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ЈЕДНА КЊИГА

„Та граница дискурса,
простор који је подвластио,
али који му не припада, јесте
позиција мог писања. Судбина која ми је намењена: ширење дискурса коме не припадам. [...] Ова књига иде обрнутим смером: ако човек већ
није у дискурсу, без обзира на
то што га прихвата, хајде да
видимо како изгледа свет изван завесе од речи дискурса
[...].“
Тако у уводу своје књиге Црњански, Мегалополис
Слободан Владушић одређује специфичност свог методолошког приступа и сврху осветљавања развоја слике
град(ов)а у низу делâ Милоша Црњанског, разнородних
и по жанру и по естетичкој релевантности. Дискурс чија се идеолошко-политичка усмереност полемички провокативно, али и академски акрибично, огољује, јесте
урбани дискурс, постављен као апологија Мегалополиса, простора супериорног у визури глобалистичке доктрине. Владушић показује да тај дискурс обележава низ
наоко различитих теоријских концепата (имагологија,
студије национализма, културолошке студије, постколонијална критика, нови историзам, постструктурализам...). У уводу, али и интерпретирајући текстове Црњанског, аутор ће упућивати на ограниченост и проблематичност ових књижевнометодолошких приступа, замерајући им пре свега занемаривање естетске самосвојности текста и његово свођење на социолошку, културолошку, психолошку, антрополошку димензију. Међутим, парадоксална „позиција писања“, свесно одабрана, водиће често ка амбивалентном односу према теоријским поставкама које се критикују.
Друго полазиште студије Црњански, Мегалополис јесте став да, кроз динамизацију слике света, „постаје могуће да тотални уметнички опуси не буду само тумачења оног што се појављује пред очима писаца или њихово осећање духа времена, већ и антиципација доба чије
се контуре тек откривају пред њиховим очима.“ Такву
антиципацију Владушић препознаје у сликама градова/метропола које Милош Црњански обликује у дели-

ма која настају током читаве
његове каријере. Предмет тумачења тако ће бити Беч (први текст у Писмима из Париза, коментари уз Лирику
Итаке, Друга књига Сеоба),
Париз (Писма из Париза), Пешта, Мадрид, Стокхолм (путописно-репортерски написи), Берлин (Књига о Немачкој, посебно Ирис Берлина),
Рим (Код Хиперборејаца),
Лондон (Роман о Лондону), Београд (Ламент над Београдом). Нижући дела Црњанског по времену настанка,
аутор успева да сагледа поступну трансформацију Града
у метрополу, Престоницу и Мегалополис.
Црњански, Мегалополис је широко заснована студија у којој се ауторова ерудиција најчешће срећно повезује са херменеутичким умећем. Њене су претензије високе: да паралелно оствари три циља – кроз критичко
промишљање актуелних књижевнотеоријских парадигми и њима својственог урбаног дискурса ослободити их
идеолошко-политичких консеквенци и тако их користити за креирање иновативног методолошког концепта; интерпретирати, кроз нови приступ, вишезначно и
слојевито дело великог писца и тако открити у њему везе још несагледане – пре свега, како се превазилази дихотомија национално–универзално; најзад, истражити,
у широком пресеку, феномен града и промене у његовој савременој књижевној слици. Овом се „шифрованом упутству за преживљавање у доба Мегалополиса“
може замерити због концептуалне недоследности, повременог компензовања ваљаности аргумената асоцијацијским акробацијама или повишеном реторичношћу; некоме ће засметати и лично обојени „екскурси“
који не скривају идеолошки анганжман. Но, ипак књига Црњански, Мегалополис у знатној мери, уравнотежено и инспиративно, кроз тумачење текстова Милоша
Црњанског потврђује полазне теоретке поставке. Зато
ће бити незаобилазна и за књижевне теоретичаре и све
будуће проучаваоце опуса Милоша Црњанског.
Татјана Лазаревић Милошевић
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ТАКО ЈЕ У СВЕТУ
ТАКО ЈЕ У СВЕТУ
Tело не може да напусти свет. Као што
ни душа не може да напусти себе. Као што
ни чарапа не може никуда да оде.
Нити звезда може да обасја саму себе.
Као што ни одсвиран тон себе не чује.
Силазимо, увек силазимо, пролазници
који се не заустављају. У пренатрпаном
вагону, нико се не усуђује да седне
на једино празно седиште, до мене.
Као што се боја суши на зиду, тако је у свету.

ЖЕЛЕО БИХ
Желео бих да своје тело сакријем
од света. Оно ме штити од усамљености,
само се на њега могу ослонити.
Зато, седим закључан у себи,
уз хорску музику у позадини,
гледам, слушам, миришем ноћ
која престаје бити ноћ,
а још не постаје јутро.
Јабуком бих утолио глад, али нема јабуке
у којој могу, као семенка, мирно заспати
док сечиво јутра не засече кору и одмота је
као свечани тепих пред ноге уморног
и занесеног човека коме су
управо украли кључеве од куће.

НА УГЛАЧАНОМ ПАРКЕТУ
Ова чарапа на
углачаном паркету
топла од стопала
што преко ивице каде,
мокро и клизаво,
ступа на плочице
купатила испуњеног
/2/
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воденом паром,
могла је бити део једра
или заставе,
могла је имати
слободу од које се
заврти у глави.
Тела се додирују, речи се стиде.

КЕЈ
Могао сам да се пробудим
и сазнам.
Могао сам да заспим
и заборавим.
Могао сам да заспим
и сазнам.
Могао сам да се пробудим
и заборавим.
Уместо свега, седим на песку,
у сопственој пустињи.

АКО ПОЂЕШ
Ако пођеш на време,
нећеш умети да се зауставиш.
Ако закасниш,
сваки ће корак бити камен
у срцу.
Зажмурићеш и бићеш даљи
од себе.
Ако се, ипак, зауставиш,
то неће видети нико.
Осим онога који
кораке броји.
Осим онога који
кораке одузима.
Осим онога који
никуда није пошао.
Осим онога који
јесте и застор и огледало.

И ТАКО ЈА

НИГДЕ

Седим и чекам да дође то нешто
што не долази. Да прође то оно
што не пролази. Само једном
или можда још једном, незахвалан.

Нигде као у Богу.
Нигде као без Бога.
Ни са ким као с Богом.

И ТАКО МИ

Надао сам се звуку и сјају.

Растемо у себи. Неко не зна да му је потребан
анђео чувар. Напољу је безбрижан дан.
Неко не зна да му није потребан анђео чувар.
И тако ми завапимо нека свако иде својим
путем. Нека се свако скрива од свог Сунца.
Под сопственим плаштом нека греје страх.
Нема јаких нити слабих, свет се у нелагоди
премешта с ноге на ногу. И тада изгубиш глатку
кожу и претвориш се у јежа, патуљка или медузу.

БЕЗ

С Богом без себе.

У ТЕБИ
Опрати судове.
Усисати прашину.
Проветрити собу.
Нахранити птице.
Изаћи.
Не можеш отићи даље од краја света.
Који је у теби.

Без мастила и соли, без конца и свеће,
без маказа и наочара, без часовника
и кључа, треперим на путу, на улици,
на степеништу, као тетива на луку
са којег је одапета стрела пренула
из сна семенку јабуке.
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.144–146
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ПРОЗА
Драган Јовановић Данилов

ПАНАИТ, ПРИЧОСАУРУС
Ф

илозофи су највећма будале, после толико векова ни
до какве истине се није дошло, нити ће, људи су све
несрећнији, живе у нихилизму, очају и досади, ех, филозофија, круна знања! Стари грчки лопови су нас дебело обманули, Сократ и Платон отровали су толико поколења, не
могу се отети утиску да су лаким казнама кажњени, ако се
не варам, Сократ отровом а Платон ропством. Пре него
свемоћна и супериорна разумност, лудило ће решити загонетке света, да, баш тако, љубав према ономе што је за филозофе и рационалисте недокучиво – према лудости и причању приче. Уосталом, душа – то је божје дисање, а оно је
скривено испод много велова, попови о томе тако мало
знају, готово ништа, можда велики песници, једино они и
приповедачи. Оно што је логично није зачудно. Све што је
логички израчунљиво утемељиво је, појмљиво, оствариво,
а прича отпочиње у зачудном свету слободе, с оне стране
појмљивог. Приче постоје да се изнова причају и изнова
слушају. Приче су већ саме по себи луде зато што је језик
луд. Ђаво би га знао зашто је то тако.
Ко спава а ко је будан? Биће да сви спавају а будан је једино приповедач. Изгледао је као нешто из Хиљаду и једне ноћи. Нико, заправо, није знао одакле се изнебуха појавио Панаит, причосаурус око чијег имена се китило обиље
легенди. Говорило се да је био обућар, пустињак на Светој
Гори, рибар на Сицилији, али ништа од тога није поуздано. Имао је лице које је испод радикал-социјалистичке браде и бркова пориђалих од дувана, било испуцало и зборано, попут земље која се исушила на сунцу. Његова појава
са некако, мало туђим очима одисала је нечим простачки
телесним, али ко би могао да наслути да се у тој ходајућој,
дроњавој развалини крије божанствени приповедач неуморних прича? Овај Панаит је био, дакле, префињен приповедач, златоусти беседник без такмаца, прастара душа
која је знала сијасет најсласнијих прича, и то каквих! Безикоговић и безничеговић по свесном избору, увек у служби
идеалу неприпадања. Тако је морао изгледати какав хришћански испосник на улицама Александрије. Ех, Панаит,
које га је само добро донело к нама? Београд је био затегнута паукова мрежа, а Панаит паук који је сатима стрпљиво расплитао и поново плео мрежу приповести. Кафана
преко пута Бајлонијеве пијаце, симпатична прчварница у
којој се по сву ноћ пеку пилићи и точи пиво, и где играчи
домина и шахисти, стари лисци огрезли у нераду и празнословљу, играју бескрајне партије, била је његово царство.
Увек је седео ту, у углу стола, био је, заправо, човек са ивице стола, некако децентриран, с краја сцене, с маргине, то
је био Панаит, а причао је суштинске, епохалне приче.

/4/

КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.144–146

Кажу да на свету постоји пет врста прича: добре, рђаве,
пристојне, генијалне и приче о Београду. Панаит је управо
био прави махер у приповедању прича о Београду и његовој прошлости. Говорио је да је Београд разбој за ткање
прича. Имао је моћ да више пута исприча исту причу и изнова омађија слушаоце и свима подигне расположење. Побожно, готово литургијски, држао је своје хагиографске говоре, причао је нама, али и себи самом. Водио је своје приче кроз странпутне дивљине, развејавао их је попут латица
трешње у пролеће, правио је од начичканих речи праве
осињаке, увијао их је као какве гипке змије, тако да ништа
није могло противуречити току њихових збивања. Приповедао је без помпезних пикантерија, једноставно и природно, као што киша и снег обављају своју дужност, а онда је
дорћолска успаљена машта доливала уље на ватру и распаљивала његове приче барокним, праскавим обиљем које је
Панаит потом зауздавао, додуше, с тешком муком и поново их доводио на главни пут. Поседовао је тај причосаурус
неизброј начина да све преточи у приче којима је варао
ноћ и нас, до зоре. Нико не би могао да у надпричавању
проведе ноћ с њим, чак ни златоусти Ћамил Сијарић или
Зуко Џумхур. Био је Панаит кочијаш а његове приче коњи
које је пуштао да га носе. Зато му приче никад не би зарђале и обајатиле, већ су понављањем постајале свежије и
замамније, да, преко Панаитових прича никада се није хватала кора. Када је причао, око њега се крдила светина. Чак
и они који су на свет гледали с непребродивим неповерењем, падали су пред Панаитовим причама, јер Панаит је
причама уносио живост у безмирисне дане и ноћи оних
који су га слушали испијајући ужасавајуће количине пива.
Чак и прзнице, пивопије и ждерачи кобасица, они што су
банчили и наслађивали се масним залогајима, заћутали би
када Панаит започне неку из ризнице својих прича. Ми више нисмо били слушаоци већ дубоки прислушкивачи с дечијом способношћу упијања. Панаитова неумољива зборења пролазила су кроз временске теснаце, водила су у бездане студенце прошлости, у неизмерљиве временске дубине. Чинило се да би свет могао доћи до свог краја, а не би
могао да исцрпи његове приче.
Приповедати и измишљати свакако су две различите
ствари. Наш приповедач је приповедао, причао је приче, а
кадикад их измишљао, узбуркавао је нашу радозналост, казивао је тако живописно да се све могло видети. Шта је од
онога што је приповедао било тачно, шта измишљено а
шта претерано, то нико није могао знати. Приче су биле
уписане у његову душу као боре у његово старачко лице на
коме су се набирале као прст широке обрве. У њему бејаху

сачувани остаци древних сећања и можда због тога, у свем
свом сјају, испредао је нити најчудеснијих прича о прошлости Београда, прекидајући их на најузбудљивијим местима. Осећај приповедача за време био је савршен. Панаитове приче нису биле само пука замена за читање, него су
га чиниле излишним, што је за мене, осведоченог прождирача књига, било сумануто. Био је причосаурус, чудовиште,
а ми који смо га слушали били смо слаби, били смо само
људи које су Панаитове приче претварале у пијанце опијене речима. Знали смо да се не треба превише оптерећивати
значењем прича јер, приче су само за забаву, али и зато да
се одгоди смрт за још једну ноћ.
Панаит је гајио голубове, имао је двоћубе добошаре и
нирнбершке багдете с прекрасним оковратницима и крилима украшеним сивим спиралама. Веровао је да су голубови посебан народ и да доносе слова с неба. И голубовима
је причао приче. Панаит је причао како је за турског времена нека трудна жена у Београду откинула зрно с једног
красног грозда кога су слуге на сребрном пладњу носиле
господару, некаквом злочестом паши. Бесни паша заповеди да му доведу ту трудницу. Нареди да јој расеку трбух и
зрно грожђа нађоше у устима детета.
Цепала нам је срца ова прича. Ова, и многе друге приповести које су будиле нашу дорћолску осетљивост на чудо. Понекад смо Чарна и ја седели испод Панаитовог вењака, налик на какав барокни хлорофилни кавез у коме су
цветале ђурђице и туберозе. Ту нам је Панаит пекао кромпире. Прутом је по врелом пепелу превртао крупне, брашњасте кромпире што су се добрих пола сата пекли у ватри која се разгоревала. Гаркао их је тим лесковим прутом
накашљавајући се, иритиран димом, све док не би ишчепркао ону квргаву кртолу која је већ била добро печена. За
све то време причао је, а ми смо давали времена његовим
причама, заобилазним коритима и рукавцима њихових дигресија да нас воде у далека времена. Као сваки врстан приповедач, Панаит је знао шта треба да исприча а шта да прећути. Тај старац је диригово својим причама, будећи у нама
склоност ка опсенама.
− Зар никада нисте чули причу о родољубљу београдских паса − упитао би Панаит. − Па то је просто немогуће!
Наравно да смо били упознати са том причом, али смо
препустили Панаиту да се раздивани и да нам је на свој начин, с великом насладом, исприповеда једног поподнева,
док је киша падала и кроз отворен прозор се чуо звук, сличан трепетању метлице џез бубњара:
− Дуга је зимска ноћ студених ветрова који са ушћа Саве у Дунав проваљују у град испуњен гласањем гавранова
што се окупљају након погреба или привучени лешинама
паса свуда по улицама. Тих дана задрибалда београдских
паса, оних напуштених, гладних што су, свакако, у сродству са вуковима и подземним бићима, дивљала је београдским сокацима, нападајући људе и стоку и ширећи опаки
вирус беснила од кога се умирало у највећим мукама. Несрећнике заражене беснилом безобзирно су везивали и затварали у посебну одају да скончају, остављени и од најближих. Сахране преминулих од беснила обављане су од
зоре до мрака. Чак су се и сами пси склањали од бесних паса. Нарочито много паса окупљало се око касапница где су,
дахћући, чекали милостињу. Турци беху према псима милостиви. Хранити псе костима и месом бејаше за њих богоугодно дело. Али када је нека од тих џукела угризла и от-

кинула готово пола дупета страном дипломати који је у Београду био на пропутовању, једна дилема стаде да ломи
турског пашу. У питању је био нимало безначајан проблем
− с једне стране божји закони нису допуштали уништавање паса, а с друге, пашин углед био је озбиљно доведен у
питање. Тек злу и беснилу морало се стати на пут. Паша реши да хитно сазове Порту, и ту паде злогласна одлука да се
зверообразни псећи лумпенпролетаријат уклони до границе пашалука и тамо истовари. Многи су Београђани због
ове одлуке протествовали тврдећи да људи неупоредиво
опасније уједају једни друге, те да је пре људима него псима
потребна брњица. Тада у Београду још није било шинтера
(узгред речено, шинтери су установљени Наредбом из
1880.године), па се неколико стотина људи размилело по
граду у потрази за псима. Данима су их хватали као какве
дисиденте по предграђима, махалама и мочварама обраслим трском и кукутом, онако где се који затекао, и сакупљали их у напуштену кућу на којој се вио зелени турски
барјак с полумесецом. Потом су их потоварили у три шајке
како би Дунавом, у правцу Смедерева, отпловили и били
истоварени на територију Ћесарије. Ево шта даље бележи
хроничар: На четврт сата од Београда пси, сакупљени из
разних крајева вароши, стадоше се узајамно нападати и до
испред Смедерева направише читаву кланицу. Тада се један од паса усуди да преко ограде шајке скочи у воду. За
њим, уз неописиви лавеж, то учинише и други пси те за неколико тренутака, на опште запрепашћење возара, све три
шајке остадоше празне, а дуга колона паса дохвати се обале
и окрену за Београд. Није требало много времена па да у
само предвечерје та дуга колона победоносно изврши јуриш и нађе се на улицама Београда, тражећи своје газде.
Турци су ликовали јер су у томе видели вољу великог Алаха. Конзул, пак, постави испред конзулата човека са налогом да убије свако псето које се приближи згради.
− Мислим да је ова прича више него поучна − рекла је
Чарна. − Ми се и данас бакћемо са „Источним питањем“, а
београдски пси, васпитани на традиционалној неслози балканског света, поразили су незајажљиве прохтеве великих
сила и тако једноставно решили своје псеће „Источно питање“.
Здравље људско није трајно – говорио је Панаит. – Кад
болест као резултат демонског деловања у паломе свету захвати наша грешна бића, то значи да се све више удаљавамо од рајског стања. Људи нису узалуд и без разлога на мети болести. Али далеко од тога да је болест суштаствено
зло – она је виши пут према нашем добру и великој вечној
радости. Без болести нема нам спасења. Болест не постоји
зато да би понизила наш дух, већ да би човека вратила себи, Богу и сјединила га с њим.
Чврсти, жилави старац, лица налик на стари камен прекривен маховином, пекао је у свом кафанском дионизијству те масне и густе приче, домишљао их је некако издалека, ткао их споро, попут какве посвећене ткаље, а кадикад лено и лукаво, наводећи слушаоце на криви правац.
– Никако не би требало дозволити да неиспричане приче буду отпремљене у заборав – тако је говорио наш приповедач. – А опет, по мишљењу мог срца, од понеких прича ваља се држати подаље.
Док је приповедао, Панаит би се враћао да освежи поједине детаље приче. Притом је испијао потоке кафе. Рекао би келнерици:
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– Девојчице, донеси црну кафу за црног ђавола!
Тај стимулативни отров распламсавао је његове
приче које су, у појединим тренуцима, буктале као шумски
пожари. Био је Панаит нека врста усменог Балзака, а Балзак је, то је познато, испио око педесет хиљада шоља кафе
док је писао „Људску комедију“, и та огромна количина јаке кафе довела је до тога да Балзаково нездраво срце препукне. Панаит није допуштао добацивања и потпитања, то,
никако! Када би се неко од слушалаца каквом упадицом
умешао у причу, Панаит би се обрецнуо:
– Е, па, прича је моја и допустите ми да је довршим.
– Овај човек приповеда до пичке материне невероватне
приче – чуо би се с времена на време коментар неког од
присутних.
– Најбоље заједништво које људи имају јесте тишина –
тако је говорио Панаит. – А приповедање се одвија у тишини. Тишина постоји зато да би чули једни друге.
Слушали смо Панаитове приче отворених срца, претварајући се у људе за које је време стало. Ја сам тада схватио
да је приповедање у дубокој тишини својеврсно ритуализовано певање, јер, кад се лепо приповеда то је као кад се пева.
Приповедајући, Панаит је западао у стање које се зове „модра нота“. То је оно стање транса када се приповедач толико
стопи и сроди са својом причом да потпуно заборави на
свет око себе и тада га, претпостављам, обузима осећај да је
раван самим боговима. Као и сваки врстан приповедач, Панаит је знао шта треба да исприча а шта да прећути. Тај старац је дириговао својим причама будећи у нама склоност ка
опсенама. Као да је осећао нашу халапљивост да чујемо све
што је до тада било прећутано. Ми који смо га слушали додавали смо уље на ватру и Панаитов приповедачки занос
растао би до усијања. Пас поред његових ногу спавао је дубоким сном као да је предосећао да ће приче његовог господара у којима смо откривали чудеса потрајати. И, ето, из
Панаитових уста већ је пристизала нова прича:
– Кафана „Тошин бунар“, свратиште кочијаша, рибара,
лађара, носача и путника, била је власништво Грка Теодороса Апостолоса, вештог трговца и кафеџије који је, доселивши се на ове просторе, своје име преобратио у Тоша
Апостоловић. Опака очна болест мучила је Тошу све док
једне ноћи није уснио сан у коме му је једна риба из Саве
наредила да на врх брда однесе буре и пусти га да се котрља низ стрмину и да тамо где се буре заустави, под Бежанијском косом (где успева винова лоза и из земље избија
лековита вода), ископа бунар. Тако и учини знаменити Тоша Апостоловић и, по наређењу рибе из сна, ископа бунар
на месту где се буре зауставило. Неколико недеља умивао
се водом из бунара с ђермом и болест овог првог урбаног
Новобеограђанина нестаде као руком однета.
За ову кратку причу Панаит је од присутних награђен
финим салонским аплаузом. Као какав средњевековни витез, Панаит се сагиње, скида белу ципелу с ноге једне девојке, налива у њу вино, наздравља свима и испија вино из
ципеле до дна. Потом прича како је некада велика саблазан за београдске куће била да девојка остане неудата. Приповеда о некој девојци чија је глава била оштро изрезана,
као с римских ковина. Строгог је оца имала па је низ прозор своје куће на Неимару расплела косе, како би се њен
вољени могао попети и водити с њом љубав до зоре. Потом приповеда Панаит о Сватовском гробљу са каменим
споменицима насталим од тела обезглављених сватова што
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су се још давно, од незапамћених неких времена, не зна се
зашто, поклали на простору данашње Звездаре, сусревши
се са другим сватовима.
Понекад, знао је да каже:
− Пресецам на овом месту причу као пупчану врпцу новорођенчета и пуштам је у свет.
Осветљавао је Панаит својим причама огромне размере света. Једном се острвио на романе који се данас штампају:
− Романи се објављују да би се излажирала стварност.
Све сами пастиши, артифицијелна имитирања имитација.
Колико плитке емотивности! Никакве дубинске запитаности и интроспекције! Да не говоримо о недостатку филозофских слојева. Ако у роману нема поезије, ако нема златног праха, онда је то само сухомесната прерађевина, административна проза. Живимо у свету у коме су књиге постале потрошна роба, а писци варалице, проститутке у уметности што производе преко својих снага. Прочиташ бестселер и оставиш га на аеродрому. Рок трајања је свега неколико месеци, после све пада у заборав, осипа се у пепео.
У шта су се претворили романи? У пуке фељтоне и репортаже подвргнуте знојењу, просипању сперме и другим физиолошким импулсима. Одвратни су ми типови који сваке године објаве роман јер, осим што у непрекидном писању сами себе заборављају, ти писци су фундаментално лажни. Школски примери како непрестано писање заглупљује, обезличава и тривијализује. Отуда нема у данашњим романима опасности тамне, вртложне воде без дна. Нема више аутентичних, узбудљивих прича, већ само мање или више прихватљивих замена. Од прича и приповедања остало
је још само подсећање на њих. Превише цивилизовани људи не пишу велике романе. Књижевност мора да попије тај
ватрени гутљај варварства да би се спасла.
Панаит је сматрао да писање романа треба да буде бележење причања и да књиге морају бити пуне догађаја као
кошница зуја:
− Уосталом, какве су то књиге у којима нема ничег налик на разговор? − питао се.

А ја сам му на то одговарао да су романи тек противотров за тугу и да ништа друго у њима не треба тражити. На
то је он одвраћао:
− Дође ми да множини писаца кажем: „Престаните да
пишете! Престаните, у име закона!“
Временом, Панаитове приче постајале су кратке и било
их је све мање. Обичавао је да каже како млин не може да
меље водом која је протекла. Говорио је да се више нема о
чему приповедати и да је све већ давно испричано и описано у књизи пророка Нострадамуса.
− А сад се забављајте, а ја одлазим у моју тишину, јер,
ћутање је понекад вредније од речи, лудило од ума, лакрдијање од проповедништва, немаштина од власништва.
Неке приче морају бити прећутане, неким причама је потребна тајна.
Онда би Панаит, наједном, постао малорек, а потом би
заћутао, затворио би се у своју тишину као раскошан цвет
у влажној ноћној свежини, и свуда би се лепо чуло његово ћутање. Бар ја бих га чуо. Кад би му богови окренули
леђа, враћао се голубовима-лепотанима. Повукао би се у
своју дорћолску собицу као да је отпутовао далеко и недохватно и месецима га нико није виђао. Као да је знао да
понекад дође време када приче више немају вредност, па
је зато добро не испричати их и препустити се отсутности
сваке авантуре. Панаит дуго не би пио а онда би, напросто, исклизнуо из шина. Свима би објавио да путује у Грчку, а заправо би се овај соло-дринкер затворио у свој дорћолски свет. Читаве зиме, хранио се смоквама, сувим грожђем и вином. Недељама је био у стању запоја, како би то
Руси рекли, грандиозног, самоубилачког, ванземаљског
запоја. Мени је Панаит личио на неки стари, недокучиви
текст. За њега се говорило да је током дуге зиме, попут
медведа, тонуо у сан (при коме је дисање и варење престајало, тек је срце куцало готово занемарљиво) а онда се из
безданих дубина снова враћао у стварност својих прича
које су из снова и настајале. Живео је у једном окончаном
времену, а онда би се, изнебуха, појавио с пролећа, када
би по београдским вртовима заискрили први цветови
зумбула, а нежнорозикасти цветови магнолије, лако, попут дима, стали висити над голим гранама. Небо над Дорћолом било је нежније од голубије боје. Панаит више није имао друге стварности до свог голубарника. Тек, у његовом голубарнику голубови су једни другима нежно
кљуцкали по перју. У паперјастом, гугутавом спокоју летњих поподнева дирљиво је било посматрати интимну везаност голубова за Панаита. Или, рецимо, начин на који
их је он узимао и миловао, посебно једног величанственог превртача према коме је осећао посебну слабост да
би, потом, лепотан раширио своју лепезу и подао му се у
потпуности, указујући му тако највеће поверење и част
која се голубару може дати. Једном је написао песму о
свом голубарнику на Дорћолу. „Свето место“ звала се та
песма и Чарна и ја често смо је читали једно другом. Хоћете да чујете?

У том уклетом граду
имао сам и ја своје свето место угодно склониште топлог голубарника,
где голубови, за мене безимени,
обитаваху у плашљивој пометености.

У свето време сумрака, кад тајанствено
мешаху се флуиди дана и ноћи,
под дрхтавим трешњевим гранама
што скривале су пола града,
гукали су у правди своје путености,
као да славе неки, само њима знан, празник.
Неки су живели жалосно и немо, безмало
као старци, рецимо голуб и голубица, одани,
сабласни пар, један је био преиспољна хуља отимао је зрневље, терорисао остале, чак се
залетао на мачоре и пацове, те тамне принчеве
овог света, неки су се издавали за моје
пријатеље, а било је и голубова за које нећу
погрешити ако кажем да су били моја браћа.
Нека тиха туга, као после вођења љубави,
сколила би ме када бих оне остареле
и немоћне морао уз мердевине носити горе
до легла, а кадикад, пронашао бих у голубарнику
или тик око њега, цркнутог голуба.
Кажем, имадох и ја свој олтар у уклетом,
граду у коме су ме неки драги људи волели.
У данима осаме, пред тим голубарником
молио сам се, молио, ни сам не знам чему.
− Голубови имају чиста срца и добре намере − тако
је једном рекао Панаит. − они гугућу, сашаптавају се,
нико не зна какве абере преносе и шта то казују људској души. Све нас је мање из дана у дан. Ми ћемо нестати, и само ови голубови знаће језик угашеног народа
коме етнолози више неће знати ни име. Београдски голубови сачуваће српски језик и предати га неком новом
просветљеном добу.
Било је у Панаитовом голубарнику планинских пећинара с главама истуреним попут бродског прамца,
пепељастосивих гриваша, мркоцрвених дупљаша, лопташа с главицама увученим у монструозно надувене гуше, те множина других, предивних примерака пернатих бића, и свако од њих имало је незаменљиву личност. Гугутање Панаитових голубова није престајало.
Одасвуд, чуо се нежни гугут, а у титравој врелини послеподнева ваздухом је поспано летело перје. Била је то
узвишена сцена. Анђели виде све. Хваљен нека је онај
ко у гугутању голубова чује музику.
А онда би све утихнуло. Не би човек никада рекао
како голубови понекад мрзе да лете, постају прави кућни типови, растуже се, главице увуку у перје, заћуте као
да их је стисла нека мука. Читава мрежа тајних порука
била је заплетена у замршеном сплету голубијих летова и Панаитових прича, а те шифре могу знати само богови. Само богови држе кључ који оно нејасно чини јасним, а непрозирно прозирним. Могуће да су зато исти ти богови Панаиту ускратили статус човека и претворили га у паука. Ко зна колико ће година проћи па
да се умилостиве да му врате људски облик.
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.144–146
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ТОЛСТОЈ И ПРОСВЕТИТЕЉСТВО (2)
У

Јасној Пољани, часопису који је приватно објављивао
1861-1862, Толстој говори о својим образовним посетама Западу, и наводи конкретан пример, у запањујућем (и
изванредно забавном) извештају о најновијим методима
наставе алфабета, који примењују стручњаци обучени на
једном од најнапреднијих немачких наставничких семинара.3 Он описује ситничавог, преко сваке мере самозадовољног наставника, док улази у учионицу и запажа са одобравањем да деца седе у клупама, скрушено и послушно, у потпуној тишини, као што прописују немачка правила понашања. „Он баци поглед по одељењу, и већ зна шта је то што
деца треба да схвате; он то зна, и зна од чега су сачињене
дечије душе, и много тога другог што је научио на семинару.“ Наоружан је најновијом и најнапреднијом педагошком
књигом, званом Das Fischbuch.4 На њој је нацртана риба.
„Шта је ово, драга децо?“ „Риба“, одговара најбистрији
ђак. „Није.“ И неће да стане све док неко дете не каже да то
што виде није риба, него књига. То је боље. „А шта књиге
садрже?“ „Слова“, каже најхрабрији дечак. „Не, не“, тужно
каже наставник, „стварно мораш да мислиш о томе шта говориш.“ Деца су сад већ безнадежно обесхрабрена: немају
представу о томе шта треба да кажу. Збуњени су и сасвим
оправдано мисле да наставник хоће да они кажу нешто неразумљиво – да риба није риба – да никад неће да се сете
шта је то што он хоће да кажу. Мисли им одлутају. Питају
се (то је врло типично за Толстоја) зашто наставник носи
наочаре, зашто гледа кроз њих уместо да их скине, и тако
даље. Наставник их подстиче да се усредсреде, мрцвари их
и мучи док не успе да их натера да кажу да оно што виде
није риба, него слика, а затим, после додатног мучења, да
слика представља рибу. Ако је то оно што жели да они кажу, зар не би било лакше, пита Толстој, да их натера да науче напамет тај пример дубоке мудрости, уместо што их
кињи методом Fischbuch, која не да их не наводи на „креативно“ размишљање, већ их заглупљује.
Деца која су истински интелигентна знају да су им одговори увек погрешни; не знају због чега; само знају да је
то тако; глупа деца, која повремено дају тачне одговоре, не
знају зашто добијају похвале. Једино што тај немачки педагог успева да уради јесте да нагура мртви људски материјал – тачније, жива људска бића – у гротескну механичку
справу коју су измислили будаласти фанатици, сматрајући
да на тај начин примењују научни метод на образовање људи. Толстој нас уверава да његов опис (чији сам само кратки одељак навео) није пародичан, већ представља верну репродукцију онога што је видео и чуо у напредним немачких школама и у „оним енглеским школама које су ималe
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довољно среће да користе те дивне [...] методе.“
Разочаран и озлојеђен, Толстој се вратио на своје имање у Русији и почео лично да подучава сеоску децу. Изградио је школе, наставио да изучава, одбацује и критикује
владајуће образовне доктрине, објављивао је часописе и
памфлете, измишљао нове методе за учење географије, зоологије, физике; сâм је саставио читав уџбеник аритметике, нападао је све методе принуде, нарочито оне који подразумевају да децу треба терати против њихове воље да
памте чињенице и податке и бројке. Укратко, понашао се
као изворни, просвећени, енергични, тврдоглави, помало
ексцентрични осамнаестовековни земљопоседник, који се
преобратио и постао присталица Русоове доктрине, или
учења опата Маблија. У предреволуционарним издањима
његових сабраних дела, два дебела тома испуњена су описима његових теорија и експеримената. Ти текстови још
увек су фасцинантни, макар и само због тога што садрже
неке од најбољих, како комичких, тако и лирских описа сеоског живота, а нарочито деце, које је икада дао. Написао
их је шездесетих и седамдесетих година деветнаестог века,
на врхунцу стваралачке моћи. Захваљујући јединственом
увиду у испреплетене, кривудаве обрасце мисли и осећања
појединачне деце са села, као и чудесно конкретним и маштовитим описима њиховог говора и понашања, те физичке природе која их окружује, лако заборављамо његов свеобухватни дидактички циљ. А упоредо са овим непосредним сагледавањем људског искуства налазимо јасне, чврсте догме једног фанатично доктринарног осамнаестовековног рационалисте – доктрине које нису стопљене са
животом који описује, већ су му наметнуте, попут прозора
са строго симетричним нацртаним шарама, који немају везе са светом који се кроз њих види, а ипак са њим сачињавају извесно варљиво уметничко и интелектуално јединство, захваљујући безграничној животности и конструктивном генију самога текста. То је једно од најнеобичнијих
дела у историји књижевности.
Непријатељ је увек исти: стручњаци, припадници слободних професија, људи који имају посебан ауторитет над
другима. Мету његових напада често чине универзитети и
професори. То је наговестио већ у одељку „Младост“ свог
раније објављеног аутобиографског романа. Има нечег
осамнаестовековног, што подсећа на Волтера и Бентама, у
Толстојевим страшним описима досадних и неспособних
професора и покорних студената који се очајнички досађују, у његово време у Русији. Тон је необичан за деветнаести век: сув, ироничан, дидактичан, заједљив, истовремено
подругљив и забаван; у целини се заснива на супротности

између једноставне природне хармоније и самоубилачких
компликација које намећу људска злоба или глупост –
оних људи од којих се аутор осећа одељеним, које се претвара да не разуме и руга им се са дистанце.
То су најранији зачеци теме која ће Толстоја касније у
животу да опседа: наиме, да се решење свих наших неприлика налази ту испред нас – да је одговор свуда око нас, као
дневна светлост, само треба да не затварамо очи и да не
скрећемо поглед, него да сагледамо оно што је ту, зури у
нас, јасна, проста, неодољива истина.
Попут Русоа и Канта, и присталица природног закона,
Толстој је био уверен да људи свуда и увек имају одређене
основне материјалне и духовне потребе. Ако их задовоље,
воде хармоничан живот, каквом по природи теже. Моралне, естетске и друге духовне вредности јесу објективне и
вечне, а човеков унутрашњи склад зависи од правилног односа према тим вредностима. Штавише, читавог живота
заступао је становиште – које није отеловљено у његовим
романима и причама – да су људска бића складнија у детињству него касније у животу, кад их образовање исквари; такође и то да прости људи (сељаци, Козаци и тако даље) према тим темељним вредностима имају „природнији“
и исправнији став него цивилизовани људи; те да су слободни и независни у смислу у којем цивилизовани људи то
нису. Наиме (на томе он непрекидно инсистира), сељачке
заједнице успевају да задовоље своје материјалне и духовне
потребе из сопствених извора, под условом да их тлачитељи и експлоататори не опљачкају и не поробе; цивилизованим људима, пак, за опстанак је потребан туђи принудни рад – кметова, робова, експлоатисаних маса, иронично
названим „зависни“, јер њихови господари зависе од њих.
Ти господари паразитирају на другима: унижава их не само
то што поробљавају и искоришћавају друге, чиме одричу
такве објективне вредности као што су правда, једнакост,
људско достојанство, љубав – идеали за чијим остварењем
људи жуде јер томе не могу да одоле, јер су људи – него још
и то, чему он придаје већу важност, што живот заснован на
опљачканим или позајмљеним добрима, живот који није у
стању сам себе да издржава, изопачава „природна“ осећања и перцепције, квари људе у моралном смислу, и чини их
порочним и несрећним. Људски идеал сачињава друштво
слободних и једнаких, који живе и мисле у светлости онога што је истинито и исправно, тако да се не сукобљавају
међусобно, нити са самима собом. То представља облик –
веома једноставан – класичне доктрине природног закона,
било у теолошкој или у световној, либерално-анархистичкој форми. Ње се Толстој држао читавог живота; у једнакој мери у свом „световном“ периоду, као и после „преобраћења“. То на упечатљив начин приказују његове ране
приче. Козаци Лукашка и чика Јерошка морално су надмоћни, а такође представљају срећнија и хармоничнија бића, од Олењина у Козацима; Олењин то зна; заправо, у томе почива суштина његове ситуације. Пјер у Рату и миру
и Љевин у Ани Карењиној то осећају у додиру са простим
сељацима и војницима; исто тако и Њехљудов у Јутру једног властелина. То уверење постепено јача у Толстојевом
уму, све док у каснијим делима не засени све остале проблеме: Васкрсење и Смрт Ивана Иљича без њега су неразумљиви.
Толстојева критичка мисао без прекида се врти око те
централне идеје – супротности између природе и вештине,

