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С

тогодишњицу избијања
Првог светског рата дочекујемо у стању опште напетости и узбуђења. С напрегнутом
пажњом пратимо појаву нових
књига и текстова и питамо се
да ли постоји још неки енглески, амерички, немачки, или
француски историчар који није
стигао да баци свој камен на
краља Петра, Пашића, Аписа
или Принципа. Са малограђанском стрепњом бринемо о томе шта ће свемоћни и безгрешни Запад да мисли о нама и нашим прецима. Споменици и гробови наших јуначких предака, за то време,
пропадају у општој српској запуштености и отупелости,
не само на огромном простору од Јиндриховица до Бизерте, него и у самој Србији, по центрима наших села и
градова. О неславној књизи Кристофера Кларка Месечари, у којој је кривица за избијање Првог светског рата
сваљена на Србију, говоре и они који су је само имали у
рукама и они који су о њој читали на интеренту, и они
који је никада нису видели, нити су о њој било шта прочитали. Шта би тек рекли када би видели чланке водећег
француског историчара Првог светског рата, времешног
Жан-Жак Бекера, у којима се српски национализам оптужује за сва зла која су икада задесила Балкан, Европу и
свет, од првог помена Срба у историјским изворима до
данашњег дана? Или књиге млађане, харвардско-оксфордске звезде англосаксонске историографије, Нила
Фергусона, који је открио да је Пашићева спољна политика 1914. била националистичка верзија Лењиновог начела „Што горе то боље“? Медијска антисрпска хистерија одавно се прелила у „озбиљну“ науку...
Сасвим ван опште граје, скоро неопажено од стране
острашћене јавности, београдска издавачкa кућa CLIO
објавила је једну књигу огромне важности и за струку
историчара и за најширу публику. Реч је о српском издању књиге Узроци Првог светског рата Анике Момбауер, немачке историчарке млађе генерације, која живи
и ради у Великој Британији. У питању је целовит преглед главног тока расправа вођених од 1914. до 2014, о
узроцима и кривици за избијање овог крвопролића
светских размера. Историчари су одувек били у потрази за таквим прегледима, у којима је дато све, у сажетој
форми, на једном месту. Просечан српски читалац из
ове књиге може да научи, поред осталог, да «ревизија»

историје Првог светског рата
није почела са „јунацима наших дана“, Кларком, Фергусоном или Бекером. Немачка и
аустријска историографија и
јавност су, уствари, одувек биле „ревизионистичке“. Како
Аника Момбауер показује, оне
никада нису прихватиле одговорност и кључну кривицу
Немачке и Аустро-Угарске за
избијање рата 1914. године.
Чак и наука и јавност САД су, већ између два светска
рата, постале доминантно ревизионистичке, па су делиле одговорност на све зараћене стране, при чему су, наравно, најкритичније биле према царској Русији и маленој Србији. Постојала су само два прекида у том континуитету. То су историографија Источне Немачке и
део западнонемачке историографије 1960-их и 1970-их
година, који је, под утицајем „Хамбуршке школе“ Фрица Фишера и „Билефелдске школе“ Јиргена Коке и Ханса Улриха Велера, прихватио одговорност кајзера Вилхелма II и цара и краља Франца Јозефа I за покољ започет 1914. године. Момбауерова нам, потом, показује како су Фишер и његове колеге успели, чак, да утичу и на
англосаксонске „ревизионисте“. Сама Аника Момбауер
по овом питању нема дилема – Немачка и Аустро-Угарска сносе главни терет одговорности. Иако се српски
читалац сигурно неће сложити са свим њеним закључцима, зачуђујуће је у коликој мери је, у целини узев, ова
млада немачка ауторка успела да, у овако осетљивој теми, остане хладнокрва, разумна, па и храбра.
Немачка јавност наших дана се, међутим, пуном паром враћа на «старе шине». Није случајно Кларкова
књига муњевито препевана на немачки, док књига
Анике Момбауер, написана на енглеском, и даље скрушено чека на свог преводиоца. После 1989, полако али
сигурно, поништени су геостратешки резултати Првог
и Другог светског рата. Тако је страдала и Југославија.
На реду је наша историјска свест. Данашње званично
немачко тумачење гласи – „сви су криви“. Но ми, овде,
ипак знамо да су „мали“ одувек били најкривљи, зар не?
У непријатним расправама које нас тек чекају, и које данас јесу наша права дужност, књига Узроци Првог светског рата Анике Момбауер биће од огромне помоћи.
Милош Ковић
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ПОЕЗИЈА
Никола Вујчић

МЕРЕЊЕ ТЕРЕТА
СВЕДОЧЕЊЕ

ВРАБАЦ

Једног лета, сад већ давно, тада млади песник
коме сам објавио књигу под насловом „Округла
књига“
убеђивао ме је да у људском организму постоји
орган који
још није откривен. Да, он је у нама, али још не знамо
за њега, каже, исколачивши очи као да гледа кроз мене
не би ли га баш он открио.
Кад би кожа била стакласто прозирна
можда би, неко од нас, бар у неком тренутку и спазио
оно што наш организам крије као највећу тајну,
можда би
нешта засветлуцало у крви, можда би се заглавило у
жилама или
сићушним капиларима. Можда би искочило из неког
откуцаја срца, кажем му скрушено.
Овако, чини ми се, тај невидљиви орган, ако постоји,
пребива у нама
као црв у јабуци,
у својој покретљивој празнини и невидљивости,
варајући
и себе, и нас, о свом постојању. И гони нам крв на
уста и образе
и истерује речи које би да сведоче о њему.
Тад спазих, у његовим очима, како се гнезди тишина,
мека као снег, далека и плава као сан.
Па рекох у себи, тако тихо, да речи потону у шапат,
да нас не чују
за другим столом – да, има нас више у дисању него
у костима и месу.

Жив-жив!? Жив-жив!? Жив!?
Да ли се хвали или ме пита?
Док скакуће са гране на грану,
увис,
жвргољи, џивџиче, живжиче,
чивка и чика се,
Скакуће, окретан у страху.
Сав терет држи
у свом малом кљуну
тражећи одговор
у једној певљивој речи
жив-жив-жив.
Како се у капи росе,
на жућкастом листу,
љуља небо,
тако се и у тој речи
љуља живот.

НЕСАНИЦА
Земљу и небо спаја црна, масна боја.
У даљини, светла у прозорима су мале рупе које
одржавају дисање. Зграде су гроздови уцветали,
цваст им полако опада. Једна висока, као реса,
виси о трачку бледе месечине. Гледам је, касно ноћу,
са свог прозора. Стреса са себе светлост
да би, и она, утонула у ноћ.
/2/
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ВРЕМЕ
Идући,
спазих, у трави,
пузи пуж без кућице,
пуж голаћ,
задихан и слузав,
мокар од росе,
успузи се уз травку,
припне се,
па се пропне,
погледа даљину.
Преврне се,
тражећи правац.
Оба се враћамо
кући.
Ја журим,
он има времена.

СВЕТЛОСТ. Завуче се у зид, вири јој
и вијори топли реп. Круни се малтер,
њушка около. Провирује. Али, сјури се
ветар и отера је.
Тек понека зрка одбија се од камења,
крије се, не знајући шта обасјава.
Слети с листа на лист у дугуљсте капи кише,
изгуби се, па јој вичем – Остани,
да те видим! Ти гледај мене, а ја ћу
гледати тебе!
У ПОДНЕ, кад је светлост највећа,
а тишина врућа,
животиње лапћу воду,
њушкама близу
а ушима далеко,
ослушкују како дрхти лишће,
како се мрешка вода под језиком.
Једна се трже, све одскочише,
кад се суви лист својим оштрим врхом
забио у бистру површину воде.
Тако бистру да су виделе
своје главе, као да су одсечене, како се
њишу на танкој жици воде.

БЛИСКОСТ
У дугим зимским ноћима кад сећања оживе
наше младо доба, приче се одмрзну као леденице,
просузе речи, поскочимо умртвљени од
ишчекивања.
Сад нас занима само крај јер је почетак далеко,
готово да је ишчезао, па све мислиш,
да ли је то тако или је другачије.
Повезани речима и ћутањем, стиснути у гласу,
у његовој поверљивости, док речи мењају места
мењајући и нас, док се крећу у дугој реченици,
осећам
да су ми се неке речи заглавиле дубоко у грлу,
одјекују у јецају, у дубини дланова, у таласима
бора на челу, у дрхтајима моје главе
на твом рамену.

