
да има пластичну лутку величине
одојчета и да је редовно доји
преповија пева јој успаванке
нисмо им веровали попели смо се на кров
суседне зграде да дознамо истину
била је врућина прозори отворени жена
је лежала на кревету а поред ње нага лутка
у једном тренутку жена је извадила дојку
и гурнула је лутки у отвор од ока
видели смо све чак и три
велике мачке што седе крај кревета
и машу реповима
из жениних груди текле су луткине сузе густи бели
потоци млека сливали су јој се низ лице
муж их је хватао у чиније и када би се
напуниле гурао их мачкама под њушке

МАМАЦ
не зна се шта ју је навело на то
неизлечива болест
несрећна љубав
смрт неког блиског
можда је само била непажљива
пришла је превише близу ивици провалије
онда изненадно кретање ваздуха
одваљен комад стене
клизав грумен земље
дрхтај руку које покушавају да одрже равнотежу
крик пригушен ветром
не зна се колико времена је лежала
доле у стеновитим јаругама
пре него што је неко пронашао и однео њено тело
морала је ипак да лежи тамо извесно време
пошто на овом месту никада нисмо ловили
тако велике јегуље
као током наредних неколико недеља
С пољског превео Александар Шаранац

Из необјављеног романа Сто дана кише
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ПОГЛЕДИ
Роберт Ходел

СЕДМИ БРАТ
Мисли о променљивој рецепцији у два политичка контекста1

Ж

аришна тачка расправе на конференцији о Платонову у Генту (26-28.5.2011, организатори: Thomas Langerak, Ben Dhooge) била је дидактично посредовање овог
совјетског аутора, који је почетком 90-их година ушао у канон руске школе. Као централна препрека у разумевању
његовог дела, показала се околност да је Платонов у необично високој мери реаговао и на крупна политичка питања као и на сваковрсна дневна збивања. Тако постоји с
правом добар део филолошког истраживања у реконструкцији комуникативног контекста његових дела на бази извештаја из дневне штампе, декрета из Кремља, судова водећих књижевних критичара или аката КГБ-а (тј. ФСБ-а),
који се сада, након што су кратко време током 90-их били
доступни, поново налазе под кључем.
Међутим, паралелно уз ову континуирану филолошку рехабилитацију, у Русији је одрасла генерација читалаца, која
совјетску стварност познаје само још из прича својих родитеља или бака и дека. Зато и није велико изненађење, да ђаци не само више не знају, ко су били Црвени, Бели и Кулаци,
већ и да совјетски жаргон великим делом више не разумеју.
У једној анкети међу студентима „Московског института за
лингвистику“ (вођеној од стране Олге Фролове) ово се односило чак и на речи као „отношение“ (у значењу „документ“)
или „мјасосовхоз“. Последње је могао само један једини да
повеже са пољопривредном радионицом за производњу меса. На основу тога се може закључити, због чега се данас пробија све већи број начина читања текстова Платонова који
историјски контекст у великој мери искључују из вида.
О промењеној рецепцији сведоче између осталог и нова
инсценирања Платонових прозних комада. У драматизованој верзији приче Река Потудан’ (Студија театралного
искусства, Москва) редитељ Сергеј Женовач се концентрише на емотивну страну везе између (прво импотентног)
протагонисте и његове вољене. Резултат је неосентиментална потрага за истинским и дубоким осећањима у једном
свету, који се кроз своју оскудност децидирано одваја од
завођења потрошњом: Већ пре извођења се сервира на грубо истесаном дугачком дрвеном столу масна сланина (сало), хлеб и чај, а гледалац доживљава извођење тако што и
он постаје део кружне позорнице у коју је укључен седећи
при томе и сам директно на тврдим хоклицама. Онај ко овде мисли на нову народност и родољубље у смислу „почвенничество“, не би требало да греши.
У Л. Додиновој инсценацији романа Чевенгур (Малиј
драматическиј театр, Санкт-Петербург) насупрот томе одзвањају већ на почетку радио станице из целог света, између осталог и Ал Џазира и – непогрешиво – глас Путина. Та-
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ко се драма већ од прве реплике поставља у светло нове
„вертикале“ власти.
Интересантно је да обе инсценације понављају, чак
иако се у истој мери одвајају од историјског контекста, у
високом степену до тада доминанто, амбивалентно стање
рецепције аутора између федоровизма (Филозофија опште
ствари) и совјетске сатире.
Сродна и у исто време дијаметрално супротна јесте рецепција савремених текстова, која су настала у маркирано
политичком окружењу. При томе су симптоматични текстови у окружењу „југословенске кризе“. Док се Платонов
постепено претвара у „историјског“ аутора, тако што његов првобитни контекст постаје историја, актуелни контекст ових аутора далекосежно онемогућава начин читања
који би био временски-трансцендентан. Данашњи читалац
је у толикој мери интензивно информисан о трагичним догађајима 90-их година на Балкану, да овај историјски контекст неумитно постаје доминантан оквир рецепције. Ово
се такође дешава код текстова, у којима одговарајући знакови бивају штедљиво употребљени. Пример за то је и песма „Понекад“ Стевана Тонтића.2

ПОНЕКАД
Понекад дођу пријатељи, сједимо тако
свијет хвалећи и постојање славећи.
Понекад у исто вријеме допре до нас
плач дјетета из сусједства
глас о строгим пресудама
те морамо одмах да оповргнемо
оно што је малочас, без разлога
излазило на наша уста.
Понекад не говоримо ништа
гледамо се
и смијешимо.
Понекад нам око срца
короне страха бљеште
А понекад моја жена каже
Хајдемо одавде.

MANCHMAL
Manchmal kommen Freunde, und wir sitzen zusammen,
loben die Welt und preisen das Dasein.
Manchmal, zur selben Zeit, dringt
aus der Nachbarschaft Kinderweinen zu uns,
die Nachricht von scharfen Urteilen
und wir müssen unverzüglich widerrufen,
was eben noch, grundlos,
über unsere Lippen kam.
Manchmal sagen wir nichts,
schauen uns an
und lächeln.

Дрхти као лист,
док га јутарње сунце греје.
Не знамо шта је све радио,
ни где је био, ни шта је трпео.
Плахо нас само одмерава.
Одазива се на име Пацов.
Затворили смо врата и прозоре
и на кров се попели, да га одозго
с муком и зебњом гледамо.

DER SIEBTE BRUDER

Manchmal blitzen um unser Herz
Angstkoronen auf

Unser Bruder ist zurück, der siebte Bruder.
Schau, da unten, auf dem Rasen liegt er,
neben dem Rosenstrauch.

Und manchmal sagt meine Frau
Gehen wir weg von hier.

Er zittert wie ein Blatt,
während ihn die Morgensonne wärmt.

Тонтић (1946.) је дошао, након што је скоро годину дана истрајао у Сарајеву под опсадом, 1993. у егзил у Немачку. 2001. се вратио у Босну. Песма је спевана у првој половини осамдесетих година и ушла је 1986. у збирку Праг.
Без ратних дешавања деведесетих година, може се претпоставити, да би „пресуде“, које изван правног значења такође имају значење „мишљење, оцјена“, биле смештене у
великој мери у апстрактно-лирском простору, који деле
аутор и читалац. Била би то прича о лирском субјекту, који неће да се мири са односима своје околине, која у исто
време стоји за condition humaine. Међутим, узимајући у обзир рат у Босни, не само да се „строге пресуде“ (накнадно)
асоцирају са етничко-религиозном позадином, чак и сама
реч „сусједство“ упада у етнички вртлог. Песма тиме добија ауру пророштва или слутње. Као што (историјски) аутор
у писму пише аутору ових редова, песма се за њега при томе односи на још један – трећи – контекст. Он је при том
запису мислио у првој линији на „интелектуалца из Сарајева“, који је на основу свог критичког чланка о Југославији
био осуђен на осам година затвора. Чланак још није био ни
објављен, кад га је полиција конфисковала из фиоке писаћег стола. Као друго, Тонтић наводи процес муслиманском
песнику Алији Изетбеговићу (1983). Реконструкција историјско комуникативне ситуације може се пратити уназад у
првој линији до контраверзе са титоизмом, код које су етничко-религиозне компоненте играле споредну улогу.

Wir wissen nicht, was er alles trieb,
weder wo er war, noch was er erlitt.
Scheu nur mustert er uns.
Hört auf den Namen Ratte.

Слична семантичка померања настају и у текстовима, који су јасно написани након ратних година, тј. већ у 21. веку.
Таква песма је „Седми брат“ од Новице Тадића
(1949–2011), која се 2003. појавила у збирци Тамне ствари.

СЕДМИ БРАТ

Вратио се наш брат, седми брат.
Ено га доле, на травњаку,
поред жбуна ружа лежи.

Wir haben Türen und Fenster verriegelt
und sind aufs Dach gestiegen, um ihn von oben
voll Qual und Schauder zu betrachten.
Могуће је да ће за пар деценија „Седми брат“ бити асоциран са Кафкиним Преображајем, са фигуром Смердјакова из Браће Карамазов или са седмим анђелом из Откровења (11,15), чија труба најављује нову и вечиту владавину.
Биће да је то онај брат који отелотворује тамне, вратима и
капијама закључане стране сопствене душе.
Ова димензија значења и данас без сумње зазвучи.
Ипак, данас се не може порећи, да се песма чита у првој линији у контексту обраде рата у Југославији. Српски песник
који води порекло из Црне Горе пита за своју улогу у конфликту, који прво жели да тумачи као нешто што лежи изван њега. Но ипак слика брата продире снажно у предстојећу болну ревизију сопствене слике. Брат је изван затворене куће, на травњаку, али брат је.
Још апстрактније се поставља питање кривице у песми
Јована Зивлака „У сумрак“, чији је временски оквир постављен у детињству лирског субјекта.

У СУМРАК
У сумрак пред косом
открише легло зеца
донесоше младунца који је дрхтао
бејах дечак кад га стисках на грудима
треперио сам као срце које је хтело
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.142–143
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да постане ватра која разлива милост.
у мојим рукама развеја се време
крв му на ноздрве изби
љубав се са смрћу помеша
и дах му се угаси.
ја бејах коса која се у замаху не заустави
која паде као да ни тренутак није откупила
и дисање саже у самртни ропац.

IN DER DÄMMERUNG
In der Dämmerung, unter der Sense
deckten sie ein Hasennest auf
sie brachten ein Junges heim, es zitterte.
ich war ein Bub, als ich es an die Brust drückte
ich bebte wie ein Herz, das Feuer
werden will, das Erbarmen verströmt.
in meinen Armen zerstob die Zeit;
Blut schoss ihm aus den Nüstern
Liebe mengte sich mit Tod
und sein Atem erlosch.
ich war die Sense, die ihren Schwung nicht anhielt
die fiel, ohne den kleinsten Aufschub herauszuschlagen
und die den Hauch in ein Todesröcheln presste.
Зивлак је рођен 1947. у Накову у северном Банату и важи као заступник филозофски оријентисаног, херметичког
песништва. Док песник сам одлагање времена асоцира са
Финегановим бдењем, данашњи читалац ће малог зеца nolens volens повезати са цивилним жртвама југословенског
конфликта. Песма тематизује немоћ пред неправдом, која
агира као нешто што се само по себи подразумева, као нека механичка моћ. Истовремено лирско ја стоји у органској
вези са овим косцем – коса је утолико и симбол порасле
традиције – но утолико је интензивнија и жеља да се заустави њен замах.
Обе песме, „Седми брат“ и „У сумрак“ јесу израз интелектуалне и моралне обраде најновије ратне историје, које
се узима као претпоставка за заједничку европску будућност. Утолико су песме сведоци из друге земље. Истовремено њима инхерентно симболичко-алегоријско трансцендирање стварности даје могућност адапције на нове – ништа мање конфликтне – односе.
Тако седми брат врло брзо може да лежи пред сопственом (немачком, француском, швајцарском...) кућом. А ова
кућа је представа о бољем (демократском) свету, ка коме
стреме и градитељи степског града Чевенгур.
С немачког превела Ана Тркуља
Есеј је изашао у: Bulletin der Deutschen Slavistik, Jahrgang 17, 2011, 93-96, у
оквиру рубрике „Реч у времену“ (Wort in der Zeit).
Ова и песме које следе су се појавиле у двојезичној антологији Десет дека душе. Српска поезија из друге половине 20. века (Leipziger Literaturverlag 2011); издао и превео Роберт Ходел.
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Мирјана Банковић

САН

Гледам у своју сенку заобљених бокова и напетих
груди како хода испред мене и помишљам како личи
на фигуре праисторијских богиња плодности. Осећај
материнства почиње да ми струји кроз тело, а у мислима се јавља слика дечије главице положене на моје груди.
Долазим кући и убрзо падам у сан.
Преда мном, на столу, лежи беба тамне косице и
беле пути. Желим да је повијем зато што је нага, али
немам пелене. Имам само неке крпе с којима морам да
се снађем. Подижем је са стола. Она ми се осмехује и
ја почињем да плешем с њом у наручју. Одједном,
угледам наш одраз у огледалу. Видим да сам срећна,
јер ме она тако испуњава, али осећам да ме гризе савест зато што не могу да је оденем на одговарајући начин. Она се не буни и потпуно ми се препушта.
Тренутак касније, полажем бебу на руке друге жене. На половини тог покрета у мени се јавља мали отпор. Иако сам застала само на трен, друга жена осећа
мој отпор и упућује ми озбиљан поглед. Схватам да бебу морам да вратим њеној мајци.
Узбуркане емоције ме буде. Питам се зашто је богиња плодности према неким женама благонаклона, а
према некима није. Немам одговор. Питам то исто велику мајку Природу, али она само каже: „Ћути, дете,
све је онако како треба да буде.“

ХИЛАНДАРСКА УЛИЦА
„Има Бога“, рече он тетурајући се улицом са флашом ракије у руци.
Старица, вероватно његова мајка, носила је цегере
и гегајући се ишла му у сусрет. Тихо је изговорила нешто што је пијанца наљутило.
„Ти и твоја сељачка политика!“ издрао се. „Има Бога“, понови и седе на степеник испред улаза у једну
зграду. Тако полуиспружен и неуредан делoвао је као
оне појаве од којих одрасле особе обично одвраћају
поглед, а деца их гледају са занимањем.
„Има Бога“, одговори старица, „али ти и ја смо му,
изгледа, нешто грдно згрешили“, додаде и седе поред
њега на степеник.
Дан је врео а ваздух тежак. Ни дрворед у улици не
може да заштити ретке пролазнике од сунца које је пекло. Примећујем одраз своје сенке на плочнику како
тихо пролази поред њих двоје трудећи се да је не примете.

РЕЧ АУТОРА
Гордана Ђилас

УНУТРАШЊИ БРАНИЛАЦ
или Преграда, кад се гледа из даљине личи на малу, уплашену птицу

„Не могу у то да верујем”, говорила бих себи, „није да не
желим, али никада до краја нисам ни могла да верујем у лоше, ружне, депримирајуће ствари.” У таквим би се тренуцима самопреиспитивања, однекуд из дубине дизало нешто да ме заштити, проведе у неког другог који би могао
да сведочи, бележи, посматра, именује. Захтевало је потпуну пажњу, осматрање и ослушкивање. Омогућавало да се
на секунду или две заборави оно што не може да се прихвати. Остајало је на тај начин заклоњено од унутрашњег
браниоца, повремено навирући у очи, до спознаје, и све је
ипак водило у несагледив простор бола, и онда ми се враћало јер није имало куд. Али, ако сам се одлучила за свесност, онда се морам одрећи и неког дела себе, да бих се
могла довољно далеко удаљити од жаришта, да ме не поништи у људском смислу, да ме не удари једном, да парафразирам Бајрона, тако да други ударац ни није потребан.
Да бисте о њему могли сведочити. Тако истовремено постоји то двогубо осећање с којим не знам шта ћу. Од његове снаге, јачине и коначно бестијалности сигурно бих свиснула, а опет та се преграда увек дизала да ме од њега заштити, али није могла да је потпуно уклони. Временом би
осећање избледело или би ми се чинило да је заборављено,
када би га нешто нехотично призвало. Неки неодређен
звук, слушна халуцинација, зрак светлости, шум који производи надолазећи ветар, лице осенчено маглом и онда би,
с тупом помиреношћу (а шта друго?) схватила како се само прикрило, али овај пут трајно и заувек везано с оним
претходним. Чинио је низ с оним стварима и догађајима од
раније и више нема никакве наде да ћу се тога било када
ослободити. Нисам то могла називати ни теретом, нити нелагодом, тек једна свеприсутна и стално присутна зебња
над животом, један готово неразуман покушај да сачувам
то осећање живота као нечег светлог, узвишеног и неког
задатка који ми је дат, и треба да се много потрудим да га
обавим на што бољи начин, да оправдам себе и своје постојање у њему, да задржим веру у људско у смислу морално, праведно, добро, лепо, а онда мало по мало схватајући
да сам то загубила између себе и те несагледиво тврдокорне преграде. Али, пошто су све приче већ одавно испричане, само нам ваља и своју некако да изведемо на пут, појавиле су се речи, никла је музика у уху, постојао је начин да
се свет некако одобровољи, да му се удахне смисао, да се
заодене спознајом која оплемењује, од које се расте, која те
разуме и прихвата, и стога су речи излазиле саме, кад се тој
прегради певало, и журила сам, у било које доба дана или
ноћи да је заоденем у песничко рухо, јер сам знала, увек и
увек само инуитивно, да ће отићи ако пропустим тренутак.

Једина могућност за одбрану једног могућег, мог света, тражења сапутника, сведочења о сусретима са њима (неко вам
открије нешто што нисте ни освестили да у вама постоји,
други вас поништава, убеђује да је његово вјерују боље,
истинитије, јаче... трећи вас ни не виде, четврти онеспособе за дисање... бескрајан је низ интеракција). Стога се поезија, она која се нити намеће нити нуди, показује као простор заштите који омогућава комуникацију, она је светлосни стуб који сва искуства сажима и чини их смисленима.
У мноштву понуђених одговора и постављених питања она
дозвољава и мој. Чудесно, зар не? А шта онда рећи ако такне још понеког? Та ослобађајућа спознаја прихватања и
описивања ствари онаквима какве јесу. Тек поетском спознајом оне могу постати онакве какве би требале да буду, а
пре тога оне се отелотворују у речима. И када из невидљивог, а могућег, уђу у пределе видљивог, реченог, оне добију сенку, јер су сенке подразумевни делови великих ствари.
Она је и смислена противтежа надохват руке, надохват сна,
и увек ће бити једини болно отрежњујући и ослобађајући
одговор на живот, мој покушај да се покаже да није довољно прихватати га здраво за готово, није довољно бити рођен, није довољно живети, већ га треба прво одобровољити. На тој капији између свих постојећих светова које нам
доноси киша која пада, ветар који дува, снег који веје, трава која расте, дрвеће које ћути, људи који су и добри и зли,
садашњост с ликом бледе крпе људскости и будућности која још није одустала: „... ја бдијем и зријем и знам /
Уместо Тебе, плод ћу / На самом крају, свима да дам”.
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ТЕМАТИ
ВЕЛИКА АНТОЛОГИЈА ФРАНЦУСКЕ ПОЕЗИЈЕ (1)
ОД XI ДО XX ВЕКА

У

овом, и следећа два броја, Књижевни магазин објавиће
делове из Велике антологије француске поезије од XI до
XX века Коље Мићевића. Иако сажети, та три избора даће,
надамо се, читаоцима Магазина идеју о композицији Антологије која, без изузетка, „покрива“ то миленијумско
време уоквирено с два необично подударна датума: 1071,
година рођења првог трубадура Гијома IX Аквитанског, и
1871, кад је рођен Пол Валери, последњи песник Антоло-

ТРУБАДУРИ

гије, али више као онај који је отвара него који је затвара!
Нека се читалац овог избора не зачуди кад се сусретне
с именом Џона Гауера, енглеског песника, Чосеровог старијег савременика, који је поред великих епопеја на латинском и италијанском, пред крај живота написао, за
своју другу супругу, Педесет францунских балада, које
само један необавештен или ограничен антологичар може превидети.

ПЕСМА ОД НИЧЕГА

Не видех ал’ је љубим ја
нит добра беше нити зла
не знам је ал’ ми срећа сја
јер волим њу
она је красна часна сва
на земном тлу.

Од ничег правим песме склад
нити за себе нит за град
за љубав, нит за живот млад
јер песму ту
смислих на коњу док сам тад
јахао у сну.

Ја не знам где је дом је њен
на брегу ил’ доле скривен
како рећи да њен сам плен
сада на дну;
и од ње идем у тај трен
јер зла ме тру.

Ја не знам свог рођења кут
нисам ни ведар нити љут
ни необичан нити крут;
шта могу ту
што рођен сам уз месец жут
где жита зру.

Шчиних песму не знам о ком;
а проследићу је по том
што ће послат је по другом
у Поату,
да кључ ми нађе за њен дом
он можда ту.

Гијом IX Аквитански
1071–1126

Не знам да л’ бдијем ил’ је сан
не знам мà рекли да је дан;
скоро ми срце скочи ван
с болом у дну:
о њему као да миш је вран
бринем се ту!
Болан сам, слутим удес прек
не знам шта могу чути тек
од лечника ћу тражит лек
ако је ту:
добар је ако спаси век
слаб, ако мру.
Драгану имам, њен лик драг
не видех још нит имам траг
не добих од ње поглед благ
ни претњу сву;
не пустих никад на свој праг
светину злу!
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Пер Рожије

Активан око 1160–1180

ТЕНЦОНСКЕ СТРОФЕ
Вај! – Што плачеш? – Смрт ме чека.
– Зашто? – Волим. – Много? – Тако
да мрем. – Мреш? – Да. – Нема лека?
– Не. – А зашто? – Пун сам јада.
– Због кога? – Због ње, у з’о трен.
– Трпи. – Залуд. – Милост моли.
– То чиним. – И? – Ништа. – Бôли
тим лечи. – Зар? – То је због ње.
– Тражим. – Шта? – Од ње, да чека.
– Немој! – Хоћу. – Правиш пак’o!
– Шта бих? – Сласт није далека!
– Да? – Веруј ми. – Реци тада.
– Буди тих, благ, прaв и поштен.
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Избор и превод Коља Мићевић

– И још? – Стрпљив. – Зло ме сколи?
– Да, кад волиш; ал’ одоли
и, знај, добићеш сласт од ње.

Жофре Ридел
1113–1170

ЉУБАВНА ЧЕЖЊА
Нек тај кога глас издаје
лаје
док на врт се слева зора
скора
и док свуда подрхтава
трава
а јутарња роса млада
пада
преко њива и врх ива.
Нико моје не познаје
ваје
ја се кријем од злотворâ;
мòра
сред мог срца обитава;
права
љубав нестаје јер сада
влада
лажна љубав поткупљива.
Њој цар своје уздисаје
даје,
свак поникнут крај тог створа
мора;
занет у сну док ноћ плава
спава
мислим да та дјева рàда
тада
сред наручја мог почива.

У далеке крећем краје
да је
угледам преко понора
мора;
можда све је забадава,
авај!
Идем да је молим сада
мада
није много милостива!
Ако ми постане склона
она
и ако буде госпоја
моја,
јер њој ћу бити услужан
сужањ,
жели ли да јој будем рàд,
тад
нека срце све открива!

Рембаут од Оранжа
1147–1173

ЦВЕТ ИСКРЕНУТИ
Сада сја већ цвет искренут
по оштром стењу и брегу
какав цвет? снег лед и иње
што муче тàру и сéку;
нем је сваки крик и цвркут
у грању, лик сваки смркнут
ал’ мој пој ме ведрог лица
чини упркос свих злица.
Тако све ћу искренути
да дол има облик брега
и сматрам за цвет вел иња
а топлота лед клет сече
гром је песма и цвркути
и радостан гај смркнути
тако ми је ведро лице
иако су свуда злице.
Тај ћу глупи свет искренут
што је рођен к’о на брегу
гори ми нег снег и иње
с језицима који сéку
љуто не личећ на цвркут
не вреди ту бити смркнут
и посматрам ведрог лица
све што чини тај рој злицā.
Љубећ ћу вас искренути
упркос поља и брега

дамо, и леда и иња
али немоћ пут ми сече
дамо, за вас сви цвркути
да ваш поглед не смркнути
тако разведри ми лице
да нисам к’о друге злице.

Гле, Аморе! Зар нисам твој цео?
мада пун сам очајања худа
злице љуте спремају зла нова;
ја сам веран знај љубавник тај,
душа моја њен пољубац снева
да ми груди где осећам вале
распаљене смири од свих морâ.

Бејах дуго к’о искренут
идућ по пољу и брегу
подносећи терет иња
чије игле боду сéку
више но мој пој и цвркут
прут заслужи лажац смркнут
ал’ сам – Богу хвала – лица
ведрог упркос свих злица.

Кад у дворе прими мој дар врео
млада госпа схватиће да свуда
клице круте трпи душа ова,
да безмеран вâј слутим и крај
рàд ње која сласт може да слева;
стог сни луди у мени се пале
свег ме плене ал’ радост је спора.
Дивни створе ком сам хвале плео,
нада моја празна је и луда?
Нице скуте љубим вам изнова,
рýгом теран ај! кроз туђи крај.
Сред тог боја мене верност згрева,
дух вас жуди к’о други што хвале
усред сене Христа, божјег створа.

Нека мој стих искренути
иде врх гаја и брега
тамо где се топи иње
и хладноћа где не сече
дâх ми дами: ти цвркути
не би смели лик смркнути
њој јер певам ведра лица
а не као певач злица.

Арно жонглеру

Крени горе с песмом мојом смео,
па да краљу певаш с пуно труда!
Тмице путе крију од лопова,
ал’ ти смеран дај песму запевај!
Нека твоја нога не оклева!
Срећан буди! И мене су знале
Многе жене ал’ поп сам одскора.

Блага дамо љубав лице
штити нам од сваког злице.
Жонглеру ја тужног лица
чекам те, упркос злицā.

Арно Данијел

Жонглер Арноу

Oко 1200.

Испод хвоја, Арно, сваког днева
мој дух блуди кроз те устрептале
успомене све до њених двора.

CARAS RIMAS
Драгоцене риме

Преко горе лишћа жути вео
пада, вихор дува преко спруда,
птице ћуте саме сред грмова
и чемеран сјај пада на гај;
жељно поја моје срце пева
да сви људи чују моје хвале
њој што мене баци сред понора.
Једне зоре њу сам самац срео,
тада схватих сву лепоту чуда;
лице! у те гледах препун сновâ,
неизмеран бај видех и рај;
пун спокоја чекам да та дјева
сад просуди ширећ усне мале
да рàд њене жеље мрет се мора.

Грофица од Дија
Око 1200

ПЕСМА
Певам о том о чем не бих хтела,
јер због њега ја сам невесела;
њега волим, припадам му цела:
ал’ ни Љубазност ни Добра Дèла,
ни драж моју, ни дух мој, он неће;
к’о да ружног лика сам и тела,
изда мене, леђа ми окреће.
Једно ме теши, јер моје све су,
мили, мисли далеке злом бесу;

КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.142–143

/19/

љубим вас више но Сеген Валесу1,
и волим кад ме снови занесу,
јер части нема од ваше веће;
ал’ преда мном спуштате завесу
гледајућ пажљиво неке треће.