истине и измишљеног. Кад је, на пример, деведесетих година деветнаестог века изложио мерила уметничког квалитета (у уводу за руски превод Мопасанових прича), захтевао је од свих писаца првенствено да поседују довољно
дара; на другом месту, да сама тема мора бити важна у моралном смислу; и на крају, да морају истински да воле (оно
што је достојно љубави) и да мрзе (оно што заслужује мржњу) у стварима које описују – да буду „посвећени“ – да задрже детињу, непосредну моралну визију, а не да сакате
сопствену природу самонаметнутом, раздирућом и увек
варљивом непристрасношћу и дистанцом – или, још горе,
намерним изобличавањем „природних“ вредности. Нису
сви људи подједнако надарени; али свако може, ако се потруди, да открије вечне, непроменљиве атрибуте – шта је
добро, а шта лоше, шта је важно, а шта је тривијално. Једино лажне – „измишљене“ – теорије доводе људе и писце у
заблуду у том смислу, и на тај начин им изопачавају живот
и стваралачку делатност. Толстој своја мерила примењује
дословно, готово механички. Тако се Њекрасов, према његовом суду, бави дубоко важним темама, и поседује изванредну књижевну вештину; али његов став према напаћеним сељацима и пораженим идеалистима остаје хладан и
нереалан. Темама Достојевског уопште не недостаје озбиљност, а његова брига је дубока и изворна; али није испуњен
први услов: он је расут и понавља се; не уме да истину искаже на јасан начин, и да онда стане. Тургењева, с друге
стране, сматра истовремено писцем који је изврстан и на
стваран, морално адекватан начин повезан са својим темама; но, он пада на другом испиту: теме су му претерано уске и безначајне – а то не могу да надокнаде никакав интегритет и вештина. Садржај одређује форму, никада форма
садржај; а ако је садржај сувише скучен или тривијалан, делу тога уметника спаса нема. Ко сматра супротно – да форма има првенство – приноси истину на жртву; и зато ствара дела која су измишљена. У целокупном Толстојевом
критичком речнику нема оштрије речи него што је „измишљено“, која казује да аутор није истински искусио или измаштао, него је само „саставио“ – „измислио“ – оно што
покушава да опише.
Исто тако, Толстој је тврдио да је Мопасан, чију даровитост је изузетно ценио, издао своју генијалност управо
услед лажних и простачких теорија ове врсте; ипак, остао
је добар писац, утолико што, попут библијског Валама, мада је можда желео да проклиње врлину, није могао да избегне да препозна оно што је добро; а тај увид привукао је
његову љубав, и против његове воље упутио га према истини. Надареност је визија, визија открива истину, истина је
вечна и објективна. Чудовишно је и неприродно сагледати
истину о природи или људским поступцима, сагледати је
непосредно јасно како то може само генијалан човек (или
просто људско биће, или дете), а онда је одрећи или је хладнокрвно искварити, ма из којих разлога; то је знак дубоко
болесне нарави.
Истина се може открити: ако је следимо, бићемо добри,
здрави изнутра, складни. Ипак, наше друштво очигледно
није складно, нити је сачињено од појединаца који су
складни у себи. Интереси образоване мањине – тако Толстој назива професоре, бароне и банкаре – супротни су интересима већине – сељака, сиротиње; свака страна равнодушна је према вредностима оне друге, или им се подругује. Чак и они који, попут Олењина, Пјера, ЊехљуКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.144–146
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дова, Љевина, увиђају колико су патворене вредности
професора, барона и банкара, као и морални пад који
им је донело њихово лажно образовање, чак и они који се
истински кају не могу, упркос славенофилским претензијама, да усвоје домаћи начин живота и да се „стопе“ са масом
обичног народа. Јесу ли исувише искварени да би икада
могли да поврате невиност? Јесу ли безнадежан случај?
Или су можда цивилизовани људи стекли (или открили)
некакве своје моралне вредности, вредности какве дивљаци и деца уопште не познају, али их они, цивилизовани, не
могу да изгубе нити да забораве, чак и кад би неким чудом
могли да се преобразе у сељаке или слободне и срећне Козаке са Дона и Терека? То је једно од најважнијих и најмучнијих питања Толстојевог живота, којем се непрестано
враћао, долазећи до несагласних одговора.
Толстој зна да лично очигледно припада тој мањини барона, банкара, професора. Он исувише добро препознаје
симптоме свог стања. Није у стању, на пример, да порекне
страсну љубав коју осећа према Моцартовој или Шопеновој
музици, или према поезији Тјутчева или Пушкина, тим најзрелијим плодовима цивилизације. Потребни су му штампана реч и сав компликовани пратећи садржај културе у којој се проживљавају такви животи и стварају таква уметничка дела, не може да живи без тога. Али од какве је користи
Пушкин сеоским дечацима, кад не разумеју његове речи?
Какву истинску корист је сељацима донео проналазак штампе? Говоре нам, примећује Толстој, да се књигама образују
друштва („то јест, чине их искваренијим“),5 да је управо писана реч подстакла ослобођење кметова у Русији. Толстој то
пориче: власти би учиниле исто и без књига и памфлета. Пушкинов Борис Годунов допада се само њему, Толстоју: али
сељацима он не значи ништа. Тријумфи цивилизације? Телеграфом му стижу вести о сестрином здрављу, или о плановима грчког краља Ота I; али каква је корист масама од
тога? Ипак, управо оне за то плаћају, и увек су плаћале; то
добро знају. Кад сељаци убијају лекаре у „побунама због колере“, зато што мисле да их трују, то што чине несумњиво је
погрешно, али та убиства нису случајна: исправан је инстинкт који сељацима говори ко су им непријатељи, а доктори припадају тој класи. Кад је Ванда Ландовска свирала
сељацима у Јасној Пољани, они великом већином уопште
нису реаговали. Па ипак, може ли се сумњати у то да управо прост народ живи на најздравији начин, неизмерно боље
од изопаченог и мучног живота богатих и образованих?
Обичан народ, тврди Толстој у својим раним образовним расправама, способан је да се сам издржава не само у
материјалном, него и у духовном смислу – народне песме,
Илијада, Библија настале су из самог народа, те су стога разумљиве свим људима, свуда, док величанствена Тјутчевљева песма Silentium, или Дон Ђовани, или Девета симфонија то нису. Ако постоји идеал човека, он не лежи у будућности, већ у прошлости. Некада давно постојао је рајски врт, а у њему је живела неискварена људска душа, како
су то замишљали Библија и Русо, а затим је наступио пад,
кварење, патња, изопачавање. Само онај ко је слеп (Толстој
то стално понавља) може да верује, попут либерала или социјалиста – напредњака – да нас златно доба тек чека, да
историја представља причу о бољитку, да материјални напредак у природним наукама или материјалне вештине уистину иду укорак с моралним напретком. Истина је управо супротно.
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Дете стоји ближе идеалном складу него одрастао човек,
а прости сељак ближе него расцепљени, „отуђени“, морално и духовно искорењени и самодеструктивни паразити
који сачињавају цивилизовану елиту. Из овог учења рађа
се Толстојев познати антииндивидуализам, а нарочито његово схватање о вољи појединца као извору застрањивања
и изопачавања „природних“ људских склоности, као и уверење (у великој мери изведено из Шопенхауерове доктрине о вољи као извору фрустрације) да планирањем, организовањем, ослањањем на науку, покушајима да створи рационалне обрасце живота у складу са рационалним теоријама, човек само плива против струје природе, затвара очи
пред спасоносном истином која се налази у нама, натеже
чињенице да се уклопе у вештачки начињене схеме, и мучи људска бића да би их уклопио у друштвене и економске
системе против којих се буни њихова природа. Из истог
извора, такође, потиче и наличје тог уверења: Толстојева
вера у то да интуитивно разумевања развоја догађаја није
само неизбежно, већ и објективно – на сву срећу – добро;
отуда и уверење да је потребно да му се покоримо: његов
квијетизам.
То је један вид његовог учења – најпознатија, најсуштинскија идеја толстојевског покрета – који налазимо у
свим његовим делима, књижевним, критичким, дидактичким, од Козака и Породичне среће до његових последњих
религијских трактата. То је учење које су либерали и марксисти осуђивали. Управо у том тону Толстој тврди да се
самозаварава и препушта џиновској мегаломанији онај ко
замишља да херојске личности одређују догађаје; сврха
његовог приповедања јесте да прикаже колико су безначајни Наполеон или цар Александар, или аристократско и
бирократско друштво у Ани Карењиној, или судије и чиновници у Васкрсењу; или, исто тако, колико су испразни
и интелектуално немоћни историчари и филозофи који
догађаје покушавају да објасне помоћу појмова као што су
„моћ“, која се приписује изузетним људима, или „утицај“,
који се приписује писцима, говорницима, проповедницима – дакле, помоћу речи, апстракција које, по његовом мишљењу, ништа не објашњавају, јер су и саме далеко нејасније од чињеница које наводно разјашњавају. Он тврди
да ми уопште не разумемо, те стога не можемо да објаснимо или испитамо, шта то значи располагати ауторитетом
или снагом, вршити утицај, доминирати. Објашњења која
ништа не објашњавају, сматра Толстој, представљају
симптом рушилачког и надменог духа, способности која
уништава невиност и води ка лажним идејама и пропасти
људског живота.
То је струја, инспирисана Русоом и присутна у раном
романтизму, која је надахнула примитивизам у уметности
и у животу, не само у Русији. Толстој сматра да он и остали, на основу посматрања простог народа и проучавања јеванђеља, могу да пронађу пут ка истини о томе како треба
живети.
С енглеског превео Иван Радосављевић
3
„O metodakh obucheniya gramoty“ (1862), T viii 137-138; „On Methods of
Teaching Reading“, E 280-282.
4
Das Fischbuch (нем.) – рибља књига (прим. прев.)
5
„Vospitanie i obrazovanie“ (1862), T viii 216; „Training and Education“,
E 296.

ПОЕЗИЈА
Драган Стојановић

ЛИПЕ, НЕБО
ЛИПЕ, НЕБО

МАРТОВСКА

Моја ће смрт бити
звездана ноћ.
Највише захваљујући теби,
прстима шваље
и који умеју с кропмиром
(он обликом поучава Бранкусија –
или учи од њега?),

Кроз онај мањи кухињски прозор
(кроз већи се види само зид,
не вреди ни гледати), кроз мањи
видим грану, приближава се окну,
неће га дотаћи, пружа се
напоредо с њим,
али приближава се, и пупи (крај марта):
бледо-ружичаст пупољак,
леп као бехар крајем марта,
значи највише што је оку дато да види,
оку и унутрашњим учитељима
и ученицима ока –
наговештај сјаја године
и акутна лепота, акутна,
акутна;
кроз прозор допирем до гране,
цвасти у доласку (– љубавница,
можда и љубавница светлости),

делом захваљујући труду
око речи, реченицама
дужим, краћим,
тим копљима, звонима, одронима,
и даље: бледо плавој, цинобер-до-мрке –
шта ту може небо, шта ће моћи? –
у улици оденутој липама;
захваљујући часу
исцртаном љубављу,
миром,
и због многих исходаних корака,
с неким,
и у самоћи.

РЕЗИМЕ (МАКАР И ОДЛОМАК)
... сагласно језеру
којем сам изабрао да се покоравам,
сагласно одразу старих стабала
у води довољно дубокој да их усини,
сагласно оном Далеком, тако блиском,
и сагласно умору у себи
који зна стазу, који зна
зашто је прогажена,
сагласно камичцима-лакоћи по њој,
у једну реч: сагласно запту
којим ме држи у бледом јутру (крв струји, разноси
кисеоник),
и сагласно сенци,
све дужој,
све дужој...

и безбројне црне мисли по књигама
свих врста, фаворизоване
на разне начине,
чине ми се невредним пажње,
чувања, разраде
(а стално стално траже, сатерују).
Мартовски пупољак
леп као пупољак крајем марта.
Тих. Пријатељ окна.

20. 6. 2012. / 22. 6. 2012. / 26. 6. 2012.
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ТЕМАТИ
ЖИВА АНТОЛОГИЈА ФРАНЦУСКЕ ПОЕЗИЈЕ (2)
ОД XI ДО XX ВЕКА

РЕНЕСАНСА

Лионски песнички круг
Морис Сев
[1500–156?]

ДЕЛИА, УЗОР ЧИСТЕ ВРЛИНЕ
XV
Ти учини да овај Век шкрти,
и слеп за све што још има цену,
злу похлепу одлучно усмрти
припремивши срећнију промену:
већ не мрзећ врлину отмену
хвалоспеве достојанству сплета.
Тобом побеђена, та Звер клета,
док над Светом лебди јој зла сена,
склупчаће се испред твојих пета,
јер једино ти си савршена.
XXIV
Засењено одблесцима златним
Око тмину види сред поднева:
мада на сјај привикне се затим
ипак стрепи од вишњих огњева.
Ал’ ја понад којега огрева
та сва твоја, и једина светлост,
која прву засени ми чедност,
својим нежним зраковима дивним,
вечно своју поклањам ти верност,
јер ја да те обожавам живим.

Пернет де Гије
[1520–1545]

КАТРЕН
Да се смилим њему што ме сили
ја не тражим спаса од те силе,
јер кад му се моја патња мили
умилна сам крај среће му миле.
/12/

ПЕСМА О ДАНУ
Ја сам Даница,
ви, Пријатељу, Дан,
тè сад тамница
није овај стан.
Волети ноћ то свакако нећу
јер она грех носи и несрећу:
ал’ ваша бићу
то осећам добро
јер у вашем бићу
лежи све добро.
Ту где мрак згрне
уокруг само
појаве црне
страх осећамо;
ал’ још могу уживат у тмици
од љубави своје љубавници:
ал’ те сласти
лудог плама
немају власти
сад над нама,
јер нам се чини
да почивамо
тек на Врлини
и тако само,
јер моћ може скрити убиство,
али не дан, кад обасја чисто
то што ноћ крије
чинећ сто зала,
и што нам није
никад мир дала.
Ноћ храни рàда
леност, што штети,
а дан нас рāда
корисног сети.
О срећни дане, тебе цени
она која боравећ у сени
увек се брине
дà свима дā сјај
које црне тмине
гурнуше у крај!
А кад ми сија
тако срећан Дан
ући ћу мирнија
у тај лепи стан.
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Избор и превод Коља Мићевић

Лујза Лабе

[1521–1566]

СОНЕТ III
О све жеље, о надања пука,
тужни дашци и сузе што теку
стварајући тако многу реку
којим очи извор су и лука!
О грубости, о дела злогука,
ти погледи у светлост далеку,
прве страсти које срце пеку,
зар ми желе задати још мукā?
Ако Амор мене ранит хтедне
луком, огњем и тоболцем стрела,
одустаће – што не чини често:
Јер тако сам уништена цела
да сад више ни рàд ране једне
на мом телу неће наћи место.

Понтис де Тијар
[1521–1608]

СЕКСТИНА
Док се Фебус зноји целог дана,
ја се грчим сред мукā и чамā:
а под Фéбом тешка ноћна тама
не ублажи самоћу мог стана:
тако стално све за љубав миле
мрем трпећи вечне патње силе.
Зар, вај! вечних успомена силе
трпет, све због тог часа и дана,
кад угледах лепе очи миле:
јер отад ме сколи само чама,
кад без среће остадох, и стана
љупког дана, и пријатних тама.

Срећна Срца, драга вам је тама,
времена мрачне и вечне силе,
што дуже сред љубавног стана:
а ја сам се током целог дана
надам да ћу, после дугих чама,
хранит очи дражима те миле.
Али, када видим Сунца миле,
сав обасјан сред понорних тама
свом се раду вратим, и сред чамā
своје мисли тражећ њене силе:
која сваки час ноћи и дана
у мог духа шкољки нађе стана.
Вај! нигде ми другог нема стана,
тако патим због тебе зло миле:
јер горим ли и мрем целог дана,
сузама ме купа ноћна тама,
видећ твоју строгост пуну силе
што сред вечних убија ме чама.
Неутешна, о Душо, сред чамā
жељна изван свога смртног стана
у нов живот пун вечите силе,
да л’ би хтела патит с друге миле?
Још се надај, још: јер из тих тама
освануће јутро лепшег дана.
Нек, о сјају дана, моја чама
нађе стана што пре покрај миле:
мењај боју мојих болних тама
у ту светлост пуну вечне силе.

Плејада
Жак-Пелетје ди Ман
[1517–1582]

ШЕВА
И док боји чудо зоре
руб нашега неба горе,
из те исте тачке, шева
док се слаби зраци боре
с тамом, милим гласом пева.
Све што бива дан сјајнији
и њезин је глас јаснији;
и изгледа да све чини
да звук пушта што трајнији
здравећ сунце у висини.
Она, у крилу зефира,
дивна, захвата све шира

пространства и крик зла лишен
љупко лечи од немира
душе, боље но ја пишем.
Нек Јунона исти дише
зрак, и брине око кише,
она своје место има
и цвркуће све то више
сем кад дође снежна зима.
А она и онда поје
док опрема гнездо своје,
те песме јој тако слāде
да свак рек’о би да то је
сва храна за њене младе.

Шта сниш, Дỳше, спутан и пун мрака?
Зар ноћ волиш што те овде среће
кад смеш летом у висине веће,
јер ти имаш своја крила јака?
Тамо сласт је коју свако жели,
тамо мир је створен за свет цели,
тамо Љубав са чарима правим.
Тамо, Дỳше, што на Небо летиш,
Идеју ћеш лепог да осетиш,
коју овде на Свету ја славим.

Пјер де Ронсар
[1524–1585]

У подне, из бездна плава
где вид прати је бадава,
нагло се к’о клупко немо
све до земље одмотава,
тè је начас не чујемо.

ОДА МОЈОЈ ДРАГОЈ

Жоашен Ди Беле
[1522–1560]

ВЕЈАЧ ЖИТА ВЕТРОВИМА
Вама, лако стадо,
што на крилу радо
свим светом лутате,
и звиждећи мило
тамно зеленило
благо љуљушкате,

Хајдемо, драга, видет сад
да ли та ружа чији склад
угледа новог дана цик
сачува, док се спушта мрак,
одежде рујне набор лак
и је ли свежа као твој лик.
Вај! погледај за један трен,
драга, тај лепи изглед њен,
вај! вај! где губи своју моћ!
О, Природо, ти мучиш свет
кад и овакав један цвет
у зору рођен мре пред ноћ!
Стог, драга моја, мене чуј,
док твог живота траје руј
и среће док ти блиста час,
бери, о бери млади сјај:
старост ће као и цвет тај
стамнити твога лица крāс.

Нудим те љубице,
крине и крунице
и све руже нове,
те предивне руже
што свеж мирис пруже,
и зумбуле ове.

ПОСЛЕДЊИ СТИХОВИ

Својим дашком благим
расхладите затим
дол и поља плодна
док ја држим сито
вејућ своје жито
у врелини подна.

Имам још тек кости, као скелет стојим,
мршав, дрхтав, мртав, трпим бол све јачи;
без милости стрелу смрт на ме откачи,
својих бледих руку помало се бојим.

CXIII
Ако је живот тек дан без знака
у Вечности, ако нам пролеће
кỳпи дане и вратит их неће,
ако смртна на Тлу ствар је свака,

Аполон и син му, ти лекари, својим
издаше ме знањем; нема спаса, значи!
Збогом, мило сунце, мој поглед се мрачи,
ја силазим доле да се с мраком спојим.
Који мој пријатељ, видећи ме свела,
не дође жалостан љубећ ме сред чела,
тешећи ме тако погледима немим
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И бришућ ми сузе склопљене у тузи?
Збогом, пријатељи! Збогом, мили друзи!
Ја одлазим први да вам место спремим.

Оливије де Мањи
[1530–1561]

О СВОМ БОРАВКУ НА СЕЛУ
Мала башто, мало село,
мали гају, мало врело,
и брежуљци са свих страна,
где сам слободан, весео,
како живет бих желео
и умрет сред вашег стана!
Мада ваше цвеће, жита,
стабла, нису од гранита,
попут двора велелепних,
овде нађем такву срећу
да је, и то крити нећу,
за божанску дао не бих.
Јер ма куд да с књигом кренем,
ил’ се као у сну пренем
због ока што ми пали груд,
ил’ док певајући шећем
у свом болу и највећем
нађем спокој сваки пут.
Ипак када дође тренут
да морао будем кренут
са самотних ваших стаза,
одлазећ у туђе краје
с надом да ће да ми траје
глас, к’о судба што предсказа;
О девице – срце жарко! –
свих планина тих чуварко,
ако стављах ти ò раме
лук, тоболац и сноп стрела,
венац цвећа око чела,
и певах ти хвале саме:
Учини да брзо затим
на та места ја се вратим
где си ти, да опет могу
да угледам нимфе дивне,
и да многе вијем химне
с тих олтара ти до ногу!
Али и ако се вратим
ил’ туђином пут наставим,
сећаћу се сваког дана
те баштице, тога села,
тог гајића, тога врела,
и брегова са свих страна.
/14/
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Етјен Жодел
[1532–1573]

МОЈОЈ МУЗИ
Знаш, о вајна Музо, о Музо самотна,
знаш заједно са мном да чар твога поја
за друге је исто што песма срамотна.
Знаш да све што више трошим блага своја,
красећ моћницима незахвално име,
да нам је све мање наде и спокоја.
Знаш да људи само с наклоношћу приме
оног ко је мајмун, и да је истина
смождена под петом страхоте и зиме.
Знаш да нико не зна где лежи Милина
мада је свуд траже; уму, што се слама
жудњом – несрећа је путања једина.
Знаш да и врлина, последњи спас нама
од ноћи, свој живот у ноћи проводи,
живећ тек од себе, глува, слепа, сама.
Знаш да онај који као да јој ходи
мрзи је у ствари, и да лице наше
скри се благом коме наше срце шкоди.
Знаш да неразумног ласкавци прозваше
мудрацем; ал’ он је као риба права
што на жалу гута мамац смрти страшне.
Знаш да многе често звук један успава
ласкањем; ал’ авај! таквим не помажу
ни мишљења кратка, ни песма, ни слава.
Знаш да теби неће пажњу да покажу,
јер роб наклоности и правда је сада,
и да су најјачи ти што, бедни, лажу.
Знаш да мудрост нема пажњу што јој спада,
и да свуд се сматра да срећно потомство
младом је човеку залог сваког рада.
Знаш да све што више, ништећи се просто,
служим врлинама да им патње блажим,
ја све више падам у мрачно им ропство.
Знаш да нисам миран пред сновима лажним;
ти познаш то срце, кад жељан признања
ја морам свом снагом опроштај да тражим.
Знаш како је моја упорност све мања
кад ме нападају, и, противно себи,
кад морам да клечим пред челом незнања.

Знаш кад неки кнез би и био склон теби
да ласкавац подли смејаће се свуда
жељан да за своју лаж те употреби.
Знаш да нам на крају од песничког труда
остану једино милозвучне речи
фарсер, римотворац, чудознанац, луда.
Знаш и када напор улажем човечји
у послове, распре, путовања, части,
да властити углед при томе ме пречи.
Речју, знаш које су те завидне страсти
што у срцу моћних могу бити сила,
и да из презрења увреда ће расти.
Али знаш такође (залуд си се била
у разуму моме целог свога века,
свакој жаркој жељи поломивши крила),
Знаш то да врлину награда не чека
ни од ког сем од ње, да врлина права
истински је залог врлога човека.
Нек она, стог, моје жеље усмерава,
да властита река читавог ме пени,
и да у мом огњу пламти моја глава.

а смрт црну боју сли на рујну усну
гасећ завек његов лак уздах сред мира.
По сну дугом човек пун је одлучности
да иде на Суд, на Двор, и у рат такође;
смрт под плаштом, у ковчегу, у тлу глође
и, разорна, трē мишиће, тело, кости!
Сунце и сан, скоро два имена иста,
истих чари; једно вама даје живот,
друго пречи да вам не измакне сирот
док развија над њим своја крила чиста.
О мили сне, сило Божја непорочна!
Боље место ниси мог’о од постанка
наћ к’о ту, јер има та душа божанска
свој стан у глави, свој прозор у оч’ма.
О, не напуштај ме, сне, већ кад час куцне
сваке ноћи капке ти затвори стог сāм
мајци и с њом мени1; да последња ноћ нам
не успе надуго затворити сунце!
Нек завек тишина буде тако света
одани претходник твог благог присуства;
да моћ твоју тако поштује ноћ густа,
да леп твојом вољом ладолеж процвета.

А не подлегнем ли никаквој промени,
желим да Истини будем најзад предан,
и да моје благо скупља се у мени:
Никад јавно мнење неће бит мој ђердан.

Катрин де Рош
[1542–1587]

ПОРЕЂЕЊЕ СНА И СМРТИ
Разлика је знатна измеђ’ сна и смрти,
мада обоје су слични у суштини;
једно користи нам, друго штету чини,
од једног се мили, а од другог дрхти.
Нека мртва студен слазећи кроз мозак
узрок је сна, нека пламена грозница
узрок је мрења, и у дно гробницā
ставља нас кад дух се стопи као восак.
Сан протиче сејућ ружā и кринова
лепе нежне црте пријатнога лика,
а смрт страшна, усред мрачнога ходника,
уз ужасни ковчег к’о да их прикова.
Сунце расипљући рој малих зефира
благо дрàга тога на лежају у сну,

Ги де Пибрак
[1528–1584]

КАТРЕНИ
Са освитом и твој дан почиње,
хвалећ Вечног имена свет склад;
и вече још, кад завршиш свој рад,
благосиљај тако све године.
*
Што мниш да је човек, човек није;
то је затвор у који је стављен,
то гроб му је у ком је сахрањен,
шкрипав кревет где кратки сан сније.
*
Победит се, највећа победа!
Свак код себе има душманина,
ал’ кад умом свлада сва зла њина,
може славу вечну да погледа!
*
Ако пријатељ те кад увреди,
против њега одмах се не љути:
прво треба његов разлог чути,
па тек онда свађа нек уследи.
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Севол де Сент-Март

Жан де Ла Сепед
[1550–1622]

[1536-1623]

ОДБРАНА ПЕСНИКА

ПСАЛАМ CXXIX

Мислим као и ви, људи,
да сви песници су луди.
Ви сте против поезије?
Свака луда песник није.

Из дубоког бездана свих беда
којим ме твоја праведност преда,
вапим те, Боже: чуј мој крик вајни.
Слушај ме, о свемоћни Господе,
нек ме твоје речи ослободе,
несносан је тај терет очајни.

Жан Воклен де Ла Френе
[1536-1605]

ИДИЛА
Аморе, ћути, ал’ узми лук!
Јер срна ми лепа и дивља
ноћу и јутром, кроз гаја мук,
мине низ пут између шибља.
Ево јој пута! ох, ево ње!
Право у срце управи врх,
и леп циљ не промаши, не,
да се заустави њен трк!
Авај! ти баш си биће слепо!
Груби, место ње ја сам жртва.
Слободна оде; њој је лепо;
ал’ вај! моја је рана смртна.

БАРОК
Гијом де Салист Ди Бартас
[1544-1590]

ИЗ СПЕВА „СЕДАМ ДАНА“

Кад измериш све људске заблуде
да л’ ће ико праведан да буде?
Ко поднеће праведност Господа?
Сносим ипак све те муке разне,
знам да опрост слéди иза казне,
да, пре смрти, ти ми милост пода.
Пошто милост само ти познајеш
(милост коју штедро нам подајеш
као Отац сину), ја те молим:
нек ме твоја милосрдност слуша,
јер у пропаст срља моја душа
окружена душманима холим.
Нек од зоре, па све до сумрака,
нек од ноћи до јутарњих зрака
Израиљ се у Господа нада:
јер Храм његов краси милосрђе,
Он ће платит грехе људске рђе,
Он ће спасит Сион од напада.
Слава Богу који то све схвати,
слава Сину који то све плати,
слава Духу што вале узбуни.
Та првотна слава најсјајнија
без престанка вечно ће да сија
уз поноре што тмине су пуни.

КОЊ
Ход му чврст и силан; његов кас
се чини
као ласта небом и лав у долини;
а одважна трка брза му и смела
к’о баскијски џилит ил’ московска
стрела.
Тај коњ плаховити, пуштених кајаса,
мамузан у бедра, те истога часа
опушта тетиве, сам себи измиче.
Низ низију њишти; одмиче, дотиче
ваздух испред себе; усред ковитлаца
под копита своја модре бразде баца,
смањује долину и пред оком нàгли
неспажен тонући у ливадској магли...
/16/

Агрипа д’Обиње
[1552–1630]

ИЗ ЗБИРКЕ
„ХЕКАТОМБА ЗА ДИЈАНУ“
Скршен од ветрова и вирā,
са смрћу вечни саучесник,
и савладан од бура бесних
пуних душманā, лажи, жбирā,
Стрепећ од речи и додира,
ја без пиштоља никад не сних,
љубав ми дā да будем песник,
а стихови би хтели мира.
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Драгано мила, о опрости
што песме ми се плаше злости,
војникā, туге, неспокоја;
Јер откад љубећ знам за ваје
нек осете и оне, к’о ја,
прах, барут, фитиљ и очаје.

Филип Депорт
[1546–1606]

СОНЕТ О ИКАРУ
Икар је ту пао, јуначина млада,
што за лет висином би храбар доста!
Ту је пало тело што без перја оста
да му срца мушка завиде због пада.
О надмоћног духа пресрећног ли рада
који увелича једна сметња проста!
О срећног ли краха пуног задовољства
којим побеђени векове савлада!
Тај пут нови није збунио му младост;
моћ му је требала, али не и храброст;
најлепша је звезда сагорела њега.
Умро је за подвиг узлетевши горе;
небо би му жудња, а гробница море:
лепше ли намере, скупљег ли ковчега?

Жан де Спонд
[1557–1595]

ЉУБАВНА ПЕСМА
Како да живим кад далека
лепота ваша сад је мени?
Зар као блудна душа нека
у бездану где мрак се пени,
што чека дршћућ од немоћи
тек дан у коме смрт ће доћи?
Свуд видим сенке бесконачне,
небо је пуно црне боје,
сјајни су дани ноћи мрачне,
ноћи су Пакла очи моје;
чак Пакао што црн се чини
диван је, према мојој тмини!
Свет овај препун неспокоја
што око мене све се мења –
то је самоћа страшна моја
сва пуна мога узбуђења,
а благи живот прели сена
јер оте га одсутност њена.

Топим се као восак врео
уз ужарени врх угарка,
и кад бих од вас поћи хтео
знам да је моја жеља жарка;
ал’ што та ватра бива већа,
вај! то се љући бол осећа.

Старице, мој Амор није лỳда
да жељама вас својим краси.

Ја, лепа моја, стварно гинем,
а незнатни ми душе део –
то тек мој дух је веран и нем
којим бих је заштитит хтео;
све остало што увис лети
тек оставља ми Говор клети.

Моје вас слуге оставише;
а ако се љуби усред пакла
љубљена нећете бит више.

Говор, вај! којим могу казат
да дошао је час несреће,
да плашити се морам најзад
да она никад проћи неће,
и да за жалне дане моје
никакве међе не постоје.
Мој Боже! Каква неизвесност
извесним злима мене плени,
и како спасоносну светлост
далека драга не да мени!
Зар осетити нико неће
мучење што је од мог веће?
Мирна, у сени своје луке,
душа ће моја одгурнута
кроз буре смрти и јауке
да упути се и да лута,
али брод њен ће верност бити,
а нада звезда што је штити.
Док буду текла доба клета
глас уздисаја мојих честих
што вашем уху само смета
ту напокон ће благост срести,
и ма шта било тад од мене
ви чувајте бар успомене.
Кад повратите мени тада
са задовољства изгубљена,
сву неизмерност мртвих нада,
сва блага залуд пожељена,
где у сласт ће се присутности
слити горчине одсутности.

Франсоа Менар
[1582-1646]

ЕПИГРАМ
Зашто с толико пуно труда
чешљате своје лажне власи?

Ток летā који злу смрт спрема
створи вас ружном, тè сад нема
никог ког ваша моћ би такла.

[1601–1655]

Пјер Матје

ЛЕПА ПРОСЈАКИЊА

КАТРЕНИ О ЖИВОТУ
И СМРТИ
Рођени да мремо и мремо рођени
да бесмртни живот најзад упознамо:
стог смрт пре нег живот волети морамо,
јер од смрти смо смрћу ослобођени.
*
Свет је једно море; а галија живот;
време је хридина; нада, лука веља;
срећа, то је ветар; силна бура, жеља;
а човек робијаш ком смрт је врт сирот.
*
Време је к’о ветар, к’о бујица тече,
пролази и шта ту спречити га сме;
мни, ваљајућ ко зна какве патње вечне,
да престав да живи престаће да мре.
*
Као зора, смрт је заточница дана
где сунце без станке и заласка блиста:
неће се залутат кад је светлост знана;
ко иде по дану ноћ му неће ништа.

[1600–1650]

СОНЕТ
Пун и дебел у сопчету
као буба у чахури
клешем облик том сонету
што се на наш ташт сјај дури.
Чему велик двор и поље
где се не видимо просто!
Кад научићемо боље
да наш промеримо простор!

обухватим је с руке две;
и, ако смем рећи бар то,
бог сам који испуња све.

Тристан Л’Ермит

[1583–1621]

Шарл Вион Далибре

У тој рупи сāм при свећи
ја сам срећнији и већи
нег да настањујем царство;

О, како чари што су ловор
за красно ово лице дечје
супротност јесу за њен говор
и њеној беди противречје!
Тај чисти понос сиротанке
прикривен испод хаље сиње
показује нам перле танке
као из дијамантске скриње.
Очи јој сјају као сафири,
а њена коса што се шири
открива благо непознато.
Због чега њене усне моле
кад расуће се одмах злато
чим спусти своју главу доле!

КЛАСИЦИЗАМ
Пјер де Корнеј
[1606–1684]

СИМЕУНОВА ХИМНА
Најзад, твој савет слéдећ свети,
ја идем и свој пут сад знам,
Боже, а моја душа лети
ту где је чека Абрахам.
Ти спасао си, препун хвале,
те очи моје сваког зла:
оне су твој лик угледале
и то је за њих срећа сва,
Твој узвишени лик пун славља,
у коме живи среће сплет,
и који се понекад јавља
да угледа га цео свет.
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Светлошћу овом треперавом
осветљен биће добрих стан,
и неупоредивом славом
твој народ биће овенчан.
Нек живи Отац, узрок свему,
нек живи Син, и с њим Дух свет!
Певајмо вечну хвалу њему,
славимо га док траје свет!

Пол Скарон
[1610–1660]

ЕПИТАФ
Овај који овде спава
беше човек милостив;
живот му смрт беше права
често док је био жив.
Путниче, који ту ћеш проћ,
нек ти корак не одзвања,
јер ево то је прва ноћ
да сморени Скарон сања!

Жан де Ла Фонтен
[1621–1695]

ЦВРЧАК И МРАВ
Цврчак, што је цело лето
песму сплет’о,
откри да је лишен свега
кад северац дуну с брега.
Невоља га тешка схрва,
нигде мухе нити црва.
Пође тад да своју беду
каже Мраву свом суседу,
молећи за неко зрно
да преживи време црно
док не никне трава густа.
„Платићу вам до августа,
моју зверску реч имате,
и дуг главни и камате.”
Мрав никоме зајма не да;
једина је то му мана.
„Где бесте за топлих дана?”
рече том ког мори беда.
„Дању, или ноћ док пада,
опростите, ја сам пев’о,”
„Певали сте? е па ево:
заиграјте мало сада”.

/18/

Клод Ле Пети
[1638–1662]

ИЗ СКАНДАЛОЗНЕ ХРОНИКЕ

XVIII СТОЛЕЋЕ
Алексис Пирон
[1689–1773]

ПАРИЗ

ЕПИТАФ

Обојмо ту стару тврђу
живошћу и дражи киста;
да за све што у њој блиста
пронађемо реч што грђу:
не штедимо лепи Париз
ком се смејем у тај пар из
самог срца његовога;
а спаси л’ га од тог неко,
реци храбро, Музо строга,
да ти је то глупан рек’о.

Ту спи Пирон, нико велик,
што не би ни академик!

ДВОРЈАНИ
Види Господу у шетњи
у том Двору, уз нас јесу,
хоће ли твом избећ бесу?
Погледај како су спретни?
Ти шпијуни племенити,
пансионā никад сити,
који свуда шире вести,
ни сам не знам шта им ваља;
како на њих да се жести?
Ту су на тлу близу Краља.

КРАЉ
О опипљивој тој грађи
ћутимо; таква је она:
кад видиш Луја Бурбона
на задња врата изађи;
то је врло частан Владар;
ко га је увредит кадар
на његовом, ће да цркне!
Мене друга мис’о глође:
ако старши је син Цркве
Мазарен му к’о род дође.
Монарси су дугих руку,
ухвате нас не трчећи,
и не воле водит већи
разговор о словā звуку;
Бог нас чув’о таквих јада,
нарочито ту и сада:
ловори су ту јалови…
Јер ако су – знај док журиш –
њему људи што градови,
зграбиће и нас на јуриш.
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Франсоа-Мари Аруе де Волтер
[1692–1778]

ЕПИГРАМ ПРОТИВ
ЛЕФРАНКА ДЕ ПОМПИЊАНА
Да ли знате што је Јеремија
плак’о горко више деценија?
Јер као пророк у својој свести
знàде да ће га Лефранк превести!

ЕПИГРАМ ПРОТИВ
ЕЛИЈА ФРЕРОНА
Једног дана у природи
змија угризе Фрерона:
шта мислите да се згоди?
Од уједа цркла је она.

Венсан Арно
[1766–1834]

ЛИСТ НА ВЕТРУ
С гране своје откинут,
јадни листу сув и жут,
куд идеш? – Не знам ништа.
Вихор скрши храста врх
јединог ми упоришта.
Отад нестални ме прх
зефира и северца
на све стране односи
пољаном и по коси
планинској, попут перца.
Идем куд ме ветар носи,
без страха, без поговора;
идем куд све ствари круже,
куд иде и лист руже,
и лист бујног ловора.

Андре Шеније
[1762–1794]

Ако Небо жели да мачем ил’ копљем
не осветлам руку клету,
у мастило и јед мач други натопљен
још може послужит свету.

Жан-Антоан Руше
[1745–1794]

ЗА МОЈУ ЖЕНУ, ЗА МОЈЕ
ПРИЈАТЕЉЕ, ЗА МОЈУ ДЕЦУ
Немојте се чудит, очи мојих милих,
што трак туге мрачи црте на мом лику;
док вешта оловка црташе ту слику,
ја чеках стратиште, и на све вас мислих.

РОМАНТИЗАМ
Шарл-Ибер Милвоа
[1782–1816]

ЕПИТАФ ЗА***
Ту спи драга своме драгоме отета;
Небо к себи позва њу.
Драж, врлине, младост, моје срце, сета,
све је ту.

Марселина Деборд-Валмор
[1786–1859]

МОЈА СОБА
Соба ми висока,
према небу мост;
луна бледог ока
озбиљни ми гост.
Шта сада из трема
значи звона звон?
Не, никога нема
ако није он!
У миру свог кута
везем цвећа сплет;
мада нисам љута
у души ми сèт;
видим како језде
облаци низ свод;
видим лепе звезде
ал’ и буре ход.

Алфред де Мисе

Спрам мојега крила
наслоњаче сен:
његова је била,
наша један трен:
дугачка јој врпца
свија наслон нем,
док она мре, грца,
као ја што мрем.

[1811–1857]

ТУГА
Изгубих живот свој и снагу
и пријатеље и ведрину;
изгубих ону част једину
што духу мом дā веру благу.

Жерар де Нервал

Кад сусрео сам ја Истину
привинух је за своју драгу;
кад схватих је и видех нагу
већ осећах сву мучнину.

[1808–1855]

ЗАТВОРСКА ПЕСМА
У Пелагији Светој1,
тој тамници клетој
где, санен и тужан,
ја сам сужањ,

А ипак вечна све је више
и сви ти што је осетише
заборавише све полако.
Бог збори, одговорит треба.
Једина радост испод неба
беше ми што сам каткад плак’о.

Нити трава клија,
нит се чардаклија
дуж гвоздена плота
нежно мота!

ПАРНАС / БОДЛЕР
СИМБОЛИЗАМ

Птицо кроз висину...
Ти, вихре, што мину
врх уског обзора
мог прозора

Теофил Готје
[1811–1872]

ХИПОПОТАМ

Где не сјају зраци,
донеси и баци
изнад моје главе
стручак траве!

Хипопотам трбушасти
настањује Џунгле Јаве,
где ричу, уз брлог тмасти,
многе звери с пуно страве.

Нек долети мени
лист један с јесени
као цветна хвоја
у сто боја!

Боа сикће, сва се стреса,
тигар пушта страшне гласе,
бивол фркће препун беса,
он спи или мирно пасе.