МЕРЕЊЕ ТЕРЕТА
Измерите ово, па колико буде,
нека буде.
Колико издрже капљице –
кап росе, кап кише, кап зноја,
кап мокраће, кап крви...
Плач све то већ садржи.
Измерите ово плакање,
измерите јецање које тресе тело,
измерите тишину, она тражи
дубоку рупу у земљи,
своје скровито место.
Измерите речи као да сам
на саслушању.
Измерите само одговоре.
Измерите ово као да је
моја душа. Пажљиво,
да сазнам колико је има.
Њу још нико није видео,
па ни ја. Измерите
њену невидљивост.
Измерите боре на мом челу,
њихове дубине кад се заталасају,
измерите забринутост
кад се разбистри. Погледајте
сказаљке шта показују
и оно између њиховог треперења.
Трпећу као камен, ћутећи,
јачајући своје постојање,
мален, да лакше станем у шаке,
да би се скупље
жртвовао.
Можда је то већ нечија глава,
замишљена, чије су се мисли
тако стврднуле да су се
окамениле.
И свеједно им је
чији ће их ударац
разбити, у коју ће
даљину пасти.
чије ће их стопе
згазити, у земљу.
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ПРОЗА
Милован Марчетић

БЕУК МЕЂУ ОГЛЕДАЛИМА
Ако му није успео покушај поправке света, Беук помишља
да му отказ може добро доћи у реновирању живота

О

нај ко живи сам, да би имао саговорника, понекад је
принуђен да га потражи у том себи самом, да нађе своје друго ја и пред себе га постави, а ако му буде недовољно
то једно друго ја, да потражи још једно. Зато они који живе
сами чешће стају пред огледала него они који су у приватном и професионалном животу окружени људима, који
живе у општежићу. Не чине они то из нарцисодидности,
већ из једне нормалне потребе, којој се ништа не може замерити: да виде лик човеков, па макар то био и лик сопствени.
Поред огледала у купатилу, које му је показивало попрсје, и оног поред излазних врата, које га је показивало
од паса навише, имао је Беук и једно уско а високо огледало, у спаваћој соби, лево од врата, које га је показивало целог, од стопала до темена. За то огледало осим њега знале
су само његова мајка, чистачица Таисиа и Ема, која га је
донела са собом када је дошла да с њим живи и оставила
га када је одлазила. У том огледалу Беук је себе видео издуженог, онако како понекад издужује телевизијска слика. Знао је да његов одраз није истоветан њему, јер тамо је
стајао човек и виши и виткији него што је он. Али, далеко
од тога да су му висина и виткост које је у огледалу видео
сметале. Напротив, толико му је пута та његова промењена фигура вратила самопоуздање. Разуме се, чешће је пред
то високо огледало стајао док је био млађи, али ни сада,
као средовечан човек, он његову моћ да увери људе да су
виши и виткији него што јесу не занемарује. Јер знао је да
су огледала таква, да мало које међу њима показују човека
у његовим стварним мерама и размерама. А и да показују,
тај одраз нас самих увек ће зависити од разних околности,
понекад и од тренутне потребе. Наше око ће фигуру испред нас данас видети вишом, а сутра нижом, данас ширег, сутра ужег лица... И нећемо различито видети само
свој лик, већ ћемо тај лик пренети и у свест, па ћемо мислити да смо заиста такви, високи и витки, бар накратко
заборављајући да слика коју гледамо није и не може да буде наша верна копија.
Да је Беук толико неопрезан па да му падне на памет да
разговара с неким од тих својих одраза, не би се он с њим
препирао, већ би рекао да му уопште не смета што је сад
овакав, сад онакав. Онако како ја тебе видим различито,
рекао би он своме одразу, различито ће ме видети и људи
које ћу сретати када изађем напоље. И нормално је да ме
виде различито, јер сви они имају различите очи и свест,
/4/
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различита искуства и животе, па морају различито видети
и свет.
Размишљајући о тим својим одразима у различитим огледалима Беук је свакако подрузумевао и утицај аутосугестије на оно што видимо, али уверио се, рецимо, и да је његов лик када се огледа у средини другачији од лика који види када се огледа лево или десно од средине, ближе ивицама огледала. Средина огледала је његово лице ширила, а
лева и десна страна су га сужавале. Узрок томе свакако није била никаква аутосугестија. То огледало у купатилу називао је он иначе „огледалом свести и подсвести“. Пред

њим се најслободније понашао и највише од њега очекивао, а оно му је узвраћало тако што је највише показивало.
Пред огледало у ходнику стајао је свако јутро пре одласка на посао. Суботом и недељом, или у дане када је био на
годишњем одмору, само би поред њега прошао. Називао га
је „пословним огледалом“ и оно му је показивало онаквог
Беука каквог је он желео да га виде у Заводу. При том је,
свакако, подразумевао да се његова жеља и оно што ће они
видети неће баш сасвим подударати. Тамо га не чекају ни
пријатељи ни драги рођаци и зато је ону интиму коју му је
огледало у купатилу показивало настојао да у купатилу и
остави. Ако би се њени трагови и даље примећивали, он би
их и са лица и из својих мисли уклањао пред тим огледалом у ходнику. И заиста, толико се пута уверио да га људи
с којима се мимоилази одлазећи у Завод виде као озбиљног човека који одлази на посао, који је за тај посао потпуно припремљен, за њега одевен и обувен, припремљен и у
мислима, баш како треба... Ко би могао и да помисли да је
тај човек, који је управо прошао, пре само пола сата пред
огледалом у купатилу певао арију из Фигароове женидбе и
правио гримасе, померао своје лице лево и десно, само да
би још једном доказао да огледало то његово лице час шири, час издужује.
Пред огледало у спаваћој соби, оно које је од њега правило високог, витког човека, стао би Беук и пре вечерњег

изласка, нарочито кад би одлазио на места на која долазе
жене. Ту своју слику витког и самим тиме елегантног човека успевао је да сачува сатима, све до повратка из града. И
не само да сачува слику већ и погледе свих оних људи, још
више жена које су га на улици или у неком ресторану погледале. Јер аутосугестија је чинила своје: он у њиховим погледима видео баш ону високу и витку фигуру коју је видео у своме собном огледалу.
Веровао је Беук у сва три своја огледала. Била су она и
његови портрети и његови неми саговорници, који су му
говорили више него било ко други, чак више него његова
мајка, која га је боље од свих познавала. Он је и у тим огледалима живео и са њиховим одразима кореспондирао живље и отвореније него с људима, без обзира што је то најчешће била безгласна комуникација. Она су га чинила мање усамљеним него што би могао да поднесе, али су његово
самотништво и потврђивала, стално га на њега подсећала
и упозоравала.

