књижевни
магазин

/ брoj 147–149 / година XIII / септембар – новембар 2013. године / цена 150 динара /

ПОЕЗИЈА
Дејан Алексић
Александар Радашкјевич
ПРОЗА
Фернандо Песоа
Дејан Михаиловић
Соња Атанасијевић
ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ
Слободан Зубановић
ПОГЛЕДИ
Исаија Берлин
Љубомир Симовић
Татјана Јанковић
Миша Ђурковић
ПОВОДИ
Милош Црњански
Јаков Гробаров
НОВЕ КЊИГЕ
Слободан Владушић
Гордана Ћирјанић
Владан Матијевић
Марија Кнежевић
Славица Гароња
Дарко Танасковић
Милан Ђорђевић

МЕЂУНАРОДНА КЊИЖЕВНА КОЛОНИЈА „СЕНТА 2013“

ЈЕДНА КЊИГА

К

њига Самјуел Бекет:
сабране кратке прозе
1929–1989,
исцрпан
приређивачки рад Стенлија
Гонтарског, објављена први
пут 1995. године у њујоршком
Гроув пресу, драгоцена је по
томе што међу своје корице
смешта сва дела која је сам
аутор својим специфичним
осећајем за меру и класификацију означио као кратке
прозе, било да је реч о приповеткама, фрагментима, монолозима или недовршеним дужим делима. Код Бекета ништа није лако сводиво, мало шта подлеже уобичајеним
номенклатурама, жанровима и категоријама; никада
ништа није завршено. Још 1929. године, када се као двадесетрогодишњак огласио својим првим објављеним
радом, критичким есејом под насловом „Данте... Бруно.
Вико.. Џојс“, којим стаје у одбрану Џојсових неортодоксних књижевних метода, до изражаја долази његова
способност да истинитост и посвећеност коју можда
тек наслућује у нечијем изразу, образложи уз велику
снагу уверења. Свој израз, за којим је трагао догод је
писао, који је стварао сваком реченицом изнова, и на
енглеском и на француском, као и ћутањем на оба језика, формирао је управо кроз писање кратких прича које су, захваљући овом издању, представљене на најпотпунији начин, онолико колико је то могуће кад је Бекет
у питању.
Иако значај и вредност Бекетвих кратких форми мало ко оспорава, њихова рецепцијска путања свакако
није праволинијска. Да би подвукао важност кратких
проза унутар Бекетовог опуса, Гонтарски у свом Уводу
разматра ову тему из више углова:
Иако је форма кратке прозе била основно средство
креативног исказа Самјуела Бекета, досад је успела да
привуче тек малобројну читалачку публику. Тешко је
разумети овакво занемаривање, с обзиром на то да је
Бекет кратке прозе писао током целог свог стваралачког живота, и да су његова књижевна достигнућа и иновације видљиве у кратким делима исто колико и у много познатијим романима и драмама, ако не и јасније него у њима. Кристофер Рикс је, рецимо, изнео став да је
приповетка „Крај“, из 1946. године, „најбољи могући

увод у Бекетову прозу“, док је
Џон Банвил... пишући за Ајриш тајмс, приповетку „Прва љубав“ прогласио за „готово најсавршенију приповетку
икада написану“. Посматрати Бекета као у основи драмског писца који је писао и неке
приповести представља озбиљно нарушавање његових
књижевних достигнућа...»
...„Сам Бекет је своје прозе доживљавао као „значајне
радове“. Ово заобилажење још
је чудније кад се узме у обзир
да су Бекетове кратке форме
пример „дестиловане суштине“, управо онога што Тревор сматра одликом овог жанра. Бекет је дестиловао
суштину скоро шездесет година, и у току тог процеса
романи су често свођени на приче, приче скраћиване на
фрагменте, најпре одбачене, потом неодбачене, и „завршене“ чином објављивања... Како се Бекет с времена
на време суочавао најпре с тешкоћама а затим и с немогућношћу стварања дужих дела, и како су његове
естетске преокупације ишле све више ка сажимању, а
све мање ка експанзивности, кратка проза постала је
његова главна наративна форма – дестилат дужих
приповести, као и тест за повремена дужа дела – а
њом је доминирала тема „људске самоће“.
За изворима, и могућим узорима, Бекет није трагао
далеко јер његова кратка проза никад није у потпуности одвојена од доминантне културне традиције ирског
приповедања. Чак и у случајевима кад је тема одсуство
теме, и кад прича говори о немогућности приче, форма
таква да дезинтегрише форму, Бекетова кратка проза у
стању је да премости јаз између наглашено фабулистичких стремљења у ирским приповеткама, и естетизованим експерименталним наративима европског модернизма, чији је Бекет био окаснели али ипак формативни део.
Искуство залажења у међупросторе које Бекетове
кратке прозе насељавају, маргине, границе између прозе и поезије, између приповести и драме, и, најзад, између довршености и недовршености, немерљиво је с
било којим другим, не само у књижевности високог модернизма него и читања уопште.
Ивана Ђурић Пауновић
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Каква је корист од слушања извештаја
О речном водостају, помишљам, не мењајући
Радио станицу док возим кроз пљусак.
Исти женски хипнотички глас којим први пут
Бејах опчињен још у раном детињству.
Можда то беше моја иницијација у свет
Поезије, то посвећеничко слушање гласа
Који готово обредно изговара бескрајну
Поему пловних путева. Али каква је корист,
Мислим сада, док ритамски образац брисача
Одржава свет видљивим – каква је корист
Од слушања извештаја о водостању?

Треба волети своје ожиљке, волети их
Љубављу која се сахрањује са телом.

Умара ме вожња по киши. Најрадије бих
Застао крај пута, у овом опустелом крају,
Призван литургијом хидролошких прогноза.
Негде, могу то да замислим, у малим рибарским
Селима под стрехама висе тешке влажне мреже.
Старци одлазе да играју шах у локалној крчми.
Они чују исто што и ја, али дремљиви конобар
Мења станицу и налази стару пучку песму
О неверству жене. Киша пада већ данима.
Вода расте, али насипи још одолевају.
Као и речи, чинећи да пропустљивост стиха
Остане верна пропустљивости душе.
Најрадије бих застао, али већ касним
На одредиште. Истину говерећи, кашњења
Остављају есхатолошке модрице на нашим
Брзим данима и више су од сагрешења.
Јер свет је постао тачан и предвидљив. Стога
Настављам даље, као и женски глас са радија,
Као и замашћени шлепови што побожно тегле
Покисле хумке угља. Баја, Мохач, Бездан...
Уистину, тако ми се некада објавила поезија,
Језиком пловних вода. Зар је то било тако давно?
А старци и даље играју шах, полажу своја
Светачка лица у дланове што миришу на рибље главе.
Ништа их не узнемирава. Чак ни гласна псовка
Конобара, јер је у крчму, покисао и блатњав,
Управо бануо весели сеоски имбецил,
Да обавести сав божји свет о престанку кише.
/2/
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Нико не зна шта виде, гледајући без трептаја,
Те – наизглед слепе – зарасле очи меса.
Тајна је, не мања, на коју страну коже,
Ка унутра или споља, скреће тај аветињски вид.
Може се рећи да је питање беспредметно;
Или да слика света не зависи од тога
Силазе ли ожиљци у мрачне подруме тела.
Знам само да је то било раних осамдесетих,
У пролеће, и да је играње перорезом трајало
Сатима, довољно да опрез склизне у рутину,
А рутина у обест, весницу сваке невоље.
Памтим да је бол каснио читав дамар
У пожару нерватуре на посеченом месту,
И да сам, тренутак пре навале крви, јер се кожа
На палцу отворила као меснати капак,
Угледао белину сопствене кости.
Тих дана се у нашем крају причало, тихо
И у поверењу, о једној сусетки која је
Скренула памећу. Смејала се и плакала
Истодобно, а потом је данима нико није
Виђао, јер њени ближњи склањаху је од света
У страху да не изађу на рђав глас.
Замишљао сам како обноћ седи крај прозора,
Без сна, као отворена рана која зури у свет.
И ја сам скривао своју посекотину, данима
Ретко вадећи руку из џепа, уплашен могућом
Казном због злехуде игре и њеног исхода.
Увече бих потајно љуштио крвну покорицу
Док се слатки бол палио под кожом, као мало
Кандило у младој и пустој цркви мог тела.
Она несрећна жена умрла је пре много година.
Готово да више нема никога ко би се могао

Сетити тамница иза њених великих очију.
И ја сам отишао из старог краја, али спомен
На давнашњу игру трајно је уписан у кожу.

ПЧЕЛА

Видим га кад год нешто бележим, љуштећи фине
Наносе опсена са стварности; видим га као слику једног
Света потонулог у месо. Или он, у ствари, гледа мене –
Лудо око које вечно одбија да заспи, узалуд тражећи
Бившу рану у древним формулама заборава.

У Антологији српске поезије
На румунском језику, грешком је
Под мојим именом објављена
Твоја песма ,,Пчела“.

2012.
За нама је једна од оних година у којима нас
Заобиђу најављене апокалипсе, коначна
Пропаст предвиђена још у древно доба.
С времена на време, човечанство воли
Да се забави идејом о сопственом крају;
Златни дани за пророке и кладионичаре.
Неке планине и села беху препознати као
Места сигурног спасa; свет се увесељавао
Вестима о породицама које су трошиле
Читаве уштеђевине на подземна склоништа.
Ти и ја смо последње дане проводили
Заузети обичним животом. Ипак, бизарна
Лепота Фон Трирове Меланхолије учинила је
Да једне вечери заспимо чвршће загрљени.
На сам дан краја света, помислио сам
Како би било добро научити италијански,
Језик на ком и псовка звучи као лирски стих.
Дошла си уморна с посла и скинула шминку.
Потом смо заједно спремали салату
Док је наша цивилизација висила о концу.
Било је лепо ћутати са рукама у поврћу.
Идеална форма одсутних речи отварала се
За оно што одувек измиче говору.
Јер, стварање света у нама исто је као и вајање
Давида: узме се камени блок и одстрани
Све оно што не припада скулптури.

Ненаду Јовановићу

Грешке – стоје ли њихови узроци
У слози са људском склоношћу
Ка производњи смисла – могу
Да нас учине лакомим тумачима.
Али, рецимо да је приређивач само
Имао рђав дан, пун сметењаштва
И малера, и да нема места мистицизму
У пропорцијама овог случаја.
Мало је вероватно да ћемо икада
Нешто више сазнати о томе.
Понешто остаје као кусур иза знања
Којима плаћамо збуњеност под сводом.
Уосталом, ни Стварање света није
Проблем ауторства, већ узгоја смисла.
Отуда међу нама и пчеле,
Без којих би свет био нетачан;
Као што би био крњ и без кафе,
Што каткада врела заврши у крилу
Неопрезних људи, од којих су неки,
Дабоме, и састављачи антологија.
Ипак, оно што хтедох да ти кажем
Измиче се, да би било тачније речено,
Будући да само одсутан смисао
Чини да у свету проналазимо грешке.
У природи је виших истина да сведок
Буде вишак; као када неко пише песму
,,Пчела“, не помињући до самога краја
Полен и восак, жаоку и мед.

Да, било је чаробно тако чекати Судњи дан:
Правећи салату и мислећи о Микеланђелу
Док на нас иду гладна ватра и велика вода.
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ПРОЗА
Фернандо Песоа

ПИСМО ГРБАВЕ ДЕВОЈКE КОВАЧУ
Г

осподине Антонио,

Oво писмо никада не би требало да имате у рукама, ни
ја га више нећу видети, јер од туберкулозе болујем, али жудим да Вам пишем иако то и не слутите, јер ако то не учиним, угушићу се.
Ви ме не познајете, желим да кажем, знате ме, али не
знате ко сам. Виђате ме на прозору на путу ка радионици
и ја Вас пратим погледом, пошто знам када ћете туда проћи, знам час Вашег доласка. Можда сте, не хајући, чак и
приметили грбавицу из приземља жуте куће, али Ви сте
мени једино о чему мислим. Знам да имате девојку, то је
она лепа плавокоса, витка дева; завидим јој, али без љубоморе, јер немам права на било шта, па ни на љубомору. Волим Вас зато што Вас волим и жалим што нисам другачија,
што немам другачије тело и ћуд, па да на улици могу да
разговарама са Вама, без повода, да Вас упознам кроз разговор, што бих толико желела.
Ви сте све вредно у мојој болести и захвална сам Вам,
мада то ни не слутите. Никада не бих могла имати некога
коме бих се допала, као особе са телом које се некоме свиђа, али имам права да волим без наде да ће ме неко заволети, као што имам права да плачем, то се никоме не може
одузети.
Волела бих да умрем после само једног разговора са Вама, али немам ни одважности ни начина да Вам се обратим. Жудим да знате колико сте ми драги, али стрепим да
ако бисте то дознали, свеједно би Вам било, па ми је жао
што то поуздано знам пре било чега, зато нећу ни покушати.
Имам грбу од рођења због које ми се одувек смеју. Кажу да су грбавe жене зле, ја никоме нисам наудила. Поред
тога сам и болесна, и никада нисам имала срца, због те болести, да се на некога љутим. Имам деветнаест година, али
не знам како сам стигла до тог узраста, болна, без иког ко
би ме пожалио а да то не буде због грбе, што није за жаљење, јер мене душа боли, не тело, грба не боли.
Жарко бих желела да знам какo изгледа Ваш живот са
Вашом пријатељицом, јер је то живот који никада нећу
имати, па пошто ни њега чак немам, жудим да сазнам све.
Опростите што Вам оволико пишем, а да Вас и не познајем, али ово писмо неће допрети до Вас, па чак и када
бисте га прочитали, не бисте знали да је о Вама и не бисте
му придали важност, али бих желела да знате како је тешко
бити грбав и заувек живети крај прозора, и имати мајку и
сестре које вас воле, али уствари не воле вас, него сте део
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породице па се то подразумева, само би фалило да ни тога
не буде за лутку са изврнутим костима, чух да ме тако зову.
Једнога дана сте пошли у ковачницу, кад се мачка дохватила са кером баш ту, под прозором, и сви смо стали да
гледамо, а Ви сте се зауставили на ћошку где је берберница, код брице Мануела, а онда сте погледали у прозор, у мене, и видели сте да се смејем, и одговорили сте ми осмехом,
то је био једини пут да сам с Вама била насамо, да тако кажем, што ни у сну нисам могла доживети.
Колико сам се пута надала, не можете ни замислити, да
напољу опет нешто искрсне, да Ви прођете улицом, да Вас
видим, и ко зна, можда Вам поглед још једном падне на мене, те бих и ја могла погледати у Вас и осетити да ме гледате право у очи.
Али не успевам ништа од оног што бих желела, тако сe
родих, чак морам да стојим на хоклици да бих дoсегла прозор. Дан ми прохуји у гледању слика и модних часописа које позајмљују мојој мајци, мада стално на нешто друго мислим, те када ме питају шта мислим о овој или оној сукњи
или о некоме кога су видели на слици са краљицом Енглеске, ја се често постидим што не знам, јер превише маштам
о ономе што не треба и ради чега ме обузима велика радост, мада се после због тога ражалостим до суза. Онда ми
сви праштају, веле, луњам у облацима, али не мисле да сам
глупа, то нико не мисли, само не траже да се извињавам
нити да објашњавам расејаност.
Сећам се недеље када сте овуда прошeтали у светлоплавом оделу. Оно није било сасвим небо-плаве боје, већ је
имало светлији дезен у односу на модроплави с пругама од
кога обично кроје одела. Били сте лепи као дан који се цаклио у пуном сјају и ја никада нисам осетила толику љубомору према људима који су тога дана били крај Вас. Нисам
била љубоморна на Вашу девојку, а била бих да сте отишли
са неком другом а не са њом, јер сам само на Вас мислила
и зато завидела свима, не бих знала да објасним зашто, али
то је цела истина.
Нисам по васцели дан на прозору само због грбе, поврх
тога имам и неку врсту реуме у ногама, не крећем се, па сам
као непокретна, што све у кући грдно замара, али ме трпе,
када бисте само знали како је то мучно. Ухвати ме понекад
очај, да бих се радо бацила с прозора, али на шта би то личило када бих пала? Некоме бих била повод за смех, јер окно је тако ниско да не бих ни скончала, него бих свима донела још невољe, те видим себе на улици као неку мајмуницу са обнаженим ногама и разголићеном грбом, над којом би људи и хтели да се сажале, али осећају само гађење

или им је чак смешно, јер сам таква каква сам, нипошто каква бих желела да будем.
Али зашто Вам пишем ако Вам нећу послати писмо? Ви
се свуда крећете и не знате како је не бити нeко. На прозору сам поваздан, посматрам свет како жури с једног на други крај, како ужива у животу и прича о овом и оном, а ја
личим на вазу са увелом биљком која на прозору чека да је
неко одатле склони.
Ви и не сањате, јер сте лепи и здрави, како је родити се
а бити нико, гледати у часописима шта људи раде, како неки министри иду с једног на други крај земље, други су виђени у друштву, венчавају се, иду на крштења, а када се разболе, исти доктори их лече и оперишу, неки други одлазе
у своје куће тамо и онамо, једни краду, једни се јадају, неки врше гнусне злочине, онда се неки потписују испод чланака које су написали, шарене се слике и рекламе са именима људи који се одевају у иностранству, па господин Антонио не може ни да замисли како све то изгледа гуравици
(крпи попут мене) сраслој за парапет пенџера, којој је суђено да уклања кружни печат од воде под саксијом на свеже маланој површини.
Када бисте све ово знали, можда бисте ме ту и тамо поздравили у пролазу, о тако бих волела да могу то да Вас замолим, јер не можете себи ни представити како бих, за ово
мало што ћу живети, можда ни толико, како бих срећна
отишла тамо где се одлази када бих знала да ми Ви, господине Антонио, с времена на време пожелите добар дан.
Шваља Маргарида вели да је једном са Вама причала, да
стe били непристојни, заденули сте разговор са њом ту
близу, на улици, а ја сам тада осетила завист, признајем јер

нећу да Вас лажем, осетила сам завист јер да неко пожели
да задене разговор са нама, то је зато што смо женско, а ја
ни женско ни мушко нисам, нико не сматра да сам ико
осим неке врсте бића које ту дрежди да би попунило пустоту пенџера, те додијавало свакоме коме око падне на њега,
саклони ме Боже.
Антонио (Ваш имењак, али сте као небо и земља!) из
механичарске радионице, рекао је једном моме оцу да би
свако требало нешто да производи, а ако не производи, онда нема права да живи, јер ко не ради, не треба ни да једе,
па ко год не ради нема права ни да има. Помислила сам
шта ја то чиним на овом свету осим што прирасла за рагастов посматрам људе који хитају тамо-амо, јер нису непокретни, па имајући прилику да упознају људе који су им
симпатични, могу по жељи да производе шта већ треба, јер
воле то што раде.
Збогом, господине Антонио, остао ми је још који дан
живота, а ово писмо пишем да бих га чувала у недрима, као
да сте га Ви писали, а не ја Вама. Желим Вам сву срећу овога света и да никада не сазнате за мене, како се не бисте
смејали, јер наде немам.
Ја Вас волим свом душом, целим животом.
То је све. Са сузама,
Марија Жозе
„Писмо грбаве девојке ковачу“ је једини до сада
познат текст Фернанда Песое потписан женским
хетеронимом Марија Жозе (напомена преводиоца).
С португалског превела Татјана Манојловић
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.147–149

/5/

ПОГЛЕДИ
Исаија Берлин

ТОЛСТОЈ И ПРОСВЕТИТЕЉСТВО (3)
Њ

егова друга струја је потпуно супротна. Михајловски
с правом каже да Олењин, будући очаран Кавказом
и козачком идилом, не може да се преобрази у Лукашку, да
поврати детињи склад, који је у његовом случају одавно нарушен. Љевин зна да би то била гротескна лакрдија ако би
покушао да постане сељак, што би сељаци одмах приметили и исмејали; он и Пјер и Николај Ростов подозревају да
у извесном смислу имају нешто што сељаци немају. Толстој
каже образованом читаоцу да сељаку „треба оно што је вама пружио живот десет генерација неоптерећених тешким
радом. Ви сте имали слободног времена да истражујете,
размишљате, патите – дајте му онда то ради чега сте патили; њему то треба; [... немојте да] у земљу закопате таленат
који вам је донела историја.“6
Доколица, дакле, не мора бити само рушилачка. Напредак је могућ: можемо да учимо из онога што се догодило у
прошлости, што они који су у прошлости живели нису могли. Истина је да живимо у неправедном поретку. Али
управо то нам задаје непосредне обавезе. Они који припадају цивилизованој елити, будући да су трагично одсечени
од народних маса, имају дужност да покушају да обнове
нарушену човечност, да прекину искоришћавање народа,
да му пруже оно што му је најпотребније – образовање,
знање, материјалну помоћ, способност да живи бољим животом. Љевин у Ани Карењиној, као што примећује Михајловски, наставља тамо где је стао Николај Ростов у Рату и
миру. Они нису квијетисти, али ипак оно што чине јесте
исправно. Мада ослобођење сељака није спроведено до
краја, према Толстојевом мишљењу, оно ипак представља
чин воље – добре воље – власти, а сада је неопходно подучити сељаке да читају и пишу, да схвате правила аритметике, а то не могу да обаве сами; треба их опремити за коришћење слободе. Не могу се стопити са масом сељака; али
барем могу да употребим плодове слободног времена које
смо моји преци и ја неправично стекли – моје образовање,
знање, вештине – на корист онима чији је рад то омогућио.
То је таленат који не могу да закопам. Морам да радим
да бих поспешио слободно друштво, усклађено са оним
објективним мерилима која увиђају и прихватају сви људи,
осим безнадежно искварених, свеједно да ли их се придржавају или не. Прости људи сагледавају их јасније, префињени замагљеније, али сви могу да их виде, ако се потруде;
уистину, способност да их сагледамо део је наше људскости. Кад је почињена неправда, имам обавезу да проговорим и учиним нешто против тога; баш као ни сви остали,
ни уметници не смеју седети скрштених руку. Оно што чини добре писце јесте способност сагледавања истине – дру-
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штвене и индивидуалне, материјалне и духовне – и њеног
представљања на такав начин да јој је немогуће умаћи.
Толстој сматра да Мопасан, на пример, чини управо то,
упркос самом себи и својим естетичким заблудама. Пошто
је искварено људско биће, он може да стане на страну зла
против добра, може да пише саосећајније о неком безвредном париском заводнику него што пише о жртвама. Али
под условом да говори истину на довољно продубљен начин – а надарени људи то не могу да избегну – хтео то или
не, суочиће читаоца са темељно важним моралним питањима, која он не може ни да одбије, нити да одговори на
њих без строгог и болног самоиспитивања.
Толстој сматра да се на тај начин ступа на пут препорода, те да управо то чини праву функцију уметности.
Позвање – надареност – представљају одговор на унутрашњу потребу: ауторов циљ и његова дужност јесу да задовољи ту потребу. Нема ничег погрешнијег од схватања да
је уметник само добављач, занатлија чија је једина функција да ствара лепе предмете, као што тврде Флобер, или
Ренан, или Мопасан.7 Постоји само један људски циљ, који је обавезан за све људе, земљопоседнике, лекаре, бароне, професоре, банкаре, сељаке: да говоре истину, да се
њоме воде у ономе што чине, односно да чине добро, и да
убеде друге да чине исто. Вечне су и апсолутне истине то
да Бог постоји, или да је Илијада лепа, или да људи имају
право да буду слободни, и такође једнаки. Стога морамо
убедити људе да читају Илијаду, а не порнографске француске романе, и да се залажу за друштво једнакости, а не
за теократску или политичку хијерархију. Принуда је зло;
људи одувек знају да је то истина; зато морају да се залажу
за друштво у којем неће бити ратова, затвора, погубљења,
ни под каквим околностима, ни из ког разлога; за друштво у којем ће слобода појединца постојати у максималном обиму. Сопственим путем, Толстој је доспео до програма хришћанског анархизма, који је имао много тога
заједничког са програмом руских популиста, чијим је ставовима, изузимајући доктринарни социјализам и веру у
науку и у терористичке методе, Толстој био прилично
близак. Наиме, сада се он очигледно залагао за акциони,
а не за квијетистички програм; на таквом програму почива образовна реформа коју је покушао да спроведе. Настојао је да открије, прикупи, изложи вечне истине, да побуди код деце и простог народа спонтано занимање, машту, љубав, радозналост; изнад свега, да ослободи њихов
„природни“ морал, емоционалну и интелектуалну снагу;
није сумњао, као што ни Русо није сумњао, да ће на тај начин остварити хармонију унутар човека и међу људима,

под условом да одстранимо све што би могло да их осакати, спута или убије.
Тај програм – програм омогућавања слободног самосталног развоја свих људских способности – ослања се на
једну велику претпоставку: наиме, да постоји барем један
пут развоја на којем те способности неће доспети у међусобни сукоб, нити ће се развијати несразмерно – поуздан
пут ка потпуном складу, где се све уклапа и нема противречности; а одатле следи закључак да ћемо тај пут пронаћи
ако упознамо људску природу, на основу посматрања или
интроспекције или моралне интуиције, или изучавањем
животâ и делâ најбољих и најмудријих људи из свих епоха.
Овде нећемо разматрати у којој се мери ова доктрина уклапа у стара религијска учења, или у савремену психологију.
Желим да нагласим да она превасходно представља програм акције, објаву рата свим важећим друштвеним вредностима, тиранији држава, друштава, цркви, суровости,
неправди, глупости, лицемерју, слабости, а пре свега таштини и моралном слепилу. Ко год се срчано бори у том
рату, искупиће се за то што је био хедонист и експлоататор,
што је потомак и баштиник пљачкаша и тлачитеља.
У то је Толстој веровао, то је проповедао и спроводио у
пракси. „Преобраћење“ је изменило његово схватање добра и зла. Оно није ослабило његово уверење у потребу деловања. Вера у сама начела остала му је непољуљана. Непријатељ је ступао на друга врата: Толстојево осећање
стварности било је сувише неумољиво да би занемарио
мучне сумње о начину примене тих начела – колико год
била истинита сама по себи. Мада ја верујем да су неке
ствари лепе или добре, а друге ружне и рђаве, какво право
имам ја да другима намећем своја уверења, кад знам да не
могу ништа против тога што ми се допадају Шопен и Мопасан, а тим много бољим људима – сељацима и деци – се
не допадају? Имам ли ја, који стојим на крају дугачког периода усавршавања – цивилизованог, неприродног живота
који је трајао генерацијама – имам ли ја право да дирам
њихове душе?
Кад покушавамо да утичемо на некога, упуштамо се у
морално сумњиву работу. То је очигледно у случају безобзирне манипулације једног човека другим. Али у начелу то
важи и за образовање. Сви васпитачи покушавају да усмере
умове и животе васпитаника према датом циљу, или да их
учине сличним датом моделу. Али ако смо ми сами – префињени припадници дубоко исквареног друштва – несрећни, нескладни, залутали, онда оним што чинимо заправо
претварамо децу, која су рођена здрава, у болесну слику и
прилику нас самих, обогаљујемо их да буду попут нас. Ми
јесмо оно што смо постали, не можемо се одупрети љубави
према Пушкиновим стиховима, Шопеновој музици; онда
сазнамо да су деци и сељацима неразумљиви и досадни.
Шта ми чинимо? Упорно остајемо при своме, „образујемо“
их док нам се не учини да и они уживају у тим делима, или,
у најмању руку, док не схвате зашто ми уживамо. Шта смо
учинили? Нама су Моцартова и Шопенова дела лепа само
зато што су и Моцарт и Шопен деца наше декадентне културе, и зато њихове речи имају одјека у нашим болесним
умовима; али с којим правом заражавамо друге, да постану
искварени попут нас? У стању смо да сагледамо недостатке
других система. Исувише јасно видимо како људску природу уништавају протестантско инсистирање на послушности, нагласак који католицизам ставља на опонашање, или

позивање на лични интерес и важност друштвеног положаја или чина, на којем се темељи руско образовање, како мисли Толстој. Зар онда не представља чудовишну ароганцију
или изопачену недоследност кад се понашамо као су да наши омиљени образовни системи – нешто што препоручује
Песталоци, или Ланкастеров метод, системи који само одражавају цивилизоване, дакле изопачене личности својих
изумитеља – неумитно бољи, или мање погубни, од онога
што толико брзо и оправдано осуђујемо код површних
Француза и високопарних Немаца?
Како то да избегнемо? Толстој понавља поуку из Русоовог Емила. Природа: само природа може да нас спаси. Морамо се трудити да схватимо шта је „природно“, самоникло, неискварено, здраво, у складу са самим собом и другим предметима у свету, и да пронађемо јасан пут развоја
у том смеру; не треба да покушавамо да мењамо, да утерујемо у калупе. Морамо слушати шта нам говори сопствена
пригушена првобитна природа, а не треба да је сматрамо
обичном грађом којој намећемо нашу јединствену личност
и снажну вољу. Ако пркосимо, изигравамо Прометеја, смишљамо циљеве и градимо светове у супротности с оним
што наше морално чуло препознаје као вечне истине, једном заувек дате свим људима, истине по којима се разликујемо од звери – тиме западамо у чудовишни грех гордости, који су починили сви реформатори, сви револуционари, сви људи које сматрамо великим и способним. Исто важи и за државне чиновнике, или сеоске властелине који се,
из либералних уверења или просто из хира или досаде, мешају у живот сељака.8 Не подучавајте; учите: то је смисао
Толстојевог есеја „Ко треба да учи писање од кога? Треба
ли сељачка деца да уче од нас, или ми да учимо од сељачке
деце?“,9 написаног пре скоро сто година, и свих текстова
које је објавио шездесетих и седамдесетих година деветнаестог века, написаних са уобичајеном свежином, скрупулозношћу, и јединственом моћи непосредног опажања, у којима наводи приче које су написала деца из његовог села, и
говори о страхопоштовању које је осетио пред тим чином
неисквареног стваралаштва, у којем, уверава нас, није имао
удела. Својим „исправкама“ само би покварио те приче;
оне му се чине далеко мудријим од било ког Гетеовог дела;
објашњава колико су га дубоко постиделе сопствене површности, гордости, глупости, ускогрудости, због сопственог
недостатка моралног и естетичког осећаја. Ко жели да помогне деци и сељацима, треба само да им олакша слободно напредовање путем којим их воде сопствени инстинкти. Ако их усмеравамо, кваримо их. Људи су добри, и потребно им је само да буду слободни да би остварили своју
доброту.
„Васпитање“, пише Толстој 1862, „представља деловање
једног човека на другог са циљем да та друга особа стекне
извесне моралне навике. (Ми кажемо: васпитали су га да
буде лицемер, или разбојник, или добар човек. Спартанци
су васпитавали храбре људе, Французи васпитавају једностране и самозадовољне особе.)“10 Али на тај начин ми о
људских бићима говоримо као о некаквој грађи коју моделујемо, и тако се односимо према њима; то значи „васпитати“ неког да буде овакав или онакав. Очигледно, ми смо
спремни да мењамо смер којим туђе душе и воље спонтано крећу, да им оспоримо независност – у корист чега? У
корист наших искварених, лажних, или, у најбољем
случају, неизвесних вредности? Али у томе увек има
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моралне тираније у одређеном степену. У тренутку
необуздане панике, Толстој се пита није ли управо завист основни мотив васпитача, јер у корену његове васпитачке страсти леже „завист према чистоти детета и жеља да
дете начини сличним себи, односно да га исквари“.11 Шта
налазимо у целокупној историји образовања? Сви филозофи образовања, од Платона до Канта, имали су исти циљ:
„да образовање ослободе ланаца историјске прошлости“.12
Они „нагађају шта је људима потребно, па затим граде своје нове школе на основу те, мање или више тачне, процене“.13 Скинули су један јарам само да би га заменили другим. Неки схоластички филозофи инсистирали су на учењу грчког језика, јер њиме је говорио Аристотел, који је
познавао истину. Међутим, наставља Толстој, Лутер је побијао ауторитет црквених отаца и захтевао да се предаје
оригинални хебрејски, јер је знао да је то језик на којем је
Бог открио људима своје вечне истине. Бејкон се окренуо
емпиријском познавању природе, а његове теорије противречиле су Аристотеловим. Русо је изјавио да верује у живот, према сопственом разумевању, а не на основу теорија.
Но, сви они слагали су се у једној ствари: да је неопходно ослободити младе слепог деспотизма старих; а сваки је
одмах на његово место постављао сопствену фанатичну,
ропску догму. Ако сам сигуран да познајем истину, а све
друго је погрешно, да ли само на основу тога имам право
да управљам образовањем другога? Да ли је то довољно извесно? Било да је у складу с оним у шта су сигурни други,
или не? С којим правом подижем зид око ученика, искључујем све спољашње утицаје, и покушавам да га обликујем
по својој вољи, тако да постане сличан мени или неком
другом?
Одговор на то питање, страсно поручује Толстој прогресивцима, мора бити да или не: „Ако је да, онда и јеврејска синагога, црквена школа, има пуно право постојања на
свим нашим универзитетима.“14 Он тврди да не налази моралну разлику, макар у начелу, између обавезног латинског
у традиционалним установама и обавезног материјализма,
којим радикални професори индоктринирају своју принудну публику. Можда уистину имају својих предности неке ствари које либерали воле да оцрњују: на пример, кућно образовање. Јер свакако је природна родитељска жеља
да деца личе на њих. Такође, разумљиво је и залагање за религијско васпитање, јер природно је да верници желе да
сва људска бића избаве од онога за шта су, у сваком случају, сигурни да доноси вечно проклетство. Слично томе,
власти имају право да обучавају људе, јер друштво не може да опстане без неке врсте власти, а власти не могу да постоје без некаквих квалификованих специјалиста који их
опслужују.
Међутим, на чему се заснива „либерално образовање“ у
школама и на универзитетима, где раде људи који чак и не
тврде да су сигурни у истинитост онога што предају? На
емпиризму? На историјским поукама? Једино чему нас историја учи јесте да су се сви претходни образовни системи
показали као деспотије засноване на обманама, па су касније оштро осуђивани. Зашто двадесет први век не би гледао на деветнаести са истим прекором и сматрао га исто
толико забавним као што ми данас гледамо на средњовековне школе и универзитете? Ако историја образовања
представља само историју тираније и грешака, с каквим
правом бисмо ми да наставимо ту одвратну фарсу? А ако
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нам кажу да је одувек било тако, да то није ништа ново, да
ми ту ништа не можемо, осим да се трудимо најбоље што
умемо – зар то није као да кажу да су се убиства одувек дешавала, па баш можемо и да наставимо да убијамо, иако
сада знамо из којих разлога људи убијају?
Под таквим околностима, бићемо хуље ако не кажемо
макар ово: пошто, за разлику од Поупа, или од Лутера, или
од модерних позитивиста, лично не тврдимо да наше образовање (или друге облике мешања у људске животе) заснивамо на познавању апсолутне истине, морамо барем престати да мучимо друге у име нечега што не познајемо. Можемо поуздано да знамо једино шта је то што људи уистину желе. Имајмо макар онолико храбрости колико подразумева то што смо признали своје незнање, сумње и несигурност. Можемо барем да покушамо да откријемо шта је
другима, деци или одраслима, потребно, тако што ћемо
скинути наочаре традиције, предрасуде, догме, и омогућити самима себи да људе спознамо онаквима какви стварно
јесу, тако што ћемо их слушати пажљиво и саосећајно, и
што ћемо разумети како живе и шта им је потребно, сваком појединачно. Покушајмо макар да им пружимо то што
траже, и да им оставимо највећу могућу слободу. Дајмо им
Bildung15 (за ову реч он наводи руски еквивалент, истичући с поносом да он у француском или енглеском језику не
постоји) – то јест, покушајмо да на њих утичемо поуком и
примером самог нашег живота; али немојмо на њих да
примењујемо „образовање“, које у суштини представља метод принуде, и уништава оно што је у човеку најприродније и најсветије – способност да сазнаје и дела самостално, у
складу с оним што сам сматра истинитим и добрим – способност и право самоусмеравања.
Али он не може да овај проблем ту и остави, као што су
покушали многи либерали. Наиме, одмах се јавља следеће

питање: како да изведемо то да ђаке и студенте оставимо
слободним? Тако што ћемо заузети морално неутралан
став? Тако што ћемо им нудити само чињенично знање, а
не етичке, или естетичке, или друштвене, или религијске
доктрине? Тако што ћемо пред ђака да ставимо „чињенице“ и да га пустимо да сâм донесе закључке, не покушавајући да утичемо на њега ни у којем смеру, из страха да га не
заразимо сопственим болесним схватањима? Но, да ли је
таква неутрална међуљудска комуникација уопште могућа?
Не представља ли свака људска комуникација свесно или
несвесно натурање једног темперамента, животног става,
поретка вредности, другоме? Јесу ли људи толико дубоко
одељени једни од других да ће остати неумрљани, апсолутно слободни да сагледавају истину и лаж, лепоту и ружноћу, својим, и једино својим очима, само ако међуљудске односе пажљиво сведемо на најмању меру? Зар није бесмислена идеја о појединцу као бићу које може остати чисто
од друштвеног утицаја – бесмислена чак и у свету Толстојевих средњих година – то јест, чак и без нових сазнања о
људским бићима каква данас поседујемо, захваљујући труду психологâ, социологâ, филозофâ? Живимо у изопаченом друштву: могу нас спасти само они који су чисти. Али
ко ће да образује васпитаче? Ко је толико чист да би могао
да зна како, а камоли да буде способан, да излечи наш свет
или ма кога у њему?
Између тих крајности – на једној страни чињенице,
природа, оно што постоји; на другој дужност, правда, оно
што би требало да постоји; на једној страни невиност, на
другој образовање; између захтева спонтаности и обавезности, између неправде коју чини принуда над другима и
неправде коју чинимо ако их пустимо да иду својим путем,
Толстој се колебао и отимао читавог живота. И не само он,
већ сви они популисти и социјалисти и студенти идеалисти који су у Русији „ишли међу народ“, и нису могли да одлуче да ли тамо одлазе да подучавају или да уче, да ли је
„народно добро“, ради којег су спремни да положе животе,
оно што народ заправо жели, или нешто што једино реформатори знају да је за народ добро, оно што би „народ“
требало да жели – што би и желео, да је само образован и
мудар попут својих заштитника – али га, напротив, у својој непросвећености често презриво отура и жестоко му се
опире.
Ова противречја, и његово непоколебљиво признавање
свог неуспеха да их помири или прилагоди, у одређеном
смислу сачињавају оно што Толстојевом животу, као и морално измученим, дидактичким страницама његових дела,
даје посебан значај. Бесно је одбацивао компромисе и изговоре својих књижевних савременика као пуки знак слабости и врдања. Ипак, веровао је да мора постојати коначно решење проблема примене Христових начела, иако га
још увек у целини није открио ни он, нити било ко други.
Одбацивао је и саму помисао на то да би неке тежње и циљеви о којима говори могли дословно да буду истовремено реални и несагласни. Историзам насупрот моралној одговорности; квијетизам насупрот дужности одупирања злу;
телеологија или узрочни поредак насупрот игри случајности и ирационалне силе; духовни склад, једноставност, народна маса са једне стране, а са друге неодољиво привлачна мањинска култура и њена уметност; на једној страни
кварење цивилизованог дела друштва, на другој његова непосредна дужност да народне масе уздигне до свог нивоа;

динамизам и изопачени утицај страсне, просте, једностране вере, насупрот проницљивом сагледавању сложених чињеница и неизбежној слабости деловања, који проистичу
из просвећеног скептицизма – све те напетости развијене
су у пуној мери у Толстојевој мисли. Тиме што их доследно
задржава оставља утисак да у његовом систему постоје недоследности, јер можда ти сукоби стварно постоје и изазивају сударе у стварном животу.16 Ниједну истину која ступи
пред њега, без обзира на то шта подразумева, куда води,
колико уништава од онога у шта он силно жуди да верује,
Толстој није способан да потисне, лажно представи, нити
да је одагна тако што ће да је објасни позивајући се на дијалектички или неки други „дубљи“ ниво мишљења. Свако
зна да је истина за Толстоја представљала највишу од свих
врлина. И други су то тврдили, и славили је такође на диван начин. Али Толстој је један од ретких који су збиља заслужили то изузетно право: јер он јој је на олтар принео
све што је имао – срећу, пријатељство, љубав, мир, моралну
и интелектуалну поузданост, па на крају и свој живот. А заузврат му је пружила само сумњу, несигурност, самопотцењивање и нерешиве противречности.
У том смислу, мада би он то бесно порицао, он је мученик и јунак – можда најраскошнијег дара од свих – у традицији европског просветитељства. То звучи као парадокс;
међутим, читав његов живот сведочи у корист тврдње чијем је порицању посветио своје последње године: наиме, да
је истина ретко када у целини проста или јасна, или онолико очигледна као што се понекад може учинити обичном
посматрачу.
С енглеског превео Иван Радосављевић
„Yasno-polyanskaya shkola ya noyabr’ i dekabr’ mesyatsy [1861]“ (1862), Т
viii 48; „The Yasnaya Polyana School in the Months of November and December [1861]“, Е 108. [После тачке и зареза, Толстој пише: „али, попут египатског свештеника, ви се скривате од њега под тајанственим огртачем и
закопавате у земљу таленат који вам је донела историја.“]
7
Толстоја је просто разбеснела чувена Мопасанова тврдња (коју [не баш
сасвим прецизно] наводи у Т xxx 15) да занимање уметника није да забавља, одушевљава, дира осећања, изазива чуђење, наводи читаоца на то да
сањари, промишља, смеши се, плаче или уздрхти, него „[faire] quelque chose de beau, dans la forme qui vous conviendra le mieux, suivant votre tempérament“ („[да начини] нешто лепо, у форми која вам највише одговара, у
складу с вашим карактером“). Guy de Maupassant, „Le Roman“, предговор
књизи Pierre et Jean (Paris, 1888); 37 у издању које је објавио G. Hainsworth
(Лондон итд., 1966).
8
Михајловски тврди да Толстој у Поликушки, једној од својих најбољих
прича, коју је написао у време када и образовне трактате, представља трагичну јунакињину смрт као последицу тога што се добронамерни, али сујетни и будаласти земљопоседник својевољно умешао у живот сељака.
Његова тврдња звучи веома уверљиво.
9
„Komu u kogo uchit’sya pisat’, krest’yanskim rebyatam u nas, ili nam u
kres’yanskikh rebyat?“ (1862), Т viii 301-324; „Should we teach the peasent
children to write, or sholud they teach us?“, Е 222-247.
10
Op. cit. (286 горе, белешка 1), Т viii 215; Е 294.
11
Ibid. 216; Е 296.
12
Op. cit. (275 горе, белешка 1), Т viii 10; Е 71.
13
Ibid.
14
Op. cit. (286 горе, белешка 1), Т viii 217; Е 297.
15
Bildung (нем.) – образовање, васпитање (прим. прев.)
16
Неки марксистички критичари, посебно Лукач, представљају те противречности као уметнички израз кризе руског феудализма, а нарочито стања сељака, чије тегобе Толстој одражава, како се сматра. То ми изгледа
као претерано оптимистичко схватање: уништењем Толстојевог света његове дилеме требало је да постану беспредметне. Читалац може сам
да просуди је ли то тако.
6
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ПОВОДИ
Драго Кекановић

ТРАГОМ ПИСЦА – ЦРЊАНСКИ
THE SHOEMAKERS
За приповијест и новелету о Црњанском и то се нуђа
као полазна позиција. Та опрека између негдашњег бљештавила, славе и сивила емиграције, епизода о великом
писцу и дипломати који се послије другог свјетског рата
обрео у сиромаштву лондонског предграђа. И који сада,
осамљен, завађен са свима, па и са онима који му желе помоћи да некако преживи у туђини, пише аутобиографски
роман о лондонским обућарима – на енглеском. Скоро да
је сада сасвим неважно то што је наш писац био дипломата
малог ранга. Ни околности због којих се скрасио ту гдје се
скрасио, не треба посебно расвјетљавати. Као што не треба сумњати да им је ишао на руку. Околнoстима, несрећи.
„Међутим, Милош Црњански остао је стално помало издвојен. Једак и ташт. Туђ. Да, и туђ“, давно је, поводом
Стражилова, 1922. написао за њега Милан Дединац. Све
се, дакле, стекло у неразмрсиви чвор. И несрећа, и таштина. Послије, Црњански је говорио да је први пут био близу
самоубиства. Покушај самоубиства, међутим, већ је извршен. У језику. За разлику од сличних покушаја, од овога је
било користи, уродило је плодом. Роман о Лондону. Аутор
је предао ватри енглеску верзију Обућара, а из пепела је,
кад то нико више није очекивао, ускрснуо феникс – Роман
о Лондону, Али, што је то, дођавола, што једног писца наводи на такав један саморазарајући поступак?! Да се и против материњег језика побуни, и да га се одрекне?! Посвоји
– туђи. Да ли за све треба сваљивати кривицу на пометеност перспективом крајње оскудице? Или је то неки вид
мржње према занату, чину инспирације, можда? Облик казне. За издају младеначких идеала, за толике године у дипломатској комоцији и у новинарско-фељтонистичком
конформизну. Када се тако нереалном тежњом, да се у самом језику такође докаже, иде само у сусрет још једном поразу?! Предвиђеном, неминовном, али пријеко потребном.
Поразу. Или се ту ради о инату, можда ? Баштињеном, банаћанском инату!? Шта било да било, када је о нашем писцу ријеч, одговор никако не може бити једнозначан и
прост.
ВЈЕЧИТИ БЈЕГУНАЦ
Црњански је врло рано дошао у сукоб са оним доминирајућим духом београдског књижевног круга. До тог сукоба морало је доћи. Послије Загреба, 1919. епицентар књижевне енергје премјестио се у Београд. Ни Андрић тој привлачној снази епицентра није могао одољети. Ујевић, Крклец, такође. Треба рећи да је Црњански знао што га чека.
/10/

КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.147–149

„Неће ми бити добро у Београду. Београд је страшан“, пише
Андрићу. „Разуме се да ће ме србијански вуци напасти“,
пише Бенешићу. Али и признаје: „Ја се у све мешам и пропашћу због неких идеала“. Признаје, свјестан да ништа неће бити од мирног рада, „који је далеко од свих новинарско-литерарних клика“. И није могло бити. Што због „клика“, „чаршије“, „салона“, а што због његовог веома „незгодног“ пречанског карактера. И раније су у Београд пристизали писци „из пријека“. И ту су се сналазили, како који.
Такав, међутим, још није дошао. И то баш у часу кад су се
почеле остваривати Скерлићеве ријечи како су Срби. (коначно!), ослободили поезију од романтике, од поретјераног родољубља „пречана“, у првом реду Војвођана. Сада је
ту Црњански, ето, да подсјети на „пречанске“ родољубне
снове и обмаму, Тај што се издаје за грађанина свијета,
правог Weltburger-а, који држи да је сукоб са својима један
од облика љубави, као што вјерује да припадност свијету
не искључује родољубље, и који се не одриче аустроугарског насљеђа, дотицаја са Западом, већ његује раскол између завичајног и универзалног, поново изводи на сцену Дисовог себра и блуднице, пише оде вјешалима, и не скривајући да га раздиру амбивалентне емоције, презире патриу,
воли национ. Поражен, Црњански је бјажао. Његови путописи нису ништа друго него дневници пораза и бијега. Из
Тоскане, (Љубав у Тоскани, 1930), „са јасним сазнањем своје дотадашње немоћи, да ишта у свету измени“, пише: Оронуо и клонуо, у овом лудом времену као и други, после толиких горких година сеоба и ратова, изгубио сам био сваки
смисао онога чему ме родише. Од велике и дубоке оданости
небесним телима, од духовне припадности расцветалим
баштама, од младости, шта је и могло преостати?
Пише то прије повратка, уочи новог – бијега.