Да ми душа празна
наслути и сазна
да ван места тога
има Бога,

Не брину га копља тешка,
крај њег човек проћи може,
и мецима он се смешка
што одскоче с тврде коже.

И да бар у трену
видим драж зелену
пре него по тлима
падне зима.

Ја сам као Хипопотам:
штићен својим уверењем,
к’о оклопом њим се смотам,
пустињом се моћно пењем.

1. Света Пелагија, озлоглашени париски
затвор, један од изума Француске револуције.
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Луј-Ксавијер де Рикар
[1843–1911]

ЛЕПТИРИ
Мало листова, зелен венац,
чине круг у ком је стала
млада ружа полуотворена,
посуда мала од корала.

до блудећег неба твог анђелског ока
хрли, као уздах верног водоскока
што нàгли у Плавет кроз врт жалостиви.
– У гануту Плавет Октобра што сиви,
који врх басенā своју немоћ гледа
и пушта на мртву воду где смрт бледа
лишћа ветром блуди, дубећ бразде
хладне,
да жутога сунца зрак дугачки падне.

Жил Лафорг
[1860–1887]

ЈАДИКОВКА – ЕПИТАФ
Та Жена
тражена:
ох! живи
дозиви!

Латице њене плаве красе
седеф и руј поред жбуна,
тако да личе на таласе
свежег кāда ког је пуна.

ПЕСМА ИЗ ЗАТВОРА

Видиш ли, како тој ружи
ширећ крила све изнова,
лети и около ње кружи
чило јато лептирова.

Небо је поизнад крова
све плавље, тише!
То дрво поизнад крова
гранчицу њише.

Плеше, гле,
и врлуда
једна луда!

Тако, да би ми било знано
пјанство у ком се плоте
моје жеље трепте стално
– Стално, око твоје Лепоте.

Док у небу звона ова
лагано поју,
на дрвету птица ова
пева бол своју.

Мир свуда...
А он, где?
То је све.

Шарл Бодлер
[1821–1867]

ЕПИТАФ
ЗА ЈЕДНУ ОСУЂЕНУ КЊИГУ
Читаоче, благ и сретан,
опрезан и пун човештва,
баци књигу где се смешта
живот разуздан и сетан.
Не доби ли дар известан
од Сатане, краља вешта,
баци! Схватићеш којешта,
ил’ мислићеш да сам штетан.

Пол Верлен
[1844–1896]

Мој Боже, ту живот стиже
тих и пун склада.
Овај мирни жамор стиже
из блиског града.

ДАШАК

Шта учини ти, пун гриже
и неспокоја,
где мину, о ти пун гриже,
младост твоја?

Ни виђен ни знан
ја сам мирис сав
и жив и мртав
поветарцем гнан!

Жермен Нуво

Ни виђен ни знан,
геније ил’ случај?
Тек стигох на дан
а већ свему крај!

[1851–1920]

ЈУТАРЊЕ ЋАСКАЊЕ
У КРЕВЕТУ

Ал’ ако, без имало страха,
смеш да понором вид упреш,
штиј ме, да ме волет умеш;
Радознала душо плаха,
и која сниш рајске куте,
жали ме!... Ил’ проклећу те!

Стефан Маларме
[1842–1898]

УЗДАХ
Мој дух до твог чела где, о сестро сāна,
спи јесен мрљама риђим попрскана,
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Преливи
пресиви,
ал’ сена
клавсена!
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ОН: – Млада
пица
хица
рàда
сада!
ОНА: – Тмица
с лица
пада!
ОН: – Јест
жестоко!
ОНА: – Ниже!
Око
жиже!

Пол Валери
[1871–1945]

Ни читан ни схваћен?
И духу најјачем
какве омашке све!
Ни виђен ни знан,
голих прса сан
измеђ’ кошуље две!
1. Француски наслов гласи: Le Sylphe, што
би се могло сачувати и у преводу. Овај
превод посвећујем Рашку Димитријевићу.

ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ

НАЈБИТНИЈЕ ОСТАЈЕ ИЗВАН РЕЧИ
Са Михајлом Пантићем разговарао Милета Аћимовић Ивков

За вашу прозу се може рећи да рачуна са наглашеном поетиком наслова, довољно је рећи Хроника собе или Новобеоградске приче. Осим што се лако памте, ти наслови сигнализују смисао слике света која се у вашим
причама обликује. Па да поченемо од наслова, како сте
дошли до Ходања по облацима?
Да, уколико погрешите у наслову, погрешили сте у свему. Не бих, међутим, могао рећи да је у давању наслова удео
рационалности већи од ирационалног момента, када се оно
о чему месецима и годинама мислите једноставно сажме у
две или три речи. Наслов се, ма колико зависан од рационалне контроле, дакле, од поетичког предумишљаја, у мом
писању барем, често наметне сам од себе. У њега се сабије
све оно о чему се у књизи говори. Овај ми је пао с неба, вишим случајем. Док сам размишљао и размишљао о томе како да насловим књигу коју сам приводио крају, једног дана
је у градски аутобус којим се свакодневно возим ушао неки
младић са мајицом на којој је писало „корачање по облацима“. Хвала лепо, рекао сам у себи, у том муњевитом трену.
Кад на нешто дуго мислите решење покупите на улици, у
аутобусу, милисекунд пре буђења или заспивања. Приче из
моје нове књиге доследно говоре о јунацима који би хтели
или су хтели да буду нешто друго од онога што јесу и да буду негде другде од места на које су животом осуђени. Метафорично, желе нешто немогуће, да ходају по облацима.
И када се пређе тај пут у писању, када се заокружи и
овери печатом наслова, можете ли се окренути уназад
и видети како заправо настају ваше приче, и ваше књиге прича.
Нисам склон било каквом освртању, мада се може рећи да писање посведочује путању којом сам прошао. Али,
када је прођем, чему освртање, не видим у томе никакав
смисао. Мислим углавном о ономе што ме чека, што ће
уследити, или неће, само писање одгонетнуће ми ту загонетку. Једноставно, пишем онако како ми живот доноси,
ослушкујући свет и гледајући око себе. Сад, после толико
година писања прича, знам да имам неки унутрашњи, природни ритам, који ми каже да се морам променити да бих
написао нову књигу. То иде прилично споро, корак по корак, с тим да са сваком новом причом освајам неки простор за који интуитивно знам да је важан и мени и другим
људима, а писање ми помаже да га освестим и осветлим. У
Ходању по облацима, осим опсесивних тема, какве су љубав, бол, Нови Београд, неспоразуми и односи међу људима, посебно ме занимала мисао која је својствена средњем
добу – да ли смо живот који је остао иза нас могли прожи-

вети на неки други начин? Не толико испуњеније, колико
ведрије и срећније. Изгледа да је одговор негативан, не зато што то нисмо хтели, него зато што нисмо до краја господарили сопственим животима. Сви јунаци моје књиге,
без обзира на то ко су и шта су, потајно или стварно желе
или су желели да макар на трен буду неко други и на другом месту, али им то није било суђено. Остало им је да маштају о томе да ће, једном, ходати по облацима.
Књижевности има све више, али је књижевност све мање друштвено значајна. Како гледате на ту чињеницу?
Почели сте да се бавите писањем у једном другачијем
добу које се трагично урушило, јер је паду било склоно,
а сада се углавном бавимо оним што нас је у међувремену задесило.
Баш је лепо то што се у писменијем делу популације, а
реч је махом о онима који се служе компјутером, мање-више сви баве неком врстом писања. Не видим ништа лоше
у томе. Дошло је, очигледно, „Миљковићево време“ када
сви пишу песме. Квака 22 је у томе што их мало ко чита.
Бугари имају дивну изреку коју често цитирам студентима:
„Кад хоћу да прочитам неку добру песму, седнем па је напишем“. Са унапређењем технологије, што није синоним за
раст опште културе, напротив, односно са променом начина живота који подразумева вишесатно седење пред компјутером, човек има и више могућности: рецимо, да игра
игрице, да се дописује на Фејсбуку или Твитеру, да у зависности од личних афинитета посећује различите сајтове,
преснимава музику, филмове и књиге, да чита и пише блогове и да то што напише одмах постави на мрежу. Уредници, рецензенти, лектори, коректори, дизајнери, издавачке
куће више нису потребни, све то делује некако старомодно
и ограничавајуће… Шалу на страну, ми живимо доба егоцентричне графоманије и најбоље је привићи се на то, а не
ламентирати над крајем хуманистички схваћене књижевности и културе.
Писали сте о промени друштвене функције књижевности. Очигледно је и да данашња стваралачка пракса
преиспитује појам ангажмана, јер смо научили, барем у
српској култури, да књижевност на овај или онај начин
зависи од политике, и најчешће се према њој одређује.
Откад пишем, буним се против тога. Никада нисам мислио да је вредност писца и онога што он пише у пресудној
мери одређено његовим политичким бићем. Зашто би га у
мањој мери одређивали други идентитети и афинитети, психолошког, искуственог, породичног, културног,
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образовног или неког деветог порекла. Свако разуман одговориће вам да је тако, али свеједно, политика
је и даље арбитар над арбитрима, са претензијама да прогута сваку естетику, мада је у логичком редоследу ствари
естетика увек изнад политике. Али, коме је у савременом
свету до логике, кад су његови носећи стубови сачињени од
апсурда. У том смислу, нисмо се одмакли ни од 19. ни од
20. века, данас када књижевност с једне стране бива интегрисана у индустрију забаве и робе широке потрошње, а са
друге анахроно служи промоцији ове или оне идеологије,
овог или оног интереса. Годинама пишем са осећањем да
се налазим у средишту олује… ту влада мир, али се одсвуда
чује хук јаких историјских и политичких турбуленција.
Друштвена функција књижевности мења се у зависности од тога како се мења само друштво, при чему књижевност рефлектује, обликује и оличава ту промену. Када сам
улазио у књижевност, она је имала јаку критичку, друштвено корективну улогу, стајала уз идеолошки задат модел
света или била против њега, што није пресудно утицало на
њен естетски квалитет. То што је неки писац био комуниста није аутоматски значило да је лош писац, напротив,
Иво Андрић или Радомир Константиновић били су чланови те партије. Нити је то што је неко био противник комунизма, и због тога трпео јачу или слабију пресију са трауматичним последицама, аутоматски био знак да је добар
писац. Данас се тај однос писања и политике претворио у
карикатуру, можете да пишете и да говорите шта год вам
је воља, да будете српски Сарамаго или последњи партијски чанколиз, никога више није брига ни за једно ни за
друго. Проблем је у томе што писањем више ништа не можете да промените на општем плану. Писање је усамљенички чин који тражи истог таквог, усамљеног читаоца.
Све ваше књиге, изузимајући збирку Не могу да се сетим
једне реченице, у великој мери су тематске. У свакој од
њих говори се о некој повлашћеној егзистенцијалној теми. Јунаке Ходања по облацима карактерише непотпуна оствареност или потпуна неоствареност. Где су
још те тачке унутрашњег сагласја које од прича чине
једну сложенију целину и доводе је на праг романа, за који тврдите да га никада нећете написати…
Из ове памети сигурно нећу. Мада, никад се не зна, можда се те приче једном саме од себе повежу у некакав новелистички, парароманескни компендијум. Последњих година, уколико судим по искуству писања неколико новијих књига, видим да идем у том правцу. Јунаци Ходања по
облацима се, иначе, стално преиспитују, ко су, шта су, како
су живели, шта је то што их одређује, где су и зашто погрешили или промашили. И питају се, то сам већ рекао, да ли
су могли живети некако друкчије. Изгледа да ипак нису, јер
ни они, као ни сви други људи, нису до краја господари
онога што им се збивало и што им се збива. Ми смо господари сећања, из којих настају приче, и заборава који је нужан да бисмо преболели акумулиране трауме. У мојим
причама има свега онога што чини наш живот. А како се
издваја доминантна тема, не знам. То је пре питање процеса, трагања за несвесним садржајима који израњају у реченицама. Само причање увек осветли неки део тог живота,
покушавајући да открије и установи његов смисао, а најчешће се суочи са бесмислом. Када постанем свестан тога,
знам да сам надомак нове књиге.
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Љубав се, упркос притиску тешких садржаја које не избегавате да описујете, ипак некако изборила за приоритет. Можда захваљујући тој теми, уз неспорну приповедну вештину, имате успеха код читалаца, без обзира
на то што пишете само приче које, као ни поезија, нису у жижи интересовања ширих читалачких кругова.
У антици је важило правило да је човек мера свих ствари, оних које јесу да јесу и оних које нису да нису. Па је онда хришћанство покушало да нас научи како је љубав синоним Бога. Нисам сигуран колико је у томе успело, уколико погледамо данашњи свет који је увео аксиом да је новац апсолутно мерило свега замисливог и незамисливог.
Видите како због њега пропадају државе, раслојавају се
друштва, урушавају се системи, кваре се и поправљају односи међу људима и народима, воде се ратови. А притом
најдубљи парадокс почива у чињеници да је новац заправо чиста фикција, пореклом од Феничана, ствар пуке конвенције, договора који данас важи, а већ сутра за њега нико
не мари.
Љубав, међутим, није фикција, љубав је средишња тачка сваког људског бића. Од мањка љубави потиче свако
зло, свако непочинство, свака пакост. Не пада ми на памет
да због тога што у то најдубље верујем држим хуманистичке проповеди. Ја само о томе приповедам, и тако чиним
највише што могу. То је мој вид истине. Она никога не мора да обавезује, нити је било коме намећем. Уколико сте
остварени у љубави, која има хиљаду лица, остварени сте у
свему.
На срећу, ушао сам у године када више никоме не морам да се допаднем, не чезнем више за тим, нити радим било шта у том смислу. Довољно је да се мени неко или не-

што допада. Други облици говора су, стицајем околности,
на већој цени од књижевног, али ми то нимало не смета,
развио сам имуни систем и уградио филтере. Књижевност
као и све друге уметности мора говорити о ономе о чему
други облици изражавања не могу ништа рећи, и то овлашћење сматрам императивном привилегијом. Љубав је ту
на првом месту. Тамо где нема љубави, строго узев, нема
ничега. Када то кажем, ризикујем да будем проглашен за
хуманисту, што је данас анахрон став.
У не мањој мери привлачи вас и све оно што оспорава
или онемогућава љубав, што зна да буде извор и личних
и колективних несрећа.
Знате шта, Аћимовићу? Једно без другог не иде. Књижевност, уколико је књижевност, неизбежно мора да зађе у
сваки, па и најмрачнији део човекове природе, мора се бавити и његовом нагонском, демонском страном. Ако је тако, а тако јесте, брзо ћемо открити да не можемо контролисати сопствене мисли, жеље, страхове, али можемо и морамо контролисати сопствено понашање, сопствене поступке, можемо обликовати себе. Мислим да је то непоклапање нашег унутрашњег света са светом у којем постојимо,
крећемо се, делујемо и говоримо, увек у потрази за љубављу, заправо кључни несклад са којим се сваки човек у животу сусреће. Тај се чвор никада до краја не може развезати. Приповедање ту не може бог-зна-шта да учини, може
само да то установи и да изнова опише на сваком појединачном, непоновљивом примеру. У ствари, једино то и ради, ево већ неколико миленијума.
Описивали су вас као постмодернисту, неореалисту,
веристу, кафкијанца, писца урбаног сензибилитета, па
и као постмодернистичког реалисту. Будући да и сами
већ деценијама пишете критике, како гледате на те
квалификације?
Па, боље је бити макар шта, него не бити ништа. Али,
док пишем, уопште не мислим у тим категоријама. Градски писац, окоштала традиција, реалистички постмодернизам, постмодернистички реализам, ретро-стилови, помодно схваћени поступци, коњуктурне теме, захтеви тржишта, ништа од свега тога не додирује суштину онога чиме се бавим и што ме заокупља. Бити писац не значи поседовати сву мудрост света, то остављам политичарима и
осталим фарисејима. Пре ће бити да је писац онај који се
не сналази у вртлогу свога доба, и заправо све време пише
о том несналажењу. Нови Београд је сјајна полазна позиција за такво писање, ту се пометеност и хаотичност осећају у ваздуху, али ја нисам неко ко пише један на један.
Не преписујем живот, него покушавам да се примакнем
ономе што је у њему неименљиво. Најбитније увек остане
изван речи.
Радите са студентима, први сте на београдском универзитету установили курс креативног писања. О чему разговарате са студентима којима можете бити
отац?
То је најбољи део мог живота. Мислим да радим најлепши посао на свету управо због тога што свакодневно разговарам са младим људима. Посматрам их, покушавајући
да разумем њихов поглед на свет, да говорим њиховим језиком. И да их понечем научим, онолико колико умем и

колико ми је дато. Имам утисак да се ово друштво на лажан, љигав начин удвара младима, али им не ствара амбијент за нормалан живот, нити им пружа било какву шансу.
И све док буде тако, биће нам, из дана у дан, све горе.
Стално се говори о потреби формулисања културне политике, а све већ деценијама остаје на покушајима и
нереализованим идејама. Шта мислите о томе?
Ни поред најбоље воље, не видим да ли културна политика ове земље заиста постоји. Ко год да је на власти, говори о некаквој културној политици, која је, обрни-окрени,
увек партијска политика. Међутим, неумољиве чињенице
остају непромењене од пада комунизма. Прво, имамо хронично некомпетентну државну администрацију. Ниједни
избори не донесу суштинску промену у том погледу. Друго,
имамо у доброј мери урушене културне институције у којима је главна брига запослених када ће примити плату, уз
обавезно јадање да нема пара за редовне активности. О
стручности, инвентивним концепцијама, иницијативи или
ентузијазму мало ко говори. Треће, имамо недефинисано
и нерегулисано, боље рећи, дивље тржиште уметности на
којем влада хаос сналажења и отимачине, а за критеријуме
нико не мари. И најзад, што ме чини очајним, имамо уметнике који се понашају као државни чиновници, очекују да
им држава уредно прослеђује новац за њихове генијалне
идеје, за њихова никад створена савршена дела, за минули
рад и заслуге, за објективну или умишљену успешност и
тобож стварни, а много више фиктиван допринос животу
заједнице. Култура се у Србији данас ипак најбоље објашњава процентом издвојеним из буџета. 0.6! То није само
знак њеног јадног статуса, него и оцена за укупан дојам,
као у псудоуметничком проклизавању.
Не одричете се ваше рокерске младости. Књига Бити
рокенрол коју сте написали заједно са Пецом Поповићем наишла је на леп пријем. Да ли интензивно бављење
тим феноменом у новије време значи да је он историзован и у извесном смислу завршен?
Уживао сам док сам писао ту књигу, из више разлога.
Први је свакако тај што сам то чинио са Пецом Поповићем
који је цео свој живот посветио рокенролу, баш онако као
што сам и ја у младости желео, али ме опсесија књижевношћу одвукла на другу страну. Узгред, лаж је да не можете
добити пријатеља после педесете. Са Пецом сам постао
пријатељ, без обзира на то што је он окорели „звездаш“.
Никада нисам престао да слушам и помало свирам ту музику, која је имала формативан значај за моју генерацију.
Био је то начин да се разликујемо у оном старом свету који
нас је, по сили идеологије на којој је почивао, укалупљивао
на перфидан начин. А рокенрол је био облик личног и колективног ослобађања.
Данас рокенрол нема улогу коју је имао у мојој младости, али нипошто није мртав. Свака генерација има своју
музику, и осим ветерана, који су, на срећу, и даље активни,
имамо врло богату, стилски разуђену и занимљиву рок сцену, што је знак да ова средина, упркос вишедеценијским
рђавим околностима, креативно пулсира и живи. Немамо,
међутим, великих рок песама. Но, оне ће у једном тренутку
свакако доћи, то је напросто нужност. Дух епохе увек се сажме у неки упечатљив стих и у њему бива сачуван за
будућа времена.
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ПРОЗА
Ненад Јовановић

КО КУЦА, УЋИ ЋЕ
They said, „You have a blue guitar,
You do not play things as they are.“
Wallace Stevens, The Man With the Blue Guitar

Ч

ед је стајао испод палме благо зањихане крошње и пребирао по жицама када га Пеги опази. Упитно је интонирала реч „укулеле“ прилазећи му са осмехом одвећ постојаним да би деловао као последица. Који би му други
гитарски инструмент стао у шачице? опоменула се немо.
Загрлише се.
„Више не користиш парфем“, рекао је он, и њени се мишићи лица опустише. Опаска је подразумевала да се могу
упоредити промена њених навика и његове анатомије, и
тиме стварала привид да је новонастала разлика између
Пеги и њеног једнојајчаног близанца мања него што је заправо била.
„Алергије“, рече она. „Догађало се да због њих изгубимо клијенте, па је управа забранила парфеме.“
Био је то први њихов сусрет од Чедовог проласка кроз
третман. Због ожиљака и бора стечених луталаштвом, деловао је деценију и по старији од ње, док је по висини одговарао петогодишњем детету. Оличење и прошлости и будућности, Чед упита Пеги о Мауију. Трговкиња „делимичним власништвом“ – како у туристичкој индустрији зову
„деобу времена“ откако је овај други термин постао синоним за продавање магле – Пеги уздахну.
„На Мауију није спокојно као под том палмом, рече. И
не чује се укулеле баш на сваком ћошку.“
„Обрати пажњу“, рече Чед ширећи руке. Моје тело
представља једину органску материју у твом видокругу.
Пластични укулеле и гардероба. Холографска палма. Роботски чистачи.
Ваљда је гардеробу продао пре третмана, помисли Пеги; низак раст и танак глас не пружају предност при трговању. Не пружају предност ни при чему, закључила је она и
пожурила да прекине ток мисли који је претио да је растужи. „Куда ћемо?“ упита.
Чед је шаком нехајно просекао ваздух тржног центра, а
Пеги дубоко удахну и – прилагодивши свој крупни корак
братовљевом – додаде да јој се чини да је већ видела његово одело.
„Скинуо сам га с Тома“, рече Чед са њему својственом
комбинацијом поноса и стида.
„Тома?“
„Том, каубојски робот који пије виски, пуца из револвера и зна две хиљаде речи. Просечан Американац кад су у
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питању прва два својства, и натпросечан по овом последњем.“
„Наравно“, рече Пеги. „Грегори има једног.“
„Грегори има више него што му треба“, рече Чед. Обод
шешира је спречавао његову сестру да утврди у ком правцу
је тренутно гледао. „Да није тако, не бих морао да те подсећам ко је Том. Земља изобиља... Како је Грегори?“
Пеги је на ово питање обично одговарала са: „Расте“.
Застајањем код „Куће стека“ са питањем: „Јеси ли гладан?“,
добила је време да смисли друкчији одговор, одговор какав Чеда неће потрести.
„Добро је“, рече. „Сви смо добро. Ерик и ја много радимо, а Грегори експериментише у дечијој лабораторији. Жели да постане научник.“
Чед нервозно заклима главом, као да је одговор знао
унапред. „Шта мислиш, рекао је, због чега научници не повећавају стекове као што смањују људе?“
Главнина говедине на светском тржишту сада се производила фабрички. Шницле су расле у коморама за раст
шницли; стотине хиљада шницли и ниједно копито, срце
или око. Пеги је мислила о томе док је чешала нос, двапут
већи од носа њеног брата, али по облику идентичан његовом.
„Зато што су стекови намењени људима средње и више
класе, људима до којих ово друштво држи, људима чије
здравље не треба доводити у питање захватима какав је мене свео на педесет одсто некадашње величине!“
Ако ни Грегоријева животна амбиција није безбедна тема, резоновала је сада Пеги, шта јесте? Све је могло подсетити на смањивање: агенција за упознавање особа подвргнутих третману, из чијег је излога наспрам „Куће стека“ тукла ружичаста светлост, продавница за робу намењењу
„људима у деминутиву“ – како ове зову политичари – те
други њихови примерци. (Да је подигла очи с Чеда, Пеги
би угледала бар пет људи какав је био њен брат.) Али, на
курсу завршеном при агенцији научила је да је истрајно
гледање клијенту у очи кључ успешног склапања посла, и
тај је наук сад примењивала над Чедом.
За ову прорачунатост се унапред искупила другом. У
новчанику јој је, наиме, лежао чек за њега на пет хиљада
долара. Потроши их у весељу, али и паметно, планирала је
да му каже приликом предаје новца: „у весељу“ с једном, а
„паметно“ с другом интонацијом.
Чед нагло засвира укулеле и изви обрве пре него што,
гласом певача музичког жанра који у овом делу света зову
„лако слушање“, отпева да му срце зебе јербо је тек полак
себе.

Пеги помисли: Бурбон. Он престаде да пева. „Бурбон“,
рече Чед.
Узнемирила ју је подударност њених и његових мисли.
У прошлости су обоје негирали да између њих постоји телепатска веза каква се често приписује близанцима. „Волимо двогледе, Роја Орбисона и кариране кошуље“, у детињству су одговарали људима који би их питали о психолошким сличностима између њих. „То је све.“ Тада су из крошње храста пред породичном кућом, уз Орбисонове хитове са касете, кроз двоглед посматрали аутомобиле и пролазнике...
Шта ако му се с димензијама променио и ум, питала се
сад Пеги, и постао сличнији моме? Замислила је нуле на чеку за Чеда како се гибају лево–десно, претећи да наруше
стабилност њеног, средњекласног погледа на свет. Осветољубивост према свима који такав поглед нису оформили
личним напорима, већ га наследили од родитеља, Пеги је
називала упорношћу. И – људи су је сматрали упорном.
Амерички сан је за њу јава јер је упорна, закључивали су.
„Б–у–р–б–о–н“, поновио је Чед, чинећи тиме да му
ожиљак при дну образа пар пута промени дужину. Ожиљак је стекао на сопственом концерту, када му је неки пијани члан аудиторијума добацио да греши. И сам под дејством алкохола, Чед је тад церемонијално одложио гитару
и скочио у публику. Осипао је пијаног слушаоца ударцима
све док овај није узвратио поломљеном флашом „милер“
пива.
Док су пратили конобарицу на путу ка столу који им је
наменила, Чед шапну сестри да је сигуран да млада жена
има неког ко је прошао кроз третман. „Не гледа ме као наказу“, објаснио је Пеги минут касније, „за разлику од господина–вероватно–банкара за столом поред кога смо управо
прошли. Живели!“
Чим се јавио умирујући ефекат бурбона, Пеги гласно
примети да су, у његовом случају, резултати третмана испали беспрекорни. Другу из средње школе Пегине колегинице Пет, на пример, третман је нарушио пропорције, па
сад има метар и десет висине, али и даље носи ципеле број
44...
Чед рече да оно што чини наказним људе у деминутиву
у очима типичних гостију тог ресторана није њихов изглед,
већ оно што симболизују. Истегао је врат према сестри и
прошапутао: „Беда.“
Пеги на тренутак заклони очи чашом. Прогутала је гутљај с изразом бола и рекла:
„Сигурна сам да одлука да се подвргнеш третману није
била лака.“ Отворила је мени и затворила га. „И свесна сам
да програм није без контроверзи. Али, та перспектива је по
тебе штетна и, тиме, погрешна.“
„Ова перспектива ми је наметнута, сејо“, одговорио је
Чед. „Не заборави да ја људе посматрам одоздо. Живим у
свету за који ме нису припремиле прве тридесет и три године мог живота. Столице су превелике, полице превисоке. Кад бих ти описао шта сам осетио заменивши гитару
укулелеом, ти би заплакала.“
Пеги се озари, поласкана што је Чед види као осетљивију но што је она видела саму себе, и одмах затим – нагло
– уозбиљи се, наједном свесна да би Чед могао протумачити њен осмех и као мањак саосећања.
Трен након што се капља ћилибарне течности одвоји
од руба чаше над његовим исплаженим језиком, Чед рече:

„Једина добра ствар у вези са смањивањем јесте“ – подигао је чашу и погледом потражио конобарицу – „што је
овај виски за мене сада дупли.“ Рамена му поскакиваху од
смеха.
Пегина рамена се приближише једно другом. „Нисам
мислила на перспективу у дословном смислу, већ на пренебрегавање предности које си стекао третманом: нов–бесплатан–стан.“ Збрзала је крај реченице пре но што им се
конобарица приближи довољно да бих их могла чути.
„Нов, бесплатан стан и обавезу да од државе купујем
производе по својој мери. По папреним ценама“, рече Чед
повишеним гласом, гледајући конобарицу која је сада стајала поред њиховог стола, с дланом једне шаке на надланици друге. „Још једном ово исто, срце, и“ – погледао је у Пеги – „хоћеш ли и ти пиво?“
Пеги заврте главом. Гледала је конобарицу с изразом
каквим се у уџбеницима о говору тела илуструје туга, као
молећи је да одбаци претпостављени закључак да и она пије прекомерно.
„Ја частим“, рече Чед. „У инат беди.“
„То је прави став“, рече конобарица и пре одласка куцну сто менијима.
„Било које пиво осим ’милера’“, дометну Чед, и конобарица у ходу климну главом и направи круг. „Четкица за зубе за ’људе у деминутиву’ кошта три пута више него обична, Пеги. Исто је и са одећом. Са намештајем. Са свим стварима.“
Цифре и речи на чеку за Чеда су се, у Пегиној замисли,
мењале док је њен брат наводио примере скупоће робе за
лица подвргнута третману. Док је Пеги још тражила интонацију која би подарила призвук наивности следећем што
је планирала да изговори – питању о разлозима за споменуту разлику у ценама – Чед је наставио:
„Као – серије производа за нас су ограничене, зато су ти
производи скупи. У ствари, ценама нас подстичу да пређемо у другу фазу. Да се још једном преполовимо. За људе високе пола метра, наиме, све је бесплатно.“
Са неуверљивим еланом, Пеги рече: „То није мала ствар“,
на шта Чед прасну у смех и затапша.
„Није мала ствар? Где мала? Целих педесет посто!“
Конобарица стави пића на сто и даде опаску о благотворности смеха за здравље са интонацијом срицатеља: тихо и с паузама између речи.
„Кажу: и до педесет одсто благотворнији од бурбона и
пива“, рекла је Пеги извијајући обрве.
„Задовољства су благотворна, чак и када потичу од бурбона и пива“, рече конобарица и напрћи нос. Чед на то подигну флашу и отегну три стопљена самогласника. Пеги
изброја Чедове узастопне гутљаје и прошапута да је на то
мислила када је малочас рекла: „погрешна перспектива“.
„Просветли ме.“
„Све има предности и мана“, рече Пеги. Зато је важно
посматрати ствари из угла из којег се ове друге не виде. Узмимо њен посао. Сваки стан који изда закупљен је већ толико пута да би агенција банкротирала када би се сви клијенти заинатили да искористе права гарантована уговором.
Они, међутим, то не чине, јер Пеги уме да их убеди не само да инвестирају у станове на Мауију, већ и да их користе
што је могуће мање. Зашто не бисте видели и Солт Лејк
Сити, Џексон, Корпус Кристи, каже им она, када већ
имате приступ и хотелима у свим тим питорескним
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америчким градовима. И – они прихватају њену сугестију. Задовољни они, задовољна Пеги.
„Тако је било и са мном и с мојом публиком“, рече Чед
меланхолично, а Пеги помисли на пијанца који му је направио ожиљак. „С тим што се у мом случају радило о стварању, а у твоме о продаји. Магле“, додао је с глумљеним стидом. Након што му се Адамова јабучица још трипут покрену горе–доле, флаша бејаше испражњена.
Пеги је уздахнула. „Музицирање је по ефемерности
упоредиво с продајом ’делимичног власништва’“, рече, „ако
не и по економском учинку. Да овај пут занемаримо да је
илегално млатити сопствену публику, док је мој посао у потпуном складу са законом.“
Чед је шкиљио клатећи кажипрст. „Легалност и етичност су два различита појма, Пеги. Етично је борити се за
истину, као што сам ја чинио на дан када сам посечен.“
Пеги пожеле да заколута очима, али се уздржа.
„Слободно ти колутај очима“, рекао је Чед, и његова сестра се трже. Чед је заиста могао да јој чита мисли.
„Борим се за истину и сада“, рекао је, „кад инсистирам
на томе да ме држава не смањује из хуманих побуда, већ да
би ме лишила важности“. Узвикнуо је речи „важност“ и
„друштвени утицај“.
Глава жене са изгледом фабриканткиње метака се,
подстакнута Чедовим узвицима, изви увис и уђе у Пегин
видокруг. Беше на пола залогаја: једна јој је вилица била
окренута према истоку, друга ка западу. Пеги јој упути
све–је–у–реду осмех, и женине вилице се покренуше.
„Јеси ли огладнео?“ рече Пеги. Чед избаци доњу усну и
слегну раменима. Пеги се сети да је исту комбинацију покрета направио и при њиховом претходном сусрету, у одговор на њено питање: Куда ћеш даље?
„Стек“, питала је она, и он рече: „Све само не стек“. Сада су седели у „Тако белу“ на дну тржног центра. Анимирана звона са лога фирме расутих по тлу су се клатила тамо–амо. Кесадија и помфрит, бурито и газирани напици.
Пеги је тачно знала због чега Чед зури у касирку експрес–ресторана: необично је подсећала на Бернадет, његову многогодишњу девојку.
Шта је све то двоје заједно прошло! У две руке су направили седамнаест копија Ван Гогових „Сунцокрета“, користећи сваки пут другу палету. Наступали су као улични музички дуо под именом „Фатаморгана у шпајзу“, наизменице користећи исте чизме, једини пар обуће који су поседовали те, 2022. године. Садили су младице на канадском северу, делови десперадоског вода које је од гризлија чувао
нарколептик из Узбекистана, уверен да је сваки дан четвртак. Пијани од ментол желеа с вотком, украли су пауна из
зоолошког врта у Аламагордоу и због тога провели ноћ у
полицијској станици, међу љубавним уздасима тројице
необријаних травестита. Песмама Сестре Росете Тарп одвраћали су пажњу са крви и црева у мртвачници у којој су
радили за високу сатницу. На мосту понад реке у Темпију
покушали су да изврше самоубиство отровом за глодаре,
након што је Бернадет побацила дете којем већ беху наденули име и пожелели каријеру самосталног истраживача
свих планетарних система изузев сунчевог.
Низ њихових раскида и поновних мирења прекинут је
када је Бернадет, у Ирију, доспела у затвор. Ушла је у продавницу музичке опреме с намером да украде жице за Чедову гитару, а онда – погрешно оценивши ситуацију као
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повољну за озбиљнију крађу – претећи кажипрстом иза
дуксерице наредила продавцу да јој преда пазар и два
„стратокастера“: „Стиви Реј Вон“ и „Џеф Бек“. Полицајца
који ју је дочекао на ћошку пљунула је у лице, а у полицијској станици се помокрила на државну заставу. Нису јој
помогли узвици „Живела љубав“ на шпанском, а још мање
увреде председника. Последње што је Пеги о њој чула било је да се налази у Мансију, где јој је казна продужена због
туче заподенуте са чуварима.
Чед отре мрве с дланова и засвира плави укулеле. Отпевао је катрен у коме се Бернадет римовало са „свет“, док
га је дебели дечак за суседним столом гледао, лењо узимајући залогаје салате са виљушке у рукама своје филипинске
дадиље.
„Човек у деминутиву“ заврши песму, уозбиљи се, промешкољи у столици, и – одсвиравши још један акорд – церемонијално пружи укулеле детету. „Неће ми више требати“, рече.
Филипинка, која је напето посматрала примопредају,
чујно одахну након што је Пеги изрекла парафразу Чедових речи. Ове постадоше прихватљиве тек када их је изговорила особа просечне величине, одевена у обично, уместо
у одело лутке каубоја.
Пеги нагло устаде, уз објашњење да мора у тоалет. У ка-

бини је поцепала чек, видела како се у клозетској шољи вртложи вода са њеним рукописом на комадићима зеленкастог папира и – подстакнута малопређашњим примером
Чедове дарежљивости – написала чек за износ педесет посто већи од првобитног. Пружила је чек Чеду затомљујући
реченицу са речима „у весељу“ и „паметно“.
Чед се исхракну у омотач бурита и понови речи малопре упућене дечаку, овај пут гласом из временске зоне неке
земље у коју ниједан члан његове и Пегине породичне лозе
никада неће крочити. „Неће ми више требати.“
Пеги спусти руку са чеком.
Чед је одбијање новца објаснио овако: зато што је ујела
полицајца, Бернадет су пре годину и три месеца поново
смањили. Он ју је посетио у Ел Пасу и гледао под лупом.
Викала је да га воли и обећала му да ће се добро владати,
како би му управа затвора омогућила да јој се придружи.
Пре две недеље, стигло му је писмо са обавештењем да ће
се његовој жељи изаћи у сусрет „Честитамо“, стајало је на
почетку. О трошку града ће бити смањен на величину од
свега неколико центиметара.
„Гледала сам на телевизији те, најмање људе“, рече Пеги и примети да јој глас дрхти. Накашљала се и додала:
„Фасцинантно.“
„’Фасцинантно’ је придев за којим се често потеже у недостатку храбрости да се ствари назову њиховим правим
именима“, примети Чед. Изненадна промена темпа његовог
говора учинила је да Пеги почне да га пажљивије слуша.
Он подсећа на фотографију града која бледи на сунцу и
поприма плавет морске воде, помислила је. Потонули град!
Овај плод мишљења јој се учини уметничким, и она за његово јављање окриви близину свога брата. Стегла је вилице.
Чед скочи са столице и повуче смакнуте панталоне
увис. Трипут је пљеснуо длан дечака коме је даровао укулеле: одоздо, одозго, под правим углом. Дечакова дадиља је
за то време у Пегиним очима тражила уверење да „човек у
деминутиву“ у оделу лутке не представља опасност по њеног штићеника.
Пеги уме са људима, и људи то препознају. Покушала је
да изгради себе као антипода социјално неприлагођеном
брату, и успела у томе. Чинила је то клизећи дијагоналом
година све до тренутка када је требало да потврди да јој је
брат безопасан и исправан. Све афирмативне речи које су
јој падале на памет деловале су исувише везане за оно сто
је желела рећи, и она осети жудњу за разликом. Разликом
између осећања које има док на куртоазно питање колега:
„Како си?“ одговара са „Одлично“, и оним што заиста осећа
у тој прилици; између цене њихових оброка у „Тако белу“ и
тих оброка самих; између људи у деминутиву и себе. Климнула је главом ка Филипинки.
Када је пребацила пажњу са сопствених менталних стања на објективне слике, дадиља и дечак већ беху ван видокруга. Укулеле је и даље лежао на њиховом столу, између
послужавника са остацима брзих јела, а Чед стајао код излазних врата укрућен, браде подигнуте увис. Пре но што је
стигао да дотакне врата, активирао се механизам за њихово
аутоматско отварање. Мирис озона у вештачком ваздуху
замени мирис горуће пластике. Пеги помисли: Изгледа као
виђен кроз двоглед окренут наопако. Чед је гледао у светли
промет напољу, са миром који је сугерисао да би у
том положају могао остати још дуго.

Емсура Хамзић

АКШАМ
(сутон)

Тишина се гусне у капљице таме,
а птице начас и пјесму напусте,
босим стопалима пројури низ цесту,
и дјевојка сплете плетенице густе.
Развије се тада застава Твога гласа,
и минарети се осунчају њиме,
а земљи ничице падну милиони,
и Твоје свијетом зажубори име!
Пресахну врела, па поново лину,
а жубор прерасте у златну тишину,
откину се малине, сузе дјевојачке,
док сунце дијели дукате из пљачке!

МИЉАЦКА
Једино ме она објеручке прима,
А у њеној тузи, нашто моје има.
Док кроз прозор тече, кроз авлију, врата,
Црно платно обоји тугом старог злата.
Тад усправи сунце, своје сабље криве,
И стражу кедрова, доле код Дариве.
Потече, па онда замишљено стане,
Неће да нам отплави од милости дане!
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ПОГЛЕДИ
Љубомир Симовић

У ТИКАЛОВОЈ ЦРКВИ,
ПРЕД ТИКАЛОВОМ ИКОНОМ
1.