У петак ујутро Беука је његов биолошки сат пробудио у
време у које га је будио и дотадашњих јутара. У Завод је
увек долазио и из њега одлазио без и најмањег закашњења.
Изврдавање ма које врсте није му падало на памет. Изузев
викенда и годишњег одмора, подељеног на две једнаке части, летњу и зимску, Беук је пуних двадесет година пола
својих будних сати проводио у Заводу.
И тог дана, чим се пробудио, он се, као каква свесна
радна машина, идући од места до места у стану, спремао за
одлазак на посао: прво је отишао до прозора, да га отвори,
затим до кухиње, да скува кафу, па у купатило...
Беук је ту своју рутину волео, и то што су његови дани
личили један на други као јаје јајету било је важна особина
његове личности. Живео је с том рутином и због тога што
је сматрао да цео свет треба да буде тако устројен – у неки
ред и понављање. Свет је одређен мноштвом мањих и већих зависности, чије ремећење готово увек доводи и до неких лоших последица. Он је, ето, свих двадесет година на
посао кретао у исто време и ишао истим путем. И није била у питању само навика тачности, већ је то била и рутина
самог живота, кретања и осећања.
Знао је да га управо због те рутине виде као човека „на
своју руку“, из места и времена мало измакнутог, у нечему у
прошлост, у нечем другом у будућност. Те његове особине и
свест о њима нису, међутим, успевале да га натерају да о себи мисли да није нормалан човек, да је, како неки мисле,
особењак. Када су, пак, у питању други људи, он је сматрао
да многи међу њима своју нормалност само глуме. Или тачније, да глуме друге људе, који опет глуме треће, и да се у том
ланцу опонашања губи њихова особеност. Човек тако себе
заборавља, губи своју личност, ону коју су му природа или
господ бог подарили. Беук никада не би признао да и он некога глуми. Пазио је будно да сопствену личност негде успут
не загуби, или да му не измакне, негде неопажено одлута.
И тог јутра, у петак, ушавши у купатило, пажљиво је погледао одраз свога лица у огледалу. Затим се обријао, умио
се, опрао зубе, истуширао се. Изашавши из купатила прешао је оних пар уобичајених корака до кухиње, да узме пре
купања припремљену, сад већ охлађену кафу, да је пренесе у трпезарију. Није одолео а да не приђе вратима
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.154–157
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која воде на терасу, да кроз стакло баци поглед на
двориште. Отишао је онда до спаваће собе да сложи
постељину у комоду наспрам кревета. Прозор је оставио
отворен. Понекад би кроз њега допро фрагмент разговора
неких пролазника. Тог јутра, међутим, са улице се ништа
није чуло.
Када је из дворишта чуо аутомобил, пришао је још једном вратима која воде на терасу и погледао доле. Видео је
како из кола излазе и њих троје, али је препознао само двојицу мушкараца коју је јуче видео. Трећа особа, нека млада
жена, није му окренула лице. Нису ништа говорили, само
су брзо изашли из возила и позатварали врата, затим нестали у пролазу кроз који су дошли. И аспиратор је овог
пута вејао само тишину.
Пошто је у трпезарији попио кафу, отишао је у спаваћу
собу, затворио тамо прозор и обукао се. У ходнику се обуо,
затим у радној соби, на писаћем столу, отворио ташну да
провери да ли је у њој све оно што увек носи на посао. Новчаник је био у унутрашњем џепу јакне, а она стална хиљадарка у новчанику. Све је било на своме месту, па је дошло
на ред да провери да ли је све на своме месту и у огледалу, да
ли је његов лик спреман да се суочи са спољашњим светом, с
погледом људи поред којих ће проћи на путу до Завода.
Угледао је тамо оног себе ког је добро познавао, у доба
дана када је навикао да себе на том месту види: био је то
пристојно обучен, обријан и зачешљан ББ, како је сам себе
у шали називао, лектор Издавачког завода спреман да крене на посао.
Али секунде почеше да се нижу а он је и даље ту стајао,
продужавајући оно време које је му је било довољно за ту
последњу јутарњу проверу. Када је већ постао нервозан,
питао је свој лик у огледалу: „Шта чекаш, зашто не крећеш
на посао? Шта је то с тобом јутрос?“ И да би нервозу истерао из себе он, не скидајући поглед са свога одраза, пружи
руку и ухвати ручку ташне, одлучан да крене ка вратима.
Тада у огледалу виде онај подсмех који је видео јуче
преподне, када се у стан вратио.
Ето, изгледа да је тај подсмех чекао да га подсети да не
мора да иде на посао.
Јер јуче је дао отказ.
Тог истог јутра, у то време, из хиљаде београдских станова излазили су мушкарци и жене да би отишли до места
на којима раде, а он, Богдан Беук, за посао обучен и обувен,
са радном ташном у руци, стоји пред огледалом и себи се
подсмева. И док тако стоји, сетивши се да тамо где је сваког јутра одлазио више неће одлазити, он помишља како
би његовом тренутном стању најбоље пристајало питање:
„Куда сад?“ Није то само питање куда да пође, до које одреднице, већ и питање шта радити следећих минута и сати,
шта тог и наредних дана, шта следећих недеља и месеци, до
краја живота. Куда сад кад је маршруту којом је прелазио
хиљаде пута заувек укинуо? Како сада трошити то време и
где бити, у којем простору, шта радити? И то питање стајало је тог јутра пред њим као да је исписано на неком бетонском зиду, непробојном и непрелазном, у трену до неба израслом. А јуче га је толико сузбијао, гурао га у страну, успевајући да га заборави. Довољно је било, ето, сетити се јучерашњег не па да тај зид израсте и препречи му пут.
Али Богдан Беук се ипак после неколико минута мало
прибрао. То јучерашње не је почело да испоставља своје за/6/
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хтеве и мораће он да се с тим захтевима суочи. Било би сада бесмислено да изађе из стана и крене на неко друго место. Нико га нигде није чекао. Само би сам себе лагао. Још
бесмисленије би било да изађе и прошета по граду, да се
смири од тог наглог јутарњег присећања.
Угасио је светло у ходнику, које је био упалио чим је
устао. Бизарна радња, помислио је самоиронично. Да ли је
ово мој први корак у новом животу? Онда је ставио ташну
испред огледала, па је, као у неком филму који се врти уназад, почео да се распрема: скинуо је јакну и ставио је на вешалицу, па вешалицу на чивилук, отпертлао и изуо ципеле,
обуо папуче и однео ташну до писаћег стола... Када је сео у
фотељу поново је потражио ону невидљиву, само њему
знану тачку у простору, и завезао поглед за њу. Али та тачка сада није била онај алеф кроз који у једном трену прохује хиљаде мисли и слика, који му у тако кратком времену
покаже разноврсност света. Иако је знао да негде тамо, на
ободу неког круга, стоје људи које познаје, који би саслушали његове речи, његов осећај био је да су они сада тако
далеко да је питање да ли ће икада успети да до њих стигне. Чинило му се да никада није био тако усамљен.
Седео је тако, дуго, држећи се погледом за ту невидљиву тачку, за свој, чинило му се у тим тренуцима, једини ослонац. Онда је празнину између њега и те тачке ипак нешто почело да попуњава. Било је то оно не које је јуче изрекао. Сада му је то не изгледало као рукохват за који може
се ухвати да би ту празнину напустио. Устао је онда из фотеље, као да заиста креће у нови живот.
Из романа у рукопису Књига о Беуку

Мирјана Павловић

ДАН БЕЗИМЕНЕ КОБАСИЦЕ
О

во је нека другачија субота, закључује човек заваљен у
фотељу. Новине су још дебље него иначе, а на ТВ каналу специјализованом за серије и трилере изнебуха се појавио, тачно у подне, Фелинијев филм „Проба оркестра“ без почетка. Човек одлаже неотворене новине и седа наспрам екрана, да прими неочекивани поклон и преда се носталгичном уживању. Не чуди га то што је филм крњ, вероватно није могао цео да се угура у напречац измењену
програмску шему. Чуди га само то што је овог пута одрезан почетак, а не крај.
–—————Филм увелико тече, а он се још припрема за пажљиво
гледање, без одлуталих мисли, грицкања, пушења. У грудима му струји пријатност, као да се по њима, прозеблим,
разлио топли напитак. Несвесно лупка стопалима по паркету, а звук који чује личи му на одјек једног његовог давног цупкања на леденом бетону, у дугачком реду чекача
карата за ФЕСТ. Споро се примицао циљу, стрепња је расла: Шта ако распродају „комплете“ са најбољим филмовима пре него што он стигне до отвореног прозорчета
благајне и протури кроз њега главу? Биће то бар неколико
пропалих празника! Потенцијални празник му је некада
био сваки онај дан у коме је гледао неки филм Тарковског, Бергмана, Антонионија, Фелинија, Куросаве... Био је
то дан великих очекивања, посвећености, помног тумачења и проницања, његове спремности да вредностима штедро дарује своје време, интелект и емоције, и најчешће:
Дан дубоког доживљаја... Човек у фотељи одједном схвата да, уместо у телевизор, гледа у осунчани прозор. Враћа
поглед на екран и укршта руке на грудима, у којима сада
већ трепери нешто налик на радост одбегле личности
уочи повратка самој себи. Али баш тада се филм прекида
и почињу ТВ рекламе.
–—————Радознало посеже за тајанствено надувеним новинама.
Расклапа их и из њих испада културни додатак, на осам
страна. Протресе културни додатак и из њега исклизне рекламни додадатак, такође на осам страна, али у колору и на
далеко бољој хартији. Отвара рекламни додатак и указују
се, у самом срцу новина, купон за наградну игру и поклончоколадица, прикачени за леви средњи лист. Човек одгурне испражњене новине и прво се маша културног додатка.
После подужег тражења неког врло кратког текста, који ће
стићи да прочита док трају рекламе, опредељује се за песму
„Унутрашња светлост“, од само 30 речи: Упали светло /
луч, зубљу свевида / очи... Ту мора да стане, рекламе су завршене и наставља се филм.