СТРАШНА СЛОБОДА, ДИВЉИ ЦИНИЗАМ
Мислимо на то како вријеме, ратови и мијене, страхоте и патње, цинизам хероја и немоћ жртава изнова (и изнова!) актуализирају гњев Лирике Итаке, нихилизам Дневника о Чарнојевићу, очајања Сеоба и тјескобу Романа о
Лондону. Па нам се данас тим бесмисленијим и залуднијим
чине све оне непотребне распре, сумње и подозрења у књижевну стабилност та четири угаона камена здања – Црњански. Држећи до угледа, па макар он био и мали, ласкајући
сопственом значају, а све у страху од нарушавања идиле,
доминирајући дух књижевне средине, у различитим раздобљима, али са истом невољкошћу, ослушкивао је ехо тих
наслова. Ускогруди национализам и паролашко родољу-

бље заиста је морало бити ужаснуто богохулним протестом
Лирике Итаке: „Нисам ја ни за сребро ни за злато плакао,
нити за Душанов сјај. Не бих ја руком за царске дворе мако, за онај блудница рај“ да подсјетимо само на познати почетак „Војничке песме“. А тако је из пјесме у пјесму, из стиха у стих, дословно. И још богохулније. И, што се хтјело
тим конфузним, контроверзним, дефетистичким Чарнојевићем. Читаоца из двадесетих, једва свиклога на мир, збуњеног тим питањима, није тешко замислити. На повратак
рата, ( и ратова) , тај збиља није смио ни помишљати. Сеобе, затим. Оне су, наравно, вјечне. Као и чежња за домовином расељених лица. Што нам сугерира, коначно и онај –
доминирајући дух књижевне средине. Тешко је, међутим,
не запазити како тај дух, кад год му се укаже прилика, намјерно превиђа евидентне чињенице и усмјерава пажњу
према опћим мјестима и како, било замјеркама, било похвалама, (свеједно), свјесно одвраћа од питања која куцају
на врата суштине. Редовито се тако, да останемо само с Лириком Итаке у руци, смеће са ума да је већина тих „(анти)родољубивих“ пјесама настала још у току рата, и то у
рату пјесника, аустријског каплара, против матице земље,
па је њихов карактер у првом реду антиратни. А протест се
ту подразумијева, нихилизам такође, као што се подразумијева тај анархистички позив на радикално и тотално негирање свијета, његових вриједности и светиња. Што се понекад заборавља, из ових или оних разлога. Да је најпротестнија књига српског пјесништва написана у рововима
непријатељске војске, На тај се начин, међутим, пријечи
приступ суштинским слојевима Лирике Итаке, језгри. Јер
том чежњом за апсолутном, страшном слободом, само пјеснику даном, дивљим цинизмом, такође, Црњански позива
на испаштање. Безбожност, и цинизам, зазивају милост, у
ствари, Љубав, можда.

ПРОТУСЛОВЉА
Када су 1920. изишле Приче о мушком, Црњански пише
из Иланџе свом издавачу Цвијановићу, савјетујући га на
који начин да „препоручи“ књигу новинарима и новинама: „Ако је за радикале, реците да сам радикал. Ако је за републиканце, реците да сам републиканац – они су ми подједнако одвратни. Кад будем дошао, направићу рекламу“.
Овај навод, чини нам се, разоткрива пуно више од иронизирања књижевних (и – политичких) прилика, и свијести
о потреби рада на ономе што се данас назива – image-ом.
Њему су сви „подједнако одвратни“, али ће он направити
рекаламу и покушати свима да се допадне. Није ту на дјелу само иронија, и резигнација, ту се већ ради о протурјечју. С једне стране, очеводна је силна тежња да се буде писац à la mode, а с друге стране евидентан је презир према
сваком, па и идеолошком одређењу, и исказана је жудња за
успјехом, по сваку цијену. У праву су, изгледа, они који су
изблиза познавали нашег писца, и који тврде да је био веома, веома незгодна нарав. L’ espirit de contradiction, еуфемизам је за плаху, неукротиву, неповјерљиву, подозриву особност, за прзницу спремну увијек за распру, па и тучњаву,
за онога који стално има потребу да је на супротној страни, па је с љевичарима – десничар, и обратно, теист међу
атеистима, и обратно, наравно. Неки познати биографски
детаљи потврђују такве наводе. На големи несразмјер између значаја, љепоте дјела и поступка његовог аутора. Не-

ма, међутим, потреба да се у бремену срозаних критеријума
и поремећених вриједности до краја нарушава приватност:
дјело Црњаског саздано је, ионако, од самих протусловља.
На рарличитим нивоима исказа. Из Писама из Париза
(1921.), примјера ради, навест ћемо један пасус: „Немачка,
и најидеалнија – а ње сад, сто година, не може бити – за
вратом нам је, и згазиће нас. То је детињасто јасно. Не слушајте никог, и оставите се, већ једном, оног нашег, паорског, лаковерја. Ја, немачки ђак, врло добро знам шта пишем. Утврдите већ једном, да све не зависи од поштених.
Пустите да у то верују комунисте“. Ето... ето... Само осам
година касније, у проњемачком, прогерманском Ирису Берлина, Црњански је на сасвим другој страни, као да је сасвим сметно с ума реченице из 1921. У Тоскани, тако (Љубав у Тоскани), док трага за „златном византијском подлогом“ фресака, сања се панонски, славенски завичај, а у завичају се чезне за бескрајним миром плавих мора, далеких
брда, ледених гора. У сунцу Медитерана, касније, дозива се
прозрачност кристала, леда, бореалних зора. И не ради се
сад ту само „о кружењу вечном“,нити о томе како „сам давно знао да ништа не бива без невидљивих и далеких веза“.
Ради се о томе да је Црњански, без снаге да се скраси на једном мјесту, у једном жанру, уз једну идеју, отворен за сва
протусловља епохе, населио једну националну књижевност
не само савременим и релевантним европским културолошким референцама, већ и планетарном, козмичком
тјескобом. Као нико прије њега.
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.147–149
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ПОЕЗИЈА
Александар Радашкјевич

ОД ЗВОНА ДО ЗВОНА
II
Од звона до звона, између две
бесконачности, људи
спавају на јави. Ево стиже звонар, ево
јечи бело звоно у долу. Бог нам
у очи гледа. Вечност, то је
сада. Људи спавају на јави или хтелине хтели, чекајући да послужи време покрај
мора округлог и изводећи по навици своје
топло тело без брњице
и повоца у том најподоблачнијем
долу између двеју бесконачности изнова
и опет од звона до звона.
25.5.2001. Бохемија

ТРИПТИХ КИШЕ
I
Ја знам музику растајања, која лије
и лије обилно, непрестано, и сваки
поглед за погледом лако раскринкава
њен пусти припев у растопљеним
зеницама.
Ја знам како се седи у углу
укочено зурећи у угао, као да
иза угла извући ћемо мрежама
свитање, и откровење ће нас влажно и
полагано пољубити у чело.
Ја знам, знам
како грудима просецати звучни талас
и не старити, не спавати у сну, када –
на меком глибовитом пакленом –
када на дну за тамом тама и сенка
у тами не дирне те и не узљуља,
када те уопште не примећују иза
непомериве срме
кише која живог те
односи.
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Шта ће мени киша у Паризу предјесењем? Шта ће ми новости
друге? Празни шта ће ми позиви?
Мени грозничаво руменило на
јабуци, шиштање шибице пуне
влаге, бућкање леда у јантарном
вискију и окна у окну коме смркава се –
шта ће ми? Шта ће ми овај ја, који уздише
„шта ће ми“? И злурада је радост бити сада
и овде, где време вешто разапиње дане
и промрзле ноћи потапа
зато што јеси, ти јеси, зато што чекаш
осиротело и мислиш иза црних
огледала кише –
шта ће ми.
III
Каква упорна киша
у Паризу, како сува. И
чак је срце све тише, тише,
да не би пречуло, да не би
чуло како преко калдрме
стакласте слепа дама у
пењоару крем боје
забасава у подводну
уличицу моју
Куртуа.
Каква окорела
киша у Паризу, каква
неовдашња. Она кортља се
низ косине мансарде
набубреле као ларва, час
не опирући се, час обрушујући,
час ништа не схватајући
и плачући мутним оком
фењера.
Каква доследна
киша у Паризу. Она трчи
по крову гола. Нико од свих
који живели су неће дописати

њене умирујуће у трулежи,
њене натопљене речи.
8. 2002. Париз

КЕНЖЕЈЕВУ – ПОСЛАНИЦА ДРУГА

Усред предивне на јасном сунцу ноћи
Мрешкање златно морепловцима засени очи
Ломоносов

Благосно време чуђења – од њега
ни трага медног, мој брате Бахите.
Сакато сунце зимских дана, и птице
плачу у кавезима финим, макар ми
веровали – певају. Што прошло је,
нипошто неће доћи, што дође, одиста
свеједно је. Без очекивања требало би
живети, не као кад живесмо узгред и
укриво, и пустошима хладнодушја
допливавати до острва, где лобања наша
прашњава давно жути у костурници светској,
с последњим именом и крстићем на челу.
„Ама иструлеће!“ – узвијао се Вања
Буњин, дотичући своју неговану руку.
У низу сужњева ономе што беше привид,
љубавника ономе што саставило се није,
на климавим стубама парастоса сркнимо
налет олује под оронулим небом – небом
неизоставним, како ти отровно рече, и,
цепајући нетрулежне ризе, и, лепршајући
у свету појавном, испретурајмо по
изнова пренутој души, еда би обузела је
воља да стихотвори на склиским стазама
свемира, где ми, стиснувши уз раме торбу
празну просјачку, с поверењем вучемо се
увек по рубу, мој брате Бахите.
Били смо сутра, сећаш се? Обећавам,
бићемо. Бићемо и јуче.
2004. Бохемија

ОНО ИМА ПРИЈАВУ БОРАВКА
Као сатерано сећање на прошлост
која одсекла је „ја“, оно је пријављено
сада у живахном заборавном Паризу,
гледа кроз прозор мансарде у прозоре
чија гола самотништва утроје, удвоје,
насамо, боду очи, оно укључује
плави шуштави плин и једе пужеве,
рататуј и плесњиви камамбер,
и у предвечерњи час, у сенци небеса
набораних завија на реквизитну
луну опточену напукнутим бисерним
овојем храмовних фресака,
потом не верује огледалима димним,
обратним слепим очима упоређујући
уходане стазе Павловска и чардак

где светско густо млеко пију за здравље
и покој душе, потом поново леже, као у
клопку, у гвоздене шуме несанице и
више ме, јер изневерих, не ишчекује
у загрљај биљних тапета и нос
нипошто не промаља преко прага,
накострешено као сова у изношеном
огртачу изван жанра, и готово нимало,
као у друго време, не очекује ни од кога,
о самотништво моје рођено: оно је,
као оперске руине под маховином
у рапсодовим растрзаним грудима,
као гробље слонова-играчака
у откинутим рукама васпитане
деце – оно је сада заувек пријављено
у живахном заборавном Паризу.
2004.

СНОВИ
Хладно пролеће на крову, стално
бриге, послови: мачак се изгубио,
време истекло, и Мордјукова с бубњем
шпарта пругом ту, на Литејном, све ми
намигујући оком у модрицама. „Ајде-де!
На звезде ли си јуришао? Таласе ли си
прешишао?...“ О, муке! С празним фурниркофером стижеш ти, коме још нисам
опростио. На ког још нисам помислио,
нерасањен. Боже! Заборавио сам текст,
а морам... Ленског! Све карте продате.
И сладак мирис пудера. Глас ме служи.
„Куда, кууу-даа...“ Ал сала ништа, само
злурадо буље, ко заливени. Е сад ћу да им...
Па-аа-ли! „Соколе! Опкољени смо. Соколе,
на штаб удрите! Не жа-ли-те метке!“
Хладно пролеће посрће на крову и
свет прошивен оштром кишом, а сандук,
не зна се зашто, на гробу, малчице
нахерен. У њему спава Цига, који увек
јављао се код лифта насмејан, у шетњу
изводећи пса, који увек је нешто цвилио,
све док га једном аутобус није ко меко
кувано јаје. Спавај, сањај. Спавај, сањај.
Од мачка ни трага. И одлећу авиони,
за које карата нема - залупљен шалтер
с таблицом „Све је Твоја воља“. Мама,
па зашто смо овде доспели? „За дадиље
узела сам ти ветар, сунце и орла...“
Хладно и позно пролеће стално кваси
згрчене кровове, и Мордјукова с
бубњем, а мени време. Време.
2008.
С руског превела Злата Коцић
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.147–149
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ПРОЗА
Дејан Михаиловић

ШКОЛА ЈАХАЊА
Ч

им је напунио шеснаест година, млади кнежевић Милан
престао је да мамуза свог шареног дрвеног коњића, којег
му је у Пешти купила госпођа Маца Пунктаторка, и зајахао
једну оцвалу даму, пуковниковицу Б.
Два су разлога што до ове нагле и садржајне промене није дошло вољом будућег суверена. Први разлог не оспорава
ни српска историографија: у једној лицидерској кнежевини
на Балкану праве воље која доликује суверену није могло ни
бити јер је она тада, у лето 1870. године, бар на папиру, још
била вазалска, подређена вољи Порте, па су се о њеној саображености са политичким приликама почесто старали намесници кнежевског достојанства који су заступали престолонаследника за његовог пунолетства, или у горем случају
због одсутности услед историјских непогода. Други разлог је
разговор забележен у дневницима тадашњег члана Касационог суда и неуморног хроничара Николе Крстића, који се неколико недеља уочи ове значајне промене, једног августовског поподнева, одвијао у Старом конаку, у некадашњем радном кабинету блаженопочившег кнеза Михаила. Разговор је
покренуо кнежевићев први намесник Миливоје Блазнавац у
друштву преостале двојице, два Јована – Ристића и Гавриловића. Ја сам, господо моја, као што знате, започео је Блазнавац свој неочекивани пледоар, са цељи бржег сазревања кнежевићевог, недавно поклонио Милану лулу и дуван, и он се
на том првом мушком кораку одлично показао.
Разговор се надаље одвијао овако:
Гавриловић: Јест, чибучи сваки дан по пет-шест лула уместо да чита Вукове приповетке и Милицу Стојадиновић!
Блазнавац: Читаће, читаће, има времена, ето му оног малтешког хоспиталера Пуцића, он је за то задужен.
Гавриловић: Јест, кад се тај не би по цео дан излежавао по
канабетима и хркао у фотељама.
И заиста, док је Медо Пуцић, кнежевићев домаћи учитељ,
славенофил и песник из Рагузе, диванио по удобним фотељама и двоседима Луја XVI у салону Старог конака, дотле се по
дуборезаним шкрињама и бечким комодама и витринама, по
зидовима са драперијама, уметничким сликама, портретима
у златним рамовима с ликовима виђенијих Срба из времена
Првог устанка и трофејним кремењачама, јатаганима и сабљама виорио дувански дим најбољег квалитета, као танак
прамен светлости што окрзне историјске ликове и предмете
попут претње, трак истине што продре између тешких брокатних завеса салона и додатно затрује једну малу балканску
позорницу, крцату помно скриваним истинама, поверљивим
извештајима, строго чуваним државним намислима, дворским интригама, берзанским шпекулацијама и тајним конвенцијама.
Блазнавац: Елем, господо, нећемо сада о Меди, него о једном важном домаћем задатку који стоји пред нама.
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Ристић поче нехотице једном руком да суче своје позамашне бакембарде који су му падали на рамена, а Гавриловић,
кад је то видео и чуо, да глади своје седе брке.
Блазнавац: Сад, кад је научио да пуши, потребно је да младог кнеза посветимо и у љубавне функције!
Гавриловић: Побогу, Миливоје, нећемо ваљда претворити кнежев конак у црвени салон!?
Блазавац: Не у црвени, него у курсалон. Даћемо кнезу куру мушкости, ништа више. То је на примеру европских владарских кућа традиционалан поступак, то и гос’н Ристић као
наш први превасходни дипломат врло добро зна!
Тиме је овај разговор практично био свршен и господа
намесници могли су се окренути извештајима Московских
вједомости о расположењу словенских племена у Аустроугарској и о Француско-пруском рату који је, по мишљењу Гавриловићевом, избио услед неуспеха тајних преговора ових
двеју сила о узајамном територијалном увеличавању. Ристић
је известио о припреми за избор посланика и предстојећем
сазивању народне скупштине у Крагујевцу, као и осталим великим радњама васколиког преустројства државног, у које су
спадали и преговори са Великом портом о изградњи српске
железнице. На крају разговора намесници су разменили утиске о комаду Бој на Косову Јована Поповића Стерије, приказаном у Народном позоришту пригодом дана рођења Његове Светлости кнеза Милана. Маторо закерало Гавриловић замерио је што у комаду преовлађује револуционарни над националним елементом и додао да му Топлица Милан више
личи на каквог Флоријановог аркадског пастира него на неустрашивог српског барјактара. Капућехаја Ристић, наклобучен као увек, нагласио је да су му се више допали делови са
певањем и да више воли Стеријину поезију мирнога чувства
него драмски израз који је сматрао за пуки оглед. Министар
војни Блазнавац није крио одушевљење што је представа завршена таблоом у којем је дата слика и прилика наоружане и
за бој спремне српске војске с топовима, у пратњи једне црногорске чете, и што су на средини позорнице изнад њихових глава севнула звезданим сјајем два велика писмена: М. О.
Цео arrangement, дакле, био је дело првога намесника и
претендента на престо Миливоја Блазнавца, одлучног човека у мундиру склоног да, у одсутним тренуцима, уместо аргументима лупне руком по сабљи. А зашто се њему допао не само табло са сликом и приликом српске војске него и призраци с поменута два писмена, може се нагађати са приличном
поузданошћу. На двору се одавно шапутало, а кад се шапуће
на двору, шапуће се и у народу, да је Блазнавчева мајка као
девојка служила у Милошевом конаку у својству личне Књажеве штумадле и као таква у јесен 1823. године изненада занела, па ју је кнез бржебоље, са добрим миразом, отпремио и
удао за неког пропалог сеоског дућанџију и марвеног трговца

из Блазнаве по имену Петар, кад је већ била под видним бременом. Новорођеног Миливоја Петровића од малих ногу је у
потаји грејало сазнање да је његово право име Миливоје
Обреновић, али се ипак кроз живот пробијао као Миливоје
Петровић Блазнавац и њим самим завршио и основну школу у свом селу и бојаџијски занат у Крагујевцу и војну науку у
Мецу. Књаз га је доцније изабрао за личног читача новина и
„поверителног“ посредника коме је својевремено, као емигрант у Бечу, одавао и своје тајне планове за упад у Србију.
Све је ово још више разгоревало младићеве наде да би једног
лепог дана могао сести на српски трон. Та му се прилика коначно промолила после убиства кнеза Михаила, када је као
министар војни уграбио прилику, погазио закон и прогласио
за престолонаследника младога кнеза Милана, малолетног
унука Милошевог брата Јеврема. За сада се овај овејани и
притајени М.О., очигледно, задовољавао улогом челника трочланог намесништва младог и легитимног М.О, које је упражњавало дужност кормилара на малој српској корабљи што
се пропињала између Сцила и Харибда европске и балканске
политике и једрила кроз српске династичке олује. А после ће
да види шта ће.
Млади кнежевић, међутим, више је био заокупљен постављањем замки за врапце у башти Конака него скупљањем достава о дворским сплеткарошима који су му радили о глави.
Најпре га је Ристић довукао у Србију из Париза, где је у лицеју Louis-le-Grand, на залагање кнеза Михаила, тек почео да
уклања трагове своје васпитне и образовне запуштености.
(Међу његовим исписницима по даровитости и манирима
већ су се истицали Jules Henri Poincaré, André Michelin, Paul
Deschanel и Émile Durkheim, а Милан је одмах показао ванредно разумевање историје и брзо савладао немачки језик.)
Сад, кад су га српски интереси вратили у Београд, време је
проводио више у игри него у учењу и присвајању државничких вештина јер му је, како је већ примећено, за учитеља доведена „она приморска левента која је само јела и спавала, и
свој положај на двору сматрала за синекуру“, Медо Пуцић.
Додуше, није кнежевић само постављао замке за врапце и терао децу виђенијих Београђана, коју су му доводили за игру
и друштво, да скачу кроз срећом приземни прозор Конака,
него је, испуњен ватреним патриотизмом и задојен духом Немањића и његових витезова и коњаника, умео и Пуцића да
зајаше. „С њиме сам радио шта сам хтео“, причао је Милан
већ кад је постао краљ. „Да га узјашем и потерам, он не би
протестовао, већ би касао из собе у собу, само да мене задовољи. Сиромах Медо, није се добро провео код мене, али ни
ја нисам профитирао од њега, па смо квит!“ Јер Медо Пуцић
је јео, спавао, диванио, измотавао се и највише певао, певао, и
не само певао, него и Његову Светлост терао да декламује завршне терцине његовог омиљеног сонета Море:
Ја сам тебе свеђ љубио, море,
И смиреним душе задивљењем
Гледао ти бездне и поноре.
Пачек желим када мој час дође
У најкрајњим с св’јетом растављењем
Да твој талас преко мене прође.
Тај талас проћи ће преко њега баш оне године када је Србија проглашена за краљевину, 1882, као да је само то чекао
да би могао да каже: „Мене је јахао лично први српски краљ!“
Није прошло ни недељу дана после конспиративног разговора тројице намесника у кнежевом кабинету када је главни дворски пединтер Миливој закуцао на врата кнежевићеве спаваће собе. Таман да заусти како је у посету Његовој

Светлости стигла госпођа Б., пуковниковица, виде како дечак
сав каљав седи на поду и игра пиљке.
У Србији су се у то време играле различне дечје игре, за
које етнолози тврде да потичу из паганских времена. Још је
славни Jean Piaget утврдио когнитивни садржај игре, a Johan
Huizinga и Roger Caillois доказали на низу примера, независно један од другога, колико су игре као социјални и културни феномен важне у формирању личности и људског друштва уопште, док је наш велики етнолог Тихомир Ђорђевић
испитао и навео знатан број игара које су вукле обредно порекло. Наслањајући се на ове знамените претходнике, новији
истраживачи српског фолклора наводе као древне игре са сакралним елементима коледа, ласте проласте, Коларићу-Панићу, труле кобиле, јелечкиње-барјачкиње, дошла мајка с колодвора, фрише фире, јањине, ношкање, ланца, паун пасе,
пинцике, шапца-лапца, ен-ден-дину, попе-ропе, ринге-ринге-раја, деригаће, алурз, царе, царе, господаре, чилегање и
пиљке. Његова Светлост бацала је пиљке, не обазирући се на
појаву пединтерову.
Госпођа пуковниковица морала је мало да сачека у антреу
док Његова Светлост не батали каменчиће и спере са себе прљавштину наслагану док је виленио по башти Конака. Осим
тога, уз помоћ Јованову морао је да се посебно приуготови за
ову свечану прилику, да навуче дугачке чакшире и преко беле кошуље и рајспуловера одене капутић са извезеним златним монограмом династије, да се зачешља, седне на миндерлук у нарочито за ову прилику полузатамњеном кафеоџаку,
да прекрсти ноге и запали лулу.
Зазвецкаше тешке перле које су у низовима висиле низ
довратке на вратима кафеоџака: госпођа пуковниковица је
ушла у салон.
Преко камина, на чијој су горњој плочи, између кандила
и чирака, биле истакнуте туширане дагеротипије Анастаса Јовановића и Димитрија Новаковића с портретима безмало
свих Обреновића, међу које би се поткрао и понеки Ненадовић, Богићевић, Константиновић, Хербез и Катарџи, преко
фењера од кованог гвожђа и дрвених чамових чивилука, преко ишлифованих психа и вунених застирача на подовима –
пређе испрва велика сенка, а ускоро, у раскошној и слојевитој одори, пред кнежевићевим очима указа се и позамашна и
намирисана прилика пуковниковичина.
– Сервус, Ваша Светлости – рече мазно нагиздана госпођа, коју је кнежевић виђао по дворским баловима, и свали се
на миндерлук тик уз њега.
– Љубимруке – бубну збуњено Његова Светлост и загрцну
се од дима.
Госпођа пуковниковица се препаде и поче да тапше кнежевића по леђима, тако снажно да је Његову Светлост оборила с душека.
Овај табло из живота посматрало је из суседне просторије, гардеробе која је одвајала салон од кнежеве канцеларије,
кроз скривено окце на зиду салона, још једно лице. Да није
било њега, јер таква склоност иначе, а не само у једној тек заметнутој кнежевини, није ни прирођена ни допуштена женском чељадету, данас не бисмо знали за крајњи исход овог,
сада већ можемо рећи, неуспелог државног предузећа: пуковниковица придиже кнежевића и узима га у крило, док њему
жар из луле пада на њен свилени шемизет; пуковниковица
испушта продоран цик, збацује младића да би клекла и сагнула се како би из недара истресла жар, а Његова Светлост је заскаче с леђа, мамуза по бедрима и кликће: ђиха, ђиха, живела Србија!
Из рукописа
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ПОГЛЕДИ
Љубомир Симовић

ГАВРАНОВ ПЛЕН
I
ЧОВЕК КОЈИ БЕЖИ
Пишући о новим сликама Владимира Величковића двоумио сам се између два наслова, за које ми се чинило да са
подједнаком тачношћу указују на њихов основни садржај.
Чинило ми се да се првим насловом, „Човек који бежи“, за
који сам се на крају и одлучио, дефинише основна тема
драме коју на овим сликама видимо. Наиме, Величковићев
јунак, из слике у слику, непрекидно бежи. Бежи уз степенице, бежи уз неку стрму и све стрмију раван, бежи пузећи преко спаљене земље. Бежи од свега: бежи од гавранова,
бежи од паса и пацова, бежи од пожара, бежи од невидљивих џелата, бежи од кука и конопаца, бежи од вешала, бежи од распећа. Трчи и бежи и мртав, трчи и бежи и кад
остане без главе, трчи и бежи, како би рекао Васко Попа,
„све док има руку, све док има ногу, све док има било чега“.
Бежећи, тај човек се, уз неке степенице, пење према
прозору или вратима којe види на њиховом врху. Он се нада да ће му се у том прозору или вратима указати неки спасоносни излаз и хоризонт. Међутим, Величковић је испод
низа слика које приказују човека који се пење систематски
исписивао један неочекиван потпис: „Силажење“. Зашто
он то пењање види као силажење? Да ли зато што тај човек
покушава да се попење уз оне покретне степенице које не
иду горе него доле? Не доле у партер него доле у доњи
свет? Да ли је тај човек Сизиф, који на врх не покушава да
изнесе камен него себе, и чији се сваки покушај, као и Сизифов, завршава на дну?
Упркос томе што га те степенице уз које трчи носе доле,
тај Величковићев Сизиф понекад ипак успева да, остављајући за собом крваве трагове, доспе до оног прозора или
врата на њиховом врху. Међутим, њему је допуштено да се
попне на врх само зато да би открио да висина не постоји.
Једино што ће с тог врха угледати, и у шта може закорачити, биће понор. На исти начин као и слике испод којих пише „Силажење“, и све оне Величковићеве слике које носе
назив „Излаз“ показују да излаза нема. А као што нема излаза, на овим сликама нема ни наде. Нема обећања, нема
утехе, нема цвећа. Нема илузија.
Други наслов који сам имао у виду, а од кога сам на крају одустао, гласио је: „Ватре и гаврани“. Он, између осталог,
указује и на речиту доминацију црвеног и црног на неким
Величковићевим сликама. (Притом је црвено у служби црног: оно га подвлачи и наглашава.) Као каткад и његова палета, и свет који Величковић слика – чак и на платнима вр/16/
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ло великог формата, два и по са пет – драстично је редукован. Тако и толико редукован, да ми се чини да би се та редукција могла звати и апокалипса. Али оно што је на тим
сликама, после те редукције, остало, делује изузетно снажно и драматично.
Иза пожара који сева и дими се далеко на црном хоризонту остала је празна и спаљена земља. Вешала и распећа
су празна, и простор око њих је празан: џелати су отишли,
обешени и распети су однети. На земљи нема других птица
осим крагуја и гавранова, ни других животиња осим паса
и пацова. Нема градова, нема чак ни њихових рушевина.
Као да градова никада није ни било, као да цивилизације
никада није ни било. Једини алати које видимо су куке и
конопци, једине грађевине су распећа и вешала.
На спаљеној земљи су остала само гола, мртва, унакажена људска тела. Човек на овим сликама нема лица, на коме бисмо видели израз његове патње. Нема уста, која би
крикнула. Често нема ни главе – глава је одрубљена – а не
ретко нема ни руку: његове руке нису одсечене него откинуте или одгрижене. Човек кога Величковић слика потпуно је деградиран. Окачени о куке и конопце, људи су месо.
Људи су месо, на неки много страшнији начин него што су
месо волови, овце и свиње, који висе по касапницама.
Међу тим сликама масакрираних и деградираних људи
појављују се бројне Величковићеве реплике – варијације,
студије, анализе, реинтерпретације – Гриневалдовог „Распећа“. Тако учестало цитирање и варирање Гриневалдовог
ремек-дела није само омаж великом мајстору. Није тешко
претпоставити да је Величковић Гриневалдово „Распеће“
изабрао зато што је оно, у сликању Христовог мартирија,
реалистично до натурализма, то јест зато што ништа не
ублажава и не улепшава, што је сликано без компромиса,
и зато што му, као такво, омогућава да сажме и резимира, и
да најпрецизније изрази, драму коју и сам слика без ублажавања, улепшавања и компромиса.
Занемарујући остале ликове са полиптиха цркве у
Изенхајму, Величковић се усредсређује на оно што му се
чини суштинским: на Христов изранављени торзо, на ране, на главу крунисану трновим венцем, на длан прободен
клином. Варирани у различитим кадровима, ти детаљи су
толико наглашени, и толико драматизовани, да избијају у
први план, тако да све оне црне и црвене слике, са псима,
пацовима и гавранима, и са свуда расутим вешалима и распећима, на крају видимо само као позадину из које, као
средиште и врх те драме, израста распети Христос.
Од мноштва ликова на Величковићевим сликама Христос је једини који нам је окренут лицем. На том лицу нема

ничега осим патње. Пред том патњом, и пред том главом
клонулом под тежином трновог венца, намеће нам се мноштво питања.
Да ли би овај свет могао још једном да разапне онога
који долази да га спасе?
Да ли се овакав свет може спасти?
Да ли овакав свет уопште вреди спасавати?
Да ли тај још једном распети и од свега уморни Христос
може још једном да искупи све наше грехове?
Да ли се до Распећа стигло зато да би од њега, још једном, све почело, или да би се на њему, у мукама, без наде у
Васкрсење, све дефинитивно завршило?
Да ли нас ово сликарство упозорава да је апокалипса једино до чега ова цивилизација, ако настави смером којим
је кренула, може стићи?
Да ли су ова питања одговор?
На отварању изложбе слика
Владимира Величковића,
у Градској галерији у Ужицу,
22. августа 2006.