Током шесте деценије прошлог века, у тесној собици на
четвртом спрату Филозофског факултета, у Кнез Михаиловој 40, била је смештена редакција студентског књижевног
листа „Видици“ , коју смо у том тренутку сачињавали Мирослав Егерић, Данило Киш, Никола Кољевић, Раша Попов, Раде Предић, Милош Стамболић и ја. Ту су се свакодневно окупљали млади писци, сликари, позоришни и
филмски редитељи, критичари, историчари уметности. Од
сликара, најревноснији су били Миро Главуртић и Леонид
Шејка, несумњиво најангажованији међу оснивачима Медиале. Оснивање Медиале није ишло без отпора, јер се у то
време на било каква окупљања и организовања изван официјелних, која су била под контролом државе и партије,
гледало с највећим подозрењем. Међутим, пресудну улогу
у промоцији Медиале и њених идеја одиграо је тадашњи
одговорни уредник „Видика“ Милош Стамболић, који је
странице тог листа широко отворио програмским текстовима медиалаца. Пре свега оним које су писали Шејка и
Главуртић.
У окриљу и под кровом „Видика“ је, 1959, објављен и
први број „Медиале“ , листа који, како пише у импресуму,
„издаје група сликара при часопису Видици“. Миро Главуртић је у том броју објавио два текста: „Славуји нарушавају
мир речног песка“ и „О медиалном сликарству“ , а Шејка
есеј „Потпуни живот пластичног“. Тај лист је био врло необичан, између осталог и зато што текстови у њему нису
слагани на линотипу, како се радило у тадашњим штампаријама, него је Миро Главуртић све те есеје, песме, приповетке, укључујући и главу листа, слово по слово, исписао
руком, и допунио цртежима и раскошним иницијалима.
Потом је тај лист – такорећи џиновски цртеж од неколико
страна – штампан у Графичко-индустријској школи у Београду.
У том узаврелом друштву младих уметника појавио се
једног дана и један млади Чачанин, Михаjло Ђоковић Тикало, о коме до тада нико није знао ништа, а о чијем ће
необичном сликарском таленту брзо почети да се шири
глас у млађим сликарским и песничким круговима. Тикала
су брзо проценили и прихватили Шејка и Главуртић, што
ће се показати пресудним за опредељење, а касније и за
судбину, младог сликара.

2.

Када сам, у јесен 1961, после одласка Мише Стамболића
у војску, од њега преузео место одговорног уредника, на-
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ставио сам оно што је он започео, и већ у првом броју који
сам уредио и потписао објавио сам Шејкин есеј „Неке поставке о потпуном сликарству“. Тај есеј ми се чини важним
и зато што су у њему све тежње медиалаца сажете у ту формулу: „потпуно сликарство“.
То „потпуно сликарство“ – Миро Главуртић је користио и термин „интегрално сликарство“ – припадници
Медиале су видели као спој позитивитета (рационалног,
егзактног, објективног) и негативитета (ирационалног,
емоционалног, субјективног). У есеју „О медиалном сликарству“ Миро Главуртић то прецизно формулише: „Позитивитет се јасно презентира у сликама Маљевича,
Мондријана, Вазарелија, негативитет у сликама Далија,
Ернста, Олбрихта. Са једне стране савршено рационално
сликарство, са друге савршено експресивно“. Медиала је
требало да буде средиште у коме ће се та два пола – позитивитет и негативитет – срести и ујединити, и тако
омогућити интегралну слику. Доказ да је та интегрална
слика могућа они су налазили на платнима Вермера, кога
су прогласили за своју икону. („Вермер је био медиални
сликар“, „сваки предмет из тих Вермерових ентеријера
еманише медиални дух“, „Вермер је ... постао сликарско
оваплоћење Медиале“, убеђено је писао Главуртић те
1959. године.)
Медиала је била дефинисана као средиште и „мистична тачка ‘сусрета супротности’“, у којој се – како ће Главуртић писати четврт столећа касније – сустичу „дијалектички парови лијепо – ружно, позитивитет – негативитет, класично – романтично, ред – неред, рационално –
ирационално, реално – фантастично, јава – сан, мед и
ала“.
Михајло Ђоковић Тикало никада није постао члан
Медиале, али ће му њени припадници и њихова схватања – пре свега оно о „потпуном сликарству“ и „интегралној слици“ – целог живота бити веома блиски. Тикало
није ушао у храм Медиале, али је недалеко од њега подигао своју сопствену цркву. И у ту цркву је унео своју икону: Хијеронимуса Боша.

3.

Гледајући чудовишта на Тикаловим сликама и цртежима – кентаура, људску главу на кокошијим ногама,
људску главу на ногама гмизавца, и главу која трчи на ногама копитара, гледајући човека који јаше свињу са људском главом, и свињу која на потиљку има људско лице,
и шкољку из које се према нама не пружају рогови пужа

него људски прсти – нећемо се двоумити око питања зашто су Холанђани нашег сликара прогласили „млађим
братом Хијеронимуса Боша“. И неће нам требати много
времена да схватимо зашто је Тикало, уместо да се угледа
на наше средњовековне мајсторе који су сценама Страшног суда испунили зидове Дечана и Грачанице, изабрао
да следи славног Холанђанина. Изабрао га је зато што је
Бош у својим интерпретацијама Страшног суда био личнији, неконвенционалнији, слободнији и радикалнији, и
што је самим тим могао бити ближи схватањима модерног сликара.
На шта мислим кад кажем личнији, неконвенционалнији, слободнији и радикалнији?
Гледајући Бошове сцене пакла и Страшног суда, на којима, у катрану пакленог мрака, пламте пожари и светлуцају паклене пећи, и гледајући оне чудовишне мучитеље,
и оне страшне муке и справе за мучење, нисам могао да се
отмем утиску да Бош хоће да нам каже да је и казна злочин. И да је потреба да нам то докаже, и да нас у то убеди, створила онај његов неисцрпни и застрашујући пандемонијум.
Не знам да ли се у тражењу додирних тачака између
Боша и нашег сликара може ићи у том правцу. Али сам
сигуран да до тих додирних тачака није дошло због пуког
угледања једног сликара на другог, него је до њих дошло
по некој дубљој и суштинскијој логици и сродности. Гледајући Тикалова чудовишта, и размишљајући о њиховом
односу према монструмима са Бошових слика, сетио сам
се Кавафијеве песме „Итака“. На путу за Итаку, каже Кавафи,
Лестригонце, затим Киклопе,
Посејдона дивљег нећеш срести
Уколико их у својој души не скриваш
И уколико их твоја душа не стави пред тебе.
И схватио сам да Тикало та чудовишта од Боша није
преузео механички, заправо да их од њега уопште није
преузео, јер су она у нашем колективном памћењу, и у његовој подсвести и машти, већ постојала, а да му је сусрет
са Бошовим сликама само помогао да их препозна, и
охрабрио га да их изнесе на светлост дана.

4.

Оне малочас поменуте „дијалектичке парове“, о којима говори Главуртић, а нарочито парове рационално –
ирационално, реално – фантастично, јава – сан, лако ћемо препознати на Тикаловим сликама и цртежима. Скоро да нема његове слике чију горњу зону, из које се шири на све стране, не испуњава мрак, који је некад мрачна
шума, а некад џиновска црна експлозија, која прети да
прогута и погаси све. И скоро да нема слике на којој истовремено, у горњем левом углу, обасјан небеском светлошћу, не светли неки град, можда као сећање на горњи Јерусалим, или неки пејзаж, можда као сећање на рај.
Исти највећи распон, који видимо у паровима светло
– тамно, јава – сан, реално – фантастично, налазимо и у
Ти кало вом избо ру изражај них средстава и у ње говом
начину сликања. С једне стране, он неке портрете и фигуре – деце, монаха – слика с неком врстом дословног,
фотографског, реализма. С друге стране, он своје слике
кат кад испуњава ме тал ним аплика цијама – бра ва ма,

кључевима, зупчаницима, нитнама, федерима, шрафовима, зарђалим остацима ко зна каквих мрачних и расходованих машинерија. Појаву тих апликација на Тикаловим сликама Станислав Живковић види као „асоцијацију на искуства енформела или концептуализма“, и на основу тога закључује да је његово сликарство „потврда да
класична слика може да прихвати сваку новину, да помири наизглед непомирљиве ставове, за које се верује да
се искључују“.
У контек сту све га онога што ви ди мо на Тика ловим
сликама, склон сам да те апликације, те зарђале кључеве, шрафове, браве, федере и зупчанике, гледам као слику оног ве ли ког распа да ња, које на ла зи мо у ра дови ма
Леонида Шејке („Ђубриште“), и у поезији Данила Киша
(„Ђу бри ште“), Љу би ше Јоци ћа („Са отпа да“) и Бра ни слава Петровића („Стихови о смећу“). Те остатке поломљених механизама можемо видети и као негативан пол
оне замишљене интегралне слике, којим се појачава значење оних човеколиких свиња, главатих ногу и ногатих
гла ва, и којим се успоста вља ју рав ноте жа и цели на са
оним светлим градовима и пејзажима. У сваком случају,
као што је очито да Тикало на својим сликама и цртежима жели да обухвати све крајности и супротности, исто
тако је несумњиво да се он, следствено томе, без устручавања и предрасуда, служи и свим искуствима и средствима, од класичних до авангардних, од Боша до надреалиста, до енформала, до концептуализма, до...

5.

Ђорђе Кадијевић је у једној прилици написао: „Тикалови псеудоисторијски пејзажи озарени су светлошћу
идеје која је покренула ‘Медиалу’ на прве подвиге далеких педесетих. То је идеја интегралне слике... Идеја утопијска, која и не тежи да буде остварена, већ да стално
подгрева чежњу за стварањем...“
Идеја, наравно, јесте утопијска, и јесте неостварива,
али је, захваљујући њој, Тикало, према процени Станислава Живковића, створио „опус од преко хиљаду слика
и цртежа“. То је прилика да се, пре него што завршимо,
још једном сетимо Кавафија и његове „Итаке“:
Када се спремиш према Итаци да пођеш,
Треба да зажелиш да путовање буде дуго,
Пустоловина пуно, пуно сазнања...
(...)
Итака ти је дала дивно путовање.
Да нема ње, не би ни пошао на пут.
„Да нема ње“, мислећи на Итаку, каже Кавафи, а ми
ћемо уместо Итака казати утопијска идеја: да није било
те утопијске идеје о интегралној слици, наш сликар можда „не би ни пошао на пут“, и не би на том путу остварио опус који, изведен у великом обиму, доследно и с несумњивим мајсторством, представља једну од најспецифичнијих и најузбудљивијих целина у српском сликарству друге половине двадесетог, и у првим годинама двадесет првог века.
Април 2012.
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ПОВОДИ
Радивоје Микић

ОТПОР ТАЛАСИМА НИХИЛИЗМА
Живорад Недељковић: Талас

У

тренутку кад ступа у песничко сазвежђе Васка Попе, а
то сазвежђе чине неки од најбољих савремених српских
песника, Живорад Недељковић је песник који иза себе има
девет књига песама, три књиге изабраних песама и добитник је неких од најзначајнијих награда које песници који
пишу на српском језику могу добити („Змајева награда“
Матице српске, награда „Бранко Миљковић“, награда „Меша Селимовић“ и Дисова награда, између осталих), што
значи да је реч о песнику који је наишао на добар пријем и
код читалаца и код критике, једнако као што нам се чини
да је Недељковић песник чији се тихи глас чује и изван кругова књижевних посвећеника. И мада живимо у времену
које је окренуло леђа низу вредности које су у самом темељу
свеколике културе, песници, мада и сами обузети сумњом у
домете и смисао уметности којој служе, настоје да, имајући
стално пред очима величину традиције на коју се, час видљиво а час подразумевано ослањају, очувају своје право на
службу лепоти и узвишености. Оно што им у том тешком
подухвату даје снагу да се одупиру таласима нихилизма који се оглашава из самог средишта савремености је оно уверење које Недељковић уноси у прву песму књиге Талас, песму „Због света“. А у тој песми Живорад Недељковић, у једном хуморно-ироничном тону, приказује песничко биће
које на своја плећа товари велики терет баш „због света“,
због свести да у сваком тренутку свог живота припада заједници, да је, другим речима, толико прожето оним што је
изнад појединца да и само прихвата своју безначајност. Једино што песничком бићу у Недељковићевој песми истински припада је страдање „због света“, неизвесност и зебња
због исхода једне некад узвишене службе. Данашњи истински песници, а у њих спада и Живорад Недељковић, прави
су посвећеници високим циљевима своје уметности. Као
што је Васко Попа, у својој књизи есеја о природи песничке
уметности „Калем“, настојао да покаже да је за песму важно
једино оно што она садржи у себи и да, у исто време, није
важно ништа што је ван песме. Зато је, по Попином уверењу, песников задатак да у израду песме унесе сву стваралачку моћ којом располаже. Може се рећи да, у пуном сагласју
са великим претходником, и Живорад Недељковић песничку вештину види као нешто што не само изнутра обасјава
његов живот и уводи га у простор лепоте, већ и као нешто
што од њега тражи да песму израђује кроз садејство свих аспеката духовне материје коју има у себи а чији рад подстичу разноврсни призори и искуства. И кад читалац баци поглед на књигу Талас, јасно види да је пет њених целина замишљено онако како се замишљају поглавља у строго компонованом роману – да буду, на први поглед, самосталне и
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да, гледано пажљивије, буду фрагменти једне обухватне целине која им даје онај смисао који засебно не би могли имати. А као што је одавно познато савремени песник има и један задатак са којим се његови претходници нису суочавали
у тако заоштреној форми – он мора да покаже, да се послужимо речима из наслова претходне Недељковићеве књиге,
да припада „овом свету“, да се, другим речима, није удаљио
од свакодневице, да се оглашава из хоризонта који припада,
у подједнакој мери, и њему и његовим савременицима. И
док су песници минулих времена могли да инсистирају на
свом праву да имају свој свет и поредак у том свету који су
сами успоставили, данашњи песник, више од свега, настоји
да покаже како се рађа песма сачињена од појединости које су доступне и другима.
А да би показао како се његова песма рађа, да би нас
увео у свет животних чињеница које за њега имају посебно
значење, Живорад Недељковић је и у песмама које чине неке од његових претходних књига читаоцу настојао да покаже како његову песничку имагинацију подстиче звуковни
склоп имена једне затурене варошице у Србији, ноћни разговор са пријатељем, сећања на мајку и тренутке у детињству које је обележило њено присуство, једнако као што нам
је он у новијим песмама показивао како у његов лирски хоризонт улазе шуме на планини Јелици, како се груба ратна
стварност, крунисана посебним типом људских судбина,
судбинама избеглица, увлачи и у искуство његовог сасвим
малог сина, како призори пијачног обиља могу да постану
подлога за слику сасвим сакрализованог доживљаја свега
што је сасвим овоземаљско, што је непосредни извор животне материје. А на другој страни, као што је, сада већ доста давно, Бранко Миљковић, у настојању да песничку
уметност уздигне до највиших висина духа, говорио да се и
Ајнштајн „може препевати“, како, другим речима, научне
формуле могу добити и чисто поетски смисао, тако данас
Живорад Недељковић, полазећи од научних радова Александра Ломе, нашег класичног филолога, гради песничке
творевине у којима научна тематика добија лирско осветљење. А чак и кад не иде ка, у новије време, за њега све значајнијем инспиративном подручју које има полазиште у научним сазнањима, кад, једноставно речено, остаје у сфери
онога што је сасвим обично и везано за људску свакодневицу, Живорад Недељковић нам се указује као песник који
увек полази од онога што је непосредно уз њега и око њега.
Као што је у својим првим књигама песама, како је то сам
говорио, користио сеоску идилу, тачније слике и призоре из
сеоског живота (сађење кромпира, брање воћа, припремање
дрва за огрев, нпр.), тако је Недељковић, променивши егзи-

стенцијално окружење, у књизи Талас често помињао топониме и установе које су важан елемент градског живота у
Чачку (уметничка галерија „Надежда Петровић“, црква Богородице Градачке, Институт за воћарство, Дисов споменик,
брдо Љубић, ратно детињство песника Александра Ристовића које је он описао у неколико својих књига и сл.). Исто тако, у својим првим књигама песама Живорад Недељковић
је, у меланхоличном тону, приказивао живот у Подунавцима, живот коме је најболнији печат утиснула мајчина прерана смрт, док у новијим књигама, па и у књизи Талас, посвећеној недавно умрлом оцу, он, врло често, говори о жени и
сину, поклањајући посебну пажњу тренуцима које проводи
са њима или тренуцима у којима нешто чини за њих (тако је
у једној песми, врло детаљно, приказао шта све чини док чека сина који је на спортском часу, док је, опет, у једној другој песми подробно приказао како својој жени олакшава живот тиме што преузима на себе спремање ручка). Овакве песме показују нешто што је за поезију Живорада Недељековића јако важно – оне су резултат настојања да се извор лирике потражи у самом средишту живота, у оним животним
активностима које, саме по себи, нису ни у чему изузетне,
али постају изузетне онога часа кад песник у њих уведе своју емоцију, да им дубљи смисао. И кад год у песмама из књиге Талас каже нешто о породичном животу, или кад дочарава ноћни амбијент и себе пред телевизијским екраном и обиљем садржаја које он нуди, Недељковићев лирски субјект
нас уверава у једно – поезија није у метафизичким даљинама, она се објављује из саме свакодневице, из часа у коме се
купује цвеће за жену или чита неко штиво сину.
Али то не значи да Живорад Недељковић спада у песнике
који беже од сложеније и захтевније тематике. Напротив, у
књизи Талас има доста песама у којима је видљиво настојање да се песма постави у контекст који образују врло различити садржаји (један тип егзистенцијалне ситуације и један
тип људске судбине у песми по којој је и књига насловљена,
песми „Талас“, евокативна димензија која спаја јеловник ресторана „Мирис дуња“ и стварни мирис дуња, имагинативни
блесак у коме се спајају неопрезни детињи поступак и искуство одраслог човека као подлога за песму „Отворени прозор“, песма „Лични Исус“ групе Дипеш Мод, судбина једног
тако необичног проналаска, као што је проналазак бодљикаве жице и све импликације тог проналаска у историји новијег
доба – затвори и логори а не само корисне ограде, судбина
Ксеније Атанасијевић и догађаји на Ружића брду код Краљева у Другом светском рату и сл.). У свим овим случајевима
Живорад Недељковић у грађење песме полази од неке појединости која има шире значење, али он, по правилу, настоји
да покаже како баш та појединост налази своју резонанцу у
унутарњем свету једног песничког бића и како се баш она
претвара у повод за песму. Мада испеване на врло различите теме, песме у књизи Талас повезане су, више од свега другог, уверењем које срећемо у песми „Певати о мору“: „Свако
ко пева, пева, верујем, о нечему што је за њега живот, сама
срж“. У књизи Талас Живорад Недељковић је настојао да нам
покаже шта су за њега живот и срж тог живота. Он је то чинио тако добро да се, ево, захваљујући баш томе, данас обрео
у песничком сазвежђу Васка Попе. А то је велико признање
за сваког песника који Васка Попу осећа као свог претка. Живорад Недељковић је један од тих песника.

Хенрих Сапгир

ИВАН И ДИВĀН
Каква срећа!
У варошици отворено
„Мебло и посуђе“

Купио је Иван
Кревет-дивāн,
Да са женом удобно спава.
Од радње нема превоза.
– Ништа, говори, моћи ћу.
Народ је помогао
Ивану,
Навалили су му дивāн
На леђа.
Иде Иван.
На њему је – дивāн.
Врућина.
Јара.
Барака.
Река.
До села руком да такнеш –
Од обале.
А до моста –
Километар...
У води
У песку – дивāн.
На њему – Иван.
А ту је вотка и мезе.
Вртирепка
Чирика –
И она слетела на дивāн.
Иш! –
Отерао ју је Иван
И отресао перушку с пресвлаке...
С ливаде гледале га пластиље:
Иван и дивāн
Прелазе преко газа реку.
Запловио је дивāн!
Трчи народ!
Спасен је
Иван,
Потонуо је дивāн.
– Без дивāна нема нам живота! –
Виче Иванова жена.
Код куће – зидови попут плота.
Сиромашак
Напио се самогона.
Запевао је песму јадник сам:
– Потонуо нам је кревет-дивāн!

Вршац, 1. VII 2013. г.
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ТЕМАТИ

КЊИЖЕВНА КРИТИКА У МЕДИЈИМА (2)
Приредила Весна Тријић

Васа Павковић

ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋА
ПРОМЕНА НА БОЉЕ?

Б

оравећи пре неколико година у Бугарској, са неверицом
сам запазио да је готово немогуће пронаћи књиге савремених бугарских писаца. Полице неугледних књижара
биле су пуне књига угледних бестселераша с англоамеричког „континента“: Шелдона, Робинса, Данијеле Стил, Маријане Киз, а о Хари Потеру и Роулинговој односно Паулу
Коељу и његовим производима и да не говорим!
Тада сам био уредник у београдској Народној књизи и
учествовао у производњи књига неких од тих аутора, што
ми и данас не опраштају људи који никада нису издавали
књиге, као и људи који су објављивали и објављују књиге
на фондовима иностраних амбасада и конзулата. (Отуда
рецимо српски успех скандинавских писаца и литературе.)
Али уз Шелдона (узгред: препоручујем вам да прочитате његову аутобиографију коју је у то доба објавила Народна књига), уз Робинса, Стилову и Кизову, издавач у којем
сам уредниковао објављивао је у библиотеци Антологија
светске књижевности врхунске светске писце, а у едицији
Алфа најбоље српске, уз младе и оне који су склони истраживању и експериментима... Да не говорим о едицији Појмовник, у којој је Гојко Тешић објавио на десетине књига
из области теорије и историје књижевности, као и да не говорим о едицији ПОСТ- у којој сам објавио низ вредних
српских писаца из тзв. некомерцијалних жанрова.
Када данас уђем у наше угледне књижаре, рецимо оне
на Штрафти, једва да видим домаће писце од шљаштећег
присуства страних бестселера. Међу њима су и оно шесторо, али и море других – све под истим дизајном, све у истом тону. Чини се да домаћег писца нигде нема – али ако
се боље загледамо угледаћемо међу бестселерским освајачима и Андрића и Пекића. Биће ту и Радован Самарџић,
али уз њега и Басара и Великић, рецимо. Одмах ту, у свеопштем изједначавању поредака и вредности, угледаћемо
Сарамага и Херту Милер, Љосу и Кертеса... Па и понеког
класика. Да, рећи ћете ви, али ту су и тв водитељке и њихова делца, које нас вребају са сваке књижарске гондоле.
Нека су, кажем, није у њима проблем.
Јасно вам је у чију сам књижару ушао и добро је што тај
издавач налази могућности да сем бестселерских грла, која
трче по књижарама и продајним ланцима широм света, нађе места за неке домаће писце и за неке вредне писце. Дру-
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ге куће, сличних бестселерских опредељења нису склоне
том и таквом ризику.
Шта желим да кажем? У књижарама других, јаких кућа
домаћи писац је већ изузетак. Или у преводу: више готово
да не постоји и правило је да је нестао. (Можда се преселио
у Бугарску?)
Вредне књиге преселиле су се, пак, у протеклих десетак
демократских година код малих, алтернативних издавача
и можете их пронаћи само ако имате пријатеља у „том граду“ или у „тој библиотеци“ (виа Краљево, виа Вршац, донедавно виа Зајечар, однедавно виа Панчево...) или ако на
Сајму књига, у октобру они буду имали пола штанда а ви
добро али баш добро! отворите очи.
Основни кривци за овакво стање нису само политичари, политичке елите и њихова послуга – рекао бих да смо
основни кривци: МИ. МИ који пишемо ове текстове и који учествујемо на оваквим столовима и панелима и МИ,
којима је стало до домаће и до квалитетне књиге.
Нас глас се не чује, тихи смо, нечујни или неми.
Потребно је, да као у Хрватској и Словенији, подигнемо глас, да стално будемо присутни у јавности, да бомбардујемо медије борбом за домаћу младу и високу књижевност и домаће квалитетно издаваштво.
Постоје у Европи, па и у Хрватској и Словенији, модели
НУЖНИХ релације између Министарства културе и издавача којима је стало до вредности, треба их применити и
релативно брзо – за годину дана, наиме, може се променити ова данашња, „бугарска“ (опростите ми комшије!) ситуација.
Променити на боље.
На горе се већ довољно дуго мењала.

Михајло Пантић

ДОБРО ЈЕ ДОК НИЈЕ ГОРЕ

К

њижевна критика мења се сагласно промени саме књижевности, одувек на тој релацији влада однос „спојених судова“. Да ми је неко пре тридесет и нешто година, у
време када сам објављивао прве критичке текстове, рекао
да ћу једном писати гледајући у екран, одговорио бих му да
фантазира. А онда се, у наредних десет година, та фантазија обистинила. Нисмо више поводом текстова које ваља
срочити по уредничкој поруџбини, или по ограничавајућим правилима задатог простора, говорили о „шлајфнама“
и „редовима“, него о броју карактера. Па смо, током наред-

них десет година, све чешће и све радије и своје и туђе текстове почели да објављујемо и да читамо на мрежи паралелно са њиховим штампаним верзијама, а онда и без њих.
Демократизација публиковања и критике и књижевности,
могућност да у електронском медију објавите шта год вам
падне на памет, резултирала је, међутим, и врло лошом, по
критику чак погубном последицом – губитком критеријума.
И тако смо, сада, ту где јесмо, у безваздушном простору многоструког парадокса. Никада, наиме, српска књижевна критика није имала више компетентних, академски
образованих критичара свих генерација и различитих
естетских, поетичких и идеолошких опредељења, и никада
критика није била мање утицајна и мање читана него данас. Неће бити да је појава нових медија узрок тога парадокса. Напротив, проширење могућности презентовања
написаних текстова погодовало је колико расту критичке
активности, толико и појави нових критичких форми:
осим часописне, новинске и радијске критике, данас се пише и ТВ критика, електронска критика, микро и блог-критика. (Погледајте само колико се, упркос катастрофалним
приликама и лебдећој позицији критике, код нас годишње
објави књига студија, есеја, хроника, дневних критика, тематских зборника, дисертација... и паметноме ће бити доста). Али, смисао критике стално измиче, и постаје неизвестан, упркос (пр)овереном сазнању да се у модерним временима књижевност једва може замислити, а некмоли разумети изван књижевнокритичког контекста. („Све уметности су неме, критика им помаже да проговоре“ – говорио
је Нортроп Фрај, од кога смо сви понешто научили.)
Критика је данас подељена на три врсте. Прва припада
академском подручју, сведеном на гето, на простор „уже
струке“. Приступ у њега имају само овлашћени, теоријски
атестирани појединци који се узајамно дописују, полеми-

шу, мрзе и обожавају, сад свеједно. Таква критика обитава
у нискотиражним часописима и годишњацима и без посебног је утицаја на укус шире публике, која је и не чита јер
је сматра неразумљивом, високопарном, целомудреном,
досадном и преученом. Међутим, утицај те врсте критике
је евидентан у процесима канонизације књижевних дела,
односно успостављања система општих вредности, формирања образовних програма од првог разреда основне школе до факултета, укључујући, наравно, и „одобрење” за
приступ и опстанак у колико виртуелном толико и стварно
постојећем „музеју књижевности“.
Други вид критике је новинска критика, „лакоатлетска
дисциплина“, како ју је звао Никола Милошевић. Maда никада није била на посебној цени („Он је рецензент, треба га
убити“, говорио је нико други него Гете), она је све једнако
важна кад је добро писана. И даље се чита и има ширег
утицаја. Маратонцима припадају заслужени почасни кругови, али није лако бити ни Усеин Болт, „најбржи дечко у
својој улици“.
Трећа врста критике, ако је то уопште критика, постала је део тржишта уметности и заправо је мање или више
вешто обликован вид маркетинга, задужен за баратање суперлативима и усхићењима. Манипулисање тешким речима („после ове књиге више ништа неће бити исто“) нужно
је за привлачење пажње у свеопштем шаренилу преобилне
продукције у којој у истим, до бола шареним едицијама
(„Шарено је за будалу лепо“ – каже неки Андрићев лик) излазе класици, белосветски бестселери, и сви овдашњи писци, без разлике врсте и класе, од академика до турбо-фолк
певачице, од професора универзитета до таксисте, од либерала до радикала, од критичара који је у ствари писац до
писца који је у ствари критичар.
Од гомиле стереотипа мало се шта разазнаје, а некмоли јасно види. Критичари који напуштају поприште
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говоре, дабоме, о кризи критике. Критичари који долазе на поприште говоре о недодирљивости и ауторитарности њихових претходника који им не дају да слободно дишу и заузимају им простор. Сви говоре о клановима и партијским котеријама и сви негирају припадност
истим, ђаво је увек неко други. Корумпираност је посебна
прича, ни од таквих приговора није се могуће одбранити,
а и чему. Одлично памтим оне ружне године када су најугледнији кричари за било коју папирну дојч-новчаницу
писали рецензије последњим аматерима, и никоме због тога није пала круна с главе. Колега кога поштујем рекао ми
је недавно, врло иронично: „Кад бих знао где се дели, први бих отишао на тај шалтер. Хтели смо либерални капитализам, па изволите, понашајте се у том духу”. Од свега ми
је, ипак, најтужније непрестано, јадно ламентирање над тобож ужасним стањем критике, уз обавезну флоскулу да она
није што је некад била. Па наравно да није, нити треба да
буде! Критика се, понављам, мења онако како се мења и
књижевност и епоха у којој та књижевност настаје.
За почетак, имам сјајну вест. Критика је, упркос свему,
опстала. У најразличитијим видовима, што подразумева
динамизам сталног преображавања и језичко-формалних
прилагођавања, сходно местима где се објављује и сагласно
природи одговора на „задатке дана”, што би рекла Исидора, а те задатке пред нас постављају свакодневне спољашње
и унутрашње наруџбе и подстицаји. Добро је што су сва
јавна гласила која држе до себе сачувала критику у каквомтаквом облику, добро је што критика не престаје да информише и позива читаоце, да анализира и вреднује продукцију, и, на првом месту, добро је што се у овдашњој критици не мисли унисоно.
Добро је, него шта, јер може бити сто пута горе. Не треба ми много маште да замислим како ускоро можда неће
бити ничега од овога што сада постоји. У не баш сјајном
стању, али ипак постоји. Довољно је то што је уопште могуће писати и објављивати, па ето, од воље вам. И за крај –
ваљда то долази са годинама, а можда је посреди и какав
резидуум марксистичке доктрине којом су ме дресирали –
ја све више верујем у праксу. У текст који ме чека. Можемо
се јалово препирати до прекосутра, ко је какав, ко је чији
(ја сам мамин и татин!), ваља ли ово или ваља оно, и можемо се схоластички надгорњавати о свему и свачему бели
дан до подне, али је, напослетку, задатак сваке критике да
чита, тумачи и слави књижевност, да је воли и са разлогом
и без разлога, да буде њен чисти љубавни дестилат. Моје је,
што би (ми) говорио стари Михиз, да кажем о чему је та
књига и ваља ли штогођ, а вама препуштам све остало.

Теофил Панчић

ХЕДОНИЗАМ ИЛИ НИШТА

М

арсел Рајх-Раницки, „папа немачке књижевне критике“, провео је ратне године у тешкој илегали и самртном страху сакривајући се од нациста решених да побију и
истребе све припаднике његовог народа. Преживео је, једва, захваљујући срећи, умешности и извесним добрим људима. После је живео у комунистичкој Пољској где се ваљало носити са репресијом друге врсте, идеолошке. И то је
некако прегурао преко главе. Онда је одустао од грађења
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„светле будућности прогресивног човечанства“, вратио се
у „матичну“ земљу свог језика и постао... то што је постао,
а што је наведено у првој реченици овог текста.
Биће да га је такво животно искуство ипак колико-толико очеличило и спремило га за праве изазове... Ко преко
главе претури нацистичке зликовце и бољшевике из најстаљинистичкије фазе, тај ће ваљда некако умети да се носи и са литерарним ајкулама и пиранама те са њиховим неретко ситним интересима и крупним сујетама! Што опет не
значи да бих себи или било коме другоме пожелео преткритичарско искуство Рајх-Раницког: мало је то неразумно висока цена за дебљање коже, генерално препоручљиво
уколико се желите бавити овим послом, критичарским.
Како год, Рајх-Раницки је у својим фасцинантним мемоарима сажео вишедеценијско критичарско искуство с
песницима, писцима & осталом менажеријом у ову реченицу: „Радио сам већ довољно дуго у нашој бранши па нисам гајио илузије: знао сам, дакле, да однос неког аутора
према његовом критичару скоро увек зависи од једне једине околности - наиме од тога како је критичар третирао тога аутора, поготово (то је нарочито важно) његову најновију књигу“. Прецизније од овога се не може. Али, и на то
се навикнеш. На крају крајева, и ја некако више волим оне
који ме хвале (и који су уосталом у праву) од оних који ме
куде (и који су уосталом у криву) па зашто бих и другима
оспоравао право да се тако осећају?
Бављење новинском књижевном критиком саставни је
део мог укупног списатељског ангажмана: ни „централно“
ни „споредно“ него напросто неодвојиво од укупности
онога чиме се бавим. Из моје перспективе, све је то једна
целина која само мења поводе, жанрове и форме. Сигурно
нисам један човек као колумниста или есејиста на политичке или културолошке теме, а други када пишем о некој
књизи. Мада, постоји ту друга врста разлике: као колумниста углавном пишем о ономе што ми се „не допада“ , о оно-

ме што сматрам „лошим“. Као критичар, напротив, превасходно сам окренут ономе што држим вредношћу коју ваља
препоручити. Ерос „негативне критике“ испуцао сам на
време и сада га чувам само за уистину важне поводе: дакле,
за чеоне сударе са оном врстом литературе која није, како
ја то волим рећи, тек банално лоша него је у извесном важном смислу токсична. Та њена токсичност обично је феномен шири од „пуко“ естетског. Читање књига које су напросто лоше али су иначе безопасне по околину напросто
ми је досадно и гњаважа, па их обично ни не дочитам, а камоли још да бих траћио време, енергију и новински простор на разглабање о њима само зато да бих „обавестио“
читаоца новина да се ето појавило нешто на шта нема разлога обраћати пажњу. Па кад нема разлога, зашто да га
малтеретирам?!
Када си клинац жељан кавге и доказивања, откријеш
ерос „негативне“ критике, али ако ниси претенциозни антиталенат и изгубљен случај (већина додуше јесте, по природи ствари) убрзо откријеш још нешто: чисто „литерарно“ - а критика или јесте саставни део литературе једног језика или није ништа - много је теже и много је већи изазов
написати „позитивну“ критику, „хвалити“ нешто (што је
ново, тек изашло, што није класична канонизована вредност) а не звучати као нечији банални рекламни агент. Баш
тада или ТЕК тада и „негативна“ критика има прави смисао и одјек: она је ипак најрелевантнија када долази од критичара са ауторитетом, а таквих је по природи ствари веома мало. А оно што их има није стекло ауторитет гњавећи
се с медиокритетима.
Држим да писање о књигама (или о било чему начелно
Лепом и Добром) има смисла једино као одраз извесне
личне страсти, посвећености и надасве хедонизма. Ако се
из текста не види да сам уживао читајући оно о чему пишем, чему онда све то? Живот је одвише кратак - читаочев
као и критичарев - да би се ненадокнадив ресурс зван вре-

ме траћио на глупости и на гњаваторе. Уколико, дакле, тражим сопствену поетичко-светоназорну константу, онда је
то управо та: пишем о књигама које ме узбуђују, па било то
узбуђење с позитивним предзнаком (много чешће) или пак
негативним. Што ме оставља хладним и равнодушним или
је сасвим мимо мојих интересовања - поред тога пролазим
без освртања. Па није критичар пожарни у војсци који треба да упозори уснулу чету на сваки сумњиви шушањ у његовој „зони одговорности“! Додуше, знам да има и оних који баш тако мисле. Чини ми се да није случајно да су то некако редовно баш они за које додуше знате по имену али
не памтите ни један њихов текст: није да нисте читали, него вам се ништа није задржало.
Приметили сте да пишем о сопственој „по-етици“ избегавајући оно ритуално кукумавчење зарад „ширег контекста“ а тај је све гори и за новинску критику све неповољнији. О томе сам већ довољно писао другим поводима,
а уосталом треба једном већ озбиљно схватити и ово: контекст није нешто изван нас него га стварамо сами, па како
га обликујемо, тако нам је. Ево, питајте Рајх-Раницког: тај
је преживео и нацисте и комунисте и Хандкеа и Граса и
Валзера и Фриша... Како? Лепо: човек читао и писао а други се пенили.