–—————Непомичан је, не скида очи са екрана, али приљежно
прати само сопствене мисли. Час поверује: успећу да се
концентришем, унесем и разумем, час сумња: да ли ја то
уопште више умем? Слике промичу, радња му измиче, а
његова неодређена физичка нелагода прераста у озбиљну
главобољу. Баца поглед на зидни часовник чешће него на
телевизор, врпољи се и, на самој ивици расула, почиње да
се чеше. Колико ли овај филм траје? пита се. Вероватно би
то знао да га није гледао у доба када уметницима није мерио време. Па то може да буде, рецимо, и читава три сата!
На ту помисао, дотадашња јака али уједначена главобоља
постаје сврдлајућа и пробадајућа... Тргнуо га је појачан
звук у рекламном блоку.
–—————Пошто је прогутао аспирин, утишава ТВ рекламе и
почиње да прелистава рекламни додатак. На првој страни је само вода, мада не обична, „Aqua bella ВОДА за жедне!“ Али већ на другој су групице замамљивих прехрамбених производа, сложене у живописни венац, из којег
би он одабрао - све: свињски каре, свињски врат, пљескавице, роштиљске кобасице, дугачке ћевапе, кратке коктел-виршле... Чудно, у центру тог затвореног круга је само једна повелика кобасица, нека њему потпуно непозната. Једино она је без назива и назначене цене. Боја јој је
модроцрвена, савршеног је облика, без чворића на крајевима, и личи на огромну капсулу за лек. Лепа или ружна? Свеједно, у оба случаја је језива, мисли човек, и
згрануто слуша како му, баш док у њу пиљи, крче дотад
тиха црева.
–—————Чим се филм наставио, јекнуо је: Доста је било мучења!
и искључио телевизор.
–—————– Готово? пита његова супруга.
– Готово, каже он готово нечујно.
– А шта си то гледао?
– Не знам. ... Чујеш ли како ми крче црева?
– Па огладнео си. Хоћеш ли да ручамо?
– Нећу. Идем да купим ово.
Жена осматра безимени производ и не види да су њеном супругу очи пуне суза. А он јој нагло окреће леђа и одлази у Мегамаркет Родић М&Б, са сликом кобасице коју
хоће, да је покаже уколико тамо не буду из његовог описа
разумели шта тражи.
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ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ

СКРОМНОСТ ЈЕ ЕСТЕТСКА
КАТЕГОРИЈА
Са Слободаном Тишмом разговарао Ненад Јовановић

Слободане, за своје прозне књиге си добио знатан број
важних признања, укључујући и „НИН-ову“ награду за
Бернардијеву собу (2012). За музички албум Нестварне
ствари, твојој рок групи Луна је припала награда „Седам секретара СКОЈ-а“ (1985). Пре неки дан ти је уручена награда фонда „Тодор Манојловић“ за уметнички
сензибилитет, а недавно си и сам учествовао у раду
једног жирија за уметничке награде. Већ дуго си у средишту јавне пажње, значајан си чинилац ове културе,
али се у интервјуима често представљаш као маргиналац. Због чега?
Ма какав чинилац културе? Нисам ја Пиштало или Гаталица. Немој да ме засмејаваш. Имао сам среће. Добијање награда не значи ништа у неком вредносном смислу.
Време исправља грешке. Да ли се данас зна да је неко велико дело у прошлости награђено неком наградом? Обично, награђена дела падају у заборав као мање вредна, а она
ненаграђена и непримећена у свом времену, у будућности
чека слава. Не може мене никаква награда убедити да сам
добар писац. Можда имам мало талента, међутим, ја сам
прилично траљав. То је због тога што се нисам школовао,
самоук сам, необразован. Једва сам завршио средњу школу. Покушао сам и да студирам али није ишло. Ипак, једна несрећна околност се касније испоставила као срећна.
Годинама нисам смео увече да излазим у град. Остајао сам
код куће и онда ми није ништа друго преостајало него да
слушам Трећи програм Радио Београда. Увек кажем да је
то био мој вечерњи унверзитет. Ипак, тако нисам могао
стећи нека темељна знања. Али с обзиром да сам био дислексичан, то је био апсолутно примерен начин едукације.
Ја сам Каспар Хаузер српске књижевности: неписмен сам,
а не знам ни ко сам, ни одакле сам. То осећање понижености не може никаква награда да потре. Детињство сам
провео у Павловој улици, у самом центру Новог Сада. Од
своје двадесете године, живео сам у предграђу, на новосадском Лиману, који се налази на левој обали Дунава, протраћио сам јако пуно времена. Увек сам живео тако као да
ми је сваки дан последњи дан у животу. Никада нисам
правио никакве планове. Понајмање сам замишљао да ћу
завршити као прозни писац. Можда је оправдање, што сам
у детињству и младости био болестан, патио сам, као што
сам већ рекао, од дислексије. Има ли веће невоље за будућег писца? Такође, пубертет је био крваво мучилиште,
патња која је трајала и трајала. Награде ти могу подићи углед у широј јавности, код рођака или комшија, али у професији никако, пошто писци знају добро шта је права
књижевност, не можеш никог заварати, а и шта ће ти то.
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Када сам добио Нинову награду, један пријатељ, писац,
послао ми је поруку: Откуд пас међу бесмртницима, скупо ћеш ово платити! Нашао сам се тамо где ми није место.
Иначе сам пас у кинеском хороскопу. У књизи Питома
религиозна размишљања или Blues diary, налази се песма
која се зове „Daydream“ или „Ја Биће Пса“ и која говори
управо о томе, о том осећању понижености, које је узроковано самом чињеницом постојања. Али оно се једног
тренутка, ипак, преобраћа у највишу усхићеност. Ипак, то
стално и отворено приказивање своје понижености је нека врста садомазохизма, перманентно изазивање нечијег
сажаљења или презира говори о мом психолошком профилу. Али интервју видим као неку врсту књижевног жанра: ултимативни аутофиктивни исказ. И зато ништа не
треба узимати здраво за готово. Последњих неколико година само то радим. Крај!
Добро, али ни реч „маргиналац“ нема вредносну конотацију, већ само описује нечији положај у неком контексту. Ван Гога можемо сматрати маргиналцем, док
је твој статус упоредив с оним који у овој култури
уживају, на пример, Рајко Петров Ного и Владимир
Арсенијевић.
То је зато што сам, не само интелектуално, него и морално инфериоран, боље рећи, инферналан. Сећаш се када
господин капетан каже Војцеку: „Војцек, ти си добар човек,
али ти немаш морала“. Е, то се може рећи и за мене: добар
сам човек, али без става. Час говорим једно, час друго. Али
мислим да си ипак мало претерао, пошто ја немам такву
репутацију ни међу традиционалистима а ни међу авангардистима (данас врло проблематична реч), какву имају ова
два споменута господина. Ако сам те добро схватио, ти ме
видиш као некаквог оксиморона, или само као морона. Пада ми на памет лик Морија из Фокнеровог романа Бука и
бес, који је ретардиран али је и једино добро људско створење. Вероватно си у праву, иако сам као уметник увек на
страни новог, декларисао сам се као издајник. Или бих то
само желео да будем, али немам тежину, немам значај. Мало ко мари шта ја пишем, тј. трабуњам. У прози која се зове „Мекани рат“ и која је објављена у алманаху Старост
(издање „Архипелага“), пишем о томе како неко не може
бити политички релевантан ма колико се трудио, једноставно, он то није по свом хабитусу, не изгледа довољно
озбиљно другим људима. Има дечју фацу, нема стомак, не
носи бркове и браду, па неће да га приме у партију или у
Друштво књижевника. Тако је било у антици, тако је и данас. Патријархат.

С обзиром на сумњивост великог броја норми и правила понашања, морална инфериорност би могла бити и
врлина... Него, кад већ парафразираш Бихнеров лик –
драма Војцек је остала незавршена. Ти си своје романе
завршио, али сажеци „за нестрпљиве“ које дајеш на
крају оба текста подривају тај утисак. Питам се јеси
ли, опредељујући се за тај и такав поступак, помишљао на Еков концепт отворене форме, на који сам ја
помислио читајући више твојих дела.
То је зато што се свака врлина до краја, поготово ако се
инсистира на њој, изокрене у своју супротност, то је судбина сваког морала. Иморализам је изгледа једина исправна
позиција, мудрац је по дефиницији иморалиста, сетимо се
Пирона или Лао Цуа. Један београдски критичар је рекао
за текстове у Урвидеку да су на три ћошка, да су асиметрични, тј. недовршени, што је тачно. Иако то није урађено са
намером, него је то више недостатак заната. Форма мора да
је заокругљена, чеховљевски затворена. Тај проблем форме сам тематизовао у Урвидеку цитирајући баш споменутог критичара, који је иначе и приповедач. Тако у једној