да вâс видим, у прилици којој
и свак макар најгори на свету
ко вâс хвали добротом ме прене
а сви што вâс куде и не цене
тим у мени пробуде тек сету.

Мене чуди што сте срца хола,
мили, и то разлог је мог бола;
моја је љубав од свију боља,
ма шта да збори свет изокола.
И сетите се на прамалеће
љубави наше! Није ми воља,
Бог зна, да дође крај те среће.

Знајте мили пријатељу ôвој
мог срца су верност и прави склад
никад ми други неће бити рàд
макар сто дамâ то хтело, о мој,
јер вас волећ слутим везу свету
и срце вам нудим да не вене
и чинићу то, а да до мéне
дође, срце остало би пре ту.

Силна храброст, што вам срце кити,
брине ме, и ваш лик прелемити;
јер не знам даму што нежне нити
не плете ваша желећи бити;
ал’ ви, мили, знате које цвеће
верно штити свој мирис властити;
и памтите нашу ноћ уз свеће.
Ја знам своје порекло и вредност,
и лепоту, и свог срца верност;
стог вам шаљем, тамо, као леп мост,
ову песму, и још имам смелост
да вас питам, мили, зашто слеће
од вас према мени сва та јеткост;
је л’ то холост ил’ нешто претеће?
Кажи му, гласниче, да за леп мост
охолост није чврст темељ среће.
Сеген и Валеса, двоје младих заљубљених, као Тристан и Изолда, али роман о
њима, ако је постојао, није сачуван.

1.

Клара из Андузе
Око 1200.

ОЧАЈНА ПЕСМА
У дубок бол и дубок неспокој
свише ми срце и у велик јад
злобници и њихов подли рад
чинећ тако крај радости мојој
јер вас ког волим пре свих на свету
удаљише и скрише од мене
тако моје не виде вас зене
с чег бес и очај сву ме сплету.
Сви љубави што зло желе овој
не могу срце побољшат ми сад
нит жељâ мојих увећати слад
/20/

Пријатељу, бес, очај ме сплету
не видећ вас кад ми песма крене
мрем и грцам јер не уме њене
строфе срце спојит у букету.

ТРУВЕРИ
Кретјен де Троа
1135–1183

ДРУГА ЉУБАВНА ШАНСОНА
Амор, што ми оте мене,
ал’ да његов сам не жели,
нек зна то, кад на ме крене
да се тако провесели.
А ипак мој очај вéли
нек сазна он у те трене:
јер ти што га лажно цене
све би одмах стећи хтели
док ја, одан, мрем сред сене.
^

Амор влада без промене,
свуда своју правду дели,
што је добро, јер отмене
душе тиме не уцвели.
А ја што живот ту цели
дàх тој, изнад сваке жене,
молим да ми срце прене
јер у његовој су стрели
сабране све моћи њене.
Дамо, јесте ли сад рàда,
реците, да служим вâс?
Нисте, како видим сада,
а не чујем ни ваш глас.
И мада ваш нисам вàс
вама моја коб припада.
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Ал’ желите л’ неком спас
дати, тад ме мога јада
разрешите ви у тај час.
Не пих пиће то никада
ког осети Тристан сласт;
ал’ с више жеље и склада
но он, ја волим ваш крас.
Радо прихватам тај пāс,
јер та ми је драга влада, –
очима повезах нас:
у њима се роди нада.
Срце, кад те дама неће,
не напуштај ипак њу:
сред њене моћи све веће,
остани до краја ту.
Нећеш је досегнут сву,
не жали се због несреће;
најдраже је подузеће
што се деси к’о у сну
кад високо бол узлеће.
Милост мене ће да среће
постоји ли још на тлу
земном – нема стазе треће;
ал’ залуд је у свом злу
тражих, молећ, већ на дну,
даму за бар мало среће:
не знам нудит ласке цвеће,
нит лажне, док наде мру,
Амору да палим свеће.

Марија од Француске
1160–1212

ДВОЈЕ ЉУБАВНИКА

(почетак и завршни одломак)
Некад се у Нормандији,
кажу извори старији,
заволеше двоје младих;
та љубав смрт беше за њих:
а Бретонци причу ову
„Двоје љубавника“ зову.
(...)
На дан речен, свет већ врви,
Ал’ младић ту беше први.
О напитку он се збрину.
покрај Сене кроз долину,
кроз људе у силном броју,
краљ доведе кћерку своју.
На себи тек има вео.

У руке је њу узео,
бочицу с напитком правим
он јој тад у руку стави,
пошто у њу има веру;
ал’ он праву не зна меру,
плашим се шта ће чинит с тим.
Он кораком крену хитрим,
по брда свлада кам по кам,
јак, јер је сада с њом он сам,
на напитак заборавља.
Видећ да се умор јавља:
„Мили, рече она, пијте!
уморним се ви чините:
повратите вашу снагу.«
Младић гледа своју драгу:
„Лепа, осећам рс срцем;
не бих, да напитак срчем,
стао ни за шта на свету
док су ноге у покрету.
Сви завикали би на нас,
не бих издржао тај глас,
успели би да ме збуне.
Не, ја нећу стати ту, не!«
Свладав две трећине брега
умор скоро скрши њега.
Дјева често говораше:
„Мили пијте пиће ваше!«
Он не чу упозорење;
тешко се, њу носећ, пење.
На врх стиже, силно суста,
тамо паде, и не уста;
срце изда га из груди.
Дјева драгана свог буди,
мисли да је у несвести.
Клечећ, уз њега се смести,
напитком би да га лечи.
Ал’ он нема снагу речи.
Ту мре, како рекох вама.
Она врисну јадна, сама,
затим баца и расипа
из бочице свуд напитак.
Брег тим натопљен би цео.
За брдо и земље део
то благодет беше права:
сад грм лековитих трава
расте ту од тог напитка.
А шта поста дјева витка?
После смрти свог драгана
беше патњом сва свладана;
на њег баца се и диже,
држи га и стеже ближе,
љуби очи му и усну.
Бол смрти јој груд запљусну.
Лепа дјева је ту врла
покрај њега и умрла.
Краљ и сви ти што чекаху

Моћ чудесну поседује Амор
што по вољи добро и зло ствара.
она патњу зада ми и замор:
разум жели да будем без жара,
али срце подноси све боли.
Оно каже:„Воли! Воли! Воли!«
јер то срце коме нема пара
невољи ће свакој да одоли!

узалуд их изгледаху.
Крену тражит их и нађу.
Краљ тлем паде, у безнађу.
Кад реч поврати, он луди.
То чине и други људи.
Три дана их на тлу држе,
ковчег мраморни што брже
клешу, за то двоје младих.
Сви који су били крај њих
на брду их сахранише
па се кућама вратише.
Тако наста још кадикад
брдо Двоје Љубавника.

Милост, Дамо, желим место дара.
К’о ниједна, ви нисте охоли,
већ сте пуна врлина и чара.
Помозите, ваш слуга вас моли.

Адам де ла Хал

Тибо де Шампањ

1237–1288

1201–1257

ФЕНИКСОВА ПЕСМА

РАСТАНАК С ДРАГОМ

Желим песму; песма мој дух дражи,
иако је моја бол све већа.
Ал’ добро је кад се туга зблажи:
греши свако ко се патњи сећа.
Ја не певам као човек вољен,
већ к’о човек замишљен и гоњен;
моја радост свену попут цвећа,
ал’ речима још увек сам вођен.

Тешко ми растанак паде
од моје драге,
лепојке чистог лица,
која је румена и бела
као уз љиљан ружица,
истина цела!
Видећ њен благ смех
ја збуњен бех
и сав се осетих без наде.
Ах, Боже! Моје туге још трају!
Дамо попут љиљановог цвета,
кад срешћу вас на крају?
Дамо сва света,
румена као ружа у мају,
Због вас је ова велика сета

Рећи ћу вам сад нешто без лажи:
Љубав чине и Случај и Срећа.
Да од њених отргнем се дражи
не познајем већег подузећа!
Ал’ ја рекох, сав лудошћу скоље:
„Више волим да сам смрћу згођен,
а да она благост ми обећа,
но да престо буде ми поклоњен!“
Нема среће; јасно видим сада
да ме моја заборавља Дама.
Али онај у ком Љубав влада
и смрт и јад, све пред собом слама.
Ил’ умрећу ил’ до ње ћу доћи,
то ми Амор нареди пун моћи,
јер у срцу мом она је сама,
ил’ мој живот узалуд ће проћи!
Феникс тражи ватру да га свлада
пламен, и да нестане сред плама;
ако Дама не буде ми рàда
нек издахнем у злу, у мукама.
Боже! како предах се слаткоћи,
а сад живим у страшној самоћи
и на њу се сећам у сузама,
сав између жудње и немоћи.

Гијом де Машо
1300–1377

РОНДО
Мој крај је мој почетак
и мој почетак је крај:
и пре но што дође чак
мој крај је мој почетак.
Појући редак по редак
дајем својој песми сјај:
мој крај је мој почетак
и мој почетак је крај.
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КАСНИ СРЕДЊИ ВЕК
XIII–XV СТ.

Ритбеф
XIII ст.

РИТБЕФОВА ЈАДИКОВКА
Не приличи док бол ме слама
да причам узрок свога срама
јер о том доста казах вама
пре неког трена,
како ме прва стужи жена
што не бî лепа, нìт искрена.
Тад наста туга
што поприлично беше дуга
почев под луном пуног круга.
рећи ћу свима,
који још желе мојих рима,
зашто се у тим тешким злима
ожених опет.
Бог хтеде да сам к’о Јов проклет,
сва блага ми уз један покрет
обори доље.
Десним оком, којим зрех боље,
не видим више пут ни поље,
не знам куд поћи.
Јој! то је патња пуна моћи,
јер дан је мрачан попут ноћи
пред овим оком.
Залуд је куд год кренем кроком,
вечно сам у свом злу дубоком
и сносим муку,
а бездан црни пружа руку
ако ме отуд не извуку
туи људи који
свеђ’ пријатељи беху моји.
Срце ми очај црн освоји,
болест га свлада;
сред безнађа ја живим сада
јер изгоре и задња клада
у мојој кући;
где ћу кад дођу дани љући?
Губим се тако страхујући,
муке ме брину,
јер мој иметак читав мину.
Мој газда тражи станарину
и дуга део;
ја намештај сам прод’о цео
тè сада стојим го и бео
спрам зиме бесне.
Те речи су ми неподесне,
променише се моје песме
од прошлог года;
мисао свака ум ми глода.
/22/

За штављење сам жива згода
пошто, док спијем,
сав уштављен сам и пребијен;
не знам да л’ спавам или бдијем,
у тој недаћи:
не знам где могу новац наћи
да не буду ми дани краћи?
Никада срцу не би теже
но сад, да грца;
стод јасна ми је жеља срца
да у смрт пође.
Несрећа ретко сама дође:
и је искусих сам такође
страдања веља.
Где сад је дружба пријатеља
којим сам мноштво лепих жеља
и љубав дао?
Нит једном није било жао,
јер откако ме Бог напао
са свију страна
не дођоше до мога стана.
Сви несташе сред урагана,
сваки ме слага:
сад пријатељ’ма нема трага,
јер дувало је крај мог прага,
свеја их ветар!
(...)

Срце које чисте жеље крећу
без двојбе жели да обожава
тек тебе, не другу или трећу:
без двојбе радост моја си права.

Есташ Дешан

^

Џон Гауер
1330–1408

БАЛАДА, БЕЗ ДВОЈБЕ
Без двојбе своје срце сам дао
и још волим и увек волећу,
без двојбе сам се заветовао
да док живим тебе тек желећу;
без двојбе према теби све већу
осећам верност, без заборава;
без двојбе радост моја си права.
Без двојбе сам ти, драга, пришао
јер на свету лепшу наћи нећу;
без двојбе ја сам ти припао
да скупа с тобом осетим срећу;
без двојбе твој сам, и дати све ћу
да будеш моја и част и слава;
без двојбе радост моја си права.
Без двојбе љубав коју сам знао
желим чуват, не неку следећу;
без двојбе као драган не зао,
срдашце, над твојом чашћу бдећу;
без двојбе што треба подузећу
да ти душа мирно бди и спава;
без сумње радост моја си права.
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РОНДО
ЗА ПЕДЕСЕТИ РОЂЕНДАН
Дођите ми на прославу:
ја доживех педесету.
Не краси ми младост главу;
дођите ми на прославу.
Тело нема снагу здраву.
Збогом! помен целом свету!
Дођите ми на прославу:
ја доживех педесету.

Жан Фроасар
1337–1410

УСПОМЕНА ИЗ ДЕТИЊСТВА
Из спева Љубавни часовник

Кад дванаест имах лета
с пуно жеље, усред света,
гледах кола и плесаче,
слушах глумце и певаче,
којим забава је рàда,
и одучио сам тада
још да волим свако лице
које воли псе и птице;
а кад нађох се у школи,
где иде ко знање воли,
и цурица ту имаде
које су још биле младе.
И закључих тад такође:
да ћу кад ми време дође
моћи љубављу да волим.

Кристина де Пизан
1362–1430

РОНДО
Мили, дођите још ноћас,
тако рекла сам вам тада,

да радости буде то час,
мили, дођите још ноћас.
Јер препрека свака што нас
мучи, тако нек се свлада,
мили, дођите још ноћас.

Боде Херанк

Средина XIV ст.

Као што свак зна,
не вреде љутине.
А од свега, шта
кад ме Мука свине?

Тачно је да ме жеља згрева
и да бих жарку љубав хтео
ал’ тужна срца празних црева
и док ми стомак крчи цео
ја љубав нигде нисам срео.
Нека тај што се меса скреса
ту пронађе свој бољи део!
Кад гори кеса нема плеса.

Јер она ме гна
у студ и врућине,
то је ток Судбине,
немам лек од Зла;
а од свега, шта?

Баладу ову за њу творим
што свршава се сва на Р.
Ко да је носи? Да размотрим:
биће то Пернет де ла Бар
ал’ да кад сретне у тај пар
даму ми којој нос се сурв’о
каже јој одмах свршив ствар:
„Откуда стижеш смрадна курво?“

ЈЕДНОСТАВНИ РОНДО
Волим ко ме воли, ил’ не.
Не волим ко ме не воли
и мање ће то да боли
нег узалуд да волим све.
Невољен волет лоше је,
стог да спасим живот голи
волим ко ме воли.
Ако ми даме милост мре
и став заузме ли холи,
нек је Амор за ме моли,
да награду ми дā што пре.

Шарл Орлеански
1394–1465

ШАНСОНА
Мислит а не рећи
принуђен сам сад,
и то чем сам рàд
кријем у несрећи.
Силом се смешећи,
док ми прети јад,
мислит а не рећи
принуђен сам сад.
Уздахе штедећи,
гајим тајни нāд
да прикрићу јад.
Очај је све већи,
мислит а не рећи.

РОНДО
А од свега, шта?
Кад ме Мука свине,
срце слабо брине,
још мање но ја.

Франсоа Вијон
1431–146?

„ВЕЛИКО ЗАВЕШТАЊЕ“
(Одломци)

Тридесет лета добих у дар
и чемере већ испих знатне
ни посве луд ни посве мудар
мада искусих многе патње
којим је знао да ме млатне
владика Тибо д’Осињи...
Нек благосиља свет из пратње
ја нећу у тај рој осињи.

БАЛАДА
ЗА НЕВЕРНУ ПРИЈАТЕЉИЦУ

Ах Боже да сам наук свлад’о
док трајала је младост луда
да сам се као поштен влад’о
сад имао бих дом и шкуда.
Ал’ шта? Од Школе бежах свуда
као неваљал ђак што чини.
Док пишем ова слова худа
срце ми грца у горчини.
Отишла она а ја остах
јаднога здравља и сазнања
црњи од дуда скршен ò страх
а кеса моја све је тања.
Сад властити ме род прогања
осуђујућ ме (није глума)
и због оваквог мога стања
природну дужност смеће с ума.
Не страхујем да паре строших
на задовољства и весеља
нит продах шта рàд страсти лоших
да трпим прекор пријатељâ
што коштах их због својих жеља.
Знајте да на лаж ја се гневим
одбранићу се од зла веља
не тражи опрост ко је невин.

Фаличан скуп је твој премили збор
Руши ме твоја неискрена чар
Аморе тврђи нег челични чвор
Називам те слутећ среће квар
Црна лепота смрт срцу на дар
Опсена хола што коси у шир
И очи чији не да кобни зар
Сиромах овај да нађе свој мир.
Можда ми други може помоћ створ
Ал’ ја код тебе уложих сав мар
Рàд спаса свога увек бејах спор
Тапкам на месту к’о презрена ствар.
Хеј дај поскочи раздрмај се бар
Ех нисам плив’о а узе ме вир!
О да ли Милост жели помоћ зàр
Сиромах овај да нађе свој мир?
Једном ћеш бити као спаљен бор
као цвет коме сав увену шар
смејаћу се ал’ узалуд сав зор
јер зуби биће црни као гар:
стар блед и ружан ми бићемо пар!
Напиј се зато задовољи хир
и патње ове не разјаруј јар
сиромах овај да нађе свој мир.
Кнеже ком љубав једини је ћар
ја не бих с тобом ишао на пир
јер Бога мора молит и сам цар
сиромах овај да нађе свој мир.
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ПРОЗА
Мирча Картареску

ЧЕТВРТО СРЦЕ
К

њиге су као лептири. Обично су им крила склопљена,
онако као када лептири стану да се одморе на неком
листу, и када одмотају своје цевасте сурлице да усисају капљицу росе. Када отвориш књигу, она полети. А ти заједно са њом, као да си узјахао врат са финим паперјем неког огромног лептира. Међутим, књига нема један једини
пар крила, већ на стотине њих, што је знак да те књига
може водити са цвета на цвет не само унутар овог величанственог света, већ и у стотинама других настањених
светова. Неки од тих светова много личе на овај у којем
живимо, а у другима живе створења која виђамо само у
сновима.
Сећам се своје прве прочитане књиге, са непуних осам
година. Била је то једна велика књига, која ме је скоро целог прекривала, попут некаквог шареног шатора, онда када
сам је, једне пролећне вечери, читао у кревету. Светло које
је падало на њене странице долазило је кроз огромни прозор на мојој соби. Странице су постајале светлије или тамније како су облаци, на свом путу у сумрак, прелазили преко неба које је попримало тамносмеђу боју. Повремено би
прошао понеки трамвај. Бескрајни град се преливао са оне
стране стакла.
Била је то прича о једној девојчици. Не сећам се свих
појединости. Оно што памтим јесте књига, велика и пуна
илустрација. Донела ми ју је мама од ко зна којег старијег
брата од тетке, и требало је да је вратимо након што је прочитам, па сам јој тако изгубио сваки траг. Никад је више
нисам пронашао, можда зато што јој нисам запамтио наслов, а још мање аутора. Узалуд сам као адолесцент копао
по књижарама, а касније и по интернету: нигде се више нисам сусрео са причом о девојчици са три срца. Изненадила
ме је, касније, информација да свако од нас има по једну такву књигу, изгубљену у дубинама детињства, књигу тако
упечатљиву и тако јасну у сећањима, а ипак заувек изгубљену.
Након што се девојчица родила у болници у једном забаченом кварту, њена мајка рече докторима да сачекају, да
осећа још нешто у утроби. Пред њиховим запањеним погледима, жена роди још и некакву седефасту врећицу од
кожице, која је изгледом подсећала на рибљу бешику, а била величине детета. На меканој кожици видели су се нечитљиви знакови, нажврљани хемијском оловком. Доктори
дисецираше врећицу светлуцавим скалпелом и отворише
је на порођајном столу поред исцрпљене мајке. Указа им се
невероватан призор.
Унутра су се налазили, лепо сложени у џепиће, топли
и живи органи. Прсти, зубићи, једно смеђе око, неколико
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кошчица, неколико меканих гласних жица, један бубрег...
И, у три већа џепа направљених од те исте кожице ружичастог одсјаја, три срца, која су лењо лупала: једно кристално, једно гвоздено и једно оловно. „Ово је прво дете
које је дошло на свет са резервним деловима“, рече један
од доктора, изненада смирен. Тако би, заправо, и било
нормално, поновио је за себе са осмехон. Не треба бити
доктор па увидети да је једна од највећих мана божјег дела
то што је дозволио да се крхко људско тело троши читавог
живота, без могућности да се танане компоненте, исплетене у тај компликовани и мекани механизам, обнове. Можда ће се од сад сва деца рађати оваква, помисли доктор,
пун наде.
Али се ни до тада, ни од тада надаље, никад више није
појавило дете обдарено нечим сличним. Девојчица је одрасла на ободима града, у дворишту куће са жутим зидовима.
Није имала срце. На једином дрвету у дворишту, стаблу
крушке пуном сочних воћки, мајка јој је закачила љуљашку. Али је девојчица више волела да мучи створењца из
траве и земље. Никога није гледала у очи. Говорила је једино кад би била сама. Сатима је седела лица окренутог капији од кованог гвжђа, пратећи како се рђа полако шири
по металу мокром од кише.
Очајна, мајка се сети три срца из оне гомбоце од кожице. Једног поподнева, док је девојчица спавала лицем окренутим таваници као и обично, у својој собици претрпаној
бескорисним играчкама, жена јој приђе и откопча два кожна дугмета попут два мала пупка, која су лежала девојчици под левом дојком. Отворе се мала органска врата и некакав овални отвор са љубичастом поставом, указа се иза

костију. Тамо мама смести, бескрајно нежно, срце од топлог и меког кристала.
Девојчица се пробуди обузета радошћу коју до тада никада раније није спознала. Кожа и коса су јој блистали, очи
постале живе и радознале. По први пут виде лутке којих је
соба дословно била пуна. По први пут виде и маму, највећу
од свих лутака, и из свег срца је загрли. Изађе напоље, и изненада је одушеви плаво небо прекривено летњим облацима и једнооки цветови. Осети мирис смоле, пипну грумен
земље. По први пут отвори капију и виде стазу која је водила од ње до оближње основне школе.
Након толико година, кренула је у школу, посматрала
своје вршњаке кроз отвор у облику дỳге на пластичном
лењиру, осетила горак укус мастила на језику, цртала слова по табли од црног стакла које је ужасно шкрипало. На
одморима је јела свој сендвич и своје грожђе, а онда трчала, ошамућена, по дворишту са тужним кошевима за
баскет, заједно са осталим вршњацима. Расла је, њено
женско тело се тихо мењало. Поподне, након што би завршила домаћи, затварала се у своју собицу и отпочињала
чудни ритуал.
Из расхладне кутије у подножју кревета, из фиоке у
којој обично стоје јоргани и чаршави, вадила је стару
врећицу са резервним органима и почињала да их смешта на специјално смишљена места на свом телу. Била је,
редом, девојчица са по седам прстију на свакој руци, девојчица са једним оком на челу, девојчица са ушима на
глежњевима, девојчица са уснама на трбуху. Гледала је
себе у огледалу, забављена као да је обукла мамину хаљину или ципеле на штиклу. Тако је дошло и до замене срца. Прво је ставила гвоздено, и у њеним грудима оно је
постало врело, као ковано гвожђе. Пекло ју је, бунило,
терало је да жуди за нечим што није познавала, што није
желела а што јој је, упркос томе, било неопходно као ваздух, чије ју је одсуство гушило. Она сместа ишчупа из
груди ово сурово и убиствено срце, одлучна да га никад
више не испроба.
Потом испроба оловно срце, које се у њеним грудима
претвори у густу и црну течност, тамног, индигоплавог одсјаја. Преплавише је невероватна туга и слабост, нека тешка сета и потпуно одсуство наде у будућност. Ништа није било стварно, свет је био апсурдан, увијен у бескрајни
мрак и заборав. Боље да се ниси ни родила, боље себи да
скратиш муке што пре. Било је неподношљиво, девојчица
последњим снагама извади ново срце и одлучи да га заувек
остави у врећици са органским џепићима. Само је кристално срце било право. Само је њега желела заувек да осећа у
грудима.
Али, резервна срца нису трајала заувек. У јесен, док су
се кестенови у дворишту савијали под олујним небом, девојчица осети како светло кристалног срца почиње да гасне. Из дана у дан, његови откуцаји постајали су све ређи.
Кад га је пред огледалом држала на длану, девојчица би јасно видела како некаква со, некакав кречњак мути некадашњу бистрину, као код бисера који старе затворени у кутији за накит. Коначно, кристално срце постаде крхко и
изгуби свој сјај. А пошто је све било боље од нељудскости
живота без срца, девојчица поче да носи срце од усијаног
гвожђа.
Са новим срцем проживела је године адолесценције и
младости. Заљубила се и ужасно патила због љубави. Удала

се, родила децу, потом се развела. Поново се удала. Срећа и
несрећа су се брзо смењивале уз ово немирно срце, а оба
стања досезала су прагове неподношљивог бола. Када је одрасла у жену, некадашња девојчица родила је своју децу и
одгајила их док и они нису одрасли и напустили је. Струје
њеног збрканог живота вукле су је низводно, и није било
сламке за коју се могла ухватити.
Након што се ожени и други син, њено усијано срце се
полако смири. Већ годинама се метал хладио, а сада је постао санта леда, тешка и мрачна ту у њеним грудима, испод
леве дојке. Посматрајући ово своје друго срце у огледалу,
жена га виде прекривеног пепелом. Не усуди се да погледа
навише, у лице разорено временом. Помирена са судбином, знала је да јој још једино преостаје ужасно срце од
олова.
Жена се вратила у кућу из свог детињства. Оловно срце јој је висило, тешко, у отвору у грудима. Ширило је по
њеном телу црну светлост, светлост гашења и очајања. Жена легне у стари кревет своје мајке, чекајући крај. Слике из
детињства, потом из адолесценције, севале су јој кроз ум.
Провела је много година у потпуној самоћи, у устајалом ваздуху што је мирисао на лекове. Веома ретко је још устајала из кревета да погледа срце у својој шаци у огледалу.
Једне вечери када се осећала усамљенија и несрећнија
но икад, жена истргну срце из груди, одлучивши да га разбије о под. Али онда осети неочекивани откуцај који је заустави. Одједном осети да је њено оловно срце, уместо да
пропадне као и друга два, постало меснато и тешко попут
плода. Уплашена, она га врати у своје слабашне и усахле
груди. Сада је знала да ће се десити чудо, да јој је дато четврто, неземаљско срце, сада и заувек.
Орган величине песнице, храњен патњом и безнадежношћу, од тог тренутка се полако развијало, добило слатке удове и облине као код још учауреног гаметофита папрати. Старица је сада једва чекала крај дана да види како
јој се срце изменило. Ускоро је разазнала главицу са брадом положеном на груди, очи још обавијене маглом, слатку и провидну кожу. У њеним рукама је ускоро лежао, тежак и кржљав, лепо формиран фетус, детенце величине наранџе. „Благословено било ово моје, последње, рођење“, изговори старица, и гурну ново телашце, пуно фине светлости, у воде огледала. Тамо, њена сићушна и крхка ћерка заплива према краљевству из којег смо сви потекли и где се
сви враћамо. Тек тада, опхрвана миром који није осетила
ни са једним својим срцем, старица заувек склопи очи.
Истог тренутка, у болници на удаљеном крају града, роди се једна дивна девојчица...
Отприлике је тако звучала прва прича коју сам икада
прочитао. Та давнашња књига, која ме је као шатор покривала многа поподнева, била је први лептир којег сам
припитомио и учинио да полети за мене. Од тада сам јахао на многим свиленкастим вратовима и осетио лепетање многих страница, широко отворених преко овог света.
Али сам у свим крилатим доратима тражио оног првог,
изгубљеног. И запрепастило ме је сазнање да се све приче,
на стотине и стотине њих, које сам касније читао, сви романи и епопеје и легенде и заплети, заправо вежу, танким
а отпорним свиленим концима, за ову прву причу прочитану у детињству.
С румунског превела Оана Урсулеску
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.142–143
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ТЕМАТИ

КЊИЖЕВНА КРИТИКА У МЕДИЈИМА (1)
Приредила Весна Тријић

Тамара Крстић

ОДБРАНА ПРАВА
НА ПОСТОЈАЊЕ

М

едији у Србији су одавно преузели улогу креирања
јавног мњења и својим приступом су готово све сегменте живота оивичили политикантским, празним говором или квазимишљењем, естрадом, скандалом и сензацијом у којој се простор за културу и уметност свео на огласну страну, кратке вести, понеки интервју. Иако је читава
култура на маргини, чини се да је књижевност постала
маргина маргине.
Време кратких, брзих, површних вести и сталне потраге за новом информацијом, брише сећање на године када
су се новине разликовале и оцењивале по уређивачким
концептима културних страна и избору критичара који су
за њих писали. Такав „инстант медијски културни пакет“
доводи у сумњу и руга се способностима човека да чита,
мисли, издваја и вреднује оно што је прочитао. Да препознаје књижевни текст. Уместо некадашњег питања: „Шта
читаш?“, данас би се с правом могло постављати питање:
„Да ли читаш?“
Једно од истраживања читаности и продаје књига у
Србији показало је да су најважнији начини информисања о књигама телевизија, новине и пријатељи, из чега би
проистицало да су књижевни критичари изгубили позицију посредника између књиге и читаоца. Ова информација као да је подстакла и оне медије који још увек одржавају привид важности културе да потисну књижевну
критику са својих страна или да јој додатно ограниче број
словних карактера. Стиче се утисак да књижевна критика
једино може постати видљива и важна уколико је део
„маркетиншког пројекта“ за бољу продају књиге. Незаинтересованост уредника који се бране недостатком новца
потпомогнута је и општим ставом да је време књижевне
критике прошло. Да она више не занима ни читаоце, а ни
саме писце. С друге стране, интернет као нови медиј нуди простор без икаквих ограничења што, међутим, појачава утисак да је постојање књижевне критике још само
виртуелно.
Нестварна, спорадична, оспоравана, неприлагодљива
тржишту „лаких комада“, тек књижевна критика у медијима била је тема разговора који су, на иницијативу Јасмине Врбавац, Весне Тријић и моје маленкости вођени у више наврата крајем прошле године у просторијама СКД-а.
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Наши саговорници су биле колеге које припадају различитим генерацијама, имају другачија професионална искуства и поетичке назоре: Бојана Стојановић Пантовић, Љиљана Шоп, Александар Јерков, Михајло Пантић, Слободан
Владушић, Васа Павковић, Владимир Арсенић и Теофил
Панчић. Трибине су вођене у полемичком духу, али уз уважавање другачијих мишљења. Овај темат је сачињен од
текстова већине учесника и у целини је посвећен проблемима књижевне критике у медијима, њене кризе и легитимитета, потенцијала и изгледа за будућност.
Одбрана књижевне критике јесте одбрана и саме књижевности. Сваког појединачног књижевног дела.