II
СЛИКЕ И ПОРЕЂЕЊА
1.
Величковић и Пина Бауш
Случај је хтео да у време кад сам се припремао да, после седам година, поново пишем о сликама Владимира
Величковића – што значи кад сам данима био окружен
репродукцијама његових слика, које су се налазиле на
столовима, на фотељама, на поду, и када су ме његови
расклопљени каталози и монографије чекали на сваком
кораку – одгледам и филм Вима Вендерса о кореографијама Пине Бауш. Не знам шта је драматичније и фасцинантније, ови невероватни балети или Вендерсов филм о њима. Истовремено, не знам да ли се могу наћи веће супротности него што су ови балети и Величковићеви пејзажи
којима сам био окружен. У тим балетима све се непрекидно мења, на овим сликама све се непрекидно понавља.
Пина Бауш стално уводи нове мотиве и теме, нове и неочекиване сцене и ликове, нове и неочекиване гестове и
покрете. А Величковић упорно слика исту сцену: спаљен
и црн предео, и црвен пожар на хоризонту, иза кога су
нам, на спаљеној земљи, остали лешеви и вешала, на које
слећу гавранови.
Међутим, ови балети су ме подсетили на низ Величковићевих слика, колажа и цртежа на којима се он усредсређује управо на приказивање и студије покрета, и на којима
долази до речи снага његовог цртежа. Он слика пешака,
слика тркача, слика тела у трку, тела у скоку. Слика људе
који безглаво беже пред дивљим и бесним псима, слика бесне псе који их гоне, који их сустижу, који их заскачу, обарају, уједају, гризу, и који их на крају дивљачки растржу.
Пред нама је један дивљи и суров низ драматичних слика
и сцена, које се могу читати и као нацртан балет.
Касније ће ми се између кореографија Пине Бауш и Ве-

личковићевих слика открити неке много ближе и занимљивије додирне тачке.
Пина Бауш, на пример, у једном од својих балета непрекидно понавља сцену у којој један играч другом играчу у
наручје полаже девојку, тај други играч је испушта из руку, девојка пада на под, први играч је поново подиже, поново је оном другом полаже у наручје, овај је поново испушта, она поново пада, и тако се то понавља, девет, десет
или двадесет пута, све брже и све драматичније.
Док сам гледао Вендерсов филм, наметнуло ми се поређење ове сцене са низом слика Владе Величковића, на којима се неки човек, остављајући за собом крваве трагове,
девет, десет или двадесет пута пење уз неку стрму раван, с
које ће се, колико год се пута попео, девет, десет или двадесет пута, сурвати у понор. Тог човека, који се у мноштву
варијација, на муралу на фасади Филозофског факултета у
Београду, и на бројним сликама названим „Излаз“ или
„Силажење“, пење уз ту стрму раван, увек ћемо – на сликама које се зову „Рана“, „Пад“, „Пејзаж“, „Човек“ или „На
тлу“ – наћи обореног на земљу.
Да ли грешимо ако у овом балету и овим сликама назиремо извесну транспозицију мита о Сизифу? Да ли је у балету Пине Бауш улогу стене преузела она девојка, улогу
Сизифа први а улогу брега други играч? Да ли је на Величковићевим сликама, као што ми се и пре седам година учинило, онај човек истовремено и Сизиф и стена, Сизиф који сам себе носи на врх, с кога ће се неминовно стрмоглавити до тачке с које је кренуо?
2.
Величковић и Готфрид Бен
У свету Величковићевих слика не постоји природна
смрт. Не постоји друга смрт осим оне која је насилна, која
је резултат мучења и злочина. Међутим, на његовим сликама је и чин рађања приказан као насиље, мучење и злочин. На низу слика и цртежа на којима је обрађен овај мотив, џиновска жена, везана конопцима и сајлама, с пацовима на изобличеном лицу, гротескно раскречена, рађа
неку чудовишну, зубату новорођенчад, аморфних глава и с
фалусима у ерекцији, рађа псе и пацове, рађа неке недефинисане предмете. Ту су и неке маказе, за које се не зна да
ли су део џелатског или акушерског алата. У тим сценама
рађања, на самом свом извору, живот је приказан као нешто неприродно, злочиначко и монструозно. Новорођеног већ ту, на прагу живота, дочекују џелати и звери, који
ће га мучити и гонити до смрти. Циклус слика и цртежа са
темом рађања могао би се закључити сликом „Напад“ из
1972. године, на којој у вулву раскречене жене продире,
или се у њу враћа, неко чудовиште, које би, судећи по снажној репини и канџама, могло бити нека агресивна пацовчина.
Гледајући ту слику сетио сам се песме „Лепа младост“
Готфрида Бена, у којој се описује како су патолози у телу
утопљенице, „испод дијафрагме, нашли легло младих пацова“, од којих су неки „живели од јетре и бубрега,/ пили
хладну крв и ту/ провели лепу младост“. (Готфрид Бен је,
да подсетим, радио као патолог и серолог у једној берлинској болници, и његова прва свеска стихова, у којој се налази и поменута песма, објављена је под насловом Мртвачница и друге песме.)
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3.
Величковић и Гоја
Гледајући на Величковићевим сликама она гола, обезглављена и унакажена људска тела, обешена или распета,
или разбацана по спаљеној земљи, не могу да се отмем утиску да су сва она изашла из уста Гојиног Сатурна, који „једе сопствену децу“!
4.
Величковић и „поетска инспирација“
... и „поетска фантастика“
На Величковићевим сликама човек је представљен искључиво као плен. Суочени с том чињеницом, неминовно се питамо шта у свету у коме је човек само плен може
да представља слика, шта песма, шта уметност уопште.
Може ли слика у животу човека који је само плен да има
икакво значење, икакву вредност, икакав смисао?
Чини ми се да у наслућивању најтежих питања нико
није отишао толико далеко као Величковић. Толико далеко, да се питамо да ли после сазнања да човек није ништа више него плен невидљивих џелата, птица, паса и пацова, вреди постављати икаква питања.
Питања бисмо, међутим, могли поставити из неке
друге позиције: из позиције нас који нисмо, или који верујемо да нисмо, или који још нисмо схватили, да смо
плен.
Већ сам се једном, пишући о сликама Младена Србиновића, заустављао над песмом „Праксителу“ Анице Савић Ребац, у којој наша песникиња каже да је уметност
„божанска маска на мрачноме лику Бескраја“. Величковићева слика одбија да буде маска. Напротив, његове слике
ће нам се указати тек онда кад скинемо све маске. У своје
време, Ото Бихаљи Мерин је написао да су Величковићеве слике „апокалиптичка визија предимензиониране нечовечности“. Мишел Онфре ће казати да нам те слике
приказују „дивљаштво без граница“. А Ђорђе Кадијевић
ће закључити: „За морбидне призоре деструкције у којима
је људска фигура представљена као предмет језиве тортуре, тешко да се може рећи да потичу од поетске инспирације“. Касније ће сам Величковић казати од које инспирације потичу ти призори: „Насиље, агресивност људска“ –
каже он приликом проглашења за почасног доктора Универзитета у Крагујевцу – „била је увек моја превасходна
брига и преокупација. Нисам је ја изабрао. Наметнула ми
се и до данас ме није оставила на миру. То насиље, та деструкција је од мојих самих почетака била присутна...
Припадам генерацији... која је расла с тим насиљем, а да
се ништа битно није променило. Погледајмо око себе,
ослушнимо тутањ топова... Није ли још Брехт рекао да се
смеје само онај ко није чуо вести дана. Припадамо генерацији која и данас живи са том и таквом монструозношћу...“
Величковићева генерација, којој и сам припадам, у
најранијем детињству је преживела Други светски рат.
Убрзо после његовог завршетка дошли су други ратови,
од оних у Кореји, у Вијетнаму, на Синају, у Камбоџи, у
Либану, на Фокландским или Малвинским острвима, у
Ираку, Либији, Авганистану, Сирији, па до оних у којима
се по други пут распала Југославија, и који су окончани
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НАТО бомбардовањем. Набрајајући ове ратове, нисам заборавио ни Будимпешту 1956, ни Чехословачку 1968, ни
Чиле 1973, ни затвор Гуантанамо, ни злочине у Руанди, с
којом данас, пред Хашким трибуналом, седимо у истој
магарећој клупи.
Величковић има огромно покриће за оно што слика.
Као што Кадијевић каже да Величковићеви „морбидни пејзажи деструкције“ не могу да „потичу од поетске
инспирације“, исто тако се не може казати ни да потичу,
како неки верују, од „поетске фантастике“. У основи ових
слика, као њихову непосредну инспирацију, видимо
стварне ратове и злочине. На овим сликама видимо више
реалности и документарности него фантастике, али притом схватамо да су ти реалистички и документарни елементи доведени до крајњих консеквенци. До оних консе-

квенци до којих се стиже кад се сиђе испод најдоње границе. У пакао.
Ото Бихаљи Мерин је закључио да се Величковићева
„апокалиптичка визија предимензиониране нечовечности“ претвара у „поруку упућену свету“. С једне стране,
знајући које су све естетике захтевале да слика, песма,
скулптура или кантата буду, пре свега, „порука упућена
свету“, осећам малу језу пред тим захтевом. С друге пак
стране, кад чујем вести дана, морам да признам да такав
захтев итекако има смисла. Величковић слика да би сведочио о ономе што види и зна. Он зна, и на то хоће да нас
упозори, да свет којим владају чудовишта – Велика глава
са мувама, Оратор, Егзекутор, Стражар, Страшило и Велико страшило – не може бити другачији него онакав каквог га видимо на његовим сликама. Величковићев пакао
није плод ни поетске инспирације, ни поетске фантастике: за оне који су завршили као жртве и плен – а о њиховој судбини нам Величковић и говори – тај пакао је једини реални свет.
5.
Величковић и Гриневалд
Није случајно Величковић скоро двадесет година систематски варирао неке сцене и детаље са Гриневалдовог
Изенхајмског олтара. Гриневалд на том олтару, као што
је познато, слика Благовести, концерт анђела, Христово
распеће и Васкрсење. Величковић се, међутим, усредсређује искључиво на сцену Распећа, на распетог Христа, на
његову мученичку главу, крунисану трновим венцем, на
његов измучени торзо, и на драматично згрчену шаку,
приковану за крст. На његовим варијацијама, током тих
двадесет година, нема никаквих Благовести, никаквог
Васкрсења, никаквих анђела, никакве наде и музике. Он
слика искључиво бол и грч, слика муку и патњу, и слика
смрт, као једину и дефинитивну истину. У ту сцену Величковић уводи џиновског црног гаврана, који се, раширених крила, наоружан кљуном и канџама, устремљује на
распето тело Божјег сина. Је ли тај распети Христос препуштен гавранима исто онако како су им препуштена она
људска тела, разбацана по Величковићевим пејзажима?
Да ли ће онај који нам је послат као Спаситељ и сам завршити као плен?
Кад сам рекао да је Величковић из тачке у којој се укрштају мартириј, деструкција и деградација све линије извео до крајњих консеквенци, да ли сам дошао до зида, то
јест до закључка да су деструкција, деградација и апокалипса једини могући исход историје? Сликати, а притом
веровати да је апокалипса једини исход, исход без алтернативе, било би бесмислено. Претпостављам да Величковић слика верујући да се сликом може бранити од таквог
исхода. Он слика драматично, слика убедљиво, слика из
све снаге, као да слика у самоодбрани. Слика на великим
и све већим форматима, на које би могле да стану највеће
масовне сцене, највеће битке, најспектакуларнија крунисања и краљевска венчања. Међутим, како каже Амели
Адамо, његове су „велике композиције насељене минимумом мотива“. Како објаснити зашто се формат слике толико повећава ако не зато да би се испунио новим и бројнијим мотивима? Величковић као да своје велике сценографије остварује у димензијама у којима ће оних неколи-

ко његових привилегованих мотива достићи највећу снагу, драматичност и сугестивност. Служећи се великим димензијама, и великим потезима, Величковић тих неколико својих речитих мотива увећава, понавља, наглашава,
да би нас продрмао и пробудио, да би нас натерао да се
суочимо са реалношћу тог пакла.
Кад уђем у галерију испуњену његовим великим композицијама имам утисак да нисам ушао него да сам изашао, и да сам се нашао окружен огромним хоризонтима,
који севају, који се пале и гасе. Чак имам утисак да Величковић хоће да ми сугерише илузију да ја не стојим пред
сликом, као посматрач, него да сам сликом обухваћен, да
сам у слици, као учесник у оном што се на њој догађа.
Управо тако, непосредно, суочен са Гриневалдовим
Христом у Величковићевим интерпретацијама, имам осећање да ми Спаситељ и Божји син никада није био ближи
него када ми је приказан као жртва и плен. Да ли је то можда тачка из које би се могле повући линије у неком
правцу супротном од оног који нам ове слике приказују
као неизбежан и једино могућ? Величковић нам на својим сликама за то не даје никакав видљив повод. Он остаје доследан својој апокалиптичкој визији. Његова Божанствена комедија има само први део. „Оставите сваку наду
ви који улазите.“
6.
Повратак у подрум
Једна од кључних слика из ране фазе Величковићевог
сликарства је „Подрум“, из 1959. године. Та слика би могла бити резултат најранијег Величковићевог искуства, то
јест могла би представљати неки од оних подрума у које
смо силазили за време бомбардовања током Другог светског рата. Та слика показује суморан подрумски простор
у коме чкиљава сијалица обасјава – или, прегорела, не
обасјава – мрачне плесниве зидове, неки празан рам, празан кавез, пса који лежи пред неком зделом на поду, и неки део одеће обешен о клин.
Шта је човек видео кад је изашао из тог подрума?
Видео је опустошену и спаљену земљу, пожар далеко
на хоризонту, распећа и вешала, куке и сенке кука, жице и
сајле, омче, клопке и замке, видео је како се у ректум неког обезглављеног човека који однекуд пада устремљује
репати пацов, и како у трбух другог човека, који такође
однекуд пада, главачке улеће нека псина; видео је голе
људске лешеве са откинутим удовима, лешеве обешене
наглавце, пацова обешеног за реп, човека који бежи пред
најездом гавранова, паса и пацова, гавранове који слећу
на распећа и вешала, и који се, у јатима, устремљују на голо и немоћно људско месо. И видео је како изнад свега
тога изгрева „црно сунце“.
Да ли, после свега што је видео, човек може једино да
пожели да се врати у онај плесниви подрум, као у последње уточиште?
Да ли ће се и у том подруму, у том последњем уточишту, онај пас који лежи пред неком зделом, пренути, пробудити се, порасти, и бацити се на њега, са свим својим
зверским бесом и снагом?
Каталог изложбе слика, цртежа, колажа и скулптура Владимира Величковића, Галерија САНУ, 2013.
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ПРОЗА
Соња Атанасијевић

ПРИЧА О ЦИПЕЛАМА
К

ако је трамвај зао кре нуо у Бу ле вар Милу ти на Ми ланковића, тако је сунчева светлост испунила читаву њего ву унутрашњост. Две же не у мом не посред ном
окружењу потражише у ташни наочаре за сунце. Моје су
већ биле на мом но су. Након прет ходног да на, ка да је
снажна ко шава рашче шљава ла све градске повр ши, од
травњака и река, до заосталих бара по парковима, јутро
је једноставно било дивно, без дашка ветра, небо потпуно ведро.
Док је трамвај клизио шинама, лагано успоравајући
према наредном стајалишту, поглед ми паде на игралиште испред једне зграде на коме је неколико ознојених
младића играло кошарку, на напупело дрвеће и блиставозелену траву, на шеталиште којим пролази једна млада мајка гурајући дечја колица, затим на велику продавницу играчака за кућне љубимце за чији кров је причвршће на џи нов ска фи гу ра дал ма тин ца ко ји у зу би ма др жи кост. Не мо жеш да не по ми слиш да је овај свет са свим удобно место за живот.
И онда ми у видно поље доспе једна клупа поред шеталишта и три људске фигуре око ње, заправо, једна лежи
на клупи, док јој млада жена једном руком држи подигнуте ноге у потколеницама, а другом је шамара. Трећа фигура је мушкарац који дотрчава преко травњака до њих и
вади мобилни телефон из јакне. Покрети су им упадљиво
убрзани у односу на околне људе, омамљене сунцем. Још
успех да видим лице младе жене како се на тренутак грчи
и, главе забачене ка небу, испушта из уста нешто што је
могло бити врисак, али за мене је све бешумно, климатизована кабина трамваја је херметички затворена, ми смо
путујући вакуум, и звучно изолован од остатка света, и
баш зато што се призор одвија потпуно нечујно и брзо,
што ће ми сваког часа нестати из видокруга, делује нестварно, за разлику од свега осталог што га окружује –
али и зато што је неочекиван. Природно је да у пријатној
опуштености, разгаљен градским призорима, по једном
тако лепом дану, подсвесно сматраш да се ништа лоше и
не може десити, а онда наједном спазиш на клупи жену
или мушкарца у бесвести, још увек и не знам ког је рода
људска прилика без свести, јер ми мушкарац који телефонира делимично заклања фигуру на клупи.
Али, ето, ипак може. То је онај злокобни рад статистике. И по лепом дану људи морају да пате и нестају, и
по лепом дану по неког дође бездушна статистика и покупи га.
Спазих на травњаку, одмах по ред клупе, и тор бу за
про давницу, пра зну, ве ро ват но припа да оне све шће ној
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људској фигури. И онда, у последњи кадар доступан мојим очима, пре него што ће трамвај клизнути још даље,
доспеше само још уздигнута стопала жене, која је лежала. Сад ми већ постаде јасно да је жена, јер су ципеле биле женске.
Е, о тим ципелама је ова прича. Не зато што су дирљиво гледале у небо, не зато што су се сјактиле на сунцу
и наводиле на помисао да их је жена тог јутра, као и сваког претход ног, бри жно углан ца ла. Не за то што су откривале отоке изнад глежњева. Не зато што су спокојно
лебделе над клупом, потпуно непомичне. Не зато што су
та ко не покретне и не ме би ле жи вље и причљи ви је од
сваког другог детаља из мог видокруга. Не зато што су
такве висеће изгледале преварено, јер им намена није да
висе над некаквом клупом у парку, већ да носе стопала,
тог јутра вероватно до продавнице, о чему је сведочила
празна торба од карираног платна, на травњаку.
Већ за то што су то ци пе ле толи ко обичне, толи ко
при сутне, толи ко сва ки да шње, да де лу ју за стра шујуће
позна то и бли ско. Плитке цр не ци пе ле од коже, и то
природне коже, јер је вештачка дошла касније и одмах
се помодно латила новијих модела, овакав модел јој није био занимљив. Зато су ово сигурно ципеле од природне коже, ве роватно те ле ће, модел ка кав се ви ђа ба рем
пола века, можда и дуже, са заобљеним врхом који природно прати закривљену линију врхова прстију, без икаквих детаља, модел у којима стопала више делују одевена него обувена, као њихов придродни наставак, једино
одступање од анатомије стопала, које су себи дозволиле,
јесте нижа дебља потпетица, не четвртаста, већ у облику ква дра, ви си не око че ти ри цен ти ме тра. Модел који
вероватно потиче од класичних салонки, којима је одузето мало од финоће заобљености врха, као и вечерњи
шарм, скра ће на и поја ча на потпе ти ца, па ти ни ра на нежност која је прешла у благост, ускраћене боје и додељена искључиво црна, а ко зна, можда је било и обрнуто,
можда су баш оне претеча салонки које према њима изгледају као шмизле. Јер то су озбиљне ципеле. То је оно
што ти прво падне на памет када их погледаш, озбиљне,
једноставне црне ципеле које носе стопала већ помало
уморна од живота. Модел који је одолео свим фантазијама моде, и у који ускачу генерације средовечних жена,
пошто на пу сте све мод не аван ту ре, с танким игла стим
потпе ти ца ма, шпи ца стим вр хови ма, ка и ши ћи ма око
зглоба, шналама, ружама на врховима, модел који чува
њихово достојанство нудећи им минимум елеганције којим пркосе старењу, никако не би да уђу у дубоке равне

ципеле, које би им додуше биле удобније, али које ће им
појести и то мало женствености што им је преостало, не
пристају им ни балетанке с танким ђоном, јер у њима делују здепасто, а још мање патике, нека луда баба у патикама, рећи ће тинејџери, тако да се у таквим ципелама
виђају свакакве ноге, и оне танке, и средње, и дебеле, чак
и кипуће, које у њима делују напаћено, и још сукња дужи не до средине ли ста ко ја мо жда пре крива на бре кле
вене у потколеницама, и обавезни унихоп у боји коже,
евентуално црни, ако је жена у жалости. Миран, сведени, кротки модел прикладан и за онај свет, универзални
модел, тако рећи. Ко зна ко лико пари таквих ци пе ла је
већ отпуто вало са упо ко је ним власница ма, за шетњу
плаветним стазама. Нико ваљда кад куцне час за небеске
кофере не посеже за ципелама у вриштећим бојама, са
шљокицама и шти кле тина ма. Не иде. Не приста ју за
шетњу небом.
Трамвај се заустави на станици, али призор више није био у мом видокругу. Међутим, ципеле наставише да
лебде пред мојим очима, везујући ме за жену још снажније, те осетих сасвим јасну стрепњу за њен живот, и на
тренутак помислих да сам била сведок њене смрти, и да
је њена душа сада још ближе мени, можда лебди над кровом трамваја који и даље мирно клизи булеваром, не слутећи шта се дешава, док она покушава да уђе, и сама разгаљена мартовским сунцем, можда с намером да ми заврши своју причу о животу, за којим већ не жали, јер сада види како је смрт... пространа, у ствари, бескрајна, и
како је живот спрам ње – ситница, само улазница у њено
Друштво. Зашто баш мени да исприча животну причу?
Зато што сам, заједно с још само двоје људи, била сведок
њеног ослобађања, те смо од тог трена у вези, а везе треба неговати, сматра душа над кровом црвеног трамваја,
док посматра свет из птичје перспективе, чудећи се колико град изгледа другачије, те сигурно неће одолети и
да не одлети до гротескног крова продавнице играчака
за кућне љубимце, и узјаше пластичног далматинца величине магарца. Јер, кад искључиш сва осећања – живот
и смрт изгледају само као лице и наличје једне велике
Шале.
А онда трамвај заокрену улево, поново се нађосмо у
сенци, те и моје мисли променише и боју и смер. Помислих да се жена ипак освестила и да је хитна помоћ већ
стигла, одвешће је у болницу, измериће јој притисак, даће јој савете, преписаће терапију, а онда ће се све троје,
раздрагани – могли су то бити мајка, кћер и њен муж –
вратити кући. Мушкарац ће приставити кафу, док њих
две чавр љају на тро се ду, држе ћи се за ру ке, усхи ће не,
баш као да су упра во ума кле ве ли кој не по го ди, не што
касније мушкарац ће подгрејати ручак који је његова ташта тог јутра скувала, пре него што је кренула у продавницу и онесвестила се. И, ено, у стан утрчавају две унуке... Али, не можемо даље. Ово је прича о ципелама.

Eзра Паунд

ПАН ЈЕ МРТАВ
Пан је мртав! Умро је велики Пан
Погните главе, ах девојке све,
И венац му исплетите.
Увеле су све трске,
Из лишћа нестао жар;
Како да сплетемо венац,
Скупимо биље за дар?
То не могу рећи, даме.
Смрт је увек била неотесана.
То не могу рећи, даме.
Како би разум показати могла,
Када је однела нашега Бога
У тако пусто годишње доба?
С енглеског превео Никола Живановић
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ПОЕЗИЈА
Емануел Литвиноф

О ЈЕДНОЈ СКАНДАЛ ПЕСМИ
Т. С. ЕЛИОТУ
Узвишеност ти пристаје. Сада, када је камен ударио,
твој млади злобни глас што је сламао лепоту,
плута усред тамјана и пророкује
као да бог
на Расел Скверу беседи и удостојава,
горе, у свечаној катедрали ваздуха,
свете октаве милионима радио станица.
Ја нисам прихваћен у твојој парохији.
Блајштајн је мој рођак, и делим
једноћелијску слуз Шајлока, страницу
у Штурмеру и, испод градова,
положај нешто нижи од пацова.
Крв у шахтовима. Комадићи нашег меса
плутају са прљавштином по Висли.
Држао си проповед, али то не беше ово.
Чинило се онда да је твој глас
удаљен, пева о некој другој реци
и о позлаћеним олупинама принчева, само
зарад пропасти Времена. Тешко је клечати,
кад су колена укочена.
Али лондонски семитско-руски резерват, рећи ћеш,
небеса нису у нашим гласовима.
Акценат је, признајем, тек људски,
док прича о страсти с малим словом,
и о уплаканој удовици, не жалећи цркву,
већ жену која зури у бесполно море,
јер брод се неће вратити,
и плодови неће запевати у воћњацима.
Ипак, шетајући с Коеном, када је сунце експлодирало,
а тама нам загушила ноздрве,
и када је дим што се надвија над Треблинком
смрдео од тињања дечијег пепела,
помислио сам какву би љутиту песму,
ти написао од свега тога, сажаливши се.
Али твоје око је телескоп
који скенира звездана кола,
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тражећи Добро и Апсолутно зло,
и током ручка, пробирљиво се одвраћаш
од меснатих носева, како би медитирао о ножу
што се уврће међу изнутрицама шпагета.
Треба ли да кажем да није то језа од узвишености,
већ кикот иза заклона историје,
лукаве речи и хладно срце,
и крвави отисци стопала по континенту?
Нека твоје речи
лако корачају по овој земљи Европе,
да се кости мог народа не побуне.
С енглеског превео Владимир Стојнић
Белешка преводиоца
Емануел Литвиноф (Emanuel Litvinoff, 1915-2011) је јеврејско-британски писац и активиста. Писао је песме, романе, приповетке, есеје и драме. Поред фаме коју је изазвао
песмом Т. С. Елиоту, Литвиноф је најпознатији по аутобиографско-есејистичкој књизи Путовање по малој планети
(Journey Through a Small Planet, 1972) која тематизује живот у јеврејској четврти на лондонском Ист Енду. Песму Т.
С. Елиоту, којом је скренуо пажњу на себе, Литвиноф је
јавно прочитао у фебруару 1951. године, на читању које је
одржано у лондонском Институту за савремену уметност. Овом извођењу присуствовао је и сам Елиот, у друштву пријатеља, песника Стивена Спендера. Иронична, на
моменте цинична песма којом Литвиноф оптужује Елиота
за антисемитизам изазвала је негодовање, а затим и комешање и пометњу у публици. У одбрану нобеловца стао је
Спендер, док је сам Елиот, скрушено похвалио песму која
му је посвећена и коју је управо чуо.
Песма директно реферише на Елиотову песму из 1920,
Барбенк са бедекером, Блајштајн са цигаром која садржи
нескривене антисемитске поруке. Конкретни повод за настанак песме Т. С. Елиоту била је чињеница да је песму
Барбенк са бедекером, Блајштајн са цигаром Елиот уврстио
у своје Сабране песме које су објављене 1948, исте године
када је добио Нобелову награду за књижевност. Литвиноф,
који се по сопственим речима увек дивио Елиоту као песнику, није могао да му опрости што спорну песму није изоставио из Сабраних песама, објављених непосредно након

Другог светског рата, када су светску јавност потресале тек
откривене чињенице о зверствима почињеним над Јеврејима током рата. За Литвинофа, предратна и поратна нетрпељивост према Јеврејима напросто нису могле бити иста
појава.
Елиотов рани антисемитизам, кога се он касније одрицао, предмет је бројних текстова, насталих на таласу афирмације студија културе, а можда најпознатија таква студија
је она коју је објавио Ентони Џулијус (Anthony Julius), а која носи назив Т. С. Елиот, антисемитизам и књижевна
форма (T. S. Eliot, Anti-Semitism, and Literary Form, 1996).
Кратак, али информативан текст о антисемитизму код Елиота, и његовом односу према нацизму, написао је Андрија
Матић, а објавио новосадски часопис Поља. Тај текст ми је,
на првом месту и скренуо пажњу на Емануела Литвинофа, а
може се прочитати на интернет страници овог часописа, на
адреси http://polja.rs/polja446/446-20.htm.

Када сам превео песму Емануела Литвинофа, учинило
ми се да је нека врста неправде представити овог аутора
искључиво кроз скандал-песму која га одређује у односу
према знатно плоднијем, познатијем и признатијем песнику. Представити га, дакле, искључиво у односу према некоме, кроз наличје оног Другог. Пожелео сам стога да откријем и друге песме Емануела Литвинофа, и потом их преведем, уколико проценим да то завређују. Међутим, Литвиноф је објавио свега три, релативно незапажене збирке песама, последњу пре равно четрдесет година, и данас је веома тешко доћи до његове поезије. Нисам дакле добио прилику да откријем какав је песник био Литвиноф, и да ли је
и у другим песмама поновио харизму песме Т. С .Елиоту.
Мојој жељи симболички је одговорено да често не постојимо на месту на којем се не можемо одредити у односу на
Друге, односно на којем смо присутни сами по себи.
Такво место указује се као не-место, као утопија.
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.147–149
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ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ

KАКАВ ЖИВОТ, ТАКВА ПЕСМА
Са Слободаном Зубановићем разговарао Милета Аћимовић Ивков

Ево нас сред топле, зреле јесени 2013. године. Одавде
се види пространи, равни Срем, са фрушким брдом у
даљини. Тамо је сада и Слободан Зубановић, песник
по превасходству који у том окриљу и вина прави. У
његовом се животу и поезији здружују песма и вино,
због тога нас и занима каква је била овогодишња
берба?
Морам на ово, мало приватно, питање одговорити
истином која није замућена киселим талогом. Наиме,
нисам никакав, а нисам ни у годинама за то, виноградар, какав би се утисак стекао, оданде, одакле се Фрушка та ко ле по пла ви, већ по дру мар ко ји се тру ди да
стекне искуство у време када таква сазнања, како вели
Захарије Орфелин, треба трошити пажљивом мером.
Купујем, дакле, грожђе на кванташу, или добављам из
Дренове, или околине Трстеника, од године до године,
зависи од рода, две, три сорте обично вранац и прокупац, или фран ков ка, и он да му љам, це дим, ота чем и
претачем, једне сезоне овако, друге онако, увек бежећи од тога да од „бољег грожђа правим горе вино“. Сагни те се, ле по, сад, да вам у уво на спем исти ну – не
смем наглас јер одјек имају празна бурад: није све у вину, реч је спас. A што се књижевне бербе тиче, штампана је, у издању „Архипелага“ књига мојих последњих
песама с једном старом. Она започиње песмом „Освит
или опет јутро“ и омаж је песми „Опет јутро“ објављеној у књизи Купатило, пре тачно четрдесет година, у
из да вач кој ку ћи „Про све та“ од ко је су, да нас, оста ли
само патрљци.
Стваралачки принос је, судећи по новој књизи песама Требало би то да прочиташ, био добар. Веома добар. У песмама које ту књигу чине видно је да сте се
вратили темама градског живота и затвореној
форми катрена. У књизи Сонети са села (2009) изненадили сте нас тематским избором, а сада се, ево,
враћате темама и формама којима је ваше песништво давно овладало и кроз које се вредносно потврдило. Шта ви о томе можете да кажете?
Нисам ја никуд одлазио па да бих се морао враћати, иако је моја поезија стално у покрету, у ходу, састављена од погледа, од слика што ме прате, или ми се непрекидно враћају, терајући ме да их на папир ставим.
Нису то некакви, документарни, детаљи већ делићи из
живота једнако свима познати. Они постају, као стихови, опис сагласан говору. Можда би било прецизније да кажем како увек тражим боље окружење у којем
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би лично искуство било пренесено у стихове. Још нешто, да не заборавим; терор вербализма, многозначности, једне, рекао бих, немоћи речи, одувек оптерећује
поезију. Волео бих да у ово време технологије, глобали за ци је, мо ји сти хо ви бу ду сли ке, сним ци, и да, на
крају крајева и песма, читава, не бежи од тога, без обзи ра на те мат ски из бор. Ка трен је са мо фо то граф ски
апарат. Опчињава, дакле, могућност да стих буде оно
што је слика у фотографском апарату, а да задржи све
своје особине.
У песме сте најчешће уводили призоре из свакодневног живота, „фундус свакидашњи“. Шта је то што
налазите да је у њима за песму?
Дозволите да кажем, то сам и више пута чинио, да је
мој занат писање стихова и да се бави, на неки начин,
не и искључиво, истраживањем свакодневног живота.
Свакодневица, поред тривијалности и монотоности
ипак нуди милијарду моћних ситница за, назовимо то
тако, песничку робу.
У новије време, у коме има више песника него читалаца, остварио се налог песника да ће поезију сви писати. Исто тако, остварује се и други, да се све може опевати. Кад томе додамо уврежено мишљење да писање
песама утиче на писање о песмама, добијамо један, не
бих рекао, вашарски конгломерат са свим призорама из
свакодневног фундуса. А призори су судбине у неком
облику. С друге стране ствари и песме су непомирљиви. И сад, мене интересује та веза, више намера, да ли
да се напише песма, или да се само запамти слика. Задовољан сам када осетим да најбаналнија сенка неког
призора, ствари, лика или догађаја, почне да ми диктира истину о себи. Тада ме не занима да ли ће неко хтети
да резултат мог писања схвати као песму било ког квалитета.
Русоовски усамљени шетач честа је фигура ваших
новијих песама. Он је носилац доминантне перспективе из које се, као кроз око лутајуће камере, у вишеструкој експозицији јасније виде и проничу слике
и обличја живота. „Један поглед добија свој двоглед“,
кажете у почетној песми „Освит или опет јутро“.
Ако је томе веровати, онда се из тог доњег ракурса:
(„Већ дуго посматрам с кеја“ у песми „Дунав зими“)
јасније виде и лакше разумевају основе и суштина
живота и света. Њихове вредности и смисао. Је ли
баш тако?

ЗУБИНА УЛИЦА
Јутрос си добио улицу,
jавише пријатељи SMS-ом.
Бријао сам се – по лицу
црвена линија потече.
У празним улицама успевао сам
да нађем оно што узалуд
тражих по свету; данас знам,
нигде нема такве празнине.
Једни јако мрзе, а други воле.
Нема више споредних улица
где истине – исто боле,
и у ходу расту до бујица.
И шума нема, оног што личи
на тишине заувек отишлих.
Случајност постаје спона,
између данашњих и бивших.
Улица није склониште од града,
сигурност заклона само открива,
држећи се скромних надокнада:
мало сира, брашна или уља.
А Зуба је певао, нек кише лију.
Све погрешно биће исправљено.
У твој живот уденуо сам поезију,
па ти сад види шта ћеш.

Зашто да не? Лагани ход ради одмора и разоноде,
променада преко углачаних скалинада, скитња као тумарање по споредним улицама, јурњава за пропуштеним трамвајима, вијање за неким листом занетим ветром, не личе ли на ону, суштинску, нужност да се напише песма? Да се другом пренесе оно што смо видели,
да их уверимо, подсетимо, да су и они то исто гледали,
па да кажу, гле, овај је написао песму о оном или овом,
јесте, како смо само на то заборавили. Песницима је
препуштено да скитају; у тој скитњи они упорно, хиљадама година, покушавају да кажу оно што мисле. Заиста се, без обзира на ракурс, може доказати шта се мислило, из простог разлога – не памти се биће, него што
је било.
У изграђивању песама често сте активирали неки
литерарни предложак, подтекст. У новој књизи тако, кроз отворене и затворене цитате, алузије и реминисценције, запажамо и то како се за основу узимају песме из наше књижевне традиције („Долап“
Милана Ракића, потом стихови Милоша Црњанског, Владислава Петковића Диса, Јована Христи-

ћа), али и стране, светске књижевне баштине (стихови Езре Паунда и Константина Кавафија на пример). Да ли је такав стваралачки однос израз елиотовске самосвести у схватању традиције, или неке
друге, другачије усмерене потребе да се она активира, учини предметом песме?
Сум њам у то да се је дан оби чај, адет, би ло ка ко
усмерен, може учинити предметом песме. Од песме се
тражи, не од песника, ујевићевски прецизан став – да
буде нова, уз, или упркос патетичног сазнања – старог
пра ви ла: об но ви ти се или умре ти. И ето тра ди ци је.
Традиција јесте један од важнијих елемената песничког стварања. Код нас не мањка осећање да „повремено зажалимо због њеног одсуства“ из простог разлога
што је наши песници имитирају, не обраћајући претера ну па жњу на ње ну (зло)упо тре бу. Устро ји ли су се
надзорници традиције, њени ситнокорисници који је
ви де у бу квал ном об ли ку, пре пу ште ну днев но-по ли тичким и квази-књижевним потребама. Они, у најмању руку, појевтињују поезију. Како је песници користе
и шта је она за појединца, једно је питање, а сасвим
друго комуникација песника са друштвом, или поКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.147–149
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тре ба дру штва за пе сни ци ма. И пр во и дру го
обезбеђује јој атрибуте креативности али, подвлачим, са мо под усло ви ма упо тре бе са да шњо сти, не ћу
рећи свакодневице.
Истина, ваш стваралачки однос према темама и
вредностима традиције често је двозначан: полемичан, критички, ироничан или, барем, сатиричан и
ведро хуморан. У сваком сличају искошен и донекле
субверзиван, тако да читалац, а и тумач, могу бити у недоумици. Ујасните им ваш став и однос, ваш
стваралачки поступак. Шта чините са наслеђем?
Покушаћу да, како кажете, ујасним, онима који би
требало да прочитају или објасне штагод око мојих песама, мој „став и однос“, једном причом Црњанског о
његовим сусретима са Шантићем, у Мостару. Каже да
му песник личиo на остарелог бега који није продао
очеву кућу. Ја сам, вели Црњански, продао очеву кућу.
Кад ту кратку сторију о буквалном наслеђу пренесем на
терен поезије, могу да кажем да се трудим већ од прве
објављене књиге да не изневерим наслеђе, да не продам
очево имање. Шта сам наследио то се можда и види. Тамо где се учини да нешто морам подупрети то учиним,
кречим редовно, не џабе, и понешто, ситно, дозидам.
Мислим да смо се разумели.
Ка да се са свим па жљи во про чи та ју пе сме из ва ше
нове књиге, у њима је наглашен и тон извесне резигнације, барем горчине и неке теже меланхолије. Не
оспокојавају и не теше песме. „Мани се читања песама и песника“, кажете у једној песми, док у једној
инверзној слици „Распукли крчаг бежи од воде.“, а и
сам „видик је смањен на две воде“. У свету ваше новије поезије тако се, значењски заоштрено, сужавају пер спек ти ве, за мра чу је хо ри зонт и ра зи ла зе
утвр ђе ни и ак ту ел ни сми сао, озна ка и озна че но...
А, ипак, у јед ној пе сми ка же те да „реч је спас“, а у
другој, пак, да „Језик пружи утеху пре него песма.“.
Како се онда, уз помоћ тих контрастних, па и пара доксал них, сли ка и ис ка за, мо же пој ми ти, об ја сни ти и ис ку пи ти наш жи вот и ме сто по е зи је у
њему?
Наводите стихове извучене из контекста; из песама
„Место за рекламу“ и „Нестанак са постамента“. У првој реч је о обрачуну са флајерима који затрпавају поштанско сандуче, у другој се „пева“ о нестанку бронзане фигуре дечака са споменика на Чукур чесми. Не разумем како се у њима замрачују хоризонти и разилази
смисао, а слажем се да не оспокојавају. И не личе ми на
неку напуштену драгу која очекује нечији загрљај. Без
горчине или са њом, без меланхолије али с тежим обликом лирике. Какав живот, таква песма. На крају крајева, свако другачије доживљава земно бивање. Ја, као
песму, казну и испаштање, помоћу којих, заслужујем
све што имам или желим.
Читаву деценију сте уређивали „Књижевни магазин“. Имате о томе и песму „Одлазак из магацина“.
А у њој се на аутобиографској подлози чита да је
тај одлазак донео олакшање и подстицај. Каква искуства, увиде и сазнања носите из тог доба и рада?
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ОДЛАЗАК ИЗ МАГАЦИНА
Пре доста година нађох ухлебље
у магацину, где су се газде мењале
сваке године, плате сликовито мале
али задовољство, необично, велико.
Разбрајао сам робицу у кутије,
чешће него до тада и далеко боље.
Штавише, и сам певах до миле воље,
не пазећи увек на распоред ствари.
Било је све сложено, цакум-пакум:
упознао сам све важне људе еснафа,
док се пило жешће или кувала кафа,
„пријатељи“, „патриоте“, „издајници“,
сваки се хвалио својим добром,
ласцивни од силног жртвовања.
У једнакости нема доброг мировања.
Једна идеја, ту, паде ми на ум –
склоних се, на време, под стари кров.
Нов додир да нађем са споном,
да видим како ветар размиче коров.
Све – у светлу – угледах новом:
лепе речи не вапе великим јатом.
Као, на пример, о оним „латицама
што личе на вагоне“ трамваја,
управо стиглог на празан плато.

Како је, и да ли је то утицалио на ваше стваралаштво?
Има већ неколико година како сам престао да се бавим уређивачким послом. Уживао сам у тој работи, као
и у оном, вишедеценијском, времену поведеном у редакцији часописа „Поезија“ и редакцији „Књижевних
новина“. Било је много драгоцених учитеља, сарадника
и сусрета, богме и наука. И ни мало лак задатак: живети
од књижевности. Кад покушам да саберем и одузмем,
чини ми се да нисам проћердао дане, да сам тамо оставио део лепог, креативног напора, не запостављајући
ни породицу ни себе. Могао сам вероватно, без замора,
радити и даље али сам, у једном часу, схватио да болно
место наше књижевности није, на пример, препознавање модерности, већ један геронтолошки став да не препознајемо младо и ново. Зато сам отишао – не у олакшању него у уверењу.
Шта сада радите? Шта очекујете? Чему се надате?
Уживам у раним јутрима, чекам нову годину,
надам се добром здрављу. Carpe diem.

ПОЕЗИЈА
Милош Кордић

ЛИСИЦЕ. ЗЕЦ
ЛИСИЦЕ. ЗЕЦ
Изненада, кад се томе најмање надамо, почиње
да се мрачи. Небу, од сјевера, нестаје бјелила,
тамне нијансе наранџастог настоје да се увуку
било гдје, само да остану. Док из бујади, над
путељком, искаче млади зец и трчи за оним
што ће и њему, уколико не побјегне, почети
да се мрачи. Ма колико да су му очи моћније
од наших да виде како то почиње, и да чује
зрео багрем како шушти у ушима вечерњих
лисица, које ми, лаки ловци на те, брзотрчеће,
којима ови, све смрачнији, ненадани тренуци
о глави раде, напето чекамо. У јужној стрми
топи се грумен жутог шећера који смо, прије
него што је почело да се јавља ово што нам је
мрачно, цмоктали. А за лисице нам је ионако
већ ноћ. Па ћемо за зецом, за младим, све брже.

ЈЕКО
Није шума сјећање па да нисмо у стању да је чувамо,
вели ми отац. Три стотине година он је виши од мене,
лежи у лишћу, с лицем моје мршаве сјенке у очима.
Плео је рудњаке, гулио лико са своје руке како бисмо
имали за да се оплетемо, мјерио удаљеност од седам
шума до оне шуме у коју смо кренули. Упрти торбу
с 25 килограма истратијеране пшенице, па се дозива
с брда на брдо, а воденица је далеко, брдо је високо.

Млин меље онолико колико је донио а ја толико ишао
за њим. Лијево су ноћ, кестеник. Десно, у јами, реже
вуци. Сједамо у своје дрво, да одморимо. Поред нас
пролази шума која одлази у другу шуму, она да буде
та друга шума. Да буде што даље до нас. Па се глас
вратио. Отац каже да је то јеко који ћемо, у сјећање
на шуму, морати, кад-тад, да чујемо, шуму да чувамо.
Јер све је само лист, дисај. У даљини је ноћ, и једно
свјетло. И Мјесец како се у нечуј ломи, крцка, сипи.

КУКУРУЗИ
Уз обалу жуте ријеке, у плавом пијеску, црном
муљу, из којих смо само у сну испирали злато
и оне само нама љубичасте боје седефа, чија су
нам зрнца, зраци, сипила, сипили кроз прсте,
између крупних и ситних каменова суњаша,
које је ту стварање Свијета нанијело, који су
сви свијет за све, и сваки су то за себе, стакле се
отворене ријечне шкољке, пет, шест цм дуге, три,
највише четири широке, у којима су се зачињала
нека црна, слузаста, мудра бића (налик на дагње),
у њима крупњала, и шкољке пукле, бића изашла,
некуд отишла, нестала, нешто их појело, и ситне
куће пужева, оне маће, чија та, која су живјела
у њима, никад нису дала да се виде гдје су сада,
и њих је зло вријеме нечијег свртња наше ријеке
однијело некуд, такође су у пијеску, у камењу,
те малецне наиме, док у Лукама шаше кукурузи
у наливању, жути као орање матице, с прољећа.

Много је више него што сам ја мислио да је он виши
од мене. Само кад би знао шта ће бити с гласом који
зове. Умио је да чува звијери од самих себе, а богме
и од нас. Забацује косу под шешир, скакуће, хтио би
да умре, а није питао мајку може ли. Не, није шума
сјећање, кажем. Отац кида паветину, плете ново дрво.
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ПРОЗА
Светлана Поровић Михајловић

НЕКА ТЕ, ЖЕНО!
С

ањам да сањам. И у том сну као да знам да је све само
сан. Свеједно, јасно га видим, мог оца, на белом коњу.
Уздржаним касом ујахује у Бихаћ. У будућност, у коју верује. Неупитно. Једва младић, колико је млад.