његовој причи „прво лице“ говори како сања да ће се оженити са девојком која га победи у крбању. И онда се по чеховљевској приповедној логици то до краја и догоди. У
младости сам читао Отворено дело Умберта Ека. Нама
концептуалистима је то била веома важна књига, али када
сам, са педесет година, почео да пишем прозу на то сам сасвим заборавио. Колико се сећам, основни проблем Екове
концепције је питање постојања метајезика дела, тј. његово укидање. Укидањем метаплана, дело се отвара различитим читањима и свако такво читање је исправно, заправо,
читањем дело настаје, тј. настаје безброј дела. Милорад Павић се код нас отворено залагао за ову концепцију, једино
што је мало закаснио. Још је Хуго Фридрих у својој књизи
есеја Структура модерне лирике посредно поставио тај
проблем. Тумачећи симболистичку поезију, он је покушавао да разоткрије запретано скривено значење које је само
једно. Наравно, он није могао да се одрекне метафизике.
Између осталог, реч је тамо и о једном Малармеовом сонету у ком је описана соба чији је станар некуд отишао, нестао је. Врло узбудљиво! Малармеова поезија је, уопште,
добар пример, поема „Бацање коцки (правилно би било
коцака) никада неће укинути случај“: у њој као да постоји
запретани смисао, али се тумачењем долази до речи „Ништа“, смисао је „Ништа“. То је сама ивица. Некада сам био
фасциниран овим исходом. Данас не знам шта о томе да
мислим. Када сам писао поезију почетком седамдесетих година прошлог века, био сам апсолутно на Ековим позицијама. Са једне стране имао сам искуство француског симболизма, а са друге стране, италијанске неоавангарде из педесетих година. Писао сам, тако да кажем, транспарентну
поезију, без икакве мистификације, тј. без икаквог унутрашњег смисла, смисао је могао бити само придодат споља,
од читаоца. Све је било читљиво на први поглед. Међутим
то је довело до највећег неспоразума када је рецепција у
питању. Критичари су рекли: ово је потпуно неразумљиво.
А радило се о погрешном приступу, по навици, они су тражили скривени смисао, којег ту није било. Транспарентност је највећа загонетка. На тој поетичкој премиси је настала много година касније збирка Маринизми, за коју си
ти написао поговор. Сећам се да ме је Бошко Ивков, крајем деведесетих година, предложио за Змајеву награду. Каква храброст? Замолили су ме из Матице српске, да дам секретарици моју књигу Врт као то, у којој је сабрана поезија коју сам писао почетком седамдесетих година прошлог века, о којој, узгред буди речено, никада није написан
ниједан критички приказ. После сам чуо да је Љубомир
Симовић, који је био председник жирија, био шокиран,
пребацио је Бошку Ивкову да није у реду да се игра са тако
озбиљним стварима као што је Змајева награда. Са формалне стране, моја проза је прилично незаокругљена, нема
ни правог краја ни правог почетка и у том смислу она је
отворена за различите приступе, за различита читања. Да
ли у њима постоји тај метаплан, ја не знам. Али жалосно је
ако га нема. Ипак, верујем да постоји само текст, та непоновљива јединствена шара, она је транспарентна и она је
факат, а аутор и конзумент су у дисперзији, њих заправо
нема, они су без идентитета, или, боље речено, има их безброј. Пишући те сажетке за нестрпљиве на крају романа,
желео сам да предочим читаоцу тај основни наративни
ток, пошто је наративни ток суштина прозе. То је све
и ништа. Тако пуно, а тако мало.
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Видим да ти награде које још ниси добио падају
тешко колико и оне које су ти већ припале… Оба
твоја романа сам прочитао као сведочанства о понору између културе и уметности и јавности и интимности, који за некада радикалну уметницу Марину Абрамовић, на пример, као да не постоје. Шта
осетиш кад видиш ласерским третманима подмлађену Марину на додели модних награда или у плесу са
Џеј-Зијем?
Кад си запео за те награде, па и ти си их добијао и то не
једну, хоћу ово да кажем: Пошто живимо у глобалном селу, како је Маклуан и предвиђао, само светски успех се бележи, све остало је ништа. Дакле, светска књижевност (Гетеова дефиниција). Каква Нинова награда? Само Нобел!
Свет је постао мали, доступан је сваком талентованом човеку. Да ли је баш тако? Да кажемо да је тзв. Средња Европа нека врста провинције, као, уосталом, и Јужна Америка,
али погледај ко је све добијао Нобелову награду последњих
година: Елфриде Јелинек, Херта Милер, Кертес. Зашто не
би могли да је добију и Давид Албахари или генерал Бас,
или Великић, па они су можда и бољи писци од ових горе
наведених? Милорад Павић је чак говорио да би му било
боље да је турски писац, као, онда би имао шансе. После је
награду добио Орхан Памук. Причало се да је Петер Хандке хтео да предложи Александра Тишму за Нобелову награду, али добио ју је Кертес, кога је Тишма и преводио и
од кога није слабији писац. Свет јесте постао глобално село
али изгледа да постоје зоне, неаутентични простори. Инересовање за нашу књижевност је безначајно. Да се не заваравамо, уметнику је потребно само то, новца ће се одрећи
али славе никада. Ако новац дође уз славу, није лоше. Најважнији је резултат. Ја сам увек преферирао спој уметности и интиме. Био сам увек минималиста и артеповериста,
и дан-данас сам убеђен у исправност пропозиције: мање је
више. Скромност је естетска категорија, а не морална. Што
рече опет један београдски критичар за мене: Пише мали
наратив (то је вредносни суд). Шта осећам кад видим Марину? Па видим реинкарнираног Мирослава Мандића, он
се оваплотио у Марини. У њеном је загрљају. Шалим се!
Она је Бела богиња, античка фигура у постмодерном добу.
Познавао сам их обоје, врло су слични (опседнути су ризиком, тј. опасношћу, телом и отвореним, тј. затвореним простором). Обоје су светски уметници, само што је Мирослав
у другој димензији. Он је давно поставио све те уметничке
пропозиције и реализовао многе радове пре ње, али се то
обично не зна, или се прећуткује. Али свидео ми се филм
Уметник је присутан, чак два пута сам га гледао.
Је л’ важи да онај ко спомене награде у наставку овог
интервјуа исплати оном другом сто евра?
Не, не важи! Велика сам циција. Може да ми се омакне.
Знам да се около прича да никада нисам частио после добијања награда (опет!) и да у кафани обично ништа не наручујем. Не ради се о шкртости, више је то навика, ништа
не пијем, трезвењак сам. Од када је мој отац умро, сиромах
сам, што се каже, ко сирће. Ови из „Лагуне“ су ме формално уништили, да ме нису отерали, могу само да замислим
колико бих пара зарадио после добијања Нинове награде.
Кажу да је Гаталица продао сто хиљада примерака Великог
рата. Од сваког примерка њему је у џеп ишао један евро.
Човече, која лова! Мене су, наводно, отерали из „Лагуне“
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јер је Бернардијева соба лош роман, а они не објављују лоше романе. Па добро, ни ја не мислим да је бог зна шта, али
ипак није баш тако лош. Иначе, „Лагуна“ ми је објавила роман Qуаттро стагиони. Зимус сам им понудио и нови роман који пишем, али ништа. А видим да су неке добитнике Нинове награде накнадно довели под свој кров. Покушао сам да се угурам и у „Вулкан“, али уредник није хтео да
разговара са мном, звао сам га неколико пута телефоном,
неће да се јави. Стварно ми није јасно зашто?
Као и Пишта Петровић, Марина Абрамовић је годинама живела у аутомобилу, а у једном перформансу је
у кожу урезала пентаграм – мотив сличан ономе који
срећемо у завршници Бернардијеве собе. Овим не имплицирам да твој лик или ти оваплоћујете Марину
Абрамовић колико и она Мирослава Мандића, већ само
да наратив твог романа користи као упоришта два
велика симбола модерности. (Аутомобилска и Октобарска револуција су се, узгред, одвијале истовремено.)
Да ли се твоје схватање модерности променило у постмодерном добу, које је – кажу неки – стигло чак и у
Србију међу шљивама?
Зашто та иронија? Па шљиве су нешто дивно, та плава
боја шљива је нешто изузетно. Када се сетим те боје шљива,
вратим се у неку јесен детињства, почетак школе, осећам
укус плаве боје у устима. Која чар? Знаш и сам какву је дивну песму о шљивама написао Вилијам Карлос Вилијамс.
Тачно је то, аутомобил и Интернационала су два најбитнија феномена двадесетог века. Колико радости су донели човеку и колико несреће? Има ли већег узбуђења, него сести у
ауто и кренути у свет? Али колико је људи изгинуло на друмовима, колико у револуцијама? Иначе, возач сам али и револуционар, паланачки интернационалиста по убеђењу, не
знам честито ниједан страни језик. Седамдесет и прве године прошлог века, у лето, Мирослав Мандић, Душан Бјелић и ја, кренули смо аутостопом у Париз, да се сретнемо
са ситуационистима. Претходно смо читали „Манифест
ситуационистичке интернационале“ који је објавио Душан
Макавејев у каталогу првог београдског Феста и одушевили се. Успут смо свратили у Загреб, у Галерију сувремене
умјетности, босоноги, одрпани. Тамо су нас дочекали Божо Бек, Желимир Кошчевић, Милко Келемен, Димитрије
Башичевић, Дадо Матичевић, све сами генијалци, врло образована господа, али без трунке охолости. У Загребу је тог
тренутка боравио познати француски уметник Данијел Бирен. Они су нас питали да ли желимо да се видимо са њим.
Пристали смо. Божо Бек је преузео улогу преводиоца, пошто нисмо знали француски, а ни са енглеским нисмо добро стајали. Када је чуо да идемо у Париз, да се сретнемо са
ситуационистима, Бирен се смејао, рекао је, па како ћете да
разговарате са тим људима. Ми смо му одговорили да ћемо комуницирати гестовима. Гледао нас је са неверицом,
није могао да поверује да постоје такве будале. Срећом никада нисмо стигли до Париза, пошто смо се посвађали на
путу. Свађали смо се већ у Венецији. На Тргу светог Марка,
пришла нам је нека млађа жена, Италијанка, и завапила:
Ма, ке бела лингва? Очигледно је у тој свађалачкој варијанти српски језик веома добро звучао. Модерна уметност ми
је увек била све у животу, утопијски простор у коме сам
обитавао. И дан-данас ништа се није променило. То је врх
уметности, који се обрушио почетком друге половине два-