Љиљана Шоп

У КРИЗИ СВЕГА - КРИЗА
КРИТИКЕ ЈЕ ПРАВИЛО

П

ризнајем да се нерадо и све безвољније одазивам на
учешће у разговорима оваквог типа, јер након безмало четири деценије бављења књижевном критиком видим
све мање смисла у позиву којем сам посветила живот. Колико је само енергије отишло на ту клацкалицу између вере и сумње да вредновање у уметности ствара и унапређује
целовит вредносни систем у једном друштву и времену!
Када се данас осврнем и присетим готово четиридеценијских разговора о данашњој теми, свих оних страсних,
искрених, у свом времену аргументованих истина и заблуда које су мењале места у потоњим причама о истом феномену, обузме ме или малодушност или гнев. Пред ким, коме, зашто, или народски речено за чије бабе здравље, моје
колеге и ја прихватамо да годинама расправљамо о кризи
критике, баш тако и неретко као да се све друге кризе догађају на другој планети, па онда о месту и улози књижевности у друштву за које је баш брига за то место и ту улогу,
па онда о значају културе као идентитетске картице у друштву које се идентификује са свим другим пре него са појмом културе, па онда о моралном интегритету и материјалној беди позива који се назива критичарским, па онда о
вредносним критеријумима у времену стрмоглавог пада
свих елементарних вредности? Пред ким, коме и зашто бивамо каткад спремни и да се међусобно окривљујемо због
очигледног понижавања и урушавања чак и оних релативних вредности досегнутих, што је својеврстан цинизам, у
мање рђавим временима од садашњих?

Данас ми изгледа да у многима од нас, књижевних критичара практичара који стрпљиво и предано прате тзв. текућу продукцију и увек наново граде аргументацију с циљем вредновања и сизифовског раздвајања жита од кукоља, непоправљиво борави идеалиста, али и мазохиста, и
носталгичар за временима великих идеја, рафинираног
стила и језика, добре и значајне приче, теме о којој вреди
размишљати и говорити. Већ дуго и идеалиста, и мазохиста, и носталгичар немају много озбиљног посла у који су
веровали, топе се и нестају пред поклоницима површности, брзине, новца, скандала, пет минута славе, једнако
умноженим као циљ и права мера и међу ствараоцима и
међу публиком.
У данашњем времену вратоломном брзином се обистињују прогнозе радикалних песимиста, док истовремено лагодно егзистирају и најбрже се успињу на друштвеним позицијама званични оптимисти без покрића, забављачи и
шарлатани, вешти продавци магле, кича, болећивог сентимента, тобожњих мистичних знања, нерасветљених тајни,
плодоносних теорија завере, историјског патоса и иних опсенарских игара за простоту. Ми ипак живимо више од две
деценије огољену политику побеснелог маркетинга, једну
очигледну игру у којој се властољубиви и економски фактори сасвим лепо слажу и допуњују у заједничком циљу да
придобију гласачке масе којима и нема потребе да помињу
културу, уметност и сличне губитничке тричарије. Живимо тамо где се само пре два века као политичко решење
предлагао геноцид над ретким писменима и школованим
представницима народа. Да ли заиста верујемо да смо далеко одмакли од таквих „коначних решења“ када се упорно, заинаћено и одговорно појављујемо да сваки следећи
пут разговарамо о нашој кризи, дакле да се солидаришемо
са вазда актуелном темом кризе књижевне критике. Наше
је апсолутно и заводљиво право да мислимо само на наше
послове, али је оно не само угрожено него и цинично обесмишљено у земљи у којој ама баш свако може управљати
свиме и тобоже водити бригу и расправљати о свему, па и
о ономе о чему ништа не зна. Радимо у систему у којем је
професионалност подређена партијском припадању, у којем су културне институције унижене и обесмишљене
(узмимо само најновији пример у којем новопостављени
директор издавачке куће напада претходног што је издавао
превише књига!), у којем не знамо власнике медија у којима
сарађујемо, а када знамо најчасније би било да са већином
не сарађујемо. Професионалне критичаре медији углавном
пресрећу са стереотипним или „врућим“ питањима око каквог културног скандала, проблематичне награде, издавачког подухвата или промашаја, годишњице рођења или смрти појединих стваралаца, прекидају у пола реченице или
механички обећавају коректно преношење реченог, да бисмо се још једном уверили како је све релативно и како из
изговореног или написаног ишчиле управо поенте које се
некоме чине неподобним. Колико јуче су ме из једних новина преклињали да им хитно (увек је хитно!) одговорим
на питања шта су по мени вредности а шта не у савременој
књижевности, али су потом за сваки случај избацили реченицу у којој саветујем супрузи актуелног председника државе да ипак остане у водама хуманитарних активности
како је то у пристојном свету уобичајено, и да се не пача у
културу, јер је сасвим довољно што су у тај ресор поставили свог неспособног министра.

Моја омиљена мера достојанственог критичког ангажмана годинама су били књижевни часописи. Оно што је
остало од њих данас је право чудо индивидуалне упорности, довитљивости и преживљавања у којем смо светски
прваци, уз безобзирно игнорисање државе, од Министарства културе до локалних самоуправа и циничне савете да
се „снађу на тржишту“. Заправо, погубни резултати целокупне културне сцене, књижевности такође мада је њено
опирање својеврстан феномен, огледају се управо у „сналажењу на тржишту“ којег готово и нема. Тржишту сиромашном, неуком, неписменом, незаинтересованом услед пречих брига или радозналом за писану реч само ако је огољена, естрадна, трачерска и кичерска, скандалозна и приземно провокативна, тривијална колико и њен купац. Тако
смо након две деценије „народнокњишког“ тржишта доспели до „вечерњеновостизације“ и „лагунизације“, до поплаве „водитељске књижевности“, до топ-листи у којима
ретко вредно дело бива изузетак који потврђује правило
осредњости и неукуса.
Никада нисам одвећ веровала да је књижевни критичар
посредник између писца и публике. Пре сам веровала у његову функцију посредника између савремене књижевности
и онога што ће једном бити књижевна историја. Можда ме
управо та танка нит наде у човека као разумно и естетски
пријемчиво биће, са којег ће се временом ољуштити слојеви ефемерија, актуелних будалаштина, мода и лепљиве свакодневице, и одржава и задржава у пословима књижевне
критике кад јој време није, и кад себи самој изгледам као
залутали диносаурус на неким промоцијама које би да ћаскањем, свирком, опуштеним водитељима и иним акробатама (уз критичко слово као нужно зло) помире забавно са
корисним и тако се прилагоде тржишту.
Некада сам веровала да је књижевни критичар дужан
да чита све или скоро све, те да је његов пуни увид у савремену продукцију нешто што га приземљује у реалности и
квалитативном распону тзв. текуће књижевности. Такав
ми се став ево већ трећу годину као члану НИН-овог жирија за најбољи роман године враћа као бумеранг, а увид у
све романе ме испуњава истинском зебњом и скепсом према будућности не само романа, него и народа који са тако
мало анахроних тема и прежваканих идеја, с посусталом
имагинацијом а вишком неписмености, социјалне и емотивне неинтелигенције помишља да је ускочио у књижевни воз. При томе више и не говорим о оним писцима којима је читаност окрилатила самопоуздање, па искрено мисле и јавно говоре да писцу и није неопходно знање граматике, правописа и сличних „сувишности“ јер за то постоје
лектори и коректори који, узгред, више и не постоје, чак
ни у неким реномираним издавачким кућама. Вреди ли говорити да корице таквих књига красе неретко и оде из пера критичара, ваљда у духу успешног прилагођавања тржишту које постаје незамисливо без рекламе. Ако се тако продају детерџенти, слаткиши и пиво, зашто не би и књиге?
Наравно да критичар може да погреши, наравно да
време може да га прегази и да слух за ново у једном моменту затаји (тада би ваљало самокритички заћутати и својевољно се пензионисати), али није о томе реч. Данас се од
критичара очекује да буде промотер робе зване књига или
да га нема како не би засметао трговини. Данас од њега и
писац, и издавач, и медији, и публика очекују добру,
лепршаву, духовиту, памтљиву рекламу, а не аргуменКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.142–143

/27/

товано мишљење, анализу дела, нијансирање, сумњу
или запитаност. Не ради се више о гушењу слободног
и другачијег мишљења, већ о гајењу немишљења, површности и неподношљиве лакоће говорења као погледу на
свет. Полако и сами писци преузимају улогу самопромотера и тумача онога што су хтели да кажу. Оно што се некада
сматрало неукусним и нескромним сада се сматра пожељним. Битка за читаност одвија се у борилачкој арени у којој
нису на одмет ни циркуске вештине подметања, костимирања и глуматања. Доспели смо до смешне ситуације у којој се нпр. Марко Видојковић подсмева Љиљани Хабјановић Ђуровић иако обоје имају своје тржиште о којем не
вреди расправљати и које је немогуће придобити за праве
вредности. Овде је вест да нова популарна личност не може да одоли романописанију, након што су то учиниле све
њене драге или омражене колеге. Књиге се пишу у затвору,
на годишњем одмору, у паузи између две улоге, концерта
или путовања.
Можда је дошло време да се јавно извиним свим оним
озбиљним писцима којима сам у протекле скоро четири
деценије налазила и замерке уз похвале. Да се измирим са
онима који су се љутили или разочарали када су прочитали
мој текст о њима, да упозорим оне који су ми се захваљивали на добронамерним примедбама или тражили мишљење и сугестије пре него што књигу објаве да то више не чине. Када не би било тужно и обесхрабрујуће управо за добре писце, ово би било смешно и лагодно време. Ријалити
шоу. Пинк велтаншаунг. Похвала лудости. Рај за медиокритете. Пуноћа празнине.

Јасмина Врбавац

НЕКОЛИКО ЦРТИЦА О
ТОМЕ ЗАШТО КЊИЖЕВНА
КРИТИКА УЗМИЧЕ
Критика уме говорити, а све уметности су неме.
Нортроп Фрај, Анатомија критике

К

њижевност је изгубила своју позицију и свој ауторитет,
тврди у својој књизи „Књижевност источне Европе у
доба посткомунизма“, Ендру Барух Вахтел. Колико год да
би Вахтелова запажања могла бити доведена у питање, између осталог и зато што не узима у обзир да је маргинализација књижевности постала општи тренд, нови поредак и
очигледно стање како у источном, тако и у западном свету, неке од његових опаски су веома подстицајне као смернице за даље размишљање о статусу књиге, писца и књижевног критичара.
Књижевност више не игра значајну улогу у посткомунистичким земљама јер је њена друштвено-политичка функционалност изгубила смисао оног тренутка када су политичке теме престале да се скривају/откривају у заумним
просторима уметности, тврди Вахтел. И одиста, приметно
је да српски читаоци више немају разлога да завиривањем
у књиге сазнају нешто о Голом отоку или Голубњачи, или
да уживају у подривању режима. Тиме што књижевност
више нема образовну, спознајну или дисидентску улогу
противника власти или пак, потпуно обрнуто, промотера
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режима и писци губе свој социјални и политички ауторитет и улогу свезнајућег интелектуалца. Чак и када се у неореалистичким делима новије српске књижевности транспонује непосредна стварност, ни за такве књиге више не
постоји шири интерес јер се књижевност, притиснута тежином стварности, све мање чита због изванкњижевних
разлога.
Ово враћање књижевности сопственој бити, упућује
све њене актере (писац-читалац-критичар) на то да се о
њој може говорити само са књижевно-теоријских позиција и на том месту се поставља питање колики проценат
публике је заинтересован за естетску димензију дела, нарочито ако се узме у обзир да се и парадигма књижевне
критике мењала током времена. Од критике која пресуђује и доносе коначне судове, до оне која следи Хајдегерову мисао да валоризација није једини смисао књижевне
критике. Од Ничеа, преко херменаутичког круга и
постструктурализма до новог критицизма, усвајана је
идеја да су тумачења и интерпретације књижевног дела
могуће у бесконачном откривалачком низу. Став да је
књижевно дело подложно готово бескрајном низу тумачења од којих би сва могла бити релевантна (Пол Рикер),
међутим, не укида смисао критичког текста, већ само помера тежиште (према Рортијевом захтеву) са епистемологије на херменаутику. За просечног читаоца критике, тиме је укинута ексклузивност да присуствују живом касапљењу писца и књижевног дела, иако се таквих настојања неки критичари до дана данашњег нису и не желе лишити, без обзира на промењени теоријски оквир по коме
би тумачење дела требало да буде доведено у раван аргументованог промишљања, а не искључиво критичког пресуђивања.
Није, међутим, то једини разлог зашто данас критика
губи у трци са захтевима за провокативношћу и атракцијом која прати потрошачки живот, већ томе доприноси
и измењени културолошки модел у коме се фокус читао-

чевог очекивања помера са Бартовог уживања у читању,
на потрошачку девизу задовољства у забави која траје
кратко, брзо се троши и још брже тражи нове изворе разоноде.
У ери меркантилизма уз повећање броја наслова који
претрпавају полице књижара, долази и до затрпавања оног
реално малог процента књига које могу ући у корпус књижевности јер својом вишезначношћу допуштају критичку
интерпретацију и податни су дискурзивној анализи. Сви
остали наслови, ако имају једнозначан код који не пружа
могућности било каквог критичког промишљања (јер нпр.
припада сасвим једноставним жанровским матрицама или
се чак не одмиче даље од школског задатка или дневника
шипарице) не припадају корпусу књижевности, те критика
остаје незаинтересована за њих, покушавајући да на тај начин посредно направи дистинкција између онога шта књижевно дело јесте, а шта не може бити. То што јавност није
у пуној мери свесна ових законодавности, доводи до тога
да се књижевна критика о књижевно релевантним делима
све више губи из медијског простора под изговором да је
„незанимљива“ и недовољно популистичка, чиме се у сусрет излази оном, заправо већ за књижевност изгубљеном,
проценту читалачке публике склоне граничним и изванграничним књижевним делима. У ери „даљинског управљача“, тј. могућности лаког и брзог прављења избора, човечанство је поново убеђено да је могуће на основу сопственог укуса бирати и да ће избор бити „природно“ ваљан. Тако тренд поједностављивања и брзе и лако доступне забаве наметнувши једноставне обрасце, по себи саморазумљиве, прети да изопшти критику из круга књижевне
размене као потпуно излишну. Нортроп Фрај је у својој
Анатомији критике указао на неодрживост система у коме књижевност до публике почне долазити путем популарности уз претпоставку да читалац поседује „природни“
укус што резултира довођењем у сумњу постојање књижевне критике.

Иако је Фрај још 60-тих година прошлог века, веровао да су оваква размишљања давна прошлост и да их ни
књижевна пракса, као ни историја или теорија књижевности нису могли потврдити (један од оних који су такође скретали пажњу на неозбиљност термина „природан
укус“ је и водећи француски теоретичар, Пјер Бурдије)
сведоци смо да се нешто слично поновно установљава
као релевантни културолошки образац који тера књижевну критику са страница дневних и недељних новина
и часописа као и из других медија (телевизије и радија),
док јој још као једина доступна места остају интернет
(где се тешко потврђује као релевантна) и књижевни часописи (где остаје гетоизирана). Повлађујући претпостављеном укусу публике, медији смањују простор књижевне критике сматрајући је излишном и посредно подгревајући идеју потенцијалног читалаштва да је довољно само на основу огољених информација (које су најчешће
заправо скривени пандан реклами) уздати се у властита
знања и расуђивање. Фрај, међутим, (на трагу Хајдегерове мисли да поезија претходи говору јер се говор односи
на оно што „јесте“, а поезија „установљава битак“) скреће
пажњу на то да је уметност „нема“, при чему је то код музичке или визуелних уметности сасвим очигледно будући да имају сопствени језик којим се обраћају, док књижевност користи исти медиј као и критика, али не може
проговорити ништа о себи самој, те се књижевна критика на том месту указује као самостална дисциплина и ваљани посредник у релацијама писац - књижевност - читалац.
Ако пристанемо на доказе да је књижевна критика једина валидна спона између читаоца и дела, онда треба нагласити да је, упркос свим отежавајућим околностима,
њено присуство данас можда значајније него икада, пре
свега јер је за разлику од поједностављене рекламе, једина
позвана да „раскрчи“ шуму наслова што се свакодневно
објављују и издвоји оне о којима уопште има смисла говорити. Иако је још Валтер Бењамин антиципирао доба
када ће завладати нове културне праксе у оквирима културне индустрије које ће критички текст употребљавати
као рекламу, ради се о томе да се данас било који текст базиран на огољеној информацији заправо тумачи као директна реклама и могуће га је користити у рекламне сврхе, а да једино књижевно-критички текст има потенцијал
да се томе одупре. Из чега не произлази нужно да и критички текст не може бити својеврсна реклама, али је дискурс критике једини који може у себи садржати и друге
дискурсе осим рекламног. Бењаминова луцидна запажања се делимично одиста остварују, зато што је у добу масовне производње неопходно издвојити дело о коме вреди причати. У том смислу, медијска, некадашња новинска
или дневна критика, какво год име јој данас припадало,
има управо улогу скретања пажње, али се ниједна критичка мисао не може зауставити само на томе, јер без херменаутичког тумачења естетског карактера дела, она губи
своју основну бит, а то је вишезначно промишљање дела.
Било би назамисливо и културолошки погубно изгубити
предности које ова дисциплина пружа, јер би то истовремено значило да губитак слободе једног друштва да критички и аргументовано мисли, уступа место некритичком
слеђењу модних трендова у фабричкој прозводњи
укоричених робних марки.
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ПОЕЗИЈА
Оливера Недељковић

КАО ОБЛУТАК СПУШТЕН
У МОРСКУ ПЕНУ
Срећно што нас је најзад угледало, море је запљускивало наша боса стопала. Дете је ходало плажом и гласно
се радовало сваком камичку који није личио на камен.
И ми смо се радовали, сећаш ли се, јер ништа у том дану није било налик на остале дане: благо усталасана вода, свод опуштен као бело, расенуто једро, пешчана зрна која су исписивала поруке на кожи као да се она
убрзо неће осушити, језици који су ко зна откуд доносили приче драгоцене као џакови напуњени сољу. Гледајући дечака како своје прикупљено благо враћа дубини, зато и нисмо тражили речи којим би описали што
се догађало ту, пред нама. Јер нежност се може само тако назвати: нежност. А кад је последњи облутак спустио у морску пену, дечак нам је дотрчао у загрљај, дишући као море, спокојно и дубоко.
Пре него се оконча, пожелела сам да тај углачани дан
вратимо у дубину, тамо одакле га увек можемо изронити. Онда, када нам, као сад, сасвим буде понестало
даха.

КАО СУЗА КОЈА СЕ СЛЕДИ
Свака пахуља као да је узвитлана неким својим непредвидивим, какви и јесу унутрашњи ветрови: пада, па се
опет, тик изнад промрзле земље, свом снагом вине ка
небу. Исплаженим језиком малишан хвата хладне кристале и смеје се, свему се грлено смеје: и лишћу платана
окаченом на борове иглице, и траговима птица укрштеним са отисцима мачјих шапа, и леденицама које
не могу да издрже властиту тежину, и снегу који ће у
себи сачувати гранчице и будуће пупољке, и малом
верглашу, долуталом низ пртину начињену, из неке
давнашње приче право до наших срца. И лепршању
сопствених крила заборављених у белини. И кикоће се,
покривајући маленом шаком поплавеле усне.
Помислим и задрхтим: да ли ће икада више бити овако
срећан?
Јер, као што се ова суза следи пре него што клизне низ
моје лице, ускоро ће и он престати да буде сигуран у
смех којим му одговара тихи, побелели свет. А онда,
убрзо затим, и у свој властити кикот. И молим се: нека
још мало, бар још мало, верује свету у који се лагано
спушта. И у себе самог, баш као ове пахуље, безбрижне, лаке и нежне, у свом ковитлацу.
/30/
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ОРЕОЛИ КОЈЕ НАМ ОПИСУЈУ ПЧЕЛЕ
Одавно смо се спремали за ову малу свечаност, јер јутрос, пре него што се сунце зарумени од своје сласти,
треба обрати крушку у дворишту. Сандучиће смо застрли новинском хартијом и на јучерашње вести ређамо плодове у којима је најзад узрела светлост. И убрзо,
крушке обасјавају један свет ни налик на вести о њему.
При том светлу из убраних воћки све се јасније види. И
ореоли које пчеле описују изнад наших темена. И наши
покрети којима одбијамо да будемо анђели. И поглед
дечака док ме учи: воћку треба обавити једном шаком,
а другом руком пронаћи оно место на петељци где се,
кад отежа, плод кида и сам. Лако је, мама, баш је лако –
каже. Већ осећам где ћу почети да гњилим кад ме у траву обори ветар који хуји из те мисли. Да не би у овом
сунчаном јутру видео крошње савијене до земље, да не
би осетио оно чега се бојим, милујем дечакову косу.
Умилостивићу овај страх што око мене стриже прозирним крилима, ако огледнем се у осмехнутим детињим очима. Јер још једино тамо могу видети своје озарено лице.

НА ИВИЦИ ПОЉА,
КАО НА ИВИЦИ САМОГ СВЕТА
Ту, у ово поље, где њишу се дуге, зреле влати, довела
сам те да присуствујеш још једном чуду. Тама се на
класје и устрептале булке већ спустила, нежно као рука
која покрива уснуло дете. Шапнуо си ми: − Бојиш ли се,
мама? − Не, ничег се не бојим кад си ти са мном – лагала сам, а и мислила: овде је мрак тако густ да у њему
сигурно не може дисати ниједна страхота.
И стајали смо тако на ивици поља, као на ивици света,
чекајући да засветле свици. Да научиш како је малих
чуда увек мање него оних других, али да су нам потребнија. И да схватиш како свици узалуд лете не би ли
умакли властитом сјају. А кад нас је мрак погледао
оним својим блиставим очима, биће да ништа од тога
ти нисам рекла. И трчала сам с тобом, као оних давних
ноћи, кад сам и ја, као и ти, желела да стигнем, да ухватим међу дланове ту трепераву светлост, не знајући
шта бих уопште с њом.

Кајоко Јамасаки

ИСКОНСКИ ИНСТРУМЕНТ
Осим мене, нема никога. Почиње
вечерње: две монахиње,
у служби.

Ове ноћи, кроз плави
ваздух допире
његов шапат.

Моле се Богу, и птицама.
Тако чувају језик,
и речи.

Дечак је био, можда.
А нигде записа
како се зваше
то дете.

Гласови, примитивни инструменти,
које им је дао Бог, благо греју
студени ваздух, и мене.
Биће снег: шума
крије птичји
мук.

ГЛАС ДЕТЕТА
Магла густа, скоро као
мајчино млеко. Кроз
јутарњу долину
река је текла,
журно.
Дете није плакало
од глади. Него,
плашило се
мрака.
(У стени, пећина је
скривала мајке и
децу.)
Када су чули
дечији
плач,
ратници,
непријатељи,
открили су то скровиште.
Затворили су улаз сламом,
и спалили све душе
нејаких. Али, глас
детета није
изгорео.

(И овога лета, негде далеко,
неко простире таму. И,
никако не открива
своје име.)
Киша је почела.
Река жубори,
самотно.