Прав у седлу, као да се уз висак тамо успео, снажно обујмио сарама коњске сапи; да белца у касу задржи. Можебити, препознаће га неки професор или когод од мештана,
па да не помисле да се неки обућарски син – за њихово
окрзно сећање, један потих, сиротави дечарац – напрасно
узгордио, сад у униформи победника.
А он, Звездан, тек одвргао од ждребета, с муком трпи
да не литне у галоп сваког трена. Отео би се, још како, али
коњаник вешто затеже и дизгине. Још чвршће кад осети да
га лева нога опет онако подслушкује.
Снег виси у ваздуху. Испод лужастог мелема, од трава
што им не зна свакој име, некмоли где је која узбрана, новембар бриди по удубљеном ожиљку на бутини. Неким чудом, куршум је заобишао кост.
Тукли су једни по другима. Ови из шуме, они са чистине, зашанчени на каменитој узвисини, само би се по које
раме или шлем назрели кроз блесак митраљеске паљбе.
Таман је на такву тачку звездасте светлости нациљао
мушицу на пушчаној цеви, а нова мрва зноја клизну му на
лице. Сунце упрло, не да погледу правац. Он журно скиде
капу са чела, још брже је утне у разрез на кошуљи, те искоракну. Да боље нанишани. Већ пође прстом да притисне
ороз, кад осети пламени сев по бутини. Истом му нестаде
тло под ногама.
Док је падао наузнак, обли га страх. Да умах погине, то
ратнику следује, можда с већом извесношћу но да ће сачекати мир. Шта ако преживи а ногу изгуби па, тако богаљаст, остане само терет и себи, и борби, и друговима?
Већ читав на земљи, као из јеке, чуо је како остатак рафала швићка по стаблу иза кога малочас би заклоњен.
Иверје му засу главу и прса. Над лишћем у крошњи – иста,
зеленомрка, бујно је шуштала и тамо, под кућом, уз поток –
небо се силно плавило пре него што сасвим изгуби свест.
Рањеник је био млад, травар године више и није бројао.
Рањену ногу спасио је младићу и за ход; само нек привија
мелем, још ће се у животу натрчати...
Ево га, сада, на белцу, промиче главном улицом.
Коју годину раније, бојажљиво ју је освајао први пут,
стрепњом збуњеног дечака из назовиварошице, оданде,
преко неколиких брда, још пуних ушију мајчиних суза и
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бриге, због неверице што јој сина шаљу у свет, да тамо у
књиге гледа.
Па што њега, најкроткијег и најпослушнијег?! Он јој је
десна рука, кад већ Бог хтеде да сви буду синови. Као да од
толиких слова и учења неко силно добро уопште може изаћи. Види она, и учитеља и хоџу, и попа види иако га не гледа – тур им кошчат а образи танки, ваљда од обиља и добре хране! Ето им њихове књиге, нека их оне о ручку засите, кад би тако наопако могло!
Колико и није знала, њено негодовање би улудо прича.
Муж је одлуку већ у речи ставио. Помогли му и хоџа и учитељ. И поп би, сигурно, да га је обућар питао. Како за занат
и све што се рукама дâ урадити, његов најстарији син још
боље је био створен за књигу, цела варош је то говорила.
Онда, најзад претури отац, после ноћи и дана спојених у један грумен истих, укруг преметаних вагања и премишљања – тако мора, па како буде.
Јер, под тим брдима, зубатих зима и лета која смлаче и
најгушћи хлад, међу људима – ваљда и од тих брда и таквог
времена – и самим, покадшто, не мало ћудљиво преким и
свадљивим, ретко када би се о нечем толико глава сагласило.
Кораком свикнуте скрушености, не одвећ наглашене али
јасне, саздане од мирног, беспитног пристајања на своје унапред скројено место, ко што се не пита откуд сунце зором
долази и куда нестаје у смирај, но, ипак, с неком сенком помаљајуће одлучности, што јој је, и мимо знања и свести, наговештајем бојила лице (да је имао ко с пажњом да доконава
разлике у њеном погледу), жена је ушла у радњу с дворишне
стране, носећи тацну. На њој је био један филџан, бакарни
судић с неколико коцки шећера и џезва из које се пушило.
– Само што сам је измлела, чуј како мирише – рекла је
прилазећи мужу, намерна да опет некако заподене своју
причу. – Одмори се мало. Није посо тица па ће отпрнути –
трудила се да му уђе у вољу. – Ко овај наш тић... Зар му ко
брани, нек чита – као шалом, прелазила је на ствар. – Велим, иста слова су и тамо и овде, што мора одлазити?
Повијених леђа, муж је у крилу ушивао ђон на некој ципели. Видела је да му не иде глатко, шило је двапут заредом
склизнуло низ луб. Ни по чему видно није одавао да је приметио њен додатак. Све тако окренут и нем, само је дохватио насут филџан, сркнуо два-три пута и вратио се послу.
Охрабрена његовим ћутањем, она седе на балу од кожâ па
крену у своје започето, још финије угађајући глас.
– Куд да нам оду такве руке од злата? Знаш колика ти је
одмена и кад не наредиш. Све је по кући шарафом притегао,

подмазао где је шкрипало, укуцао што се расклатило, угланцао потамнело, изоштрио отупело. Ма, нема ножа у кухињи
да није ко брус... Откад ти шегртује, радња се просветлила:
шило уз игле, восак уз конац, блокеји на једну, флекице на
другу страну, на лепку увек поклопац, четкице опране, ексери разврстани, филцеви по боји сложени. Свакој ствари се
сада зна место и поредак... И људи га воле. Што уме са сваким. Кад старији уђе у радњу, устао је и пре но што овај
одигне шаку од кваке. Лепо поздрави, понуди га да седне, па
сачека хоће ли тај разговор почети. Ако крене, пита га и за
нејач и за еспап, да овај осети како је запамтио све што су раније причали. Ако тај ћути, он чека, ама не надурен и без воље. Кад се тако исћуте, тек онда пита због чега је тај у радњу
ушао, спреман да одмах учини оно што од њега иште. Коликима је, из места, штогод прилепио или разгођено наместио,
да људи не дангубе од свог пута. Из посла ти одвади оволки
комад сваки дан... За књиге не знам, али за занат га, вала, бива. Каква пенџета само уме да стави. Кад би нужда притерала, безбели, ако не би знао и коња да поткује. Зар је то мало...
Откад је века и света, људи на друм не излазе боси. За њега,
не бринем, увек ће бити посла. Какав је, ни жена ни деца му
сутра неће оскудевати. Ако Бог да, да и ћерку добије, да доживим да женско повијам у својој кући... А ти би да оде.
– Нека те, жено...
Она пречу опомену у његовом гласу. Него, занета сопственим наумом, потхрањеним осећајем нарастајуће спремности да не одступи, разракољи се наврх бале, још боље утврђујући и ослонац и своје морање. Удахну као да ће наставити, но, пред саму реч, ипак застаде. Који секунд остаде у
миру, као да сустиже тек искрслу мисао.
Онда се љушну лево-десно, да се измигољи из дољице у
којој се малочас гнездила, упре шакама на балу, одиже се и
поцупну не би ли сасвим устала. Кад додирну дашчани патос, усправи се, назу папуче што су јој биле склизнуле са стопала, отре покупљено труње и кожне опиљке с димија, прикопча још једно дугме на прслуку и потврди прстима како
јој је шамија намештена уз лице. Задовољна провером,
климну главом – као што се неко одобравањем храбри да
крене у шта је пошао – те приђе да долије кафу у филџан.
Приближи га уз сам руб тацне и дотури коцку шећера поред... Ваљда јој то не би довољно него диже уздубљени комад пошире облице, на којој је све стајало, и подметну је још
ближе мужевљевом дохвату. Успут покупи лоптицу воска и
блокеј, што су малопре пали с његовог крила, и стави их на
тацну. Одижући се, виде да му је крагна кошуље добрано поврнута па, ем жуља, ем оставља место промаји. Благо повуче
згужвану тканину, размрси је и исправи, да је боље намести
под овратницу кожне кецеље коју је он носио док ради.
Чинило се да је, при том, на оном месту где не би кошуље, њен длан постојао који трен дуже него што је захтевала
започета радња. Чак као да тај длан хтеде и даље, уз врат, према коси. Али предомислио се тако хитро да, потом, ни највештије око не би лако тврдило бејаше ли тог хтења или не...
Већ сасвим усправљеној, дланови су јој сада мировали,
склопљени испод струка, један уз други привинути, као да
се теше. Тако и остаде, понад мужевљеве главе, ипак одмакнута који педаљ од њега. Тад настави:
– Шта нама фали што никуд одавле ниси мрдао? Алаху
шућур, имамо све што човеку треба. Кућа нам сува, ни голи нисмо, трпеза никад није празна. У мутваку и брашна, и

масла, и кромпира..., и сушена меса има, и суџука... Крава
на нашој ливади пасе. Не тамо на пашњаку, па да ти пô дана
треба да је вратиш, него ту доле, уз поток. Кад год усхтедне,
ето јој појила. Други троше чељад да им чува стоку, ми не
морамо. У десетину корака стигнем до ње, пуцнем је по слабини, ни двапут, и она пође. Очас, ето нас горе. Утерам је у
шталу, помузем, положим под њу... толико. Кад скинем кајмак с њеног млека, сир опет мастан... Дрвљаник, видиш колики је. И он ту, уз кокошињац. Цепанице се беле ко хлебови, суве и дебеле. Да зима сутра бане, до пролећа би издурали у топлом. И све сте то сами донели, исекли и послагали.
Вас двојица, ваше четири руке... Шта ћеш ти без њега?
Над крутом ципелом, већ приљут и због тврде коже
што му мимо мере одузима време, ни сам без недоумице
због одлуке која им је већ променила будућност, муж као
да је није слушао.
А чуо је. Баш сваку реч. Падале су на његове узбуњене
мисли као искре, да потпире већ одмакао пламен.
То све што јесте само њихова снага држи. Као да он не
зна... Свечери, у крстима уме да студи мада јесен честито и
није захватила. Прсти су му некако тврђи, очи наблизу несигурније, ноге понекад троме као да туђин њима хода. Још
до јуче, чини му се, од потока до куће могао је у трку. Сад
се уздува ако ли иоле оштрије хита... Ко још мирне душе
склања од себе одмену, шта је запела. Као да он не види...
И зна и гледа. Ни она више није иста. Тело јој се раскрупњало, дојке отежале, коса јој дошла тања, руке спорије, мада и даље не стају поваздан... Некад је и то било у радости. Само би га погледала, као од неког њиховог моКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.147–149
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рања, очешавши га димијама, наизглед случајно, док
за послом замиче низ двориште. Па кад чељад успава... Сад, и што би хтео да је милоштом огреје, његове руке
саме застају, неком чудном силом спутане, речи замру пре
но што из грла до уста дођу, поглед му падне а да јој до
очију и није стигао. Њено лице се утулило од ретког осмеха. Некад је умела запевати, онако, без видног повода и
разлога. Сад ради ћутећи, као да обвршава и дан и живот.
Све се испостило... У исте ноћи лежу, у иста јутра устају.
Исти посао их чека, а као да расте од јуче до сутра... Они за
друго не знају. Али, што сину да буде исто?...
У левој шаци – шило, у десној – закривљена игла с навоштеним концем; слева надесно, здесна налево, ритмично је
низао штеп, мислећи то своје ћутање. Само су повремени
цоктај и пригушено мумлање допирали из свинутих леђа.
Жена је слутила шта то може да значи али, овог пута,
није марила таман да се и то деси. Дубила је своје започето:
– Како ће браћа без њега, мислиш ли на то? Ко да их
брани од јачих? Пред ким да се стиде кад згреше? Мени и
узврате реч. Он кад им рекне, није ни трепно а већ је у ћутњи извршено, свеједно што му је нарав мека... Куда га од
нас шаљеш? Град је то! Свакаквих људи има. И оних жена,
колико хоћеш. Где ће у то чудо без игде икога. Она реченострина, што тобоже кирију неће – овде утањи глас, као када се старост опонаша – него само нешто сите за јачу храну
и додатна дрва за њега – па опет преметну тон у своје године – ионако ти је подаља својта. Пресешће нам њено неузимање, не била ја која сам. Туђа кост. Још друго колено,
пих. Кад своју децу није имала, баш ће се старати о мом сину. Мислиш, биће јој гост, а не слуга? Твоја рахметли мајка најбоље је за њу говорила. Од тврдичлука и злоће, најпосле јој се и душа искривила, баш као ноге што су и оквргавели прсти на рукама... Зар сам га за то рађала, да од ње и
тих жена пропадне?
– Нека, жено, нека...
– И ја велим: нека. Нека је и такав, танке трпње у неправди и пред грдњом накрај срца, што кажеш, сав на мене. Што ми га, онда, узимаш? Ма, твој је више но мој! Ликом сте исти, и у свему другом, као да не знаш. Ја сам га за
се свезала, велиш, а ко му име дозива чим отвори очи, но
ти? У души га носиш, признај... Ко не би кад је такав. Их,
колике би га мајке пожелеле за своје ћери. Већ сад се мераче, слушам ја, и овде и по селима, на све четири стране, а
дете се није ни обријало први пут... Немој га слати, дина ти,
још је рано. Ето, ни за шта те у животу више нећу молити,
па да ми задњи залогај треба... Бива, за њега марим више
но за осталу тројицу. Стотину да их имам, свак’ би ми био
ко једини!... Али... овај оком милује... Ко ти... некад...
Терала би жена тако, осокољена пристиглом снагом, да
усред њених последњих речи муж готово не ђипи. Још леђима окренут, као да је, наједном, ту пред њеним очима, почео
да кваса и расте. Она ципела, и шило и игла, па тацна, онај
грумен воска, блокеј, филџан и џезва, разлетеше се уоколо
куд које. Ни пали нису, он се обрну према њој и само је ошину погледом, у мŷку. Чуло се како тишина шкрипи.
Добро је познавала и тај фијук из ока и оно што може
бити после. Сместа заћута, устукну па шмугну кроз врата,
још тајац у радњи није ископнео.
Сутра су јој одвели сина за Бихаћ.
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Славомир Гвозденовић

КАД МЛИДИЈАХ УМРЕТИ
Када је у Темишвару граду над градовима
испод европских крљушти
Димитрије Пантић Тирол појурио за
Читалиштем
када је у тој рибници златној
круна пала и на нашу главу зрачећи
: аз буки вједи
напола луд отпола мрачан у лампи
у блаженству српских елегија
мимо свих лирских закона и темишварских
фрајли
зачуђених стихом и пламенитим чарапама
на књижевним вечерама у лавежу порцеланском
од ић и от ковитлаца плачан
извикивам и данас по замандаљеним
магистратима
два века у римама и очајању
твоје стопало из царских протокола

СУРОВО ПУТОВАЊЕ
сачувана је последња евидентирана белешка
о продаји „Четрнаест сунцокрета у вази“
Националној галерији у Лондону
породица Ван Гогових
продала је платно уклетог сликара
чувени музеји
острашћени колекционари
белосветске хуље
велико слободно тржиште
сви су у чуду
пред лудом вештином сликаревом
да лепоту поља
пренесе у бесконачност
бесконачност пресади у вазу
у душу света
скоро два века после
голорук
и босоноге душе
разоружан пред чопорима
несретан случај
чујем: зажмури видећеш таму богова
у свачијој глави и свакој латици

ПОВОДИ
Миодраг Раичевић

ХАЗАР У ПРОЛЕЋЕ
П

ролеће је једино годишње доба у које можеш да свратиш, седнеш, попијеш кафу, прочиташ новине... Једино годишње доба којим, некима попут мене, почиње tout le
jour. Нажалост, то је једино годишње доба из кога могу да
те избаце. И то му је, засад, једина мана.
Једног јутра, после кафе у Коларцу, побегосмо Брана и
ја у „Пролеће“. Свет се у „Коларцу“ избезобразио: седи свуда око нас – нико да викне пиће.
Схватиш, не без резигнације, да и стара добра времена
имају век трајања. Срећом, у „Пролеће“ можеш да дођеш
са зимом у костима али не и у срцу.
На улазним вратима, преко пристаклице, видим историјску сцену: Милорад Павић с новчаником у руци. Плаћа!
– Павића је лако збунити, само му тражи лову! – каже
Брана, који види исто што и ја. – Овакву прилику тешко да
ћеш убрзо имати.
– Милораде, бекријо, имаш ли хиљадарку? – питам га
на вратима „Пролећа“ која, кад су класици у питању, имају
двоструку намену – никад не можеш утврдити да ли улази
или излази. Зато су неки писци велики. Имају неухватљиве
мисли и намере за нас, обичне људе.
Павић ме погледа оним својим хазарским очима и рече:
– Не знам, Јашо. Стао ми мозак!
– Покушај да се сетиш – кажем као да се извињавам.
– Бих радо, али журим – каже Павић.
– А не стаје ти мозак док пишеш, а? – викнем за њим.
– Велико је питање кад ћеш га опет срести а да има пара
– каже Брана.
Оде човек с мојом ловом и не трепну. Схватих тада да
у овој држави нико никоме не мисли добро.
Шта да се ради, седнемо, поручимо...
Да би утешио и себе и мене, Брана каже:
– Потпуно га разумем. Павић даје све од себе у књижевности а од ње за узврат узима лову. Кад све што поседујеш
зарадиш на себи, лову дајеш само у крајњој нужди.
– Академик!
– Такви су академици. Просто ме чуди да си га и срео.
Академици не излазе из Академије ни кад је лепо време.
Није требало да му тражиш паре. Он ће сад да се секира
што ти није дао.
– Па што ми није дао?
– Зна он да ти не цениш новац. Да ти је дао, ти за пола
сата не би имао банке. Овако, имаш хиљадарку, додуше код
Павића. Макар ти је лова на сигурном – каже ми оним
уснама скотураним око цигарете.

Гледам га и мислим се да ли да му угасим пикавац у чаши или да се с њим потучем. Брана гледа пикавац у мојој
руци. Гледа и чека, па да почнемо. Али ја знам, ако га ударим и он ће мене. А кад мене неко удари, ја му то памтим
до краја живота.

Јаков Гробаров (рођен као Миладин Ковачевић, у Мостару 1938. године), песник, приповедач, боем.
Књиге: Одгонетка сна (песме, самиздат 1961), Ходочасник (песме, 1968), Фиока без броја (роман, 1973), У свлачионици итд... (приче, 1976), Враћам се одмах (приче, 1987)
Ближи се 2000 (песме, 1989), Од бога или ђавола (роман,
1990 (Ово је само преименован роман Фиока без броја) Моје најбоље приче (1991), Власник туђег разума (2001), Игра
десног бека (драма, 2004), Ожиљци за сва времена (приче,
2006), Коњ без јахача (песме, 2006 ), Прошлост је прошла
(аутобоемографија, 2008), Кафански бисери (2010), Ко је рекао: живели! (Кафански бисери II, 2011), Док сам био
жив (Кафански бисери III, 2013).
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ПОГЛЕДИ
Татјана Јанковић

ЉУБАВ И СМРТ: ПАРАЛЕЛЕ
Општа места у прози Јелене Ленголд

Дивна, добра, стара општа места,
Сан који се дуго нисмо усуђивали да сањамо...
„Општа места“, Ј. Христић

Љ

убав и смрт, две бескрајне паралеле, увек на истом растојању, ипак се, уверава нас геометрија, негде у бесконачности секу. Те две шине, примичу се једна другој, на
самом рубу видокруга, да би се улиле у исту тачку, коју
људско око види, а разум не прихвата. С једне стране је љубав, скуп најживотнијих тренутака у којима се потире време и досеже вечност, са друге смрт која, такође, води у безвремено, дакле, бесконачно. Место сусретања ова два егзистенцијална екстрема тешко је појмљиво, али управо се у
таквим просторима, изван логике, отвара нова димензија
у којој настаје уметност.
Ако бисмо, слој по слој, разодевали уметничка дела, почевши од пећинских цртежа, дошли бисмо до истог алефа,
места сустицања паралела. Да ли се икада људско биће бавило
другом темом осим љубави и смрти? И има ли, онда, општијег
места у књижевности, па и у животу, од љубави и смрти?
Ова тема се код Јелене Ленголд отвара пред читаоцем
већ од првог реда, чијим се ишчитавањем ступа на оне две
шине и незаустављиво креће ка хоризонту − непојмљивом
(општем) месту.
Опште место се везује за мисао која је, услед понављања, сасвим обезбојена и обесмишљена. Али, са друге стране, зар нису бајке пуне таквих свачијих, безброј пута виђених места? И зар им се баш због тога не враћамо? Јован
Христић је у песми „Општа места“ истакао њихов значај за
поезију, а ево шта о истом појму пише у роману Балтимор:
Наш живот је срочен од самих општих места, толико
да ми се гади. Литице, морска пространства,шуме пуне
сенки...
Пробајмо, онда, да замислимо живот без ових бајковитих места, шуму као скупину стабала без магије општости... Парадоксално, таква шума делује отуђено, као да јој
недостаје оно што је чини шумом.
Општа места постоје у нама, и ми постојимо у њима,
без обзира на све оквире постојања. Управо она чине да Јеленина поетика допире до италијанског, енглеског, бугарског и тако даље читаоца. Тако даље и у простору и у времену, јер су свепросторност и свевременост главна својства
општих места.
Све челичне утробе у којима се возимо (од возова до
авиона, не заобишавши лифтове) и живимо (од зграда до
соба), бројне улице, раскрснице и тргови (у сну и на јави) нека су од сталних места у Јелениној прози, у којој пише и ово:
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„Судећи по фотографијама, Грчка нема ниједан солитер, ниједан аутобус, ниједан тротоар, ниједан лифт или семафор или градску вреву у којој се намргођени људи сударају телима на задимљеним раскрсницама. А ја не умем да
напишем причу ако нема лифтова и раскрсница“. („Искушавање стрпљења, читаочевог а и шире“).
Све те конструкција које окружују савременог човека,
уједно га и ограђују као Кавафијеви зидови. Може ли прича да заживи у таквој сценографији, ако изостане емоција,
оно без чега Јелена, заправо, не уме да напише причу? Ето
улоге општих места у приповедању! Она су побуђивачи
осећања у забетонираном и асфалтираном читаоцу.
На кутијама у којима живимо и путујемо (и, све ређе,
осећамо!) постоје прозори на које Јелена не заборавља да
нас подсети. У њеној прози, место са којег често креће прича јесте та непропусна мембрана између бића и онога за
чим оно жуди. Без обзира на то шта се налази са које стране, шта је унутра, шта споља, жељено је подједнако изван
дохвата, болно изложено погледу и жудњи. Прозорима, као
списатељској фасцинацији или општем месту посвећена је
највећа пажња у причи са сном о кружној згради и нади да
ће се на једном од њених прозора појавити лице које доноси спас („Прозори“). Иза болничких прозора у „Слуху паучине“, на првом спрату плачу тек рођене бебе, на последњем
ћути марљива смрт, сви у истој згради, на истом растојању,
две вечите паралеле. У „Вашарском мађионичару“, љубавничка преданост описана је чекањем поред прозора.
У последњој Јелениној књизи, која по много чему представља језгро ленголдских тема, готово да нема приче без
прозора. „Искушавање стрпљења, читаочевог а и шире“
почиње поред прозора, Габријела у „Неприсутности“ чека
поред оног истог прозора у који Леонард свакодневно погледа возећи се на посао. У „Каменолому“ две пријатељице покрај прозора ослушкују дечје чарке које допиру споља. У „Одбројавању“, Марлена стоји пред прозором и гледа
у непостојећу даљину. Папирни авиони и неопходне ствари лете кроз прозор у „Пукотини“. У виду непропусне опне, прозор се најупечатљивије јавља у причама „Затворени
капци“ и „So long, Marianne“. Ако је љубав са једне стране
окна, са друге је смрт, и обрнуто. Тако прозорско стакло
постаје оно и између љубави и смрти, које их доводи у везу,
али их и болно раздваја.
Преплитање љубави и смрти најочигледније је присутно
у природи, где се гаси разум, а пале чула и инстикт. Иако Јеленина проза важи за урбану, природа је у њој присутна на
интензиван, симболичан начин. Биљке и животиње уобличавају слутње, страхове, неухватљива емотивна таласања („по-

слао сам поруку по биљкама“ – „Вашарски мађионичар“), подрхтавања нити распетих у детињству у „Слуху паучине“. У
„Слуху паучине“ јављају се гугутке у крошњама, веверице, јежеви, сове и славуји, птичја гнезда и осињак на врху крушке.
Инсекти, који у Јелениној прози имају важност Грегора Самсе, ту се појављују предвођени наоко безначајним мравима
(„колоне мрава што сатима и сатима дисциплиновано ходају
од једног до дугог камена“). Као и неке друге илузије из детињства, они ће од „ретко занимљивих ствари због којих вреди живети“ („Слух паучине“) прерасти у злослутна бића. Два
мрава на баштенској стази („Хладноћа“) бешумно доносе старост, један се неопажено и фатално увлачи у уво (Балтимор),
а неуништиво мноштво у дворишту Белог јоргована („Мравињак“) заправо је смрт нагомилана у купама мравињака.
Муве уносе живост (живот!) у замрле просторе прича
„Одбројавање“ и „Затворени капци“, у „Waiting for a breeze“ и „Клинац од два метра“. Бубе миле по каменим споменицима („Слух паучине“), указујући неуморним кретањем
и живом бојом (црвеном) да је живот присутан и на гробљу. У „Хладноћи“, захтевну улогу да ефектно заврши причу добија једна полусмрзнута буба као (заиста ефектна!)
метаморфоза старости.
Пси из Јеленине прозе углавном имају имена, због чега
добијају на упечатљивости. Пас Емил („Страх“) не успева
да припитоми главну јунакињу довољно да би се она одважила на прелазак из једног у други, подједнако могућ живот. Блеки („Не волим те“) чува породицу од „ванземаљског“ упада жене из прошлости. Смрт керуше Тарике („Затворени капци“) нарушава равнотежу између Кристине и
Коље, означивши крај детињства и затворивши капке према спољном свету.
Као безимена, општа бића, мачке „безвољно и лењо леже испод туја” („Слух паучине“) или су у дослуху са отуђе-

ном супругом („У хладном простору мртвих планета“). У
случају неприпитомљивог Лоле, мачор је пројекција брачног неверства („Лутања“).
У Јелениној прози и биљке говоре језиком симбола:
„Послао сам поруку по биљкама“ („Вашарски мађионичар“). Пузавица се злослутно успиње уз врат у још једној
причи у којој су љубав и смрт (смрт љубави!) неподношљиво близу („Love me tender“).
У пољу сунцокрета одвија се кратка представа о ограничењима („Умереност“), односно о животу у којем је мера свега задата као кретање сунцоликих цветова. Мада су у Кандинском присутни и руже, маслачак и боквица, најснажније се
осећа тешки мирис јоргована. Јоргован у Кандинском цвета у
две боје: у љубичастој, оличеној у кошуљи једне девојке („So
long, Marianne“) и у имену болнице Бели јоргован („Мравињак“). Боја љубичастог јоргована, у којој се мешају жива и
љубавна црвена и хладна и мртва плава, боја је жудње једне
девојке, уједно и идентитет овог безименог лика. Бели су старост и немоћ, утеха воде, сузе и смрт у „Мравињаку“.
Смрт је увек у близини и само љубав, која је увек негде
ту, паралелно уз смрт, може учинити да на неколико тренутака заборавимо на крајње одредиште. Где почиње једно, а завршава се друго немогуће је утврдити - сви љубавници се грле над зјапећим амбисом. Овај феномен најинтензивније је присутан у „Мравињаку“, где се лица љубави
и смрти хипнотишуће смењују.
У завршној причи Кандинског („Мања јава“), нараторка
затвара очи пожелевши да их отвори на тргу из сна, на који
никад није доспела. Трг, одакле се може кренути у било којем правцу, где се збирају сви путеви, па и она два паралелна, јесте опште место апсолутне слободе. Дивна, добра, стара општа места, ти делићи сна које препознајемо на
јави, једина су јава у којој препознајемо себе.
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.147–149

/33/

ПОВОДИ
Даница Оташевић

ЈЕДАН ПО ЈЕДАН, ОПУСТЕ НАМ КЊИГА
Трагом последњег портрета Владислава Петковића Диса

С

теван Бешевић, песник и сатиричар, мада 12 година
старији, био је искрени пријатељ са Владиславом Петковићем Дисом. Спојиле су их београдске године када је
Дис објавио прву збирку „Утопљене душе“ и изазвао
бројне полемике, осуде и револт Јована Скерлића, а Бешевић се са породицом тек доселио у српску престоницу.
Онда је дошао рат, повлачење војске и народа преко Албаније где су се у колони нашли двојица песника, Дис са
тројицом браће, а Стеван са синовима Николом и Петром. Обојици су жене и малолетна деца остали у поробљеној отаџбини. Стеван Бешевић (1868-1942) ће на Крфу преузети дужност уредника „Српских новина“ у којима је током 1916. и 1917.године објављено више Дисових
песама, говор у Пти Далу и други прилози, до некролога
песнику „Нирване“ и „Највећег јада“. Стеван је пријатељтво са Дисом пренето и на синове, па је Никола Бешевић
средином маја 1917. године, пред Дисово последње путовање без повратка, насликао у Риму неколико његових
портрета, од којих се најпознатији, карикатура у црном
тушу, димензија 17 са 19 центиметара, налази у власништву Уметничке галерије „Надежда Петровић“ у Чачку.
Иако је ова карикатура у песниковом завичају од 1971.године и више пута објављивана, њена историја разоткривена је, и шире разјашњена, тек ове године поводом обележавања јубиларне педесетогодишњице Дисових свечаности. Крунски докази били су вест у „Чачанском гласу“
од 28. маја 1971.о поклону удовице Алисе Бешевић Уметничкој галерији и монографија о животу и делу Николе
Бешевића, коју је 1998. године објавила сликарева кћерка
Иванка Бешевић-Борели под називом Радост боја. Мозаик о повезаности породице Бешевић са Дисом тек сада је
склопљен, а откривено је и више нових података из Дисовог живота.
Стеван Бешевић рођен је 1868. године у Сремској Митровици и по много чему је био мимо осталог света – привлачили су га књижевност, биологија, филозофија и техника. Лирски песник и сатиричар, који је пером и мачем
подривао моћну Аустро-угарску царевину, међу првима у
Европи израђивао је моделе авиона. Та страст имала је и
конкретне резултате, па је Бешевић по доласку у Београд
српској влади понудио своје моделе за израду аероплана.
Након женидбе са Олгом Питоњеф, Стеван се сели у
Сплит где су рођени синови Никола и Петар. У Далмацији уређује противаустријске новине „Врачу помагачу“ и
1893. године штампа ћирилицом родољубиву драму „Побратими“. Затим 1896. прелази са породицом у Загреб где
објављује на ћириличном писму књигу прозе Моји запи-
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сници и песме Од шале до сатире (1900). Написао је близу
хиљаду сатиричних песама против режима, социјалне неправде, а онда 1911.године, у освит слободе, долази у Београд, где добија посао преводиоца у Министарству иностраних послова.
Никола Бешевић (1892-1970) рано је показао таленат
за сликарство: у четрнаестој години објављивао је карикатуре у новинама, а већ у шеснаестој приредио је у Загребу
прву изложбу у Уметничкој школи коју је похађао. Као
најмлађи уметник учествовао је 1911. на Четвртој југословенској ликовној изложби у Београду коју је отворио краљ
Петар Први.Добија и стипендију за Академију али је напушта када је почео Први светски рат и пријављује се у Ђачки батаљон где у чину каплара учествује у борбама. У пролеће 1915. године разболео се од пегавог тифуса због чега
је привремено проглашен неспособним за војску. Отац
Стеван је у служби Пресбироа српске владе и са синовима
прелази Албанију, а жена са две кћерке остаје у Београду.
На Крфу Стеван уређује државне новине, Петар је распоређен у интендатуру у Солину, а Никола средином 1916.
године одлази у Рим на студије сликарства. На очеву молбу Никола је у августу у Риму угостио песника Милутина
Бојића, који је на Крфу са Стеваном делио у „једној соби
добро и зло, веселе и тужне часове“. Стеван живи од 120
динара месечно, спава на канабеу у канцеларији, храни се
којекако, како би сваки динар слао својима у Београд и сину за школовање.
Нешто касније Стеван ће сину препоручити да се „нађе“ песнику Владиславу Петковићу Дису који из Француске путује на Крф и задржава се у Риму. Дис је донео оцу
писмо и поклоне од сина: лулу, дуван и маказе. Из њихове
преписке сазнајемо да је песник од Николе позајмио 15 лира и дуг вратио Стевану увећан за 10 лира као награду, али
и да се у повретку опет неколико дана задржао у Риму. Никола се потом жалио својима како га Дис умало „није упропастио, јер је био склон боемији, лутању, пијанкама и пушењу“. Брат Петар је на ово писмо одговорио „ да нико никога не може упропастити ако он сам то не жели и неће да
се упропасти. Да ти ниси хтео ићи са Дисом и чинити му
по вољи, он те не би могао ухватити за руку и водити са собом“.
На овим дружењима млади Бешевић имао је времена
да упозна песника, проникне у његову душу и карактер,
па није изненађење што га је приликом последњег сусрета у мају 1917. тако верно насликао. Дис се на путу за
Крф, где је пошао да реши проблем са новцем који пријатељ, коме је то поверио, није слао породици у Београд, за-

С. Бешевић

ДИСУ

Док ти на дну лежиш у царству сирена,
И шкољка Тритона кроз бездане труби,
Ја размишљах ноћас украј морских стена,
О црном гласу твојој верној љуби.
А питаће опет: „Шта мој Влада ради?“
И чекаће с чежњом, шта ћу да јој јавим...
... Да ли да напишем: „Јадна сирочади,
Тата вечно спава под Егејом плавим.“
... И сад видим тужан, да то нећу моћи,
- Јер твој гроб је страшан, без крста над
главом –
... Сазнаће кад мину варке дуге ноћи:
И сва срца врисну, пробуђена јавом ...
Крф, 18. маја.
Сакупљене песме / Владислав Петковић
Dis, Београд, 1921.

држао у Риму у ишчекивању поласка пароброда. Никола
Бешевић је тада насликао неколико карикатура, које је заједно са писмима која су стизала из Београда, Солуна и са
Крфа чувао у коферчићу као реликвије до краја живота.
Удовица Алиса је у мају 1971.године, у време осмог Дисовог пролећа, а годину дана након сликареве смрти, даровала чачанској галерији један портрет који носи број 5 у
инвентарској књизи уметнина ове установе. Други, мање
познат, објавила је у монографији Радост боја Иванка
Борели.
Трагедија се догодила неколико дана касније, у зору 17.
маја 1917. године: немачка подморница торпедовала је са
два пројектила брод „Италију“ и скоро сви путници су нашли смрт у таласима Јонског мора. Међу утопљеним душама био је и песник Дис. Стеван Бешевић 1. јуна „тешка срца и уздржано јавља сину у Рим“.
„Драги мој Нико, на твоју карту од 20. маја у којој се
питаш да ли је стигао Дис и.т.д. ево ти кратак одговор. Сиромах Дис, неће више никада овамо стићи, већ ако га можда таласи Отранта не изнесу гдегод на наше обале. Ништа
ме даље не питај. Он се својих мука опростио, само тешко
његовој сиротињи (жени и двоје златне дечице) у Београду. Ја нећу имати храбрости да јавим његовој Тинки, кад
ми се опет обрати и запита за свога Диса“.
Само дан после вести о страдању путника на броду
„Италија“, 18. маја, Стеван Бешевић је написао песму „Ди-

су“ у којој оплакује пријатеља чији је гроб без крста над
главом, али и његову сирочад и верну љубу.
Шест ме се ци ка сни је Сте ван ће ја ви ти сину о још
једном губитку, губитку присног пријатеља са којим је
на Крфу провео многе лепе дане и часове. „Мислим да
си већ чуо за једну нашу нову и велику жалост, добри и
драги наш Милутин Бојић свршио је у солунској болници од запаљења плућне марамице, криза је већ била прошла али изгледа да се болест развила у тзв. галопирајућу туберкулозу. Један по један, један по један, опусте нам
књига“...
Овако би најкраће могла да гласи прича о последњем
Дисовом портрету, који је на необичан начин повезао три
генерације Бешевића са великим српским песником: Стевана, Николу и Иванку. Свако на свој начин оставио нам
је успомену на песника Диса, а Иванка Бешевић-Борели
сакупила је породичне реликвије и објавила их у монографији свога оца која је много више од тога, монографија једног времена и људи који су у њему живели. Она је
епопеја о солидарности и пријатељству, љубави за ближње, можда данас тешко разумљива и далека, нажалост.
То је споменик генерацији родољуба којој су част и отаџбина били на првом месту, коју најбоље дефинишу стихови Стевана Бешевиића: „Немам блага... не требам га / Благо су ми гусле, лира./ А Слободе да је више, / Ја бих
био пјесник мира...“
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ПРОЗА
Мирољуб Тодоровић

ФРКА У ГАЈБИ
(Шатро жваке)

ИМА ДА ИХ НЕМА
– Ма чуј! – испљунух радосно кад ми Мунгос рече шта
ћемо да
цепамо – одавно сам то чекао. Та багра ми се попела
на говеђу ногу. Посебно њихов газда, ошамарен по мозгу.
Не могу да смислим тог каракушљивка. Дркуни се и глупира около а базди ко да је рођен у клоњари.
Види! Он највећи фрајер у крајки, а његова клапа све
може?! Није него! Муда од лабуда!
Добро си то смислио. Једва чекам да их се решимо. Толико су нам масних послова покварили солећи туђу чорбу. Њиховим мутљавинама никад краја. Што смо се више
савијали, због мира у крају, они су бивали све гори. Свуда
су ишли ђоном. Сад је време да их средимо. Почистићемо
их док си реко бритва.
Има да их нема.

ФРКА У ГАЈБИ
Готивим ноћу да зујим градом. Бегиш се промени и
пролепша кад се упале светла.
Те вечери дуго сам ландрао. Кнез Мишова, Калиш, па
одем да ошацујем нови мост на Ади.
Вратим се касно у гајбу.
Чим сам отворио врата зентовах да нешто није у реду.
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Грозоморно је кандисало на каку и шорку.
Ништа нема шитичније од базда људских гована.
Уфурам у предсобље. Упалим светло. Смрад је долазио
из клоњаре. Ушибам тамо. Ршум. Из рупе на великом канализационом сулундару, од комшије, сливала се вода помешана са бозом и сраћком.

РУЧНИ РАД
Тоза Пекмез имао је једну загуљену кваку: волео је десанку шакић. Био је стидљив. Није му цветало код риба. У
њиховом друштву мењао је боју ко покварен семафор.
Омален патицврк, демонтиран ко несрећан случај.
Жене су га избегавале. То га је параноисало и чинило несрећним.
Жалио ми се да шета кожурицу готово сваки дан. Тај
ручни рад га је изнуривао. Упозоравао сам га да није
здраво да на тај начин пушта певцу крв.
– Пући ћеш – говорио сам му – иди у Босанску и плати
таксикуроломку. Боље то него да одлепиш.

ПОДГРЕЈАН ЛЕШ
Не готивим своју
приколицу, исповеда ми
се Пеђа Фикус. Затровала ми је живот. Ничим
није задовољна. Непрестано диже ватру, пржи,
псује. Маринка из уста
не вади. За све сам ја грбав. А она џондра, окешавила ко смрт на годишњем одмору.
У гајби пичвајз. Луфтерише се, опаљује глувку, неће да ради. Стално
чантра, тандрче, тупи зубе. Те ово, те оно. Као
други све имају а ми муда од лабуда.
Више се и не карамо. Дишем на шкрге. Мишко ми постао свилен. Не диже се. А и на кога ће? На подгрејан
леш?

АМБАЛАЖА
Волим да се упицаним. Рибе код човека прво зентују
амбалажу. Да би им одигравао све треба да буде под конац: капутишка, кошос, шујке. Мораш да будеш добро намонтиран. Тек онда те гледају у њушку и фарове. Џаба
ако си готивац и шармер. То је други падеж. По перју
процене колико лове имаш. Ако ошацују да ти је џеп дубок, нема бриге. Можеш да будеш ко подгрејан леш, ментол, буздован, све лова покрива.

ПУШТАО ЈЕ КРВИШ БУВЕ
Срећко Жутиловка волео је да се дружи. Радо је оверавао рођаке. Воли ћаге и урнебес журке. Иде и кад га вабе
и кад га не откидају. Барок-бирцуз му је други дом. Тамо
је увек у фазону, одушевљен ко куче у лифту.
Раја га је готивила. Слаткоречив. Умео је лепо да чешља језик. Његова жвака била је пуна слатких глагола.
Пуштао је и крвиш буве. Знао их је мали милион. Тиквара
га је добро служила. Кад би дао пун гас сипао би штосове
ко из рукава. Нарочито су му биле добре жваке о политичким буџосима. После његових прича цепали би смо се
ко шифонске гаће.

НИКОГ НИЈЕ ШАЦОВАЛА
Виђао сам, понекад, ту кајмак друслу на Бајлонију. Висока блондина, утегнута у ластекс џинсерице што су дарежљиво показивале њене заносне кривине.
Чинило се да ће јој гузови испасти из пантоса.
У руци је држала велики платнени торбуљак. У њему
никад нисам уђанио робу. Као да на пијацу није долазила
у куповину.
Никог није шацовала, нити базарила на тезгама. Високо уздигнуте мансарде прошишала би главном пијачном
џадом, мешајући фанфуљом, мамећи уздахе пијачних
мангаша.
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Дејан Вукићевић

ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ
2. АПРИЛ
Прошло је неколико недеља. А бол не стаје. И ноћас сам
га сањала. Шетали смо неким каменим степеницама, јара је
титрала, све време је брисао зној са врата, нисмо ништа говорили, или се барем не сећам.
Тешко је. Чини ми се и све теже. Као да никада неће
проћи. Као кад филм у колору лагано пређе у црно-бели. И
храна је, чак, бљутава.
Осећам и даље његово присуство. Чујем његов глас. Све
је тако бесмислено. То, да се више нећемо срести.
3. АПРИЛ
Сетила сам се да је у последње време често држао камеру
у рукама. Из кутије с хрпом касета извадила сам ону с најранијим датумом и пустила је. Стоји на тераси и снима колону
мрава која се испела до петог спрата. Онда је зумира све до
приземља, па је касније снима доле на земљи, прати је све до
паркинга иза којега је висока ограда од порте Цркве Светог
Димитрија. Снимак се прекида, очигледно је обишао цело
двориште и ушао са друге стране да би наставио снимање
мравињака. Радници раде, војници стоје на улазу и не дају
странцима да уђу. На крају снима, пар педаља даље, мравље
гробље, место где мрави на површину избацују своје мртве.
Онда иде опет снимак са терасе. Прати необичног типа
који непрестано прелази из траке у траку широког Булевара Зорана Ђинђића, напред и назад, уздуж и попреко. Успут дозива маму да изађе из кухиње и види га. Тип је заиста
чудан, са собом носи и фотоапарат и, мало-мало, нешто
слика. Снимак траје више од четрдесет четири минута. Фасциниран је тим ликом. Не може да докучи шта то овај ради. Увек је тражио логику међу стварима. И маму и мене
излуђивао је тиме: шта мислиш зашто је ово овако, а оно
онако... Никад ми није била јасна та врста доконости. А тек
мами која не примећује ни оно што мора.
И даље ми недостаје. Мама каже да ће с временом да буде боље. Којим временом, брате! Како може да буде боље!
Опростила сам му чак и то што није хтео да ми показује математику. Говорио је да се математика не учи на силу,
ако не капираш, не вреди објашњавање по сто пута.
5. АПРИЛ
Ноћас сам сањала да устаје из гроба. И ја му с чуђењем
кажем: па јел’ се то може? а он одговара: ма да, провалио
сам фору. И ја се као сетим да је увек био сналажљив, да их
је све тамо некако зезнуо...
А онда се пробудим.
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6. АПРИЛ
Опет сам прегледала снимке. Овога пута неке старије, с
мора. Снима ме камером на риви, имам можда три године.
Из носа ми вири позамашан слинац, мама виче: немој, што
је снимаш такву. А ја сва срећна, дувам јаче кроз нос да би
слинац био још већи.
13. АПРИЛ
Данас смо му давали четрдесетодневни помен. И као да
се нешто откинуло од мене.
Прошле ноћи сањала сам да смо на археолошком налазишту и да нешто ископавамо. Опет је отирао зној са чела.
15. АПРИЛ
Пустила сам поново касету с оним чудним типом. Ничег ту чудног није било, после се испоставило. Човек је само радио свој посао – снимао је терен за постављање новог
пешачког прелаза. То се видело на снимцима из наредних
дана када је дошла екипа која је асфалтирала пошироко
острво између две стране булевара, прилазе, а онда на крају и офарбала зебре с једне и друге стране. Све је то он
уредно снимио.
Сада кад је раскринкан „чудан” тип, шта га је то и даље
фасцинирало, питам се.
17. АПРИЛ
Сањала сам комшију из његове родне Бање који је умро недавно. Пролазио је поред наше баште, а ја сам му пришла и преко ограде рекла: е, откуд ти? Насмешио се само.
И, како ти је тамо? Добро, добро. А виђаш ли ми оца, можда? Виђам, али ретко. Он ти је тамо на плевљењу, знаш...
Каквом плевљењу, брате!
Испричала сам мами о снимку пешачког прелаза. Рекла
је да је, када смо се давно уселили у ову зграду, писао неки
допис у вези с тим прелазом између цркве и Меркатора.
Претражила сам његове папире и пронашла један с насловом Пројекат пешачког прелаза: „Како су се сви станари
нове зграде у Булевару Зорана Ђинђића 123 уселили, указала се потреба за новим пешачким прелазом...”
18. АПРИЛ
Јутрос, док сам се умивала, отворила сам преградак с
његовим тоалетом, напрскала се његовим парфемом и ставила његов дезодоранс. Читав дан сам мирисала на њега.
Када сам се вратила из школе и прошла поред мајке која је
приносила устима чашу с водом, застала је и погледала ме

чудно. Требало јој је мало времена да схвати шта сам урадила. Ништа није рекла.
У његовом бријачу нашла сам неколико заосталих длачица и сетила се приче из последње књиге у којој је писао о
дединој смрти и томе како су му од њега остале само длачице из бријача и дах у гуменој лопти коју је деда надувао
за мене. Била сам прилично мала, али се те лопте сећам.
У бријачу није било ниједне длачице.