десетог века. Од тада уметност живи загробни живот, бар
тако се мени чини. Постмодернизам је пак дефиниција без
дефиниције, не зна се шта је то. Постмодернистички дискурс је апсолутно променљив, може у њега све да стане. И
то је оно што је баш примерено овом културном простору,
провинцији. Нема више инфериорности, нема стида, заправо, нема чврстог система вредности. Наравно, мени то
одговара, мом поданичко-издајничком менталитету, иако
сам по убеђењу традиционални модерниста, баштиник историјске модерне. А у ствари сам уштва, бубашваба. Модерност подразумева извесну дозу отмености, шарма, коју
ја не поседујем. Али и храбрости, она иште целог човека,
између уметности и живота нема разлике. Сетимо се Оскара Вајлда, Растка Петровића или Бранка Миљковића, који
је био прототип модерног песника. Лутати светом, пушити хашиш, бити са суицидом на ти, не бити ушанчен у свом
родном идентитету, то су параметри од којих сам ја увек
био јако далеко. Увек сам говорио да је најбитнија пристојност која нема везе са модерним сензибилитетом. У ствари, иза пристојности и умерености, стајао је страх. Тако да
сам ја пре конзумент, него стваралац. Комуницирам са
уметничким фигурама, са књижевним ликовима као да
они припадају реалном простору, као да су стварни као и
ја сам. Ставрогин је стваран колико и Достојевски, а овај
колико и мој деда-стриц.
Кад већ поново спомињеш поезију у контексту разговора који се до сада тицао махом твоје прозе, како би
сумирао своје бављење том књижевном врстом? И
још: колико је твојих читалаца заинтересовано за све
фазе твог списатељског рада?
Ја јесам песник-луда и из те позиције пишем моју прозу.
Поезија неког песника-луде тешко да може да буде реле-

вантна, пошто поезија данас мора бити у поетичком смислу сасвим освешћена и доследно спроведена, без трунке
наивности. Али песник-луда је интересантан као фигура,
као некакво дубинско искуство, са својим трагикомичним
заблудама-истинама, и ту је прозни приступ апсолутно
примерен. Бихнер је написао новелу о раноромантичарском песнику Ленцу. У литерарном смислу препознајем се
у том лику. Очигледно, изгубио сам компас. Почео сам као
песник, али тада нисам успео да објавим ниједну књигу.
Тек средином деведесетих, дакле, када сам имао педесет година, изашле су две збирке песама у триста или петсто
примерака, сада се не сећам. Не знам да ли још поседујем
неку од тих књижица. Ти си један од ретких београдских
писаца који је читао моју поезију. Песник који не заврши
у антологијама, осуђен је на заборав. То је случај са мном.
Антологије су спас, пошто се оне купују и читају, за разлику од збирки песама које с временом нестају, загубе се негде. Такође, преко антологија читаоци проналазе своје песнике. Но, да би нешто пало у заборав, мора претходно бити примећено и памћено, што са мојом поезијом није случај. Али заборав је нешто добро, поготово данас када имамо хиперпродукцију, а поготово ако на заборав падне сан,
ако уснимо а не умремо, пробудићемо се једног лепог пролећног дана. Има ли веће радости? Када сам имао осамнаест година, открио сам Антологију француске поезије коју
је превео и приредио извесни Божо Кукоља. Посебно ми се
свиђао хрватски превод, хрватски језик је чинио ту разлику у тону. Обожавао сам поезију Пјера Ревердија и Андреа
ди Бушеа, то је та малармеовска струја у француској поезији прве половине двадесетог века. У часопису „Форум“ читао сам поезију италијанских неоавангардиста, пре свих,
Елија Паљаранија и Нанија Балестринија. Такође волео сам поезију хрватског песника Дубравка Шкурле,
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имао сам његову тада једину збирку Двије обале, где
је било бар десетак изузетних песама. На Трећем програму слушао сам још крајем шездесетих година поезију
словеначких песника, Грегора Стрнише и Данета Зајца, а
касније и Истока Гаистера Пламена и тумачење те поезије
од стране Тараса Кермаунера. Стрниша ми је и дан-данас
број један када је поезија у питању. Пошто сам волео поезију Стефана Малармеа, увек сам био склон апстракционизму. Писао сам тзв. концептуалну поезију око које постоје
неки неспоразуми. Иако, ту је само проблем погрешан
приступ, погрешно читање, а не неразумљивост, о чему сам
већ нешто рекао. Чињеница је да су ту врсту поезије у источним крајевима Југославије писали само новосадски песници. Много значајније фигуре од мене су Владимир Копицл, Јудита Шалго, Мирослав Мандић и Вујица Решин
Туцић. Њихове књиге: Аер, 67 минута наглас, Ја сам ти је
он и Слово је пукло најбољи су примери концептуалне поезије. Моја поезија је објављена касније, тек у другој половини деведесетих, у збирци Врт као то. Али не верујем да
имам било какву публику, па у Београду, осим тебе, моју
поезију су читали, вероватно, само још Ненад Милошевић
и Дубравка Ђурић, наравно, мислим пре свега на песнике,
писце. Многи су ме ту видели као неку опскурну фигуру
која заслужује само презир. Неспоразум је тек настао када
сам се појавио као прозни писац. Што се прозе тиче, ствари стоје мало другачије, с обзиром да сам продао десетак
хиљада књига, тако да ту ипак постоји некаква публика.
Али ја пишем увек за једног читаоца, а тај читалац сам ја
сам. Иако, то је само илузија у којој пребивам тог тренутка
када пишем, тј. када читам, пошто постоји само текст.
Свако „ја“ је, међутим, неко други. Ти си се на плочи
објављеној са Луном представио као Артур, по песнику који нам је подарио парафразирани увид. И Рембо и
ти били сте песници младости, али си се ти као прозаиста захуктао тек са шездесет година. Шта битно
за твоју уметност ниси знао у време рада на поеми
„Врт као то“?
Па, нисам знао да еклектицизам даје најбоље резултате.
Учинити један корак уназад. Резултат тог искуства је мој
прозни опус. У ствари, када сам писао ту поему, то сам спознао. Поема „Врт као то“ је била мој masterpiece и мој опроштај од књижевности за дуже време, иако сам тада мислио
да је то дефинитивно, заувек. Писао сам је, колико се сећам, 1975–76. године, а објављена је 1977. године, у „Летопису“. Писана је по принципу контрапункта. Постоје два
језика, лева и десна страна. Графички распоред стихова је
веома битан. Леву страну запоседа језик метафора и поетских слика, дакле, језик поетских стереотипа, а десну, апстрактни језик витгенштајновске логичке расправе, дакле,
на делу је редукција на основне језичке структуре. Таквим
поступком сам желео да остварим комуникативност, читљивост текста, да кажем, да је лева страна релативно разумљива и она доводи читаоца, сударајући се са десном апстрактном страном, на сам руб нечег новог, нечег изненађујућег. Да ли претерујем? Иначе поема (каква претенциозна дефиниција!), коју чине десет текстова-песама, изгледа
да говори о песничком субјекту или о субјекту уопште, о
удесу субјекта. То је неки „Он“ који обитава у врту, дакле, у
трећем је лицу, да би се подвукла његова отуђеност од самог себе. Само голо постојање-непостојање. Нема никакве
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изведене форме егзистенције, сасвим је докон, безимен,
препуштен је Ништавилу, тј. Вечности. У основи поеме је
мит о Арицијском врту, о Краљу Шуме. То је митолошка
прича из периода римске антике. Апенинско полуострво је
у антици било посејано светим гајевима где су се склањали
одбегли робови. Међутим, постоји веза са Грчком, пошто
је први Краљ Шуме био Хиполит, Тезејев син, који је убијен и пребачен на Апенинско полуострво, у Арицијски врт,
где живи загробним животом. Едиповска парадигма је
преокренута у анти-едиповску: Хиполит је тај који одбија
удварање маћехе, тј. мајке у симболичком смислу и, оклеветан, буде за казну убијен од Посејдона, али по Тезејевом,
тј. очевом захтеву. Завршава у светом гају као и Едип, али
супротно Едипу, који је сам себи одузео вид, Хиполит се
претвара у око, мотри и не сме да заспи у страху да се не
појави Неко ко ће га посећи и заузети његово место на
шумском престолу. Мртав је, а плаши се смрти, плаши се
непостојања. На крају, у страху да не буде убијен, сам ће се
убити. Субјект је убица, ништитељ, то је његова суштина,
заправо, субјект је самоубица по дефиницији. Ритуално самоубиство је врховни чин самопотврде, што је парадокс,
пошто субјект губи битку са самим собом. Најдубље искуство постојања. Зашто је Сократ ипак изабрао самоубиство, а не прогонство? Или Емпедокле. Али поезија не треба да се бави тиме, земаљско-морски пејсаж је битан, а не
субјект који је маска маске, тј. не постоји, находи се у трансценденцији. Битне су величанствене кулисе између којих
се креће та утвара, нестварно путовање. Управо о томе говори збирка Маринизми која је настала скоро двадесет година касније. Ту такође постоји субјект, али као прво лице,
слеп је, ужива у предивном пејсажу који не види, само га
наслућује, осећа га. Све слике су унутра, у њему. Ипак, ко
је „Он“? Сада си ме понукао да баш погледам поему „Врт
као то“ после толико година. Почиње овако: Закопчан у црно/ Тако чист и очешљан сјајно/ Стоји увече у врту/ Пролази између стабала/ За нечујном музиком/ Док га гране
ударају по лицу/ Које се претвори у крваву маску/ покривену лишћем. Иначе, то је та лева страна. На десној су пак само такве речи: Како то је то/ У себи/ Ако није то/Увек.
Апстракција, рат у језику, логички полемос, таутологије,
неразмрсиви парадокси. Утисак није добар. Крхотине метафора, старудије на депонији језичких игара, фрагментарност, никакве целине, никакве заокружености, без поентирања, само лутање отуђеног субјекта без икаквог циља и
плана. Када је објављена, ова поезија је била сасвим ван
контекста, ван актуелног песничког тренутка. У то време
песничком сценом је већ доминирао веризам и тзв. поетика досетке. Поема „Врт као то“ је припадала неком другом
времену и сасвим је оправдано што није примећена и што
није добила никакво место у песничком корпусу. Деведесетих година сам написао сличну поему у којој је некакав
лик шкотски антипсихијатар Роналд Д. Лејнг, али сам поједноставио читаву ствар, укинуо сам леву и десну страну
и заборавио на апстрактне таутолошке парадоксе. Много
је све конкретније, иако проблеми су остали исти. На крају,
хтео бих да свима који прочитају овај интервју, препоручим једну књигу. Дакле, читајте збирку песама Увек дође вече Миодрага Јаковљевића. Али где то да нађете? Вероватно нигде, можда у некој антикварници. Али то је судбина
поезије, судбина многих песничких књига. Заборав,
тј. Вечност их љубоморно чува за себе.