МИРИС ДУШЕ
У мраку није смела да
пева успаванку да
утеши своје
детешце.
Жена, спаљена у пећини, у
мемли тмине постаје
бели цвет, а цвет
постаје мала
звезда, да
осветли
дечије
(теби видљиво)
невино
лице.
Осећаш ли мирис мајчине
душе? Иако је то мирис
крина, који расте
на обали
реке...
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ПРОЗА
Зоран Пешић

НЕНАПИСАНА ПИСМА
И

згледа да сам се грдно преварила што ти нисам одговорила на последњих неколико писама. Нисам ни слутила какву меланхолију код тебе може да изазове кратка
станка у континуитету наше преписке. Чуди ме да си уопште имао воље да тај низ не прекидаш након моје очигледне аљкавости и неодговорности (неодговорност је у овом
случају права реч за тај ничим изазвани прекид).
Твоја упорност ме је задивила и у исто време постидела,
зато више немам срца да одгађам оно што уосталом одавно
желим – да ти пишем.
Већина људи се у оваквим случајевима изговара недостатком времена, али ја не желим да те поводом тога обмањујем и да измишљам којекакве непостојеће разлоге.
Није да нисам имала кад да седнем са оловком у руци;
имала сам времена напретек – нећу да лажем – (чак сам до
те мере била незаузета да ми се на тренутке наметао утисак
како сам сама време), али кад год бих узела хемијску у руке, испречила би се нека баналност која би ме омела у започетом послу.
Једном приликом, на пример, ставила сам папир испред
себе, омирисала га (понекад ми мирис хартије помаже да
започнем прву реченицу), и спустила га на сто. Међутим,
не можеш појмити каква ме је туга обузела кад сам схватила да ће непатворена белина целулозе бити упрљана речима. Ти знаш мене, нисам идеалиста нити загрижени романтик. Нисам од оних који стрепе да у свет унесу делић своје
прљавштине и тиме изазову макар и сићушни поремећај
који ће се одразити на другом крају планете, и доцнијим
умножавањем проузроковати еколошку или какву другу
катастрофу. (Ова реченица испаде дужа него што сам очекивала). Не, таква перфектционисткиња нисам, али, помисли, молим те, какву штету производи човек који, од безброј могућности које пружа нетакнуто белило папира, изабира само једно решење: оно које поништава сва друга.
Уместо да се покаје што је направио мрље и њима упропастио празнину, он не прима к знању то да најлепше речи
остадоше с друге стране нажврљаног. Штавише, самољубиво се осмехује над властитим неделом, сматрајући га богзна каквом креацијом.

рецимо, да си ставила млеко на ринглу да се кува истовремено кад си започела писање писма. Потом си дуго бдела
над млеком пазећи да не искипи. Провела си сате и сате
бдијући над њим, чудећи се зашто се пена не диже, И тек
си на крају схватила да ринглу ниси ни укључила“. Али то
би били погрешни закључци. Слушај даље.
Другом приликом, села сам за писаћи сто, омирисала
папир и ставила га испред себе. Затим сам се машила левом руком за оловку (знаш да сам леворука). Такође ти је
познато да на писаћем столу, у чашама, имам преко 300 разних писала. (Интересантан случај количине у односу на
њихову неупотребљеност). Упућен си и у то да ме за сваку
од ових оловака везује одређена успомена, што за особу која ми их је поклонила, што за реченице које сам њима писала. Да ти све то није добро познато, помислио би да сам луда и вероватно би дигао руке од дописивања са једном суманутом особом.
Трећом приликом сам се пробудила у три ујутру, али с
обзиром да је изван кревета било -7oC, није ми се устајало
из постеље. Тада нисам била опседнута успоменама везаним за оловке, нити скрнављењем белине папира. У сваком случају, идеално време за писање писама. Међутим,
пријало ми је стање у којем још увек нисам сасвим будна,
нити чврсто спавам. У таквом полупостојању, почела сам
да ти пишем у себи и, кунем ти се, никада у животу нисам
написала лепше писмо. У њему је сан додавао нешто од
своје благе присутности, а мекана јава заодевала је слова у
потенцијалну изговорљивост.
Ух, како се то одједном распршило у парампарчад кад
сам се пробудила.
Но, да ти испричам све до краја.
Када сам, кренувши руком према једној од тих силних
справица за шкрабање, почела да обраћам пажњу на то којом ћу ти од њих написати писмо, укипила сам се и напросто нисам могла да се одлучим.
Јагодицом кажипрста дотакла сам ону оловку, тј. онај
љубичасти фломастер са натписом STABILO point 88, који
си ми купио док си био на путовању по Европи, да ли у Немачкој или Италији, не могу да се сетим, али није ни битно.

Помислићеш: „Сад си се сетила да ми то кажеш. После
онолико писама која су ме дирнула до сржи, одједном си
нашла за сходно да извољеваш и пренемажеш се, користећи којекакве суптилније изговоре него што је недостатак
времена. Да бар иза тога леже конкретнија оправдања, па
да ти човек и опрости; да си, на пример, уганула руку. Или,

Како се изненада пробудила бујица успомена на твој
боравак у иностранству, нећу ни да те подсећам, али посебну врсту сете изазвало је сећање на писмо које сам ти баш
тим фломастером написала. Памтиш ли? Било је то нешто
најтужније што сам икада иком послала. Наравно, после
једног таквог писма, у којем сам из себе изнедрила своја
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најскривенија осећања, нисам могла да поднесем да та
оловка надживи себе саму тиме што би нажврљала иједну
баналност, оскрнавивши своје златно доба. Радије сам је
оставила по страни да се мастило у њој осуши, јер достојанственију сахрану од те неће доживети.
„Драги Жорже, време је тамо сунчано и топло, а како
је овде? Ви сте сви здраво и добро, а како смо ми? Да ли ће
време бити кишовито 11-ог маја 1223. године у Севиљи...?”
Када сам пребацила јагодицу прста на хемијску црнобеле боје, са наранџастим коцкицама на самом врху писаљке, знаш на коју мислим, одмах сам се сетила да је последња реченица која је њоме исписана, гласила: „Безусловно
те волим.“
После тога било би неумесно додавати макар и словце
које би уносило пометњу, преиначавало исказано, мењало
га или, у најгорем случају, оповргавало.
Ако смо ми кадри, или, боље речено, некадри, да останемо доследни својим (у судбоносним тренуцима) изговореним речима, онда нек бар пенкало сачува своју невиност
срећних и непомућених дана. Нека постане споменик са
исклесаним изразом лица особе кроз коју је такво чувство
струјало.
Рећи ћеш: „Добро, мани ме се опсесије са оловкама и
поштеди ме успомена које оне собом носе. Сиђи до киоска,
купи ново перо и коначно ми напиши то писмо. Поштеди
ме дугог ишчекивања.“
Вараш се ако мислиш да и о томе нисам рамишљала.
Штавише, сишла сам до трафике, купила нову хемијску и,
замисли шта ми се успут десило. Враћајући се кући, наиђем
на неког младића који је седео на клупи у парку и плакао.
Нисам имала срца да га препустим самом себи, већ сам му
нагло пришла и, после краћег разговора, натегнутог, додуше, позајмила сам му хемијску којом је написао три реченице. Тркнуо је у оближњу пошту и послао их, незнано коме.
Боље је да не знаш како су гласиле те три реченице, али
оно што ја знам, натерало ме је да тај предмет за писање
однесем у цркву, ставим га у песак и поред њега запалим
свећу.
Учиниће ти се да сам сасвим скренула ако ти ставим до
знања да за мене и једна најобичнија куповина оловке
представља неизбрисив траг у животу, препун нежности и
деликатних узбуђења. Жао ми је, али никада нећу постати
толико окорела, и до краја свог живота нећу занемарити
чињеницу да свака оловка у себи крије хиљаде светова, па
било да она заврши као помоћна алатка на уву грађевинског радника, било да, због своје спољашњости, заврши као
експонат у музеју ретких предмета.

Јевросима Ристовић

ПОЛАКО ЗРИМ

(Одломци)
Зрим, не познајем воду коју пијем
нити жеђ коју гасим
и сама кап, из капи се
извлачим као магла

РАСТАНАК
Убрзава нам кроз вене отров век
Укротимо по неки дан из нечије
ноћи побегао док трагови жица
бодљикавих још урастају у сан

СА ВАМА РАЗГОВАРАЈУ РУШЕВИНЕ
То што иде са вама,та врећа уздаха
са омчом од реке на врату
са смехом глога у срцу,у смислу речи
неуспела је потрага
за светим руном песама

ИСПРИЧАНЕ СУ ПРИЧЕ
Били смо мали
вода нас је селила свуда
не знамо да ли ће порука преживети
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ПОГЛЕДИ
Исаија Берлин

ТОЛСТОЈ И ПРОСВЕТИТЕЉСТВО (1)
„Две ствари се увек кажу о грофу Толстоју“, написао је чувени руски критичар Михајловски у једном заборављеном
есеју, објављеном средином седамдесетих година деветнаестог века, „да је изванредно добар прозни писац, и рђав
мислилац. То [...] је постало нека врста аксиома који није
потребно доказивати.“ Та готово општеприхваћена пресуда владала је скоро неупитно око стотину година; а покушај Михајловског да је доведе у питање остао је релативно
изолован. Толстој је свог левичарског савезника сматрао
обичним либералним пискаралом, изражавајући изненађење што се ико занима за њега. То је било карактеристично, али неправедно. У том есеју, названом Десница и левица Лава Толстоја, аутор на бриљантан и уверљив начин
брани Толстоја са интелектуалне и моралне стране, иступајући углавном против либерала и социјалиста који су у
Толстојева етичка учења, а посебно то што слави сељаке и
природни инстинкт, и што непрестано омаловажава научну културу, сматрали перверзним и префињеним мрачњаштвом, које руши углед либерализма и иде наруку свештеницима и реакционарима. Михајловски је одбацио такво
гледиште, потрудио се да са пажњом и стрпљењем просеје
зрна просвећености и одвоји их од реакционарне плеве у
Толстојевим схватањима, и дошао је до закључка да у идејама великог романописца о људској природи и о проблемима са којима се суочавају руска и западна цивилизација
постоји неразрешен и непризнат сукоб. Михајловски је
тврдио да Толстој не само што није рђав мислилац, већ да
једнако прецизно, оштроумно и уверљиво испитује идеје
као и инстинкте, или ликове, или акције. Обузет жаром да
докаже своју парадоксалну тезу – а свакако јесте била парадоксална у време док је о томе писао – Михајловски повремено претерује; али изгледа ми да у суштини има право; или је, у најмању руку, више у праву него што греши,
тако да све што ћу додати представља само шира објашњења његових ставова.
Толстојева схватања увек су субјективна, а понекад
(као, на пример, кад пише о Шекспиру, или о Дантеу, или о
Вагнеру) чак и бесмислено перверзна. Међутим, питања на
која покушава да пружи одговор у својим најдидактичнијим есејима скоро увек јесу суштински важна начелна питања, увек из личног искуства, много дубље проживљена,
у намерно поједностављеном и огољеном облику у којем
их обично представља, него она која налазимо код уравнотеженијих и „објективнијих“ мислилаца. Непосредна визија скоро увек је узнемиравајућа. Толстој је у пуној мери
користио тај дар да разори како сопствени мир, тако и мир
својих читалаца. Управо та навика да поставља претерано
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једноставна, али фундаментална питања, на која лично –
барем шездесетих и седамдесетих година деветнаестог века – није имао одговор, донела му је репутацију „нихилисте“. Но, он сигурно није имао жељу да разара само ради
разарања. Више од свега на свету жудео је за тим да дозна
истину. Колико разорна може да буде таква страст видимо
на примерима других који су одлучили да прекораче границе које је њихова генерација сматрала мудрим: Макијавелија, Паскала, Русоа; писца Књиге о Јову. Попут њих, ни
Толстоја не можемо уклопити ни у један од друштвених покрета његовог, нити било ког другог времена. Једино друштво којем Толстој припада јесте друштво субверзивних
испитивача који нису добили никакав одговор, нити је вероватно да ће га добити – барем не такав одговор који би
био иоле прихватљив за њих или за оне који их разумеју.
Што се тиче Толстојевих позитивних идеја – а током
његовог дугог века оне нису биле толико недоследне као
што се понекад сматра – оне уопште нису јединствене:
имају нечега заједничког са осамнаестовековних француским просветитељством; такође са двадесетовековним
идејама; мало тога им је заједничко са идејама његовог
времена. У Русији, није припадао ниједној од две велике
идеолошке струје, које су у његовој младости поделиле мишљења образованих људи. Није био радикални интелектуалац, загледан ка Западу; нити славенофил, то јест човек
који верује у хришћанску и националну монархију. Његова схватања превазилазила су такве категорије. Као и радикали, одувек је осуђивао политичку репресију, самовољно насиље, економску експлоатацију, и све што изазива и
одржава неједнакост међу људима. Али остатак „западњачких“ схватања – свеобухватно осећање грађанске одговорности, вера у природне науке као пут ка целокупној
истини, у друштвене и политичке реформе, у демократију,
материјални напредак, секуларизам – ту чувену мешавину
Толстој је још у младости глатко одбацио. Веровао је у
слободу појединца, а такође и у прогрес, али у необичном,
само њему својственом смислу те речи.1 С презиром је гледао на либерале и социјалисте, а још и са већом мржњом
на савремене десничарске странке. Највећу блискост, што
је често истицао, осећао је према Русоу; Русоова схватања
су му се допадала и ценио их је више него ставове било ког
другог модерног писца. Попут Русоа, одбацивао је учење
о првобитном греху, верујући да се човек родио невин,
али су га уништиле сопствене рђаве институције; нарочито оно што цивилизовани људи сматрају образовањем. Такође попут Русоа, кривицу за тај процес пропадања приписивао је у великој мери интелектуалцима – самопоста-

вљеним елитама стручњака, префињеним котеријама удаљеним од обичних људи, самоотуђеним од природног живота. Ти људи су проклети, јер су готово у потпуности изгубили оно најдрагоценије од свега што човек има, способност са којом се сви људи рађају – да сагледају истину,
безусловну, вечну истину, за коју једино шарлатани и софисти тврде да је различита у разним околностима, у разним временима и на разним местима – истину коју је у
стању да сагледа у потпуности једино невино око оних чија срца нису искварена – деце, сељака, оних које нису заслепили таштина и гордост, простих, добрих људи. Образовање, како је схваћено на Западу, уништава невиност.
Због тога му се деца опиру огорчено и инстинктивно; због
тога је неопходно да им се натура, тако да, попут сваке
принуде и насиља, сакати жртву, а понекад јој наноси непоправљиву штету, људи по природи жуде за истином;
стога истинско образовање мора бити такво да га деца и
прости, неуки људи прихвате спремно и радо. Али да би
то разумели, и да би открили како да примене то знање,
образовани људи морају оставити по страни своју интелектуалну ароганцију, и почети испочетка. Морају прочистити ум од свих теорија, од лажних, квазинаучних аналогија између људског и животињског света, или између света људи и неживих предмета. Тек тада ће бити у стању да
обнове лични однос са необразованима – однос какав могу да успоставе само љубав и човечност.
Њему изгледа да су у модерним временима то схватили
једино Русо, и можда Дикенс. Разуме се, људско стање неће
моћи да буде поправљено све док се људима – обичним људима, као и деци – са врата не скине не само царистичка
бирократија, него и „прогресисти“, како их Толстој зове,
охола и доктринарна интелигенција. Догод образовањем
харају фанатични теоретичари, мало се чему можемо надати. Чак и старински сеоски поп – тврди Толстој у једној од
својих раних расправа – био је мање штетан: није много
знао, и био је неотесан, лењ и глуп; али према ученицима
односио се људски, а не као научник према узорцима у лабораторији; чинио је колико је могао; често је био искварен, поган, неправичан, али то су били људски – „природни“ – пороци, који нису остављали трајне последице, за
разлику од порока модерних, машински произведених васпитача.
С таквим идејама, не чуди што је Толстој лично био
срећнији међу реакционарним славенофилима. Није прихватао њихове идеје; али чинило му се да макар имају неког додира са стварношћу – са земљом, сељацима, традиционалним начином живота. Барем су веровали у то да духовне вредности имају првенство и да је узалудно покушавати да мењамо људе тако што ћемо политичким или
уставним реформама да изменимо површинске аспекте
њиховог живота. Међутим, славенофили су такође веровали у православну цркву, у јединствену историјску судбину
руског народа, у светост историје као божански устројеног
процеса, те су стога сматрали оправданим многе бесмислице зато што су домаће и прадавне, па самим тим представљају оруђа божије тактике; живели су по начелима хришћанске вере, унутар великог мистичког тела – истовремено заједнице и цркве – генерације верних, прошлих, садашњих и оних још нерођених. У интелектуалном смислу
Толстој је то одбацивао, али по својој нарави на то је реаговао итекако снажно. Добро је разумевао само племство и

сељаке; и то оне прве боље него друге; делио је многа инстинктивна уверења са својим сеоским суседима; попут
њих, осећао је природну одвратност према свим облицима
либерализма средње класе: грађанство се у његовим романима једва појављује. Његов став према парламентарној демократији, правима жена, општем праву гласа није се много разликовао од Кобетовог, или Карлајловог, или Прудоновог, или од става Д. Х. Лоренса. Као и славенофили, био
је веома сумњичав према свим научним и теоријским уопштавањима по себи, што је представљало мост преко којег
је успоставио присне личне везе са московским славенофилима. Међутим, његов интелект није био усклађен са његовим инстинктивним уверењима. Као мислилац био је веома близак осамнаестовековним philosophes. Као и они, патријархалну руску државу и цркву, коју су славенофили
бранили, сматрао је организованим, лицемерним заверама. Попут великих мислилаца просветитељства, вредности
није тражио у историји, нити у светим националним мисијама, нити у црквама, већ у личном искуству појединца.
Такође попут њих, веровао је у вечне (а не историјски развојне) истине и вредности, и недвосмислено је одбацивао
романтичарску идеју о раси, нацији или култури као стваралачким чиниоцима, а још мање је прихватао хегеловску
концепцију историје као самоостваривања или самоусавршавања разума отеловљеног у људима, или у покретима,
или у институцијама (што су идеје које су оставиле дубоког
утицаја на његову генерацију) – читавог живота то је сматрао мутним метафизичким бесмислицама.
Тај јасни, хладни, бескомпромисни реализам сасвим је
експлицитан у белешкама, дневницима и писмима из раног периода његовог живота. Такав утисак потврђују сећања оних који су га познавали као дечака или као студента
на Универзитету у Казану. По нарави је био дубоко конзервативан, са једном цртом хировитости и рационалности;
али његов ум увек је био смирен, логичан и постојан; ишао
је за доказима лако и неустрашиво, ма у какву крајност да
га одведу – што је типична, и понекад погубна руска комбинација својстава. Одбацивао је све што не задовољи његов критички осећај. Напустио је Универзитет у Казану јер
се уверио да су професори неспособни и баве се безначајним стварима. Попут Хелвецијуса и његових пријатеља
средином осамнаестог века, Толстој је сматрао да теологија, историја, изучавање мртвих језика – целокупан класични наставни програм – представљају обично гомилање података и правила, које ниједан разуман човек не би желео
да зна. Нарочито га је нервирала историја, као систематски
покушај да се одговори на непостојећа питања, док се сви
прави проблеми хотимице занемарују: „Историја је попут
глувог човека који одговара на питања која му нико не поставља“,2 казао је једном запањеном колеги на факултету,
док су обојица седели закључани у универзитетској соби за
притвор, кажњени због неке мање непослушности. Први
дужи исказ у којем изражава своју пуну „идеолошку“ позицију налазимо у шездесетим година деветнаестог века,
када је одлучио да напише расправу о образовању. У тај
труд улио је сву своју интелектуалну снагу и предрасуде.
Као тридесетдвогодишњак, Толстој је 1860. упао у једну од својих периодичних моралних криза. Већ се био донекле прославио као писац: критичари су хвалили Севастопољске приче, Детињство, дечаштво, младост, и
две или три краће приче. Био је у пријатељским одноКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.142–143

/35/

сима са неким од најдаровитијих припадника изванредно талентоване генерације писаца у његовој земљи
– са Тургењевом, Њекрасовом, Гончаровом, Панајевом,
Писемским, Фетом. Његови списи изазивали су опште одушевљење својом свежином, продорношћу, изванредном
снагом описа, као и прецизношћу и оригиналношћу песничких слика. Његовом стилу повремено су упућиване замерке да је трапав или чак дивљачки; али несумњиво је највише обећавао од свих младих прозаиста; пред њим је стајала будућност; ипак, његови пријатељи књижевници били су помало сумњичави. Посећивао је књижевне салоне,
како десничарске, тако и левичарске (политичке разлике
су одувек постојале, а постајале су све оштрије у Петрограду и Москви), али као да се ни у једном од њих није осећао
пријатно. Био је храбар, маштовит, независан. Али није
био посвећен литератури, није се превасходно занимао за
проблеме књижевности и писања, још мање за проблеме
писаца; долутао је из другачијег, мање интелектуалног, више аристократског и примитивнијег света. Он је био дилетант високог рода; али то није представљало ништа ново:
поезију Пушкина и његових савременика, без премца у историји руске књижевности, написали су генијални аматери. Његови пријатељи међу књижевницима осећали су се
непријатно у његовом присуству не због његовог порекла,
него због његове нескривене равнодушности према књижевном животу по себи – према навикама, или проблемима професионалних писаца, уредника, публициста. Тај искусни, паметни млади официр умео је да буде изузетно
пријатан; његова љубав према писању била је изворна и веома дубока; али, на књижевним окупљањима понашао се
презриво, надмено и уздржано; није му падало на памет да
отвара срце у средини посвећеној интимном, бескрајном
самооткривању. Био је недокучив, охол, арогантан, збуњивао је људе, помало их је плашио. Истина је, више није живео животом аристократског официра. Више му нису били
забавни ноћни проводи, на које су млади радикали гледали с мржњом и презиром, сматрајући их карактеристичним знаком распусних навика реакционарне jeunesse dorée.
Био је ожењен, смирио се, био је заљубљен у своју супругу,
и неко време је био идеалан (мада повремено раздражљив)
муж. Али није се трудио да сакрије чињеницу да много више поштује сваки облик стварног живота – било да је реч
о животу слободних Козака на Кавказу, или о животу богатих, младих гардијских официра у Москви, са њиховим
коњским тркама, баловима и Циганима – него свет књига,
критичких приказа, критичара, професора, политичких
расправа и разговора о идеалима, схватањима и књижевним вредностима. Поврх тога, био је тврдоглав, свађалица,
и повремено изненађујуће суров; због свега тога, његови
књижевни пријатељи односили су се према њему с нервозним поштовањем, и на крају су се отуђили од њега; или је,
можда, он напустио њих. Осим песника Фета, који је и сам
био ексцентрик и дубоко конзервативан сеоски властелин,
међу писцима своје генерације Толстој није имао присних
пријатеља. Добро је познат његов разлаз са Тургењевом. Са
осталим littérateurs био је још мање близак; Њекрасов му се
више допадао него његова поезија; али Њекрасов је био генијалан уредник, а Толстоја је ценио и подстицао од најранијих почетака.
Толстоја је опседало осећање супротности између живота и књижевности. Терало га је да сумња у сопствено по/36/
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звање писца. Попут других богатих младих Руса високог
рода, пекла га је савест због ужасног положаја сељака. Чинило му се да пуко размишљање или упућивање оптужби
представљају начин да се избегне деловање. Он мора да дела, и мора да почне од сопственог имања. Попут осамнаестовековних радикала, био је уверен да се људи рађају једнаки, а да их неједнаким чини начин одгоја. У свом селу
основао је школу за дечаке; а пошто није био задовољан
образовним теоријама које су тада биле популарне у Русији, одлучио је да оде у иностранство, да би теоријски и
практично проучио западњачке методе. Имао је велике користи од посета Енглеској, Француској, Швајцарској, Белгији, Немачкој – укључујући и наслов свог највећег романа. Међутим, разговарајући са највећим западним стручњацима за образовање, и посматрајући њихове методе, дошао је до закључка да су ти методи у најбољем случају безвредни, а у најгорем шкодљиви за децу над којом су примењени. Није се дуго задржао у Енглеској и мало пажње је
обратио на њене „застареле“ школе. У Француској је видео
да деца уче скоро потпуно механички – наизуст. На припремљена питања, спискове датума, на пример, одговарала су добро, јер су их учила напамет. Али иста та деца, када
би их питали о истим чињеницама из неког неочекиваног
угла, често су давала бесмислене одговоре, који су показивали да њихово знање нема значења. Као типичан пример
изгледао му је један дечак који је одговорио да је француског краља Анрија IV убио Јулије Цезар: дечак није разумео, нити су га занимале чињенице које је нагомилао у
памћењу; у најбољем случају, он је научио да памти механички.
Али истинска домовина теорије била је Немачка. Странице које Толстој посвећује описивању наставе и наставника у Немачкој једнако су добре као и оно што наговештавају, оне чувене странице у Рату и миру где он немилосрдно исмева уважене стручњаке у једној другој области
– немачке стратеге у руској војној служби – које представља као гротескне и помпезне идиоте.
С енглеског превео Иван Радосављевић
„Desnitsa i shuitsa L’va Tolstogo“, у: N. Mikhailovsky, Literaturnaya kritika:
stat’i o russkoi literature XIX – nachala XX veka (Лењинград, 1989), 37. [Дословнији превод гласио би: „Репутација грофа Толстоја је двострука: као
један у низу истакнутих писаца и као рђав мислилац. Та репутација је већ
постала нека врста аксиома који не треба доказивати.“]
2
За њега образовање представља „активност засновану на људској потреби за једнакошћу и на безусловном закону напретка образованости“, што
он тумачи као стално уједначавање знања, знање које непрестано расте,
јер ја знам оно што дете не зна; поврх тога, свака генерација зна шта су
мислиле претходне генерације, док оне не знају шта ће мислити будуће
генерације. Једнакост почива између учитеља и ученика; то што обојица
прижељкују једнакост он сматра извором прогреса – прогреса у смислу
унапређивања знања о томе шта људи јесу и шта би требало да чине. „О
народном образовании“, Т VIII 25; „On the Education of the People“, Е 85.
1

ПРОЗА
Бранко Ћурчић

ИЗМЕЂУ ДОЛАСКА И ОДЛАСКА
Н

е волим када ми неко пресече дан. За инат, зове ме рођак око осам ујутру, у суботу. Још спавам. Каже, доћи
ће до поднева, до дванаест. Нисмо се видели дванаест година. Мислим да плаче. Мора да, преко телефона, делује да
сам и ја узбуђен, јер ми је глас испуцао и рапав. То је од дубоког сна. Увече попијем бромазепан. Посао у банци ме
докрајчи, све ми бројеви по глави севају, па да то отерам ја
узмем, ништа страшно, 3мг седатива.
Шта ћу, попијем кафу, разбудим се и станем да га чекам
тих три, три и по сата. Шетам се по гарсоњери, уздишем,
гледам како лишће опада са кестена. То ме опусти, јер је то
мој уобичајени дневни ритуал. Гледање у дрво кестена.
Све мислим, рођак ће звати, рећи да одустаје. Ипак, ништа од тога. Неизвесност ме гуши. Покушавам да се смирим, да размишљам као да је дан обичан, као да сам уобичајено сâм, препуштен себи, загледан у лŷк дана. У том тренутку, зазвони ми мобилни телефон. Рођак:
– Ало, батке, сиђеш доле да ме дочекаш, а?
Силазим. И ево га он, округао сав, налик на покретну
осмицу, у лакованим црним ципелама, широким црним
панталонама и белој кошуљи што се вијори на ветру. Романтик. Иза њега велики луксузни аутомобил. Пежо, мислим. Црни.
Загрли ме.
Загрлим и ја њега.
– Де си, батке, сто година, а?
Идемо горе, до гарсоњере. Чујем његове речи, вуку се за
мном попут бескрајних нити:
– Успут ми Северно С, а имам пријатеља у Кљајићеву
ту, радим послић, грејт џоб, а сутра опет у Београд, а прексутра опет у моју Аустралију, е мој батке, ал’ си се угојио,
шта ти радиш, а? Ја не дозвољавам себи више од осамдесет
кила. Само, батке, здрава храна, ни не пијем, не дозвољавам себи случајности, батке, свет не трпи импровизацију,
пословни свет, где ја припадам, све је то чудо једно, једна
тачност, исправност, коректнессс, е мој батке!
Осећам надимање у стомаку. Нисам како треба ни стигао да обавим нужду. Све због неизвесности. Пуцка ми абдомен. Прдео бих. Не могу, ипак, он је иза мене. Улазимо
у гарсоњеру. Рођак се хлади својом длакавом шаком и успут прича:
– Ала ти је овде загушљиво, батке, па што не луфтираш,
јел’, шта кажеш? Има један мој пријатељ, у Мелбурну, компанију биљних клима. То би теби легло. И не само теби.
Него и околини. Будућност целог света лежи на биљкама,
батке.
Опет се клобучи у стомаку. Ћутим, смешкам се, доно-