Весна Тријић

КЊИЖЕВНА КРИТИКА
И ПОПУЛИЗАМ

М

едији су одувек били значајно средство културног изражавања. У „ери симулације“, њихов утицај је несагледив: они тумаче друштвену стварност и постављају
оквирне референце за конструисање личних и колективних идентитета, индукујући фикцију која мења свет.
Али, превасходни циљ медија, као и сваке индустрије,
јесте привлачење публике - потрошача и следбеника. Прилагођавајући се укусима већине за коју се претпоставља да
је расејана и тупа, савремени медији теже сликовитости и
деисторизованим односима што информацију своди на
трач који се преноси без претходног просуђивања вредности. На тај начин је штампа, на пример, од гаранта демократије и просвећивања, постала предузеће које, у спрези
са политичким и културним популизмом, генерише конформизам и идеолошки хомогенизује друштво; приморавајући кориснике на перцепцију екстремних дисконтинуитета, она повлашћује „ксерокс ступањ читања“, фрагментаран увид и површност; њено дејство није само одвраћајуће, већ и суштински противкултурно.
Подстичући мешање дискурса забаве и знања, а редакцију за културу са онима за спорт и разоноду, данашња
штампа превласт даје вулгарном и ефемерном. У таквој хијерархији приоритета, књижевности је, на пример, припало место међу активностима које су у понуди за попуњавање слободног времена, а чије би дејство требало да буде релаксирајуће и забављачко. Узме ли се у обзир да је литература, бар у досадашњој својој историји, редовно имала значајног удела у политичком развоју и формулисању друштвеног искуства, оваква скрајнутост представља симболичну кастрацију њене субверзивне моћи и интелекКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.144–146
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туалне тежине. Зато оно што највише забрињава и
није начин на који медијска култура хипнотише и пасивизира своје потрошаче (ех, да, као змија жабу!), већ лакоћа са којом се она интегрише у све остале друштвене
праксе.
Узроци кризе књижевне критике у медијима нису спољашњи, па их и не треба тражити у броју људи које се овим
послом баве или у све скромнијем простору који њихов
рад на страницама културе запрема: она губи специфичности услед контекста своје рецепције и урушава се изнутра,
кроз ерозију професионалне самосвести.
Прилагођавајући своја опажања природи јавног гласила, покушавајући да буде упадљив и занимљив, књижевни
критичар прави кобан компромис: он напушта књижевнокритички дискурс у корист духа новина, па час наступа као
трговац, а час као партијски гласноговорник. Оба ова „решења“ су популистичка: за разлику од естетских квалитета који су немерљиви и мутни, антипопуларни, рекламне и
политичке поруке једнако су прозирне и транспарентне,
лако се памте. Имајући, ипак, истакнуто место у животу
књиге, таква критика на литературу преноси (сопствене)
захтеве за контроверзом и провокативношћу које је произвела медијска култура и који се сада, неопрезно и са далекосежним последицама, изједначавају с категоријама
естетске вредности и квалитета.
Колико год то парадоксално звучало, управо је тзв. новинска критика једно од најубојитијих оружја масовне културе у борби против књижевности као уточишта слободне
мисли и уметности језика.
Док је некада била неопходна само комерцијалним садржајима, реклама је данас негативан принцип по којем је
оно што њоме није обухваћено самим тим и сумњивог квалитета; она, дакле, више није обична трговачка активност,
већ принцип постојања у култури сведеној на тржиште. Од
књижевног критичара се, у том случају, очекује да се заложи за бољу продају одређених наслова односно да, што
Фиск заједљиво рече, омогући масовну потрошњу тзв. високе културе. Разрешен дужности да дело чини разумљивим, већ само допадљивим или занимљивим, критичар се
обично задржава на ономе што би књижевни текст могло
да повеже са свакодневним животом просечног читаоцакупца. Приморан да с подједнаким ентузијазмом промовише дела неуједначеног квалитета, он компромитује властити укус, а његова мерила показују природу толико плуралистичку да се чини како их више и нема. Он, при том, посредно промовише и сам дух рекламе (који шушти да је
уметник свако коме се то прохте) и крај вредности (јер тамо где је, наводно, све вредно, у ствари није вредно више
ништа), доприносећи општој конфузији у култури, али и
равнодушности сваког јавног значења.
Посао књижевног критичара јесте да заступа идеале,
уметничку вредност и лепоту, а не да се прагматично или
резигнирано мири с „постојећим стањем ствари“.
Двадесети век је слепо веровао да књижевност поседује
идеолошку проницљивост недоступну осталим праксама,
да јој је чак могуће да задре у материјалне структуре друштва. Игноришући разлику између уметности и политике
(коју је суптилно дефинисао Канклини), више не ни књижевни него идеолошки критичар ствара априорни експланаторни модел помоћу којега процењује културне вредности и то према њиховој политичкој подобности коју најче/36/
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шће поистовећује с квалитетом. Превише значаја у тумачењу књижевног дела дајући првобитном контексту његове
рецепције и потенцирајући везе између одређеног културног укуса и друштвене припадности, он се свесно опредељује за једнофазну анализу и редукционизам, градећи својеврстан дисциплински систем у којем се за „добре“ свесрдно навија, а „лоши“ се увредљиво дисквалификују.
Не би, заиста, никада требало губити из вида Бенјаминову опаску да је нацизам естетизовао политику, а комунизам на то одговарао политизацијом уметности; то су комплементарне и подједнако опасне праксе.
Што је најважније, права природа овакве критике и није, како би се могло учинити, бескомпромисна демистификација, већ сасвим прозирни популизам: конституисање
значења између књижевног текста и свакодневице, њихово
прилагођавање општем критичаревом ангажману, бучан
израз којим се еуфорично маркира без удубљивања и маме
се амбивалентне реакције, од забаве до гнушања, све су то
опробана средства масовне културе. Приближавајући се
популистичком идеалу једнозначног текста, таква критика
иде на руку развојној тенденцији савремених медија да се
од посредника претворе у замену за друге облике друштвене интеракције; у овом случају, у замену за читање књига.
Савремени интелектуалац више није супротстављен медијској култури; напротив, он је њоме сав прожет и према
њој се, на сопствену штету, чак и управља. Њихов однос је
пун обостраног неповерења и напетости, у основи промискуитетан, а доводи до разводњавања специфичности и новинарства и учености. Ипак, супротстављање моћном
тренду културног популизма, по којем је познатост у јавности битнија од научно доказивог квалитета, могло би да
има смисла једино у медијима, на његовом терену; то је задатак који тзв. новинску критику чини драгоценом и незаменљивом интелектуалном активношћу.
Понекад изгледа да је, у поплави информација, једини
критичарев адут његова способност да привуче и одржи
читаочеву пажњу. Зато он у очима публике, а понекад и у
сопственим, сам постаје вест, па му аргументација лако узлети до театрализације, а његова потреба да се изрази надјача обавезу да мисли. Међутим, у свету флуидних идентитета и експанзије креативности, експресивна снага једног
критичара јесте примамљива, али је од малог значаја; према Монтењу, није ни важно говорити колико владати собом; култура не пати од хиперпродукције већ од, усред све
галаме, дефицита идеја. Зато популарност књижевне критике у медијима може чак и да расте (јер ће публика увек
бити склона полемичким прекорачењима и упечатљивом
трачу), али јој углед, чини се, неповратно опада: књижевни критичар у јавности лако стиче имиџ, али ауторитет
ретко кад.
Уколико њена суштина није ни у пуком одражавању садржаја нити у изрицању вредносних судова, књижевна
критика у медијима може „герилски“ да делује на нивоу
протока идеја (од писаца ка публици, али и обратно!), као
и на проширивању културних и образовних хоризоната
својих читалаца. Једини успех би у том послу могло да буде
што упорније пружање отпора како уценама политике, тако и апетитима тржишта, духу времена уосталом; јер само
тада тзв. дневној критици остаје нада да неће бити насумична и случајна, пуки споменик савременог укуса,
са свим његовим ограничењима и предрасудама.

ПОЕЗИЈА
Марио Луци (1914-2005)

ЖИВОТ ВРЕДАН ЖИВОТА
ЖИВОТ ВРЕДАН ЖИВОТА

КАО ШТО ТИ ЖЕЛИШ

Касно недељно поподне
у граду
док влада мир крчи неки радио
из међуспрата слепе грађевине
утробом испражњеног града
улицом просеклом
међу банкама искрченом,
који задовољан база
стиже до људске судбине
видне на градским плочницима:
с главом на асфалту неко умире
а збуњен свет у вреви
кружи око несрећног,
и ми смо заједно
судбином или случајем овде –
ти и ја одскора пратиљо,

Под северцем пуца иловача
земља припремљена за обраду,
мрешка вода у ведру, северац
канџе зарива у плугове
остављене у пољу,
кад неко изиђе по дрва
тешко се креће, застајкује,
скупио се под капуљачом или огртачем
цвокоће зубима.

на овој полуделој планети
под двосеклим сечивом.

НЕ ОДЛАЗИ
Не одлази
не остављај помрачење
у мојој соби.
Сунце те тражи,
нема милости за твој одлазак,
претражује незнана места
којима си случајно прошла
и места која си напустила.
Тамо где си отишла
сагорева у ништавности
твој узнемирени дан.

У соби тишина, неми сведок
снега кише и дима, у њој,
не креће се нико не мења ништа.
Док стављам шишарке у ватру,
обузима ме немир и тескоба:
ти стара пратиљо моја долазиш
да заумеш место
које је патња напустила,
на очајавај,
на кући у осами пронађи
сиви звекир врата.
Мало по мало и мера је досегнута
мало по мало
као што желиш – мало по мало
самоћа обузима,
дођи и уђи, све дотакни.
То је један обичан зимски дан,
свакидашњи – дан нашег живота
С италијанског превела Јелена С. Брковић
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ПРОЗА
Сергиј Жадан

ДИНАМО ХАРКОВ
Р

ана мудрост је као рана трудноћа – лако се постиже,
лако се заборавља. Крајем 90–их живеле су у Харкову две сестре. Изнајмљивале су собу код Азербајџанца
кога су звали Гена. Сви су мислили да они живе утроје,
али то није тако, јер је Гена био хомосексуалац, што се
крајње ретко среће код Азербајџанаца обзиром на компликовану историју и верске особености региона. Сестре је звао Зита и Гита. Разликовао их је по коси: Зита
је имала дугачку, а Гита кратку. И ето Генин љубавник,
тренер у базену Динамо, средио је сестрама пропусницу, једну за њих две. И оне су почеле да иду на базен, наизменично. Као што се могло очекивати, старија се сестра одмах заљубила у тренера–геја. Али је то успела и
Гита. И створио се такав љубавни четвороугао. Нема
потребе да се каже да су се односи развијали слабо. Онда су се сестре посаветовале и одлучиле: нека победи боља. И почеле да наизменично привлаче ка себи пажњу
тренера.
Али је цака била у томе да старија од сестара није
знала да плива док је млађа пливала добро и радо то користила. Тренер је пак стајао, наслонивши се на шперплоче са логом олимпијског комитета, и сањиво посматрао дечије главе у гуменим капицама. Старија сестра
дуго није могла да схвати зашто не обраћа на њу довољно пажње. У почетку се вређала, после га је демонстративно игнорисала, онда очајнички покушавала да га заборави и све је то радила држећи се за бову. И тад је
укапирала да је тренер напросто не види са свог положаја, јер се она, за разлику од своје сестре, држи тако
близу обале да је за њега једноставно невидљива. И онда
се она одважила на очајнички корак, као права заљубљена жена. Пустила је тросове и канате и одбила се ногама од поплочаног зида. И, ето, одмах је кренула ка
дну. Тренер је то запазио, али није стигао да је спаси, из
простог разлога јер док је она пливала, он је, како је било забележено у записнику, „кршио правила безбедности и статут олимпијског комитета“, другим речима –
дркао. И није се усудио да се тек тако баци у хлорирану
воду. На Зитином погребу је било цело спортско друштво. А тренера су избацили са посла. Приде к томе код
њега су почели проблеми у приватном животу, као резултат психолошког стреса. Отишао је код психијатра.
Испричао му је све: и о базену, и о кршењу правила безбедности.
Немам представу од чега бих вас требао лечити, –
признао му је лекар. Tамо, код психијатра, тренер се
упознао са чудним пацијентом – сликаром –декорате/38/
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ром који је спадао у сталне посетиоце и кога је лекар пажљиво заобилазио. Сликар му је испричао своју причу.
Упознао се пре пар месеци са женом. Имала је тридесетак година, изгледала ефектно, мада се понашала уздржано. Испоставило се да ради у протестантској школи
као PR менаџер. Сликар ју је одмах снимио и предложио да се нађу, позивајући се на свакаква хришћанска
осећања, између осталих, и на осећање праштања. Менаџерка га је одјебала. Сликар је помислио да такву жену треба изненадити ефектним чином. Отишао је кући
и покушао да се отрује гасом. Комшије су позвале гасни
сервис за интервенције и – грешком – ватрогасце. Ватрогасци су поплавили два спрата и са осећањем праштања отишли кући. Дошли су представници кућног савета и затражили да сликар плати ремонт. Неко му је саветовао да се обрати психијатру и покуша да добије од
њега потврду да је тровао народ гасом у стању психичког афекта и без лоших намера. Сада се лекар крио од
њега, и у чекаоници су се стварали дуги редови. Напокон сликар је поново отишао код менаџерке, одлучивши да се позове на осећање социјалне правде. Протестанти су га примили као блудног сина и наручили му
велики пано у спортској хали своје школе. Сликар је радо прихватио поруџбину и одмах је покушао да смува
PR менаџерку, увребавши је у њеној радној соби и поваливши је на примљене факсове. Менаџерка га је гневно
изгурала и саветовала да се прихвати друштвено корисног рада у славу господа нашег. Више од тога, презрени
уметник почео је да запажа да његова драгана има неке
чудне односе са оцем-настојником, старим добрим пастором који је имао седамдесетак година и кога су довозили у цркву у инвалидским колицама. Онда је уметник
одлучио да се позове на моралне квалитете и поново је
бануо у менаџеркину радну собу. Она се расплакала и
рекла да је то трагедија целог њеног живота и да је и сама свесна двосмислености своје ситуације, и осећа се
као Марија Магдалена, ни мање ни више, и да ће горети на крају крајева у пакленој ватри, али она воли старца и моли да је остави на миру. Сликар је поново покушао да је повали, али га је шутнула коленом у стомак и
морао је да се врати извршењу својих непосредних обавеза. Такву жену треба изненадити парадоксалношћу
мишљења, помислио је. И прихватио се посла. У складу
са општом идејом, сликар је требао да на паноу прикаже
алегоријске фигуре које би уз Божију помоћ требале да
пропагирају здрави начин живота, без секса и дроге.
Али, након свађе у менаџеркиној радној соби, сликар је

одлучио да се позове на осећање кајања, стога је између
тренажера приказао сцену распећа, стилизовану према
радовима старих италијанских сликара. Исус на слици
личио је на гимнастичара који се врти на вратилу. Марија и ученици подсећали су на чланове жирија који
стоје са стране и броје бодове које је зарадио спортиста.
У ћошку, усамљен и заборављен од свих, у нечему што
је личило на инвалидска колица, седео је Јуда, који је
подсећао на старог гимнастичара који је својевремено
претерао са транквилизаторима и није прошао допингконтролу. Небо изнад Голготе било је осветљено жутозелено-црвеним растафаријанским пропламсајима, што
је требало, према замисли сликара, да симболише тројство Божијег начела. Кад је видела рад, менаџерка је одлучила да га тужи и позвала адвоката. А отац–настојник
је умро пар дана пре тога од прехладе, а није ни видео
нови пано. На сахрани је била цела школа. На парастосу сликар се напио и полемисао са светим оцима о светој тројици. Адвокатица, женица у својим четрдесетим,
са јасним погледима на живот и крвавим ноктима, отишла је у спортску халу и дуго проучавала пано. Рекла је
да јој се свиђа доминација зеленог.
Тамо, у спортској хали, пронашао ју је један од ђака
те школе, Стасик, који ју је снимио још на гробљу, а онда је цело време покушавао да јој приђе и нешто упита.
Био је то тихи, марљиви ђак – кошаркаш и сањар, мршав, са грозничавим сјајем у очима и пламеним жаром
у срцу. Једном речи, типични кошаркаш. Ушавши у траг
тој жени, напокон се усудио и неопажено се ушуњао у
салу, притворивши за собом врата. Жена га је одмах
опазила, али се направила да је све у реду. И наставила
је да проучава пано. Пришао јој је и, страшно нервозан,
приљубио се уз њу, а онда је почео да је скида, опрезно
и невешто. Прво је свукао кожни сако, онда кошуљу,
онда се дуго борио са брусхалтером, а она се за то време јако напалила. Ма шта ти је, – мислила је, –који си ти
испрдак божији, – али је напокон успео, брус је полетео
на паркет, и тек онда она се окренула и бацила на њега
као лавица. Али није више имала на кога да се баца:
Стасик је већ стигао да добије своју порцију радости и
сад је само постиђено ширио руке. И ноге. Из школе су
кренули заједно. Жена–адвокат замолила га је да је пред
људима зове тетка Наста, терала га да ради разне ужасне ствари и поверила му да завршава послове са њеним
дилерима. За неколико дана Стасик је већ познавао све
градске фрикове који су снабдевали тетку Насту дрогом
различитог степена тежине. Стасик је лако налазио с
њима заједнички језик, остајо је неколико дана као залог док тетка Наста не би нашла лову, дошла по њега,
ставила му око врата поводац и одвела у свој стан да се
баве ужасним стварима. Код куће је Стасик рекао свима да су му почели колоквијуми и да заједно са другарима из разреда учи хемију. У неку руку то је била истина.
Понекад би њима овладала нека чудна страст и узнемиреност. Једном га је тетка Наста везала лисицама за радијатор и они су се љубили целу ноћ, а кад јој је ујутро
позлило од испијеног шампањца, отрчала је у купатило
да поврати, и кључ је пао у воду и нестао у бурним таласима. Тетка Наста је дубоко уздахнула и вратила се у
собу, да се љуби. Три дана хранила га је, везаног за радијатор, сувим кинеским макаронима и додавала празне

флаше од шампњца да би могао да се испишки. Трећег
дана макарони су се завршили па су позвали бравара.
Након тога тетка Наста је отишла на службени пут, а
Стасика су после часова ухватили кредитори и узели му
мобилни, кључеве од адвокатичиног стана и џепарац
који му је тетка Наста оставила за школске ужине. Стасик је питао за савет маму.
Његова мајка, стара глумица позоришта лутака, саслушала је све мирно и стрпљиво. Стасик је био касно
дете, мада се не би рекло сувише вољено. Ах, како је то
лепо, – рекла је мама глумица, огрћући се шареним кинеским пењоаром. Ето, Стасичка, и ти си постао мушкарац. Већ одавно, – рекла је мама, – било је време да о томе попричамо. Ето, узмимо мене, примера ради, – почела је она изокола. – Разумеш и сам шта је то професија
глумца, целог живота си на точковима. Ах, Стасичка,
позориште је за мене више него живот, то је моја страст.
Ти знаш, глумим чак у пет представа, при томе у оба састава. А то су живци, живци! Стасикова мама глумила
је претежно позитивне јунаке: хрчке, зеке и видру–хидру. И ето, знаш, – рекла је, – појавио се неки чудни поштовалац. Он, Стасичка, пише ми писма. Али су некако
чудна, ево погледај. И она је показала Стасику свежањ
писама. Испоставило се да је маторој већ неколико месеци писао писма неки манијак. Писма су била запетљана и дугачка, непознати је час звао тумачицу улоге видре-хидре „својом Марленом“, час претио да ће јој одсећи главу, час убацивао рецензије–приказе представа позоришта лутака и алудирао на љубав на први поглед, час
слао ископиране исечке из уџбеника анатомије који су
приказивали људске унутрашње органе. Да-да, – живнула је мама, – Стасичка, баш овде, никако не могу да
схватим, како би волео да ме узме? Ах, Стасичка, – наставила је она разнежено, – плашим се да ће он једном,
кад узмем пилуле за спавање, доћи и урадити ми тако
нешто... Мама, – рекао је на то Стасик, – све је то врло
озбиљно. Јеси ли покушала да одгонетнеш ко је то? Ма,
како да одгонетнем, – унервозила се мајка, – код нас на
сваку представу долазе стотине гледалаца. Наредне вечери отишли су у позориште заједно. Мама се закључала у шминкерници, а Стас је пронашао место у последњем реду и почео да посматра публику. Представа је напокон почела.
Полутамна сала била је пуна деце млађег школског
узраста. На дечијем тлу помало је незграпно деловао четрдесотогодишњи тип са шкембетом, чекињама и истетовираним прстима. Заиста, – помислио је Стасик, – како да одгонетнеш. После представе се испоставило да су
примадони украли, просто из шминкернице, њену зубну потезу. Мајка је кукала, безубо фрфљајући. Али, за неколико дана непознати је вратио протезу, мада без два
кутњака. У пропратном писму и даље је звао стару „моја
Марлена“, писао о чудесном облику њених вилица, онда
је нагло прелазио на приказ њене последње представе,
писао о уметничко–стилским особинама лика видре–хидре, а на крају позивао глумицу на рандес. Писао је да ће
је чекати у суботу код споменика писцу Горком. Стасик
је саветовао мајци да не иде. Мајка, која сад није изговарала шуштеће сугласнике, сложила се са Стасиком.
Дошао је пола сата раније. Веома се нервирао.
Ходао је око споменика, с времена на време заустаКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.144–146
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вљајући се са стране. Прошло је пола сата. Онда
још пола. Па још. Било је јасно да она неће доћи.
Тип је купио сладолед и отишао у парк. Сладолед се топио и текао низ прсте. Лизао га је, крећући се језиком
по тетоважама – свим тим котвама, срцима, пробијеним
стрелама, и сунцу које се давило у балтичким таласима.
Дуго је лутао стазама. Онда је изашао натраг – на светлост. Изашао је пред кућицу–стрељану. Чуо је неку вику. Ослушнуо је. А кућици се дешавало следеће.
Власник стрељане, стари добри наркос кога су сви
сматрали позитивним ликом, позвао је у госте старог
другара из војске који, за разлику од власника стрељане, није нарочито марио за позитивност, стекавши пак
на послу, у бригади кондуктера московског воза, фаму
женскароша и јебиветра. И ето, стари су се пријатељи
срели, дувкали, и почели да се сећају златних војничких
дана. Сетили су се заставника–скота, сто дана пре изласка, редарства у кухињи, и других херојских тренутака
науковања у грађевинском батаљону у Жмеринки. Одлучили су да још мало попуше и да гађају. И кад су већ
стајали и покушавали да разазнају у плавом диму хашиша све те металне јелене и беле медведе, у стрељану је
ушао бизнисмен неупадљиве грађе и спољашности, са
пијаном рибом преко рамена. Бацио је рибу на столицу,
одмерио је тешким погледом просторију и зауставио га
је на позитивном наркосу. Наркос се узнемирио. Његов
пријатељ такође би требао тог тренутка да се узнемири,
али он је већ видео офарбану рибу која је лежала на столицама, и у њему су се пробудили нагони. И заинтересовао се да ли су њега, тог бизнисмена, икад учили како
треба да се опходи са дамама (дама се у том тренутку
окренула и пала с грохотом са столица на под), и ако је
то неопходно, он, стари специјалац, спреман је да му да
час из лепог васпитања и да се најебе мајке мајчином
сину. Бизнисмен је плануо. И специјалац из грађевинског батаљона такође. И само је изблајхана дама лежала
на поду и опушци су се запетљали у њеним офарбаним
коврџама, попут звезда у трави. Али, пре него што су се
се мушкарци сучелили на мегдану и почели да се шамарају, власник стрељане је покушао да их раздвоји. И рекао је следеће. Прави специјалац никад неће да се бије у
просторији која представља комуналну својину. Јеси ли
прави специјалац?– питао је свог друга из исте војне јединице. Прави, – одговорио је тај без размишљања. И ја,
и ја сам прави, – неочекивано се јавио бизнисмен. А за
Надицу, – додао је, – откинућу вам главу. Одлучили су
да оду у парк. Понели су две ваздушне пушке. Бизнисмен је пребацио преко рамена изблајхану Надицу, и
опушци из њене косе просули су се на песак попут бумбара. Иза кућице су срели типа са сладоледом и замолили га да буде сведок. Пронашли су пољану. Ајмо овако,
– викнуо је власник оружја. Одмакните се на десет корака и пуцајте. Бизнисмен се одмакао, збацио са рамена своју ратну другарицу и наслонио је на бор. Узео је
ваздушну пушку и одлучним покретом преломио да је
напуни. Ваздушна пушка се сломила напола као трска.
Бизнисмен је изгубљено погледао у противника. Дакле,
– рекао је специјалац, – ја сам на реду, одбранићу ја част
даме. Подигао је пушку и опалио. Метак је погодио рибу наслоњену на бор и избио јој зуб. Риба се стропоштала на песак. Сви су јој притрчали. Бизнисмен ју је дрмао
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и прислањао ухо на њене груди. Онда је заридао. Само
не умири! – викао је, Надице, само живи. Нећу ти остати дужан! Поцепао је на себи кошуљу и почео да ставља
завој на рану. Надина глава са завојем личила је на купус. И бизнисмен се није смиривао и претио је да ће позвати милицију ако јој пријатељи–наркоси не среде неки вештачки зуб, говорио је да је воли и да јој плаћа, између осталог, велике паре не ради тога да јој разна недоношчад избија ваздушном пушком предње зубе. Шта
да радимо, – успаничили су се пријатељи, – шта да радимо? Да је можда докрајчимо? – почели су да се тихо
договарају. Али се јавио за реч тип са сладоледом. Чекајте, – рекао је. Мој брат је зубар. Недавно сам му донео протезу па ју је тако дотерао, постала је као нова.
Они су се одмах ухватили за тог брата зубара, натоварили на леђа рањену Надицу и појурили ка излазу из парка, поред замишљене фигуре писца Горког.
Брат–зубар пустио их је да уђу, одвео у кухињу и пажљиво саслушао. Онда је дао Надици инјекцију и ставио је на место избијеног зуба комадић вате. Нема проблема, – рекао је, – ставићу све шта пожелите. Само донесите зуб. Али где ћемо да га нађемо? – унервозили су
се пријатељи–наркоси. Избијте некоме, – посаветовао је
зубар. Наркоси су се пажљиво загледали у бизнисмена
који се пресијавао у светлу сијалица златним круницама. Мени не може, – почео је тај да протестује.–Имам
каријес, плашим се да не пређе на Надицу. Брате,– рекао је тип са сладоледом, – имаш везе. Среди то. Ово су
добри момци. У реду, – рекао је зубар, – купите злато,
однесите Ивану Ивановичу, он ће све урадити. Злато је
најбоље купити код Азербајџанаца. Али, где ћемо ти сад
наћи Азербајџанце?– увредили су се пријатељи и поново су се непријатељски загледали у бизнисменова уста.
Брате, – поново је замолио тип, – среди то. Зубар је псујући извукао моб и почео да тражи Азербајџанце. Напокон је назвао некадашњег колегу са студија који је радио
као психијатар. Слушај, – рекао је, – имате тамо интелектуалце, разне лудаке, помози ми да нађем неког
Азербајџанца. Друг је размислио и дао му број телефона
свог познаника сликара који је већ неколико месеци симулирао нервни слом. Назвали су сликара. Сликар је
размислио и након пар минута послао смс–ом телефон
познаника–тренера који је могао да помогне. Назвали
су тренера. Тренер је рекао да има депресију, да не жели
ни са киме да разговара, али, саслушавши бизнисменову
причу о Надици и трагичној љубави, није остао равнодушан и издиктирао је број свог некадашњег пријатеља,
старог знанца, који се звао Гена и био је Азербајџанац.
Пријатељи су се захвалили, назвали Гену и упитали може ли да им прода злато. Гена се зачудио, али је рекао да
може, мада у мањим количинама. Договорили су се да
се нађу на трамвајској станици поред његове куће. Наркоси су се захвалили зубару, узели од њега за сваки случај број Ивана Ивановича и обећали да ће доћи сутра.
На станицу је Гена дошао са кратко ошишаном девојком. Иначе не тргујем златом, – рекао је, – али могу да
Вам продам кашику. И извукао је из џепа кашичицу.
Пријатељи, где ће шта ће, решили да је купе. А кад су
купили, почели су да телефонирају загонетном Ивану
Ивановичу.
Слушалицу је подигла нека девојка и рекла да Иван

Иванович није ту, да га је покупила милиција и да нико
нема појма кад ће се вратити. И онда су се пријатељи–наркоси изгубили. А десило се следеће. Иван Иванович, златар и шверцер, целог свог свесног живота
становао је у улици Мајаковског, у дворишту продавнице млечних производа, тамо, где се точило пиво. И целог свог свесног живота патио је због типова који су цело време мокрили испод његових прозора. Претио им
је, хушкао на њих пса, поливао их водом. Дословце уочи
њиховог доласка није издржао и пребио је двојицу официра–ватрогасаца. Официри су позвали милицију.
Милиција је дошла, и, не улазећи у детаље, покупила све, међу њима и Ивана Ивановича. Одвукла их је у
Кијевски СУП и закључала на ноћ. Официри су изгледали контрастно, као туш: један је био дебелгуза, а други сувомеснати, али обојица су били пијани. Пустили би
их, али нису могли да иду, зато су их дежурни оставили
да преноће. Иван Иванович је покушао да се посвађа са
ватрогасцима, али они нису реаговали, и стари се шверцер смирио и сео поред мене. А онда ми је испричао
своју причу. Живео је у улици Мајаковског са унуком
Машом, у једној соби. Спавали су у истом кревету јер за
други у соби није било места. Био је брижан према унуци, али својим присуством у кревету успоравао је, ван
сумње, њен сексуални развој. И сам је то признавао.
Шта је било између њих нисам до краја схватио, али

Маша се није виђала са мушкарцима и расла је као физички добро развијена, мада затворена девојчица. А напунила је већ деветнаесту. Имала је дугачку косу и нежну кожу. А на листу је имала тетоважу, у облику лептира. Лети, кад би препланула, причао је Иван Иванович, лептир би потавнео и скоро нестао. А зими, кад је
кожа била бледа и осетљива, линије цртежа помаљалале су се оштро и изненада, попут мастила на папиру за
ксерокопије. И Иван Иванович јако се због тога секирао
и није знао шта да ради јер је волео унуку и желео да јој
обезбеди срећну будућност. Али, у том тренутку по мене је дошао дежурни. Уосталом, нисам се ни зачудио:
покупили су ме у мом сопственом хаустору за време рације коју су приредили у оквиру месеца борбе са алкохолизмом и наркоманијом. Спасавао сам њихов план.
Држали су ме пар сати, а онда одлучили да ће бити јефтиније ако ме пусте. Већ кад сам излазио, Иван Иванович је наставио да виче: Најважније је, песниче, – викао
ми је – , пиши о женама! Цео наш живот – то су жене!
Завежи бре, – прекинуо га је сањиво сувомеснати. Пуши курац, – одговорио је Иван Иванович. Само о женама! – поново се окренуо мени. Упамти, песниче! И, рекавши то, легао је на раме сувомеснатог да настави са
спавањем.
Наредног јутра су га пустили, заједно са официрима.
А за неколико седмица Маша је срела друга из детињства, Арнолда, који се вратио из Немачке куд је отишао
пре неколико година као јеврејски емигрант. Маша га је
дуго посматрала. Арнолд је носио дредове и продавао
музику. Шта ја знам о Јеврејима? – помислила је Маша.
Знала је да су Јевреје прогањали у средњем веку, да су у
совјетским филмовима глумили странце, јер, овако или
онако, заиста су били странци. Након још неколико седмица они су се узели. Арнолд је становао изнад њих и
сада ноћу, кад су они водили љубав, а после Маша устајала и трчала у кухињу да се напије воде, Иван Иванович је чуо како њене пете добују по дрвеном поду. Касније су добили кћер. То је била чудна, весела породица. Често су се свађали, онда су водили љубав, заједно
шетали са ћерком, заједно слушали би–бап и друге
снимке које је Арнолд доносио кући, спавали утроје у
једном кревету, она је носила његову одећу, он је поправљао њену обућу, седмицама су негде били одсутни, онда су се враћали, и стан се поново пунио њиховим смехом и стењањем. Већина људи, – рекао је једном Арнолд, усамљени су и незаштићени. Они се хватају једно
за друго, каче, везују једно за друго, сметају једно другоме да живе. И све је то зато што сами схватају случајност и релативност таквих односа. Већина људи и живе
заједно случајно, од самог почетка убеђују сами себе да
морају бити заједно, а онда се дуго, дуго муче. И никакво искуство ту неће помоћи. Искуство ти ништа не даје, оно те пре лишава нечега, рецимо, илузија. Људи пуно причају о својим осећањима, али у већини случајева
чак не знају које су боје очи онога са ким спавају. По који пут у току године они су се посвађали и растали. Али
након тога поново би се помирили и још увек живе заједно зато што се воле, а све остало, ако ћемо поштено,
скоро никог не занима.
С украјинског превела Ала Татаренко
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.144–146

/41/

ПОГЛЕДИ
Иван Миленковић

ФИЗИОЛОГИЈА ЈЕЗИКА
ДАНИЛА КИША
К

ишову Енциклопедију мртвих отварају речи Жоржа
Батаја остављене на француском језику: Ma rage d’aimer
donne sur la mort comme une fenêtre sur la cour. У разговору
са Џевадом Сабљаковићем из 1985. године1, Киш, уз малу
ограду („могло би се превести“) предлаже следећи превод:
„Махнитост мог вољења гледа на смрт као прозор на двориште“. Ова преводилачка дилема је знаковита: врхунски
преводилац какав је био, Киш није случајно направио тај
мали одмак од решења које предлаже. Док је Батајева реченица на француском природна и елегантна, преведена на
српски она показује извесну тромост коју Киш, разуме се,
уочава. Проблем је у глаголској именици вољење. На француском ma rage d’aimer не прави никакав проблем, али превод „махнитост мога вољења“ саплиће се управо о „вољење“: иако је превод тачан, иако прецизно преноси значење
глагола aimer, он не преноси склад француске реченице, он
ремети ритам наше реченице остављајући је далеко од елеганције оригинала.2 Изразу ma rage d’aimer зато би, вероватно, требало прићи као изразу mourir d’aimer, што бисмо
превели са „умрети од љубави“ (а не „умрети од вољења“).
Батајева би се реченица, утолико, могла превести на следећуи начин (близак Кишовом, уосталом): „махнитост моје
љубави гледа на смрт као прозор на двориште“. Сам Киш,
имплицитно, подржава овакав превод када примећује да је
Енциклопедија књига о смрти, али и љубави.3 Касније ће се
ствар додатно искомпликовати, па ће критичари који у Енциклопедији нису видели друго до смрт, вођени ауторовим
сугестијама, само да понављају његово читање књиге – због
чега ће Киш престати да тумачи своја дела, или му је, барем, то била намера4 – али овај заплет је конститутиван за
читање Кишове поетике.
Киш је, наиме, био изразито осетљив на јаке речи попут
„смрт“, или „љубав“ и кад год би се појавиле у његовим текстовима било је потребно депатетизовати их, одузети им нешто од њихове неподношљиве енергије, одредити им контекст у којем ће њихова снага, њихова сугестибилност, али
и њихова истрошеност, да пронађу равнотежу. Била је то
Кишова општа списатељска стратегија, његова програмска
поетика која му је допустила да се читаво његово дело без
разлике смести на оштрицу између јаких места с једне и њихових противтегова с друге стране. Ако, дакле, уопште остави јаку реч у тексту, добар ће писац увек пронаћи начин да је
укроти, да је спасе од ње саме. Мото који Киш преузима од
Батаја једно је од најупечатљивијих сведочанства те његове
списатељске самосвести. Јер, шта ради љубав из Батајеве реченице? На који начин та љубав воли? Махнито, бесно, безусловно. Једна крај друге стоје две снажне речи: la rage, „мах/42/
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нитост“, „бес“ и aimer, „волети“ (у овом случају „љубав“). Већ
је неподношљиво. Љубав је махнита (а не, рецимо, смирена,
дубока, постојана). То што јој је, у наставку реченице, супротстављена смрт (la mort) не само да не брише ту неподношљиву напетост, већ је појачава. Љубав и смрт, те две тешке речи смештене готово једна крај друге, на тако малом
размаку једна од друге, стварају опасну језичку смесу која,
ако експлодира, а место радње се не обезбеди на одговарајући начин, може да уруши конструкцију. Тај спој мора да буде суспрегнут. Уз те речи, заједно с њима, а нарочито у њиховом споју, писац мора да понуди осигураче које ће читалац, по потреби, да извуче и ослободи енергију, или их остави на њиховом месту да мирују склупчане у себи самима. У
овом случају смрт није противтежа љубави, она не брише
патетични учинак првог дела реченице, него га, напротив,
појачава. У наслову Кишове збирке приповедака, рецимо,
поред „мртви“, поред речи која ће да нас запахне смрадом
распадања, која ће да призове јунаштво и славу, која покреће сећања и тугу, стоји реч из друге галаксије, „енциклопедија“, реч из другог регистра, реч упијач, која у себе увлачи
ауру што се шири око смрти, као сунђер који купи течност,
реч која извлачи тамне сокове из смрти и отпрема их у своја огромна складишта значења, те смрт постаје, барем у једној својој равни – назовимо је функционалистичкој – речничка одредница, енциклопедијски елемент убачен између
других елемената који немају унапред дату предност у односу на друге елементе – смрт је овде равна смраду, смреки или
смрчи, сумраку или смирају, смарању или смени, мрени или
мраку – прегрејаност те речи, или, обратно, њена хладноћа,
проналази равнотежу ту, бачана међу друге пројмове, међу
друге речи, међу сва та значења, да би тек на тај начин најзад постала књижевно оправданом.
У роману Башта, пепео смрт је честа реч, али свако њено појављивање на Кишовим поетским теразијама праћено је одговарајућим противтегом. Маломе Андреасу Саму
умире ујак, мајка га обаваштава о томе, али очигледно и сама погођена она, пред дететом, беспотребно додаје: „И никад га више нећеш видети“. Те две реченице – информација „Умро је твој ујак“ и коментар „Никад га више нећеш видети“ – потпуно ломе малог Андреаса. Потребно је, међутим, пронаћи одговарајући књижевни израз да би се то
ужасно искуство, али истовремено и опште место, изразило, а да својом тежином и својом баналношћу, не оштети
језичку конструкцију.
Реч смрт, то божанско семе што га је моја мајка тог јутра посејала у моју радозналост, почела је одједном да ис-

пија све сокове моје свести, а да у први мах нисам ни био
свестан тог бујања. Последице те преране бременитости
осетиле су се исувише брзо: вртоглавица и жеља за повраћањем. Иако сасвим неразумљиве мајчине су ми речи дале
до знања да се иза њих крије нека опасна, сулуда мисао.5
У тренутку када уводи „реч смрт“ (не напросто „смрт“,
већ „реч смрт“, реч је материјална, Андреас се још није суочио са појмом), Киш истог часа реагује поредећи, најпре,
реч смрт са божанским семеном, обујмљује је радозналошћу онако како земља обујмљује семе, и она, та реч, почиње да се храни Андреасовом радозналошћу, да црпе из ње
животодавне сокове, да расте и буја у радозналности као
семе што расте у земљи, с тим што се, у овом случају, и дечја радозналост храни тим семеном. Упад речи „смрт“ већ је
унеколико ублажена, али у истом гесту ублажавања она добија и на брзини. Као први покретач она ставља у погон
ланац догађаја и изазива вртоглавицу и нагон за повраћањем. И вртоглавица и нагон за повраћањем, као што су то
били и семе и радозналост налазе се, у језичком смислу, на
другом тасу Кишових теразија, на оном делу ваге који настоји да успостави равнотежу са смрћу, или барем са „речју смрт“. Али то није довољно. Потребно је пронаћи још
материјала за други тас, јер реч смрт и даље претеже. Реч
смрт је, каже Андреас, потпуно неразумљива – отуд физиолошке, а не интелектуалне реакције, отуд стомак, а не појам – али она, по природи ствари, не може, не сме да остане неразумљива. Иза речи смрт, која је по себи већ опака,
крије се, подозрева мали Сам, опасна, сулуда мисао коју ваља докучити. Тек сада језик улази у какву-такву равнотежу: с једне стране смрт, с друге читава гомила речи, појмова, реакција, али и тешка празнина неразумевања која се,
по природи ставри, по природи радозналости, мора попунити. Равнотежа је крхка, терен нестабилан. Потребно је
удахнути ваздух: „Погнуте главе, кренух, по мајчином одобрењу да се мало освежим, но то је био само покушај бекства“. Побећи, наравно, неће. „И тада, одједном, осетих неки чудан страх, неку дотле непознату муку и комешање у
цревима, као да ми је у стомаку харао рицинус. “6 „Осетити
чудан страх“ је лоша реченица. И мајстори се омакну на
клизавом тлу. Каква је то апстракција „чудан страх“? Одмах, потом, добијамо противтег у виду комешања у цревима, налик учинку рибљег уља. Чудан страх, до тада непозната мука, збуњеност пред смрћу, сада се привезују за профану и помало гадну слику, за учинак рицинуса, за кидање
и комешање у стомаку, за ретку столицу коју тај бол призива. Пошто је на тренутак ублажио дејство страха, савладао енергију муке, у приповедачки ток поново могу да уђу
офанзивне језичке трупе: небо и први човек.
Гледао сам кроз полуотворене трепавице, у небо, као
први човек, и мислио о томе како је, ето, умро мој ујак, како ће га сада закопати и како га никада нећу упознати. Стајао сам као скамењен и мислио о томе како ћу и ја морати
једнога дана да умрем. Истовремено с том мишљу, која ме у
први мах и није сувише поразила, јер ми се учинила невероватном, схватих са ужасом да ће и моја мајка једнога дана да умре.7
Када напише да Андреас гледа у небо, Киш нам сугерише да Андреас, у ствари, не гледа, да он не види ништа јер