20. АПРИЛ
Снимци су досадни. У исто доба дана снимао је булевар, сада већ без померања рукe, са статива. Улична врева,
пешачки прелаз, људи се враћају с посла, из Меркатора, из
цркве. Некима од њих Меркатор је црква. Свакога дана све
исто. Заправо, не може бити баш исто јер се и временске
прилике и људи разликују. Личило ми је то на „пројекат”
из Дима, филма који сам гледала заједно с њим, кад Харви
Кајтел у исто доба дана, с истог статива, на истом месту фотографише исти трг... Сада га више нису занимали мрави
већ људски мравињак.
25. АПРИЛ
Све чешће размишљам о спиритистичкој сеанси. Ако је
Иго то могао да ради, зашто не бих и ја? Прочитала сам
књигу са забоденим граничником, Призивање духова на
Џерзију зове се. Све је то тако потресно. И уверљиво. Ми
се, једноставно, морамо опет срести. Толико тога имам да
му кажем. Толико тога да га питам. Увек је говорио да је
његов „посао” да мене опреми за живот, да могу све сама.
И јесте ме много чему научио. Али, шта да радим кад ми,
једноставно, треба.
Очигледно још увек нисам спремна за живот.
28. АПРИЛ
Мама пије лекове. Примећујем да једна другу избегавамо. Као да смо кривци. Свако се о своме јаду забавио, рекла би бака. Да је ту.
30. АПРИЛ
Неколико недеља пред одлазак (никако не могу да напишем реч смрт) први пут сам прочитала његове књиге,
онако, кришом. Чудан је то осећај читати књиге родитеља.
Многе сам тренутке препознала, неких сам се ствари присећала, у некима се и ја појављујем, али, ето, нисам стигла
да му кажем шта мислим о њима. Тим бизарним књигама.
Није ми јасно ни зашто их до сада нисам читала, ваљда зашто што сам била мала, а, опет, као да сам сада велика.
1. МАЈ
На данашњи дан сам проходала. Никада себи није могао да опрости што то није снимио. Често ми је причао о
дану када је он проходао угледавши пиле. Моје проходавање није било баш тако песничко. Ја сам, у то време веома
често, грабила ка мистичној канти за смеће која ми је висински једино била доступна.
11. МАЈ
Решила сам да истрајем у прегледању касета до краја и
докучим мистерију снимања улице. Успут сам нашла касе-

ту с Мачкама из високог друштва. Преко две стотине пута
гледао ју је са мном.
Требало је неколико дана да бих прегледала ту гомилу,
нисам хтела да прескочим ниједну, бојала сам се да ће ми
промаћи нешто ужасно важно.
И, дошла сам до краја.
На последњој касети види се како поред црквене ограде
хода ка пешачком прелазу. Окреће се према камери на тераси коју је оставио укључену и маше, чини ми се, осмехујући се. Потом застаје да пропусти ауто, а онда теретњак
успорава у намери да пропусти њега.
Иако бесомучно враћам снимак уназад, не схватам да
ли заиста није видео нити чуо тај ауто који се брзо и
бучно прикрао прелазу.
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ПОГЛЕДИ
Миша Ђурковић

ТРИ ЗБУЊУЈУЋЕ ДЕЦЕНИЈЕ
К

њига професора Ивана Беренда Европа после 1980 која
говори о кретању Европе после 1980. године појавила
се прошле године у заједничком издању Службеног гласника и Архипелага (Београд 2012, превод Александра
Драгосављевић), куће која већ има искуство сарадње са
овим аутором. Пре овог дела наша публика је имала прилике да се упозна са преводима веома значајне Берендове
студије о источној Европи после Другог светског рата
Средња и источна Европе 1944–1993 – заобилазним путем
од периферије ка периферији (ЦИД, 2001), као и са монументалним делом Економска историја Европе у двадесетом веку, које је такође објавио Архипелаг 2009.
Одмах треба рећи да ово дело није књига тог ранга, јер
није рађена првенствено као истраживачки пројекат. Она
је настала по наруџби за потребе едиције коју је покренуо
Кембриџ јуниверзити прес – Свет после 1980. У оквиру
овог серијала објављено је десетак књига које представљају кретања у Русији, Мексику, Индији, САД, Израелу итд,
након 1980. која је из много разлога узета као преломна година у савременој историји. Професор Беренд је добио задатак да уради такав преглед за Европу. У опису серије стоји да су књиге намењене студентима и општој публици. За
њихово читање није потребно претходно знање. Оваква
намена одредила је и метод Берендовог писања. Његов задатак је био да представи основне токове економске, политичке и друштвене историје Европе у последње две и по деценије и стога се углавном трудио да остави по страни своје иначе провокативне перцепције и да нам понуди коректно и објективно представљен скорашњи развој Европе.
Стога књига не доноси нове теме и нове истраживачке
продоре, већ настоји да нацрта и попише најважније трендове и дилеме које одређују садашњи и будући тренутак
Европе. У том погледу аутор је недвосмислен: оквир за
причу о Европи је Европска унија, при чему велики нагласак ставља на простор из кога сам долази − средњу и источну Европу, односно оне земље које се унутар ЕУ означавају као Нова Европа.
Но овакав рестриктивни приступ ниуколико није учинио књигу мање занимљивом и важном. Беренд се у складу
са својим стандардним приступом потрудио да нам понуди море података и статистика које илуструју тезе, по правилу врло опрезно изношене.
Иван Беренд се сматра једним од највећих економских
историчара на свету. У питању је мађарски Јеврејин, рођен
1930, који је проживео и искуство немачких концентрационих логора. После рата је направио изванредну научну каријеру у домовини. Био је чак и председник мађарске ака-
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демије наука. Од 1990. предаје историју на калифорнијском
универзитету у Лос Анђелесу. Члан је десетак академија наука и гостујући професор на петнаестак великих универзитета. Био је и практично укључен у реформе током прве
фазе транзиције у Мађарској. Објавио је 26 књига од којих
су неке преведене на све велике светске језике.
Књига Европа после 1980. састоји се од пет поглавља и
„Епилога“ у коме се аутор пита Куда иде Европа? Прво поглавље обрађује период од 1968. до 1980, године у којима
су постављене проблемске основе које је политика после
1980. покушавала да решава. Аутор даје кратак преглед брзог, снажног и контиунираног успона европских земаља
који је све до 1968. текао релативно безболно, бар кад је Западна Европа у питању. Беренд нпр. даје податак да је у Немачкој после рата у кратком року подигнуто 7,5 милиона
станова што је омогућило усељење преко 20 милиона људи
у нове домове. Исток је прве политичке кризе имао приликом сузбијања побуна у Источној Немачкој и Мађарској,
али је економски напредак и тамо давао солидан легитимитет посебно након почетка дестаљинизације. Запад је
увелико завршавао процес ослобађања својих колонија, а
своју историју започео је и процес европских интеграција.
Међутим чувена 1968. донела је политичке и симболичке потресе који су почели да подривају дотадашњи систем
вредности. На западу је студентска омладина упркос годинама благостања изашла са новим захтевима који су тражили промену система вредности. На истоку се десила
брутална интервенција Совјета у Чехословачкој која је однос Москве и сателита разоткрила као класичну империјалну доминацију, коју никакви квазилеви идеали више нису могли да оправдавају. Легитимитет комунизма је почео
да се урушава код интелектуалаца на западу, а у источним
земљама родио се дисидентски покрет који ће од краја седамдесетих радикално оспорити систем совјетске доминације.
Беренд истовремено прати економске, социјалне и демографске промене које је читав континент у то време доживео. Сама чињеница да је велики део становништва напуштао пољопривредну делатност и прелазио са села у
град донела је највеће друштвене промене без обзира на
идеолошки оквир у коме се то дешавало. Механизација и
нове технологије унеле су у готово сваку кућу фрижидере,
машине за веш, телевизоре и телефоне, а аутомобил је постао приступачан већини породица.
После политичке кризе стигла је и прва велика послератна економска криза коју је отпочео нафтни шок 1973, а
наставиле потребе за новим структурним прилагођавањем

европске привреде услед преласка са индустријског модела
на постиндустријски свет услуга и информатике. Тада се
јавља чудо стагфлације (истовремени раст инфлације и незапослности) које тражи нове економске парадигме. И оне
долазе са већ пуно пута испричном причом о Тачеровој и
Регану. Све ово је праћено првим великим таласом пада
диктаторских режима који се дешава у медитеранским земљама. Оне полако почињу процес прилагођавања нормама ЕЕЗ који ће их тамо и увести током следеће деценије.
Дугорочно је још важнија рефлексија економске кризе
на источне земље. Беренд скреће пажњу да су управо од
половине седамдесетих чланови КоКом−а, америчког конгресног комитета за контролу извоза напредне технологије знатно појачали свој рад и спречили да се на исток прелију резултати истраживања из свих кључних нових технологија. Истоку је тако одузета могућност да и сам крене у
структурну реформу ка постиндустријској привреди. Комунистичке земље више нису имале снаге да наставе акумулацију као у годинама после рата на основу замрзнутих
плата и експлоатације пољопривредника. Морале су да
одобровоље своје становништво, а у условима кризе једини излаз за то био је задуживање које експоненцијално расте у другој половини осамдесетих. Расте такође и дефицит, смањује се прираштај и јавља се општа несигурност.
Тако се стигло до осамдесетих кад заправо креће трансформација савремене Европе.
Друго поглавље носи наслов „Крај две Европе и европска интеграција“. Беренд у њему даје углавном фактографски преглед процеса распада источног блока и самог Совјетског савеза управо у време док Европска економска заједница после Мастрихта прераста у Европску унију, дакле
заједницу са очигледним политичким претензијама. Студенти овде могу да добију врло користан преглед почетка
транзиције, али и разматрање теоретских питања о томе
зашто су се мултинационалне комунистичке државе распале. Велика последица ових процеса, за коју Беренд с правом тврди да је од огромног значаја за будућност јесте уједињење Немачке која је тек две децније после тога поново
постала најважнији економски и политички чинилац на
континенту. У исто време европски интеграциони пројекат прераста у заједницу петнаест чланица и почиње да истиче претензије на сопствени војни и спољнополитички
идентитет. ЕУ уводи структуру са три стуба назначујући тежњу да се еманципује од НАТО кишобрана. Тајминг за ову
причу није био идеалан јер САД управо тада постају доминантна светска сила која не трпи сузбијање свог значаја и
моћи. Беренд износи цео процес припреме, преговарања и
прикључења источноевропских земаља као и стратегију ЕУ
за интеграцију балканских земаља.
Истиче се међутим и дилема која ће са избијањем последње кризе постати поново актуелна: да ли ће ЕУ у потпуности развити идентитет у сва три стуба за све чланице,
или ће реална ситуација бити формализована неким обликом признања Европе у две брзине са онима који могу да
прате амбициозне пројекте и онима који ће за тим каскати. Други значајан увид је указивање на масовну појаву сепаратизма који нема везе са економским обесправљењем.
Беренд с правом увиђа да федерализација, регионализација и остали облици излажења у сусрет захтевима мањина не
решавају проблем већ само доливају уље на ватру и распирују жеље код елите, па и популације мањине која стално

истиче нове захтеве и на крају не прихвата ништа мање од
пуне сепарације.
Узгред, у овом поглављу има пар грешака. Међу земље
које због својих унутрашњих проблема нису признале независно Косово аутор убраја и Бугарску, а преводилац уместо нашег израза Придњестровље користи енглеску варијанту Трансдњестровље.
Треће поглавље покушава да ухвати нови zeitgeist, односно дух времена оличен у културним, политичким, вредносним и идеолошким оквирима који се рађају у осамдесетим. Три кључна момента од којих Беренд полази су неолиберализам, неоконзервативизам и постмодернизам. Нажалост, овде прихвата врло натегнуто и неадекватно Хабермасово левичарско тумачење које постмодернистички
правац у филозофији везује за неоконзервативизам. Не само јасно идеолошко порекло француских постструктуралиста (радикални левичари маоистичке и анархистичке
провенијенције) већ и историјска ретроспектива практичног учинка њиховог деловања показују да све то нема никакве везе са било каквим обликом конзервативизма већ
са потпуном доминацијом ултралеве или савремене леволибералне парадигме на универзитетима и у јавном дискурсу.
У осталим сегментима аутор се више држи фактографије а мање тумачења па врло реално приказује траснформацију политичких партија од идеолошких партизанских
модела ка савременим партијама које хватају све. Утицај
неолиберализма на трансформацију десних партија изазвао је и промену код европске социјалдемократије која се
све више померела ка центру. Аутор приказује и почетак
развоја европских партијских породица које су учиниле да
се партије у свим европским земљама бар делимично прилагођавају основним моделима, иако је наравно разлика
између скандинавске социјалдемократије и Блерових лабуриста остала веома велика. Беренд увиђа и велики значај
успона популистичке па и екстремне деснице, али опет вођен домаћим приликама и очигледним непријатељством
према Фидесу, ову Орбанову странку, пуноправног члана
Европске народне партије трпа у екстремне популистичке
странке.
Као значајне друштвене процесе аутор увиђа потпуну и
радикалну трансформацију породице у Европи (чињеницу
да у неким градовима више од трећине домаћинстава чине једночлана!) и победу конзумеризма те американизоване масовне културе и саме потрошње као вида забаве. Дакле шопинг је постао начин на који се људи забављају и
проводе слободно време што је незабележено у историји.
Ова доминација американизоване масовне културе и стила живота током две деценије прелила се и на источни свет
па је то једна од ретких ствари која је потпуно «интегрисала» европски континент.
Треба истаћи да овде Беренд отвара суштинску контрадикцију која прати и његово размишљање, а коју ћемо поново видети у закључку. С једне стране следећи политичку
коректност он инсистира да источне земље немају другу
алтернативу осим прихватања комплетног модела реструктурације који стиже са запада и сматра да је укупно постигнуто много за ове две децније, да је подигнут квалитет живота, инфраструктуре, БДП итд. С друге стране он понавља
своју ранију тезу да је исток поново постао и остао периферија која реално и нема много наде да може у слеКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.147–149

/41/

дећих пар деценија да се приближи или изједначи са
земљама центра континента (како је то Ирска нпр.
урадила). И сам указује на чињеницу да овим земљама прети да се устали модел према коме мултинационалне компаније преузму профитабилне секторе и око њих направе
јаку и одрживу економију, али да то остане острво у укупном већинском окружењу где је економија непрофитабилна, незапосленост велика, а примања мала. Отуд се логично
и јављају партије попут Фидеса или Покрета за демократску Словачку које критикују такав модел и покушавају да
заштите пољопривреду изложену немилосрдној високосубвениционисаној конкуренцији француских и италијанских колега.
Најбољи делови су и овде описи друштвене трансформације. Изванредан је нпр. увид у промену изгледа и намене предграђа у европским земљама. Аутор описује како су
се у време нагле урбнизације стварале субурбане целине за
прихват дошљака са села, а које су се касније потпуно трансформисале у систем посебних целина у која су нагрнули
богатији слојеви како би побегли од гужве. Данашњи европски градови постају конгломерати таквих мањих целина које иако нису физички одвојене имају заокружен административни живот.
Четврто поглавље фокусира се на економски живот Европе као реакцију на процес глобализације. Беренд покушава да реално ухвати начин на који се Европа носила са
дерегулацијом и притисцима снажног успона САД и Азије
у протеклом периоду. Очигледно је да је приватизација била свеопшти тренд и да је државна и мешовита привреда
одумирала све до последње кризе коју карактерише радикално директно враћање државе у финансијски сектор
(нпр. национализација банака путем докапитализације како би се спречио њихов стечај и могућа друштвена револуција). Аутор такође врло лепо и једноставно описује како
је дерегулација финансијског сектора најпре изазвала снажан раст, а затим донела читав низ проблематичних инструмената као што су легендарни деривати, хеџ фондови
секуритизација папира и сл. Дакле отворен је виртуелни
казино чије су се последице осетиле од 2008. надаље.
Велика трансформација европског простора десила се
кроз радикалну обнову путне и енергетске инфраструктуре
(брзе железнице, канал испод Ламанша, обједињавање
контроле авионског саобраћаја), али и кроз редефиницију
енергетске политике. Огромно отворено питање је нпр.
статус атомске енергије, коју су у једном тренутку многи
желели да елиминишу, али нови трендови показују да је
чак и Немачка одустала од затварања централа док Француска планира изградњу нових.
У овом поглављу Беренд посебно хвали брзи напредак
Ирске и Шпаније чији се БДП пре избијања кризе скоро
приближио најразвијенијим земљама у ЕУ. Међутим Беренд избегава да нам до краја расветли структуру тог брзог
привредног развоја за који се испоставило да је такође био
грађен на виртуелним основама (огромне стране инвестиције у Ирску и балон некретнина у Шпанији). Он стидљиво
наговештава проблеме који су се појавили у овим земљама
од 2008, али не иде толико далеко да преиспита сам модел
раста који је дотле и довео.
Последње поглавље које спада свакако међу најбоље делове књиге носи наслов Драматичне демографске промене, конзумеризам и социјална држава. Овај део књиге по/42/
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кушава да иза успешне приче о интеграцијама и просперитету европског континента испита трендове који указују на
озбиљне опасности са којима се стара Европа сусреће. Прва од њих је то што Европа у буквалном смислу постаје стара с обзиром да се животни век продужава а деца све мање
рађају. Године 1973. удео Европљана у светској популацији
био је 18,4%, а 2003. пао је на свега 11,3%. Овакав тренд води ка низу проблема: смањује се удео радно способног становништва а повећава број пензионера као издржаваних
лица, за послове које Европљани не желе или не могу да
обављају увози се радна снага, новопридошле заједнице све
више одбијајау да се интегришу и почињу да живе изоловано, то с друге стране изазива пораст ксенофобије код домаћег становништва итд.
Други део поглавља посвећен је анализи функционисања основних друштвених система у светлу притиска неолибералних захтева. Аутор показује да се у Европи формирала јака средња класа као најважнији сегмент друштва, да
је доста учињено на успону и интеграцији жена и да су све
то резултати државе благостања која је изграђена после
Другог светског рата. Анализирајући пензиони систем,
здравствени систем и реформе образовања на европском
континенту, Беренд показује у ком правцу су ишла нужна
прилагођавања, али у исто време показује да се јавна потрошња није смањила после 1980, и да су основни модели
социјалне и здравствене заштите, те широког јавног образовања очувани.
У епилогу књиге аутор у складу са супротстављеним
трендовима које је описао износи два основна супротстављена става о томе куда иде Европа: један суморни који говори о одумирању становништва, исламизацији континента, будућим сукобима становништва итд, и други који на
основу актуелног стања тврди да је Европа и даље најпожељнији континент за живот, простор који има највећи
светски БДП, највећи светски инвеститор, да има популацију од преко 500 милиона становника итд. Баренд сматра
да ће процеси вероватно ићи у правцу федерализације ЕУ
и даље интреграције континента, али на крају инсистира да
га посао историчара учи како су дугорочна предвиђања заиста немогућа.
Ова Берендова књига неће имати статус неких његових
ранијих дела која се читају као узбудљиви романи, али
представља енциклопедијски уџбеник крцат подацима и
релевантним референцама на најважније књиге и ауторе
који су истраживали поједине од набројаних области. Отуд
је то књига коју би и студенти и академски радници требало да имају у библиотеци и да јој се враћају кад год треба
да провере неке од трендова којима се баве.

ПОВОДИ
Бисерка Рајчић

СТРАНАЦ МЕЂУ СВОЈИМА
П

овод што сада пишем о Мрожеку нажалост је његова
смрт 15. августа у Ници, а и што веома жалим што га
годинама нема на репертоару српских позоришта. Нема га
иако су неке његове драме („Полицајци“, „Танго“, „Емигранти“, „Грбавац“, „Пешице“ и др.) представљале догађаје
и извођене годинама у најпознатијим позориштима, режирали су их наши најеминентнији режисери, са њима су на
БИТЕФ-у гостовала светска режисерска имена. Нолит је
1982. године објавио избор Мрожекових најважнијих драма у преводу Петра Вујичића. Радо су објављивани и његова сатирично-гротескна проза и фељтони, у серијама насловљеним са „Мала писма“ и „Цинкарења“, у мом преводу, у Књижевним новинама које је крајем 80-их уређивао
Миле Перишић, а 1989. објављени под насловом Цинкарења и друга потказивања у Библиотеци Пана Душицког
Милана Душкова, режисера, јединог нашег ученика Гротовског. Петар Вујичић је с Мрожеком, док је још живео у
Кјаварију, на италијанској Ривијери, а касније у Паризу,
кореспондирао. Овај му је дао ауторска права на превођење својих драма на српскохрватском језичком подручју. И,
он их је тридесетак година преводио. Његови преводи су
доспевали у сва позоришта на том подручју и Мрожекове
драме су деценијама извођене, представљане и награђиване
на најпознатијим фестивалима. Петар је познајући најпознатије пољске писце у Пољској и емиграцији, успостављао
са многима и пријатељства, о чему сведочи његова огромна
преписка у Архиву Матице српске. Са Мрожеком, који је
био његов драмски аутор број један, до тога није дошло,
мада је последњих година објављено неколико књига Мрожекове преписке са разним људима. И ја сам му упутила
неколико писама крајем 80-их, док је боравио у Паризу. И
то је остала само пословна преписка. Из кругова париске
Културе сазнала сам да се Мрожек није сретао с Пољацима
у Паризу, где их има на стотине. Када смо се крајем 90-их,
све до одласка у Ницу, сретали у Кракову, увек насмејан ми
је постављао једно једино питање: Извините, ко сте ви? Да
би ми објаснили тајну таквог понашања краковски писци
са којима се састајем у кафићу Нова провинција су ми испричали како су се једном у њему срели Мрожек и Шимборска која воли да прича, међутим, како ми рекоше: Сити су се наћутали! Мрожек такође никада није дошао ни на
једну премијеру у Београду, Новом Саду и низу других градова Југославије. Био је само једном у Дубровнику, Боки
Которској и на Цетињу. Одушевљавао се њима. Желео чак
да купи брвнару у Црној Гори и у њој живи. Али, како у
време комунизма странац није могао да купује некретнине, то се није догодило. Новац од ауторских права претва-

ран је у девизе и уручиван на руке. У почетку сарадње Вујичић му је слао овдашње позоришне критике. Престао је то
када му је Мрожек рекао да га не занимају. Јер, како је у више махова последњих година изјављивао, није читао ни
своје текстове и књиге, а камоли критике. Није имао времена за то, а по свој прилици то га, као и Шимборску, није
занимало. Као што видимо из ретких интервјуа са њим, до
краја је остао равнодушан према успеху који је постигао на
свим плановима.
Након ове констатације поставља нам се питање: Због
чега је живео као вечни емигрант? Због чега је његова књижевна биографија приповест о странцу међу својима,
странцу у властитој земљи. Како у својој аутобиографији
насловљеној са Балтазар истиче, рођен је 1930. у некадашњој Галицији, у месташцу Боженћин, у породици поштанског чиновника који се пред Други светски рат преселио у Краков, где му је син завршио гимназију и студирао
архитектуру, оријенталистику и историју уметности, не завршивши ниједне студије. Дебитовао је крајем 1950. као
цртач, сарађујући са сатиричним часописима „Пресек“ и
„Чиоде“, а нешто касније кратким причама и фељтонима
које је називао „мала писма“ и „цинкарења стварности“. У
њима, а посебно у драмама, испољили су се његова надреалистичка машта, осећање апсурдности и гротескности живота, црни хумор као његово виђење. Можда и нехотице
надовезивао се на пољску међуратну авангарду, посебно на
Виткјевича и Гомбровича. Мада, о својим склоностима,
емоцијама, доживљајима из тог периода у аутобиографији
Балтазар исцрпније не пише. Једино помиње „прилично
хладне“ односе са оцем, док је са мајком која је умрла одмах после Другог светског рата, био у „ближим“ односима.
Само на пар места, такорећи узгред, помиње сестру и своју
прву жену која је умрла 1969. у Берлину. Пишући о послератном периоду свог живота без прикривања пише о околностима приступања комунистичкој партији, писању текстова у којима је хвалио „народну власт“, потпису испод
Краковског апела којим је подржао тадашњу власт која је
због лажних оптужби отерала на робију низ пољских свештеника, међу њима у трогодишњи кућни притвор кардинала Вишињског, као и о брзом разочарењу у све то. Случај веома сличан фрагменту из биографије нобеловке Виславе Шимборске. Из тог периода је и његово становање у
краковском Дому писаца у Крупњичој 22, у собичку на последњем спрату, у који је улазио металним, завојитим степеницама из дворишта, у приземљу са чувеним Клубом писаца, у коме се у великој мери до краја 90-их година одвијао приватни и књижевни живот многих пољских
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писаца који су се после завршетка рата окупили из
порушених градова, посебно из Варшаве сравњене са
земљом. Већ почетком 50-их многи су се вратили у њу и
друге обновљене градове. И Мрожек ће успоставити сарадњу са Варшавом и Гдањском, преко сатиричних часописа
за које је цртао и текстова за експериментална позоришта
и кабарее. Један од разлога је свакако начин живота у књижевном Кракову, у који се Мрожек није укључивао и уклапао. Није се хранио у чувеном Клубу писаца, није дискутовао с колегама на политичке теме, није допуштао да прате
његов лични живот. У то време на ретким црнобелим фотографијама приказиван је сам или са псом јазавичарем у
некој од пустих улица старог Кракова или на Главном тргу.
Мршав, за Пољака изузетно висок, благо погрбљен, мада
увек елегантан, у узаним панталонама, елегантном мантилу
или закопанском кожуху, с плетеном капом на глави и с
наочарима, чији облик, како у Балтазару каже, није мењао
од своје тринаесте године. Он, висок попут стуба, вертикалан, са хоризонталним јазавичарем. Обично у јесењем или
зимском, једва осветљеном пејзажу. Сам самцит. Најчешће
око поноћи. Када на Главном тргу није било никог. Веома
налик на Кафкине аутопортрете. Тако да нико из Дома пи/44/
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саца није приметио од када је и већ колико дуго одсутан.
Било је то 1963. године. Пре тога, 1958. објавио је своју прву драму Полиција, која се код нас преводи као Полицајци. Како је било време југовине, може се рећи да је преко
ноћи постао познат, извођен широм Пољске. Као представник позоришта апсурда превођен је и извођен и ван
ње, између осталих у Југославији. 1964. је у часопису Дијалог објавио своју најзначајнију драму, „Танго“, која је већ
1965. приказана у Југословенском драмском позоришту, а
1975. у Атељеу 212 одржана је премијера „Емиграната“ који су због ситуације у тадашњој Југославији изузетно примљени, одржавши се двадесетак година на низу југословенских сцена. Како и не би када је стварао у новом, гротескно-филозофском стилу, експериментишући непрекидно с
формом, мада себе до краја живота није сматрао авангардистом. Слично Гомбровичу, неко време свом учитељу, који је од 1964 до 1969. живео у Вансу, на француској Ривијери, када су се међусобно и посећивали, да би убрзо почео
према њему да се понаша као „противник“, што је Гомбровича веома забављало. Јер, и Гомбрович се одликовао надреалистичком маштом, осећањем за апсурд, специфичним
хумором, играњем „улоге“ у животу. У комунистичкој

Пољској, као и 30-их година у време Гомбровичевог дебија, изненада је бљеснуо нов таленат који је свет приказивао
као шизофрен, апсурдан, у коме се ствари и речи, интелект
и животна пракса, природа и култура (као код Гомбровича), старо и ново неопозиво разилазе. Као млади партијац
залагао се за светлу будућност своје земље, а као Пољак није могао да одбаци пољску традицију. Главна тема његових
цртежа, прича, драма је пољска провинција или простор
његовог детињства и младости, који је детаљно описао у
Балтазару и тротомном Дневнику (1962-1989), никада велеград, Запад, мада је две трећине живота провео у њима.
У исправност свог избора провинције као главне теме свог
стваралаштва нашао је у Фелинију, у чињеници да се његови најзначајнији филмови догађају у италијанској провинцији, његовом завичају која се у бити не разликује од пољске, односно поред реалне има и метафизичку димензију,
која је чини темом уметности. Према Мрожеку, немају је
велеград и Запад. Немају, јер за разлику од провинције која је сагледива, велеград и Запад нису. У њима је све променљиво, произвољно, убрзано и као такво необухватно,
несагледиво. Пример за ову тврдњу је Мрожекова прва
драма „Полиција“, чији наслов је код нас из идеолошких
разлога превођен са „Полицајци“, јер се радило о одређеном систему, распрострањеном на Истоку или у земљама
комунистичког блока, у какве је уз извесне разлике спадала
и Југославија. У Пољској је 1960. још увек југовина и драма је прошла цензуру, коју касније Мрожекове драме нису
могле, мада је у једночинкама попут „Карола“, „Стриптиза“, „На пучини“ поменуту тематику изражавао комедијом.
Бавећи се темом Исток-Запад, морао је да се позабави и
улогом интелектуалца у тим системима. Како је од 1963.
емигрант, дефинисаће је у драми „Емигранти,“ кроз дијалог интелектуалац-гастарбајтер. Тим проблемом бавио се
и у ранијој драми, у „Тангу“ која се сматра Мрожековом
најбољом драмом, која је постигла највећи успех код позоришне публике и критике, због чега се убраја у три најзначајније пољске драме XX века. Остале две су „Свадба“ Виспјањског и Ружевичева „Картотека“. При чему је неоправдано изостављено Гомбровичево „Венчање“. Поготову што
је Гомбрович кратко, али у важно време, тј. у време Мрожековог формирања био његов учитељ, неко ко га је усмерио ка критици пољскости, Пољске и Пољака, којој је
остао веран до краја, критици која подразумева и самокритику, сугеришући побуну против родне земље, свог народа, његових мана као једину доступну форму остваривања
„вредности“ у животу. Позабавивши се у „Тангу“ распадом
породице као симболом распада савременог друштва, јер
је распад универзални мотив породичне драме, борбе генерација у свакој породици, вечни сукоб очева и деце, изражен немогућношћу њихове коегзистенције, што је Гомбрович у својим драмама и роману Фердидурке открио и приказао кроз двосмерност насиља у породици, које води победи природе, биологије над културом и слободом. Мрожеково дело је отуд „филозофски трактат о историји слободе“. Његов пут ка слободи започео је 1963, када се са Запада није вратио на Исток, не испољивши своју одлуку
кроз отворену побуну против система у коме је живео.
Учинио је то тек 1968. протестом против окупације Чехословачке од стране Варшавског пакта, затраживши после
тога политички азил у Француској, у којој је касније живео
двадесет година, изразивши га слоганима: Бити свој! и Би-

ти странац у својој земљи! или кроз искуство човека из источне, комунистичке, у сваком погледу бедне земље. Тој
проблематици, тј. односу Пољака према „бољој Европи“,
њиховој изгубљености у свету, али и несаломивости њиховог духа позабавио се и у драмама „Вацлав“, „Амбасадор“,
„Споразум“ и у причи „Мониза Клавије“. 1980. написао је
драму „Пешице“, која се догађа на завршетку Другог светског рата и почетку комунизма у Пољској. Главни јунаци
су отац и син, који се враћају из рата. Критичари сматрају
да садржи сличности с Мрожековом биографијом, као и с
трагичним завршетком Виткјевичевог живота који је септембра 1939, када је Пољску поред Немачке окупирао и
СССР, схвативши да ће наступити тоталитаризам, у коме
ће човек сличан њему бити лишен основних вредности
живота, филозофије, религије, уметности и метафизике,
извршио самоубиство. Мрожеков отац и син на крају Другог светског рата који се после бројних перипетија, увођења комунизма и приклањања њему, враћају својој кући и
настављају да живе по старом. Што је у Пољској представљало велику реткост. 1993. године написао је драму „Љубав на Криму“, инспирисану Чеховом, по свој прилици и
једним од његових учитеља, која је приказ историје царске,
бољшевичке и постсовјетске Русије из нетипичног угла
Пољака. Јер, класични угао виђења Русије од стране Пољака је негативно виђење, док је Мрожеково нетипично пољско, мрожековско. 2012. године, после више од деценије
неписања драма, написао је драму „Карневал, или прва
Адамова жена“ која се догађа у рајском врту. Главна личност у њој је Лилит, прва Адамова жена са којом је био повезан пре Еве. Радња се догађа у јуну у време карневала у
коме поред ње учествују Сатана, Бискуп, Гете, Маргарета и
Прометеј, али се не зна где је Бог. Због чега је драма написана и изведена у духу водвиља и мистерије.
Мрожеков повратак у Пољску 1996. значио је повратак
у потпуно другачију Пољску од оне коју је приказивао у
својим прозним и драмским делима. На једној страни, настањен је у Кракову који је волео, уважаван, објављиван,
извођен у позориштима, награђиван највишим признањима, са женом Мексиканком Сузаном Осорио, позоришном
глумицом и редитељком, мајстором мексичке кухиње, власницом ланца мексичких ресторана у Пољској, а на другој
почетак старости, тешка операција аорте, а 2002. мождани
удар, афазија, вишегодишња терапија која му је повратила
кретање и говор, али навела и на одлуку да поново емигрира, овог пута у Ницу, где га је затекла смрт. Према властитој жељи биће сахрањен у Кракову. Међутим као и у случају нобеловца Чеслава Милоша који је последњих десетак
година живота провео у најпољскијем граду, изјашњавао
се као католик, после низа перипетија и неизвесности сахрањен је у националном пантеону Скалка, сахрана ће се
обавити тек почетком септембра, када се одлучи где ће бити сахрањен, на познатом Раковицком гробљу или на
Скалки, у зависности од тога шта одлучи пољска курија.
Сличан проблем је имала и Шимборска која је полујеврејка, што се сазнало тек после добијања Нобелове награде
1996. и увредљивих реакција на то. Да би избегла непријатности после смрти у тестаменту је изјавила да жели да буде
сахрањена на Раковицком гробљу поред родитеља и сестре,
што је испоштовано. Како ће се ствар завршти с великим
емигрантом који је, иако чист Пољак, заправо био агностик, видећемо.
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РЕЧ АУТОРА
Горан Гоцић

САВЕТИ ПРИЈАТЕЉА ПИСЦА
1. Избегавај лакши пут. Када чујеш да неко „лако пише“, не реагуј ни с дивљењем ни завишћу. То је злурадост
замотана у пријатну обланду комплимента, која говори да
је Тај-и-Тај у ствари површан, непоткован, лењ, склон наклапању и генерално неупотребљив. Писање је све само не
перолако. Неподношљива лакоћа пискарања вреба попут
злодуха натуршчике и академске титуларе. Лагани списатељи неминовно се кристалишу у улогама лакрдијаша.

6. Подноси кризе стоички. Преиспитивао се свако ко је
ризиковао; ко није, тај је недостојан. Кад буљук издавача
одбије твој рукопис, кад те критичар разбије на комаде, кад
те нико не примећује а објавио си туце добрих књига, кад у
моменту пољуљане вере хоћеш да се заувек оканеш и гласно одрекнеш те незахвалне, усамљеничке, намах и мученичке вокације и постанеш бирократа као сав нормалан
свет – не доводи у питање своју иницијалну одлуку.

2. Не расипај драгоцену енергију. Спарингуј у писмима и новинама, чувајући снагу за оно битно. Ако су песници супертешка категорија, романописци су тешка. У сваком
случају, писање је крвав спорт. Ради муцаво али истрајно;
бриши много и стално сажимај, завршавај књиге нерадо,
али их завршавај; објављивање нека ти буде најудаљенија
опција, највећи табу, али кад куцне час, обелодани.

7. Провоцирај срећу, имајући у виду да обично није
тамо где јој се надаш. Срећа, која љуби луде и храбре, највише воли преокрете, па ће рокирати фаворите и улоге преко ноћи. Пре или касније, обратиће се и теби. Имаће супротан предлог. Одвојиће те од рутине. Бациће те у на други
континент, у други концепт – из челичења и аријевских
подвига, у лакоћу тропске утопије, која теши и исцељује.
Или обрнуто, према налозима чији ти је смисао недоступан.

3. Не буди ни мазохиста. Само је један човек од тога
имао књижевни профит. Помишљаш да себе казниш што
си се одлучио за непримењену уметност, што си потцењен,
што немаш од чега да живиш? Неким изразито непријатним – нпр. физичким – послом? Изгнанством у тешку, хобсовску земљу – нпр. Британију? Размисли. Ако је то самодисциплина у потрази за искуством, знањем, материјалом
– у реду. У противном, вероватно не заслужујеш такву
окрутност.
4. Спроведи независну истрагу. Песници и приповедачи, новинари и публицисти, а нарочито академци, требали
би да се ослоне на сазнања из прве руке, да ублатњаве чизме, пораде на терену, спусте се у базу. Нико не уме да осматра боље с твоје терасе, да хода брже у твојим ципелама.
Уместо да будеш папагај, дрвени адвокат, интелектуална
пришипетља – буди свој. Пусти дух да буја. Непосредност
стварног и субјективног доживљаја, а не чињеница да си паметан и да си у праву, учиниће те вредним папира, штампарске боје, компјутерске и људске меморије.
5. Не цени ни себе ни друге према учености. Писање је
мистична работа; образовање није довољан, чак ни неопходан услов. Пророк је на већој цени од фарисеја. Упореди обућара Јакоба Бемеа и неког сувог професора теологије. Имај
разумевања, ако већ немаш афинитета према уличарима који су залутали у наоко господску професију. Нарочито онима који су посегли ка мистичним спознајама, катарзичним
искуствима и искреним исповестима, попут Женеа или
Витмана.
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8. Користи искуства оних који су ти блиски да стигнеш до себе. Витман се ослободио новинарства и пронашао
слободан стих у оба смисла речи. Женеу је затворски стражар поцепао рукопис, али он га је реконструисао из ината
забранама, ауторитетима, закону. Гледајући наизменично
горе, ка својим узорима и саветодавцима, и доле, ка својим
неделима, пронађи своју одметнуту половину, раисон
д’êтре за изгубљене мисли, пропуштене прилике, јака осећања, авантуристичку жицу, потцењену и потиснуту интуицију, љубавни нагон, духовну глад. Прво лице ће произаћи
из тога.
9. Трагај истрајно за освешћењем из поштовања према
себи и читаоцу. Књиге нису пуке стилске вежбе, ни досетке, ни забава, ни демонстрација силе, ни извор прихода, ни
споменици таштини својих аутора. Оне би, поред овако
прозаичних, морале да имају и веродостојније, јаче Разлоге.
Писци би требали да сачекају бар малу епифанију, да вребају сатори, да режирају бар сићушно откровење пре него се
лате тастатуре. Да би испунио тако тежак услов, чекај велико Д пресног Доживљаја, призови драстично, исконско самопоништење које ће те продрмати и изместити из дуго заливаног и култивисаног корена.
10. Чекај епилог својих напора. У једном од ових тренутака, вођен бар једним од ових савета, свеж, рашчињен
рукопис може бити зачет, својеглави књижевник може бити донесен на свет. Имај стрпљења да сачекаш, поздравиш и уграбиш тај плодни тренутак.

ПОЕЗИЈА
Ото Хорват

НИ НОСТАЛГИЈА
НИ НОСТАЛГИЈА

J. CAGE, SUMMER; OCEAN OF SOUNDS

И те свеже капи крви, за које кажеш
да су цветови олеандра, чија су бол?
Твоја? Моја?

Скоро сам сигуран да би ти се допале Cage-ове
композиције за клавир.
Пре неки дан сам их чуо први пут и скоро истог тренутка
пожелео
да те посматрам док их слушаш. Једноставно не умем да
пишем
о овоме. Да на елегантан и поетичан начин кажем да сам
очајан.
Да те волим, да будем тачнији.

Окружени смо лавежом пасјег лета.
Спржена трава на пољу кроз које шетамо
није никакво предсказање, није казна.
И носталгију смо заборавили
за нама самима од некада.
Фиренца, 2008-2012.

СИНОЋ. 4 НЕДЕЉЕ НАКОН.
Децембарски ледено вече.
Фарови не разбијају тмину.
У колима. У стану. У срцу.
Мрак.

ДАНИ
Туширам се. Плачем. Или обрнуто.
Касније доручкујем.
Попијем кафу и кренем.
Рекло би се у нови дан.
А у ствари, у бол. Пораз. Издају.