сим рођаку сок. Од поморанџе. Он га њуши. Па ће:
– Океј, натурал је, батке, неких седамдесет посто.
Размишљам како смо се играли као деца. Он ме везује
око троседа ластишом моје сестре и потом гађа пикадом.
Ћутао сам тада. Ћутим и сада. Размишљам, истина, о тим
тривијалностима, док он размишља глобално. О великим
стварима. О будућности света.
– Нисам хтео да пропустим да те видим макар на пола
сата, батке. Хвала на соку, батке. Немој да ме нудиш јелом,
нећу, имаћу у авиону вечеру, јело спремно, батке, само
здравље. А пут је дуг, двадесет и три сата. Петнаест сати изнад океана. Шта кажеш? А шта ће ти та флаша? Јел’ то ракија?
Јесте. Морам мало. Не могу да издржим. Нудим њега.
Неће. Нудим себе. Хоћу. Пијем. Питам га како живот у
Мелбурну. Он једва дочека. Поче о кенгурима, па о пустињи, па о Абориџинима, међу којима има и пар добрих пријатеља. Па онда крене о начину живота. Радиш мало, а ипак
живиш као што овде живи неки уважени приватни доца.
А ако хоћеш пуно да радиш, е тад си, батке мој, тад си... Рођак показа на своје сјајно, очерупано теме. Тад си вероватно ћелав, насмеши се он, али живиш као Бог. Као што живим ја, батке.
Рођак потом устаде и погледа Улицу љубави прекривену слојем поквашеног лишћа. Пита ме да ли се сећам како
нас је ту јурио онај човек... Не сећа се имена. Ни лика. И
одмах прелази на то да у Мелбурну исто има неки лудак,
сличан, који јури децу.
Побуним се у себи! Чекај, рођаче, ја хоћу да поразговарамо баш о том човеку који нас је овде јурио! Али не могу
од њега да дођем до речи. Он скаче са теме на тему, луди
јахач ветрова. Каже да ће следеће године доћи поново. Довешће и вереницу. А вереница је, батке, батке мој добри...
Па стаде да ме грли. А вереница је бомбоница! Морам, поручује ми, да их одведем да се провазају фијакерима. Симболом Северног С. Хоће вереници да покаже град. Знаменитости. Наслеђе Аустроугарске. Она је Иркиња, иначе.
Веома фина, веома побожна. Од када је њу упознао, читав
му је живот постао јаснији... Венчаће се, рече ми сав узбуђен, очекујући да узбуђеност и на мене пређе. Не знам да
ли је или није приметио мој вештачки кез. Не волим цику
и вриску на свадби и којекаква обећања о вечној срећи.
Све је то лицемерно. Узалуд моја мишљења, моји пренапрегнути ставови. Рођак је и даље узбуђен. Имаш суперсмајл на фаци, батке, прави јапијевски! Ништа он не види
и не чује. Пашћеш на дупе када је видиш, батке, знаш
какве су то ногаре! Легс, батке, легс! Ћутим, шта ћу. У
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мислима ми искрсава наша сада већ давна, заједничка прошлост.
Рођаче, велим му тихо, онај човек што нас је јурио, па
то је чика Балонче, сећаш се, био је нешто гадно болестан, а
ми га мало завитлавали због стомака. Не вреди... Он и Иркиња су се упознали на хуманитарном балу. Па ја, батке,
имам експорт-импорт фирму! Морам на бал када ме позову! А зову ме пријатељи, све сама елита. Поче да шушка
својим дебелим прстима опипавајући невидљиви новац и
стаде да ми шапуће на уво. Плата, твоја, моја, ко си ти, шта
сам ја, ја сам мање, ти си више, а ја више имам, а ти мање
имаш. Ајл сенд ју, видећеш, а презент, батке, видећеш, чим
дођем кући, у Мелбурн!
Испијем још једну. Да смирим црева. И још једну, да ме
протресе. У исто време ме погоди мисао о мом друштвеном
полажају. Завршио ту економију, црнчим као лудак, а ето
ме у станчићу, између четири зида, под омчом кредита, нико и ништа у родној улици, Улици љубави. Почех да гледам
рођака другачије. Он ће ускоро опет обићи пола земаљске
кугле, а ја ћу остати ево овде, да гледам лŷк дана. Свитање,
подне, сумрак. А он ће том рутом путовати. Видеће изблиза
како се дан цепа и претвара у ноћ. Учини ми се тај обли ћелавац сада као неко ког можда ваља поштовати. На један
чудан, извитоперен начин он заслужује мој наклон. Зато
узех па почех да хвалим његове радне способности, вољу,
навике. И не само то. Почех да хвалим Аустралију и кињим
ову овде рупчагу свемира где сам осуђен да живим. А онда
ми се у мозгу нешто прекопча, па ми ни његова, нити било
чија свадба није изгледала далеко. Штавише, налазим да су
свадбе оправдане! Ваља се веселити макар тих неколико сати, бити изван себе, света, изигравати пајаца, учествовати у
том људском циркусу, заједно са осталом пијаном братијом.
Стопити се, сасвим. Бити део масе, рођаче, значи угрејати
се, бити на топлом. Макар мало.
Испих још једну, па још једну. Понудим и рођака. Пар
пута. Он упорно одбија. На крају каже да мора да иде. Ја га
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заустављам, цимам за рамена. спуштам доле. Он се истрже
из мог загрљаја, а ја, сав разбијен од туге, обесим му се око
врата. Не иди. Срамота је да си овако мало остао, ни пола
сата, а нисмо се видели дванаест година! Срамота...
– Морам, у питању је биг бизнис, батке.
Па ме љуби три пута, а ја остајем као укопан. Плачем,
чини ми се. Рођак одлази. Сада ми све речи које је изговорио одзвањају у глави. Имају неку неодредљиву, загонетну
важност.
Падам на кревет. И желим да спавам. Без снова. Терам
од себе све, све мисли, утиске, парчиће сећања, дилеме. И
све ми се враћа, баш у виду сна, чим придремах. Сањам
покојног комшију који је и рођака и мене, некад, док смо
били мали, четврти разред основне, јурио по улици. А ми
га завитлавали. Имао је балонаст стомак па смо га тако и
звали. Чика Балонче. Као, јури нас и сада, у сну, док смо
старији. Истом, нашом Улицом љубави. Рођак му се искези, исплази и шмугне у пасаж. А мене, обученог у пословно одело, чика Балонче ухвати, шчепа за руб сакоа, те се
маши за кравату што ми је ландарала око врата. Стегне је
чврсто и погледа ме оним болесним, испијеним лицем налик на фацу чудовишта, костура. Без очију, без носа. Уместо њих зјапе црне рупе. Но, није то лице било претеће,
нити гневно, само се у њему оцртавала нека дубока
озбиљност. Не туга, него баш озбиљност. Наспрам тог лица, читав тај сан, и ван сна огољена јава, деловали су смешно, као циркус. Онда чика Балонче, гласом који у сну јечи и развлачи се кроз ваздух, рече, у скаду са изразом лица, озбиљно, чак и упозоравајуће: И знаш, батке, ја никад
нећу одавде маћи, ова улица мој је свет, моје рођење и моје вечно путовање.
Сав ознојен, пробудим се из сна, бесан на себе што ћу
сада морати да се на силу успављујем. Нећу успети да се одморим, а следују ми, већ у понедељак, силне обавезе. Обришем зној са чела и погледам у светли полумесец. Личио је на смешак мог рођака.

ПОГЛЕДИ
Милен Алемпијевић

НЕПОСЛАТО ПИСМО ИЗ ПАКЛА
Траговима џеза у роману Испод вулкана Малколма Лаурија

Т

опле летње вечери 1954. године, у једном стану на Менхетну, уприличена је мала приватна забава у част писцу
Малколму Лаурију. У бираном друштву пријатеља и њихових супруга био је и Дејвид Марксон, млади писац који је
две године пре тога одбранио на универзитету Колумбија
магистарску тезу о Лауријевом роману Испод вулкана. Он
ће касније забележити следеће:
Лаури је заћутао, утонувши у некакво блаженство... обилато се знојио, зурећи у празно; прошао је можда и читав сат, а он ни са ким није
проговорио ни реч, нити се померио са столице.
Потом је, изненада, скупио шаке прислонивши
их на уста, и почео да производи звуке које једино могуће описати ономатопејом ’биип’ - премда би неко ко се разуме у џез ту могао понешто
разабрати, нарочито композиције из репертоара
Бикса Бајдербека: Singin’ the Blues, I’m coming Virginia, In a Mist. Најмање тридесет минута, потпуно несвестан нашег присуства, изводио је мелодије диксиленда које је у младости волео. 1
Пред сам крај живота, Лаури (1909-1957) ће често западати у стања дубоке, интроспективне опседнутости самим
собом и после једне такве дуге замишљености и ћутње саопштиће својој жени Марџори да је са џезом раскрстио,
осећајући своју зрелост као доба у коме за хирове из младости више нема места. Џез је, срећом, на странице Лауријевог ремек-дела, романа Испод вулкана, благовремено доспео, и тамо остао, у густом романескном ткању, прожимајући дуге пасаже снагом и чулношћу.
Као и у Џојсовом Улису, радња у роману Испод вулкана
стала је у само један дан. Дан мртвих 1938. године, био је и
последњи дан у животу британског конзула Џефрија Фермина. У мексичком градићу Куернаваки, у бурно време
(грађански рат у Шпанији још је буктао, а остатак Европе
живео у зебњи у предвечерје Светског рата), била је последња синекура некадашњег дипломате. Џефри Фермин
је дубоко трагична личност која се сломила под бременом
те исте егзистенцијалне зебње. Конзул схвата да је свет који га окружује непријатељски настројен и опасан и да срља
у пропаст, али не само да не може да му помогне, него не
може ни себи. Изгубљен је у лавиринту односа са женом
Ивоном, са полубратом Хјуом, у непрекидним делиријуму
изазваном огромном количином алкохола коју у себе уноси са самоубилачком преданошћу.
Џез ће се први пут појавити током Хјуове шетње, са-

свим изненада, без икакве најаве. Неће то бити конкретна
музика, из присутног извора, већ више осећај којим Хју
трансцендира музику, саопштен несвакидашњим поређењем:
„Али, чекај мало.“ Хју погледа увис у небо Нове
Шпаније. Дан је као добра плоча Џоа Венутија.
Ослушкивао је слабашан, уједначен бруј телеграфских стубова и жица над њима које су у његовом срцу певале заједно с оном пинтом и по
пива.2
Хју, гитариста који за себе каже да је, иако није умео да
свира као Џанго Ренарт, „својевремено уживао углед изванредно талентованог“, преплављен је синестезијским доживљајем окружења у чијем невидљивом средишту вибрира џез на препознатљив начин. Ђузепе „Џо“ Венути (19031978), син италијанских емиграната, један је од раних мајстора џеза чији се значај не може преценити, будући да је
реч о човеку са којим је виолина као инструмент ушла у
џез. Његово златно доба биле су двадесете и тридесете године XX века током којих је свирао са многим познатим
музичарима тог доба, Бенијем Гудменом, Џеком Тигарденом, браћом Дорси, и многим другима, али је остао запамћен највише по сарадњи са гитаристом Едијем Лангом.
Овај дует је за многе постао парадигма џез израза,3 а њихова плоча коју су са својим All Star оркестром снимили 1931.
године, остаје за историју ове музике.
У шестом поглављу, средишњем од дванаест („у точку
са дванест паока чије је кретање налик кретању времена“,
сликовито је Лаури појаснио у једном писму4 ), џез је најприсутнији, јер је оно у целости посвећену Ферминовом
полубрату Хјуу, његовим сећањима и рефлексијама на властиту музичку каријеру.
Нестрпљиво окрећући дугме, Хјуу се одједном
учини да чује виолину Џоа Венутија, веселу, малу
шеву расплинуте мелодије што узлеће у неко
властито далеко лето изнад васколике ове неизмерне помаме, али и сама јаросна, с дивљом, обузданом страственошћу оне музике која му се
још некако чини најсрећнијом тековином Америке.5
Шта је на крају свог животног пута Маколм Лаури
могао мислити о џезу у стању „просветљености“ на
граници са резигнацијом, мање је важно од чињениКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.142–143
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це да је пре тога спознао значај џеза и ту откривалачку мисао сместио у свет идеја једног од ликова
свог романа. И на страницама које ће уследити, појављиваће се имена музичара који су данас саставни део пантеона џеза, белих музичара који су словили за истинске
звезде у првим деценијама XX века, гитаристе Едија Ланга, трубача Бикса Бајдербека, тромбонисте и чувеног бендлидера Френкија Трамбауера, Венутија (Хју ће у заносу
описивати Џефрију „Три морнара“, састав у коме је некада свирао, а који је часопис Метроном поредио са Венутијевим квартетом „Меланхолична четворка“).
У предговору српском издању Испод вулкана (у
преводу Бранка Вучићевића), Јован Христић је Лаурија назвао „писцем једне књиге чија се изузетност није могла поновити“. И заиста, ништа што је Лаури написао после фасцинантне приповести о конзулу-дипсоману, није могло да
помути славу, али ни да достигне снагу и упечатљивост
овог његовог дела.6 Сместивши главног јунака у подножје
два вулкана, Попокатепетла и Истакиуатла, Лаури је нагласио аналогију по којој се укрштају реалне и митолошке топографије, јер се, по предању, подземни свет налазио испод вулкана Етна. Можда је у неком тренутку Конзуловог
живота ово место могло и да заличи на рајски врт, али је
конзулов демон вриштао прегласно, заглушивши глас разума. Пред кипићем порцеланске Богородице у убогој соби, он се предаје молитви:
Молим те да је усрећим, ослободи ме ове грозне
тираније властитог ја. Ниско сам пао. Нека паднем још ниже како бих спознао истину. Научи
ме да опет волим, да волим живот. (...) Дозволи
да опет будемо негде срећни, али само да смо заједно и изван овог грозног света. Уништи свет!
Касно. Свет је већ уништио њега. Није могао бити спашен одатле камо га је судбина довела да оконча овоземаљски живот. Писмо у којем моли жену да га не напушта, и да
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му се врати, које није послао, урлик је поништеног бића,
незатомљив, застрашујућ. (Out Of Breath and Scared To Death, наслов је једне Венутијеве композиције). Али, нико није чуо његов вапај. Трагедија античких размера, једног човека. И премда ће се конзулова жена вратити, предосећајући спасоносно дејство свог присуства, више ништа није
могло да се учини. У пијаначком амоку Фермин ће се обрети у сумњивој крчми, набасаће на хуље које се издају за
локалне власти, које ће га оптужити за шпијунажу, убиство, па чак и покушај крађе коња. И више него довољно
да би га упуцали и бацили у дубоку јаругу. Да нестане под
земљом, да склизне у пакао, да буде прогутан. Фермин је
већ одавно био на путу без повратка, и само на први поглед
је случајност та која је нешто убрзала. (Satan’s Holiday; опет
Венути...) Није Испод вулкана роман о акохолизму, али на
неки начин јесте антиципација Лауријевог сопственог несрећног краја, 1957. године, само десет година пошто је роман угледао светло дана. I’m Only Human After All (Венути,
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ПРОЗА
Иван Потић

КОМШИЈА, ДОБАР ДАН!
М

ислим да су проблеми са сном последица ослушкивања тишине на ратишту. Више сам био сам приморан
да заустављам дах и ослушкујем лупање сопственог срца у
комбинацији са звуком који праве војничке чизме. Сећам
се оне ноћи кад сам тамо, у некој вукојебини, са шлемом на
глави, пратио звуке из шумарка испред. Велика крвава мрља од претходне ноћи значила је да су претходне ноћи њихови били активни и убили неког из тог села. Све те информације примао сам за закашњењем, ко кога шта, колико, кад и где и концентрисао се на себе, на тај тренутак, на
то тело, тај мозак, тај шлем. Та три сата, испред плитког каменог бедема, у друштву ноћних птица, инсеката и отежаног дисања њихових, дубоко у утроби шуме, била су ми
најдужа у животу. Слух напрегнут до крајњих граница и ја
потпуно претворен у уво, до зоре, ослушкујући како се крв
пумпа у удове. Преживео сам ту и многе дуге ноћи од тада
до данас. На крају крајева, због тога и пишем, лечим се и
покушавам да останем нормалан. Додуше, све ми теже иде.
Први пут покушао сам да се убијем по доласку са ратишта. Упознао сам једну фину девојку која је долазила у
парк изнад града. Тамо сам често седео далеко од људи,
гледао ни у шта, покушао да лица обложим фином паучином заборава.
Бацио сам се са надвожњака, можда је било три метра
висине, пао право на ноге и сломио кости у стопалу. Цвилео сам као животиња док нека жена није пришла и позвала хитну помоћ.
После тог првох покушаја убиства, стриц ме је послао
код психијатра. Почео сам да пијем лекове за смирење и
узимао их трипут дневно. Било ми је забрањено да се дружим са локалним уметницима, од којих су већина били
наркомани. Мајка и стриц су ми гледали руке и ноге и тражили трагове игле. Иако се никад нисам дрогирао тежим
дрогама, сматрали су да ме је нешто навело на тај чин. Мислили су да је боље да једно време проведем у изолацији.
Други пут покушао сам да се обесим, узео каиш, отишао
у шуму негде око пет ујутро, обесио каиш преко гране и
око врата... Грана је пукла. У шест ујутро враћао сам се из
шуме са неким манијаком који је дрвеће облачио у женске
гаће и грудњаке. Договорили смо се да ћутимо о свему.
Нисам отада покушавао да се убијем. Мислим да ми се
стање није пуно поправило, мада обилазим психијатра и
дуго причамо о разлозима због којих сам несрећан. Он ка-

же како на свету има пуно разлога за срећу, да је довољан
разлог за срећу то што сам жив и могу да гледам планине,
долине, цвеће, снег, сунце, кишу, лепе жене које пролазе
улицама... И ја себе ухватим понекад у неком блентавом
стању, не могу да кажем да је то срећа, али напросто сам тада помирен да сам човек који живи на овом месту у овом
тренутку и да је то то.
Поново сам узео гитару и почео да свирам.
Мајка ми је предложила да одем на Биро.
Она девојка због које сам први пут покушао да се убијем вратила се из Ниша у Зајечар. Удала се и развела од неког типа са којим је живела. Нема деце. Доселила се у насеље које је на 10 минута од моје куће.
У пролазу ми се јавила и мало смо попричали.
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.142–143
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ЧИТАЊА
Вања Радаковић

ПЕСНИЧКИ СВЕТ
ЗА ПОНЕТИ
Звонко Карановић, Месечари
на излету, Лом, Београд, 2012.

У времену када мислимо да је о савременом свету већ готово немогуће
говорити без понављања, јер су теме,
као и форме тог потенцијалног говора потрошене, испробане и помало
досадне, наилазимо на књигу песама у
прози Звонка Карановића, Месечари
на излету. Ако прелистамо књигу, а
да не читамо шта је у њој записано,
није очигледно да су пред нама песме
у прози. Оне више делују као исечци,
фрагментарни записи или као производ аутоматског записивања мисли.
Наизглед одступајући од утврђених и
познатих облика и тема, Карановић је
представио у пуном светлу идеју о писању као авантури духа и пронашао
форму у којој најбоље може да искаже
сопствени сензибилитет.
Формално врло слободан облик, а
опет врло захтеван, облик песама у
прози јавља се као еластичан и интригантан облик поезије, на граници са
прозом. Ако се узме у обзир да је
аутор пре ове збирке песама објавио
неколико романа, може бити јасно зашто је изабрао баш овај прелазни облик. Како и сам наводи на неколико
места, песме у прози нашао је као одговарајући облик јер му то омогућава
„аутопоетичко преиспитивање, интертекстуалну игру и критички говор
о свету“. Такође, лепо је искористио
дату форму за уплив у халуцинантне и
асоцијативне токове мисли. Наративност коју налазимо у Карановићевим
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записима оправдавамо темама о којима говори, али и жељом да се устане
против традиционализма и окошталости у поезији. Зато ову збирку пре
можемо повезати са надреалистичким
или имажистичким модусом него са
његовим претходним збиркама поезије, или са збиркама његових савременика. Потпуно у духу авангарде, Карановић верује да „нешто старо мора
бити уништено како би нешто ново
настало“.
У наслову збирке, месечар функционише као метафора савременог човека, како сам аутор објашњава. Сагледавши савременог човека као месечара, могуће је отићи још мало даље и
видети га као зомбија, биће чија је душа, најблаже речено, одсутна из тела.
Биће које аутоматски врши одређене
радње које су му наметнуте, без свести
о било каквој могућности промене или
партиципирања у сопственом животу.
Месечари Звонка Карановића су роботизовани појединци савременог, капиталистичког света.
Међутим, лирски субјекат, или субјекти, који се појављују у четрдесет
и пет песама, колико их садржи ова
збирка, су очигледно неприлагођени,
аутсајдери, маргиналци, који обитавају у поетском/животном лимбу;
они који су успели да задрже макар
сићушан део своје душе и унутар себе успротиве се свету. Стога, Карановића често тумаче и као револуционарног песника, побуњеника са маргине. Суштински, ликови који се јављају у Месечарима на излету јесу
маргиналци, они који су равнодушни, без воље да мењају свет, без
иницијалне снаге, предани.
У самом уводу, већ у првој песми,
могуће је наслутити атмосферу читаве
збирке. Топографија прве песме одређује и атмосферу – то је хотелска соба,
то је место где се лирски субјекат налази са голом женом која говори роботским гласом. Оно што је дијалошко у овој песми јесу аутопоетичке
назнаке – „Дубина детаља пресудна је
у писању“; „Недостатак ограничења је
непријатељ уметности“. Затим, већ у
наредној песми, лирски субјекат свестан је задатка да „има визије“ и да их
забележи. Ако није ни пророк ни проповедник, овај лирски субјекат може
бити само песник који прати свој унутрашњи глас – „Све што постоји је
унутра“. Али то је песник који не пише никоме, чији глас не допире ни до
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кога, јер он пише само себи. То је глас
једног месечара. Већ у следећем кадру/песми описан је деструктивни нагон човека који се „труди да би га
схватили озбиљно“, али он се труди из
своје фотеље, из своје собе, што никако није довољно, стога, унутар собе и
унутар себе он успоставља сопствени
креативни хаос, где су „разбацане
ствари чиниле нов, потпуно свеж и
неочекиван поредак“.
Поредак Карановићевог света је
такав да је у њему љубав годаровска,
људи нервозни а улице са раширеним
ногама. На улицама ништа осим приказа. Из таквог света бег је могућ једино у књигу, где „један дечак скакуће
по реченицама“. Тај дечак је једино
слободан, неоптерећен прошлошћу,
то детиње у сваком човеку је истинско
и невино, време у коме се не месечари. Насупрот томе, као противтежа јављају се лирски субјекти који се ноћу
преврћу по кревету, у несаници или
полусну, онемогућени да разликују
сан од јаве. А таква је и читава Карановићева збирка – на граници између
сновног и стварног, на граници са
надреалним. Ово је збирка „сањара“,
са помало бертолучијевском обојеношћу, збирка сензибилних а оштрих
метафора, збирка о тешкоћи и узалудности писања у супротстављању, јер је
„непријатељ... патролирао наоружан
суманутом технологијом: мобилним
телефонима, интернетом, справама за
читање електронских књига.“
Кафкијански лирски субјекат ове
збирке описан је како статира у сопственом животу, повинујући се туђој
вољи, али са ретком искром жеље да
се супротстави. У таквим тренуцима
свет који се открива пред читаоцем је
бруталан, извитоперен свет некога ко
„загађени ваздух претвара у свеже
снове“.Ту су, такође, ликови у коми,
изгубљени ликови који су намеравали
да створе нешто велико, али су ћутећи
готово заборавили да говоре – то су
ликови попут утвара, сенке људи, они
који су у ствари мртви, и чија смрт не
дотиче никога. То су подвојене личности које привлаче чудаци, злочинци,
уклети песници. И поред тих и таквих
ликова, у збирци Месечари на излету
налазимо и оне вечито живе, попут
Дантеа, Пруста, Вајлда или Кафке.
Збирка обилује моментима буђења, епифанијама и сновима, маштаријама, сећањима и излетима у „неке
друге светове“, по избору. Како у јед-

ној песми стоји: „Ако немаш живот,
створи га“; или у другој: „Ослободи
речи! Ослободи мисли! Размишљај!“
Са таквом поруком Карановић се обрачунава са традицијом, у савремену
српску поезију уводи пренебрегнуте
елементе битничког покрета и низ
лирских субјеката са којима је лако
могуће идентификовати се, а које бисмо, опет, лако могли замислити као
улоге у неком Вендерсовом филму.

Ђорђе Деспић

ОД ПОЕЗИЈЕ
КА ЕЛЕМЕНТУ
Гојко Божовић, Оближња
божанства, Народна библиотека
„Стефан Првовенчани“,
Краљево, 2012.