гледајући у небо он је, у ствари, усредсређен на себе. Не види ништа, али осећа грчеве у стомаку као од рибљег уља и
осећа се као први човек, као онај ко гледа у небо не знајући
шта види, као онај ко није знао ништа док му у радозналост није усађено семе смрти. Мали Андреас у том тренутку губи невиност незнања. Он не може да се не суочи са
смрћу, иако то не уме (први пут му је, он је први човек).
Оно што зна јесте да ће његов ујак бити покопан, положен
у земљу, у тај материјални елемент, а то значи да га никада
неће упознати. Али то је само опис обреда. То није суочавање са смрћу. Из сусрета са смрћу мора да се породи мисао. Нематеријалности смрти, у књижевном смислу, мора
се увек супротставити нека материјалност. Није, дакле, реч
о томе да се следи логика догађаја као логика смисла: човек умре, а леш се уклања тако што се ставља под земљу. А
овде главни улог није смисао. Реч је о томе да се нематеријалној супстанцији – у искушењу смо да кажемо „противсупстанцији“, смрти – супротстави некаква материјалност,
некаква физиологија, некаква опипљивост, чврстина, нешто што није тако обеспокојавајуће, тако неразумљиво, неухватљиво, тако опасно и далеко и близу и свакодневно и
страшно. Потребно је неутралисати разарајуће дејство смрти, ничега, немисливог, али то више није могуће, јер семе
смрти положено је у детињу радозналост и ништа више не
може да заустави одвијање мисли о смрти. Мисао је оно
што жели да пронађе смисао, једна се нематеријалност качи за другу, јер оно материјално – леш – биће уклоњено,
склоњено с нашег погледа гомилом земље, а смрт и мисао
постаће пратиље једна другој. Мишљење не разрешава тајну смрти без помоћи физиологије. Појам је ништа. Као и
смрт. Мисао о смрти, међутим, код малог Андреаса и није
права мисао, јер то што се зове мишљу сада се обрће укруг
као живуљка у кавезу, као хрчак који бесомучно трчи не
схватајући да ножицама окреће точак постављен у кавез
управо да би га, тако бесмислено, и окретао. Смисао окретања точка у кавезу исцрпљује се у самоме окретању. Изласка нема. Андреас је као хрчак – што јаче трчи, то се мисао
о смрти брже окреће. Али Андреас није хрчак. Иако још
није схватио како да контролише точак смрти, он се сусреће са једним њеним лицем, са бесконачношћу.
Ток мојих мисли подсетио ме на ону кутију са пастом
за зубе коју је пре неки дан купила моја сестра и на којој је
била нацртана једна госпођица која се смеши а у руци држи једну кутију у којој се налази једна госпођица која се
смеши а у руци држи кутију – игра огледала која ме мучила
и исцрпљивала, јер није давала мојим мислима да се зауставе по сопственој жељи, него их је мрвила, претварајући
их у ситну прашину која лебди, а на којој је насликана једна госпођица која се смешка и која држи у руци кутију на
којој... једна госпођица, ах, једна госпођица...8
И опет материјални моменат. Писац не може да скочи
са малога Сама одмах на игру огледала, на објашњавалачки моменат, него мора да се ухвати за нешто блиско, нешто
материјално, на кутију пасте за зубе. Мисао о смрти заошијала је својом невидљивом руком, као чигру, као рингишпил, ликове вољених људи пред дечаковим унутрашњим
очима и том каруселу он не може да се одупре. Центрипентална сила прети да распе дечака. Слика је прејака и
одмах је потребно наћи противтежу, али и остати у
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слици. Кишово решење је мајсторско: кутија, паста за
зубе, госпођица у игри огледала. Живот и смрт захваћени су игром огледала. Андреас у истоме гесту открива
бесконачност смрти и бесконачност живота. Слика госпођице у бесконачној игри огледала доказ је бесконачности
живота. Али бесконачност живота исто је што и неутешна,
дефинитивна, непоправљива бесконачност смрти. И то
мајчине смрти која је страшнија и од смрти њега самог.
Мали Сам плаши се одласка у кревет јер се плаши мисли о
смрти којој не може да се одупре, која влада њиме, али и ту,
управо због неподношљивости читаве ситуације, потребно је убацити материјални моменат:
Ту мисао никад нисам могао да домислим до краја. А
моје су се море састојале баш у том напору да избегнем одвијање те мисли. Јер кад бих помислио на смрт, а на њу сам
мислио чим би у соби настао мрак, та се мисао одмотавала
сама од себе, као свитак црне свиле бачене са прозора на
трећем спрату. И ма колики напор да сам улагао, та се мисао неминовно одмотавала до краја, ношена сопственом
тежином...9
Поређење са свитком црне свиле није ту само да бисмо
добили слику мисли, није ту да би читаоцу било лакше да
схвати о чему је реч, већ је свитак, у књижевном смислу,
противтежа мисли, свитак је на другом тасу теразија. И тај
свитак бачен је са „прозора на трећем спрату“. Зашто баш
трећи спрат, а не, рецимо, други или пети? И ко баца свитак црне свиле кроз прозор? Нико, наравно, или ретко ко.
Али овде уопште није ствар у веродостојности, о поклапању са некаквом претпостављеном стварношћу. Битна је
слика. Трећи спрат, наравно, може да буде и пети, осми,
или стотрећи, али свитак црне свиле лагано се развија пред
нашим очима тек када је бачен са трећег спрата, ни прениско – како би било да је бачен са другог, па се можда не би
размотао до краја, нити превисоко, са осмог, када га, због
висине, не бисмо видели тако јасно и тако масивног, тако
црног, као смрт. Уз то „прозор“, „спрат“, „свитак“, „бацити“, све те речи иду на други тас, на онај тас на којем није
смрт, на тас, дакле, који даје равнотежу конструкцији. Као
што равнотежу успоставља други део Батајеве реченице:
Махнитост моје љубави гледа на смрт као прозор што гледа на двориште.
Како прозор гледа на двориште? Равнодушно. Двориште, чак и најзанимљивије двориште, чак и оно двориште
о којем се пишу романи, ипак је тек двориште, оно на шта
прозор гледа, и нема у том дворишту ничег ни непознатог,
ни страшног, ни чудног. Једноставно, то је двориште и нема у томе ничег више. Али управо у том мањку и лежи снага Батајеве слике. Упоредити смрт са двориштем значи саму смрт ослободити извесне количине значења. То значи
лишити је којечега што нас плаши, узнемирава, фасцинира. Јер двориште, какво год да је, познат је терен. Оно је
мирно, увек исто. У књижевном смислу двориште је тег који успоставља равнотежу не само у односу на смрт, већ и у
односу на љубав, на махнитост љубави. Речено је: љубав и
смрт у Батајевој реченици нису напросто две супротстављене силе, већ су савезнице у згушњавању слика, у гомилању значења, и њих је, њих две као савезнице, потребно
неутралисати. Позивајући Батаја у помоћ Киш то и ради.
Он нам, нама читачима, даје знак, нуди мали путоказ који,
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ако желимо, можемо да следимо (а не морамо). Тај mode
d’emploi, међутим, истовремено је и самолегитимација, licentia poetica коју писцу не може нико да дâ до он самоме
себи.
1
Данило Киш, „Удео чуда и труда“, у: Горки талог искуства, Просвета
2007, стр. 166.
2
Овде остављамо по страни још један занимљиви преводилачки проблем,
наиме идиоматски израз donner sur несумњиво значи „гледати на“, али он
је сачињен од глагола „дати“ (donner) и предлога „на“ (sur), што ће рећи
да у својој идиоматичности овај израз – дословно „дати на“ – нема реч
гледање. Проблем је утолико занимљивији што прозор, наравно, не гледа. Он „даје“, омогућује да се гледа, односно види. Прозор је пуко средство које се, у Батајевој реченици, у одређеној мери субјективизује. И ово
је један од разлога због којих Киш оклева у преводу.
3
То је књига о љубави и смрти, и усудио бих се да кажем да се пажљивим
читањем може открити да су ерос и танатос, као теме које се провлаче
кроз све моје књиге, овде дошли до неког пунијег израза (исто).
4
Данило Киш, „Пишем своја изабрана дела“, op. cit., стр. 314.
5
Данило Киш, Башта, пепео, Просвета, Београд 2000, стр. 13.
6
Исто, стр. 13–14.
7
Исто.
8
Исто, стр. 14–15.
9
Исто, стр. 16.
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адува ветар; и неко време га је слушао у крошњама
еукалиптуса; шум лишћа који је одувек волео и који га
је односио у некакво посебно поетско стање; узе још мало
вина и након што дубоко уздахну отпоче своје confessiones:
– Овде си, на овој кукавној и ниској земљи, да нешто
урадиш од свога живота који већ почиње да се бразда све
видљивијим пукотинама, да кад уђеш у четвтрту деценију
себи коначно рекнеш: egredere de terra tua, да потврдно одговориш кад те упитају имаш ли мара да кренеш на missio
in partes infidelium, на један мајушни архипелаг који припада магаданшком краљевству, на острво Дарабили и покушаш да Марахосе и ине урођенике коначно истргнеш из
бездана незнабоштва, и продреш и даље, у најзабитије кутке винограда Господњег, до интактних племена што живе
у самом срцу дотичног краја. Био је то изазов који се није
могао одбити, корак напред у твојој личној епектази: нови живот као да ти пристиже на неком сјајном делфину,
па сав радостан пакујеш у путну врећу најнеопходније
ствари, није их пуно: Свето писмо, дневник, бревијар са
корицама од коже морског пса, мајчин мали плави часловац, нешто рубља, одеће и обуће.
И крећеш међу незнабожачка племена, све ври у теби
док пловиш мисионарском бродицом са Победничким
Христом на прамцу – није је још сломио ниједан корабљекрушни олуј и на дно одвукла дубина мора; а онда након
три дана немирне пловидбе (таблете с ђумбиром, гледање
у хоризонт), са кљуном у пенушавој води, вазда мокре,
клизаве палубе, покрај белих стена Танарое састављених
од трилиона и трилиона микроскопских љуштура коколита, и тих каменитих жала Бола–Бола, спуштају у воду чамац с лековима, конзервама хране, буретом мисног вина,
воском, свећама, радио уређајем, батеријама, даровима за
урођенике: ексерима, чекићима, длетима, огледалима, стакленим бисерјем, тканинама, минијатурним новим заветима, дрвеним крстићима, сличицама са пресветим срцем
Исусовим, слаткишима, па ти кажу: даље ћеш, оче, морати сам; море је овде подмукло, препуно коралних гребена
и тракастих спрудова. Седаш у мало пловило, машаш се
весла, док клизиш преко плавих поља акропора у даљини
видиш грмолике мангрове шуме, иза њих облацима застрте планинске врхове испод којих живе горштачки народи
који још нису видели белог човека, видиш као кокосово
млеко бела пешчана жала, тамну линију џиновског дрвећа, и веслајући говориш себи како идеш у земљу не примитивних људи већ Људи без писма, идеш да тамо посејеш семе јеванђеља. У сну си претходне ноћи чуо Очев
глас: не бој се, сине, док сте се у пећини грејали о ватру а

напољу завијали шакали и рзали коњи бучних хајкача,
спас ћеш мој до на крај земље да донесеш; и ти си већ далеко на пучини, на једином правом путу, а над тобом шестари голубица искричаве белине, заокружена ореолом а
крила раширених тако да заједно са мајушним телом формирају блештави крст.
Сад си сам на мору, под празним бледоплавим небом;
и звук бубњања у барум ти каже да већ знају да долазиш.
– Оче Кузи – усхићено га прекида Волтерин и хвата за
руку на којој је сијао велики ружни ожиљак. – Оче, Кузи.
Обара главу; милује је по руци; гледа у очи; однекуд се
птица јавља; затим тихо наставља; post vinum verba:
– Већ си сасвим близу обале: корњаче пасу међу црним
мангровама, морске звезде лебде у све плићој и прозирнијој води кроз коју промичу светлуцаве рибе и све јасније
блистају многобројни корали и морузгве у најраскошнијим бојама. И коначно искрцаваш се на пешчано тло. Окићена цвећем и птичјим перјем деца ти хрле у сусрет праћена сивим, ситним псима. Окружују те, дечачићи изводе
покрете содомије, премећу се један другом преко леђа, показују ти своје мајушне лукове и стреле којима лове птице
и гуштере; миљушне девојчице нетремице зуре у тебе са
лотосовим петељкама и комадићима шећерне трске у
устима. Убрзо пристижу и старији, очас око тебе формирају круг. Наочити су ти искићени Марахоси; високи, витки, тамнобраон боје, сјајних крупних очију, бујне коврџаве косе, с бамбусовим чешљевима украшеним перјем папагаја, лорија, рајских птица, казуара и белих петлова,
кроз носну преграду провучен бамбусов штапић са изрезбареним шарама, покривало за споловило од коже летипса, шкољкама дивно урешено; ту су им и жене, једнако лепе, у дугим сукњама од перја и биљака, младе мајке што
доје новорођенчад стојећи. Не чекају дуго, те један од њих
виче: Give me… Разумеш шта хоће да кажу и пружаш сваком сличицу на којој је Христ са Срцем које даје људима,
али они хоће још, делиш им по зрно стакленог бисера, но
ни то није довољно, па ти мораш даље: скидаш шешир и
пружаш га првом до себе; скидаш и сандале, скидаш и ризу; и тако само у гаћама, са крстом око врата стојиш пред
Децом Божијом, гомилом која се увећава. Смеју се и показују прстом на тебе. Смејеш се и ти; у грохот падаш; размичу се да прођеш; деца приљубљена уз мајчине груди
штуцају због пренаглог гутања, малишанке са уплетеним
жутим орхидејама у коси нуде ти несажвакане комадиће
шећерне трске, дечаци испаљују стреле у ваздух; ни десет
корака ниси направио а већ си наишао на страшну
слику распадања и пустошења: пужеви орачи окупљеКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.144–146
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ни у огромном броју прождиру мртву медузу; али те
још једна саблазан вреба а не видиш је: саплићеш се о
проклијали кокосов орах што лежи у песку, умало да ниси пао; Марахоси се смеју како то они већ чине: скоче и
почешу се по mwuku – задњици.
Ниједан те од браће на обали не чека. Два Марахоса
носе ти пртљаг, пут мисије, неких четири километра кроз
шуму арекових палми, уз жало ишарано пергаментним
љускама од корњачиних јаја и њиховим трулим ембрионима, хитинским остацима ракова и љуштура мекушаца,
мртвим крабама величине шаке, свињским вилицама,
опет кроз шуму између шарних колеуса и грмова леполисног кротона, крај гротескног шкољкама инкрустрираног
Исуса-идола седефастих очију и закржљалих раширених
руку у болу и немоћи, све до малог шумовитог затона на
чијој се обали дижу горостасна кенгарова стабла а између
њих велика дрвена кућа на стубовима, са кровом у облику
окренутог брода – то је овдашњи Дом Господњи. Поред
самог мора четири сојенице, лимени кровови што блеште
рефлектујући небо. Четири брата, чији је мисионарски рад
очито потпуно замро: по читав дан леже у лежаљкама и
пију kawa пиће. Борба коју су водили са Лутеранцима,
Презвитеријанцима, Методистима, Мормонима, фундаменталистима са Мудијевог Библијског института је изгубљена, али заправо су сви они изгубљени. Са зачудном ма-
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штом и истрајношћу урођеници искривљавају јеванђеоске
поруке и параболе. И најгорљивији би мисионар, и сам
апостол Павле окренуо би леђа овој незнабожачкој земљи
и отишао неврат-лађом. Божија реч је овде на самрти и
никако не делује; и никад, на жалост, и не беше јака и
оштра, мачу подобна. Пази се, саветују ти даље, жене Марахоса су попут гранчица мимозе лако запаљиве. Ако пак
волиш да рониш чувај се подводних струја. Овде и море
своју пожуду лучи.
Касније, резуцкајући комад дрвета, брат Шубе прича
како по уврнутој интерпретацији домородаца хришћани
обожавају бога Ануса, који је створио Адама и Еву и дао
им Товар који се састојао од кока–коле, конзерви меса, џакова пиринча, млека у праху, дувана, челичног алата, кишобрана, жаруља, огледала, кутија шибица и цигарета,
стаклених боца и безброј још ствари. Али кад су се они показали недостојним дарова, Анус им је одузео све то пославши поводањ на земљу. Само је поштедео Ноја коме је
намро велики пароброд одредивши га за његовог капетана, али не прође много и побуни се Хам, Нојин најстарији
син, кога отац лиши његовог дела карга и за казну посла
га у Нову Гвинеју. Сад Хамови потомци чекају тај свој део
карга, раде напорно, певају химне и моле се богу Анусу,
али товара нема па нема. А зашто је тако? Зато што су Јесуа Керисоа здруженим снагама киднаповали европски
мисионари и јеврејски завереници, те га сад држе негде у
запту, око сиднејске луке, и карго не може да крене ка њима, карго који су својим рукама направили њихови преци,
који иако мртви живе с оне стране великог мора где фабрикују све те ствари за своје потомке а не крадљиве белце, маке. Или и луђе: покаткад им дође да до неверице
имитирају беле господаре: носе њихову одећу, пију чај седећи за застртим столовима украшеним вазама, као деца
праве пушке, авиончиће, мотоцикле од дрвета, а све са циљем да и они путем симпатетичке магије имају све оно
што поседују и маке; понекад опет у махнитом заносу крче
прашуму, равнају тло, одстрањују корење и затрпавају рупе, уз праву церемонију подижу јарбол на чијем ће се врху
лепршати платнени ветроказ, неколико стотина метара
дугачка и црвеним кочевима означена слетна стаза за велике металне птице које ће им у својим трбусима допремити карго, а по којој у одређене дане њиховог недокучивог календара до изнемоглости парадирају с дрвеним пушкама на рамену; или пак са најпреданијим маром почну
да граде докове за пловила дубоког газа какве су видели у
Корку, највећем пристаништу мака; подижу и контролне
торњеве сплетене од бамбусова прућа, ваздухоплове од земље, песка и сламе с моторима од старих канти и буради,
светионике, осматрачнице на највишим, кенгаровим стаблима, не би ли што пре угледали долазак Брода Среће. А
кад прође селом приметиће чудесне имитације антенских
система које су Марахоси виђали на зградама државне поште, тамо иза реке Кирој – такозване радио колибе које су
звали и бежичним кућама са дрвеним штаповима на којима су биле накачене бундеве, за везу, за разговор с Анусом,
који је и ака Јесу, а и скуп многих предачких богова и још
нешто што је дух Марахоса откако су стигле маке на најчудноватији начин измислио а што је немогуће ухватити
и повезати логиком и разумом цивилизованог човека. Недавно се међу Санарима појавило сновиђење о Дови Адану, бунтовном потомку Анусовом, својеврсној префигура-

цији Јесуе Керисое, само што он на леђима својим није дудучио крст, већ товар најватренијег оружја с намером да
га раздели не само Санарима него и свим другим племенима Дарабилија са циљем да заувек са своје земље и својих мора истерају белог човека. Касније ће кад смрт однесе херојски палог јунака Дову Адана, са својим сјајним
карго–бродом допловити Јесу Керисоа, највећи од свих
фабриканата, весео и чио и пун добре воље уручити сваком по нешто од својих бескрајних добара, и настаће доба
најраскошнијег берићетлука које ће трајати и трајати и
никад се неће скончати.
Сматрајући да је тако најбоље, одвајаш се од остале
браће у једну радио колибу близу мора, на пола пута између мисије и села Марахоса; спаваш у кориту начињеном од
страна ислуженог кануа.
Испочетка, некакав те дубок немир обузима, никуд не
излазиш, поваздан лежиш, ослушкујеш таласе кроз чије
ритмичке шумове промичу бројне успомене: богословија
у Лабори кад су те остали семеништарци звали „трновитом ружом“ и кад теологија беше ништа друго до Божија
поезија, белолики, месечасти лик једне калуђерице из реда
Августинског Сећања, која је била позната као Марија
свога доба – љубавни јади, осама, твој твикнамски врт у
којем нећеш никад премалећа наћи; па мало одушка себи:
весело друштво – Каркана, Јартаја и Нукса, неизбежно вино и vinum daemonum, поготову оно Вергилија, Џона Дона, Т. С. Елиота и Дилана Томаса, као и оно сопствено: писао си песме, „дизао једра“ како стари Римљани веле, пловио у маломе чуну по плаховитој реци, отискивао се у великој лађи преко сиње пучине L’acqua ch’io prendo...; спенсеровски бродар који пак никад није домашио до друге обале, изгубивши свој путоказ, противструјама свладан, бурним валовима; да, сањао си да будеш песник, песник и свештеник истовремено, чак си извезао на унутрашњој страни своје одоре Καλλιοπη, но разоткривен, прокажен, на
крају морао си да бираш између службе Белој Богињи и
Богу, и одлучивши се за овог другог хтео си да ревнујеш за
Њега као нико, као прави егзегета по сву ноћ си изучавао
свете списе са стопалима уроњеним у ледену воду да те сан
не би обрвао; након што си окончао студије вратио си се
у родни Магаданг, у своја Банга брда, горски брзаци светлоплави од камена шкриљца по коме су весело клокотали
до мочварних долина Касајрока пуних треперавих еукалиптуса (кад би се претварали у блатњаве смеђе речице)
оивичавали су мајушно парче земље на коме си желео да
живиш и Богу служиш, да будеш пастир на пастирима, помислио си да те је Црква заборавила, пустила да кренеш
својим путем, но није била, и тако си се обрео у престоници, где си се заредио, и твоје прво пасторално наименовање у једној малој парохији на југу, сјајно младо поднебље с
јабучним бехаром, из кога су те – никад ниси сазнао зашто
– изненада опозвали, пријавио си се онда у мисионаре
Пресветог Срца Исусовог и кренуо на апостолско путовање, прво по андаманским и никобарским, а затим off, off
forth on swing и по забитим полинежанским острвима на
којима се још није довољно учврстила Реч Господња. Враћаш се после пет година. Враћаш се као други човек.
А живот хитро протиче. Tempus it et tamquam mobilis
aura volat.

Петар Матовић

ОДАКЛЕ ДОЛАЗЕ
Тело поприма непријатне облике кревета,
столица, фотеља. Постаје дрвенасто, и ноћу
незнано откуд кроз сумњиве зидове
долазе даброви да траже грађу за своје
бране. Даброви?!
Отресу малтер са себе и појуре ка полицама,
књигама, удовима. Лупну реповима o њих
да подигну прашину пре него нас однесу.
Више не могу отерати тај звук, ни покретом
којим одбијaм помисли.
Нестварно прелазим тај пут као предмети
у њиховим зубима губећи моћ запитаности.
Немам избора, долази њихова вештина
реконституисања. Инстинктом за системе
и структуре регулације.
Уреде шуме у ливаде, острва направе и избе
на њима, гледам их као брана или језеро: како
израњају из акумулације! Искушавам на себи
матицу, та вода као да ислеђује: Дабар си?
Кажем: Добро сам!

KRAKÓW–KATOWICE /BALICE/
Минимализам стиже узлетањем авионског
окна: недуго још ћу разазнавати вертикале
фабричких димњака, њихове угљене дахове
како гоје небеса, олују нећу дочекати:
муње одају мрежу црвених сигнала предајника,
откривају обрисе: нема више градова, само
непрегледна конгломерација. Ренесансни трг,
појачан блесцима са црквених купола, сад је
периферија, превазиђен је центар / окупљања
изазивају подозрења. Широки фронтови асфалта
за неометани транспорт радника, несагледиве
једнообразне производне хале, у њима
грмљавина се обезвучава: овде ме достиже
сунце и фабрички осмеси особља над облацима,
иза капака остају апсолутна сивила: тако цветају
бесмртни погони Шлезије. Не заваравајте се,
ове свакодневне апокалипсе варке су
на које смо навикли. Постоје само обичне,
необјашњиве љубави и прозори којим се враћамо.

(Одломак из необјављеног романа Спектар дринк)
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ЧИТАЊА
Драгана Белеслијин

ШТА СЕ
ДОГАЂА НОЋУ?
Михајло Пантић, Ходање по
облацима, Архипелаг,
Београд, 2013.

Представници моје генерације
приметиће, можда, по наслову овог
текста, да се он позива на једну популарну сликовницу која је изашла у
Едицији Ко зна? Ко зна, дакле, шта се
догађа ноћу информисала је осамдесетих година минулог столећа децу (попут песме Боре Чорбе, која је обавештавала нешто старију популацију),
шта се, из сата у сат, догађа ноћу у велеграду. Како ли је морало бити чудно
нама, деци са села чије улице нису
имале ни ноћну расвету ни калдрмисане шорове, то што у време када ми
увелико спавамо, неки милионски
град, престоница, мегалополис, живи
свој динамични живот.
Слутим, мора да је једнако чудно
и становницима Новог Београда, исписницима Михајла Пантића, који су
стасавали у време „када се Земун још
није звао Мунзе“, свим тим херојима
улице, урбаним типовима и геацима
који су умели да дрежде испред какве
радње, испијајући пиво, ударајући по
гитарским жицама или бибњевима у
некој од гаража, слутим колико им је
тешко да признају, а немају друге, да
је, како вели главна протагонисткиња приче „Плаво је тамније од црног“, која отвара књигу Ходање по
облацима, „свет одавно полудео, нико нема времена за друге, сви све најбоље знају.“ Петнаест приповедака,
подељених у три циклуса од по пет
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прича одликује разуђеност стилова: у
првом циклусу, све приче су у првом
лицу, а чак три од њих наравно, о љубави, ако је о љубави реч – причају
жене. Други циклус карактерише доследност мушког рода, који тек у последњој причи уступа место персоналном приповедачу, утканом у
структуру психе пријатеља на окупу.
Трећи пак циклус чине три приче исприповедане непосредно и две дате у
трећем лицу, а женски ликови, сви до
једнога, дати су посредно. Разнолике
обимом, заједнички им је именитељ
хронотоп: Нови Београд, време садашње, ноћ. Иначе, известан антиклимакс, уочљив с почетка ка крају књиге, у поретку женских протагониста
сведочи суштинско удаљавање полова. Горан, бивши љубавник нараторове жене заокупља истог („Свуда је
неки живот“), једнако колико и досада на журу на којем је све предвидљиво; сликар посматра свју непребољену љубав, Машу („Мање занимљив део дана“), сестра Гвозденог и
поћерка Цибулке, двојице протагониста приповедака „Кратка историја
Светозара“ и „Реквијем за Цибулку“,
само се накратко појављују, тек да
укажу на то колико су могле дати, само да су за то добиле прилику, баш
као и Дејана из приче у причи „Два
брода у ноћи“, која је сводећи сва
своја осећања на једно, усмерено према Вуку, одједном остала, како вели
њена аналитичарка, декомпонована
по његовом нимало храбром одласку.
Ипак, када је о женама реч, писац
је најубедљивији онда када их пушта
да говоре, нарочито у психолошки
минуциозној, комплексној приповеци
„Два брода у ноћи“, о психолошкињи
удови која се скрива иза каријере, несвесна да је и после губитка мужа може сустићи страст. Док хода по облацима, живот је мимоилази, а она
грицка тек покоји залогајчић, непредвиђен, баш као и крофница којом је
нуткају. Све је у том крадуцкању – и
Цибулкини дани, и доколичарења једног Светозара, и грчка афера једне
средовечне Београђанке („Плаво је
тамније од црног“), и тапкање у месту
Аљиног млађег брата који не прелази
границу табуизираног, једног од оних
дана („Аља, и један од оних дана“), и
еротска масажа којој се препушта Жегарац, у „Клубу зимогрижљивих“, тек
једно вече пре самоубиства; све је то
бег, све начин да се раситни, тачније –
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протраћи добијено време, са или без
експлицитне егзистенцијалне капитулације, а да се, ни по коју цену, не
прибегне халавој, обезглављеној јурњави лишеној смисла.
Позивајући се на неке од прича
Михајла Пантића из претходних
збирки, бележим свој утисак да су
поједини његови јунаци Ходања по
облацима тек рециклирани, пролуфтирани, ретуширани, док се држе
својих ваздушастих путања. А можда
би исправније било рећи: већ постојећа колекција ликова са Новог Београда обогаћена је актерима из бекстејџа. Њихови антиподи, млађи нараштаји, попут јунакиње приче „Опекотине трећег степена“ или Леонарда, пљачкаша бензинске пумпе, конзумирају живот великим кашикама.
Да ли се исти добро сналазе, или пак
претендују на то да се удену у исти
новобеоградски талог, очигледно је.
Нема, дакле, великих прича нити
упечатљивих индивидуа, као што у
Београду нема метроа, о чему је,
уосталом писао један други Мика,
својевремено.
Како се онда држе конци приче?
Како опстају они који, од сумрака до
свитања, ходају по облацима? Управо
оним љупким, књишким (псеудо)мотивацијама, којима књига обилује, који је „придржавају“ за стварни живот,
за тло ка којем, неумољивом силом земљине теже, бивају повучени шетачи
по кумулусима. Било да је изговарају
јунаци, било неименовани приповедач, често посредством слободног доживљеног говора, она је ту, као ехо,
као одјек из дубине, из мрклине људске повести, или повести људске глупости и заблуде:
„Природа или град, јерес или црква, алкохол или апстиненција, облапорност или пост, целибат или јавна
кућа, све је то недовољно да изазове
или ублажи очај. Онај ко је очајан,
очајан је из више разлога, о којем не
одлучује чак ни Бог, који је, ваљда, и
сам очајан због онога што је створио,
и дрхти од језе у недоступном простору, на извору светлости.”
Зашто ми се чини да су баш они
писци који су осамдесетих година били ношени енергијом промене и облацима поетичке решености, који су, дакако, исте те облаке, баш као и јунак
Војислава Деспотова, производили, да
су баш они заговорници песимизма,
животног, али и литерарног? Има ли

нових прича, или је, како то вели један приповедач, све у малаксалости и
посмртности? Ево могућног одговора:
када се сусретну наратор приповетке
Кратка историја Светозара и наречени, насловни јунак, убиствени, мазохистички темпо живота и, парадоксално, солипсизам који ге не искључује, најјасније се очитују: журећи, наратор нема времена да саслуша не само
старог познаника, него и неког кога
именује као проповедника, као причаоца прича, које, јасно је, у времену данашњем економски неисплативе, а
маркетиншки нефункционалне, постају излишне.
Стога књигу – која на резак, каткад суров, но убојит начин контрастрира старо и ново, синове војних
лица, бркатих официра који су поштивали само ред, рад и дисциплину,
и синове тих истих синова, расуте по
белом свету трбухом за крухом, која
нас још једном, подразумевајући наше симпатије за раније приповетке
Михаила Пантића, уводи у свет љупких наказа у чије постојање одбијамо
да поверујемо јер су нам тек случајни
пролазници, љубавници за једну ноћ,
такорећи strangers in the night – видим
пре свега као носталгију за данима када се спорије али садржајније живело
и када хедонизам није значио искључивост, навијање вандализам, а други
човек пуко средство за постизање
личних циљева. Ову нам књигу, занатски готово беспрекорну, будите
уверени, пише или беседи уморни,
резигнирани, из перспективе сопствених млађахних јунака чак помало
старомодни бард приповетке, који и
сам искрено признаје да више није
сигуран куда плови облак њему омиљеног и доследно поштованог жанра.

Илија Бакић

БИЛАНС
НИШТАВИЛА
Васа Павковић, У варљивом
животу, Књижевна општина
Вршац, 2012.
Нова песничка књига Васе Павковића (1953), запаженог литерате средње генерације, знатижељним читацима открива се као дело богато садржајима, неколиким значењским ни-

воима односно као елегантна стилска
вежба из вештине писања стихова. У
првом ишчитавању књига се препознаје као наставак трагања започетих
у бриљантној Књизи о ластавицама
(2000), и јесте меланхолијски интониран запис о мушкарцу позних средњих година који је на размеђи своје
животне приче, односно који се суочава са неминовностима физичког
опадања и нестанка те „своди рачуне“
онога што јесте и није урадио, без
илузија и лажних представа. Али таква работа није једноставан и једнократан акт већ процес који траје и не
зависи од намере (песничког/животног) субјекта; у питању је сасвим другачија ситуација – сазнање постоји,
оно, непризивано, сазрева у јединки и
боји све сензације које га преплављују. Фамозни, пречесто олако призивани „биолошки сат“ откуцава и намеће се сопственом неминовношћу; бесловесно га је биће једнако свесно као
и оно мислеће – разлика је у реакцијама, у оптимистичком отпору или
фаталистичкој предаји. Субјекат ових
песама, вољан и способан да одреди
себе (а не да се препусти инстинктима – мада је то лакши пут), у сталном
је сукобу са самим собом и сопственим представама, оним што је био и
што је хтео да буде, са, коначно, неспособношћу да се рационално мири
са постојећим стањем. Примиреност
је то чему нагиње/тежи али тешко ју
је достићи пошто повремене афектације сведоче о спознајама погрешака
односно свесности (интуитивној и
стога фаталној) о немогућности да се
било шта промени, да је доба активног делања (макар оно било и потпуно хипотетичко) бесповратно прошло. Субјект се уверава да је у клопци
(времена) али добрано и претпоста-

вља да је тако, само он ту своју претпоставку не проверава/искушава, покоравајући се тиме ономе од чега је
покушавао да побегне - колотечини и
апатичности. Тако се, посредно али
дефинитивно, беспоговорно признаје пораз пред Природом и њеним законима. У то бива уверен и током путешествија у дивљу, некултивисану
Природу која живи један безвремени
ток у коме је смена постојања и непостојања сасвим нормална (мада је сам
термин „нормалан“ потпуно несавршен и непримерен). Бокори биљака,
мале животиње и јата птица који на
животну сцену долазе и одлазе противтежа су јединствености (ма како
мањкавој) коју у себи носи субјект;
контрапунктирање та два непомирљива принципа – изгубљености/припадању маси која је циклична/флуидна и инсистирања на самосвести и издвојености из врсте - покретач је свих
питања и темељ одговора. С друге
стране, пак, тај непоновљиви/изузетни/јединствени субјект није „компактна“ појава јер је сачињен од безбројних варијација самог себе у различитим временима и просторима
личне историје. Сећање на себе у прошлости бива тако и благодет али и
проклетство; срећа због давних дана
нераскидиво је повезана са сазнањем
да су неке друге шансе пропуштене,
да су неки путеви изгубљени. Спознаја ових чињеница (које не морају бити објективне али, чак и када су пука
конструкција и фикција, утичу на
свог творца) терет је који мути поглед, одузима моћи како рационалног
тако и отворено емотивног реаговања. Јер сенке минулих дана све интензивније муте садашњост. Опседнутост
оним што више не постоји, што се не
може променити/исправити одузима
субјекту способност да се радује тренутку у коме је. Његово тренутно живљење оптерећено је прошлим толико да понекад постаје само изговор за
ламент над самим собом. Чак и ако
садашњост успе да се наметне, да се
пробије кроз копрене прошлог, та је
победа краткотрајна. Ни љубав не
успева да се одржи, да се својом екстатичношћу избори за централно
место тренутка. Јако брзо, пребрзо,
она сахне пред препрекама оклевања
и једнако страшним отпором који израста на темељима такозваних лоших
прошлих искустава.
Отуда се, у крајњем, чини да су-
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бјект спотиче самог себе, да баласти
онога што не постоји гуше све што
би могли да донесу нови дани/године. Иако је фатално нестајање неминовно оно, чини се, наступа и пре
свог стварног, физичког тренутка јер
га заправо неспособност измирења са
самим собом доноси пре времена. Ваља запазити да се неки од атрибута
старења, конкретно болест, не помињу као нешто што оптерећује субјекта; физичка оронулост засењена је
немогућношћу да се успостави ментална равнотежа. Стога је „онеспокојавајући биланс//свеопштег ништавила.“ пре дијагоноза стања онога који тај биланс своди него неспорна чињеница. Варљивост живота из наслова отуда најмање је двострука – она
која се тиче окончања физичке егзистенције али и она која се односи на
опсене прошлости (прошлог живота)
што заклањају преостало време одузимајући му свежину и интензитет,
сводећи га на позорницу за проигравање бивших ситуација које су се десиле сада непостојећој личности
(иако она носи исто име и у истом је
телу). Неспособност за отворено упијање нових сензација, засићеност ума
талогом онога што је минуло, сведоче о несавршености бића које себе,
пак, доживљава као супериорно
спрам једноставнијих облика живота
(који, међутим, исти живе неоптерећени утварама прошлости). О тој
варљивост ума такође сведоче стихови у овој књизи.
Васа Павковић искусан је песник и
не поводи се за тезама, нема намеру да
било шта тврди. Његови стихови носе
у себи вишесмисленост и дозвољавају
неколика тумачења. Отуда је једно читање његових песама недовољно а тумачење на основу првог увида сиромашно и крње. Но, ни дефинитивног
тумачења нема јер се емотивни и
вредносни набоји песама мењају у зависности од тренутка у коме се читалац посвећује стиховима. Поновна
ишчитавања откриће и изузетно богатство детаља и њихових међуодноса
као и рафинирану „употребу“ минималистичких и веристичких, варљиво
препознатљивих, свакодневних речи
и слика. Једноставност говора и проходност слика/значења одлика су посвећености, самоконтроле и суптилне
префињености какве се ретко срећу у
савременој поезији, што само потврђује високе вредности ове књиге.
/50/

Александра Угреновић

ТРАДИЦИЈА
ИНОВАТИВНОСТИ
Р. (Б.) М.
Радивоје Микић, Прича и мит
о свету, Албатрос плус,
Београд, 2013.