ДНЕВНИК
Фиренца, 2012.

НАПОМЕНА АУТОРА
Нема речи и нема боја. Нема дана и нема ноћи.
Нема млека и нема кафе. Нема радости и нема мира.
Нема твог гласа, нема смеха, нема мириса твоје косе.
Нема лептира и нема веверице. Нема укуса и нема глади.
Нема сна и нема јаве. О чему су ове чињенице?
О патњи? О љубави?

Јесен, напуштен Штранд.
Песак ношен ветром под усамљеним тушевима.
Тражим оно што нећу наћи. Кажем себи.
И још нешто ми постаје јасно. Нисам Орфеј.
Поета минор сурван у амбис чежње и бола за тобом.

ПОКУШАЈ ЕПИЛОГА
Гризе. Нагриза. Дубоко
под снежнобелим гризом савести.
У овој долини.
У кошници кошмара.
Превише и за коња са крилима.
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ПРОЗА
Војислав Радојковић

ДЕЧАК КОГА ЈЕ УЈЕО ГУШТЕР
Г

ледам на сат, чије се казаљке не померају. Какав губитак
времена.
То што је она професор српског, па је и мало осећајна,
то ме је увек уваљивало у проблеме. Мало ружна, мало дебела, мало ниска, све је помало. Све ја то видим, али када
ме погледа оним молећивим плавим очима, изгледа, пристајем на све. Ево и сада док седим међу непознатим, дрогираним људима богу иза кичме, у недовршеној кући у Калуђерици, гледам је како се пренемаже, глуми рибу и питам се како ме је поново наговорила на нешто што сам
знао да ће бити чисти губитак времена. Свира Џони Кеш,
ОК. То је ОК. Али све остало… Сви ћуте, сем ње наравно.
Сви су стаклени, мислим, погледи су им стаклени, клонули, прљави, препарирани. Гледам на сат и бирам тренутак
да је наговорим некако да кренемо на бус у један, јер нећу
моћи да издржим до два када креће следећи ноћни бус ка
граду.
Клима ми дува заврат и просто не знам да ли ми прија
или ми смета. Често нисам могао да проценим да ли ми неке ствари пријају или сметају. Прија ми што ме греје и смета ми што дува. Хладна јесен и напољу сипи киша. Знам да
ће желети да остане јер мисли да је овај Мика, који нас је
позвао код себе на журку, попио сву светску памет. Знам
га са класе. Обичан сероња, који добро слика. Ништа више.
Не могу да проценим колико ме нервира. Рекао бих више
него друге сличне сероње које знам.
− Милице, петнаест минута је до један. Хоћемо ли да
пођемо?
Искористио сам да је питам док је прескакала испружене ноге идући ка WC-у. Изненадило ме је када је рекла „да“,
само да пишки.
− Ова журка је губитак времена – рекла је када се вратила. – Идемо.
Споменух да напољу сипи киша и одмах је почела да
нас фајта. Привија се уз мене и схватам да за такве тренутке живим. Одмах заборављам три изгубљена сата. Стиже
аутобус на почетну станицу богу иза кичме у Калуђерици
и улазимо. Сем нас, улази пар у средњим годинама у средње похабаним капутима. Држе се за руке. Хватам и ја Милицу за руку и замишљам како заједно старимо.
− Извините, колико је сати? – пита господин дремљивог шофера.
− Један – одговара и ставља цигарету у уста.
Аутобус креће и више не чујем разговор између њих
двојице, само по мицању усана и гестикулацијама закључујем да причају. Ма не. Не чујем зато што је Милица наслонила главу на моје раме и зато што удишем њен мирис
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и зато што осећам њено сребрно прстење док ми стеже руку и зато што је њена нога прилепљена уз моју. Свет је поново леп.
− Шта ти мислиш о Мики?
Причам јој како је одличан сликар кога чека велика каријера. Причам како је начитан и да има шарма. Нисам
блесав да јој се замерам, јер знам шта мисли о Мики. Нисам блесав, јер знам, када јој нешто није по вољи, набере
обрве, одмакне се и пробија ме погледом. Ја само нећу да
се одмакне. Причам јој док нас аутобус дрмуса. Прозори су
замагљени и не видим кривудаве улице. Причам и осећам
њено тело уз моје. Причам док аутобус стаје и понеко улази или излази. Погурени, ко зна каква их мука тера да у
глуво доба ноћи иду некуда. Ма није ме ни брига, свет је
леп.
− Знаш био си у праву што ниси желео да идемо на ову
журку. Само смо губили време тамо. Мислила сам да ће бити пробрано друштво, да ћемо причати о уметности. Нисам знала да се Мика дрогира. Јеси ли ти знао?

Кажем како сам знао, одмиче се и мршти обрве. Брзо се
исправљам и кажем како нисам знао. Враћа ми главу на раме и све је у реду. Настављам да објашњавам како би требало чешће да ме слуша. Господин и госпођа излазе, он се
рукује са шофером, „чудно“, мислим.
− Ти си мој велики брат, а некада си ми отац, некада
најбоља другарица…
„ И љубав Милице, реци да сам твоја љубав“, покушавам телепатијом да јој прочитам мисли. Или тачније да је
неком силом натерам, намолим да то каже.
− … и теби, само теби могу све да кажем. Док се ниси
појавио у мом животу, била сам тако сама − стеже ми руку
јаче и ја се топим.
Заћутала је на тренутак, или није био тренутак, не могу
да се одлучим колико је времена прошло. Ћутим и ја. Топим се од милине. У глави ми пева Џони Кеш. Бројим станице, покушавам да бројим време. Желим да јој кажем колико сам луд за њом, али се уздржавам. „Само да ово потраје“, мислим.
− Морам нешто да ти кажем, знам да ћеш разумети. Заљубљена сам у Микицу. Не могу да спавам колико га волим. Хоћеш ли му ти рећи? Вас двојица сте добри пријатељи, објасни му, помози ми. Ја сам покушавала, али сваки
пут ми се завеже језик. Не мораш да му баш објашњаваш,
само му нешто набаци, молим те.
Чујем њен глас и не верујем шта чујем. Одједном ми је
хладно, или се кувам, не могу да одлучим. Њена глава на
мом рамену је одједном камен који ме притиска. Немам ваздуха, покушавам да удахнем. Аутобус стаје. Шофер се
окреће ка нама.
− Децо, ово је последња станица − каже.
− Како последња станица? Па нисмо у граду. Где смо
уопште? − чујем како га питам, али као да не питам ја.
− Па у Калуђерици, овај аутобус не иде до града, овај
аутобус иде у круг по Калуђерици и поново смо тамо одакле смо и пошли, на првој или последњој станици, како се
узме − каже шофер.
− Па што нам ниси рекао? Шта сада да радимо? Колико
је сати? Јеботе, колико је сати? − почињем да вичем и док
вичем, добро је. Док вичем, дишем и заборављам да ми је
Милица било шта рекла.
− Слушај бре идиоте, шта мене боли где вас двоје наркомана идете. И сада је један сат, вечерас се враћа време и
излазите напоље!
− Како један сат?! Па било је један када смо ушли у овај
аутобус?! − дерем се.
Идем ка њему да му разбијем нос. У ствари идем да ме
згази, шофер има сто кила сала и бар тридесет кила чистих
мишића, сасвим довољно да ме умлати, али брига ме, нека
све иде дођавола. Милица ме цима за руку и излазимо на
средња врата, баш када је шофер кренуо ка мени. Јеботе,
када бих стварно могао да вратим време и да поништим
све што је рекла о њеној љубави ка Мики.
− Ивините, ево излазимо − каже му и гледа га очима којима нико не може да одоли.
− Мала пичко, захвали овој твојој што те нисам сада поломио! − грми за мном, док затвара врата аутобуса.
Напољу и даље сипи киша и фајта нас.
− Који губитак времена − кажем ни сам не знам коме.

Бато Јевтовић
ЕШНАПУРСКО
ПРЕДВЕЧЕРЈЕ
У дâљима, планине су нестварне
И меке, као најтананије хаљине.
Индиго блед њихову боју слéди
А (у тоновима танушних раствора
Хипермангана) тамошњи зáрови
И ваздуси по хрбатима су млаким
Полегли.
Одмарам поглед на тим оптичким
Мушемама од шафранових лáтова
И на веловима од психоделичне
Зрачне ваниле, која беспатиха се
Стањује у боју, гле, каквој васцели
Ешнапурски предели дугују своја
Лица.
Те као да скýти и велови Велике
Мајке развити су, те као копрене
Онако бестежински, као да посвуда
Леже. И гривне од црвенога бакра
Видим на танким зглавцима божице
Парвати. И сниво расплинуто бога
Шиве.
Као јасписна стена бледонаранџасто
И чврсто, трстике и акације надлеће
Јогинско треће око, обласно неко
Пловећ` све кроз плисака и гугутака
Лепет. Тамо, све до кедрова оних
Чији сфумато тавнозелен у сутону
Мрê.
О, сачекај тиркизну зору Ешнапура
И потоњи бакар њезин, и тај шумор
Једва чујан, у крошњама дýбова. У
Дâљима, које гибљиве јесу попут
Батаљόна некаквих гумених јогина
Рисај кротке силуете ешнапурских
Елèфаната

Исечак из романа у рукопису
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МЕЂУНАРОДНА КЊИЖЕВНА КОЛОНИЈА
СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ДРУШТВА „СЕНТА 2013“
Сента – Лозница – Нови Сад – Београд; 10-17. септембар 2013.

Т

ринаеста Међународна књижевна
колонија Српског књижевног
друштва „Сента 2013“, одржана је у
периоду од 10. до 17. септембра.
Учествовало је седморо писаца из земље и ино странства. Наши го сти били су: Олимби Велај (Албанија), Дарија Жилић (Хрватска), Кеиђиро Су-

га (Јапан), Виктор Калинке (Немачка), као и чланови СКД-а Јелена Ленголд, Александар Баљак и Соња Атанасијевић. Уче сници су били смештени на Горњем Брегу, надомак
Сенте, у прелепом амбијенту апартманског комплекса „Краљица воћа“.
Књижевни програми одржани су у

Соња Атанасијевић (1962) је објавила
романе:
Они су остали, Црвени круг, Бекство из
акваријума (награда Златни Хит Либер за
2005, ужи избор за НИН-ову награду и најужи избор за Женско перо), Наранџе за Божану (награда Златни Хит Либер за 2005,
најужи избор за Женско перо и награду
Исидориним стазама; једна од 25 најчитанијих књига у библиотекама Србије у 2005. и 2006. години), Ко је убио Алфија (најужи избор за награду Мирослав Дерета) и збирку
прича Крилата туга (ужи избор за Женско перо). Проза јој
је превођена на бугарски, румунски и македонски језик.
Живи у Београду, ради као новинар у Економској редакцији Новинске агенције Тањуг.
Александар Баљак је рођен 1954. године у Црвенки. Члан је Српског књижевног
друштва, председник Управног одбора
„Београдског афористичарског круга“, директор и селектор Сатира ФЕСТ-а, међународног фестивала хумора и сатире који
се сваке године одржава у Београду. Уредник је у издавачкој кући „Гутенбергова Галаксија“. Био је главни и одговорни уредник часописа Данга, уређивао хумористичке и сатиричне рубрике у НИН-у,
Књижевној речи, Вечерњим новостима, Студенту и другим
листовима. Био оснивач Демократског Форума и народни
посланик у другом сазиву Скупштине Србије.
За свој књижевни, антологичарски, уреднички и новинарски рад Баљак је добио двадесет домаћих и међународних награда, међу којима су најзначајније: Признање за врхунски допринос националној култури и награде „Радоје
Домановић“, „Милош Црњански“, „Бранко Ћопић“, „Типар“, „Јован Хаџи Костић“ и „Драгиша Кашиковић“. Баљак
је превођен на пољски, немачки, енглески, француски,
шпански, италијански, руски, арапски, чешки, словачки,
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Сенти, Лозници, Новом Саду и Београду.
Колонију су финансијски и логистички помогли Покрајински секретаријат за културу АП Војводине, Завод за културу војвођанских Мађара,
Центар за културу „Вук Караџић“ из
Лознице и Удружење банака Србије.

бугарски, румунски, дански, белоруски, мађарски, македонски и словеначки. Баљак је заступљен у 70 домаћих и
страних антологија, панорама и избора. Живи у Београду.
Објављене књиге: Убедили сте бога у мени, У границама демократије, Крвави провод, Сумњиво окупљање речи ,
Рат је први почео.
Сачинио антологије: Историја афокалипсе/антологија
српског сатиричног афоризма/, W krzywym zwierciadle: antologia serbskich aforymów – У кривом огледалу: антологија
српског афоризма на пољском, Antologija srbskih aforizmov –
Антологија српског афоризма, на словеначком.
Олимби Велај (1971) рођена је у Малакастри, у јужној Албанији. Студирала је у
Тирани и Софији и радила као новинарка
од 1993 до 2008. Позната је као новинарка
у културној и друштвеној редакцији за важне националне дневне новине, часописе
и радио. Тренутно предаје на Durres Uni.
Ауторка је књига песама Çastet vdesin nën
akrepa orësh (Тренуци нестају под рукама сатова), и Qenia
pasdite (Поподневно постојање), двојезично издање (албански-енглески). Поезија јој је објављивана у државама Балкана и у Европи. Учесница је неколико фестивала поезије,
номинована је и добитница је неколико награда за своју
поезију.
Дарија Жилић Рођена је 1972. у Загребу. Школовала се на Филозофском факултету у Загребу (повијест/компаративна
књижевност). Пише поезију, критику и
есејистику, преводи с енглеског и словеначког. Ријеч је о програму у којем су судјеловали бројни писци и активисти из
тзв. регије. Објављивала есеје и критичке
приказе о сувременој поезији, теорији и активизму у часописима, те бројне интервјуе.

Песме су јој превођене на талијански, словеначки и енглески језик. Објављене у часопису Consuequence i Sententia у САД-у, у књизи Voci di donne della ex Jugoslavia (превод
Бојане Братић), те у зборнику 2010 L annuario mondiale della poesia“ (уредио Fausto Ciompi).
Објавила: Grudi i jagode, pjesme, Pisati mlijekom, zbirka
ogleda o suvremenom pjesništvu, Pleši, Modesty, pleši, поезија;
Muza izvan geta, ogledi o suvremenoj književnosti, Paralelni
vrtovi, intervjui sa piscima, znanstvenicima i aktivistima iz Hrvatske i regije, Nomadi i hibridi, ogledi o književnosti i filmu,
Tropizmi, ogledi o pjesničkim knjigama,Meandarmedia, Omara, kratka proza – уврштена у полуфинале регионалне награде Јутарњег листа.
Награде: Награда Јулије Бенешић за књижевну критику
(за књигу Muza izvan geta, као најбоље књижевно-критичко остварење у 2010. години); Награда Киклоп за пјесничку
збирку године 2011. (за збирку Pleši, Modesty, pleši).
Учествовала на књижевним фестивалима у Француској,
САД-у (Chapbook festival), те у земљама тзв. регије. Добитница новинарске стипендије NRW Kultursekretariata из Wupertala.
Виктор Калинке рођен је 1970 у Јени,
студирао је психологију и математику у
Дрездену, Лајпцигу и Пекингу. Добитник
је награде за креативност Ханс-Сауер фондације 1995. године. Иницијатор едиције
Erata – Лајпцишке књижевне издавачке
куће 1998 (Leipzig Literatur verlag). Живи у
Лајпцигу.
Проза: Asche. Die Antworten des Tronje Wagenbrant, роман, Freiheit macht Arbeit. Приче о радикализму деснице у
Немачкој, са фотографијама Бертрама Кобера, Empörte
Flut, роман, са цртежима Кристијане Вернер,
Поезија: Indianer im karierten Hemd (са цртежима Марион Квиц), El Gancho Bravo – Tango-Etüden, (са цртежима
Каролин Тиле), liberi terrestris. Gedichte (са фотографијом
Катје Лангер), Die Kunst: den Ort zu finden (са цртежима
Брите Шулце), Herbst auf Sumatra. Poetischer Dialog mit Miloš Crnjanski (са графиком Инке Гребнер), Wie ich Amerika
entdeckte, Gedichte und Kurzprosa, (са цртежима Марион
Квиц), Welcher König hat hier gehaust, (са цртежима Хибертуса Гибе).
Есеји: Studien zu Laozi, Daodejing - Bd. 2: Eine Erkundung
seines Deutungsspektrums, Studien zu Laozi, Daodejing - Bd.
3: Nichtstun als Handlungsmaxime, Gottes Fleisch. Erster Essay:
Die Er findung der Reinheit, Gottes Fleisch. Zweiter Essay: Die
Verkettung von Ehe- und Sexualstrafrecht, Poietische Kunst, in:
„Orpheus versammelt die Geister. Stimmen aus der Mitte Europas“, Meine Poetik, in: Hermetisch offen, hg. von Ron Winkler,
Филм: Dichter Sehen, документарни филм о девет европских песника, eratafilm, Glockenläuten und Hupen, документарни филм о духовности на индијским улицама,.
Преводи: Laozi, Daodejing, Studien zu Laozi, Daodejing Bd. 1: Eine Wiedergabe seines Deutungsspektrums, двојезично издање, Große Hymne an die Erde - 63 стиха Atarvasamhite, у сарадњи са Клаусом Милијусом, Juan de la Cruz, Dunkle
Nacht, Gintaras Grajauskas, Knochenflöte - Gedichte: litauisch
- deutsch, (са Малом Викаите), Laurynas Katkus, Tauchstunden - Gedichte: litauisch - deutsch, (са Малом Викаите), Sergej
Birjukov, Jaja Dada, Gedichte: russisch - deutsch, (са Малом

Викаите, Хенрикеом Шмидтом, Бернхардом Самесом а. о.),
Miloš Crnjanski, Ithaka, са српског у сарадњи са Стеваном
Тонтићем и Корнелијом Маркс.
Суга Кеиђиро рођен је 1958 у Јапану.
Младост је провео у Северној Америци.
Један од најактивнијих песника и есејста
данашње јапанске књижевне сцене. Веома
је плодан и цењен књижевни преводилац
за француски и енглески језик. Професор
је на Мејиђи универзитету (Токио).
Као покретач идеје за „читање поезије
уз свеће“, после Великог земљотреса у Тохоку (2011), организује низ заједничких читања поезије по Јапану. Саставио
је антологију поезије „Шапат пламена свећа“ (Кеисоша,
2011), посвећеној жртвама Великог земљотреса, окупивши
тридесет два песника. Бави се компаративистиком и теоријом превођења, посебно креолским језицима, књижевношћу афричких народа и америчких Индијанаца. До сада
је објавио велики број књига есеја и путописа. Ове јесени
излази му четврта збирка песама. Добитник је Јомиури
књижевне награде (за књигу Путовање, дијагонално, 2009).
Збирке поезије: Agend’ Ars, Agend’ Ars 2 (Вода и ватра
острва), Agend’ Ars 3 (Киша пада на море).
Јелена Ленголд је рођена 1959. у Крушевцу.
До сада је објавила дванест књига, шест
збирки поезије, пет књига прича и један
роман. Заступљена је у многим антологијама поезије и прича, а преведена је и на
више страних језика. За књигу песама
Сличице из живота капелмајстора добила је награду „Ђура Јакшић“. За збирку прича Вашарски мађионичар добила је награде „Биљана Јовановић“, „Женско
перо“, „Златни хит либер“ и Награду ЕУ за књижевност. За
књигу песама Бунар тешких речи добила је награду „Јефимијин вез“. Живи у Београду.
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Соња Атанасијевић

ЈЕЗИК НЕБА И ЗЕМЉЕ

И

ма један брег у Војводини, недалеко од Сенте, назива
се Горњи брег, и на њему расте свакакво воће. Ако се
тамо обрете почетком јесени, можете се сладити грожђем,
јабукама, крушкама, које знају бити сочне и жуте као сунце, и какве се могу видети широм Србије, а однедавна поуздано знам да такве успевају и у Јапану.
Исто тако оно што засигурно знам, као учесник овогодишње међународне књижевне колоније, јесте да црвених
крушака, каквих има на овом салашу – нема у Јапану, те ћу
убудуће, вероватно, кад год видим ружичасту крушку, помислити на тренутак када Кеиђиро, седећи за столом, држи за петељку ову воћку и посматра је. Кратко нам саопштава да досад није видео црвену крушку. Начас оклева да
ли да је узме, а онда је ипак враћа у чинију.
Са брежуљка се пружа поглед на мочварну равницу, на
„заборављену воду несталих обала“1, али ако се мало боље
загледаш, препознаћеш траг људске руке која је језерце
преобликовала у тамбуру. Слушаћемо касније о плановима нашег газда-Милета да од тамбурастог језера начини туристичку атракцију - док будемо уживали у ђаконијама његове кухиње, и док наши гости из иностранства буду ломили језик покушавајући да изговоре ћушпајз, мућкалица, ћевапи...
Баш у близини језерца које ће можда ускоро заокупити
пажњу бројних гостију салаша, Виктор Калинке ће једног
јутра, у својој шетњи, срести wild chicken, те ћемо се наредних минута сви позабавити овим сусретом, о каквој је птици, дакле, реч. Виктор устврди да сасвим добро познаје ту
врсту, али, нажалост, не зна превод на енглески, па оде до
своје собе да донесе речник. У међувремену, један од наших гостију из Сенте, књижевник, али и ловац, саслушавши опис птице, гладећи дугачку браду, саопшти да је то била јаребица. Ми ипак сачекасмо Виктора, али је речник био
мали, па он не нађе реч коју смо с нестрпљењем очекивали, те слегну раменима. На крају се задовољисмо тиме да је
Виктор, тог јутра, срео „дивље пиле“.
А у шетњи кејом поред Тисе, у Сенти, разгаљени септембарским сунцем, сложисмо се у прогнози да је пред нама дивна јесен. Биће то михољско лето, рекох. Дарија рече
да Хрвати за доба године када се лето прелије у јесен кажу
„бабље лето“, и да јој се много више допада наш израз. „Little summer“, рећи ће Олимби, објаснивши нам да тако некако звучи превод изреке „Një behar i vogël“.
Али, киша је ипак морала пасти. И то у Тршићу. И то
не обична киша, већ пљусак за који се обично каже - саставили се небо и земља. Успели смо да посетимо музеј, а до
куће Вука Караџића било је немогуће стићи, те се можда
неко кришом запитао да ли је уопште вредело ићи на тај
излет. Вредело је, не само због дивне публике на књижевној вечери у Лозници, већ баш и због пљуска. Јединственог
језика неба који учини да људи обично занеме. Не знам о
чему су остали размишљали док смо ћутке посматрали кишу кроз прозор етно ресторана, поред којег је сопственим
језиком своју причу и даље распредао један поточић, али ја
помислих на катаклизму у Јапану и Кеиђирове стихове:
„Трешња, оборена на земљу очишћену таласима,/ расцветала се одједном, у подне, без најаве./- - -/Цветови показу/52/
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ју да ова земља остаје заувек земља./ Сами цветови су језик
земље.“
А морало је пасти и коло. Четвртог-петог дана нашег
дружења, већ нам се чинило да се одувек знамо. Почело је с
помињањем сјајног документарца „Чија је ово песма“ неке
бугарске новинарке, за који се испоставило да је познат и
нашим гошћама из Загреба и Тиране, а осталима објаснисмо да сваки од балканских народа полаже право на ову
песму. Чија год била, песма „Русе косе, цуро имаш“ коју лако нађосмо на Јутјубу, свима се допаде, па потражисмо још
који народњак. И тако се догоди коло, српско-хрватско-албанско-немачко, те вечери, на усамљеном војвођанском
брегу, поред једне напуштене пруге и тамбурастог језера,
сјактавог на месечини.
Сутрадан за доручком, Кеиђиро, који је увек устајао први и први одлазио на спавање, и највише времена проводио радећи, питаће нас да ли је тога дана, а била је субота,
неки празник у Србији, јер, откако је ушао у трпезарију, непрекидно су песме на телевизији. Имао је озбиљно лице и
очекивао је објашњење. Ако није празник, онда о чему се
ради. И, шта рећи? Знаш, Кеиђиро, нама је сваки дан празник, ми смо весео народ, волимо живот, нама је у Србији
баш лепо...
Стиже и екипа новинара, у недељу, по лепом дану,
тако да се прилог могао направити у дворишту. Пошто сваки учесник колоније рече понешто о утисцима, песници и
понеки стих, сниматељ нас замоли да мало прошетамо сеновитим стазама дворишта. Пратио нас је псић Дамбо, те
и он уђе у кадар. Затим нам предложи да застанемо, станемо укруг и нешто ћаскамо, што се неће чути. У средину
круга начињеног од наших тела смести се Дамбо. Неко рече - што не бисмо причали свако на свом језику, да направимо „little Babylon“, што сви радо прихватисмо, те почеше
да се у ваздушни цилиндар сливају речи на пет језика, праћене смехом, док је Дамбо вртео репом помно нас посматрајући. („I kad pomislite da je svaki vaš napor uzaludan,/ sjetite se da svaki osmijeh na putevima kaosa/, ipak dođe na mjesta koja nikad, čak niti u ludim/ snovima, niste mogli ni zamisliti.“2
We’ll stay in touch, рекосмо једни другима на растанку,
што је подразумевало, пратићемо се на фејсбуку – на језику виртуалне стварности, лишене укуса и мириса. Лишене
ветра, топлине сунца и свежине киша.
Напомена: У овогодишњој међународној књижевној
колонији, у Сенти, учествовали су: Дарија Жилић (Хрватска), Олимби Велај (Албанија), Кеиђиро Суга (Јапан), Јелена Ленголд, Александар Баљак и Соња Атанасијевић (Србија).
1
2

Олимби Велај
Дарија Жилић

Београд, октобар 2013.

Јелена Ленголд

PASSION

Он ми је признао да ноћу затвара мачку у лифт.
Крици њени, очајни, бесни,
ударање у зидове. а највише дивљи мјаук,
подсећа га, каже, на мене.
Читаву дугу ноћ мирна плава женица крај њега спава.
Он слуша: мачка у лифту, већ луда,
главом се залеће у стакло
канџом распара себи кожу бесна звер
вришти џунгла низ кичму накострешену
главом у зид, ситним костима шапе равно у зид!
И тачно онда кад мачка испушта последњи страшни јаук
он у мраку задрхти, кришом, под јорганом.
Рано у зору, пре свих, мој вољени вуче ме за мртви реп
и баца на ђубриште.

БУНАР ТЕШКИХ РЕЧИ
Постоји бунар у који бацам све тешке речи
које смо једно другоме изговорили ти и ја
из њега се понекад осети удаљени смрад
који ме подсети на тебе
и узбуди ме, чудновато и нагло,
подсети ме на мирис твојих препона
твојих пазуха
пожелим да скочим тамо, у бунар тешких речи
и удахнем те поново
отворених уста, широко,
као ветар с мора да примам у себе.

Суга Кеиђиро

ПЕСМЕ
VIII

XXII

„Тата, месец!“ Шапутао сам.
Никада нисам видео месец, тако велик и светао.
Тата, рекао си ми једном, да је „месец душа сунца“.
Његова светлост, без температуре,
била је бела као беоњача црног пса.
На месечини сам плесао.
Ја, Миеко и Сакура, као сенке, плесали смо, снажно.
„Знаш? Неко племе америчких Индијанаца,
када треба да обавља верски обред,
неће почети са свечаношћу,
све док се од срца не насмеју сви присутни.“
Тата, ми босоноги,
држећи се за руке, смејући се, плесали смо.
Онда, учинило ми се да се и месец осмехнуо, снажно.
Supermoon: прљаве фотографије, које су оставили
таласи,
почеле су одједном да блеште.

„Све ствари, од којих си морао да се растанеш,
постају анђели.“ Показао ми је то брат, који је умро.
Човек кога су заборавили, пас, разне играчке и
оловке постају сами анђели.
И прљаве мајице и патике
и мртви тврдокрилци и зарђали ексери,
постали су, неприметно, анђели.
Јер нећу да их додирнем никад више,
јер нећу да их затекнем никад више;
појаве настањују бића која им дају
неподношљиву прозирност,
а она је анђео.
Светлост, која се види једино
када те потресе нестајање, јесте анђео.
Тако су постале анђели њене дојке.
И меке уши мога пса.

из збирке Agend’ Ars 2 (Вода и ватра острва),
Tokyo, Sayusha, 2011.

из збирке Agend’ Ars, Tokyo, Sayusha, 2010.
С јапанског превела Кајоко Јамасаки
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Олимби Велај
Стакла снова затварају се попут зидова Оријента
простор ослобођен за бег
далеко заувек остало је лето са душом
обећана земља што не може се достићи
рељефни атласи претвориће се у дане
лепршави пепео мртвих феникса
слепо као нестајање биће небо
зимском песку потамнелом од талаца…
много је времена прошло, потом ћемо рећи
збуњени животом који нас није дочекао
и нећемо знати шта беше она ћутљива садашњост
скривена сенка без таме и искушења
заборављена вода несталих обала

ИЗ БЕЗИЗЛАЗНОСТИ
Неупадљива је била
јер била је немогућа

Виктор Калинке

ТРИНАЕСТ ПЕСАМА
кинески акварел (chinesisches Aquarell)
кроз прозор виђено: степенасто
брдо над равницом : онамо
се путује : сњежнонапудерисана
земља код минстера : овдје не тражим
луду калуђерицу : пјесника једног
тражим : који је већ
умро : он ми је плави сан
азије поклонио : суматро : огледало
неба : отац & син преблиједе : кад дубоко
у те погледају : светија од духа ти си : ако
ступњевање светога постоји : мору
сродна : неупоредивом јадрану : сивом
небу над минстерландом : овдје тражим
узалуд пјесника & видим
кроз прозор воза : један кинески акварел
са мирним снијегом покривеним брдима

та хитра љубав
што мрежњачом протутњала је.
И ништа схватила ниси
у наставку разних праваца
што налик су искошеним филозофијама у времену
следбеника
У твојим досадним савршеним завршецима
можда је достигнуто заједничко време
које не смеш помутити
јер била сам једноставна
кад изненадни поглед се укочио
Ипак сам те волела
јер био си несигуран
без мог признања
и аморфног постојања
и један светлећи траг
што кроз мој кошмар
неизбежно нестаје
С албанског превела Наиље Маља Имами
Преводитељка се захваљује Дубравки Ђурић
на помоћи у реализацији коначне верзије песама.

БЛАГА ТАМА : ЗА ЈЕДНУ НОЋ
(SANFTE DUNKELHEIT : FÜR EINE NACHT)
прољећни дан : крај децембра
лежим у златној свјетлости : иза брежуљка
крије се већ сунце & шаље
своје јаке зраке кроз њежно : голо
грање : када смо се посљедњи пут
чули : није то било давно
прије тога бјеше дуго затишје : бијасмо обоје
глуви : на оба уха
ослушкивали смо само унутра & не
другога : сад се враћамо
себи : мени или теби
је ли то опроштај или нов почетак : ко
може већ сада да то зна : сунце
излази : гњура се испод своје плаве главе
ми се гњурамо у благу таму : за једну
ноћ : онда свиће нови дан
С немачког превео Стеван Тонтић
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Дарија Жилић

ПЛЕШИ, MODESTY, ПЛЕШИ
Плеши, Modesty, плеши,
иза тебе су године ружичастог логора
дуге, осамљене шетње преко рубова града
и тисуће љета препуних књига по креветима.
На једрење понеси само шалицу чаја
далекозор и средство које брише
свако сувишно сјећање на путу.
У сјенци агаве која расте на броду
у дугим ноћима на отвореном, ослушкуј
како губе се звукови свијета.
Нашла си љубав свог живота
и има ли веће среће, него кад спусти се мишљу
на тебе у било које доба дана, а нитко га не види!

Александар Баљак

ТОЛИКО СТРАШИЛА,
А ПРИНОСИ МАЛИ

А

форизам је дриблинг духа на малом простору.
Афоризам је доказ да се и велике драме могу играти на
малој сцени.
Диктатор жели исто што и народ: хоће о свему сам да
одлучује.
Шта вреди што је демократија пред вратима кад ми
нисмо код куће?!
Безболно смо увели демократију. Нисмо је ни осетили.
Толико страшила, а приноси мали.
Лице чији се лик после информативног разговора битно измени дужно је да поднесе захтев за замену личне
карте.
Ми у сваком тренутку знамо шта хоћемо, само не знамо кад је тренутак.
Све је пролазно, само су последице трајне.
Штрајк глађу сваки грађанин може да обави у кругу
породице.
Наши грађани слободно шетају улицама, али треба рећи да се то још ради прилично неорганизовано.
Џелат је био уз жртву кад јој је било најтеже.
Ја сам за дијалог, и тачка!
Истина је да сам вас ја водио, али смо залутали заједно.
Краљ је мртав, али то нико не сме да му каже.

НАКОН БЛАГДАНА

Како прија ми јуха од кеља и цвјетаче,
након месног оброка у поганским
данима који су на измаку.
Вјерници опет могу пушити на цести,
дјеца опет смију јести чоколаду,
пјевачи смију пјевати усташке и све се
опет вратило “на старо”.
Што је то одрицање о којем се прича?
Какве нам то казне припремају тијелу?
Само ускрате весеља, испразни животи,
укоснице без косе и ситна усхићења.
Твоје је тијело достојно божјег погледа,
а мисли, које врлудају ми главом,
већ су се размахале и претварају нас
у мале краставце.

Морали смо од њега да направимо бога. Друкчије му
се није могло веровати.
Револуција је час историје у природи.
Ја сам веома забринут. А чиме се ви бавите?
Појели смо златну рибицу. То је била наша прва жеља.
Многи трагови воде до пећине, а ниједан од пећине.
Гост је специјалитет куће.
Захваљујући средствима јавног информисања, ми не
знамо за неуспехе.
Раније сам патио од маније гоњења, а сада је још горе:
сви ме престижу!
Неке своје поступке не могу да схватим. Докторе, јесам ли геније?
Књига је сумњиво окупљање речи.
Демонстранти су леђима брутално насртали на пендреке изненађених полицајаца.
И овај век проведосмо у ропству. Ретко нам се то догађа. Једном у сто година.
Ја сам велики патриота. Не знам ниједан страни језик.
Натпис у Музеју револуције: Молимо цењене посетиоце да не пљују по експонатима!
Ја не верујем да би они пуцали у децу. Исто тако, не
верујем да не би пуцали. Ја њима ништа не верујем.
Коначни резултати избора су све бољи и бољи.
Ми овај рат нисмо изазвали. Пуцали смо у најбољој
намери.
Нисам сујетан! Свеједно ми је шта ће се по мени звати.
Каљају оно што нам је најсветије. После то нико неће
хтети да купи.
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Све би дали да све задрже.
Данас све може да се каже. Зато цензори имају пуне
руке посла.
Окупирали смо их у самоодбрани!
Свет је створио погрешну слику о нама. Нисмо ми тако ружни као што изгледамо.
Ако вас жена вара, не очајавајте, јер сте своју несрећу
поделили са другима.
Нас могу само мало да убију јер у нама живота скоро
да и нема.
Људи, не напуштајте ме, ја сам харизматска личност!
Окупатор ће се пре или касније покајати. Нико се овде
није усрећио.
Један човек је за све крив! Случај је хтео да то буде
баш онај за кога смо сви гласали.
Оженио сам се из чисте радозналости. Занимало ме је
да ли има живота после смрти.
Осим геноцида, на нашим просторима није било ве-
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ћих инцидената.
Мало је рећи да ми целовито информишемо јавност.
Ми доста тога и додајемо.
Нисмо се такмичили у убијању. Ми не мешамо спорт
и политику.
Опкољени смо! Свуда око нас је иностранство.
Приметио сам да алкохол више шкоди трезвењацима.
Кад год се ја напијем, неко од њих добије батине.
– Има ли код вас слободе говора?
– Има, али нећемо о томе преко телефона.
Сањао сам те ноћас. Срам те било!
Сужавањем простора за дијалог настаје ринг.
Наши политичари нам стално обећавају оно о чему
други народи могу само да сањају.
Ако ово није живот, ко нам гарантује да ће оно после
бити смрт?
Једно мислимо, друго говоримо, треће радимо,
јер је политика курва.

ПОЕЗИЈА
Јасмина Нешковић

ЛИСАБОНСКЕ
ЂЕРАМ
У децембру
Уочи Светог Николе
Док се спуштам низ кошаву
Булеваром Револуције
Покушавам да се сетим
Неког стиха слике
Мелодије
Који би ми призвали
Боје звукове мирисе
Рибље пијаце у Барселони
Цариградске чаршије
На пијаци Ђерам у Београду
У девет сати ујутру
Тражим урме кокос остриге
Заборављене радости месеца јула
Али пре но што купим
Туце смрзнутих јаја
Празилук кришку бундеве
Мој друг из гимназије Макса
Што држи на пијаци Ђерам
Шпајз са здравом храном
Нуди ми шољу топле чоколаде
Веруј ми, најбоље
И док служи муштерије
И мери им у грам
Ванилин-шећер цимет оригано
Ја седим на џаку сојиног брашна
У девет сати ујутру
И гледам са виса Свете Катарине
Тешке бродове из Индије
Како пристижу у Лисабонску луку

ПРИМАВЕРА
Мува кажу
Предсказује смрт
Ако облеће око живог човека

То смо уосталом читали
И код Золе
Али овде
Где копну је крај
И почиње море
Мува најављује пролеће

ШТА КОНСТАНТИН САЊА
Свакога јутра кад се
Град Лисабон пробуди
(Касније од градова других)
Питам свог петогодишњег сина
Како је спавао
И шта је лепо сањао
Одговор је обично исти
Сањао сам куце и маце
Меде и зеке
Рођендан
(Или маму,
Која је сањала мене)
Али пре неки дан
Пре будилника
Пре свитања
Кад смо се у исти мах
Пренули иза сна
(Као од неког пуцња, ударца,
Крика)
Упитала сам усплахирена
Шта га је то пробудило
А он је одговорио
Мирно
Као да саопштава
Неку непорециву истину
Сањао сам нешто погрешно
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ЧИТАЊА
Драгана Белеслијин

НЕГДЕ ДАЛЕКО У
СЕБИ
илити:
FREUND REQEST
SENT. ACCEPT?
Слободaн Владушић, Ми,
избрисани, Лагуна, Београд 2013.