ПОВОДИ
Ивана Стефановић

КОЛИКО ЈЕ ПУТА УМРО
СВЕТИСЛАВ СТЕФАНОВИЋ?
О

во што ја имам да кажем на тему смрти Светислава
Сте фа но ви ћа, мо ра да бу де ре че но у пр вом ли цу.
Али и по ред то га, ја ћу по ку ша ти да ни во ис по вед ног
то на др жим под кон тро лом. Ра де ћи на сво јој књи зи
Приватна прича – према садржају једног кофера, донекле сам успела да развијем дисциплину посматрања са
дистанце, дисциплину објективности и тачности описивања онога што је преда мном. И овде ћу пробати да је
са чу вам, ка ко од Све ти сла ва Сте фа но ви ћа, исто риј ске
личности српске културе, не бих направила било чијег
деду, па ни свог.
Али истовремено, ја хоћу а донекле и морам да сведочим о околностима које су владале у породицама које су
биле обележене политичким грехом неког од својих чланова, и – истине ради – потребно је да изнесем неке успомене и податке о томе кроз шта су пролазили наследници „криваца“, оптужених и кажњених.
Гојко Тешић и Миливој Ненин, као и неки други који
су се бавили жалосним „случајем“ Светислав Стефановић, урадили су свој пионирски, истраживачки посао.
Мој угао може бити само угао индиректног, закаснелог
сведока, и то сведока последица, не узрока тог догађаја.
Последњи подаци говоре да је у Србији укупно у периоду после II св. рата, убијено 52.000 људи, да је још њих
око 17.000 илегално држано у разним затворима и логорима. То значи да је Светислав Стефановић само један од
свих њих. Али, неку врсту тужног првенства у свему томе
даје му редни број 66 на списку од првих 105 убијених у
Београду једног од првих дана после 20. октобра 1944.
Када је Светислав Стефановић убијен, крајем октобра или почетком новембра 1944, не знамо тачно када,
његову породицу су сачињавали: жена Гита, двоје малолетне деце, десетогодишњи близанци Антон и Ана, двоје одрасле деце из првог брака, Павле (43) и Милица (35)
и унук Владимир (7). Они су о смрти Светислава обавештени тако што су прочитали у новинама. Политика и
Борба објави ли су, не чи ту љу, не не кролог, већ Са оп штење војног суда првог корпуса НОВЈ о суђењу ратним
злочинцима у Београду, а у преводу: пресуду преког суда. Саоп ште ње је у ства ри би ло спи сак. А поја ва овог
списака била је пра ће на жур ним из вр ше њем – док су
приоритет да буду кажњене одмах, првих сати/дана после окончања јед ног стра шног кр ва вог свет ског ра та,
имале и неке особе из културе.
Чињенице говоре да Светислав Стефановић пре тога
није отишао из града, није послушао предлоге оних који
су му говорили да се „мало негде склони“. Није видео за-

што би то чинио. Чињенице говоре и то да је, када је већ
ухапшен, тражио, од породице да му се донесе ћебе, прибор за бријање, јаја и парче сланине. Није схватао да му
све то уопште више неће бити потребно.
Четири године касније, када сам ја дошла на свет, све у
вези Светислава Стефановића већ је било готово, обавијено дубоким мраком и ћутањем. Тада је већ било сасвим
јасно да после оне прве смрти, Светислав Стефановић
има да буде спуштен у још једну дубоку раку, раку потпуног заборава и брисања из сећања. Тешко је рећи која је
смрт била неправеднија.
За власт је све било црно и бело, јасно, и без икаквих
нијанси, а о једном изреченој оптужби преког суда није
више бити никакве дискусије. ОЗНА је рекла своје и то и
спровела. Али и друга смрт, смрт заборава, стизала је врло брзо. За успешно спровођење ове друге смрти, најважнији је било ћутање у коме су учествовали сви. Говорити је било више него опасно.
Деца Светислава, она млађа која су имала 10 година
када је убијен, расла су тешко фрустрирана; смрт оца је
формирала њихове животе и карактере и трајно их обележила, не само у школи, на студијама или у војсци, већ
и касније за цео живот. И у „другој“ породици, у кући старијег сина Павла, та смрт је оставила дубок траг. Она је
представљала и ударац, и бруку, и јад, и кајање, и бес, и
срамоту, и мучнину, и сталну опасност...
Уз стално присутан, неизбежни страх.
Током свог дугог јавног живота Светислав Стефановић је показао да је човек невероватно снажних и често
контрадикторних ставова. Његов дух кретао се од левог
до де сног по ла иде о ло шког клат на, од ле ви ча ра до де сни ча ра, од за ступ ни ка ста во ва Све то за ра Мар ко ви ћа
до пре во ди о ца Му со ли ни ја, од ре пу бли кан ца до за го ворника корпоративне државе. Многи његови ставови
били су, могло би се рећи, супротстављени и променљиви. Али, ту постоји опасност од две грешке у посматрању, на коју скрећем пажњу: прва је да се ти различити и
супротстављени ставови које је заступао Светислав Стефановић не смеју смештати у исто време. Они се морају
развући на скоро 50 година његовог јавног деловања и
самим тим на сасвим различите историјске и друштвене
околности. Друго, да се сви ти ставови не смеју посматрати из данашње перспективе, из данашње „накнадне
па ме ти“ из ис ку ства ко ја су до не ли ка сни ји до га ђа ји.
Ми данас знамо да је фашизам донео, и још увек може
да донесе ако би се поновио, огромна зла, али такође знамо и то да се ни стаљинистичка верзија реал
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комунизма није нимало историјски прославила. У
не ким про це на ма Све ти слав Сте фа но вић је гре шио, а у не ким дру гим ни је, не ке по ја ве је ви део вр ло
јасно и тачно, а ствари разумео до краја.