Већ дуже време, безмало пуне две
деценије, критика истиче да савремену српску песничку сцену одликује
знатан степен поетичке разноврсности. Другим речима, не постоји одређена поетичка норма кроз коју је пожељно да песник изрази свој доживљај света, већ сваки песник сходно
свом уметничком сензибилитету изграђује властиту поетику. Отуда је у
том распону поетичке полифоније,
чија би два пола представљала оно
што се означава чистом лириком, с
једне, односно поезијом која је најчешће одређена својим друштвено, егзистенцијално, идеолошки ангажованим тоном, с друге стране, присутан
и својеврсно изнијансирани низ посебних поетичких гласова. Један од
њих, који по извесним особинама
призива поезију Ј. Христића и М. Па-

вловића, рецимо, јесте глас Гојка Божовића у Оближњим божанствима,
ауторовом шестом по реду песничком остварењу. У односу на претходну збирку, Елементе из 2006. године,
оно доноси промену на плану језичко-стилске изражајности, али и емоционалне тоналности, јер нестаје она
изразитија лирска непосредност и меланхоличност, док се проблемско тежиште помера према универзалном
плану и дубљим просторима прошлости. У том смислу, специфичност нове Божовићеве песничке књиге заправо лежи у нарочито успостављеном односу која се одвија између субјекатски лирског доживљаја света, и
архетипских слика и образаца који
допиру из човековог повесног и митског наслеђа. Иако говоримо о песничком делу, дакле, не можемо се
отети утиску да се пред читаоцем одвија једна линија поетског сведочења
која не зависи искључиво од индивидуалне перспективе, већ и од оне која
се ослања на колективно, митско и
архетипско људско искуство. Стога се
намеће утисак да је композициона
структура Оближњих божанстава, састављена из девет циклуса, обележена посебно осмишљеним развојним
током који представља одраз тежње
да се испише књига са интенцијом артикулисања једне поетске приче.
Она у првом циклусу започиње
лирским оглашавањем у јутарњем амбијенту интимног простора, поступком ослушкивања себе и света, и меланхоличном контемплацијом која
жуди за смислом чији обриси субјекту
у садашњем времену измичу, не успевајући да му се јасније наметну као постојанији квалитет. Као да садашњост
није довољна за конституисање идентитета ни субјекта ни света, те говор
постепено нагиње прошлости, нагиње
ка причи „која мора бити казана“. Почетак другог циклуса и песма „Излазак“, стога, није само напуштање лирски интимног простора, него и почетак постепене духовне регресије која је
осим кроз повратак оном личном, видеће се, усмерена и ка оном дубљем,
архетипском пореклу. Но као да ни
повратак властитој прошлости субјекту не допрема спокој већ пре искуство
губитка и унутрашњег немира, односно осећања животне пролазности и
празнине.
Сусрет са завичајним простором
представљен је понајпре апстрахова-

но, без било каквих језичких ознака
које би посредовале индивидуалан доживљај, док је емоција присутна тек
кроз нејасан наговештај. Све је дато
више кроз опште референце, и перцепција завичаја некако неочекивано
добија обележје сусрета са још даљом
повешћу, али и са елементима, са
оним дакле феноменом који Божовића привлачи још од раније, и који у
његовој поезији осим значења основа,
поприма и одређене метафоричке облике. Доживљај завичаја кроз додир са
историјом и елементима заправо је нагон ка проналажењу чвршћег упоришта у трајању света и човека, и отуда
песнички говор иде и даље и дубље у
спуштању ка архетипским ситуацијама и симболима који нису само слојеви несвесног у памћењу, већ за субјекта представљају и знаке присуства
оног исконског у садашњости. Божовић поступком интуитивно-медитативног говора умешно развија сведочење свог јунака, поступно уводећи
кроз нове мотивске сигнале оне проблемске аспекте који ће тек да уследе
у наредним стиховима, стварајући тако ефекат једне поетски континуиране приче. Ако су елементи онај једини феномен који обезбеђује трајност,
онда се у овој књизи императив поезије огледа у тежњи да се пронађе њима одговарајући духовни еквивалент
који човеку обећава трајање, и стога
њега песник открива у миту, у епу, у
причи која је „настајала као плима и
осека,/ као сунце и земља, вода и камен“ („Тај час“).
Лирски глас, тако, кроз средишње
циклусе постепено прераста у говор
који својом мито-поетском уланчаношћу фингира конституисање приче
као оног елемента који једини сведочи
о људском трајању кроз повест, и то
обликом циклично поновљивих архетипских ситуација, повратком епским
догађајима и пропадању цивилизација
и друштава, које своје аналошке примере имају и у нама ближој историји.
То метафоричко стапање елемената,
мита и приче („Извор је почетак мита./
Прва кап реке је прва реч приче“) подразумева, дакле, да се стихови налазе у
функцији оваплоћења елемената и мита, те да самим тим нуде притајену моћ
животног принципа. Можда понајпре
у таквом концепцијском и стваралачком опредељењу Гојка Божовића, где
медитативни говор својим композиционим развојем и мотивско-тематском
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фокусираношћу тежи да реактуализује
митско-антрополошке слојеве, да призове повесни и епски контекст, треба
тражити мито-поетску основу ових
стихова. Ова поезија, међутим, не нуди
ни оптимизам ни ведрину, већ пре
укус горког искуства историје, при чему једину упорну трајност, напоредо са
причом и митом, показује још само поновљивост и предвидивост трагичне
ситуације: „Све што је казано/ Биће казано опет./ Понављаће се гнев/ И звецкаће оружје./ Градови ће трпети опсаде/ И падати под њима/... И ожиљци ће
се гледати/ У сјају велике печурке“
(„Хроника“). Управо из те историјске
цикличности и поновљивости митскоепских ситуација попут опсаде и разарања градова, рушења империја и повратка јунака из рата, расте онај узнемирујуће профетски тон Оближњих божанстава.
Након овог слоја следи циклус који
је и позајмио наслов књизи, у којем је
присутан предах од апокалиптичних
слика. Овај циклус окренут је тематизацији човекових антрополошких основа, те једном препознавању антропоморфног сагласја које се одвија између природних елемената и духовне
енергије („Дан“; „Оближња божанства“; „Удисај“). У њему се по први пут
од почетка књиге наслућује хармоничност човека и света, емоција бива спокојнија и мирнија, а песничке слике
ближе сугерисању нечега што наликује лепоти изворног склада. Повратак
из дубинских слојева човековог искуства започиње циклусом „Папрат“. Песнички говор поново се ставља у службу лирског и субјекатског гласа, присутне песничке референце попут Готфрида Бена у служби су наглашавања
смисла поетске приче („Ко говори, није мртав“, „Трпељив поредак“), док
сведочење Тадеуша Ружевича подстиче евокацију личне повести самог песничког субјекта.
Из ових поетских координата
стихови поново улазе у садашњост, у
лирску медитацију и осетљивост, и
нешто присутнији ритмичко-мелодијски принцип анафорских понављања
и синтаксичких паралелизама. Ако је у
„Јутарњим гласовима“ књига започета
кроз моменат сретања са светлом, она
се у песми „Вечерас“ завршава кроз
омамљујући вид вечерњег умора, и то
процесом стапања чула и бића са елементима, једним метафоричким процесом, дакле, којим се поетској причи
/44/

на крају враћа лирско начело. Као да
се кроз интензивно проживљену поетску причу о трагању за почетком, смислом и трајањем песнички дух спонтано определио и препустио нечему што
обећава и флуидну, и неухватљиву,
али тиме и свеприсутну егзистенцију.
Као да оно почетно осећање пролазности, и виђење циклусне и обеспокојавајуће епско-митске матрице повести
и живота, на крају књиге слабе и попуштају пред лирским доживљајем архетипских симбола и основа природе,
стапајући се са њима кроз истовремено чиљење властитог бића.
Описавши лук од јутра до вечери,
ова поезија тек на крајевима своје
композиционе уређености приметније нуди печат лирског и субјекатског,
док спуштање до архетипских простора и реактуализовање повести и мита
носи пре одлику окретања ка универзалном сагледавању људске ситуације.
Зато су Оближња божанства највећим
својим делом изразито рефлексивна
поезија, којој би, међутим, без обзира
на интенцију оживљавања епско-митских (пра)ситуација, један виши степен емоционалне отворености и ефекат изразитијег индивидуалног доживљаја био добродошао. Поетска прича
не значи нужно и суспензију емоционалног, напротив, оно је може само
освежити и учинити још аутентичнијом, посебно уколико се таква линија
певања протеже безмало од корица до
корица иначе обимне Божовићеве
књиге. Отуда повремена инсистирања
ка апстрахованим увидима не приближавају толико ову поезију универзалним аспектима, колико јој ограничавају смисаоне домете и оптерећују естетски учинак. Другим речима, кад год
стихови дају предност конкретној песничкој слици над апстрахованим
ментално-вербалним садржајима песма постаје продорнија и питкија, и
убедљивије проговара о свом науму.
Ако је по Нортропу Фрају прича
повратни чин симболичке комуникације, односно ритуал, онда ова Божовићева песничка прича има за циљ
фингирајуће успостављање лирско-антрополошке формуле света и човека.
Јер жал за изгубљеном моћи да се
„глас врати на земљу, земља помеша са
гласом“, може испољити само онај песнички сензибилитет који и поезију
види као елементарну основу света, па
самим тим и као потенцијалну снагу
његовог обнављања.
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Добривоје Станојевић

ОД РЕТОРИКЕ
ДО ОНИРИКЕ
Петар Цветковић, Капија,
Изабране и нове песме, Завод
за уџбенике, Београд, 2012.

Простор Цветковићевог певања јесте емотизовано поље оивичено повременим иронијским сенчењима. Наизглед дубоко уроњен у подручје идиличног и ониричког (платоновског), пасторалног и сентименталног, готово свифтовски робинзоновског (певање о дивљим гускама, петловима, ластавицама,
соколима, дроздовима, сипама, орловима, гуравим кобилама, медведима, козама, лисицама, керовима, зечевима, мишевима, бабушкама, штукама, осама,
пчелама, пужевима, смрдибубама, мравима...), песник пева и о чекаоницама,
шалтерима, својеврсним саркастично
именованим редовима за клање („Рендген“). Вертикалом небо-земља са свим
астралним, земним, воденим и подземним просторима указује се на кругове
могућег смисла. Могући смисао се, међутим, често пародијски извргава у бесмислено тумарање по крајностима земнога
шара (– Волим крајности – рече ми једном пријатељ – крајности попут шаха,
ушију или мрава, „Крајности“).
На тренутке као да се ова поезија држи правила прошлих времена. Потом
нагло закорачи у подручје контрастне
сувремености, у језик Бертолда Брехта,
Павезеа, Паунда, Борхеса, Лоренса... У
њихово име се прогања садашњост у име
прошлости, а онда се сократовски антиметаболички прогања прошлост у име
садашњости као припрема за пролазак
кроз последњу капију (прави се да разу-

ме што није могуће / а не разуме што би
требало, „Зелени венац“). Међусобно
садејство очито је у тачкама озбиљног
хумора и хуморне избиљности. Својом
озбиљном духовитошћу ова поезија
приређује посебно уживање у лирски
осенченом свепрожимајућем трагизму
на коме се не види капија, осим оне на
којој се двоје неусаглашених увек надгорњавају.
Механизми хумора у овој књизи веома су разнолики. Неки су реторичка
припрема за асоцијацију, неки ониричка асоцијација. Понекима се избегава
вулгарно подругивање. Тада је активирање механизма горког самоподсмеха
нарочито сугестивно. Песничко Ја јесте
велико зрело дете коме су сећања и маштарије из детињства некако замутиле
поглед. То замућење доноси додатну
некористољубиву мудрост која се лечи
иронијом. Реч је о идеалисти који не
верује у остварење својих циљева, али
се упорно, са својственим самоподсмехом, залаже за њих. То производи горко црнохуморно уживање у сталној
лирској напетости.
Увек је горе него што се надаш, каже
се у песми „Међа“. Потискивањем надања као нечега позитивног јавља се утисак о хладој резонерској самоћи посматрача. Он је у својеврсном плутајућем
иронијском положају одакле може несметано да посматра животну вертикалу. Са те тачке он се наизменично диви
и подсмева лишавајући себе, намерно,
могућности да буде господар ситуације,
али не пристајући ни да буде стално на
услузи.
Трагичко расипање енергија се огледа у непристајању да се више не прича с
Богом („Ластавичје гнездо“). То је, у
ствари, посебно подвижништво које није ни на који начин усмерено према страху и искупљењу. Отуда никаква појава
стварности не може да поквари подвижништво које се више не тражи по пустињама и прашумама. Пустиње и прашуме јесу тамо где је најнасељеније. То,
наравно, не може да увесели посматрача. Хладне главе, са унутрашњом резигнацијом, избегавају се путеви према животном и стваралачком маниризму. Црнохуморно се трага за тачкама помирења са апсурдима и парадоксалностима
стварности. Тиме се уводи посматрање у
фаталистичко мирење подупрто иронијом: и то да треба живети од данас до
сутра... И не очекуј више ништа од Бога
(„Стихови за Циганку“).
Фаталистичко од данас до сутра ан-

тиметаболички се преображава у могућност да се живи „од сутра за данас“. Механизам парадокса обогаћен је, тако,
симболиком. Дескрипција није више систем за заустављање збивања. Он постаје
нарочито реторички делатан поступак.
Снага осећања преобраћа се у снагу за
ироничну опсервацију. А, познато је,
иронија и ироничар јесу увек у акцији.
Највише, можда, онда кад делује да се
ништа уопште не креће. Стога потискивање лирске еуфорије прераста у израстање лирске епифаничности. Том посебном снагом јесу оперважене готово
све песме Капије.
Шетајући од реторике до онирике
(„Змај“) Цветковић се враћа постојаности познатих ствари. Он није песник изненађења, али изненађења нису реткост.
Он је у власти предмета, појава и бића о
којима пева, али има и посебну моћ да
се самоиспили из тог обручја и нагло завитла томахавком сарказма. Лирско Ја
себе стално проналази у запуштеним
стварима, своје кретање уочава у немиру предмета којима се бави. Туђе непознато увек је очекивано. Властито познато готово никада није предвидљиво.
Један од најбољих видова ове поезије
јесте умешно уплитање ониричког. Ониричко се никада не потчињава реторичком до краја. Упркос томе реторички
шавови нису видљиви. Отуда се јасније
назире оно што је непрепознатљиво, а
препознатљиво носи скривене недословне смислове.
Оно што се обично не види са симболизованих места свакодневице представља метафоризацију лирско-реторичке перспективе у готово целокупној поезији Петра Цветковића. То гледиште
има посебну опсервацијско-иронијско
значење. Дијалошка фрагметарност певања призива лирске јунаке, болесне од
сврховите пометње, између ненаметљивог аутобиографизма и питања: ”Ко, у
ствари, пева песму?” Тако се жариште
Цветковићеве поезије поново налази у
дијалогу између реторике и онирике.
Лирско Ја постаје све запаженији
иронијски јунак. Његови извори обевештења и механизми гледања отуда су врло различити. Он је, најчешће сведок који пева о туђем гледишту. При томе не
отклања делотворну недоумицу да би то
могли бити и делови његове биографије.
Капија је обликована као иронично
непрекидно путовање, улажење и излажење, при чему се мало шта суштински
помера. Иако се лирски јунак премешта
са места на место говорећи о новим пре-

делима, појавама и људима, он остаје непроменљив у својој ироничности којом
се призива лирска прича. Реторичност
овде, међутим, није исход сукоба као у
прози. Дискурзивна расправа у спрези са
ониричким постоји као знак, подсетник,
као својеврсни еристички кодекс.
Цветковића не занимају веродостојне чињенице и физичка присуства, већ
духовне везе светова који упоредо постоје. Лирски јунак, у ствари, пева о својој недоумици, иако назначава тематику
која је, привидно, далеко од њега. Улазимо у песнички свет осветљен уским светлосним тракама продуженог трајања.
Песмом се не захватају само пејзажи и
панораме, не причају се потресне баладичне судбинске приче. Песмом се медитира о значају и судбини новога певања.
Умешним уметањем реторичких
традиционалних модела, промишљеним превредновањем традиционалних
песничких образаца и низом сродних
поступака, пажљиво се развијају микро-дијалошке ситуације у којима се
истовремено води рачуна о стварносним оквирима појединих лирских гласова. Цветковић тако израђује и својеврсни лирски попис реторичких могућности песме. Прожимање различитих комуникативних низова, призивање Сократа, Платона и препознатљивих елемената жаргона представља посебно освртање унапред као загледаност у парадоксалности новог.
Изоштравање поља гледања јесте посебно занимљиво при нијансирању различитих слојева језика. Представљање
песама као страница осећајног рукописа,
обликовање посебне лирске репортаже,
подсећање на мотиве свакодневних разговора упућују на посебну лирску рашомонијаду. Тако песничко умрежавање језика постепено води до сложене асоцијативне загонетке.
Поезија Петра Цветковића, дакле, суштински је обликована и као ефектна
реторичко-ониричка пустоловина. Реч
је о посебној умешности да се сажето саопште самосвојне песничке идеје између
јаве и сна. Песник, због тога, не тежи по
сваку цену за сажетошћу. Концизност
није увек пријатељ јасности. Песничко Ја
себе налази у чињеници да се тајна не рађа из недоречености, него из његове метафоризације. На тај начин се читалац
потпуније уверава да постоји енигма коју вреди одгонетати. Лирски субјект не
пева о свему што зна, али зна о чему пева. Он има сократовску стратегију ироничног упуштања у пустоловину лири-
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зације својих недоумица.
Стога се архаична тематика неких
песама понекад доживљава као извесно
изненађење. Засићеност реторичким у
поезији рађа жељу за парономазијом и
другим играма речима (ипак далеко од
каламбура) која је у Цветковићевој поезији мотивисана укупним смислом певања. Ономатопејска сродност ненаметљивих асонантивних и алитеративних
спрега, отуда, довољне су да упозоре на
значење звука у овој поезији. Стога ови
стихови оправдавају скривени ониризам
који осваја својом контемплативношћу.
И реторичко и ониричко у Цвдетковићевој поезији, најзад, потпуно се склањају у простор препознатљивог песничког језика. Свет се приказује посредством иронијске употребе језика којим
се говори о пародичном преиспитивању
ониричке стварности. Песничко се, стога, рађа у складном међусобном преиспитивању реторичког и ониричког.
Стога ова поезија не прихвата значењске празнине и симулиране асоцијативне међупросторе. Њена тишина у ониричком, отуда, звучи као посебна реторичка пунина.

Младен Весковић

МАЛЕ ДРАМЕ
СВАКОДНЕВИЦЕ
Вида Огњеновић, Живи примери,
Архипелаг, Београд, 2012.

Најновија збирка прича Виде Огњеновић Живи примери, одводи нас у
приповедни свет који је ова ауторка тематизовала и у неколико претходних
својих књига, а који је просторно омеђен Војводином на југу и Скандинави/46/

јом на северу. Реалистички приповедајући, клонећи се „великих тема“, ауторка се фокусирала на ликове њој драгих
малих људи са маргине великих друштвених збивања. Међутим, иза непретенциозности и негламурозности живота, на пример, провинцијских наставника, кројачице или разноврсних
наших исељеника, промаља се свет малих људских драма и животних обрта
који нас неће засенити и оставити без
даха својом спектакуларношћу и несвакидашњошћу, али ће нам указати на
ситуације које заправо творе већину
наших живота. Истовремено, ауторка
је водила рачуна о језичкој економији и
прецизности своје нарације, која је својом намерном једноставношћу уверљиво осликала велике драме малих људи,
које нас – поготово последњом причом
по којој је читава збирка и добила име
– суптилно померају из (мало)грађанске летаргије и уљуљканости свакодневним животним ритмовима. Маниром правог приповедача, користећи
елементарне наративне честице, ауторка је написала збирку која нас подсећа
на помало заборављену снагу једноставности и посвећености животу који
се одвија сада и овде.
Ову врсту тематских интересовања
и приповедачких стратегија Вида Огњеновић је применила и у неколико
својих ранијих прозних књига: романима Прељубници (2006) и Посматрач
птица (2010), збирци прича Права адреса (2007) или књизи прозе Путовање
у путопис (2006). То нам даје за право
да и у том контексту покушамо да извучемо неколико могућих тумачења приповедачке позиције која је примарна и
за збирку Живи примери. То је позиција која је најексплицитније исказана у
првој причи из збирке под насловом
„Пролазници“, и то је позиција посматрача који са стране посматра хук живота који промиче на улици испред њега. Одељен од улице стаклом кафеа у
којем седи, приповедач има малу али
постојану дистанцу у односу на окружење које посматра, али је и даље у истој равни са људима које посматра, а не
изнад њих. Та вертикалност перцепиције, свестан је избор аутора који није
желео да кроз хоризонталну перспективу себе постави изнад предмета своје опсервације и тако постане морални
судија. Зато можемо слободно рећи да
је приповедач Живих примера прави
јунговски опажајни психолошки тип
који се у својој нарацији руководи и
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оријентише пре свега опажањем. Он
тачно, прецизно и детаљно опажа и
описује своје јунаке, појаве и збивања
тежећи да то чини што више налик фотографији из свакодневног живота,
призору у којем је рука режисера готово неприметна у жељи да све буде што
више налик животу. Зато је, природно,
овакав приповедач био усмерен на реалистички тип нарације и наглашавање
онога што је видљиво и опипљиво, док
онај други слој, унутрашњи живот јунака, долази као други талас књижевног
текста, онај који се више наслућује него
што га ауторка ескплицитно дефинише
својим реченицама. У том смислу ово је
збирка прича која лако може заварати
читаоца својом иницијалном вертикалношћу, с обзиром да она потом, из приче у причу, са затварањем наративног
круга на крају књиге, прелази у ненаметљиву али јасну проблематизацију неких од битних елемената наше свакодневице.
У свим причама у збирци, јунаци се
налазе у другој половини својих живота и та сазнајна и егзистенцијална перспектива битно одређује њихове тачке
гледишта и активности. Тако, на пример, у завршној причи, „Живи примери“, брат и сестра који су тешком муком као деца успели да побегну из Мађарске у којој су комунисти тек успостављали власт, при крају нарације
схватају да никада као врло ситуирани
људи на Западу нису дошли на идеју да
отворе одељење у правној фирми чији
су сувласници за бесплатну правну помоћ избеглицама, или да оснују прихватилиште за напуштену децу усељеника. Окупирани тиме како да се домогну сопствене грађанске удобности,
никада им такво шта није пало на памет, те заључују како „Врлина хуманости очигледно није прелазна“. Слично
размишља и комично-трагични јунак
приче „Свој на своме“ који и након доношења земље из Србије у Аустрију и
сађења парадајза у њој, схвата да не може да открије разлику између „српског“
и „аустријског“ парадајза. И јунакиње
приче „Права адреса“ са значајном временском дистанцом откривају како је
љубомора једне од њих битно променила живот оне друге и да ју је грижа
савести натерала да свој преступ из кајања призна. А јунак приче „Лек од најтеже болести“ суочен са сопственом
малограђанском чауром осећа како се
распада на стотину делова, без могућности да састави пређашњу целину. Да-

кле, сазнања из света око јунака, али и
оно до чега сами долазе условљавају да
промене поглед на себе саме, па оно
што им је некада изгледало као битно,
сада постаје своја супротност. Затечени
том чињеницом, тачније новооткривеном истином о себи, они бивају паралисани, заустављени, заглављени у тренутку тог сазнања, али без снаге да начине промену и да акт самокритике постане и покретач другачијег става. Због
тога у овој збирци нема радикалних обрта, али има финог приказа недоумица
и колебања који често запремају велико време у нашим животима.
Многа уметничка дела се баве младошћу, али је мало оних које попут Живих примера тематизују другу половину живота, ону која је најчешће или
прећутана или тек повод за депресују
због неумитне пролазности. Међутим,
нова збирка прича Виде Огњеновић
управо се фокусира на разлику између
онога некада и онога сада у животу, и
то чини без катастрофичког преувеличавања, већ најчешће кроз сету и незлобиви хумор који тему пролазности чини сношљивијом и даје јој пре свега
ореол сазнајног кавлитета. Квалитета
који долази онда када се схвати у једном часу у животу, у његовој другој половини, да након стицања материјалног и задовољења биолошког, нематеријално и културно постаје важније и
само то може неумитни проток времена учинити сношљивијим.

Иван Радосављевић

ЉУБАВНИ И
ДУХОВНИ ТРУД
Катарина Брајовић, Штампар
и Вероника, Штампар Макарије
– Октоих, Београд, 2012.
Роман Штампар и Вероника Катарине Брајовић утемељен је на ироничном изокретању форме коју познајемо
из бајки и народне књижевности – наиме, авантуристичког приповедног обрасца о сиромашку који треба да савлада тешкоће и изведе немогуће подухвате да би задобио богатство, друштвени
углед и, разуме се, руку вољене принцезе. Улогу сиромашка из књижевне
предаје овде носи млади Црногорац
именом Божидар, кога неповољне
историјске околности присиљавају да

срећу потражи у Млецима. Временски,
радња је ситуирана у време ренесансе:
Божидар је штампарски ученик који је
у домовини полагао веру и труд у прикупљање и штампарско умножавање
рукописне литературе, у нади да тиме
ствара залог очувања национално-религијског идентитета, озбиљно угроженог турским освајањем. Доласком у
Венецију, подстакнут колико младалачком страшћу, толико и ступањем у
додир са идејама хуманизма и непосредним контактом с античким грчким књижевним наслеђем, као и савременим књижевним стваралаштвом
које настаје под таквим утицајем, његови приоритети привремено се мењају,
а национално-религијски труд и занос
уступају место љубавном труду.
Главни лик овог романа уједно је и
примарни наратор: у „својим“ поглављима, он приповеда о сопственом
животном путу и авантурама, али та
поглавља смењују се са онима где улогу
приповедача преузима неки од ликова
које упознајемо унутар примарне нарације; ти секундарни наратори такође у
првом лицу приповедају о себи, или
доносе причу о неком трећем лику.
Оваквим бочним, обимним и често у
великој мери дигресивним гранањем
ауторка значајно проширује временски
оквир и сцену на којој се одиграва романескна радња, и умножава број ликова: прича повремено сеже неколико
генерација унатраг, и проводи читаоца
малтене читавим медитеранским басеном. Позорницом, у мање или више
епизодним улогама, пролазе многобројне историјски познате личности –
Савонарола, Пико дела Мирандола,
Полицијано, чланови породица Медичи, Црнојевић, папе Иноћентије VIII и
Александар VI Борџија, султан Бајазит,
и тако даље. Овај историографски

аспект представља упадљиву особеност
романа: очигледно је да ауторка одлично познаје изабрани повесни период,
те јој полази за руком да у позадини
главног тока приче наслика упечатљиву, детаљима богату и прилично широку слику епохе. Та слика импресивна је
и читалачки привлачна већ по себи
(нешто слично тешко ћемо наћи у нашој савременој књижевности; рецимо,
чак ни историјски романи Ивана Ивањија, о римским царевима Диоклецијану, Константину и Јулијану, немају
амбицију да период представљају толико широким захватом), али пресудно је важно то што није сведена на пуке кулисе, већ ефикасно функционише
као извориште делатних елемената заплета, те као друштвени, политички,
културни и духовни контекст који објашњава и условљава понашање ликова: Катарина Брајовић успева да те ликове представи као уверљиве становнике свога времена и света, мушке и
женске ликове подједнако. Женске ликове ваља и посебно истаћи као добро
уобличене (пре свих лик принцезе Ане
Нотарас, која се појављује и као нараторка једног од „побочних“ поглавља),
јер њихов претежно пасиван социјални положај у свету овог романа диктира да их ауторка удаљи од главних полуга и перипетија радње (које обухватају свет политике, ратовања, сплетки
и личних амбиција, подразумевају значајну слободу деловања, и сачињавају
важан елемент карактеризације мушких ликова), те да им приступи превасходно из психолошког угла.
Један од најважнијих видова ове
уверљивости јунака унутар света у којем су дочарани представља духовно
устројство главног лика и наратора.
Приповедајући ретроактивно, са позиција накнадног знања, он доследно задржава стриктно хришћански систем
вредности, средњовековног типа: као
рефрен понављају се његови ламенти о
томе да је, пошавши на онај бајковити
пут освајања световног богатства, достојанства и љубавне среће, уистину
скренуо са пута хришћанске скромности и врлине који му је досуђен и који
интимно доживљава као једини исправан. Додир са модернијом средином,
античким текстовима и системом
вредности ренесансног хуманизма не
успевају да га суштински промене; он
само привремено бива заведен могућностима које отварају индивидуализам
и активизам западњачког типа, али не-
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успех који га у таквим стремљењима
сустиже он не успева да доживи просто као еротски промашај са елементима комедије забуне (што би данашњем
читаоцу било саморазумљиво и блиско). Уместо тога, слеп за хуморни потенцијал сопственог фијаска, он иронију преводи у трагедију и патос, те се
као син разметни понизно враћа у духовно окриље из којег је изашао, налазећи смирење у друштвено прихватљивом браку који подразумева одрицање
од љубавне страсти, те у богоугодним и
национално корисним делима.
Атмосферу овог романа ауторка
увелико дефинише језичким средствима. Одричући се могућности да различите нараторе наглашеније одреди на
идиосинкратички начин, Катарина
Брајовић у читавом тексту прибегава
уједначеном стилском изразу који карактерише подигнут, помало театралан тон, уз коришћење мноштва епитета и инверзија. Таквим јасно осетним и прецизно уобличеним удаљавањем од савремене говорне језичке норме она читаоца загњурује у приповедни свет свог романа, наглашавајући
свеобухватност и пунину тог света. Пошто уложи известан труд да прихвати
ту приповедну конвенцију, читалац ће
убрзо увидети њену кључну важност у
дочаравању романескног света. Конструишући сопствени, аутохтони језички простор овог романа, ауторка
сигнализује и помаже читаоцу да стави
у заграде свако евентуално искошено
читање. Управо на тај начин формира
се интендирани доживљај духовног
посрнућа, покајања и уздизања главног
јунака, чија егзистенцијална дубина
иначе не би била лако приступачна савременом читаоцу.