Прича и мит о свету (2013) Радивоја Микића представља књигу огледа о прози Радована Белог Марковића, писаних у различитим приликама и поводима, како сам аутор открива у епилогу књиге, током више
од једне деценије. У књизи Радивоја
Микића сабрано је осам огледа, од
којих су два огледа (Опис понорне
туге и Увод у романе Радована Белог
Марковића) посвећена сагледавању
поетичког оквира који даје јединство
опусу Радована Белог Марковића,
док је других шест огледа посвећено
књигама приповедака и романима
Лајковачка пруга, Лимунација у Ћелијама и Оркестар на педале.
У првом огледу, „Опис понорне
туге, скица за портрет Радована Белог Марковића“ аутор на примерима
књига приповедака Црни колач,
Швапска коса, Живчана јапија указује на поетичке карактеристике које је
Бели Марковић присвајао у својим
раним делима а усавршавао у романескном опусу. Тако аутор издваја: 1.
осцилирање између реалистичке,
фантазмагоричне и гротескно-хуморне тачке гледишта, односно, између дубоке меланхолије („понорне
туге“) и карневалског хумора; 2. жанровске модификације због којих је
тешко рећи да ли је реч о циклусима
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прича или о романима мозаичке
композиције (нпр. Живчана јапија);
3. смештање радње у митопоетски
простор (у измишљене топониме
Горња и Доња Псача) и напуштање
начела миметичности; 4. наглашена
интертекстуалност и цитатност; 5.
конгломерат жанрова и стилова; 6.
активирање језичке и културне меморије (стил средњовековне и доситејевске епохе и поетска лексика).
Ипак, доминантни приповедни поступак који обједињује све поменуте
поетичке карактеристике јесте дубоко предан и скрупулозан однос према језику који је до те мере избрушен
да га аутор пореди са високим артизмом достојним песника-симболиста. Друга подједнако снажна поетичка доминанта је пишчев напор за
стварањем лирске прозе у којој је епски третман догађајне историје замењен асоцијативно-парадигматским
спонама и субјективним односом
према стварности.
Позивајући се на романе Кнез
Мишкин у Белом Ваљеву и Девет белих облака, Радивоје Микић ће дати
одговор на увек актуелно питање интертекстуалне презасићености у прози Белог Марковића. Наиме, образовање легуре у којој се књижевни и
стварни свет сједињују у „стварну
причу из измишљеног живота“, проистиче из потребе да писац, речима
аутора, „покаже како у књижевности
већ постоје дубоке и снажне слике
онога о чему он жели да говори и да
је то разлог што он толико цитира,
толико се ослања на друге“ (12). Томас Ман, Франц Кафка, Џејмс Џојс,
Ф. М. Достојевски, Н. В. Гогољ, Лав
Толстој, Стеван Сремац, Милован Ђ.
Глишић, Сима Пандуровић су, другим речима, учесници интертекстуалног дијалога чији је задатак успостављање јасне границе између књижевности и емпиријског света, односно, враћање аутономије књижевности која не сме бити ни супституција ни компензација за стварност.
Велики допринос Радована Белог
Марковића савременој српској прози
аутор препознаје у вештини којом је
писац успео да својој опсесивној теми деструкције света (рат, одсуство
духовних квалитета, лудило, пустош
и празнина материјалног света, узалудност сваког људског напора и сл.)
дâ адекватан књижевни облик заснован на деструкцији књижевне форме

(фрагментарно и мозаично приповедање и богата морфологија књижевних облика). Такође, аутентичност
Марковићеве прозе препозната је и у
„парадоксалној логици“ унутар које
се писац артистичком преданошћу
посвећује сваком књижевном детаљу,
истовремено сумњајући и подсмевајући се смислу књижевности. Та парадоксална борба писца са самим собом само је последица, како примећује Радивоје Микић, жеље да се
оствари флоберовски идеал ларпурлартизма, враћања књижевности њеним правим коренима и начелу по
којем се истина увек покорава лепоти књижевног дела.
Проблематизација жанровских
конвенција предмет је већине огледа
у књизи Прича и мит о свету, те тако књига приповедне прозе Живчана јапија постаје једна од централних преокупација тумачења. Питању
да ли је реч о кратким причама организованим у циклусе или о роману
који одступа од свих жанровских канона аутор приступа на два саусловљена начина. Први је испитивање
метанаративног статуса (хомодијегетичког) приповедача, други је детектовање свих нијанси гротескно-хуморне интонације, дакле, две приповедне стратегије представљају фактор интеграције прозне материје.
Историјски догађаји (Први светски
рат, Други светски рат) нису послужили писцу за фабуларни заплет или
циљ ка којем приповедање тече, сматра аутор огледа, већ као подлога над
којом се надограђују елементи преузети из библијских легенди, народних предања, усмене поезије уз динамично одмицање од миметичког ослонца и константну промену интонације од елегично-меланхоличне до
карневалско-гротескне. Један од Бели Марковићевих приповедних манира које аутор Приче и мита о свету проницљиво запажа и анализира
јесу измишљени предмети и појединости које добијају стваран значај у
причи. Предмети тог типа су, речима
аутора, „чисто књижевни предмети“
саткани од „вербалне материје и не
постоје изван књижевног света“ (31)
а њихова функција је да читаоца
упозоре да у причи не треба тражити идентификацију са изванкњижевном стварношћу.
Посебну пажњу аутор посвећује
књижевним средствима којима Бели

Марковић лиризује прозни текст,
настављајући традицију српске песничке модерне и дела Милоша Црњанског. На примеру Малих прича
(Vitae fragmenta), циклуса у којем су
сабрани сви важни приповедни поступци из других Марковићевих
књига, Радивоје Микић анализира
стилизацију језика по узору на прошла времена, сажимање приче уз помоћ тропа и разноврсност тематског
материјала која достиже сложеност
романа. Чест али крајње комплексан
књижевни поступак који аутор анализира јесте јукстапонирање а потом
и распоређивање „чисто књижевних“ и емпиријских мотива у различите равни: социјално-историјску,
лирску, симболичку, идеолошку и
метафизичку раван. Комбиновањем
различитих семантичких равни које
се разграничавају лирском или хуморно-ироничном интонацијом речи добијају, како Радивоје Микић
примећује, симболички, песнички
потенцијал који функционише заједно са наративним начелом у приповедању.
Један од подстицаја за стилско-језичке експерименте Бели Марковић
налази, истиче аутор, и у прози Видосава Стевановића (Нишчи, 1971), у
којој се мешају регистри у распону
од литургијског језика до сленга улице и дијелекта периферије а сви су, у
том парадоксалном спрегу, обједињени сменом хуморно-ироничне,
гротескне и меланхоличне интонације. Писац којег је Бели Марковић
наследио када је реч о поигравању са
жанровским конвенцијама, дестабилизацији позиције приповедача (дијалог приповедач-читалац; расправе
о смислу књижевности; коментари
приповедача), богатој цитатној подлози и пародији, нелинеарном и мозаичком приповедању свакако је Јован Стерија Поповић. Трећи контекст у који аутор огледа смешта
прозу Белог Марковића је књижевност авангарде чије је тенденције
(атмосфера зачудности и фантазмагорични простори, фрагментарно
приповедање, активирање парадигматског начела које читаоцу дозвољава да сам конструише значење
текста и лиризација слике света) писац објединио у свој поетички модел.
Напуштање књижевних клишеа (митолошких, фолклорних, реалистичких итд.), уз активирање жанрова су-

гестивне лирике којима се разбијају
окамењене форме савремених жанрова, у Бели Марковићевом опусу
праћено је реактивирањем модела
романтичарске, делимично и реалистичке новеле у којима се трагично
осећање света пројектује, с једне
стране кроз натуралистички верне
слике и социјални фон, а са друге
кроз симболизацију стварности и
елементе фантастичног и мистичног,
усађеног у „демонске природе, меланхоличне несрећнике и чудаке“
(65).
Неке од препознатљивих Бели
Марковићевих склоности када је реч
о романима аутор уочава у преображавању великих прича – историјских, литерарних или митских – начелом карневализације, којим се спајају материјално-телесно и духовно
узвишено, озбиљно и смешно, затим
у замењивању континуиране линеарно-хронолошке приче микрокосмосом у којем се не приповеда о једном
кључном догађају, не постоји поредак у времену и простору и не постоје класични књижевни јунаци подвргнути психолошко-социјалној карактеризацији. Жанровске модификације су, такође, препознатљив печат Марковићевог жанра „романа
без романа“. Са морфолошке тачке
гледано, његови романи су, како Радивоје Микић илуструје на примерима романа Лајковачка пруга, Оркестар на педале и Девет белих облака, наоко хаотична грађа без фабуле,
материјал који ће читалац, и сам поседујући књижевни дар, обликовати
у смислену целину. Напослетку, таква мозаичка композиција, обједињена лирско-асоцијативним начелом, и наративна форма која је адаптирана теми поремећеног времена и
ишчашеног људског понашања смешта дело Радована Белог Марковића
у традицију најбоље српске експресионистичке и авангардне прозе.
Романи Радована Белог Марковића примери су радикалног одступања од свих жанровских правила:
централни догађај (нпр. изградња
лајковачке пруге) само је повод да
се приповедач упути у сферу металогичких визија у којој историјски
догађаји и личности (Гаврило
Принцип, војвода Мишић, Колубарска и Церска битка, масовна
убиства и логори) добијају поетску,
изразито субјективну ауру а у њој се
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свет, историја, отаџбина, политика
и људска судбина преламају кроз
интимно биће „лајковачког мнимог
литерате Р. Б. Марковића“ и очуђену перспективу појединих јунака.
Стога је позиција приповедача блиска, како запажа аутор, статусу лирског субјекта у песми, будући да је
приповедач „загледан у свој унутрашњи свет и добар део приче је настао као бележење онога што се у
том свету збива“ (131) те у тој загледаности дозвољава јунацима да по
жељи прелазе из књижевне у емпиријску стварност (и обрнуто),
оправдавајући своје неуспехе у заснивању кохерентне сижејне целине слабошћу да властита душевна
превирања оспољи у причи. У последњем огледу у књизи, „Оркестар
на педале или једна фундаментална
инверзија“, аутор тумачи проблем
односа књижевности и живота и
статус приче и причања у делу Радована Белог Марковића, закључујући да књижевност као свет лепоте
и узвишености – симболизован појавом кнеза Мишкина или Манових
јунака у колубарском крају – у ретким судбинама књижевних јунака и
уз велике жртве добија првенство
над ниском, досадном и тривијалном свакодневицом.
Прича и мит о свету је књига огледа која поседује дубоку посвећеност, озбиљност и унутрашњу кохерентност научне студије. Писана је
са намером да се дело Радована Белог Марковића укључи у традиционалну линију српске књижевности,
првенствено међу канонске писце
српске модерне и авангарде, и да се
тиме оспори покаткад присутан суд
о маргинализованој вредности Марковићевог дела. Основна проблемска
тежишта књиге Радивоја Микића су
жанровско-стилске модификације,
поступци деканонизације ауторитативних модела света и лирска средства којима се трага за новим начинима свеопштег повезивања појава
из књижевности и стварности, односно, релативизовања границе између
текстуалне и вантекстуалне сфере у
циљу враћања начела хармоније и
идеала у деградирану и пусту свакодневицу.
Прича и мит о свету замишљена
је као књига која носи, како сам
аутор савесно саопштава у завршној
речи, исту аналитичку перспективу
/52/

тумачења као и књига Песма и мит о
свету, посвећена тумачењу поезије
Новице Тадића са којом је обједињена и насловом: „мит о свету“ у тумачењима Тадићеве поезије и Бели
Марковићеве прозе представља слику света која је обремењена тешком
и дубоком меланхолијом, парадоксално сагласном са карневалско-хуморним погледом на свет.

Бранислав Живановић

НАЈЕЖЕНОСТ
ПРЕД ЖИВОТОМ
Ненад Милошевић, Воде и
ветрови, Уметничко друштво
„Вујица Решин Туцић“,
Нови Сад, 2012.

Узимајући два праелемента за насловљавање свог најновијег рукописа,
Воде и ветрови, Ненад Милошевић
(1962) истиче сигурност када се налази у њиховој близини. Помоћу њих
песникова имагинација превазилази
облике, јер су елементи поливалентни
и аморфни. Поменути праелементи су
носиоци сањарија, прочишћења, регенерације и обнове живота. Вода представља контемплативну компоненту
која омогућава имагинацији да створи
своје симболе. У случају Ненада Милошевића те воде су реке Дунав и Сава. У питању је, дакле, тиха и тамна
вода реке која са собом доноси сећање
и медитацију о пролазности и смрти.
Како је ветар верни пратилац воде, он
воду чини узбурканом материјом
струја и кретања. Ветар из наслова
збирке и његова појавност у песмама
Ненада Милошевића, поред тога што
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карактерише кретање и динамику,
симболише испразност и несталност.
Истовремено, он је духовна снага и
поприма сакралне карактеристике као
отелотворење бога. Упућује на Еола,
грчког бога ветра и његова својства,
па и мит о еолској харфи. Ветар указује на космичку поезију ветра који пустоши и обнавља природу.
Збирку Воде и ветрови сачињава
тридесет шест песама разврстаних у
четири циклуса неуједначеног обима
и квалитета песама. Стих је слободан,
наративан, са нехотичном римом; песме су претежно строфичне, фрагментарне, ређе једноделне. Језик је непосредан и колоквијалан, а коришћење
простих глаголских облика, пре свих,
аориста и имперфекта, те сложених:
плусквамперфекта, истиче песникову
носталгичну окренутост прошлости,
што увећава патос песама.
За Ненада Милошевића треба рећи да га одликује еминентно лирска
црта, етерично-евокативни тон. Он језички деривира оно што се осећа и
доживљава као егзистенцијална битност. У питању је лирско сведочење о
субјекту и свету, о субјекту у свету, о
свету у субјекту. У том сведочењу о
догађајима, Милошевић води дијалог
и са уметношћу; са литературом, кинематографијом, музиком, сликарством. Истовремено, песме у којима
се реферише на одређено дело или
аутора представљају успелије домете у
збирци.
Песништво Ненада Милошевића
је прожето наносима сложених когнитивно-емотивних процеса и суптилним метафорама. На тематско-мотивском плану преовлађују песме које говоре о прошлости, догађајима који су снажно обележили одређене етапе песниковог живота. Сећање се јавља као плодова вода која враћа обрасцу првотног искуства, а тиме и певању о мишљењу и осећањима. Није
случајно што су онда јунаци Милошевићевих песама, најпре, његова породица, те урбани типови (Новог) Београда и Земуна, бивше љубави итд.
Сходно томе, доминантан тон Милошевићеве песничке збирке је меланхолија. Укратко, требало је да прође
одређено време да би се песников свет
„сабрао у песму“ јер тада „[о]но што је
било стварно није се могло изрећи“
(„Лета тог и тог“). Због тога ће минули век, поготово деведесете године
двадесетог века, представљати значај-

ну временску зону одакле ће песник
црпети најтананије и можда најинтимније епизоде за своје песме. Нешто експлицитније учиниће насловом, четвртог, последњег циклуса: „У
прошлом веку остало“.
Ако бисмо да говоримо о пејзажу
у песмама Ненада Милошевића, онда
би то одговарало исказу Слободана
Тишме са клапне књиге, да пејзаж Водa и ветрова „јесте пејзаж обала Саве
и обала Дунава, субурбани свет Новог
Београда и Земуна“. Описи природе су
највише присутни у првом циклусу
који дели наслов збирке, затим у појединим песмама осталих циклуса, појединим стиховима, односно песничким сликама. Најчешће се јављају у
близини двеју река, на обалама Дунава и Саве, алаској атмосфери у летњем
периоду. Насупрот томе, у песми „1.
октобар“, једне од малобројних дескриптивних песама циклуса и збирке која је, поред суседне јој песме, „1.
септембар“, базирана на опису флоре
у рану јесен, песник вешто прелазећи
са описа пејзажа на лични план, догађајем са породичне прославе, наглашава пролазност и упитаност пред
животом.
Стиче се утисак да бројчано стање
циклуса одговара принципу годишњих доба, нешто слободнијег распореда: од пролећа према пуној зрелости
лета, до јесени и најазад зиме живота.
Овакво тумачење није сасвим депласирано. Наиме, песме а не циклуси се
смењују по свом унутрашњем принципу смењивања годишњих доба. Такорећи, груписању песама у циклусе
одговара више тематско-мотивска раван него тон. Годишња доба, рекли
бисмо, одговарају добима живота
лирског субјекта тј. одређеним периодима његовог живота којима је наменио својства одређеног годишњег доба. Тако ће лето узети за животну зрелост, јесен за пролазност, зиму за
смрт. Други, најобимнији, циклус
збирке, „Хотелске собе на месецу“, почиње песмом „После светског дана
поезије“, песме са променљивим пролећним амбијентом, почетком пролећа, обновом природе и живота, прочишћавања, насупрот бомбардовању
1999. године, које је контаминирало
обнову и онемогућило ветар промене.
Након ове уследиће песме јесењих и
суморних расположења и догађаја
(нпр. „Стављање листа“, „Измирење“,
„Музика што остаје за нама“).

Можда најуспелији циклус збирке
је трећи циклус, „Кућа на продају“.
Овде су груписане песме које тематизују одсуство и непосредно искуство
смрти, пре свих, оца и мајке, а са тим
и питање интимног простора. Јесења
и зимска атмосфера насељава песме
овог циклуса. Уз песме „Шибање Рома“ (смрт оца) и „Крај зиме“ (смрт
мајке) најрепрезентативнија песма је
„Одавно мртви“. Сумирајући место
одрастања (кућа поред гробља), време
одрастања, режиме, идеологије, лирски субјект се колеба да ли да, с обзиром на побројане околности и близину смрти са којом је одрастао, са братом истакне таблу са насловом циклуса – „Кућа на продају“. Кокетирањем
са Т. С. Елиотом, Милошевић успоставља готово симболичку паралелу
са почетним стиховима I певања Пусте земље, „Сахрањивање мртвих“:
„Април је најсвирепији месец, што рађа / Јоргован из мртве земље, меша /
Успомену и жељу, узбућује / Замрло
корење пролетњом кишом“, и прве
песме поменутог циклуса, „На тераси
родитељске куће“: „Свеж априлски
ветар / у сунчаном дану преоштар, /
дрхтавица на сунцу / без родитеља, са
чашом вина.“ Напустити родитељски
дом за њега представља облик заборава против кога се грчевито бори.
Основна емоција збирке Воде и ветрови је меланхолија проткана носталгичним призивањем прошлости која
појачава умешност, готово уметност сећања. Опевана носталгија у песми која
ће затворити збирку, „Самотне вечери“,
је носталгија за меланхолијом. Меланхолија и носталгија се допуњавају, смењују и једна другу омогућавају. Песма
се пред читаоцем отвара за нова значења тек спрам других песама, што указује на критеријум цикличног груписања,
коме би у прилог ишла и извесна мотивска кохерентност. Меланхолија је
унутрашња клима лирског субјекта Вода и ветрова. Тежиште књиге је у контемплативној изолацији која оставља
простор само за друговање са природом и кроз њу носталгично евоцирање
успомена. Поетско искуство се приближава спознајама и извесностима коначности и пролазности. Комуникација са
сопством је инспиративно средиште
песника. Двојност је у знаку недовољности; оно ствара расцеп и „најеженост
пред животом“ у којем меланхолија обликује друго лице, друго присуство, сачињено од сопственог бића.

Игор Перишић

КРОЗ ТРИ ПРСТА
Игор Маројевић, Кроз главу,
Досије студио, Београд, 2012.

Књига Кроз главу угледног приповедача, драмског писца и књижевног
’селебритија’, Игора Маројевића – награђена признањем „Десимир Тошић“
као најбоља публицистичка књига у
2012. години – представља знатно
освежење у жанру укоричених колумни или есеја, а у овом случају би било
најтачније рећи: ангажованих есеја.
Књига заводи својом непатвореном
непретенциозношћу, аутор се због неупућености у „методолошки објективније дисциплине“, определио за овај
’мали жанр’ који сâм назива социокњижевним есејем. У том смислу и
ауторово дискретно сугерисање везе
са Философијом паланке Радомира
Константиновића није нимало егоманијакално, већ служи ’жанровском’
или идеолошком ситуирању сопственог рукописа као ’филозофијице паланке’, или филозофије паланке кад је
била мала, док није философски одрасла.
Непретенциозност би се могла детектовати и у скоро антикњижевној
усмерености ових есеја, јер иако већим делом говоре и о књижевности, и
имају ући у традицију једног и књижевног жанра, аутор редукује употребу тзв. књижевних украса, како би
омогућио поглед на двадесетпрвовековну Србију оптерећен са што мање
књижевне ’накићености’, настављајући сопствени минималистички или
„крти“ реализам, како је већ примећено у критици поводом Маројевићевих прозних остварења. Таквим сти-
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лом аутор открива шта му се у сасвим
прагматичким деловима мозга врзма
и како би таква доконавања могла послужити у сврхе сатиричког разобличења и потенцијалног утопијског побољшања реалне Србије. Наслов књиге тако функционише као аутоиронични, постнадреалистички отклон у
смислу фигуралног сугерисања како
његова „незнатност“ пише шта му
падне на памет, али у исто време то је
и провокација усмерена ка малограђанском мејнстриму који треба малко
скандализовати кад буде читао шта
једном (нормалном) човеку све пада
на памет, а што је у супротности са у
српском друштву углавном натурализованим пред-модерним мњењима.
Маројевићу кроз главу пролазе неуралгичне теме савремене Србије, од
некритичког прихватања утицаја Цркве у друштву, као нове српске Коминтерне, са, подразумева се, посебним акцентом на сатанодејствија оног
естрадног поп-чупавца Амфилохија,
преко неопходног ружења народа а не
само непоштене интелигенције, и велике пажње посвећене субалтерним
групама (ЛГБТ особама, Ромима, ХИВ
позитивнима), до контекстуализације
поп-културних феномена, пре свега
турбо-фолка. Дакле, Маројевић је решио да савремену Србију сагледа из
једног новог социо-културалног угла
како би указао на кочничаре који Србију заустављају на путу ка сопственој
европској (здраворазумској) социокултуролошкој (ре)контекстуализацији. Стога је ова књига плод дубоко патриотског порива, оног стеријанскогорке провенијенције, скоро би се могло рећи новог превреднованог српског патриотизма који има потребу да
кроз оптику модернизована три прста
проблематизује савремену Србију. И
без обзира колико био критичан према неким, пре свега са здравим разумом завађеним девијацијама српског
друштва, у том новом патриотизму
дакако да се осећа симпатија према
’бичеваном’ предмету. Не ради се ту о
наративном садизму, већ пре свега о
омиљеној ауторовој парадоксалној
фокализацији у којој може, попут старог рокера, на племенити начин конзервативно да посведочи бизарну, девијантну логику српске збиље.
Због тог парадоксалног новог патриотизма, склон сам да аутору прогледам кроз прсте (кроз три српска
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прста) због не малих недостатака. Пре
свега реч је о занатској недорађености
рукописа, што узрокује неке стилскоидеолошке аљкавости, па чак производи и баналне реченице. Попут ове
када, у недостатку дубље проблематизације стереотипних исказа, аутор
мирне душе започиње једно разматрање следећим речима: „Имајући у виду
да је породица основна ћелија друшта...“, а ово, ако није хтело постићи
комичке ефекте, а није, делује као да је
истргнуто из билтена неке националтрегерске организације. Или када,
опет ненамерно производећи комичке ефекте, а недовољно проучивши
родно осетљив језик, једну државну
секретарку назива секретарицом,
или, опет грешећи у истом дискурзивом регистру, недоследно користи хомосексуалност и хомосексуализам,
при чему је ово друго код ’прогресивних’ мислилаца одбачено јер конотира наводни патолошки карактер предмета. Или када брка полно и сексуално
опредељење (заправо неадекватно
преводи израз sexual orientation, што у
српском језику може бити само сексуално опредељење, а полно опредељење
опет постаје комична кованица).
Баш због тога што је очигледно да
ове забуне нису интенционалне, већ
последица ауторове недовољне упућености пре свега у теоријску потку феномена које посматра, као и због друштвене неопходности његовог ангажмана, и треба му прогледати кроз
прсте. Нарочито што Маројевић – и
поред помањкања, како сам признаје,
методолошко-научног апарата – успева да великим делом то надомести
бритким увидима. Ево само једног
примера, где аутор анализира феномен турбо-фолка и слике жене коју он
производи, а којем се има мало шта
научно-теоријски додати: „У духовно
уназађеном друштву било би природно обновити институцију мираза а
пошто за то нема новца, оно што донекле скривају јавно истакнути делови гаћица и брусхалтера, сем предмета жудње практично чини и једини
потенцијални мираз којим девојка
може манипулисати“.
Уз све квалитете и мане, у сврхе
охрабрења за даље ’распрставање’, од
користи је Маројевића поставити у
контекст најбољих представника жанра ангажованог есеја у српској култури у првој деценији 21. века. Иако повремено исказује врцави дух у анга-
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жованости и социокултуролошкој
анализи, ипак аутор књиге Кроз главу
нема ретку врсту писане концентрације да на малом простору каже много попут Владиславе Гордић Петковић, и да то буде и књижевно и друштвено-критички релевантно, недостаје му нешто од Басариног супериорног микса књижевног писма и уврнуто стварносне друштвене сатире,
као и дубинска, рекло би се исконска
духовитост Љубе Живкова, или епифанијски социо-културолошки увиди
какве има, у декларативно политичким колумнама и књигама, Зоран Пановић. Маројевић је на пар прстохвата од овог одабраног друштва: најважније је да уме да покаже средњи прст
кад треба, да сатирички разобличи натурализовану српску тропрстост, а од
тога није далеко пуноћа писања са ангажованих свих десет прстију.

Петар Пијановић

САН У ОГЛЕДАЛУ
РЕЧИ
Бојан Јовановић, Антологија
снова, Службени гласник,
Београд, 2012.

Колики значај има у људском искуству, исту такву улогу сан има и у
књижевности. На ту чињеницу и везу
између сна као друге стварности и
сна као потке у књижевним делима
скреће пажњу Бојан Јовановић у својој, веома подстицајној и на занимљив начин компонованој Антологији снова. Аутор то чини на два начина: уводном студијом којом, у књижевно-историјском и теоријском

кључу, постулира битна питања везана за логику тајновилајетског текста,
и својим избором књижевних прилога, тако одабраних да представе све
важне коте на мапи ониричке књижевности.
Уводна Јовановићева студија, као
и одабрани текстови о сну и другим
наднаравним појавама, показују да
овог аутора не занимају само књижевна питања него и области које са
књижевношћу граниче и помажу да
се она боље разуме. Те области су антропологија, етнопсихологија, теорија сазнања, филозофија и психоанализа. Смисао такве контекстуализације
сна има за циљ да се свет види и разуме с друге стране стварности и рационалног искуства.
Отуда већ на почетку уводне студије аутор трасира пут и крајњи исход свога истраживачког и антологичарског посла. Зато истиче како у
ониричким творевинама „долазе до
изражаја дубљи и шири аспекти нашег постојања везани за архаичне
слојеве нашег бића и садржаје изван
границе свесног, рационалног и непосредно опипљивог света“. У тако
омеђеном простору свог истраживања, аутору стоји на услузи читав спектар разних знања везаних за тумачење снова – пониклих у великим цивилизацијама, али, такође, и у мање
познатим, па и примитивним културама.
Дајући такав оквир проблемској
тематизацији сна, Јовановић посебан
нагласак ставља на креативни поступак који писцу омогућава да сан заодене у прикладно уметничко рухо, те
да флуидне истине тамновилајетског
света претвори у уметничке чињенице. Позиција писца у тој улози води
ову тему и њено тумачење и у област
психологије уметничог стваралаштва.
Зато аутор текста који прати његову
Антологију снова и подсећа да је „доживљај сна потенцијално књижевно
и уметничко дело чије остварење зависи првенстено од способности сневача да га изрази у одговарајућој језичкој, визуелној и тонској форми“.
То практично значи да је, у претворби сна у речи или доживљаја који сан ствара у текст, мање важно
шта се саопштава, а много важније
како то писац или који други уметник
чини. Сушина је у томе да даровит
писац „може и од оскудног сна да направи добру причу, док невични чи-

тању и писању и најбогатији доживљај свог сна могу да осиромаше, не
успевајући да га уобличе у убедљив и
вредан уметнички текст“. Отуд аутор
с веома добрим разлозима истиче како пишчево приповедачко умеће постаје значајније од природе и врсте
сна и доживљаја који сан нуди писцу.
Мање добри разлози воде га у закључак да транспозиција сна „отвара могућност конструисања текста сна“
или, још експлицитније, у тврдњу да
је сан „књижевна форма“. Тако би се
можда могло закључивати ако би
критеријум за разврставање био тематолошки, али не и жанровски пошто се он темељи на другим начелима.
Идеал је писца да „квалитет ониричког створен књижевним средствима“ буде што више приближен
осећању које има сневач. То је мера
његовог приповедачког умећа, али и
критеријум којим се Бојан Јовановић
руководи у одабиру текстова за Антологију снова. У овој књизи пуној
сна, али и чудних, паралелних слика,
насталих и под утицајем на другачији
начин измењених стања свести, нашли су места текстови из светске и
српске књижевности, али и текстови
који сан желе да представе из научне,
митолошке или неке друге некњижевне перспективе. Како и треба, на
почетку је извод из прве велике светске књиге, из древног Гилгамеша, док
се ониричка књижевна вертикала
окончава занимљивим прилозима наших савременика – Милорада Павића
и Љубомира Симовића.
У свим одабраним текстовима сан
се представља и толкује на различите
начине. Тако је у Талмуду записано да
се сневачу „привиђају само властите
мисли“. У исповедном „Призивању
духова на Џерзију“ Виктор Иго бележи да стање успаваности из којег истиче сан омогућава да се успостави
веза између кревета и гроба. У једној
Борхесовој причи за сан се каже да је
обична игра воље. Може се тако у недоглед, све до Фројда, који је такође
представљен у овој књизи, мада сан и
после његове психоанализе и даље
остаје тајна.
Смисао сна у књижевном тексту је
многолик. Може да буде исходован
прадревним кодовима, симболички
одјек нечега што исказује емоционално или ментално стање онога ко сања.
Сâм сан је некад стваран, као што мо-

же настати у машти по налогу будне
свести или бити израз несвесног у
сневачу. Међутим, у књижевном делу
сан је често знатно више од пројекције спољног света и будног стања у огледалу несвесног.
Сан тада преузима књижевно делатнију функцију у уметничком тексту. У таквим ситуацијама сан није само симптом тренутне опсесије сневача, није само израз његове тајне или
неостварене жеље, већ добија и универзалнији значај. Рецимо, сан може
да постане јак мотивацијски замајац
који не само што из темеља мења унутарњи свет оног ко сања него може да
преусмери ток приче водећи је неочекиваном завршетку.
Пример таквог сна налази се у
одломку који Јовановић узима из новеле Смрт у Венецији Томаса Мана.
Кључни мотив у тој новели управо је
везан за сан. У сновној фантазији дешава се преображај писца Густава
фон Ашенбаха којим се он удаљава и
отцепљује из окриља западне грађанске културе. На њеној су страни традиција, знање, ред, мера, разум и грађанске вредности, а на културном
хоризонту културе којој се приклања
сневач су чежња и осећај, занос и
страст. Тим преображајем Ашенбах
постаје неко други, неко ко је у милости и власти туђинског бога. Ти
снови, који су опустошили дотадашњу његову, дакле матичну културу,
били су коначан знак да је Ашенбах
изашао из свог круга и да повратка у
тај круг више нема. У јунаковој личности сада је неко други. Све то преусмерава ток Манове новеле и Ашенбаховог живота. Узрок његовог трагичног краја управо је замена аполонијског дионисијским начелом живота, односно промена пишчевог
културног кода. Тај преображај, који
се дешава у сну, постаје снажно мотивационо средство које управља
судбином главног јунака. Но, оног
часа када оргијастички сан учини
своје, а Густав фон Ашенбах уз свог
младог бога, Тађа, уђе под коначну
власт туђег, дионисијског бога, односно у опаку милост културе непримерене пишчевој личности и делу,
радња која прати судбину овог лика
нужно креће трагичним путем, па и
добија такав исход. Заводљива и опасна еротична лепота тако је приближена танатосу и поништена његовом
вољом.
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Ово је само један пример који,
узет из Антологије снова, веома добро и илустративно објашњава каква
све може да буде улога сна у књижевном делу. Сан, дакле, није само орнамент или илустрација приче, није само чудан, „инцидентни“ мотив или
ароматичан зачин сувопарној стварности, већ може постати прелом у
причи и покретач њеног сасвим особеног смера и значења. Прича осенчена сном због тога је кључна тема ове
врло корисне и изванредно склопљене књиге која је потребна свакој, па и
српској култури.

Дуња Душанић

РЕЧНИКОМ
ПРОТИВ КРИЗЕ
Прегледни речник
компаратистичке
терминологије у књижевности
и култури, ур. Бојана
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Прегледни речник компаратистичке терминологије у књижевности и култури резултат је петогоди/56/

шњег истраживачког пројекта Министарства за науку Републике Србије, којим је, у оквиру Одсека за
компаративну књижевност Филозофског факултета у Новом Саду, руководила проф. др Бојана Стојановић Пантовић. Реч је о заједничком
пројекту Одсека за српску и компаративну књижевност, славистику,
хунгарологију, романистику и словакистику новосадског Филозофског и
Катедре за општу књижевност београдског Филолошког факултета, чији је предмет историја компаративне
књижевности, односно „анализа и
научна обрада оптицаја и рецепције
појмова компаративне књижевности
код Срба“1. Таксативно наведени,
циљеви овог пројекта обухватају, између осталог, „сагледавање развојне
линије српске компаратистике кроз
компаратистичку
терминолошку
призму“ и „стварање европског програма књижевног образовања кроз
отвореније, флексибилније и међународно усмерене програме“ (6). Први циљ остварен је само делимично
и у ретким случајевима, углавном
помињањем оних домаћих аутора
који су се бавили питањима која би
могла бити значајна за разумевање
појединих термина. С друге стране,
захваљујући осврту на појаве које су
обележиле студије књижевности у
последњих неколико деценија – од
оријентализма, преко „отварања канона“, до кризе компаративне књижевности – Прегледни речник се указује као неопходна допуна постојећим речницима књижевних термина. Иако на овом месту помнo читање појединих одредница није могуће, као пример њихове структуре могао би се узети већ поменути оријентализам. Полазећи од његовог традиционалног схватања, као и разлика у односу на сродне појмове (оријенталиста, оријенталистика, азијске
студије), аутор се усмерава на значење које је оријентализму, као „скупу
погрешних, али несвесних претпоставки које Запад гаји о Истоку“, дао
Е. В. Саид. Осврт на контекст настанка Саидове чувене књиге уводи
читаоца у њено основно питање – да
ли је, наиме, „писање о другим културама вредносно неутрално и аутономно или је део система експлоатације и доминације“ (272) – као и у
њене шире, политичке и теоријске
импликације. Поред прегледа поле-
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мика које је ова студија изазвала, као
и Саидових одговора на критике које су му упућиване, дат је и приказ
њеног пресудног утицаја на развој
постколонијалне критике као академске дисциплине. Текст се завршава коментаром о феномену саидизма,
његовој рецепцији у српској култури
и сажетом библиографијом са новијом литературом на енглеском и српском језику.
Будући да је у питању речник
компаратистичке терминологије, нагласак је стављен на темељне појмове ове дисциплине – национална, општа и светска књижевност, компаративна метода, генетичке везе итд.
– као и на разматрање односа између
компаратистике и културе, теорије и
поетике. Теза да у данашње време
компаративна књижевност „постаје
мање заједничка перспектива, а више скуп сродних пракси“ (196) најбољу потврду проналази у чињеници
да кључни појам какав је компаративна књижевност није посебно обрађен, већ је подведен под одреднице компаративна књижевност и
култура, компаративна метода и
компаративна књижевност и теорија књижевности. Одсуство јединствене концепције и методолошког
полазишта испољава се кроз супротстављене вредносне судове,2 мада се
као заједнички именитељ ипак запажа тежња ка анализи промена кроз
које је компаратистика прошла. У
том смислу би се као пример успеле
одреднице могла навести упоредна
историја књижевности. Проблемски осмишљена, она прати кључне
тренутке историјског проучавања
књижевних појава које превазилазе
границе националног, односно, концепција које су, сваки на свој начин,
заступали Ван Тигем, Курцијус и Ауербах, Веселовски, Јакобсон, Жирмунски и други, с нарочитим нагласком на савремене покушаје оживљавања овог типа истраживања
(Валдес, Казанова, Морети). Та тежња ка синтези „старог“ и „новог“,
тренутног стања дисциплине и њене
прошлости, приметна је у целини
Речника, тако да су, поред теоријских приступа (гинокритика, теорије читалачких одговора, постколонијална и антитетичка критика),
од којих су понеки изнедрили и нове
дисциплине (студије рода), у њему
заступљени и појмови као што је ин-

тертекстуалност, али и њихови
преци, попут појма књижевног утицаја. Нису изостављене ни различите националне традиције изучавања
компаративне књижевности (америчка, генетско-контактна, односно, француска и руска компаратистика), као ни фундаментални појмови науке о књижевности – теорија, којој је супротстављена теорија
књижевности, традиција, вредновање, имитација, читалац (мада, што
је занимљиво, нема „аутора“). У духу
интердисциплинарних истраживања
обрађени су односи између књижевности и других уметности (књижевност и филм), као и различитих
области људског сазнања (књижевност и историја), затим, књижевни
митови (мит о Федри), који представљају шири, културни феномен, најзад и трансдисциплинарни појмови
попут дискурса, структуре, дијахроније, неопходни за теоријско бављење књижевношћу.
Упркос овој свеобухватности,
стиче се утисак да су, како то често
бива, личне компетенције аутора одредиле избор терминологије, тако да
су у Речнику уочљиви и извесни недостаци. Није, на пример, јасно зашто би били обрађени књижевни
правци, али не и најважнији књижевни жанрови, или макар они који
би са становишта компаратистике
били битни. Нити је, да останемо
при правцима, јасно на основу којих
критерија је укључен романтизам,
али не и реализам, нити је, са изузетком барока и класицизма, компаративна перспектива свуда уочљива.
Но, оставимо ли по страни питање
критерија на основу којих је вршен
избор термина и чињеницу да би измене, допуне, а понегде и исправке,
биле пожељне, књига у целини може
бити корисна студентима националне, упоредне и опште књижевности.
Посебно треба истаћи то да се у Речнику могу наћи корисне информације о међународним компаратистичким удружењима, часописима, симпозијима и другим видовима научног дијалога.3
Када је о дијалогу реч, свест о
неопходности „подизања нивоа комуникације“ између овдашње културе и других, „кроз које смо посматрали властиту, културну и књижевну прошлост и садашњост“, ступа у
необичну везу са истакнутом „кри-

тичком и полемичком димензијом“
појединих одредница, која, сматрају
аутори Предговора, књизи даје „изузетну акрибичност и научну компетенцију“ (7–8). Да та критичка димензија није свуда подједнако заступљена нарочито долази до изражаја
код појмова који су се са успоном
„панкултурализма“ у последњој трећини претходног столећа наметнули
компаратистици као горућа питања.
О покушају да се ова дисциплина
уклопи у један, умногоме проблематичан, образовни модел не сведочи
само наслов књиге (незаобилазни
додатак „и култури“) него и известан
број појмова чији је значај за проучавање књижевности начелно несумњив, али се из датог објашњења
не види зашто би то било тако. И док
су поједини аутори успешно указали
на проблеме с којима се у ери глобализације и студија културе компаратистика суочила, тамо где би, нарочито у српском контексту, феномени
попут етноцентризма, европоцентризма или изучавања регионалних
књижевности (area studies) имали
највећи књижевнотеоријски потенцијал, упадљиво је одсуство осврта
на домаће прилике.
Укупни утисак неуједначености,
како у погледу информативности тако и у погледу стила, који варира од
лексикографске непристрасности до
лирских узлета, може се посматрати
и глобално – као одраз стања дисциплине. Криза компаратистике, и сама део кризе студија књижевности,
па и хуманистичких наука уопште,
изазвана је, између осталог, недостатком чвршће организације и тешње сарадње међу истраживачима.
У том смислу, насупрот „космополитском“ духу природних наука, хуманистичке науке одликује својеврсна епистемолошка „руралност“.
Отуда и потиче опште место о индивидуализму науке о књижевности и
компаратистике као узроку њиховим
вечитим методолошким превирањима. Иако јесте истина да „сталну
кризу, заједно са раширеним осећањем нелагоде, дугујемо богатству и
динамици који карактеришу нашу
дисциплину“ (221), можда би то осећање „нелагоде“ било мање „раширено“ ако би заиста дошло до „подизања нивоа“ комуникације. Имајући,
међутим, у виду вишеструко „кризни“ контекст његовог настанка,

Прегледни речник компаратистичке
терминологије може се сматрати
вредним доприносом српској компаратистици.
Прегледни речник компаратистичке терминологије у књижевности и култури, ур. Бојана
Стојановић Пантовић, Миодраг Радовић и
Владимир Гвозден, Академска књига, Нови
Сад 2011, стр. 6. Сви остали наводи из Речника биће обележени само бројем странице у
тексту.
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Јасмина Врбавац

ИЗМЕЂУ
РЕАЛИЗМА И
НАДРЕАЛИЗМА
Милен Алемпијевић,
Шлустрик, Албатрос плус,
Београд, 2012.