Књижевност је општење. Општење
тражи лојалност. Кад се с тог становишта
посматра, корен строгог морала чини
саучесништво у познавању Зла, које је и темељ
интензивног општења.
Књижевност није невина, и пошто је
крива, она на крају мора то да призна.
Жорж Батај

Затворила сам књигу. Најпре сам
се замислила: има ли смисла писати о
роману који још увек није завршен?
Има ли смисла називати прошлошћу
оно што и даље траје? Па сам потом
отишла на профил Слободана Владушића, тражећи Angela Freunda.
Није га било.
Затим ми је пало на памет да измерим тренутну тежину, обим и формат
романа Ми, избрисани, али сам се онда
сетила да је овде и тежина, као и физички опис, варијабилна категорија.
Шта ми онда остаје? Профитабилност?
Тешко је у земљи Србији предвидети
профитабилност, још теже када се у
обзир узме чињеница да тржишне
услове диктирају, поред проходности
текста и добре приче још и комерцијалност, добијање угледних књижевних
награда, фактор рекламе… Mожда и
физички изглед писца? Да ли ће ауди Q
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7 рекламирати овај роман на узвратни
начин? А друштвена мрежа Фејсбук? А
Макси корпорација? А Харуки Мураками, туристичко село Лоренса Дарела,
Лагуна? Службени гласник? Порно индустрија?
С друге стране, има ли право роман, објављен у 2013. само делимично,
да конкурише за угледне награде текуће сезоне или мора да чека свој крај
(виртуелни, дабоме) да би продужио
живот, овенчан славом? Све су ово
питања која чине контекст једног могућног читања, перципирања, ако вам
је драже, тржишног испитивања наведеног сајбер-романа. Колико далеко,
пак, можемо доспети продирањем у
његову нутрину? Или се ради о другим, космичким категоријама? Нешто
налик на Данетеову Божанствену комедију? Или на безвременост дистопије? На бодријаровске симулакруме
или на стварност изражену цифрама
видео-игрице зване Мегалополис, која
се, на специфичан начин, огледа у монитору компјутера? Логика фабуле
која логици романа Ми, различтити
Веселина Марковића (под условом да
Кете Хамбургер није тек фикција Светислава Басаре) баца рукавицу у лице?
Да рел–Му ра ка ми–Иши гу ро–Пе ље вин–порноклип–микс са знатним капиталом кримића, теорије књижевности, урбанологије описане у студији
Црњански, мегалоплолис, потом Миљковића, те нешто мањим уделом деоница замалоуспаваногодвојеногодродитељамарсела? Све и да јесте, можемо ли, доступним нам критичарским
аршинима да пишемо о нареченом? И
ако ми (бескрајно мноштво књижевних критичара, напумпаних, имплантираних, са разноразним умецима,
кодовима и чиповима; подобних и
неподобних, жутих или плавих, pro et
contra, благих попут Орланда Блума
када се напарфимише или накриво
насађених попут Апсолутно Спокојног Облака у Панталонама) нисмо дорасли да под хрпом пластике, сајберспејса, маски, аватара, лажних и правих идентитета, разбирамо стварност
од нестварности, лепоту од позе или
уметност од робе, ко то може и сме
учинити уместо нас? Можда наша деца, која ће уместо књиге конзумирати
компјутерске игрице, уместо завичаја
знати само за метрополис, а уместо
идентитета имати тек nickname? Број?
Рок трајања?
Прича коју приповеда Владушићев
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јунак отвара се слојевито. Тек при њеном крају долазимо до породичне
трагедије, која је окидач поступака наратора. Поред њега, носиоци радње су
девојке: Блу, Теодора, Вики, Кети Пери, Шатирана1 и др., те мушкарци
(Ghost, који је у исти мах и сабласно
присутан, али и одсутан попут оног
гласа који „приповиједа роман“, о којем пише В. Кајзер позивајући се на
роман Јосиф и његова браћа Т. Мана,
једини кадар да зарони у зденац прошлости. Понеки од њих (адвокат Зец,
сурови младић који избацује девојку
из аута, уједно и син локалног моћника) реферирају на стварност појачавајући тако сатирични карактер романа,
док се цитатни јунаци (Том Круз, Кети Пери...) досељени из (опет) виртуелног, књижевног (при том не треба
занемарити удео поезије) и филмског
света пародијски преобликују и карикатурално изобличавају. Њихова имена – као Angelo Freund – одају палимпсестни карактер и у најмању руку могу означавати уметност саму, коначно, њену етику и поетику, односно
њен временски пресек – постмодернистички, књишко-учени (спој нарација-подлистак-есеј), информацијама
и вишком знања бременити сурф-карактер. То постаје јасно када се покуша испратити све оно што чини цитатни бревијар писца романа, а што
није маркирано већ унето у текст и са
њим, дакле, у исту раван (плочу) постављено.
Листу протагониста чине, дакле,
живи и мртви јунаци, сомнабулни,
пробуђени, заспали и сахрањени, убице испраних мозгова, те духови који
обитавају само у свету који је виртуелан чак и у односу на саму фикцију
(Фејсбук, друштвене игре, интернет, и
др.). Захваљујући овој чињеници, лако је пребродити временско-просторне границе, па се тако наратор, незнано на који начин, креће кроз простор
(Токио, Праг, Лос Анђелес, Суботица
и друге дестинације, што појам хетеротопије само делимично покрива) и
време (ретроспекције, уметнуте епизоде, виртуелно време, те форвардовање радње).
Зашто ипак нисмо у дистопији?
Јер јунаци дистопија немају могућност избора. Сетимо се јунака Ишигуровог романа Без утехе који лута
пространствима виртуелног, стварносне логике лишеног света, покушавајући узалуд да се снађе. Владушићев

наратор налик је на протагонисткињу
филма Догвил која, настојећи да предупреди властиту пропаст, узима судбину у своје руке и креће у бруталну
освету мучитељима. Балконски дијалог између Оскара Шиндлера и Амона Гета у филму Шиндлерова листа2
прати идеја о избору који је дат човеку. А јунаку романа Ми, избрисани
преко телефонске слушалице нечији
глас саопштава следеће:
„Немам шта да ти пожелим,
јер ће се све десити онако
како је записано: твоја судбина ће се, као тестамент,
отворити пред тобом. Ако
ти тако одлучиш.“
Овде је освета пробуђеног јунака
делимична и, чини се, насумична. Између актера пошасти он бира оног који му је најдоступнији и врши егзекуцију. С друге стране, одбија да се суочи са братом који је убио родитеље,
иако почесто у својој свести оживљава хармоничне тренутке безбрижног
детињства које ничим није наговештавало (али ни предупредило) наступајуће брутално убиство. Јунак, дакле, хамлетовски дела, али док поменути дански краљевић након консултације са Јориковом лобањом изазива
тотални масакр, дотле је Владушићев
јунак (хипер)делатан у једном чину,
који прати крвави пир и наслада убиством, а опет пасиван јер се, након
хапшења, брани ћутањем. Пре налик
на опомену и потврђивање властитог
избора, он остаје недовршен пре но
што се одлогује. Но, није ли роман
још увек у фази настанка? Да ли ће све
жртве побројане на зиду Ангела
Фројнда, које он несебично узима за
пријатеље, дарујући им тако боју памћења, добити сатисфакцију? Зашто на
зиду Ангела Фројнда, пре но што је био
избрисан, није било имена убијених
родитеља? Ко добија, а ко губи у игри
памћења: појединачно или опште, законитост или преседан? Смрт vs полни
акт? Књижевност vs Зло? Идентичност
vs Разлика?
Роман Ми, избрисани као ниједан
други, ако не укључим светски литерарни контекст, којем несумњиво
припада, или класике домаће књижевности (Селимовић, Андрић, Киш,
Пекић, Великић, Г. Петровић3, Миљковић, Попа, Настасијевић) где ће, сигурна сам, заузети запажено место, не
отвара толико питања читаоцу и критичару. Речит, маштовит, онакав ка-

квог конзуматори путописа о паралелним световима давно прижељкују
у српској литератури роман Ми, избрисани јавља се (коначно!) да збуни,
помери, предвиди, престраши. И да се
поигра. Шта више можемо тражити
од литературе? Осим да, као национални бренд, буде тржишно исплатива, буде пожељна роба за извоз и репер искуснијим романџијама, под
условом да препознају – што је, сигурна сам, лакше него писање романа –
где престаје игра а почиње књижевност. И зло.
1
„На свакој од њих је било истакнуто понешто:
коса, очи, трепавице, усне, груди, али све су то
биле само скице које се праве и бацају пре него
што megalos mastoras започне своје коначно дело, последње, али и прво, пре којег ничега није
било, после којег ничег неће бити.“
2
Иста, аутентична листа је продата неименованом купцу за више од 122.000 долара на онлајн
аукцији августа 2013. године.
3
Када би неким случајем Слободан Владушић
био коаутор овог текста, сигурна сам да би списку био додат и Црњански.

Александра Ђуричић

ВРТЛОГ ОДЛУКА
Гордана Ћирјанић, Мрежа,
Vukotić media, Београд, 2013.

Нови роман наше истакнуте књижевнице, Мрежа, одмах ће читаоца
ставити пред дилему о каквој се мрежи ради – пауковој, или оној митској,
Арахниној, насталој из дрскости
смртнице која је изазвала богињу, о
електронској мрежи, која све више
управља нашим животима, или о мрежама које стварамо сами, борећи се за
опстанак међу сличнима и различити-

ма, у вечитој тежњи ка моћи. Као у
миту о Арахни, када се смртник усуди
да посумња у божанско следи казна од
које се тешко опоравља. Тако је и
Марко Лончар, један од јунака ове
приче, на начин типичан за изузетне
интелектуалце устао против конвенција и у вртлог својих одлука увукао
младу и заљубљену Соњу, своју будућу супругу.
Радња романа одвија се у садашњости, делом у београдској, али претежно у сеоској средини, шездесетак
километара јужно од престонице. Tу
још владају патријархални закони и
непросвећеност, наивност и лукавост
иду руку под руку, а долазак сваког
новог лица праћен је из прикрајка, са
подозрењем и скепсом да ли се на селу може живети са градском памећу.
Управо то је кључно питање које ауторка овим романом поставља, приказујући веома верно, на моменте чак документарно, прилике српског села,
али и трагедију интелектуалаца који
на опасним стазама своје несхваћености и различитости често залутају у
порок, резигнацију и очај. Због тога је
угледни београдски новинар готово
одустао од живота у тренутку када његова знатно млађа супруга одлучује да
прихвати посао сеоске учитељице, у
нади да је нови почетак увек могућ
као и да је смисао управо у тражењу
смисла. Њих двоје, обележени и разочарањем бездетности, упуштају се у
ново животно поглавље без предрасуда, али и без илузија. Довољно су искусни да знају какав их свет на селу
може дочекати, какве прилике и патријархални окови, али су још довољно радознали и храбри да искушају
судбину. Судар са новим донеће им
бројна искушења, између осталог и
страхове за које до тада нису знали.
Они ће у Соњиној души пустити дубље корене, али и устукнути пред налетом чисте животне среће. Тако ће
светлост овог романа обасјати и читаоца жељног оптимизма – живот, ма
колико комликован и понекад спутан,
увек пробија своје корито.
Оваквим ставом ауторка је потврдила скоро сва начела своје поетике, а
стрпљивији читаоци препознаће тему
трагања за животном радошћу и смислом, до сада израженију у причама
које су ишле од иронично-документарног тона (Каприци) до дубоке замишљености над неминовним (као у
раној причи Ветар или зрелом, поет-
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ском приказу сопствене судбине у
причи Нуњес де Балбоа). Публици позната као књижевница чија је друга
домовина Шпанија, Гордана Ћирјанић овде изневерава трагаче за андалузијским сликама. Окренула се српском селу и свом народу који види као
напаћен, недовољно начитан и просвећен, али поштен и жељан Божије и
људске правде. У том трагању за истином пошла је од миљеа који најбоље
познаје – света београдских интелектуалаца већ уморних од револуција и
обећања, до неразумности несхваћених упркос великим напорима које
улажу у свој рад, материјално осујећених песника, професора и новинара
који не одустају од истине, а често заврше у мраку кафанских испарења која су предворја болести и смрти. Заљубљена жена која такође припада овом
слоју извући ће свог времешног мужа
из вртлога редакција и политичких
прогона и повести га за руку, као дете
које немају, у сеоску средину за коју
жели да верује да је спас. Једина чистота и невиност коју проналази је у
деци, њеним ђацима, али ће управо
лепота њихових душа спасити свет и
саму Соњу. Помоћи ће јој да се супротстави празноверју, злу и ништавилу, да превазиђе страхове и разбије
многе илузије које су је спутавале.
Роман Мрежа својим ритмом приповедања и брзим темпом изискује
апсолутну читаочеву пажњу, у себи
крије много слојева и отвара велики
број виталних питања о животу данас
и овде. То је, на првом месту, положај
интелектуалца нападнутог са свих
страна и свим оружјима која прете да
униште ентузијазам, али се то ипак и
упркос свему не догађа, потом корумпираност нове елите која захтева поштовање и понизност пред сумњивом
сналажљивошћу, да би, огољена и без
свилене кошуље, остала под вешалима
и пред светином која кад-тад мора заурлати... Далеко од софистицираних
реченица салонских или кафанских
интелектуалца одвија се живот заборављеног и пониженог српског села
коме се Гордана Ћирјанић обраћала и
у неким ранијим причама, али овог
пута то чини подвлачећи контекст
празноверја, ближе речено склоност
ка врачању и враџбинама пред којима
је интелектуалац као њена јунакиња
Соња сасвим збуњен. Она и верује и
не верује, плаши се и разуверава саму
себе да је тако нешто могуће, све док
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је живот не излечи сам, потврђујући
да има неких ствари између неба и земље које не можемо и никада нећемо
разумети. На тој осетљивој размеђи
виталних, актуелних и необичних тема Гордана Ћирјанић гради свој роман не остављајући читаоца у недоумици, али не разрешавајући дословно
и банално ниједну дилему својих јунака. Ново у њеном наративу је повремено удаљавање од позорнице на којој се одвија радња романа, својеврсни
ефекат отуђења, који свезнајући
приповедач спроводи на самоме себи.
Оно што ће читаоца привући је њена
љубав и разумевање за људе, оптимизам који проналази, лепота реченице
која повремено добија префињен, песнички тон и мудрост умерености када је у питању критика данашњице.
Она зна да бољи светови не постоје
јер их можемо градити само у нама самима.

Тамара Крстић

СЕЋАЊЕ ИЛИ
ГУБИТАК
ПАМЋЕЊА?
Владан Матијевић, Мемоари,
амнезије, Службени гласник,
Београд, 2012.

„У двадест првом веку нису више
јасно раздвојене границе, нигде, па ни
међу жанровима“,записује у једном
есеју Владан Матијевић, а показује већ
самим избором грађе за књигу „Мемоари, амнезије“. За беседе, есеје и белешке граница је само „заустављено
време о којем пише“ –године у којима
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су настајали, од 2001. до 2011. године.
Све остало је у прекорачењу: мемоари
који се својом структуром и одабраном позицијом ауторског „ја“ приближавају књижевном стваралаштву, есеји који се преображавају у приче, белешке или реченице у којима се назиру клице романа. Амнезије су изазване светом слика, реклама, ријалити
програма па и виртуелним светом. У
таквом свету без речи и садржаја и честом привиду или симулацији живота
чак и забележени књижевни датуми
делују као ожиљци на сликама. Сећања су и стална опомена да „литература може да одговори на суштинска
питања о људској езистенцији“ („Роман и време“) и забринутост над положајем писца и третманом књиге у
савременом свету.
Своје целокупно стваралаштво
Владан Матијевић види као мозаик у
настајању. На једном крају је роман Р.
Ц. Неминовно, на супротном крају
приче Прилично мртви. У средини је
роман Писац из далека. У том мозаику тик уз роман Врло мало светлости
могла би да стоји и књига Мемоари,
амнезије. Однос романа (чији су елементи писмо, тестамент и дневник) и
мемоара, сличне теме (уметност, политика, филозофија, религија и вера у
човека) као и третирање времена само
су неке од могућих веза ове две књиге.
Поред напоменутог прекорачења жанрова, да своје место у мозаику има и
ова књига у прилог иду и аутопоетички текстови у којима се дотиче тема,
јунака својих дела, односа романа и
приче и генезе појединачних делова
мозаика. Мемоарско „Ја“ назначено је
већ на почетку књиге: као тешка и
страшна реч из Андрићеве Проклете
авлије и као Сартров запис: „Постојао
сам само зато да бих писао и када бих
рекао : ја, то је значило: ја који пишем“. Тиме Владан Матијевић поставља перспективу и из које посматра
свет и минуле догађаје јер „Ја“ које пише и ствара присутно је увек: и када
лута и посматра, и живи и доживљава. И када је обележено апсурдом времена и хумором који треба да ублажи
„слике ужаса“. И када заузима свој
став према свим појавама савремености. Увек ново- стваралачко ја, без обзира на осећај понављања друштевних, социјалних, политичких и културних (не)прилика, сукоба и подела.
Иако је подељена у четири поглавља,
књига Мемоари, амнезије показује сву

испреплетаност и нераскидивост литературе и живота Владана Матијевића. Насловни текстови поглавља дају
само перспективу из које се промишљају теме и питања савремног писца
и човека.
Прво поглавље „О жалу девица за
Минотауром“ окренуто је ка књижевним и (ауто)поетичким темама,
читању и писању. Књига је ту да попуни празнину света који нас окружује. У наредном поглављу насловљеном „Споменик и Крава“ предност се даје стварности која пише
књижевност. Један поглед на век за
нама у коме смо започели да раскопавамо градове, улице и сосптвене личности окупио је у новом сва сива,
тмурна, злурада и немарна лица живота. Урушени градови и места без
идентитета постају простори савремене Србије са којима се боре приче и
романи Владана Матијевића. Све рекламе и кампање, сигнали и поруке,
бесмислице које нам преносе медији и
политичари, воде ка маргини и скрајнутости – на којој стоји писац и из које израњају јунаци његове књижевности. На магистрали су постављени
билборди којима Владан Матијевић, у
наредном поглављу, покушава да одузме слику, преобликује их и напуни
садржајем записа, бележака и цртица.
Као обележје новог века у којем је све
потрошна роба и у којем поред свега
често пролазимо затворених очију,
„Билборди поред магистрале“ показују и дезорјентисаност савременог човека и писца у сусрету са медијима и
политиком. Зато Матијевић завршни
потпис у поглављу „Кумова слама“
ставља испод уметности, пишући о
филму, сликарству и књижевности.
На крају као и на почетку стоји писац.
Његове потраге за мотивима, срећним
крајем, изгубљеним појмовником заправо су трагање за изгубљеним временом. За „врло мало светлости“ књижевног, уметничког стварања и креирања света над тамом историјских рушевина двадесетог и друштвених, политичких, културних и егзистенцијалних странпутица двадесет првог века.
Загледан у садашње време и савременог човека као јунака својих
прича који је оптерећен питањима
опстанка, страховима, самоћом, залудношћу, Владан Матијевић додаје:
„Како онда избећи апсурд? Често ми
се чини да је мој књижевни пут одређен темом апсурда и парадокса у жи-

воту и књижевности“. Повезујући зарезом у наслову књиге „Мемоари, амнезије“ појмове супротне по свом значењу, Владан Матијевић нуди још један парадокс новог века. Ако његово
стваралаштво „није средство за успављивање“ онда ова књига ипак поставља и питање: Да ли је сећање, ма како болно и даље сведочанство живости? Или је губитак памћења неминовност проузрокована бесмислом и
празнином света око нас? А без искуства прошлости, амнезије јесу и немогућност замишљања будућности.

Јасмина Врбавац

О ЈЕДНОЈ
ЗАПОСТАВЉЕНОЈ
ЗБИРЦИ ПРИЧА
Марија Кнежевић: Fabula rasa,
Мали Немо, Панчево, 2012.

За Марију Кнежевић сам чула давно, јер, иако смо генерацијски блиске,
нисмо се сусретале ни на факултету
нити касније у књижевним круговима
у које испрва ја нисам залазила, а касније, када сам ја почела, она се већ
повлачила. Али је њена поезија, каснији ангажман у Профемини, и коначно књига електронске преписке
између ње и Анике Крстић, Querida,
остављала на мене снажан утисак.
Упознала сам је најзад у време када су
изашли њени есеји, Књига о недостајању у независном издању Слободана
Машића. „Недостајање“ ће, иако то
тада можда није тако деловало, постати и остати до данашњег дана и у поезији и у прози кључна одредница ње-

ног стваралаштва. Некако у то време,
како је земља све више клизила ка
етичком подземљу, тако је и Марија
Кнежевић све ређе проналазила издавача за своје нове књиге. Све запаженија у иностранству, она се повлачи
на маргину књижевног живота у Србији и у таквим условима објављује
роман Екатарини у коме се налазе и
нека почетна зрнца поетике коју ће
касније следити и у Fabuli rasi. Ситуација се заоштрава у тренутку када Марија, у немогућности да пронађе издавача за своју збирку прича, бива
приморана да је објави у некој врсти,
назовимо га „осиромашеног самиздата“. Наиме, књига, објављена у једном
примерку, умножава се у фотокопирници на захтев купца и шаље поштом
на назначену адресу.
Постоје многа објашњења зашто
ова књига тада није успела да, како се
то популарно каже, угледа светло дана у нашим књижарама, посредством
неког од бројних издавача и самим
тим се нађе у конкуренцији за награде, пратећу књижевну критику и медијску промоцију. Једно од њих је и
актуелност збирке, оштри критички
судови ауторке која их изриче кроз
дванаест прича ове збирке посвећене
транзиционим феноменима у Србији.
Мислим да је ово једна врста поједностављеног објашњења које је можда
било једино могуће за стране издаваче који се нису либили да препознају
квалитете ових прича. Јер су сва остала објашњења у домену нама тако
препознатљивог „лова у мутном“, дакле оне територије која се налази „између“, у зони сивила и логичких нејасноћа.
Не бих се овде бавила стварним
разлозима због чега је ова књига имала тако невероватну судбину, али бих
могла могла рећи да ме њен несвакидашњи пут од писца до читаоца, асоцирао и на несвакидашњост самих
прича у оквиру домаће приповедне
прозе које су писане у невероватним
стилским распонима од најнижег до
највишег стила, од екстракта поетичности до дијалога што подсећају на саме исечке стварности. И, коначно, од
врло промишљене употребе тривијалног до готово перфектне демонстрације интертекстуалности што се базира на практично читавој историји
светске књижевности и могла би бити
својеврсна лекција из креативног писања чији је веома успешни предавач
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Марија Кнежевић била дуги низ година.
Почнимо о њеној новој збирци
прича ипак од почетка, од наслова:
Fabula rasa је, очигледно, у некој врсти
кореспонденције са изразом „tabula
rasa“. Својеврсна игра речи је, могло
би се рећи, у сваком погледу – од материјалних доказа фотокопираног
примерка (првог издања) који држимо у руци, до прозе унутар корица –
одраз стварности која је окружује. И
приче у њој су на неки начин у најтешњем додиру са свакодневицом.
Списатељица у једној изјави напомиње свој став како сматра да стварност мора да се појави у уметничком
делу. И да се књига зове Fabula rasa зато што је ово време без приче, само
нагомилавање акције, догађаја на штету доживљаја, а ова мисао се недвосмислено јавља и у једној од прича ове
збирке.
Следећи ове смернице, ми одиста
уочавамо да се у причама на први поглед нагомилавају теме које се тичу те
неулепшане, сирове стварности – феномен сапунских опера, пародија теорије завере, анализа споја мафије и
естраде, пластични хирурзи као нови
богови којима се људи клањају, нововерништво и друге комплексне теме
које су понекад и читаве психолошке
студије што се базирају на становишту
да тривијалност, плошност и површност не треба одбацити већ их проучавати и разумети као феномене времена.
Истина је да окосницу збирке чине различити феномени типични за
савремени тренутак, али њихова анализа заправо представља и њихово
литерарно превазилажење. Такође,
иако је ова констатација о књижевној
деконструкцији свакодневице неминовна када је у питању збирка Марије
Кнежевић, ако се подухватимо анализе сваке појединачне приче, уочићемо
да се оне тичу и много ширих тема,
као и да читаоцу пружају много више
од паушалне оцене да су ово приче о
тривијалним проблемима транзиције
у Србији.
Прича која отвара збирку носи наслов АЗЗ, што је скраћеница од назива „Агенција за залуђивање“, што је
опет назив измишљене службе која
кореспондира са неком од домаћих
или светских агенција попут БИА-е,
ЦИА-е, КГБ-а итд. Прича би се могла
окарактерисати и као орвеловско/62/

кафкијанска антиутопија када не би
била написана са тананом дозом хумора (нпр. шпијунска афера је названа „Случај боливијског краставца“) уз
неминовну дозу ироније, па и пародије, али и неочекиване емотивности
(„најлакше се манипулише људима
који воле животиње и уопште – воле“)
да би се једном реченицом поенитрала практично цела збирка – „АЗЗ увек
омогућава избор између двеју опција
– Јединка и Сарадник.“ Управо на релацији појединца, индивидуе, неприлагођеног и изненађујуће несклоног
прилагођавању субјекта и транзиционе збрке, лова у мутном, система који
је обесмишљен у старту али тиме још
опаснији, почива главна тензија, сукоб, па и субверзивност ове збирке
прича. Раскринкавање система, несклад између наметнутог и очекиваног устројства и појединаца који нису
декларисани борци, хероји, величине
било које врсте, већ обични, једноставни људи што само покушавају да
живе своје животе грцајући у сиромаштву, али и живећи од љубави и непланираних свакодневних ситница
које живот значе, једна је од централних преокупација ове збирке.
Спој супротности, неочекивано
укрштање тема и мотива, као и поигравање са жанровским могућностима (као што је то у првој причи била
нпр. духовита антиутопија) показује
се већ у следећој причи, „Без страха од
промене“, која ће у контекст довести
неспојиво – кроз исповест глумице
једне теленовеле суочавамо се са позадином српске транзиције где и глумице пате од сиромаштва и грцају борећи се за голи живот.
Трећа по реду прича, Пад на памет, припада оним причама које својом интертекстуалношћу и препознатљивошћу матрице из литерарне традиције спадају у најупечатљивије приче које се не заборављају лако. То је
приповетка која веома подсећа на неке од савремених руских „класика“ и
по својој пародичности и аутоиронији, иначе честој у причама Марије
Кнежевић, када се она свесно поиграва са теоријским појмом „порицања
приче“ инсистирајући на упливу
стварности. Њена игрива логика почива на фантастичкој претпоставци
да се у Београду окупљају велика светска литерарна имена – Рабле, Гогољ,
Хармс и Кафка, Бајрон и напосе домаћа списатељица Љубица Арсић. При-
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ча је прави ватромет ерудиције, хармсовски апсурдна али и веома духовита пародија много чега што нам се
дешава – од НВО организиција, назови књижевника-функционера, тематског корпуса домаће књижевности до
описа савременог кича који је преплавио Београд. Нису случајно баш наведени писци одабрани, јер су управо
њихове поетике и стил били примерени за описивање света у коме живимо
на начин како га сагледава Марија
Кнежевић. Разуздани плот, пренаглашена телесност (тема телесног, меса,
костију која ће се касније још неколико пута појавити мада у другачијем
контексту, нпр. у причи Месарева
кћи) потом пародирање карневализације живота која га истовремено и
анестезира – непогрешиво прави интертекстуалне везе са Раблеом. Незаобилазни Гогољев фантастички свет
чија је критичка нота убојитија од реалистичке критике, кафкијанске теме,
Бајронов авантуризам... све је то
складно, на раскошно духовит и проницљиво критички начин укомпоновала Марија Кнежевић у овој причи.
Са далеко мање хумора, а више
трагике, мада и даље у тону реске
критике следе приче као што су Павиљон доктора Шушкића (Лет изнад
кукавичијег гнезда на српски начин
израста у кафкијанску хорор причу),
Месарева кћи (алузија на Пушкинову
Капетанову кћи), Добар поглед с врха
(пародија на нашу политичко-књижевну сцену), Фуга о летећем лонцу
(интимистички интонирана прича
која кроз сагу о животу једне породице осликава тугу домаћих неприлика).
Иако није потребно анализирати
свако причу понаособ, неопходно је
нагласити да у збирци постоји још
једна велика тема – љубав – која, колико год нам се чинило да у односу на
претходно поменут поетичко-тематски корпус, звучи дисонантно, заправо збирци пружа изванредан баланс.
Као што је то већ било наглашено, прва приповетка, АЗЗ садржи све елементе стилске и тематске у малим количинама и као да представља микрокосмос, сажетак, холограм у односу на
макрокосмос збирке. Љубав је, као и у
остатку збирке, приказана не само као
сентимент или део животног циклуса,
већ метафорично, као компонента
субверзије сваког система. Марија
Кнежевић се у овој збирци открива и

као вешт прозаиста који, не више искључиво лирским гласом, успева да
открије и опише неке нове димензије
љубавног и еротског какве су у нашој
књижевности иначе ретке и где већина прозаиста пада на испиту. Она то
чини ненаметљиво, природно, анализирајући тему љубави из различитих
углова – од оне породичне (Фуга о Летећем лонцу), љубави пријатеља и љубавника (Break) преко хуманистичке
(Сасвим), до еротске, исконске љубави у причи Орално. Уз слојевите асоцијације на (у књижевном опусу Марије Кнежевић често веома актуелну)
Грчку од топонима земље и мора, градова, до историје, културе и митологије до интертекстуалних веза са грчим наслеђем у распону од Сапфе до
Кавафија, у овој причи су исписане
неке од најлепших описа љубавне
страсти, чежње и недостајања. Метафора Недостајања, тако често спомињана у књижевном опусу Марије Кнежевић (чак и када би се пренебрегла
њена Књига о недостајању) овде у
контексту еротске љубави добија још
једну своју димензију.
Зато је могуће сагледавати из различитих углова ову збирку која стално изневерава очекивања читалаца
подстичући их да можда и кроз више
читања доживе различите нијансе и
сву слојевитост ових прича које у себе
инкорпорирају историју књижевности, веште пастише као и постмодерно поигравање цитатима, жанровима,
стиловима.
У једној од прича ове збирке Марија Кнежевић открива своје поетичке назоре: „приповест настаје често из
нужде, можда може покварити очекивања, бити писана без историјске дистанце и користити мотиве нискомиметске белетристике упркос дефиницијама теорије књижевности, а ипак
бити дефинисана као ‘права прича’“.
Ево цитата из те приче који у једном пасусу открива поетички фон ове
збирке.
Цитирам: „Реч је о правој причи, а
оне су такве – само кваре очекивања и
остале хоризонте. Види се да не настају зарад угађања (приповедачу и читаоцу), него из најгорег могућег разлога
(побуде) – нужде (прво издање), похоте за радњом (друго издање). Немају
чак ни пристојност елементарне дистанце. Што је – то је. Ипак, егзактни
мотиви не сносе кривицу за лоше
приче, иако су управо на тај начин де-

финисани у Џепној теорији белетристике.“
Свака озбиљна теорија књижевности наглашава управо супротно – све
су теме већ обрађене, а мотиви искоришћени, важан је стил, умеће и таленат писца. Марија Кнежевић то зна и
управо са том свешћу веома пажљиво
улази у књижевну игру која живот чини и успева да средствима књижевности надмаши сваку од одабраних тема
ма колико оне биле тривијалне, смешне, трагичне или вечне.

Иван Потић

КУЛТУРА
ПАМЋЕЊА
Славица Гароња, Жене говоре:
разговори са књижевним
савременицама једног столећа,
Алтера, Беград, 2013.

Константа која се провлачи кроз
књигу разговора Славице Гароње, историчарке књижевности и књижевнице (1957), јесте осећање меланхолије,
некаквог ламента над прошлошћу
и/или због прошлости, који доноси
ехо проживљеног и преживљеног времена, не нужно бољег за неке од саговорника од времена данас, осим свакако у смислу адекватног третирања
вредности књижевног дела, односно,
критеријума вредновања културног делања у целини. Проблем интелектуалног ангажмана свакако је повезан са
проблемом идеолошке припадности, а
с обзиром да је у овој земљи тоталитарни режим одређивао културне токове
све до 2000. године, он се и данас доживљава као нека врста „донкихотов-

ске“, узалудне борбе појединца против
политички детерминисане стварности.
Па ипак, читајући ово штиво, читаоцу
се пружа могућност да се увери у постојање оних који су, упркос околностима, ту своју улогу интелектуалца
часно и ваљано испунили. Данас, у
време процвале chick-lit књижевности,
ови се разговори озбиљних жена читају и као занимљиве животне исповести, сажете биографије, прегледи
уметничких заноса и прегнућа, мудра
промишљања о животу, књижевности,
месту књижевности, односу књижевности и живота итд. Жене у овој књизи су жене које су за собом оставиле
траг у једној средини, за које је Славица Гароња везана пријатељским и
књижевним везама, а очигледно је жеља приређивача и покушај да се направи паралела са насловом књиге
Растка Петровића „Људи говоре“, односно – Десет писаца – десет разговора Бранимира Ћосића, представљала
својеврсни путоказ у прављењу концепта ове занимљиве и значајне публикације. Са ауторком књиге разговарало је 10 жена. То су Драгица Срзентић (1912), професор српске средњевековне књижевности, др Радмила
Маринковић (1922), Светлана ВелмарЈанковић (1933), наша позната књижевница и једина жена, уз Исидору
Секулић и Десанку Максимовић, која
је постала члан САНУ, Вера Ценић
(1930), доктор књижевних наука и педагог, Ана Шомло (1935), писац, преводилац и новинар, Љиљана Николић
(1934), дугогодишња уредница часописа „Школски час“, који је првобитно и
објавио већину ових разговора, те награђиване књижевнице богатог опуса
- Гордана Ћирјанић, Милица Мићић
Димовска и Мирјана Митровић, као и
уважена уредница и књижевни критичар Љиљана Шоп (1950).
Прича о Драгици Срзентић, партизанки, члану прве редакције НИНа, жени која је у разлазу Југославије од
Русије носила Титово писмо Стаљину
и која је касније осуђена на затворску
казну у женском логору у Стоцу, у
Херцеговини, и чија је невероватна
животна прича овековечена књигом
Милке Жицине „Све, све, све“, али и у
филму Желимира Жилника „Једна
жена-један век“, као и прича о Вери
Ценић (ауторка скоро прећутане књиге Коњец фиљма, инспирисане голооточким истуством због присуствовања пројекцији руског филма у време
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раскида сарадње Тита и Стаљина), ову
књигу чине и документом из времена
репресије, подстичући, изнова и изнова, питања до које мере је ово друштво, идеолошки заслепљено, било у
стању да игнорише језиве тортуре почињене над интелектуалцима од стране комунистичких власти. Остале реминисценције на тему књижевности и
југословенске стварности добијамо у
сјајним интервјуима који откривају
духовну повезаност ауторке књиге са
саговорницима и њену темељну и
обимну припрему. Жене које говоре у
овој књизи припадају оном корпусу у
књижевном животу наше земље који
се не храни јефтиним маркетиншким
триковима, нудећи домаћицама прилику за предах између два ријелити
програма; њихова књижевност није
пролазног карактера, а чини се да је у
интервјуима бране својим личним интегритетом и чврстим карактером.
Дух Исидоре Секулић лебди над овом
књигом и потписнику ових редова
било је тешко да одабере бољи наслов
појединих поглавља у овој књизи, који најављује потоњи разговор. Просто
су сви мали бисери мудрости, квинтесенција (нека ми не замери Гордана
Ћирјанић) њихових животних сазнања, философске поуке за генерације
које долазе: Научни рад је једна врста
монашког завета, Р. Маринковић,
или Да бисмо читали, довољно је постојати, Љ. Шоп, У књижевности је
најтеже достићи једноставност, Г.
Ћирјанић, Заговорница уметности
читања, Љ. Николић...
Кроз разговоре сазнајемо животне
међаше интервјуисаних, они нас уводе у њихове животе, али акценат је
увек на књижевности, па се, рецимо,
кроз причу о зачетку прозног књижевног израза Гордане Ћирјанић, песникиње пре тога, на суптилан начин,
елементи биографског и елементи
књижевног спајају у сјајан опис природног сазревања једног књижевника/књижевнице, демистификујући, на
тај начин, сам креативни процес.
„Нема, дакле, никакве мистерије
кад је реч о форми или жанру. Све је
ишло неким природним током, све је
то заправо грађење, кроз овај или онај
израз, и не знам којим ће се изразом
грађење завршити. Можда песмом, ко
то зна? За сада ми је једино драго кад
чујем да говорећи о мојој прози кажу
да је јасно да ју је писао песник.“
Кад у прози Светлане Велмар Јан/64/

ковић апострофира као константу
или главни мотив „несталу грађанску
класу после Другог светског рата“, али
и сам град Београд, или успешно дијагностикује унутрашње мотиве књижевница за рад на својим литерарним
делима („Аутопортрет са Миленом“ –
Мирјана Митровић), Гароња успева
да на странице ове књиге пренесе један типично женски сензибилитет,
свеобухватан, прецизан, систематичан. Свет књижевности је део њеног
света, свет креатора књижевних јунака је свет који разуме и којем је дубоко
посвећена. Разговор са Љиљаном Николић ода је читању и подсетник на
четврт века сјајног „Школског часа“,
најдуготрајнијег педагошког и стручног гласила код нас. Интервју са Аном
Шомло представља фини новинарско-телевизијско-литерарни колаж
кроз који се опет јасно види ригидни
комунистички став према другачијим
културним моделима, у овом случају у
питању је Израел. Разговор са Милицом Мићић Димовском донекле расветљава субверзивност њеног познатог романа „Мрена“, за који се сматрало да је директна алузија на Матицу
Српску, односно на поремећене односе унутар једне важне институције, и
који је својевремено изазвао доста полемика у књижевном свету.
„Назвала сам роман по очној болести, мрени која замагљује вид, али која се може операцијом скинути. Значи,
живети с мерном је избор који подразумева затварање очију пред оним
што се догађа, пред распадом друштва, пред лажима, пред злом, само
да би се задржале стечене позиције,
или те исте освојиле од оних који их
немају... Таштина над таштинама
која прераста у чудовишност у тренуцима када пропада једна земља, када људи гину, када убијају једни друге...“
Тако долазимо и до још једног, можда суштински најважнијег аспекта
ове књиге разговора: она је критички
интонирана према свему што је на било који начин угрозило или и даље
угрожава нормално функционисање
културног живота у свим својим облицима у нашој земљи, дакле и књижевном; пре свега, морамо се сложити да смо одавно таоци политизације
и естрадизације Србије, у већој или
мањој мери. Управо нам се то овде сугерише на један ненаметљив начин из
позиције културних посленика, књи-
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жевница, професора... Из разговора са
Љиљаном Шоп сагледава се потреба
делања интелектуалаца у смутним
временима.
„Најстрашније идеје у историји
оствариване су захваљујући равнодушним стручњацима у својим пословима. Слутећи да ће доћи време прања
биографија, прелетања у супротне
таборе, заборава, незамисливих коалиција, веровала сам да ће нам једном
вредети подсетник на доба који ће
многи желети да забораве и фалсификују... Да је било ваљаног интелектуалног ангажмана у овој земљи, и када
би такав ангажман уопште имао ко
да следи, не би нам се догодило све
што нам се догодило и још увек се догађа као у некој уклетој земљи, црној
рупи Европе.“
Ову сјајну књигу неће пратити
помпезни наслови на таблоидима, ни
вероватно адекватан третман у периодици и штампаним медијима. То је,
изгледа, судбина свега оног што не доприноси доминантној матрици површности и дилетантизма. Мени је читање књиге разговора Славице Гароње било драгоцено искуство и сведочанство о части, достојанству, ангажману, љубави према литератури и
снази књижевности.

Анђелка Митровић

МЕАНДРИ
АРАПСКЕ
КЊИЖЕВНОСТИ
Дарко Танасковић, Голуб који
није постао птица: огледи и
преводи из савремене арапске
књижевносати, Чигоја
штампа, Београд, 2012.
Међу корицамна књиге поетичног
наслова Голуб који није постао птица, инспирисаног стиховима песника
Малека Хадада, сабрани су текстова о
савременој арапској књижевности које је Дарко Танасковић, наш угледни
оријенталиста и исламолог, објављивао осамдесетих година по разним југословенским часописима и као предговоре неколиким књигама. На њихово поновно објављивање аутор се одлучио првенствено „благодарећи дугогодишњем наслућивању и накнад-

ном увиђању постојања њихове унутрашње логичке, идејне и вредносне
повезаности“ („Накнадни предговор“,
6), али и да би представио репрезентативне ствараоце и битне токове и
процесе у арапској култури и различите жанрове, теме, стваралачке поступке и поетике, списатељске индивидуалности... у арапској литератури
до осамдесетих година 20. века. У дело су увршћени ствараоци арапског
језичког израза који су, полазећи од
пребогате арапске литерарне традиције, трагали за модерним књижевним формама „како би књижевни говор нације поново уздигли до универзалности која би у великом свету измењених вредности била препозната,
призната и прихваћена. Истовремено,
морала је остати суштински арапска,
аутентично блиска арапском човеку,
али и Човеку новог доба уопште“ (7),
ангажована на промоцији универзалних вредности и актуалног израза у
сваком времену.
Први део књиге посвећен је класицима арапског Истока, Египћанима –
једином арапском нобеловцу Нагибу
Махфузу (17-40), Тахи Хусејну и његовој аутобиографској прози Дани (4156) и богатом и разноврсном прозном
опусу Теуфикa ал-Хакимa, у коме посебно место припада „интелектуалном театру“, односно симболичким,
рефлексивним, филозофским драмама (57-69). Отуда је тај сегмент ал-Хакимовог стваралаштва и представљен
преводом драме Река лудила, специфичног и занимљивог садржаја и
форме (57-84).
Ирачка литерарна сцена представљена је огледом о Фуаду Текерлију,
утемељивачу модерне кратке приче у
овом делу арапског света, где је она
постала огледало арапских културно

историјских прилика и омиљени прозни жанр, стално обогаћиван новим
тенденцијама, темама и нарацијом
(85-96).
Поезија, првенствено класична,
али и модерна, заузима посебно место
у арапској књижевности, а сами Арапи су одувек били и остали дубоко посвећени њеном писању, рецитовању и
слушању. Отуда је сасвим разумљиво
што је централни део књиге припао
великанима арапске поетске речи и
мноштву стихова репрезентативних
како за саме песнике тако и за локалне песничке изразе, углавном магрепске (97-273), јер речју песника „треба
и почети и завршити сваку причу о
поезији“ (146). На тим страницама
упознајемо стваралаштво Тунижана –
класика Абдулкасима Шабија, Нуредина Самуда, самосвојног вајара стихова, Фадиле Шаби, оригиналнe песникињe новог нараштаја из шездесетих година, Мухиједина Храјифа, учесника Струшких вечери поезије, после којих је настала песма Ноћи Македоније, Абделазиза Касема, снажно
оптерећеног „кризом арапских интелектуалаца“ и одговорношћу за „судбину аутентичног препорода“. Из десетак песама алжирске песникиње
Ахлам Мостаганми одзвањају њене
поруке љубaви и опомене упућене,
пре свега, алжирској жени.
Посебно место у овом сегменту
књиге свакако припада сиријском лиричару Низару Кабанију (1925-1998),
који је читавог живота предано певао
о љубави и лепоти, при чему је његов
приступ овим привилегованим темама постајао „из песме у песму све сложенији, одгововорнији и мисаонији“
(114) и донео „далекосежне језичке и
формалне промене у односу на традиционални поредак ствари и вредности
у арапској поезији“ (112).
У текстовима сврстаним у трећи
тематски блок насловљен „Књижевност неарапског језичког израза у
арапском свету“ (274-451) Д. Танасковић се бави проблемима културе и језика – билингвизмом и бикултурализмом, посебно феноменом двојезичности националне литературе, односно арапском књижевношћу на француском језику у три магрепске земље
– Тунису, Мароку и Алжиру. Поменута појава последица је колонијалне
потчињености овог дела света, при чему треба знати да су земље Магреба
прве потпале под француску колони-

јалну власт. Француски продор у тај
регион почиње у другој половини 19.
века стицањем великих трговачких
привилегија. Алжир је окупиран
1830, Тунис је постао француски протекторат 1883, а колонизација Марока окончана је 1912. године. Уговор о
протекторату обавезивао је колонијалну силу да модернизује државне
установе и администрацију, те да убрза економски и друштвени напредак
региона. Међутим, уместо тога сва
власт је прешла у руке француског генералног резидента, а француски језик и култура систематски и агресивно наметани су локалном становништву кроз образовну политику и
француске институције. На културном плану, „колонизација је по правилу била праћена мањом или већом деперсонализацијом и културном асимилацијом локалног живља, што је
довело до акултурације свуда бројчано релативно малог, али утицајног
слоја образоване елите регрутоване из
имућних кругова домородачког становништва. Управо ти европеизовани
слојеви интелектуалаца одиграли су
активну и значајну улогу у борби за
стицање независности, али, по правилу, стварајући нову културу у слободној земљи, нису имали ни снаге ни
могућности да се у потпуности еманципују од језичких и културних навика и система вредности стечених у колонизаторовој школи. У области књижевног стваралаштва, њихово деловање се изразило кроз даље писање на
страном језику, што у новим условима није могло да не дође у прикривени или отворени сукоб са самим
принципима национално-ослободилачког отпора сваком облику стране
доминације и културног империјализма“ (312-313). Укрштање различитих
цивилизацијских и културних токова
и превирања у овом делу арапског
света створили су особену и складну
синтезу француског/европског модернизма и арапске оријенталне приповедачке традиције, али и подвојеност
националног, културног, па и књижевног идентитета. Дилема многих
магрепских стваралаца – „Писати ли
не писати француским језиком?“, како, иначи гласи и наслов огледа у
књизи (324-351) изнедрила је књижевност неарапског језичког израза,
дела самосвојна и на плану садржаја и
погледу форме. Проблем статуса литерарног стваралаштва на француском
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језику најбоље је осветљен одговорима на питање: „Може ли постојати
арапска књижевност на француском
или било ком другом језику сем арапског језику?“ (317), одговрима неколицине магрепских писаца француског
израза. Тако, на пример, Мароканац
Тахир Бенжелун, добитник Гонкурове награде (1987), каже: „Служим се
језиком који није мој како бих исказао
земљу која је моја“ (10). Разматрајући
и свестрано осветљавајући проблем
језика у књижевном стваралаштву и
сам Танасковић настојао је да дâ
објективан одговор на то питање.
„...[Н]аше је уверење да литература
писана француским језиком (наравно,
најбоље странице те литаратуре) пружа аутентичан уметнички израз
стварности трију магрепских земаља,
а у случају Алжира и Марока домети
француске књижевне речи увек надмашују врхове арапске продукције, па
се и преводе на арапски. [...] Француским језиком арапска књижевност не
може се писати, али се њиме пише
аутентична савремена књижевност
Марока, Алжира и Туниса“, јер је „данас и друштвене и психолошка реалност осећати се истовремено Мароканцем и Арапином; Алжирцем и
Арапином, Тунижанином и Арапином..., што књижевност сваке поједине земље на посебан начин изражава
(320, 322, 323). Успелим и надахнутим
преводима аутор је свестрано представио романескну, приповедачку и
есеjистичку прозу и поетско стваралаштво овог литерарног израза.
Савремена арапска књижевност,
још од својих почетака који сежу у
доба интелектуалне и културне ренесансе арапског света (почетак 19. века), непрестано је прожета трагањима
за сопственим идентитетом заснованим на складном обједињавању сопствене баштине и модерних европских литерарних токова. Као и оне
претходне, и нове генерације арапских писаца трагају „за моделом истовремено арапске и модерне, уметнички бескомпромисне и друштвено ангажоване арапскe књижевности, тог
голуба који још увек није постао птица“ (14-15), постављају нова питања у
књижевности, приповедају и певају о
ономе што их највише тишти, настоје
да као сведоци свог времена транспонују стварност и културно-историјске
прилике у литературу и уклопе се у савремени тренутак.
/66/

Друштвени процеси и превирања
који се у новијој историји Блиског истока смењују вртоглавом брзином неисцрпан су извор и надахнуће арапским књижевницима, чије умеће приповедања усмеравају на ангажовану
литратуру. Једнога дана и Арапско
пролеће, тај трагични и сурови чин
најновије арапске историје који се
свакодвено одиграва пред нашим
очима, свакако ће доживети своју литерарну транспозицију кроз неке нове форме и нарацију, онда кад оружје
заћути, а голуб са маслиновом гранчицом у кљуну почне да надлеће и овај
део земљиног шара.