Анђелка Цвијић

ПОНИЗНИ
УЗВРАЋАЈУ
Јован Радуловић, Сумњива
сахрана, Српска књижевна
задруга, Београд, 2012.
Откривање суштине човекове природе и карактера одвајкада је задатак
који је пред себе ставила литература.
Иако су, захваљујући њој, многе тајне
браве већ откључане тај је трезор за
писце неисцрпан и увек изазован. Нај/48/

новија збирка приповедака Јована Радуловића Сумњива сахрана (СКЗ) показује један од тих истраживачких путева који се на релацији појединацдруги-друштво креће, слободно се може рећи, у контра смеру.
Није појединац тај који својим злочињењем директно гађа у друштво и
друге људе већ су управо они ти који у
њему, стрпљивом и понизном, са
скривеним бременом страхова, зазивају оно што је њему самом до тада било непознато, дубоко затомљено и непробуђено. Са њим се они без икаквог
стида, без разлога и објашњења, гадно
поигравају; а време наплате једном
мора да стигне.
Као противударац ругобној слици
друштва, из тих склупчаних тела и погнутих глава, када прекипи и последња кап (с)трпљења, избијају, подједнако гадно, ликови ситних осветника,
прељубника, превараната, крадљиваца, лопова и убица. И никакве нема
везе да ли је време у којем су живели
или живе старо или ново, јер не само
човек већ ни историја, вели нам Јован
Радуловић, не уче на сопственим искуствима.
Прва прича која отвара збирку носи наслов „Тари, Срђо, тари“. Болесна
опседнутост храном главног јунака,
Гајана Бачка, вуче корене из детињства. Оставши рано без оба родитеља,
удомљен код тетке, доживотно је обележен несланом шалом тетка који га
нутка комадом тек испеченог, реш хрскавог хлеба и када Бачко пружи ручицу да га узме тетак нагло повлачи
хлеб ка себи а „Бачкова шака остаје
празна“.
Тако игра, коју тетак притом не изводи са својом децом, добија понављањем садистичко обележје и трауматизованог дечака прогони и у одраслом
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добу, не испуштајући га из канџи, те је
Бачко, већ ожењен и са сином пред пубертетом и тада често ноћу сања, будећи се нагло, у зноју и страху да ће
умрети гладан.
Теткова шала добија своју варијанту у партизанима; и ту му је, ситном,
жгољавом, невидљивом малом од кужине припадала готово увек последња
кутлача и стругање котла. Своју панику да ће остати без хране Бачко опсесивно-компулсивно преноси на дете,
терајући га да једе, да трпа, трпа, трпа
храну у уста. „Тари, тари!“, убацуј, једи,
навали, јер, понавља попут робота,
„Овца која блеји губи залогај“. И, када
неко потпуно несвестан темпиране
бомбе подсвести почне тој мантри да
се подсмева, зазвекеће узрочно-последични ланац и угрожени, слеп за све
осим за себе, и своје, посеже за оним
што га једино може спасити, а то је
уништење другога који га угрожава.
Приповетке Јована Радуловића
имају ширину која реалистичкој конструкцији даје велику слободу асоцијација; тиме се класични поступак сликања стварности проширује и ван онога што нам је пред очима, али њиме
још чвршће закорачујемо у потпуно
нови свет, свет душе која из различитих али увек оправданих разлога пати.
Понеки ће читалац, пратећи само
реалистични ток приче, упасти у заблуду како у тим приповедачким меандрима нема нечег узвишенијег, универзалнијег. Како ће, само, погрешити.
Накратко одступање од главног тока,
и улазак у наизглед не много важну
причу у причи, испашће кључно за
главне јунаке.
Тако, рецимо, у приповеци „Ногом
за врат“, надгорњавање двојице другова из детињства, које су (опет!) наметнули други, кад-тад мора довести до
победе једног а пораза другог. Али
трагично је што ни онда ништа не бледи, што је потреба да се однос измени
– и да онај који је био горе, ипак, падне – још јача. Као два овна на брвну,
па док један не гурне другог у поток. А
ако се то још деси у завичају (друга тема приче), пораз је страшнији – завичај је „осрамоћеном“ сада терет, ваља
из њега заувек изаћи када се већ нема
храбрости да се сагледа истина, препозна сопствена сујета и из круга бесмисленог детињастог такмичења коначно
закорачи у зрелост.
Када је већ о завичају реч, управо у
овој причи Радуловић примећује како

су завичај и родна кућа синџир о врату
сваког човека. Траже свој данак. И цивилизација, међутим, тражи свој, и то
најчешће у презиру према завичају.
Ни једна ни друга, метафорични ловци на људску душу, не признају болећивост: или ће бити све по њиховом,
или назад, онамо одакле си дошао, и
не враћај се све док не раскрстиш са
новим (старим) навикама којих се неки, покаткад и намерно тврдоглаво
држе не увиђајући могућност братимљења и користи из дарова које обе
стране нуде.
У Радуловићевим приповеткама
чија се радња дешава у завичају или га
се дотиче, постоји суспрегнута али
свеједно дирљиво сетна нота која се
извија и из индивидуалног и из колективног сећања. Те су приче, било да се
јунак у завичају налази, било да му се
враћа или бежи од њега, најкомплексније и најизбрушеније у овој збирци
приповедака („Тари, Срђо, тари“,
„Сумњива сахрана“, „Ногом за врат“,
„Струњен желудац“...). Али да се у име
завичаја, а за себе, и вара, шићари и
краде показује приповетка „Вредело је,
вредело“ која у себи садржи сву горчину сакупљену у пост-догађајима и понашањима људи по паду Крајине.
Приповетка је „посвећена“ сналажењу једног таквог послушног човека
у новим временима; он, који је пред
шефовима још из Титовог доба спуштао главу да би распадом државе
остао без посла, почиње да напредује
по њиховом рецепту, представљајући
се да ради и за Службу (која увек изазива страх и покорност), лаже и маже
како оне који беспризорно краду и варају тако и немоћне и поштене, па чак
и оне чисте душе у белом свету које су
скупиле новац за народ у завичају. Да
ли вреди то преварантство? Када осетиш да ти у рукама шушти новац то се
питање не поставља већ се само констатује: Вредело је, вредело.
Асоцијативност је тајно оружје Јована Радуловића – најуочљивије је у
приповеци „Поштанска врећа“ где
градски џепарош своју лоповску одважност доказује на ситним крађама и
свој узор у једном часу налази у револуционарним организацијама и револуционарима – Бакуњину, Кропоткину... ни Стаљин са својом пљачком
банке није много далеко од њих. Али,
важна је идеја, макар украдена поштанска врећа не испунила наду и као
таква, сиромашна и јадна, завршила у

дубоком речном виру.
Иако у збирци Сумњива сахрана
нису свих десет прича уједначеног
квалитета, и оне које овде нисмо споменули шаљу поруку о огромној самоћи, физичкој и духовној истрошености, суровој игри понизности и сујете,
и осећаја одбачености. Свако на крају
остаје сам са собом, са својим грешкама и успесима, бескрајно усамљена
бледа тачка не само у универзуму него
и у свести других. Сажаљења нема, сугерише нам својим приповедачким
нервом Јован Радуловић, још једном
потврђујући своје високо место у савременој српској прози.

Мина Ђурић

ВИДНО ’ДЕ ВОДЕ
Бошко Сувајџић, Дновиде воде,
Фолклорни елементи у српској
књижевности, Orpheus,
Нови Сад, 2012.

Ниско и ниже,
Бога дном,
наличје где изврне се у лик.
Момчило Настасијевић, „Речи у камену“, XII
И буде,
на води чуду.
Момчило Настасијевић, „Речи у камену“, I
Видно ’де воде?
Воде ’де вида?

Два клепсидраста научна снопа креативно се преламају у средишњој студији најновије монографије проф. др
Бошка Сувајџића (Дновиде воде, Фолклорни елементи у српској књижевности), која је, хотимично или нехотимично, поводом 120 година од рођења
нобеловца посвећена Андрићу и која

већ насловом сажима суштину Сувајџићевог поетичког опредељења ка властовидном дну традиције што вида самоисказивањем приче кроз фолклорне
елементе („Самоисказивање приче:
фолклорни елементи у романима Иве
Андрића“). Савршена симбиоза „готово свих фолклорних жанрова“ и древних оквира романескних простора што
памте близину традиције у Андрића,
дновидо слика, говори и постоји у
усменом и писаном архетипском каталогу фолклорног писца „безимених певача“, „руковети прича и предања“, мотива из легенди и митова (о уклетој лепоти, митским градитељима, орфејским певачима, вилама бродарицама,
ритуалним жртвама, „мостовима-људоловцима“).
У уводној студији („Гојковичин
смех: усмено и писано у српској поезији“) Сувајџић – ктитор задужбине кнежева, вила, споменика, зооморфних
симбола у поетици традиције усменог
и писаног памћења поставља примарне
контуре свог „градозиданија“: откривање „заједничког фолклорно митопоетског и историјског фонда културног наслеђа и цивилизацијске баштине у делима која представљају различите жанрове и перспективе васпостављања традиције у књижевности“ (стр. 11). Такав
неимарски дух на међи слојева традиција, у евокацији жанрова, реминисценцији стилова и фигура смеје се „кокетирајући са фолклорним обрасцем“ у
савременим „библиотекама у којима
станује библија колективног сећања“,
од „Гојковице“ до „Гојковице“, од Бранка Миљковића до Десанке Максимовић.
Усменим овенчано или писаним дефлорисано у другој Сувајџићевој студији наслеђе је показано кроз пројекцију мита о змајеубици од античких корена, преко средњовековних текстова до
нове истине која се конструише нитима историје, од фолклора и митологије
(„Прича о змајеубици: мит и легенда
као исходишта“). У компаративној аналитичкој визури Сувајџић указује на
симболику светла и таме кроз представе Персеја и морске немани, Светог
Ђорђа и аждаје, Марка и Арапина, као
и на троједињеност архетипа и његову
промену у претрајавању.
Kроз интерпретацију Домановићеве сатире „Краљевић Марко по други
пут међу Србима“, Стеријине алегорије
Сан Краљевића Марка и Михизове
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драме Краљевић Марко Сувајџић преиспитује зашто васкрсли епски јунак не
васкрсава епски жанр већ подлеже литерарној транспозицији („Марков сан:
епска биографија као искушење жанра“). Уз „херменеутику усменог спевавања“ аутор показује како својства епског света превладавају проблем дисфункционалности и дезинтеграције у
новијим књижевностима, од осмишљене пародије суноврата и могућности
поновног успона индивидуе или национа до психолошке рационализације
расцепљености „епског“ јунака двадесетог века.
Драмски потенцијал тензије Милоша Обилића и његовог антипода Сувајџић проматра у поетичким перспективама историјске драме од романтизма
до краја XX века („Милошев hybris: епско и драмско у обликовању косовске
легенде“). Сарајлијина, Стеријина, Банова, Суботићева, Шеварлићева и Симовићева интерпретација трагичких
исхода косовске легенде Сувајџићу сизеренски служе за преиспитивање уметничких могућности реализације исте
теме, које варирају услед повећавања
нивоа психологизације не само јунака
већ и јунакиња – Лазаревих кћери, или
кроз ресемантизацију појма жртве која постаје подједнако и Милошева и
Бранковићева и „ироничног отклона
према (националној) историји“ (стр.
91), али не травестије ради, већ демистификовања кривотворачких историјских квазипочела.
Успешно раскапијавши двери вишеструког, уметнички неуједначеног
драмата о Находу Симеону, „мита о јунаку“, „српском цару Едипу“, житијског
пандана Павла Кесаријског (у остварењима Јована Стерије Поповића, Бранислава Нушића и Милене Марковић),
Сувајџић указује на који се начин мотив родоскрвнућа варира у односу на
изворе мита, хагиографије и епике
(„Наход Симеон: драмско копиле или
историјска драма“). Посебну пажњу
Сувајџић посвећује анализи „архетипске и егзистенцијалистичке“ драме Милене Марковић чија се модерност заснива на провокативно изведеном споју епске народне песме Тешана Подруговића као драмског предлошка за игру
брехтовске актуализације отуђења јунака кроз сатиричне тонове модернистичких отклона, без пренебрегавања
античке трагедије као дијалога и упоришта уметничке снаге, али и исходишта тривијализација и персифлажа.
/50/

Истраживајући усмено у писаном,
традиционално у актуелном, народно у
ауторском, као једну од кључних речи
своје књиге Сувајџић поставља преображај, метаморфозу теме у жанру, од
историјско-хроничарског до књижевно-уметничког, од популарно-локалног до национално-легендарног. А нужно уз то је и питање лимита којим је
преображај оробљен. При самерању
Ловрићеве биографије хајдука Станислава Сочивице Сувајџић проблематизује епску интегралност, усмену конзистентност, историјску дубину текста
које се омеђују начином Ловрићевог
писања, елементима истинитости, односно уверљивости историјског предања и рационалистичких схватања осамнаестог века у рефлексији прихватања
хајдучије, интернационалних мотива
који се за њу везују, као и често изневерених уобичајених представа („Житије
Станислава Сочивице: од документарне исповести до епске биографије“).
Акомодација, иновирање, динамизовање јесу индекси којима Сувајџић амблемира промене фантастике од фолклорне подлоге до психолошких нијансирања којима се обележава мотивацијски ток модернистичких приповедања („Је ли се Матавуљ огрешио: веровања у вештице у Матавуљевој прози“).
Управо на примеру Матавуљевих приповедака које баштине елементе фантастичног, Сувајџић проказује и раскринкава модерну недореченост, отвореност, магловитост, неконзистентност
традиционалним и његовим преиначењем у сфери психолошке фантастике.
Начин на који Сувајџић разматра
однос Андрића и Кочића повезујући
ликове Богдана Зимоњића, пореклом
Кнежевића, и Кочићевог Реље Кнежевића, аналоган је расветљавању типа
подвига и његове адекватне хероизације у сукобу са рефлектором свакодневног или тривијалног. У односу на то да
ли је узор библијски или епски искривљеним огледом преиначава се мит о
јунаку од епског пиједестала до кочићевске пародије, од назнаке психоаналитичких могућности тумачења негативног јунака до андрићевске инкарнације патолошког зла, што епски мит о
јунаку трасира од раног до високог модернизма и зачетака постмодерног
(„Мит о јунаку: Андрић и Кочић – кнежевићи и кнезови“).
Могућност титанског премошћавања усменог и писаног, од хеленског до
паганско-словенског, кроз истакнуте
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поетониме (јаворове гусле, вила, крвца,
космички реквизити, употреба вокатива уместо номинатива, хронотоп Косова, јунаци косовске легенде, мотив причешћа, постулати витешке етике, излажење певача на сцену) српској традицији понудио је Лаза Костић, у Сувајџићевом тумачењу својеврсни двојник
Филипа Вишњића („Костићева вила:
Лаза Костић и српска усмена поезија“).
Виловито и заводљиво рашчитавајући
поједине одломке Костићевог Дневника, аутор оригинално и иновативно
упућује на његову тематско-мотивску и
стилско-језичку везу са ктиторском повељом Ивана Црнојевића, потврђујући
паремиолошко порекло стиха „ђаволу
јелу, а врагу дуб“, претходно нашавши
сродан пример у једном Црнојевићевом црквено-правном документу. Сувајџићева студија о Костићевој Ленки и
песми „Santa Maria della Salute“ изграђује се у двоструком дослуху са Андрићевом Јеленом, као сведочанство о жени
драми, жени дневнику, непресушном
извору жеља, без лица, као време или
тело, близнакињи звука и погледа, епифанији пута и беспућа, a истовремено и
смрти, без душе, без тела, или као плоти и љубави, о „најрелигиознијој еротској песми српске књижевности (...)
Костићевом најхеленскијем оплоду црквене штуровине“ (стр. 257).
Паганско и хришћанско, митско и
историјско контрапунктске су двојнице континуума научног опредељења
које Сувајџић развија у митском међупростору и међувремену на вертикали
ризнице старих књижевности и модерног сензибилитета при истраживању
песничких збирки Десанке Максимовић („Записи са ничије земље: паганско
и хришћанско у поезији Десанке Максимовић“). У истраживачкој пројекцији дела Десанке Максимовић Сувајџић
ресемантизује креативне потенцијале
инверзног мита о змају отмичару девојака, симболике птица и других зооморфних облика, демонских хронотопа и космичких митолошких представа
у фолклорним формама, које додирују
метафизичка искуства у сакралности
поетске имагинације обредног, канонског и обичајног права.
Спретно и надахнуто, а урнебесно у
речи-музици-слици Сувајџић открива
како Скендер Куленовић кроз обиље
биља и дновиде воде понорно призива
заумно, подсвесно и архетипско („Дновиде воде: поетика традиције у лирици
Скендера Куленовића“). Подно сваког

Куленовићевог стиха бокори елитистички, еклектички, елиотовски одабрана традиција: у бугарштичком метру, баладној визури, чарању усменим
облицима (басме, клетве, заклетве, молитве, разбрајалице), у звуковезу сонета и доминантном симболу цвета – са
једне стране преображеног боготворачког, а са друге експлозивно чулног, увек
са сродном тежњом ка вертикалном
увис. Сувајџић то користи да као песник кроз песнике-тумаче (Лалића, Раичковића, Тешића, Нога) дновидо селектује и двовидски сецира песника
Куленовића. Исконско у поеми „Стојанка мајка Кнежопољка“ Сувајџић разазнаје кроз транспоновање и трансформацију модела „Смрти мајке Југовића“, апокалипсе косовског архетипа,
мотива препознавања змајевитог јунака, смисла симбола личне и националне трагике.
„Камена сонетна веза“, „камени
спев“ и „камено плетеније словес“ у делу Рајка Петрова Нога наставља евокацију „мере личног и националног“, дволики дијалог са Скендером Куленовићем и Стеваном Раичковићем у композицији модерног и традиционалног,
прониклог из епитафских постојаности, као гробословљења трајања на међи вредности („Од камена ником ни
камена: Речи у камену Рајка Петрова
Нога“). Сувајџић раслојава комплексност Ноговог песничког поступка самониклог на два камена здања усмене
постојбине (стих, мелодија усменог израза, језичко-стилска средства, етимологија, теме, мотиви) и средњовековне
баштине (устаљене формуле, симболика), истовремено конституисаног и у
амбивалентној и присној вези са асоцијацијама и сликама новог света, онако
како од древног до савременог двовидски траје једино камен.
Усмена књижевност као загонетни
палимпсест збирке Кућа и гост Алека
Вукадиновића у Сувајџићевом тумачењу представља беочуг смисла савременог ентеријера песме („Месец у капи
росе: поетика усменог загонетања у поезији Алека Вукадиновића“). Лазарет
поетонима роса, ласта, жар-кућа, пас
Сувајџић спирално растаче у наличју
одгонетке као даровану онтолошку могућност песничког света Алека Вукадиновића. Пробијајући матичну сонорност песме, Сувајџић суверено расеца
генетичку мембрану Вукадиновићеве
поезије увидевши неуобичајену загонетку као херметичко језгро, поетски

метод и кључ, и трампећи слој за слој
не би ли тек тако освојио оба у „коловрату“.
Бећковића као псеудопевача Сувајџић раскринкава на разини апелатива
„дехерметизовањем вербалних формула“, којима Бећковић коренски изокреће систем жанрова („Вук и камен: апелативни искази у поезији Матије Бећковића“). Сувајџић образлаже су травестија, иронија, гротеска, парадокс орочени у речи која је услед поремећаја основних категорија каузалитета фолклорног жанра (простора, времена, логике, броја) по смислу и вредности увек
антитетична и инверзна.
Својевољно и оригинално језик Бошка Сувајџића је дновидан – ненаметљивог тока изненађује пробраном бујицом смисла која одређену перспективу указује кроз дупловидан (хумусни и
надјезични) дослух са уобичајено академски обезреченим речима, у синтагмама и конструкцијама које дају стихијско-величанствени микструм, поједнако уметнички и научни дновидско
метафорички израз. Као да се посебно
дновидео неко кога досад није било: научник матерње мелодије академског израза. Тако Сувајџић „легитимно и деструктивно“ у свету научних законитости урличе „крст на раскршћу, ту наука“ (Речи у камену, X) и ту (нас) учи
о(д) речи.

Дарко Даничић

ЕМОЦИЈЕ У
САВРЕМЕНОЈ
ПОЛИТИЦИ
Доминик Мојси, Геополитика
емоција, Clio, Београд, 2012.
Глобализовани интелектуални свет
данашњице са обједињеним дискурсом у коме се множе објашњења већ
постојећег, вапи за новим идејама и
новим приступима свету око нас. С
друге стране модерно пророштво није
ништа изгубило од своје интригантности још од најстаријих времена. Зато сваки нови приступ изазива велику
пажњу, као што је то и случај са књигом Геополитика емоција француског
писца Доминика Мојсија. Сам назив
књиге је обележен снажним контрастом: геополитика са свим својим не-

гативним конотацијама које је прате
и са таблом на којој се игра одвија
(практично цео свет), насупрот (у
овом случају са) емоција, дубоко индивидуалнo стaње са дејством унутар
појединца. Почетном премисом „да
ће двадесет први век бити азијски век
и век идентитета, Мојси уводи нове
чиниоце у глобализовани свет а посебно у геополитичку играоницу.
Опредељујући се, по сопственом критеријуму, за најважнија (у политичком смислу) емоционална стања, он
разматра утицај страха, понижења и
наде на важне глобалне играче, распоред моћи и промене унутар тог система. Ове три емоције уско су повезане
са појмом поверења, а поверење, по
Мојсију, „представља одлучујући фактор у начину на који нације и народи
одговарају на изазове с којима су суочени“.
Основна теза је да се савремени
свет и односи унутар геополитичких
средина не могу правилно схватити, а
без тога ни тумачити, па и предвиђати, ако се у њих не убаци формула
друштвених односа и емоције. Шта се
у међувремену догодило да је постало
потребно укључивање емоција у светску политичку једначину. По Мојсију
то је глобализација и он сам ову књигу назива „есеј о глобализацији и потреби да се суочимо са емоцијама да
би смо разумели свет који се мења“. У
контексту глобализације и либерално
просветитељских идеја које у крајњем
науму требају да индивидуализам доведу до неприкосновеног трона, емоције заиста имају своје место. Смештајући своја размишљања између, за
њега поједностављеног, Фукујаминог
„отворено позитивног“, слављења демократије (и неолибералног економског модела) и „отворено негативног“

КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.142–143

/51/

посматрања међународних односа
кроз Хантингтонов „сукоб цивилизација“, за које сматра да су опасни, Мојси покушава да основним и помало
грубим закономерностима понашања
светских чинилаца дода нијансе које
ће веродостојније описати свет који у
овом времену делимо.
Међутим, иако свестан да је за разумевање емоција неопходно разумети
различите културе и толерантно прихватати друге ставове, Мојси у својој
аргументацији често исклизава посматрајући ствари једино са становишта
Западног прогресивизма и на тим
принципима заснивајући своје прогнозе о интезитету просперитета или о
његовом одсуству у посматраној нацији. На тај начин аргументи понекад изгледају као професорски савети студентима и пре су стереотип о народима него одлучујући чиниоци у односима међу њима. Покушавајући да превлада уски приступ „Ја“ и „Други“ наглашавајући да у „ери глобализације,
однос са Другим постаје битнији него
икад“, Мојси емоције не посматра као
психолошки, већ више као културолошки феномен издвајајући културе наде, културе понижења, културе страха
и, посебно, тешке случајеве, односно
културе легиране са већим или мањим
процентом све три емоције, а свесно
занемарујући многе друге емоције (као
културолошки мање битне).
Мојси уочава полет, односно наду
у азијским културама које убрзано заузимају своје место у расподели светских добара и моћи, а са друге стране,
турбуленције у којима опада моћ Запада а прокламоване вредности се све
чешће не примењују или пак заобилазе када треба да буду примењене, у
средиште доводе кризу идентитета а
са њом и страх од промена које доносе
неизвесну и несигурну будућност, како економску тако и политичку.
Са друге стране, аутор има помешане емоције према савременим догађањима: од недоумице, скоро страха
због промена у којима се, онима који
живе Западни вредносни систем у ма
којој варијанти, неумитно губи лидерство и препуштају места другим вредносним (па и политичким) системима, до наде да ће политичке елите
смоћи снаге да трансформишу свет у
утопистичко село глобалне толеранције, идеализујући моћ оптимизма у
промени политичких и историјских
чиниоца.
/52/

Очигледна наклоност аутора према појединим личностима умного
умањује веродостојност Мојсијеве аргументације. Кад са приметним одушевљењем говори о америчком председнику Обами, аутор искључује став
скоро половине Америке која не дели
исто мишљење. Чак, раздвајајући
страх који преовлађује у Америци од
оног који се шири Европом, он призива „неког младог“ америчког председника који би амерички страх преокренуо у традиционалну америчку
културу наде, упрошћавајући геополитичке односе и стање цивилизација
на персоналне способности „неког
младог“, па макар он био и изабрани
амерички председник. То наизглед
наивно одушевљење Америком, односно одушевљење за „позитивни и
стварни универзализам“ који представља Америка, прелази у апологетски
поглед кроз ружичасте наочаре скоро
додирујући Фукујамине оптимистичке погледе тврдећи да „Подстакнути
личношћу председника с мултикултуралним пореклом и интересовањима,
Американци су почели да проучавају
културе и језике других земаља“(sic!).
Улазећи у директна политичка арбитрирања Мојси умногоме политизује
есеј. И кад „разуме“ страхове Европљана од пријема Турске у ЕУ, он их
сматра неетичким и одлучно се залаже за пријем јер у супротном Турска
не би могла да се одупре зову Истока.
Несвесно, ово је тачка у којој Мојси
изричито враћа у однос „Ми“ и „Они“
а које је претходно поставио као кључ
за превазилажење међунационалних
трвења. Истовремено покушава да
спасе Запад од Истока на исти начин
на који је то чинио претходно критиковани Хантингтон, разликујући се
само по томе да ли Западу треба Турска или не.
Ова књига је, већ у наслову великих
очекивања, вредна утолико што у разумевање политике уводи и актуализује
нове појмове. Емоције заиста јесу конститутивни део нашег живота, па с тиме и политичке заједнице којој припадамо. Невоља књиге је да обилује спорним проценама као што су, на пример,
тезе да је рат између Израелаца и Палестинаца постао анахрон, да је приближавање Русије и Азије за Русију корак
ка оријенталном деспотизму и да за Русију одржавање политичког статуса кво
значи сигурну пропаст, или да је Чавез
симбол „дестабилизирајућег“ утицаја и
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да кинески лидери не разумеју демократију... Као нескривени поборник
либералне глобализације Мојси пренабрегава постојеће трендове глобализације која се одвија у правцу глобализације моћи а не добара, и од тога интуитивни страх који се јавља због измештања субјекта моћи са оног видљивог, препознатљивог и (макар и фиктивно) променљивог унутар демократских принципа, на удаљени, у лавиринтима „међународне заједнице“ и
механизама тржишта скривен, а опет
свеприсутан и свемоћан.
Дајући пренаглашен значај емоцијама као покретачу геополитичких збивања, Мојси је свесно избегао да покаже да само инструментализоване емоције имају дејство у ширем политичком
контесту, односно да могу само послужити као плодно тле за рађање политичке елите која ће инструментализовати неку емоцију. Није пониженост
повела Немачку у Други светски рат,
већ је створила актере који су инструментализовали стање понижености. А
с друге стране, разлози за почетак Великог рата су најмање емоционални.
Изгледан покушај да се да допринос разумевању политике у ери глобалне повезаности културних, економских и свих других чинилаца, у
овом случају склизнуо је ка идеолошким премисама глобалне елите јер
се Геополитика емоција, ипак, заснива на личном искуству припадника
једног цивилизацијског тока (макар и
водећег), без већег напора да се издигне из мисаоног круга коме припада
(што аутор, додуше, на почетку и признаје) и представља тек почетни корак
у сагледавању емоција као инструменту за „фино подешавање“ геополитичких стратегија.