За наслов свог новог романа,
Шлустрик, Милен Алемпијевић бира реч немачког порекла што у циркуском жаргону означава последњу
циркусу тачку. Одабир овог наслова
недвосмислено указује на најмање
два пута којима ће се Алемпијевић
кретати, а то су онеобичавање и метафоричност у егзситенцијалистичком кључу. Међутим, сагледавајући
роман у целини, мора се напоменути
да први утисак може да превари, као
и да наслов може да укаже на једну
могућу димензију наратива, али да га
не мора, као што је то и овде случај,
обухватити у целини.
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Имајући у виду претходне књиге
и његов поетички дискурс онеобичавања односно тежње ка необичном и чудесном, може се претпоставити да га се аутор ни у новом роману није сасвим одрекао, па тако треба разумети и одлуку да се за наслов
искористи несвакидашњи појам. То
је у складу и са одлуком да се једном
од главних ликова намени улога
циркуског артисте, што објашњава,
али не може у потпуности и да
оправда тежњу да се роман, барем у
детаљима, онеобичи, иако је исписан у доминантно реалистичком
проседеу. Наративна линија прати
судбину ликова, припадника две генерације: остарелог кловна, хомосексуалца и оданог пријатеља некада фаталне лепотице Олге и њене
две ћерке, старију која носи бреме
породичне трагедије и развода, и
млађу, уседелицу везану за мајку. С
обзиром да се радња романа не одиграва у циркусу, већ у Београду у распону између два дана, фебруарског
и децембарског исте године крајем
осамдесетих, помињање последње
циркуске тачке се мора сагледавати
на метафоричном плану. Циркус као
вечна метафора живота и човекових
успона и падова, а кловн као метафора туге скривене иза насмејане
маске, контекст је у коме се овај роман може ишчитавати.
Темпорални ниво Шлустрика обухвата далеко дужи временски период од оног назначеног поднасловом
„новела о два зимска дана“. Уз честе
ретроспекције и флешбекове (нефокусирана прича) нарација обухвата
време у распону од средине прошлог
века до краја деведесетих. Историја и
друштвене околности не играју никакву улогу у роману, већ се искључиво прате судбине ликова замишљених тако да искоса представљају
књижевну типологију којој заправо
стреме. Најстарији актер, педесетих
година двадесетог века као студент
музичке академије одлази у Париз,
тамо се прикључује циркусу и упознаје пријатељицу за цео живот, Олгу, у тренутку када открива хомосексуалне склоности. Прича их паралелно прати уз ликове млађе генерације
(Олгине ћерке и бивши муж старије
). И о њихових судбинама се сазнаје
постепено, кроз појединачна поглавља посвећена свакоме од њих. Смрћу Олге, сви актери ће се поново
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спојити и завртети још једном на вртешки живота, али тада у новом распореду. Већ из овлаш откривеног сижеа, јасно је да је реч о породичној
сторији којој ни покривна метафора
циркуса, ни делимично мозаично
структуирана прича која не тече хронолошки линеарно већ често меандрира на споредне колосеке за роман
мање важних судбина, не спречава
да остане у најтешњем дослуху са реалистички исприповеданом прозом.
Том утиску доприноси и позиција
ликова чија се судбина прати уз помоћ наратора са нултим степеном
фокализације (Алемпијевић користи
„свезнајућег“ приповедача који се у
сваком поглављу фокусира на једног
од јунака, док се други ликови такође спомињу али више као декор лику
на кога је у одређеном поглављу постављен фокус.
Алемпијевић, познат као обновитељ психолошко-фантастичне новеле (како су то неки критичари већ
приметили, по угледу на Пирандела
и Мопасана), до сада се приклањао
прози али и поезији у којој владају
ишчашена логика и метафорика и
где је преображај стални мотив,
овим романом се делимично удаљава од досадашње поетике, изостављајући фантастику у потпуности.
Симпатија ка надреалистичкој традицији, препозната у неким његовим ранијим делима, у овом роману
зазвони повремено, али само као тек
веома далеки одјек неких од Буњуелових филмова. Дашак апсурда, као
и мало наглашенија гротеска у оквиру интертекстуалних спона са надреалним и фантастичним, овде нису
доминантни, али ни реалистички
дискурс не прате доследно спроведене узрочно-последичне везе. Мотивација није у потпуности припремљена, Алемпијевић радије прибегава конструисању догађаја и дигресијама (наслеђеним из надреалистичке
традиције) и у тој неодлучности понајвише страдају споредни ликови
који се у роман уводе без правог повода и јасног циља.
Покушај да се апсурд, наглашен
несрећним ударцима судбине, али и
немотивисани поступци (одлазак са
концертног подијума у циркус, сцена прерушавања у слепца, неразјашњени пад и обогаљеност, љубавна
веза млађе сестре, епизода са виолинистом Грапелијем итд. ) или чак
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уметнути делови као што су снови и
маштања јунака, јукстапонирају са
претежно реалистички замишљеном
фабулом (дијалозима и профилисањем самих ликова) где понеки од
догађаја добијају и своја психолошка
објашњења, чини да изостане ефекат
зачудног и необјашњивог деловања
судбинских сила, испаштања без
кривице људи немоћних да разумеју
устројство свемира. С друге стране,
усмереност искључиво ка разоткривању загонетки људског бивствовања смешта овај роман у домен поетике егзистенцијализма, на трагу Камијевог схватања апсурда, али би пажљивије конципирани ликови, однос снага између главних и споредних, простор који се посвећује одређеном догађају, као и одмереније балансирање апсурдних и реалистички
мотивисаних одлука главних јунака
допринели већој кохерентности романа и ауторовом несумњивом напору да се невидљивим спонама сегменти надовезују и творе чвршћу
целину у којој тада драматика долази до пуног изражаја.
Данашњем читаоцу може да засмета и готово потпуна изопштеност наратива из историјског и друштвеног контекста, поступак који би
пре припадао нарацији јасније израженог фантастичког дискурса или
пак надреалистичком или бекетовском апсурду који су руководили
ауторову поетику у пређашњим прозним и поетским делима, а која у
Шлустрику није доследно спроведена.
Алемпијевић ипак на моменте
успева да приближи роман истинској драми и да оправда кључну замисао по којој су ликови романа заправо само тужни кловнови у циркуској представи живота. На два
кључна места романа, уводећи трагичну смрт детета (која је још од Достојевског мотив апсурдног, неразумљивог деловања виших сила је сигурно један од мотива који по својој
трагичности превазилазе сваку другу трагедију) и неразјашњени пад (и
као његову последицу инвалидитет)
некадашње лепотице Олге, жене којој је сва срећа овог света била дарована, а потом одузета. Штета је што
роман није јаче акцентовао мотив
апсурдне смрти детета, иако се наметао као кључни мотив романа, те је
често бивао засењен ескурсима, а за-

право исклизнућима у приповести
која су само наизглед деловале
атрактивније (циркус, хомосексуалност). Тада би и у целини било извесно да је Алемпијевић занимљив писац особених потенцијала и да је роман Шлустрик, без обзира на недоследности и повремена лутања, нарочито када се сагледава у контексту
домаће романескне продукције, дело
писано са осећањем за књижевно
транспоновање и анализу егзистенцијалне драме човека, његовог места
у свету, његових успона и падова,
често апсурдних и необјашњивих
ломова, погрешних одлука и нејасних тумарања кроз живот који може бити подједнако и комичан и
трагичан.

Алена Гебел

ПОТРАГА ЗА
ПРИБЕЖИШТЕМ
Снежана Минић, Источно,
западно – двојезична збирка
песама, превео са српског
Матиас Јакоб, Драва,
Клагенфурт, 2012.

Већ сам наслов прве збирке песама Снежане Минић, која је објављена у Немачкој, сведочи о једном осећању неукорењености, о потрази за
неким прибежиштем, за домом. Песникиња живи у Немачкој од 1992.
године.
Источно, западно је тако ђе наслов једне песме из ове збирке, која
представља избор из пет различитих
књига ове песникиње, које су до сада
објављене у Србији. Она припада

циклусу Немачке песме и подсећа по
облику пре на прозу, као и већина
песама овог циклуса.
Већ у првом стиху песме читаоцу
постаје јасно како је безначајна и релативна подела нашег света на исток
и запад, југ и север: „Источно море је
на Западу, западни ветар дува ка истоку, / ми смо на северу.“
Стајалиште, место на коме се налазимо, одређује нашу перспективу,
а на тај начин се види како је бар географска припадност истоку или западу, северу или југу, променљива.
Међутим при пажљивијем посматрању постаје јасно да емотивна припадност једном месту, завичају, трајно постоји и да се можда појачава
променом стајалишта. У лирици Минићеве постаје јасно да је напуштање
домовине довело до једностраног
растварања перспективе, што чини
немогућим властито измештање на
исток или запад, север или југ.
То осећање је свеприсутно, та жеља доласка, увек са мишљу на завичај, са препознавањем у његовим
пределима и гестовима, провлачи се
као црвена нит кроз целу књигу. При
том упада у очи да Минићева многе
од својих песама у којима тематизује
појам изгнанства, егзила, оставља
незавршеним – без тачке, у чекању
на оно што би још могло да уследи, а
што се још није догодило.
Источно, западно обухвата избор
из пет песничких збирки ове песникиње, које су све објављене на српком језику, и то у обрнутом следу
њиховог првог објављивања. Избор
из збирке Злато и сребро (Gold und
Silber), која је објављена 2009. године, стоји на почетку ове књиге. Следе песме из 2002. објављене збирке
Немачке песме (Deutsche Gedichte),
из Једнолија, дволија (Eindeutig, zweideutig) из 1993 и Девет душа (Neun
Seelen) из 1987. Књига се завршава
песмама из збирке Слике за кулисе
(Bühnenbilder) – која је први пут објављена 1981. Због оваквог редоследа
песама читаоцу се најпре даје увид у,
како је то Минићева сама формулисала у првој песми ове књиге, „лековиту даљину“ (стр. 13), дистанце у
односу на прошлих тридесет година.
У даљем току књиге наилазимо на
све више назнака о рањивости људске душе, чије повреде ни време не
може да залечи, као и на смели осећај недостајања нечег неодређеног –

тамо где Минићева себе и своје савременице упоређује са сиренама из
грчке митологије, које су својим чаробним певањем о дога ђајима овог
света морепловце мамиле у смрт.
Али и кроз тематизовање сопствене немоћи говора постаје јасно
да гледано уназад та дистанце није
само лековита, већ да је више прожета извесним нестрпљењем и резигнацијом – рецимо у увиђању да ниједан
научени језик не може да замени матерњи. Осећај немуштости и после
много година у изгнанству, стално је
присутан. То остаје и као једини одговор на питање „Шта уствари желим?/ Да говорим, и опет говорим,/
(…)“ (стр. 19). При том Минићевој
писање служи као спасење од хаоса и
бола, као вентил за сопствену немуштост. У песми Ars Poetica? она описује бег ствараоца у сопствену поезију и истовремено при том поставља
питање о могућности песништва као
уметности, ако је оно ипак само бег
песника од реалности:
„Писали смо углавном из простог очајања,/ На коленима, на железничким станицама бучних градова,/
У хладним собама без погледа и тоалета,/Замишљали само како седимо
поред отвореног прозора,/ И гледамо на расцветалу ливаду и реку, / На
долину јоргована,/ “ (с. 29).
Злочини у ратовима током распада Југославије, који су – како то подвлачи Драгослав Дедовић у свом поговору за Источно, западно, довели
песникињу до одлуке да напусти своју домовину, болови, које су људи
једни другима задавали, они су присутни у текстовима ове песникиње
као понављајући основни тон, који
осећамо некад јаче, а некад слабије.
Он се меша са сећањима на Србију
песникињиног детињства, са њеним
исконским традицијама и легендама.
Та мешавина чини да су ове песме
нешто посебно. Читалац осећа мистику старих предања и легенди, налази се у свету античке митологије, а
истовремено је стално конфронтиран са стварношћу рата и изгнанства.
„Страшно је бојати се,/ Страшније је не бојати се,/ (…) Повремено
плачеш, дозиваш мајку која/ Би ти
могла помоћи ако чује// Кад подигнеш очи горе,/ Јелени пасу у пољу
љиљана,/ Празна је твоја осамљена
душа…//“ (с. 125) .
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/59/

Дарко Даничић

ВЕЛИКЕ СИЛЕ –
УПУТСТВО ЗА
УПОТРЕБУ
Џозеф Нај, Будућност моћи,
Архипелаг, Београд, 2012.

Крајем прошлог и почетком овог
века појавио се низ компетентних
размишљања и студија о међусобним
односима великих сила и уопште о разним геополитичким аспектима моћи.
То сведочи о значају који овој теми
придају моћне државе, па се тако ангажују врхунски интелектуалци и
универзитетски професори како би
својим студијама и радовима помогли
да се боље разуме игра на „Великој
шаховској табли“ како је ту сцену назвао Збигњев Бжежински у истоименој књизи, и антиципирају добре и
лоше стране како практичног политичког деловања, тако и многе техничке иновације које за последицу
имају не само боље и ефикасније
оружје, већ и промене у друштвеним
односима које убрзано мењају свет
око нас. Теоријски дискурс о питањима моћи великих сила развија се у два
основна правца. С једне стране, разазнају се и у друштвене формуле уводе
нови или раније недовољно проучени
утицаји (на пример – емоције), а са
друге стране, сваки од тих појединачних утицаја се посебно, специјалистички изучава. Знање се увећава. Све
ово усложњава разматрање појединачних питања и захтева од читаоца
познавање многих сродних тема, објављених студија и података који често,
због осетљивости, нису доступни.
/60/

Ова, по наслову футуролошка, књига
Џозефа Наја, истакнутог професора
на Харвардском универзитету и бившег декана Кенедијеве школе за државну управу, аутора читавог низа запажених књига и компетентног тумача америчког стратешког деловања,
Будућност моћи доноси претпоставке
за успешно деловања моћних држава
у претпостављеном окружењу. Мора
се рећи да наслов књиге може да завара јер се аутор већ после првог дела
углавном фокусира на могућности опстанка америчке доминације, с тим да
се дате анализе свакако могу применити и на стратегије других чинилаца
који претендују да имају моћ. Компетенцији ове студије, осим значајног
ауторског/професорског рада, још више доприносе улоге које је аутор имао
у америчком државном апарату као
високи јавни службеник (заменик државног подсекретара за безбедност,
председник Националног обавештајног савета, као помоћник министра
одбране за међународне безбедносне
послове).
Подразумевајући класичне геополитичке теорије о доминацији копна/мора, аутор се концентрише и анализира углавном савремене аспекте
деловања великих сила, не занемарујући тврду силу као моћну подршку
читавој палети активности које се могу подвести под, у последње време често помињане, меке моћи, појма често
„погрешно коришћеног као сининим
за све осим војне силе“, али је ипак
стављајући у други план.
Подељена у три целине (врсте моћи, промене у односима моћи, политика), књига даје увид у данас расположиве ресурсе моћи, промене до којих долази због друштвеног, а посебно
и још чешће техничког напретка који
у игру уводи многе, раније непознате,
чиниоце, и, на крају, остварљиву, вишестепену стратегију за деловање америчке моћи у околностима опадања те
исте доминације и пораста моћи других државних и недржавних чинилаца. Нај је конкретно представио и
америчке конкуренте за примат велике (или највеће) силе, анализирајући
могућности Европске уније, Јапана и
земаља БРИК-а, и дајући процене њихових могућности да преузму светско
„кормило“.
Карактеристике класичних теорија
су да покушавају да моћ учине мерљивом и предвидивом, тако да је до сад
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она најчешће одређивана бројношћу
становништва, природним ресурсима,
економској снази, војној сили и друштвеној стабилности. Међутим, како
и Едвард Саид каже да „империје нису пуко нагомилавање територија,“
Нај примећује (и кроз бројне примере
доказује) да ресурси јесу услов за постојање моћи, али да путања од ресурса до исхода у промени понашања –
конверзија моћи – јесте кључна променљива. Са друге стране, услед немогућности да се директно процени
учинковитост меке силе или, чак да се
од ње добије контраефекат, има аутора који се директно супротстављају
Најевом ставу о пресудном деловању
меком силом (нпр. Херфрид Минклер: Империје, логика владавине светом).
Детаљно расчланивши појам моћи
на саставне компоненте, Џозеф Нај
иде корак даље и уводи појам паметне моћи као најефикаснији начин
спрегнутог деловања свих фактора,
односно комбиновањем тврде и меке
моћи у једну успешну стратегију. Шта
је, по њему, паметна моћ? Способношћу да се ресурси тврде и меке моћи
укрштају у делотворне стратегије,
аутор превазилази поимање физичког
рата, и то се најбоље види када цитира америчког комаданта у Авганистану који каже да се тамо одвија „рат
представа“, а не физички рат. То више
није рат у смислу колико ћете људи
побити или колико територије заузети. Све је у главама учесника. Јаке карте у једној игри не морају бити јаке у
другој, да не говоримо да се и са јаким
картама може одиграти лоше. Цитирајући Калкуленову Случајну герилу
да поступање у складу са међународним нормама није произвољни луксуз
или знак моралне слабости, већ кључни стратешки услов, аутор је свестан
ограничавајућих фактора које доноси
слободно друштво, мада треба рећи и
да се он овде моралом не бави у етичком смислу, већ морална поступања
види или као ограничења или као
оружје паметне моћи, у зависности са
које стране дејствује. Суштински помак у схватању односа аутор види у
радикалној промени концепта деловања. Развијајући основну тезу књиге
„моћ са другима, уместо моћ над другима“, он проширује и разгранава геополитички дискурс и будућност моћи
види у заузимању стратешког курса у
тражењу партнера за решавање поје-

диначних проблема, с тим да вишедимензионални простор са којим он барата подразумева и различите партнере и различите нивое учешћа, били
они државни чиниоци, невладин сектор или неко сасвим трећи. Ипак, очекивања аутора, више интуитивна а
мање заснована на конкретним показатељима иду у правцу измештања
класичног геополитичког простора у
нови, вишедимензионални простор, и
то тако да гравитационе силе које „држе“ међународну заједницу буду надвладане нечим што уопште не мора и
није тврда моћ. Поткрепљујући такво
размишљање примером зидина средњевековних градова које су надвладане, не од војне силе, већ од нараслих
пијаца и трговине уз њих, он подсећа
да окретање точка историје многе
ствари и актере може да обесмисли.
Управо зато он посвећује изузетну пажњу сајбер простору и виртуелном
свету где долази до суштинског расипања моћи и њене прерасподеле, тако
да досадашњи извори моћи функционишу на сасвим други начин. Простор
рата и мира постаје доступан свима,
јефтино и без много улагања. Међутим, за разлику од Кенедија у Успону
и паду великих сила, Нај се првенствено обраћа Америци и њеним водећим
структурама, што у неку руку спутава
његове промишљене анализе и доводи их у раван жеља. То се јасно види и
по цитираним документима који поткрепљују његове ставове а који су
углавном западне провенијенције. Заиста би било занимљиво видети како
о овим темама размишљају руски, кинески, индијски, или неки други аутори. Предвиђајући будуће односе на
светској позорници, он пројектује садашње референтне вредности у будућност (неолиберални концепт капитализма као коначну вредност) и тиме
поставља веома несигуран ослонац за
меру будућих вредности, што је, вероватно, и најслабије место овог истраживања.
Приступачно и прегледно писана,
књига кроз низ занимљивих примера
открива како функционише велика
политика, и то заиста може да послужи као могући путоказ деловања политичких чинилаца који су по снази
неједнаки (асиметрични) али имају
предности које их стављају, у одређеном контексту, у добар преговарачки
положај са моћнијима од себе. За нас
је занимљив пример Канаде, која под

снажним притиском моћног суседа да
пристане на разне уступке ипак често
успева да превлада спорове узвратним
претњама попут царина и рестрикција. Наравно Канађани би много више
трпели него Американци ако би дошло до отвореног спора, али Канада
сматра да је боље ризиковати повремену одмазду него пристати на правила због којих би Канада увек губила.
Да ли то значи да су после оваквих
студија предвиђања сразмерно поузданија? Рекло би се – и да и не. Фино
рашчлањавање проблема на утицајне
компоненте свакако нас доводи до
знања које омогућава боље препознавање политичких и социјалних чинилаца на делу, и тумачење утицаја, док
предвиђање будућности, политичке и
социјалне, и даље је прилично непоуздано, јер осим што зависи од многих
чинилаца, то је математичка једначина која се увек састоји од рационалног
(предвидивог) и ирационалног (непредвидивог) дела, чија се манифестација управо догађа пред нашим очима
(нпр. „Арапско пролеће“).
Заснована на модерном глобалистичком дискурсу (који је, нажалост,
често искључив), поткрепљена са завидном количином практичних примера дипломатског деловања, Будућност моћи претендује да буде литература не само за студенте политиколошких студија и учеснике на „Великој
шаховској табли“, већ и погодан путовођа кроз замршену шуму светских
збивања и видљивих и невидљивих
утицаја за сваког образованог читаоца кога интересује куда иде свет, односно где би га креатори светске политике волели да виде.

Драган Драгојловић

БОГАТСТВО
РАЗНОВРСНОСТИ
Приче из безвремене земље:
Антологија савремене
аустралијске прозе, приредили
Мајкл Вајлдинг и Наташа
Кампмарк, Агора, Зрењанин,
2012.
Немамо често прилику да се срећемо са делима аустралијских писаца преведених на српски језик. За
разлику од поезије, са антологијама

прозе ствари стоје много боље. Први
избор приредио је Драгослав Андрић далеке 1954. године, другу антолигију приредила је Надежда Обрадовић 2002. и трећу антологију
аустралијске прoзe, Мајкл Вајлдинг и
Наташа Кампмарк, 2012. На другој
страни, издања дела српске књижевности у Аустралији су реткост. По
овом питању не стоје много боље ни
веће књижевности од српске, бар када се ради о савременом стваралаштву. Може се рећи да је Аустралија
првенствено простор на коме англосаксонска књижевност и амерички и
британски издавачи имају примат у
сваком погледу.
У последњој Антологији заступљено је двадесет аутора, од којих
четрнаест њих са раније објављеном
причом, а шест текстова су одломци
из романа, од којих два од њих из
романа чије се штампање тек очекује. Све текстове одабрали су сами
аутори. Треба истаћи да су овде заступљени само они аутори који су у
последњих петнаест година објавили
своја дела. То указује на намеру састављача Антологије да пруже увид у
кратку прозу која у овом времену настаје, у чему су највећим делом успели. Свакако, треба рећи да има вредних аутора и ван овог избора.
У предговору Мајкл Вајлдинг, кога сам пре више година упознао када
сам читао поезију у Удружењу писаца Новог Јужног Велса, у Сиднеју,
чији је преседник тада био, каже да
прича нуди широке могућности и
простор за много „различитих форми“, указујући на аутобиографске
приче, футуристичко-фантастичне,
комичне, приче са срећним крајем,
заједљиве, реалистичке, постмодесрнистичке, постер приче, повезане
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приче, итд. Интересантно је да он
као један од писаца који је заједно са
још неколико аутора учествовао у
стварању модерне аустралијске приповетке, не истиче ниједан поступак
као једино вредан већ се опредељује
за све форме које дају резултат. Можда би понајвише због тога ову књигу требало да прочитају они који се у
нашој књижевности баве критиком,
али не на прескок, како се обично
чини. Вајлдинг, али и аустралијска
кратка прича, прошли су кроз искуство експериментисања које се дешавало у Америци и у Британији са
овом, али и са другим књижевним
формама у тражењу, по сваку цену,
нечега новог и другачијег. Неки од
аутора су тако довели у питање опстанак приче као врсте. Ипак, схватило се да прича мора имати причу
да би опстала као форма и заслужила пажњу читалаца. Писање за критичаре и узак круг колега, писаца
сличних опредељења, није могло бити будућност приче као врсте, али ни
књижевности.
Посебну вредност књизи даје опширан предговор Наташе Кампмарк
у коме упознаје читаоце са развојем
аустралијске књижевности од колонијалних времена до данас, као и о
великом броју прозних писаца и њихових дела. Ту је и текст о прози
аустралијских Абориџина, са освртом на судбину ових заједница од колонизације до данас, и обавезу писаца који пишу о абориџинским темама да докажу да потичу од Абориџина и да су део њиховог културног
идентитета!? Указује и на случај Сретена Божића, писца српског порекла
који пише о абориџинским темама.
Говорећи о избору писаца каже да су
њихове „књижевне и личне приче
израз тенденција савремене аустралијске прозне сцене.“ Међу заступљеним писцима је и један број оних
који су се у различитим годинама
живота уселили у Аустралију и тако
наставили да богате мултикултурну
књижевну сцену, како је било још од
почетка настајања аустралијске књижевности, у другој половини деветнаестог века. Један од заступљених,
Дејвид Брукс, пре неколико година
био је гост Београдског сусрета писаца, чије сам песме тада превео. Као
приређивач и преводилац, Наташа
Кампмарк потрудила се да на сваки
заступљени текст да кратак осврт и
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богату белешку о сваком аутору и
његовом укупном делу. Труд за сваку похвалу. Сигуран сам да ће љубитељи кратке прозе уживати читајући
неке приче из овог избора.
Због малог простора не може се
рећи све што би требало, али закључићемо речима приређивача Пингвинове антологије Best Australian
Short Stories од настанка до 2001, када је објављена, да ће „снага аустралијске кратке приче увек бити у њеној разноврсности.“ Додајемо не само да ће бити већ да је у разноврсности њена снага и данас.

Марко Недић

КРИТИЧКИ
ПРИСТУП
МЛАДЕНА
ВЕСКОВИЋА
Младен Весковић, Ширина
измаштаног света. Студије о
српској књижевности,
Задужбина „Петар Кочић“,
Бања Лука – Београд, 2013.

Већ у уводном тексту књиге Ширина измаштаног света књижевни критичар Младен Весковић, који је последњих година с критичким и есејистичким радовима све присутнији у нашој
књижевној јавности, поставио је јасне
методолошке оквире својих критичких
студија. Иако бележи да су оне писане
„књижевнонаучним дискурсом“, он додаје да је припремањем текстова за
штампу открио да их, поред изворне
научне сврхе којом су мотивисане, об-
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једињује и ширина сазнања коју доноси сама књижевност, „као и лепота и
узбудљивост начина на који она то чини“. Из те двоструке критичке перспективе – научноистраживачке и интерпретативне – он је приступио анализи
једног броја важних појава и особина
српске књижевности, почев од њених
усмених облика, преко прозних остварења значајних српских писаца новијег
времена, па до критичких тумачења
српске поезије прве половине и средине 20. века у радовима Новице Петковића. Бирајући за критичку анализу
књижевна остварења из различитих
књижевних епоха и различитих жанрова, Весковић је желео да наговести интерпретативне могућности властитог
критичког поступка и да истакне ширину имагинативне стварности коју откривају књижевни текстови наших познатих аутора. Иницијално му је за то
послужило народно веровање у натприродна бића – у виле и змајеве, потекло још из митских времена и преточено у демонолошке елементе у нашој народној епици. Исту сврху у његовом
критичком виђењу имале су и неке особине у прозним остварењима Симе
Матавуља и Михаила Лалића која су
ове ауторе посредно повезивала са
уметничким пројекцијама ирационалног у представама народних стваралаца.
Композиција књиге и ширина
представљених тема откриле су ауторову намеру да поједине појаве српске
књижевности посматра у њиховом
природном еволутивном низу, а да их
затим тумачи као самостална књижевна остварења, поготово стога што до
тада нису чешће била „у аналитичком
фокусу“ наше књижевне критике, а сама по себи су књижевно и егзистенцијално била важна за нашу културу, јер
су се њихови продуктивни одјеци, између осталог, осетили и у савременој
српској књижевности. Он, међутим, и у
начину критичког тумачења издвојених књижевних тема и у њиховој књижевноисторијској контекстуализацији
има у виду чињеницу да је феномен
књижевног стварања индивидуалан
чин и да као такав подразумева критичко тумачење које пре свега треба да
објасни начин његовог настанка и одјеке књижевног функционисања његових уметничких вредности, а не да научно немотивисаним или импресионистичким приступом доводи у питање
његово значење у историји српске књи-

жевности и у актуелном времену.
Стога је Весковић већ на почетку
сваке студије јасно постављао предмет
свога тумачења и у складу са њиме настојао да открије значај његове појаве у
одређеном књижевном тренутку и његове кључне поетичке одлике. Такође
је, после детаљно изведене анализе изабраних текстова, најчешће давао синтетичан закључак о резултатима истраживања и тумачења. Самим тим што је
јасно формулисао предмет истраживања и указивао на његове резултате, он
је у исти мах усмеравао своје излагање
на оне унутрашње особине изабраних
текстова које су оправдавале његов
критички приступ, али није се негативно или полемички одређивао према
другим могућностима критичких анализа. Његово тумачење је полазило од
самог текста, од његових тематских оквира, конструктивних принципа, стилских доминанти, и од онога што је тексту давало индивидуалну стваралачку
боју. На тај начин његове критичке студије су се задржавале на оним особинама текстова којима су првенствено наглашавана њихова унутрашња структурална својства.
Унутрашњи критички приступ
омогућавао је анализу не само кључних
особина изабраних текстова него и њихових семантичких нијанси и детаља и
поетичких новина унутар постојећег
система књижевне праксе. Весковић је
ту предност унутрашњег погледа на
текст знао да искористи у сврху наглашавања оних специфичних ауторских
решења којима су књижевна остварења
превазилазила и богатила доминантни
поетички систем у којем су остваривана. То је најбоље показао на примерима приповетке „Наумова слутња“ Симе
Матавуља и романа Лелејска гора Михаила Лалића, као и једног броја Лалићевих приповедака.
Матавуљева приповетка послужила
је Весковићу да је књижевноисторијски
постави у оквире српске књижевности
с краја 19. и почетка 20. века, у којој је
она, заједно са још неким београдским
причама овог писца, наговестила нове
наративне могућности тадашње и будуће српске прозе. Весковић је ову приповетку с разлогом тумачио у контексту
најважнијих теорија о фантастици из
нашег времена, у првом реду теорије
Цветана Тодорова, указујући на врсту
фантастике којој она припада и закључујући да су њене особине ближе чудном, које произилази из психолошке

мотивације главног лика, него чудесном, односно невероватном, као једном од крајњих облика фантастичког
наративног дискурса. С друге стране,
Лалићева Лелејска гора и поједине приповетке у збирци Посљедње брдо биле
су добар пример за указивање на природан развој и промене Лалићеве поетике од реалистичког представљања социјалних и идеолошких противуречности пред Други светски рат и нарочито
у току њега до модернизоване тематизације антрополошког песимизма као
крајњег закључка Лалићевог књижевног доживљаја стварности и завршног
знака његове сумње у човекове моћи да
се психолошки и етички сам промени и
да тиме измени и стварност у којој живи. Појава и улога ђавола у Лелејској гори била је адекватан мотивациони увод
у такву тематизацију.
Посебан приступ у овој књизи Весковић је остварио у тексту посвећеном тумачењу новије српске поезије у
аналитичким огледима Новице Петковића. Весковићев текст прави је пример метакритичке интерпретације ставова и закључака о српској поезији једног од њених најзначајнијих тумача у
последњим деценијама 20. и првим годинама садашњег века. Дајући синте-

тичан суд о великом значају који су за
нашу књижевну критику и науку о
књижевности имале анализе књижевних текстова у радовима Новице Петковића, Младен Весковић је детаљно
протумачио основне методолошке, теоријске и критичке претпоставке Петковићевих појединачних интерпретација и показао да су оне утемељене на
најсигурнијим вредносним и теоријским основама савремене науке о књижевности, које је у својим студијама
умногоме следио и сам Весковић. Тиме
је и своме метакритичком тексту и начину доживљавања поетског феномена давао онај значај који модерни доживљај књижевности треба да има у
данашњем времену.
Иако је у својим студијама анализирао само мањи број остварења наших
писаца, Весковић је својим критичким
приступом и изабраним методом наговештавао закључак да је за савремено
тумачење књижевности неопходно не
само широко знање о књижевној прошлости и садашњости него и веровање
да књижевност и данас може да има
онако важну улогу у духовном сазревању и идентитету појединаца и колектива какву је умногоме имала у ранијим
временима.

КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.144–146

/63/

БЕСЕДА
Живорад Недељковић

ЧАСОВИ ИЗ ПЕСНИШТВА
У

песми Час из песништва Васко Попа нам дочарава један, наизглед обичан призор: наиме, на клупи у Градској башти у Вршцу, лирски јунак и његова, вероватно, девојка и будућа животна сапутница, седе, говоре о стиховима
и љубе се. Колико обичан, толико је и тајновит податак да
се клупа налази испод бронзаног попрсја песника Николаса Ленауа. Све остало у песми није обично и нимало није
једноставно, иако песников израз управо тежи једноставности и готово да је дат у разговорном тону. Док се двоје
младих љубе и узгред причају, док говоре о стиховима и узгред се љубе, песник, вели Попа, гледа некуд кроз нас, / Кроз
белу клупу, / Кроз шљунак на стази / И тако лепо ћути лепим бакарним уснама. / У градској башти у Вршцу /Ја полако учим / Шта је у песми главна ствар, додаје Попа.
Од Васка Попе тешко да можемо имати узоритијег учитеља из онога што се из песништва уопште научити да, једнако угледног како у оданости поезији, тако и у савладавању свих растојања између онога што је могуће и недостижног. Истина, маштовњак Попа није упутио ниједно писмо младом песнику; лекције о стиховима тек није држао.
Уместо предавања и из живота и из песништва, заувек нам
је предао сву своју чудесну поезију. За онога ко се у себи
сретне са дамарањима поезије, спреман да им се безусловно преда, Попино завештање је непроцењив дар.
Зато смо, макар у мислима, похађајући часове из песништва, долазили право пред самог песника, у вршачки Руски парк, где га је довела рука вајара Јавора Рашајског. Од
клупе која је у видокругу Попиног замишљеног погледа, у
сјају и сенци лектире, тешко да смо и могли замислити боље место за стицање знања до кога нам је једино стало. Чим
бисмо сели на ту клупу, баш као млади пар у песми Час из
песништва, и речи и неизрециво размењивали смо као пољупце. И одмах, ето, научили нешто што и није ново: први
стихови настају из љубавних опсена и преданости, али се
касније сав овај и овакав свет управо због поезије и даје волети. Посве је било јасно и ово: ако је песник волшебни
звездонанац, поезија не може бити споредно небо. Отуда
тако мало Попиних текстова који нису песма. Поезија јесте сваки од њих.
А што смо више учили, Попини часови бивали су нам
све неопходнији, јер ваља одређивати шта је у песми главна ствар – то се читавог живота сазнаје, затим у стечено
знање сумња, па опет из почетка сриче тајна која, и кад се
поистоветимо с њом, претежним делом остане недокучива. Да ли је у песми главно суспрезање, она непомичност
лепих бакарних усана песникових, да ли то сазнајемо да се
ћутњом и непомичношћу најдаље и доспе. Снага да се од
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говора суздржимо кад год не можемо проговорити на најбољи начин, тешко се стиче; неотпорна на сваковрсне надражаје, нужна нам је у овом времену кад изречено олако
постаје охола грешка, кад и ћутање о говору истинска је
охолост. Непроцењив наук стичемо из посматрања: одвојити поглед са исписаних листова тешко је, једнако као и
престати опчињено да гледаш у вољено лице, али подићи
поглед са хартије и окренути се према парку, библиотеци,
граду, према свету, значи учити да сва бића, све ствари, сав
живот гледаш кроз. Јер само уколико гледамо кроз белу
клупу, кроз шљунак на стази, угледаћемо сав тај видљиви
свет, али у другачијој, прозорнијој, светлости. Није, разуме се, лако привићи се на такву светлост, на присност којој
треба стабилан ослонац. До онога што није видљиво долазе тек они најпосвећенији, онда кад имају довољно снаге да
оно што је иза утврде у свом страсном унутрашњем загрљају, и тек онда предају у наручје речима. И кад тако доспемо до најдаљег кутка у нама, речи нас опомену да малих кутија има још. Таква продорност или таква прозирност увек
заболе, али само са болом, који је увек другачији, једино се
и отварају нови простори и у нама, и међу речима, у песми.
Заводљива је и помисао да кад песник гледа кроз нас,
он заправо и не види тело, материју, него да кроз душу гледа, јер у њој се може гледати, такође и помисао да увек и
јесмо једна огромна душа, и анђели коначно. Сигурно је
само да су седећи на клупи, причајући о поезији и љубећи
се, Хаша и Васко били баш као анђели; и за бакарног песника, и за пролазнике, и за нас који учимо шта је у песми
главна ствар. Има ли веће хвале бићу, а кад ту хвалу изрекне песник, макар и бакарним, непомичним уснама, онда је
пред нама обавеза да је изнова заслужујемо. Понекад и
властитом поезијом. Да бисмо затворили круг и спокојно
ућутали.
Свет је, између осталог, једна велика учионица; у њој се
учи и о поезији и од поезије. Радозналост гледа кроз њу, чуђење ослушкује њена ћутања, опчињеност одгонета њене
слике. За катедром се смењују зналци, начас оду неким својим послом, или нестану због наших обмана, да би се вратили понешто да провере и погледају кроз. Васко Попа који је све своје послове обавио, никада неће отићи. На нама
је да наше послове разврстамо и да на часовима из најоданије љубави увек будемо. Јер Попа, гледајући кроз нас, јасно види не само наше стихове, већ и стихове полазника
који ће за нама тек доћи.
У Вршцу,
јула 2013. године.

ЈЕДНА ПЕСМА
Милутин Петровић

ТРИПУТ
На врх степеништа
пењеш се с муком. Будиш ме.
По налогу.
Наелектрисан.
Распадаш се.
У комаде. И твоји ударници.
Пауци и жабе.
У цревима с трулом храном. Просипаш
слуз.
На глатку кожу трбуха.
Рањен.
На раширене прсте. Држим те
под звоном.
Повраћаш. Прљаш
ново одело.
Хватам те за реп. Мрвим
пети пршљен у устима. Секутићима.
Дижеш бојлер са зида. Кроз
плафон.
У ваздуху.
Пуцаш.
У врелој води.
Пресамићен.
Куцкаш. Трипут. У дрво.

К

њига Милутина Петровића Промена из које је
ова песма, мрачна је књига, и то у најмање два
погледа. Прво, она хотимично затамњује своја значења, чини их тешко читљивим, загонетним и
двосмисленим. И друго, она значења до којих читалац ипак може да се докопа, сугеришу, пре свега, обрисе једног мрачног, убилачког света. И док је у
књигама које су уследиле за Променом песник ублажио, или барем изгледа да је ублажио, овај други,
симболички вид таме – затамњеност значења је постала још већа, појединачне песме је готово немогуће тумачити. То је, уосталом, део поетичких програма неких струјања модернистичке поезије.
Шта ипак можемо да кажемо о овој песми? Она
слика низ танатичких сцена, некакво губилиште,
мучилиште, садистичку међусобну размену повреда демонских сила, читаву економију зла. Говор је
испрекидан, изломљен. Интензитет и снага таквих
сцена у читавој Промени сведоче о изузетно богатој и живој имагинацији, као и о једном изузетно

мрачном доживљају света и ситуације (модерне)
егзистенције. Али то није главно питање ове песме.
Њено главно питање не припада њеним семантичким, већ реторичким слојевима. Како се могу
разумети позиције које ступају у убилачки дијалог?
Ко говори? Које Ја? Ко је Ја? Демон? (Модерни) човек? Болесна, подвојена свест, која је у исти мах и
Ја и Ти у једном морбидном солилоквијуму? Од одговора на питање о карактеру Ја (и Ти) ове песме,
зависи и већина других интерпретативних решења.
На чему би могао да се утемељи тај одговор?
Изгледа да сам текст песме (ни ове, ни других у
Промени) не обезбеђује темељ. Читалац мора сам
да пресуди, да донесе одлуку. Или да се уздржи од
одлуке. Да пусти песму да остане отворених значења. Да остане тамна. Најбољи одговор на питање
„Ко говори?“ гласи: то говори песма сама. Она је
своје Ја.
Саша Радојчић