Иван Радосављевић

СУОЧАВАЊЕ
С ПОСЛЕДЊИМ
СТВАРИМА
Милан Ђорђевић, Смежурана
кожа, Службени гласник,
Београд, 2013.

мртни час, а сви остали животни садржаји – радост, љубав, породица, узбуђење, прегнуће, уживање, пријатељство, интелектуалне спознаје и свако
друго живо и делатно осећање и занос
– остали су у недохвативој прошлости, у најбољем случају као сећање, чешће као његова сенка, тек. Ова подела, разуме се, у Смежураној кожи није
математички строга: поменути мотиви се често преклапају и надопуњују
на природан и доследан начин, као
животне константе које се логично
уливају једна у другу.
Као припаднице прве врсте прича,
с парним јунацима, можемо навести
приповетке „Глас“, „Смежурана кожа“,
„И онда су сви излази затворени“. У
„Гласу“, нешто што почиње као у извесној мери обећавајућа љубавна прича,
или барем авантура, открива се као
промашај: мушки лик покушава да преброди усамљеност и одагна од себе наметљиве мисли о смрти и пропадању,
те се упушта у нешто што испрва сматра романтичном епизодом, да би на
крају увидео да је заправо платио услуге проститутке. Приповедач завршава:
И она је тада брзо устала, обукла се
поред постеље, узела новац који је лежао на сточићу и без речи отишла, иако се зна да уме лепо да говори. Он је
остао у самоћи која му се сада чинила
гора него пре. [...] Без прошлости, без
садашњости и без будућности. У пустоши и тишини где се, ето, не чује
баш никакав, никакав људски глас.
(стр. 13)

У својој новој књизи, под насловом Смежурана кожа, Милан Ђорђевић доноси нам низ прича у којима
доследно тематизује два трагична
аспекта егзистенције својих јунака. На
једној страни, то су приче о неодрживости љубави, у чијем средишту по
правилу налазимо љубавни пар који
не успева да умакне осујећењу и фрустрацији. На другој страни, имамо
приче у којима су носећи усамљени
ликови који су доспели у завршну фазу живота: стари, болесни, повређени,
телесно оштећени људи, који у будућности још могу да очекују једино са-
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Проститука се мушком јунаку не
обраћа, „иако уме лепо да говори“: изостаје контакт, свако људско биће
остаје у сопственом вакууму, суштински недирнуто другим, упркос физичком спајању. Међутим, ни говор се не
показује као делотворна, а камоли
трајна спона међу јунацима Милана
Ђорђевића, што се показује у трећој
поменутој причи: ту налазимо пар јунака који је већ неко време у необавезној вези, а сада седе у посластичарници и разговарају о могућности заједничког живота, брака, деце. Вербална
комуникација протиче несметано, јунак и јунакиња изговарају потврдне
реченице, али говор је очигледно варљив и несупстанцијалан: реагујући на
младићеве речи да ће живети заједно,
размишљати о деци, јер живот је леп,
радостан и пун смисла, девојка устаје

и одлази без речи. Истина о присности два бића, очигледно, иде мимо говора – усамљеност је темељна и несавладива категорија постојања у световима Ђорђевићевих прича. О томе коначно сведочи и насловна прича, у којој затичемо старији пар за столом.
Више свако у својим мислима, а мање
у млаком, бестрасном спорењу, њих
двоје сумирају промашен заједнички
живот лишен значења и потпоре, осуђени на „чекање и ћутање“ (стр. 18).
У овој причи јавља се и мотив сећања на прошле, радосније и испуњеније
дане, као покушаја проналажења ослонца у горким, касним часима. Тај мотив
разговетније ће бити разрађен у неким
причама другог поменутог типа, с појединачним главним јунаком. Тако, јунак приповетке „Мапе и живе слике“,
човек богат и успешан по мерилима
света, у тренутку кад постаје интензивно свестан сопствене смртности, одлучује да исцртава мапе простора којим
се кретао у детињству: „Веровао је да
ће га те мапе одвести до оног што му
недостаје. Макар само у машти.“ (стр.
26) Ова врста конкретизације сећања
олакшава му свакодневно живљење, а
на крају приче пита се не крије ли се
чак смисао људског постојања у човековом стапању са сећањем на сопствени живот. Недвосмислен одговор на то
питање налазимо широм ове збирке;
рецимо, у причама „Само лежи“, „Старац и пас“, „Поглед и додир“, и нарочито у завршним приповеткама „Лична
прича“ и „Књижевни јунак“.
Тај одговор песимистичан је и не
оставља отвореном могућност икакве
наде. Јунацима ових прича олакшање
не доносе ни велики наративи, религијски, филозофски или било какви
други, нити они управљају поглед на
ту страну у потрази за било каквим путоказом: они просто затварају очи,
„баш ничем се не надајући“ (стр. 104).
Сећања су недосежна, љубав је неостварива, тело је крхко и пропадљиво,
време је кратко, смрт не представља
увод ни у шта осим потпуног ништавила. Једини трачак светлости – која
опет не нуди наду, али можда функционише као некакав плацебо који неколико тренутака може да учини подношљивијим – доноси уметничко стваралаштво, писање прича. То наговештава сама књига коју читалац држи у
рукама; ту могућност разматра и јунак
„Личне приче“, и сам писац који у оквиру приче пише своју, „Последњу

причу“. Написавши је, овај болестан,
преморен, телесно слаб човек остаје
незадовољан. Сигуран је: „... то су само
суве и апстрактне речи. Нема ту ни
живе и интригантне [...] приче из живота или можда нечег фантастичног
[...] Али све то оставља.“ (стр. 100)
Празнина садашњег тренутка ужасава
га, али причу ипак не брише; зашто?
Пита се да ли нас приче приближавају смислу живота, оном важном у
њему, тајнама и загонетним стварима,
да ли покушавају бар мало да одговоре на животна и друга питања која постављамо себи и другима. Или су само
забавне, слатке и очаравајуће илузије,
изрази нашег језичког, литерарног опсенарства или умећа? Тренуци тражења сажаљења, саосећања, саучествовања? Ипак, он то не зна. И зато ваљда
пише приче. (стр. 98-99)
Суочавајући своје ликове са самоћом, болешћу и хладном близином
смрти, Милан Ђорђевић у књизи Смежурана кожа читаоцу нуди суморну визију људског постојања у највећој мери
лишеног смисла и утехе. Ту сурову констелацију донекле блажи само чин
стварања уметности, не као чин којим
појединац достиже неку меру оправдања егзистенције и проналази неко зрно
животне суштине, него као чин трагања, који не доноси позитиван резултат,
јер то није ни могуће, али макар потврђује извесно достојанство људскости,
освојено сазнањем бесмисла и храброшћу да му се погледа у очи. Утолико,
Смежурана кожа представља тешку,
нимало пријатну лектиру; читалац можда неће пожелети да јој се често врати. Али је неће заборавити.

Владан Јовановић

О КЊИЗИ
ПРЕЗИМЕНÂ
Загорка Вавић Грос, Презимена
су чувари нашег језика,
Прометеј, Нови Сад и
Библиотека „Влада
Аксентијевић“, Обреновац,
2011.
Књига Презимена су чувари нашег
језика професорке Загорке Вавић
Грос, објављена у Прометејевој Би-

блиотеци популарне лингвистике, у
самом наслову садржи просветитељски исказану идеју да матерњи језик,
као најважније обележје националног
идентитета, треба неговати и чувати.
Презимена су веома важан слој језика
јер се у њима попут годова или записа
очитује прошлост и култура једног народа, она су сведочанства културних
утицаја и веза, традиције, обичаја, веровања, језичког развоја, етнопсихологије, схватања живота и погледа на
свет. Ако се за језик каже да је чувар
народног имена и памћења, онда презименима, као чуварима језика – како
се у наслову књиге каже – припада
највише место у хијерархији народних симбола.
Дакле, предмет истраживања у
овој књизи су презимена као део лексичког фонда српског језика. Лингвистички посматрано, презимена, заједно са другим властитим именима, као
што су имена, називи насеља, планина, река итд., припадају области ономастике. У методолошком и концепцијском смислу, ова књига је ономастичка студија у којој преовлађују филолошка тумачења. Пре него што
представимо структуру и садржај ове
књиге, осврнућемо се на досадашња
ономастичка и слична истраживања у
науци о српском језику.
Изучавање властитих имена веома
је драгоцено за науку и културу, посебно ако имамо у виду да у нашој науци о српском језику постоји велика
празнина у тој области. До данас не
постоји систематски урађен језички
речник презимена. Подсећамо да је до
сада урађен само Речник личних имена Милице Грковић. Од великих језичких речника само наш Речник српскохрватског књижевног и народног
језика САНУ1 и Рјечник хрватскога
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или српскога језика ЈАЗУ2 доносе ову
врсту грађе, и то веома поуздано. Други речници, као што су Матичин речник у шест књига3 и једнотомни речник српског језика Матице српске4 не
доносе ову врсту ономастичке грађе.
Подсећамо, међутим, да наш Академијин речник, који поуздано доноси
актуелна презимена у свој лексички
фонд, још увек није завршен па тако
ни патронимска грађа у њему још
увек није заокружена.
Бављење овим делом лингвистике
живо је тамо где се учвршћује национални дух, јача државно јединство и
ствара национална држава. О томе говори случај да су Хрвати још 70-их година објавили Лексик презимена Хрватске (касније и у новим издањима),
док код нас и даље не постоји институционална подршка за израду лексикографских подухвата овога типа.
Ипак, у нас још увек има вредних појединаца, ентузијаста, који самостално, често без велике подршке установа науке и културе, стварају вредна дела на добробит нашег народа и наше
науке. Један од таквих научних прегалаца је професорка Загорка Вавић
Грос, аутор књиге Презимена су чувари нашег језика, која се у овој књизи
показала као озбиљан, савестан и педантан истраживач и поуздан тумач
презентоване грађе.
На самом почетку књиге, у коме се
обраћа читаоцу, ауторка каже да испрва није намеравала да се бави науком али да ју је жеља да са другима
подели нека сазнања до којих је дошла
нужно довела до науке. Затим, она каже да се трудила да пише на лак, популаран начин, а да ипак не изневери
науку. Постављени циљ је у потпуности остварила. Ауторка се у књизи на
научан и популаран начин бави етимологијом, пореклом српских имена
и презимена, показујући познавање
разних научних области. И то је оно
што ову књигу и њеног аутора издваја од других сличних монографских
остварења. Имали смо ми радова о
презименима, врло научних, постоје и
велике базе прикупљених презимена.
Један мањи тим из Института за српски језик саставио је регистар имена и
презимена на грађи сентандрејских
надгробних натписа5. Међутим, само
ова књига доноси уз презиме и етимологију имена односно презимена и
друге корисне филолошко-лингвистичке податке за разумевање прези/68/

мена, као што су творбена мотивација, категоријална анализа презимена
која по морфемској структури одговарају сложеницама итд.
Ауторка је грађу класификовала
тематски, према неколиким критеријумима (углавном по семантичком,
творбено-мотивационом, етимолошком, граматичком), презентујући је
у оквиру одговарајућих поглавља.
Ауторка полази од несумњиве истине
да се презимена граде од имена, надимака, а да по лексичком пореклу имена могу бити српска народна имена са
препознатљивим значењем, која су
словенског порекла, хришћанска (грчког, хебрејског или латинског порекла) и имена узета од других народа,
која су често затамњеног значења.
Презимена постала од имена деле
се на презимена од мушких имена (то
су патроними) и она заузимају 107
страна у књизи, на презимена од женских имена (метроними), која заузимају у књизи 26 страна, презимена од
надимака, са 29 класификационих
група, која заузимају 58 страна, и презимена настала од речи преузетих из
других језика, на 14 страна књиге.
У оквиру ширег поглавља, ауторка
презимена анализира кроз уже лексичке корпусе, засноване на основу
повезаности лексичких односа унутар
тих корпуса. Тако, на пример, под
презиме Александровић ауторка даје
списак презимена са истим етимоном,
као породицу основног патронима:
Алексић (Алекса), Ацић (Аца), Ацковић (Ацко), Ацовић (Ацо), Ашић
(Аша) итд. Навешћемо и друге примере анализе презимена, нпр. Вавић (од
Вава, изведеница од Вавила из хришћанског наслеђа, од хебрејског Баб
ел, што значи врата Бога), Методијевић (Методије, од грчког Методиос,
марљив, стрпљив, брижан, „методичан“); тако се звао један од браће која
су описменила наш народ. Ево и неколико презимена која воде порекло из
страних језика: Минчић, Орландић,
Скерлић, Чотрић, Шотра (из италијанског), Перенчевић, Ференчевић (из
мађарског), Албијанић, Воркапић
(влашког, румунског), Букумировић,
Лалић (из албанског), итд.
Ауторка је на леп и занимљив начин класификовала презимена у мини
лексиконе, у којима се нека презимена у њима показују као својеврсне породичне биографије, нпр. презимена
настала од назива војничких чинова
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или дужности: Барјактаровић (барјактар – онај који носи барјак), Бешлић
(бешлија – припадник плаћене коњице), Бимбашић (Бимбаша, турцизам –
заповедник табора, мајор), Бумбашировић, Витезовић, Војниковић, Војскић, Водник, Генералић и Генераловић, Делибашић, Заставниковић, Јамаковић, Јузбашић, Каваз, Кавазовић,
Капетанић, Капетановић, Каплар, Капларовић, Катанић итд. Ауторка је лепо запазила да надимак који идентификује човека по занимању или по некој особини, нпр. Благоје Казанџија (у
приповеци Све ће то народ позлатити) или Пера Зелембаћ (у приповеци
Први пут с оцем на јутрење) касније
постаје презиме. Ауторка каже и ово:
„Можда је наш предак имао дубок, јак
глас, ‘грмео’ као лубарда … па га људи
прозваше Лубардом, или је био безначајан као трунка па су га прозвали Поздером или Поздерцом“ (178). Посебно су занимљива презимена настала
од назива заната или занимања односно назива њихових носилаца, јер се у
њима можда на најбољи начин очитује друштвено-историјска и културолошка компонента народа коме припадају. Тако, на пример, презимена као
Абаџија (абаџија – занатлија који израђује одећу од грубог сукна), Самарџија и Самарџић (самарџија – онај који израђује самаре, дрвена седла), Баруџија (баруџија – онај који израђује
или продаје барут), Колар и Коларевић (колар – онај који израђује кола),
Екмеџић (екмеџија – пекар) итд.
Ауторка напомиње да и код других
народа постоје презимена постала од
назива заната или занимања, илуструјући ову појаву примерима из појединих језика, нпр. код Енглеза и Американаца: Тејлор (кројач), Сејлор (морепловац), Кук (кувар), Смит (ковач),
Шепард (овчар, чувар овца), код Немаца: Кох (кувар), Фишер (рибар),
Шмит (ковач), Бекенбауер (чанаџија,
зделар), код Мађара: Варга (обућар),
Кертес (баштован), Кадар (бачвар)
итд. Ова особина у патронимијама
различитих језичких система представља једну од језичких универзалија, па
је веома корисно, и за аутора ове књиге похвално, што не избегава да одређене језичке појаве посматра у целини, односно у контексту општелингвистичких законитости и појмова.
Као што смо на почетку рекли, из
самог наслова књиге провејава просветитељска идеја, којом просветни

радник, професорка Загорка Вавић
Грос, бившим ученицима, поколењу
и српском народу шаље поруку да
свако од нас треба да познаје прошлост и културу свога народа, географију, обичаје, матерњи језик,
укључујући имена и презимена. Захваљујући богатству грађе и научној
аргументацији на којој је заснована
анализа, ова књига ће сигурно бити
подстицајна језичким стручњацима.
Поменућемо и то да издавачу ове
књиге, Прометеју, који је у јавности
већ препознат као издавач квалитетних и за нашу културу врло значајних књига, сада удружен са суиздавачем Библиотеком „Влада Аксентијевић“ из Обреновца, такође припада
захвалност за уложени труд, који ће,
надајмо се, и остали издавачи, појединци, као и наша држава, препознати, подржати и следити.
Желели бисмо да ауторка Загорка
Вавић Грос настави своја дугогодишња истраживања презимена, и да
ова књига у што краћем времену добије ново издање, које ће бити још боље. У том издању књизи би обавезно
требало додати регистар имена и презимена, чиме би њено коришћење било знатно олакшано. Добро би било
узети у обзир и неке друге изворе грађе и проширити презименски фонд
презименима која недостају, посебно
онима која су забележена у описном
Речнику Српске академије наука и
уметности. Један од богатих и вредних
извора за ексцерпцију ове грађе је
Српски етнографски зборник у 70
књига. Све то неће бити тешко јер је
посао у доброј мери већ урађен. На
добре темеље лако је надградити нове
зидове. Ова књига и њен аутор заслужују сваку похвалу што је публикацијски фонд наше науке о српском језику сада богатији за још једну заиста
вредну књигу.
Речник српскохрватског књижевног и народног
језика, I–XVIII, Српска академија наука и уметности, Београд, 1959– .
2
Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I–XXIII, u Zagrebu 1880–1976.
3
Речник српскохрватског књижевног језика,
Нови Сад: Матица српска и Матица хрватска
(I–III), Нови Сад–Загреб, Матица српска
(IV–VI), 1967–1976.
4
Речник српскога језика, Матица српска, Нови
Сад, 2007.
5
Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић, Димитрије Е. Стефановић, ур. Војислав Становчић, Димитрије Е.
1

Стефановић, Саборно гробље у Сентандреји,
прошлост и натписи, Српска академија наука
и уметности, Одељење друштвених наука САНУ, Музеј Српске православне епархије будимске, Институт за српски језик САНУ, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2012.

Мина Ђурић

АНТОЛОГИЈА
ПЛАНЕТОЛОГИЈЕ
Александра Мокрањац,
Антологија Архитектуре и
Цивилизације: минимум знања
становника и симпатизера
српског говорног подручја,
Службени гласник, Београд,
2012.

Срећан је народ који из године у
годину прославља облетнице великих
људи и њихових дела, а још срећнији
онај који две године заредом обележава јубилеј уметника грађевина и градитељства, неимара и надградитеља
Иве Андрића, у једној години дарујући му Мост на Ади, а већ у следећој
нову планетолошку збирку, културолошки бревијар о историји многих
народа – планетолошки спис, и повест архитектонских градина њихових земаља – планетолошку колекцију, у Библиотеци Књижевне науке,
уметност и култура Службеног гласника међу корицама Антологије Архитектуре и Цивилизације Александре Мокрањац. Сагледано „тројство”
Антологије, Архитектуре и Цивилизације, у историјском, естетском, филозофском, онтолошком контексту, фукоовски је мапирало археологију знања и умења духа времена и времéна у
дијахронијском следу који се прати

кроз потребу опстанка једног трага –
записа, наизглед као прећутаног креда, јер андрићевски у ћутању јесте
сигурност, али заправо предосећаног
предумишљаја да се само грађевином
може запамтити како се бивало и трајало ћутећи. Од постања до стасавања
вароши у језгро града, као неопходног
ексцеса, од прото до небеске престонице, од полиса до нововековног компромиса, преко урбса и паралелног
милитариса, значење мегалополиса
дефинише се у дискурсу елите културе и архитектуре, а у оквиру поетике
антологије свега што може бити досегнуто само ако постоји могућност да
се позна тоталитет онога што је претходило, како се овом књигом и нуди.
Ова Антологија златног дијалога
простора и човека у пресеку светла
онирије и рефлектора рација кроз
тренутке разновековних ритуала видљиво је композитно дело духа вечитог идеала и закономерности, доминанта свега што се живело, волело,
мислило, читало, памтило, те што је
протумачено из перспективе антологичара као свепрожимајућа Архитектура у историји, филозофији, религији, уметности, књижевности, науци,
тј. коначно бесконачној Цивилизацији. Њене вериге света сежу од Лепенског вира, трачког коњаника, преко
златних векова народа, до нововековних рачвастих, крстастих и мрежастих чаршија, као систем и подухват
синестезије и сумирања. Сказ о граду,
као о могућности поретка и хијерархије изван и унутар зидина, печат је
писма и вид посланице ка будућем,
празник у календару напретка и светионик архитектонског појмовника
без обзира на то да ли је у зачећу египатски, критски, закучасти лавиринтски, јавни или приватни, теократски
или демократски, традиционални или
модерни смер сфера и хармонија. Да
овог трена нестајемо у свемиру, са собом би вероватно за неко друго пространство највише вредело понети
управо овакву антологију нас, грађана
света и историје, као доказ идентификације нашег столетног цивилизованог постојања и залога за будућа трајања.
Градотворне миграције у простору
и вековима увек амбициозним градообразним принципом стварају писмо
процвата нација. Галаксије писаног од
Гутенберга до Меклуана добијају технолошки еквивалент у еволуцији на-
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претка градова, од града као столпа до
града као конструкта, свагда и свуда
као града реверса појединцима и проналасцима, Миносу, Мнезиклесу, Александру и Константину Великом, Брунелескију, Албертију, Буонаротију,
Бернинију, технократији, модернизацији, саобраћају, који творе велеград
сваке савремености, паралелно са његовом историјом одбране и освајања,
теоријом и праксом фортификације.
Од уварошеног до утврђеног нашег
простора контекстуализција теоријског у књизи Александре Мокрањац
успешно је обављена у оквирима интеркултуралног, интернационалног и
интердисциплинарног подтекста, што
на сваки начин одгања сумњу присуства патине парцијалног, мање проницљивог или неистанчано педантног
изражаја.
Романсирана историја модерног
града потврђује архитектуру као писмо, а антологичара Архитектуре и
Цивилизације као тумача текста. Јанусова лица архитекте и писца Александре Мокрањац прожима одабир
литературе који би био близак како
књижевнику, тако и историчару архитектуре (историје уметности, опште енциклопедије, лексикони митова и митологија, историје градова,
есеји филозофа, уметника, мислилаца историје цивилизација, религија,
култура). Да није у питању Антологија Архитектуре и Цивилизације,
била би то Антологија урбане поезије као Антологија о антологијским
градовима и Антологија о сјају антологијских подухвата – све у антологичарском своме, а антологијско
по себи.

Дарко Даничић

КОНТИНЕНТ У
САМООТКРИВАЊУ

Марк Мазовер, Мрачни
континент: Европа у
двадесетом веку, Архипелаг,
Београд, 2011.
Крај века изазовна је прилика да се
сумирају „резултати“ протеклог раздобља, и томе се посебно сматрају
прозвани историчари и социолози.
Разумљиво је и очекивање да се у разумевању прошлих догађаја проникне
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и „зрно мудрости“ које ће нас успешније водити кроз будућност.
Пред нама је књига британског историчара Марка Мазовера Мрачни
континент, са поднасловом Европа у
двадесетом веку, која управо покушава да одговори на неке претходно поменуте изазове. Парафразирајући
синтагму мрачни средњи век, као колоквијални опис ситуације која се често користи за доба у којем су пропадале државе (па и цивилизације) као
последица ратова, економских и природних катаклизми, Мазовер већ кроз
наслов књиге наговештава општи
утисак о протеклом веку. Доба по
много чему контраверзно, од блештавих достигнућа до незамисливих суноврата, са непредвидивим утицајима
развоја технике, двадесети век је имао
унутрашње убрзање друштвених процеса ништа мање него што је то био
случај са техничким.
Ова опсежна студија, синтетична у
мери у којој је могуће паралелно пратити најважније утицаје различитих,
понекад супротстављених чинилаца
који долазе из света политике, економије, културе, па и емоција насталих
као последица историјских услова
или неједнаког приступа светском богатству, посебно анализира и у средиште интересовања поставља идеолошку борбу и супротстављене идеологије – либералну демократију, комунизам и фашизам, где су свака од њих
виделе себе као предодређену да промени друштво. континент и свет у нови поредак за човечанство. Управо та
борба испунила је већи део века и
пресудно утицала на дефинисање модерне Европе. Опредељен у основној
идеји да велики догађаји који су потресли Европу и свет као што су Велики и Други светски рат, нису били ек-
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цеси и случајна исклизнућа, већ последица унутрашњих идеолошких несклада у борби за нови концепт развоја континента, аутор сагледава и бројне проблеме који имају ширу димензију од европске и који указују на глобално прибежиште, све време остајући унутар европског дискурса ( пример Совјетског Савеза који је час део
европске историје а час ван њених токова). Стављајући у средиште свог истраживања вредности које су навеле
људе да делују, које су уобличиле и
преобразиле институције, усмеравале
државну политику и била потпора заједницама, породицама и појединцима, аутор покушава да открије да ли су
носиоци тих вредности успевали да
задрже сопствени систем вредности и
живе и делују у складу с њим.
Од неких историчара сматран и
најкраћим веком (суштински почетим
тек након belle epoque-а, а свршеним
падом берлинског зида, или више од
деценије пре номиналног истека), и
Мазовер своју студију упире на крај
Великог рата, са недоумицама великим колико и идеолошки заноси који
обузимају Европу након, у историји
незабележеног, крвопролића. То је
тренутак кад тежње средње класе за
политичком реформом из деветнаестог века, после победе сила Антанте
1918. године плаве Средњу Европу.
Аустрија, Чехословачка, Пољска и
балтичке земље нису часиле да прихвате демократска начела која своју
моћ црпе из сагласности оних којим
владају. Међутим, како Мазовер увиђа, кључ будућности демократије у
Европи, како ће се и показати током
целог века – била је Немачка. Тако су,
усред хаоса и метежа послератне
Европе, написани устави у више земаља, често дословно преписана либерална начела из Француске, Енглеске,
Швајцарске и САД, са основном тежњом да се политика подреди праву.
У подељеној и преобликованој Европи након 1918. године, и након нестанка четири царевине, тежња да се
политика замени правом „била је равна донкихотовској.“
Управо је овај међуратни период
највећи узлет овог, иначе, темељно
спроведеног истраживања. Са довољном дозом историчарске равнодушности према добу чија се спорна питања и данас покаткад нађу у арсеналу савремене европске политике,
Марк Мазовер истиче проблем гран-

диозних, крајње утопистичких замисли које су произвеле политичке
структуре које су у стварном свету биле непродуктивне. Чинећи помак од
Хобсбаума и историчара који се
усредсређују на комунизам, Мазовер у
Мрачном континенту сматра да утицај комунизма – мада битан – био
„више непосредан и мање претећи од
изазова који је поставио Хитлер.“
Други важан разлог за усвајање таквог
истраживачког приступа је Мазоверово убеђење да се политика не може
свести на економију.
На тај начин градећи поглед на
почетне деценије двадесетог века
пред нама се појављују идеолошка и
економска беспућа неразрађене и
неосмишљене политике кључних европских актера, често недоследних и
променљивих под утицајем стварности. Постављајући тезу да је фашизам
био „више од другог облика капитализма,“ и да је расизам у националсоцијализму најекстремније стање болести која је била већ метастазирана
на континенту Мазовер гребе и
оштећује глазуру историје писане руком победника која покушава да злоупотребу и одступање од сопствених
идеја прикрије или представи у другом светлу. Временско удаљење и,
каткад, политичка корист, стварају
монолитну слику о историјским процесима коју Мазовер смело разбија
пратећи недоумице и заблуде најважнијих актера. Тако, данас, изгледа
помало невероватна једна од првобитних Хитлерових идеја да у Украјинску равницу (наравно после освајања) насели сто милиона Немаца !?
јер толико није било укупно Немаца.
С друге стране, последице таквих суманутих и нереалних замисли опустошиле су Европу са дубоким ожиљцима незацељеним и почетком двадест
првог века. Пратећи идеје, од којих
многе нису заживеле, откривајући
поглавља, поготову она мрачна, европске историје, аутор открива и корене данашње европске политике која покушава да нађе своје место у геополитичком координатном систему
не одустајући од учешћа у светској
историји. Уравнотежен, неидеолошки приступ подацима омогућава
рационално сагледавање и свођење
неких митологија у разумне оквире.
То је случај и са Маршаловим планом коме се често приписује искључива заслуга за поратни опоравак Ев-

ропе, посебно Немачке, подељене и
разорене. Не потцењујући ту америчку помоћ, аутор истиче податке да је
већина инвестиција у Европи потицала из домаћих извора, а стопе раста на Западу нису биле веће него и
источној Европи, где су, далеко од
погодности Маршаловог плана, државе финансирале своју моћ уместо
да од ње примају помоћ. Пратећи
стварање послератне социјалне државе са растом стандарда Мазовер се
посебно осврће на деполитизацију у
друштву „које из једне крајности –
политичког фанатизма и насиља –
отишло у другу – пасивност и апатију.“ У контексту американизације Европе која је почела да поткопава традиционално европско мишљење и
вредности, истиче како су говорећи о
истим процесима амерички и европски политиколози имали супротне
предзнаке (Хабермасова тврдња да су
технологија и наука постале својеврсна идеологија).
Завршавајући књигу онако како је
то и историја учинила са двадесетим
веком, падом комунизма и глобализацијом која, поготову у време настајања књиге, била несагледив процес,
ипак је приметно да су последње деценије мало „претрчане“, без посебног креативног доприноса и, каткад,
зависно од ауторовог познавања ситуације, нескладно грађене. Посебно
распад Југославије је, чини се, изразито стереотипно третиран, више као
новинска интерпретација (што ми са
ових простора добро знамо како је и
у које сврхе чињено) а не као озбиљно историјско тумачење. Већ и прегледом коришћене литературе види
се да нема озбиљних извора за ову
кризу. Оправдање за ово може се донекле наћи у томе да је књига настајала крајем деведесетих, кад је и сама
криза још увек била свежа и многи,
данас познати, документи у том тренутку нису били доступни. Без обзира на известан „пад“ у завршним поглављима, Марк Мазовер се истиче
као креативан тумач догађаја, спреман да обеснажи митологизирану
прошлост, нарочито оно што и данашње политичке актере може да заведе. Посебна вредност, рекао бих, је
поглед на идеје и праксу либералног
капитализма као једног од хероја
прошлог века који је преживео рат са
супротстављеним идеологијама. Мазовер га деидеализује, правећи од ње-

га стваран лик са пороцима, ожиљцима и, наравно, сјајним узлетима.
Без обзира што је код нас објављен
деценију и нешто више од првог објављивања, као што је то иначе случај
са разумним упозорењима, и за
Мрачни континент можемо рећи –
никад касно.

Стефан Трајковић Филиповић

НЕСТАЛНИ
СВЕТ ИДЕЈА

Будућност знања и културе:
речник за 21. век, приредили
Винеј Лал и Ашис Нанди, Clio,
Београд, 2012.

У једној анегдоти, коју неретко
понавља, Славој Жижек говори о тоалетима: наиме, он запажа како постоје три облика WC шоља, који одговарају трима, у историји запада
главним културолошким стереотипима – те тако наилазимо на француско-револуционарну, немачко-контемплативну и англоамеричку-прагматичну WC шољу. Сам Жижек напомиње да, у том конкретном случају, можда претерује, али суштина је у
следећем: идеологија није резервисана само за високу политику, она је
свуда и оперише, пре свега, на нивоу
свакодневних пракси и мишљења људи. Свепрожимајућа је и нераскидива од културе и знања које стварамо
и које нам испуњавају животе, а
управо су те две кључне речи садржане у наслову збирке есеја Будућност
знања и културе. Речник за 21. век.
У складу с тим, Ашис Нанди указује да је „филозофија ’кока-коле’ ...
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парадигматска друштвена филозофија нашег доба... ’кока-кола’ је
ствар епистемологије, не онтологије. Она је пре начин размишљања
него мисао, можда чак и начин маштања који подрива остале снове.“
Штавише, ако бисте желели, као
многи, да покушате да се одупрете
овом напитку, морали бисте да прихватите да се „права борба води на
телевизији, у нашим дневним собама и срцима.“
Међутим, каква борба? Велики део
двадесетог века прошао је у (тоталним) ратовима, агресивним идеологијама и истребљивачким менталитетима. Почео је „Бурским ратом,
који нам је с љубављу подарио идеју
и праксу концентрационих логора“ а
завршио се „ужасним технолошким
чудима као што су ’стелт’ борбени
авиони и ’паметне’ бомбе.“ Ипак, покретачке супротности (колонизатори наспрам колонизованих, или више расе наспрам нижих), које је двадесети век наследио од деветнаестог,
не леже у основи савременог светског поретка (али су и даље магловито присутне). Супротности које покрећу данашњи свет знатно су неодређеније и више збуњују – да ли, на
пример, говорите језиком људских
права (или демократије, или напретка), или не? „Двадесети век остављамо за собом ...и јасно нам је да доминација и репресија све више постају
функције категорија знања, често
оних које су у неком тренутку биле
еманципаторске.“
Живимо у глобалном друштву, а
општи став ове збирке есеја јесте анти-глобализаторски. Живимо у времену једног посебног владајућег глобалног здравог разума, који нагриза
традиционалне културолошке сцене
широм света. Опет, супротност и
„борба“ која се одвија нису тако јасни као некада. Глобализаторски импулс нема намеру да уништава оно
што бисмо назвали локалним. (Ствари би биле много једноставније да јесте тако – могли бисмо да изаберемо
страну.) Глобализација тежи да обухвати и укључи, најчешће је то један
инклузивни импулс. Међутим, уз то
обухватање долази и селекција локалних традиција и култура, управо
ради њиховог очувања, али и разумног коришћења у оквиру доминантне, разумне, глобалне културе. Као
последица тога, уместо остваривања
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племените замисли „дијалога цивилизација“, наилазимо на цивилизацију и космополитанизам изражене
кроз „мали број поједностављених
ознака“ међу којима су „безусловна
оданост рационалности модерне науке и технологије, неговани медијски
привлачан оптимизам и идеје о бескрајном напретку и стално растућем
избору за потрошаче.“ Они који се
не уклапају у модерни глобализовани поглед на свет бивају готово систематски потискивани.
Ова збирка есеја, пак, није само
још једна критика глобализације, која тражи од читаоца да заузме свој
став, за или против. „Немам ништа
против тврдње да ће компјутери унапредити начин нашег рада и играња“,
каже Сардар, али додаје да се противи тврдњи да ће компјутери „од нас
створити боља људска бића.“ Став
или идентитет не представља проблем, све док не постане закон или
опште начело понашања према коме
треба подешавати сопствено постојање. Када се то деси, долазе и ограничења, разумевање за другачије мишљење (другачије облике знања и
културе) нестаје, алтернативе бледе.
На крају, пожелећете да своје мишљење, тада већ једино правилно,
наметнете и другима.
Није реч о једноставној критици
глобализације, већ је реч о позиву на
преиспитивање и стварање алтернатива, на „утопиј ско раз ми шља ње,
које даје шифрован приказ алтернативних визија пожељних друштава.
Утопије... могу постојати у људским
умо ви ма у ви ду истра жи ва ња људ ских потен ци ја ла, као способ ност
сагледавања и играња алтернативама.“
Као што је Жи жек по ка зао на
при ме ру то а ле та, ни је реч са мо о
државама, империјализму, великим
идеолошким правцима, реторикама
развоја и напретка итд. Знање и култура и начини на које се формулишу
и користе циркулишу свуда, на нивоу наших свакодневних пракси, мишљења, комуникација и избора. Дотичу се савремених страхова, као
што су тероризам („Већи опсег онога што се у државним дискурсима
проглашава за ’тероризам’ производ
је људи који су запослени као стручњаци за анти-тероризам.“) или карцином („...много доброћуднији од
злоћудног човечанства...“), исхране,
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било да једете у неком ресторану етничке кухиње („Та култура хране парадоксално постаје све више одвојена од култура из којих етничке кухиње потичу и од цивилизација и стилова живота које оне представљају“)
или Мекдоналдсу („Мекдоналдс није нешто што је напаћеним не-западним културама наметнуто са стране.
Он је локална компанија, послује на
локалној територији и на локалан
начин.“), али и још тривијалнијих
ствари, као што је смех („То надметање између шаљивџија и њихових
жртви одржава друштво динамичним.“).
Циљ ове збирке есеја јесте „осврт
на нестални свет идеја у коме се оно
што је познато показује као не толико познато, а за непознато се на крају испоставља да није толико непознато.“ Упркос основној анти-глобализаторској агенди збирке, читалац
не треба да очекује један низ конзистентних критика – наиме, аутори
есеја нису нужно сложни по свим
питањима, нити томе теже. Понекад
противрече једни другима, а понекад
чак и сами себи. Читалац треба да
очекује у овој збирци свет каквим су
га њени аутори и замислили: алтернативан и плуралистички. Такође, то
није песимистичка збирка, већ је
проистекла из жеље да се ојача један
други друштвени импулс, односно
осећај „отворености природе људске
осећајности на почетку новог миленијума.“
Циљ ове збирке није да победи
или порази, већ да подстакне и створи. Без обзира на ваше „почетно“
становиште – ваш став према глобализацији, брзој храни, идентитету,
загађењу, маштању, нуклеаризму,
картографији, болестима или Бобу
Марлију (да наведемо само неке од
појмова којима су се аутори позабавили) – вреди упустити се у читање
ове збирке разноврсних, често провокативних и одсечних, идеја. Јер,
као што је то Мишел Фуко једном
рекао, „има тренутака у животу када,
да бисмо могли наставити да гледамо или размишљамо, постаје неопходно сазнати да ли је могуће мислити другачије него што се мисли и
опажати другачије него што се обично види.“ Све што аутори књиге Будућност знања и културе. Речник за
21. век желе, јесте да вас на тај
начин „изместе.“

ЈЕДНА ПЕСМА
Драган Стојановић

НИЈЕ ТО СВЕ
С Епикуром буди присан
и са Никомаховом етиком,
а они, кад дођу,
не бој се – нека скачу,
нека вичу.
Не могу, а кад би могли,
крила њених кад би се домогли
и тела, неповратно узвинута,
Нике би они даље ломили,
да бацају, онда, камена с рамена
– лепа им она није нимало.
Пусти ти њих.
Држи се још неистрошених сванућа.
Гледај беле точкове
на којима долазе.
Буди упоран.
Имаш и своје алатке.
Није то све.

Д

а ли је ова песма још једна варијација на тему доласка варвара, или можда песма о песничком умећу? Обраћање и савет, позивање на Епикура и Аристотелово главно етичко дело, изгледа да значе препоруку о начину живота
какав треба водити да би се био срећан. Живот у
спокојству, разборит, с умереним задовољствима,
и без превише бриге за оно на шта се не може
утицати – као што не може много да се утиче на
„њих“, „кад дођу“. Они ће ионако у парчад сломити скулптуру која приказује Нике, богињу победе, да би се њеним остацима, сведеним на безобличан камен, крхотине оног камена у који је једном утиснута идеја облика крилате богиње, играли својих (варварских) игара.
Ко су „они“, ти варвари који руше лепоту? Весници смрти? Стихови својим отвореним значењима допуштају различите интерпретације, рецимо

ону која би видела архетипски однос стваралаца и
рушитеља, а допуштене су и директније културноисторијске асоцијације. Важније од питања ко су
„они“ који неумитно долазе да испуне своју улогу
(јер не каже се ако дођу, већ „кад дођу“), јесте питање ко „им“ се, или шта „им“ се може супротставити. Старо, утврђено знање, којег се ваља упорно
држати; али и „неистрошена сванућа“, младост и
свежина света, његов неисцрпив смисао. А „алатке“? Мисли ли се ту на песничко умеће, или умеће
живљења? Или, да је то иста вештина?
Последњи, издвојени стих, „Није то све“, каже
управо то: да ништа није коначно, па према томе
ни победа варвара, ни страх који побуђују, ни поражена богиња победе. Стих каже да још нешто
има, да још нешто остаје.
А оно што остаје, знамо, заснивају песници.
Саша Радојчић
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