Стефан Трајковић Филиповић

ВОДИЧ КРОЗ
РОМАНИЈУ

Жан-Клод Шене, Бернар
Флизен, Византија, Историја и
цивилизација, Clio,
Београд, 2010.
„Ви зан ти ја је са чу ва ла културна
бла га ан ти ке и ти ме испунила једну
светско-историјску мисију. Сачувала
је римско право, грчко песништво,

филозофију и науку и предала их у наслеђе европским народима када су
ови сазрели за њихово примање.“
Овим речима је Г. Острогорски завршио своју знамениту Историју Византије (1940). Целокупним својим делом, Острогорски је увелико задужио
византолошке студије, а из његове
историје генерације византолога црпеле су основна знања о историји Византије и њеном друштву. И дан данас,
његова књига је за многе непревазиђена по свом значају и прегледности изложеног градива, а студенти је често
користе на својим студијама. Међутим, дело Острогорског није остало
непревазиђено; бројна питања која је
он отворио и о којима је писао даље су
дискутована у византолошким студијама, и у последњих пола века јавили
су се нови приступи и истраживања
византијске историје, културе и друштва.
Године 1997, Издавачка кућа Клио
објавила је студију Д. Никола (Бесмртни цар) која се бавила животом
последњег византијског цара Константина XI Палеолога, и била је то
прва у низу византолошких студија
чије је преводе на српски донела ова
издавачка кућа (Византијски миленијум Х. Г. Бека, Средњовековни Цариград П. Магдалина, Цар и првосвештеник Ж. Дагрона, Византија М.
Каплана). Године 2010. појавила се и
Византија: историја и цивилизација
(у преводу Јасне Видић, допуњена коментарима професора Р. Радића) двојице француских аутора и професора
из Париза, Жан-Клод Шенеа и Бернара Флизена. Реч је, заправо, о издању
састављеном од две књиге, од којих се
обе баве прегледом византијске историје, нудећи другачије перспективе.
Жан-Клод Шене аутор је првог де-

ла књиге, под насловом Историја. Већ
на самом почетку он одбија да се бави
научним расправама око одређивања
тачног тренутка када је настало византијско царство; оно што је битно јесте
да је тај тренутак за саме Византинце
био цар Константин Велики. Не можемо разумети почетак историје једног царства ако не видимо како је то
царство схватало своје почетке. Константин Велики је очаравао и његово
име провлачи се кроз целу византијску историју. Затим следи и преглед те
историје: од раног периода, преко владавине Јустинијана, спора око икона,
друштвених и привредних промена,
све до краја, до Византије „између Латина и Турака.“
Бернар Флизен, пак, започиње свој
део књиге (Цивилизација) јасном изјавом: „Римско царство јесте прихватило хришћанство, али су и хришћани прихватили Царство.“ У даљем
тексту, пред читаоцем се јавља преглед једне културе и цивилизације у
чијем је средишту био Цар, нераскидив од византијског православља које
ће се испоставити као „најживотворнији део византијског наслеђа.“ Упоредо се развијала и једна карактеристична религијска уметност, која је
превагнула над световном, у коју је
улагало читаво друштво и која је створила иконе – након периода иконоборства, оне постају средиште духовног и уметничког света Византије.
Свакако, византијска цивилизација се
овде не исцрпљује; као што је речено,
„римско царство прихватило је хришћанство.“ Битна одлика Византијског царства јесте та да је била наследник римског. Али битан је био и однос према хеленистичком наслеђу, паганском у својој основи. Хеленизам је
присутан као један пробрани корпус
античких текстова, као идентитетска
одредница, као оптужба за паганство
или као почаст. У сваком случају, као
извор инспирације за византијску
књижевност, како у раном тако и
средњовековном раздобљу византијске историје. Ова подела, на рани и
средњовековни период, сведочи о постојећим дисконтинуитетима и променама у византијској историји. Један
од начина запажања те променљивости јесте град, његова улога, односно
Цариград и провинција око њега. Рани период је период градова, различит од каснијег, средњовековног периода у којем је Цариград једини ве-

лики град. Тако Византија, у Флизеновом прегледу, добија и просторну димензију, у којој влада напетост између
Цариграда и провинције која га је
окруживала.
Тема која привлачи можда највише пажње јесте питање византијског
наслеђа и пропасти. Византија је једно
давно нестало царство, и стога она опчињава и „као прво, према Византијском царству треба осећати дивљење“,
каже Шене. Упркос сликама Византије као статичне и непроменљиве од
својих почетака, оба францууска аутора указују на то да је Византија била
изузетно прилагодљива, у сталном
трагању за равнотежама. Такође, била
је дуговечна, а њено наслеђе значајно.
Пре свега, реч је о преносу античког
знања, али и о директнијим утицајима
на словенски (али и арапски и турски
свет). Флизен напомиње да је „наша
перцепција античке грчке науке и још
више књижевности у тесној вези с избором који су учени Византинци извршили у складу са својом научном
радозналошћу, својим књижевним
укусима и својом образовном праксом“. Он напомиње да Византија није
просто преносила античка знања, већ
их је пробирала, коментарисала и мењала, а затим преносила даље, западној Европи, учествујући на тај начин у
надолазећем периоду европске историје. Међутим, најживље наслеђе Византије за Флизена представља православна вера коју је пренела словенским народима; ту се Византија јавља
као предмет проучавања нарочито
значајан за српску средњовековну
историју због веза средњовековних
српских земаља са византијским друштвом и културом.
Шене, с друге стране, више пажње
посвећује питању пропасти Византије. У историографији се постављало
питање улоге и одговорности Запада,
а чули су се и одговори да је Запад
крив. Али, тврди Шене, коначни пад
Византије не може се ослањати на
просто утврђивање кривице, већ је
реч о сложенијим узроцима који се
могу разумети ако се проучи византијска прошлост. Тада, као један од
сложенијих узрока пада, јавља се хронично стање византијског система
владања који је увелико зависио од самог цара. Највећа слабљења византијске моћи, и највећи територијални губици, долазили су упоредо са тренуцима слабости централне власти,
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услед регенства или грађанског рата.
Нису, дакле, војни порази донели крај
Византији, већ „грешка“ у систему,
којој треба додати четири века борбе
на два фронта (на истоку и на западу),
супротстављања претњама које су
угрожавале њену привреду, специфичност религије, провинције и становништво.
Питања пада Византије, њеног наслеђа и улоге западне Европе враћају
нас на почетак овог текста, на речи Г.
Острогорског. Готово сви се слажу да је
Византија заузимала посебно место у
средњовековној историји Европе (и не
само Европе), али збуњујућа је улога западних народа у наводу Острогорског,
којима је Византија предала своје наслеђе „када су ови сазрели“ да га приме.
Наиме, народи не сазревају, али се мењају, непрекидно, у односу на друге народе и кроз односе са њима. Народ није ентитет који се креће кроз историју и
који у неком тренутку сазрева. Није
спорно да су разлике постојале између
византијског и западноевропског света,
али наше виђење краја византијског
света не треба да се ослања на један
имагинарни однос у којем је Византија
носилац „светско-историјске“ мисије а
народи западне Европе крећу се ка тренутку (свог сазревања) у којем треба да
приме византијско наслеђе. Право питање није колико су народи зрели, већ
колико су људи, и како, комуницирали.
Као што народ није једна целина која
сазрева, тако ни појединци нису утопљени у народ нити су судбине њихових дела и речи нераскидиве од судбине једног вишег ентитета.
Шене говори о неразумевању које
је постојало између западне Европе и
Византије; византијски цареви су живели у противречности између мржње
према Латинима и потребе за помоћи,
а Латини нису схватали да им је Византија била потребна као савезник,
већ су били окупирани тренутним интересима својих градова. Али Византијско наслеђе је доспело у западну
Европу – људи су комуницирали и
размењивали идеје и записе. Као и људи данас, и савременици последњег
периода византијске историје имали
су своје предрасуде, фрустрације и неповерења, али такви ставови, који искрсавају у изворима, не могу се узети
као кључ за објашњавање и тумачење
једног комплексног периода и ситуације (као што, уосталом, то не треба
чинити ни у једној другој ситуацији).
/54/

По речима британског писца Л. П.
Хартија, „прошлост је страна земља;
тамо се ствари раде другачије“, односно, потребно је поштовати другост
прошлости и њен историјски контекст, који је непоновљив и не треба се
доводити у једноставну и директну везу са нашом садашњошћу, јер то отвара врата за бројне злоупотребе. Ипак,
историја понекад не делује толико
страно. Понекад она запањи сличностима са данашњим светом, на много
нивоа. Понекад се учини да се понавља. Свакако, не понавља се, већ људи
размишљају путем аналогија. Такво
размишљање не мора значити нарушавање специфичности историјског
контекста, ако се користи ради бољег
разумевања те другости, учења и бекства од тумачења прошлости једноставним и дефинисаним одредницама.
Аналогије могу помоћи у постављању
корисних питања. У византијским изворима наилазимо на границе и поделе, али јасно је да то није цела слика; целовитија слика подразумева и питања
око оних теже ухватљивих односа пуних неспоразума, двозначности, промишљања и премишљања, и других
битних аспеката који се не смеју занемарити, као што се не занемарују ни данас у свакодневном животу.
Али Византија јесте и један други
свет. У том светлу, Византија: историја и цивилизација, показује се као
преглед тог царства и тежи приказивању све сложености тог никад сасвим несталог света; говори нам о Ромејима (како су Византинци сами себе називали), о свету у којем су живели и о свету каквим су га они видели.
Византија (односно ромејско царство)
није пропали пројекат историје, што
нам ова књига доказује кроз систематски преглед једне прошлости.

Вељко Станић

АГОНИЈА ЕВРОПЕ
Лин. Х. Николас, Отмица
Европе, Судбина европских
драгоцености у Трећем рајху и
Другом светском рату,
Београд, Геопоетика, 2011.
Међу сликама које у нашој свести
призива помен Холокауста, неће се
спонтано јавити тема коју отвара књига
пред нама. Ма колико узбудљива била
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њена историја, она остаје у сенци мрачнијих поглавља приче чији је саставни
део. Ипак, токови којим се одвија и питања која неодољиво повлачи необично су важни у осветљењу природе нацистичке владавине у Европи. Осим
тога, сваки од милиона уметничких
предмета који је постао делом ове историје као да откључава и посебну одају
историје европске уметности у двадесетом веку.
Српски превод познате књиге америчке ауторке Лин Николас, стиже
пред нас непуне две деценије након
свог настанка, у издању Геопоетике и
преводу Сташе Бајац. Отмица Европе
(превела с енглеског Сташа Бајац) плод
је десетогодишњих марљивих проучавања. Прворазредан академски рад заснован на архивским истраживањима,
она представља исцрпан приказ мало
познате теме. Лин Николас се школовала на Оксфорду, а више година је радила у Националној галерији у Вашингтону. На трагу нацистичке културне
политике и судбине европских уметнина, она прати хронолошки лук од раних тридесетих година прошлог века и
успостављања нацистичке власти у Немачкој, па до година које непосредно
следе Другом светском рату. Са динамиком историје, пратећи théâtre de la
guerre, њена пажња се помера од Немачке и Средње Европе, преко Белгије,
Холандије, Француске, Јужне Европе до
Совјетског Савеза, да би поново прешла тај пут пратећи нацистичко повлачење пред савезничком офанзивом.
Јунаци књиге Лин Николас су уметнички предмети свих врста, а на првом
месту сликарска и вајарска остварења
из богатих европских музеја, галерија и
приватних колекција. Уметнички простор Европе са развијеним животом
стварања, излагања и трговања постаје

тако позорница драматичних борби
коме не недостају елементи криминалистичког романа: њиховим актерима
не може се порећи ни безобзирност ни
препреденост. У њих су укључене мреже повереника који трагају за благом
или, у супротном смеру, настоје да му
заметну траг. Ако у првом случају имамо посла с нацистичким ловцима на
драгоцености европске уметности, иза
којих стоје најкрупнија имена Хитлеровог поретка, у другом се срећемо са
„спасиоцима“, музеалцима и колекционарима који склањају уметнине испред нациста или, у реконквисти покорене Европе од 1943. године, као „monuments men“ трагају за несталим
предметима. Међу стотинама прича
које је ауторка расплела у овој књизи,
ван сваке сумње издвајају се описи евакуација Лувра и Ермитажа пред немачком најездом, ка просторима спаса, у
замкове француске унутрашњости и
далека пространства Сибира. Она нас
води и на тако посебна места какав је
замак Нојшванштајн (Neuschwanstein)
Лудвига II Баварског, у коме је, под ауром вагнеровске мистике, био похрањен највећи број драгоцености заплењених у Француској.
Иако уметничка дела неретко деле
ратне судбине света, са нацизмом се јавља посебна појава систематске пљачке уметничких дела која укључује милионе предмета. Она је нераздвојива
од дотад непознатог тоталитарног контекста који је означио тридесете и четрдесете године прошлог века. Контуре се јављају у првим годинама Хитлерове власти, иако су најављене још раније. Већ 1933. године, на Гебелсов
предлог, у Немачкој се оснива Комора
Рајха за културу: „Од свих уметника,
писаца, музичара, трговаца уметничким делима, архитеката и других, захтевало се да буду чланови ове кровне
организације. Они који јој нису припадали нису могли да задрже послове, да
продају или излажу своје радове, чак
ни да стварају. Међу онима којима није био дозвољен приступ Комори били
су Јевреји, комунисти и, на крају, у домену ликовних уметности, они чији се
уметнички стил није приклањао нацистичком идеалу“, пише Николас. Отварање Дома немачке уметности у Минхену 1937. године и потоња изложба
„дегенерисане уметности“ не остављају
места сумњи. Инспирисана расизмом
и ексклузивним немачким национализмом, нацистичка уметност заснива

идеолошки канон који повлачи јасне
последице: осуду авангарде, јеврејске и
ненационалне уметности, прогон
уметника и одстрањивање неподобних
уметничких дела (преко 16 000), понекад и њихово уништење, али и препродају на уносним аукцијама каква је она
у Луцерну крајем јуна 1939: „сто двадесет шест слика и скулптура шаролике
групе великана модерне уметности,
међу њима и Брака, Ван Гога, Пикаса,
Клеа, Матиса, Кокошке...из водећих
немачких музеја: Минхена, Хамбурга,
Франкфурта, Дрездена, Бремена...“.
Читалац не може да одоли а да у
крупном плану не потражи самог Хитлера. Скромне културе, али са нескривеним уметничким претензијама,
Хитлер је на челу свих великих културних пројеката режима. Следеће његове речи, преузете из једног говора из
1937. године, не могу послужити као
пример скромности: „Откад нам је
судбина дала власт, ја сам стално био
одлучан да ни са ким не дискутујем о
овој ствари [тј. о ликовним уметностима], него да и на овом подручју једини одлучујем. Ово само зато што
није сваком дато да се разуме у велике
задатке.“ (А. Митровић, Ангажовано и
лепо. Уметност у раздобљу светских
ратова (1914-1945), Београд 2011, стр.
224) Заокупљен формирањем властите
колекције уметничких дела намењене
Фиреровом музеју у Линцу, граду своје
младости коме би у будућности након
темељног преуређења и изградње припала улога културне престонице Рајха,
Хитлер је предани сабирач уметнина
које одговарају његовим замислима.
Као и њихов вођа, и други нацистички прваци својој изузетности додају што видљивији колекционарски
печат. Ослањајући се на мреже официра и агената задужених за проналажење слика и других драгоцености у
Пољској, Холандији, Француској и
другде, минуциозно реконструисаних
у овој књизи, силуете Геринга, Гебелса, Химлера, Шпера и осталих дужносника Рајха сликају културне назоре
нацистичког режима у необично живим бојама. У њима се поред идеолошких импулса још јасније препознају
бруталне одлике похлепе са најразличитијим механизмима од отимања,
уцене, до трошења великих свота новца како би се властитом престижу додао нови сјај. Присутне су и разлике,
те наспрам Гебелса, министра за народно просвећивање и пропаганду,

идеологија за Геринга нема пресудни
значај; он набавља слике и преко јеврејских агената који тако могу да откупе властиту слободу. Није на одмет
приметити, да нас у смеру сазнања која нуди Лин Николас у својој књизи,
упућују и нове, исцрпне биографије Геринга и Гебелса из пера најбољих познаваоца (François Kersaudy, Hermann
Goering, Paris: Perrin, 2009; Peter Longerich, Goebbels. Biographie, München: Siedler Verlag, 2010).
Отмица Европе нас води и ка једном темељном питању, које само наизглед остаје неприметно усред трагичне историје о којој књига говори. Неухватљива игра измештања уметничких
дела и других драгоцености током нацистичке владавине у Европи – ни до
данас окончана – крије у себи дубље
последице по културни живот Европе.
Она сведочи о пукотини која из сфере
политике и идеологије уноси хаос у
културни поредак либералне Европе,
отимајући јој садржај и свест, мењајући јој предзнак и уводећи је у мрачне
координате нацистичке уметности новог поретка. Свака заплењена слика
или скулптура истовремено је украдени комад сећања. Битка за исправљање учињених недела, започета за време Другог светског рата, а настављена
у деценијама које су му следиле, носи
стога непобитни културни императив
који покреће култура сећања. Богата и
мудра књига Лин Николас је и сама
део разрушеног мозаика који се изнова слаже, као и једна виша освета
уметности. Завршни редови њене студије сажимају сву трагику, али и баналност ове теме: „Ово је, дакле, прича без краја. Прошло је шездесет година откако је харао нацистички ураган
и прогутао милионе живота. Никада
уметнички радови нису били тако важни неком политичком покрету и никада нису премештани у толикој размери, попут пиона у циничним и очајничким играма идеологије, похлепе и
пуког преживљавања. Многи су изгубљени, а многи се и даље крију. Чудесност свега тога огледа се у чињеници
да је бескрајно више њих безбедно,
скоро у потпуности захваљујући маленом броју ‘’људи из заштите’’ свих земаља, који су их, упркос малим изгледима, сачували за нас.“ То су речи које
би с правом могле да стоје и на почетку ове необичне повести о животу
уметничких дела Европе пред ветровима Другог светског рата.
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БЕСЕДА
Драго Кекановић

ИЗМЕЂУ БЕЧА И ИСТАНБУЛА
Посланица пријатељу из младости

Т

и ћеш најбоље знати, друже мој, због чега сам ово обраћање умотао у архаичну епистолу и зашто сам писму
дао овакав наслов; у разговору о нашој Славонији, па онда
и о мени као њеном (будућем) приповједачу, подсјећам те,
протекао је наш посљедњи сусрет; а не требам те ваљда
подсјећати да нас је обојицу, од када смо прословакали,
ужасавао звекет великих ријечи, без којих (опет!) добре бесједе нема, и да никада нисмо вјеровали писцима који су
успјешнији у објашњавању своје замисли него у чину приповиједања.
Не губим нит, и не удаљавам се, не бој се, враћам се,
ево, на развалине Медведграда на Сљемену, горе, изнад
Загреба, у оно благо јунско поподне (у липњу, ти би сад
додао) те 1968. године. Да, демонстранти су већ били растјерани, наша студентска револуција је већ славно пропала, и нас двојица смо се упутили у шуму, камо би другдје
два студента са села. Пораз је болио, па смо шутјели корачајући испод крошња. Али, горе већ, на млачним каменим
рушевинама, ти си одједном живнуо, мој Вергилије, и тешко је било пратити твоје филозофско-хисторијске реминисценције које су надирале у ескападама колико разочараног толико и обијесног студента филозофије под А, повијести под Б. Кад бих смогао снаге, међутим, да зароним
до самог дна сјећања, вјерујем да бих могао обновити, ријеч по ријеч, твој силазак с опсесивних револуционарних
тема у завичајну Славонију. Али како си онда из средњег
вијека и прошлости одједном доскочио у поље (тадашње)
садашњости и на моју одлуку да се, послије релативно добро примљене збирке стихова Свјетлост шума, посветим
приповијести и роману, прози, дакле, више, видиш, не
памтим.
Оно што и данас памтим, твоје је питање: Знаш ли ти
уопће, стари мој, у што се упушташ? Памтим и твој разочаравајуће дубоки уздах, јер си знао да ме ничим нећеш
одговорити, да ми се Бог нађе у помоћи. Памтим, такође,
нешто што би се могло назвати узалудним и сувишним
савјетима малоумнику: да се сваки пут, прије него што
узме оловку у руке, сјети Хелдерлина (и Хајдегера,
нaрaвно) и зaпитa зaједно с њимa: чему пјесници у
оскуднa временa, чему приповједaчи? Ондa си ме још
зaпитaо јесaм ли спремaн, с обзиром нa зa мене – јединствену, a зa све друге фaнтaстичну чињеницу по којој ће
се мојa (будућa) списaтељскa биогрaфијa прелијевaти,
хтио јa или не, преко грaницa двaју књижевности, и то
књижевности које се у рaзним периодимa приближaвaју,
a у другим, опет, удaљaвaју, и нa толику издвојеност и
осaмљеност којa ме због тогa чекa. Ниси пропустио, до-
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бро се сјећaм, дa цијели рaзговор поентирaш тврдњом
кaко је тa мојa, и ствaрнa и – приповједaчкa Слaвонијa
terra incognita између Бечa и Истaнбулa, и кaко је онa, у
нaјбољем случaју, сaмо кaљугa живог блaтa које су двије
велике империје вјековимa нaсељaвaле костимa нaших
предaкa. Ништa неће бити од тебе, пропaст ћеш кaо и
други слични теби, уколико се не издигнеш изнaд тобожњих хисториогрaфских чињеницa, и уколико се не спустиш у блaто сaдaшaњости, и тaмо се зaтвориш у кућу поезије и зaвичaјног језикa, јер је сaмо у њему, у језику, све
сaдржaно, и у њему сaчувaно, a остaло су сaмо хирови хисторије, бесмислене провaле нaсиљa, будaлaштине бучне
политике и рaдосни прaзници зa будaле, нaдодaо си још,
стaри друже, кaо неки coup de grace.
У том чaсу, нaрaвно, нисaм знaо дa већ сутрa нaпуштaш
Зaгреб, и дa се зaувијек рaстaјемо. Отишaо си нa великa
морa, причaју ми дa си се силно обогaтио, aли ме тaј пaсус
из твоје биогрaфије не зaнимa, a и не обрaћaм ти се, нaкон
толико годинa, због тогa, већ сaм помислио кaко је, у
нaјмaњу руку, другaрски и пристојно, дa те обaвијестим дa
је ромaн Вепрово срце, исприповиједaн у Бечу, зaслужио
престижну књижевну нaгрaду. Знaм дa си нaвикaо нa дужa
писмa, aли морaш ми опростити, зa новим нaсловом журим, ево, премa Истaнбулу.
Твој
Дрaго Кекaновић
Беседа изговорена на додели Виталове награде.

ЈЕДНА ПЕСМА
Алек Вукадиновић

БОЖЕ – У ШТА
Час је часа
Умрлога:
Небог Бога Бог Небога
Гони у круг часа
Злога
Души божјој
Нигде лôга
Ватро Боже Крви јака
Сав се напих светског мрака
Мушт Немушта Немушт Мушта
У Заушћа света
Сушта
Гони у даљ
Боже – у шта

П

оезија Алека Вукадиновића се уобичајено схвата
као изданак песништва „матерње мелодије“. Ослоњена на исконски свет басми и бајалица, за њу су
од изузетног значаја звучно-музички ефекти које постиже, па и по цену затамњења семантичких слојева. Ова поезија повлачи радикалне закључке из симболистичког отклона у односу на свет спољашњег реалног искуства, и зато је често веома тешко разумети је и тумачити. Понекад,
читајући Вукадиновићеве песме, долазимо до понешто
парадоксалног утиска да боље разумемо смисао целине
(песме, циклуса, збирке) него појединачних стихова. Песма „Боже – у шта“ одлично илуструје тај утисак.
„Час је часа / Умрлога“: смемо ли да то разумемо у
смислу израза да је дошло „потоње време“, израза који се
појављује у многим Вукадиновићевим песмама. „Умрли
час“, крај времена, апокалипса? Шта се дешава у том часу
у којем је умрло време? Дешава се космичка драма: Бог и
Небог се боре, један другога „гони у круг часа / Злога“.
Мртво време је и зло време, време зла, кад „душа божја“,
која се напила „светског мрака“, не може нигде да нађе
прибежиште. Али судбина „душе божје“ (човекова судбина, судбина појединца) само је мали детаљ слике којом
доминира титанска борба Бога и Небога, Мушта и Нему-

шта. Ако је Бог реч, Небог је не-реч. Реч и не-реч једна
другу гоне „у Заушћа света“, до краја, који не можемо да
одредимо: израз „Сушто“ овде највероватније значи и неемпиријско.
У овој, као и у многим другим Вукадиновићевим песмама, сукобљавају се хришћанске и паганске представе.
Поред хришћанске концепције времена које се окончава
у апокалиптичном збивању, с тоји хеленска (стоичка)
концепција цикличког времена. И још: Бог је Мушт, реч,
човек је опредељен за Бога – али тиме није одлучен исход
борбе са Небогом. „У шта“, завршне речи, завршна неизвесност песме, изражавају стрепњу којој извор није само
у томе што борба још увек траје, још увек без победника,
и што не можемо да знамо шта је са оне стране времена
(јер је то област Суштог), него и у томе што није сигурно
да време уопште има „ону“ страну. Можда се „круг часа /
Злога“ вечито понавља. Можда Мушт Немушта (и обрнуто) никада не побеђује.
Таква и слична „можда“ су највише што тумачење може да учини када се обраћа крајње херметичкој поезији
као што је Вукадиновићева.
Саша Радојчић