У томе и јесте ствар – Светислав Стефановић је страдао због ставова, због тога што је износио своје мишљење, не чекајући да га историја потврди или оповргне, без
обзира да ли је било „исправно“ или не. Слободно мишљење је то за које је платио главом док је одјекивао
аплауз једног, повеликог дела интелектуалне али и оне
друге, режиму улизичке јавности.
О Светиславу Стефановићу је током пола века владало мишљење да је био „идеолог фашизма“, „народни непријатељ“, „сарадник окупатора“, „Јонићев сарадник“, „немачко–недићевски комесар“... Само то и ништа више. Без
и једне капље беле у том мору црне.
Трајекторија којом се кретао живот Светислава Стефановића утиснула је печат на све наследнике, без изузетка, на прву као и на другу генерацију. У дугом периоду
породица као да је била обележена неком другом бојом,
посута неким финим флуоресцентним прахом који је разликовао „нас“ и „вас“, „наше“ и „ваше“, прахом који их је,
ако би затребало, чинио видљивим из далека.
Али, истини за вољу, најчешће се чинило да породицу
уствари „нико не дира“ и поред оне невидљиво оцртане
мете на леђима. Али свако је знао да за то што га „нико не
дира“ постоје услови. И зато је свако морао сам да се снађе, да на свој начин балансира између права на сопствено
мишљење и веома, веома дубоко утиснутог сазнања да је
та слобода условљена и опасна.
У таквим околностима васпитање деце – а о томе могу
поуздано да сведочим – подразумевало је да је најбољи
концепт „да се што мање зна“. Ако дете не зна онда није у
опасности да се излети, исприча, каже нешто што не треба, да ода родитеље... Јер, у атмосфери страха сви могу бити опасни: и учитељица, и хаузмајстор, и комшије, и
школски другови...
Вероватно зато, о Светиславу се, чак и за кухињским
столом, разговарало више као да је нека енциклопедијска
јединица а не отац и деда породице. Говорило се „песник,
интелектуалац, лекар, лечио тифус и колеру у рату, прешао Албанију, Солун, Крф, преводилац, Шекспир, По, Росети, Свинберн, Српско лекарско друштво, ПЕН клуб,
Српска књижевна задруга...“.
Само некад, у ретким приликама, син и кћи, Павле и
Милица, говорили су о оцу, призивајући његов дух из
безбрижних дана, говорили о његовој огромној посвећености пацијентима, посвећености писању, вредноћи, љубави према њиховој мајци, и тада, током тих разговора,
узбудљиво би се исцртавао огромни интелектуални ауторитет који је Светислав имао.
Познато је, па нема разлога да о то не буде речено и
сада, да се Павле Стефановић, мој отац, није слагао са
свиме што је његов отац написао и заступао, у периоду
после 1933. Али управо је он, после октобра 1944. био тешко оптерећен бременом убиства свог оца. За једне, зато
што га је у неком тренутку осудио. За друге, зато што га
није довољно осудио.
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У том про зива њу учество ва ла је власт преко сво јих
по лу га си ле, али је уче ство ва ла и чар ши ја. Она иста
чар шија ко ја никад не мења свој лик нити свој ци нич ни credo, она чаршија чије је деловање често неопипљиво и недоказиво, али чији је домет некад ефикаснији од
метка. Осуда и пресуда пали су на Светислава, али осуда и подозрење пали су и на Павле. А све те осуде и подо зре ња, пре ма обо ји ци, мо ра ла је осе ти ти и сле де ћа
генера ција.
Вратићу се мало уназад јер бих хтела да изнесем своје
виђење односа оца и сина. По повратку из I рата, Светислав Стефановић је наставио са својим активностима лекара у Београду, активностима у Српском лекарском друштву, у књижевности, поезији, у критици. У раду књижевног критичара заступа са страшћу модернистичке
правце у књижевности и поезији, оштар је критичар али
снажно подржава иноваторе, младе таленте. Ако му је Лаза Костић духовни отац онда су му Дис, Црњански, Винавер... духовна браћа или синови.
Почетком тридесетих година он остаје удовац, и онда,
брзо, жени се другом женом коју је срео на конгресу ПЕН
клуба у Дубровнику 1934. и са њом добија још двоје деце.
Некако у то исто време жени се и Павле, његов најстарији син. Павлу је 33 године. И он ће ускоро постати отац.

Његова жена Ирена, иначе Јеврејка, драга је Светиславу.
Он је веома поштује. Тако се догодило да је Светислав
Стефановић постао отац такорећи у исто времене када је
постао и деда. Многи детаљи упућују на то да је Светислављева женидба унела велику пометњу и промену у породичне односе, пре свега међу два одрасла, снажна мушкарца, оца и сина.
За историју књижевности и сам лик Светислава Стефановића ове породичне индискреције уопште не би биле важне, када оне не би биле доказ за став по коме је питање идеолошких разлика између оца и сина дошло касније. Удаљавање оца и сина било је примарно питање
људског, психолошког а не идеолошког разилажења. На
онај први, људски неспоразум, лако се налепио и сваки
други. Или су можда – ако смем да се још мало бавим
психологијом – та двојица управо један другог „одгурали“
према тим опозитним позицијама, видљивим у облику
драматично супротстављених идеја.
Али, оно што је овде важније од познатих и толико
пута прежваканих сукоба је нешто друго: а то је – шта је
тој двојици људи заједничко? Постоји једна заиста грандиозна ствар која им је заједничка, и која их, на интелектуалном плану, уједињује до великих размера. То је однос пре ма умет ности. Уже гле да но, пре ма мо дер ној
уметности.
Одбрана и заступање савремене уметности; препознавање вредности новог, и још више, препознавање личности које (до)носе промене у уметничку сферу. Баш ту недавно срела сам много млађег пријатеља мог оца, „малог
Богдана“, како га је отац у кући звао1. Рекао ми је да никад није срео човека који је тако добро, тако уверљиво и
убедљиво тумачио модерну уметност као што је то чинио
Павле. По свему што знамо о Светиславу, а у домену књижевне критике знамо много „то исто се мора рећи и за
њега. Да ништа друго није урадио Светислав Стефановић
у књижевности до што се борио за Лазу, Диса, Винавера
и Црњанског ...да ништа друго није урадио до што је превео велики део драмског опуса Шекспира, да није истраживао народну књижевност и о њој писао, да је само нешто од овога урадио, било би доста за један богат интелектуални живот.

Оно што Светислава Стефановића чини, и данас, толико изложеним даљим „смртима“ па и „пресудама“ је то
што историјска наука још није дала озбиљан допринос
истини о његовом греху. Довољно говори чињеница да,
осим једног дипломског рада који је написан 1989. (Милан Грба под менторством Андреја Митровића), до данас
нема ни једног другог доприноса независне историјске
науке овој теми.
Ако је књижевна теорија оволико учинила – и овим
одајем велико признање Миливоју Ненину и Гојку Тешићу – зашто то не уради и историја? Додуше, после врло
оштрих литерарних оцена и идеолошких осуда које је Радомир Константиновић изрекао о Светиславу Стефановићу, није, изгледа, било једноставно започети нова истраживања и супротставити се неприкосновеним ауторитетима, али је то, у домену историје књижевности, ипак
учињено.

Треба очекивати и од историје да приступи новом читању чињеница.
Овом приликом изнећу само две:
1. оптужница–пресуда објављена у Политици и Борби
од 27. 11. 1944, а коју сам споменула на почетку, експлицитно, у самом наслову, говори о „суђењу ратним злочинцима...“.
Међутим, Слободан Марковић, историчар, професор
на ФПН и председник „Државне комисије за проналажење и обележавање свих тајних гробница у којима се налазе посмртни остаци стрељаних после 12. септембра 1944.
године“, потврдио ми је да списак ратних злочинаца постоји, да садржи 9.000 имена али да се Светислав Стефановић не налази на том списку. Није тешко закључити да
му се епитет ратног злочинца ни онда није могао приписати.
2. У ис тој пре су ди пи са ло је и то да је Све ти слав
Сте фа но вић крив као „члан не мач ке ко ми си је за кле вета ње со вјетских вла сти у вези са немачки зло чи ни ма
у Виници“.
Као што је познато, Светислав Стефановић је 1943, у
комисији коју су формирали Немци, потписао налаз којим се утврђује да су неколико хиљада цивила, махом сељака, жена и деце, у малом граду Виница, данашња Украјина, убили Совјети а не Немци. Био је то налаз медицинских стручњака. Данас више нико не може да сумња у то
да је Светислав Стефановић страдао управо због ове
тврдње. Иронија је у томе да су Совјетске власти већ пре
више од 20 година саме признале овај злочин, баш као и
онај у Катинској шуми, и обележили спомеником то
предратно губилиште.
Није тешко закључити да је ова, кључна, оптужба отпала сама од себе.

Сада је моменат, и то не само због прошлости већ и
због будућности, да се одговори захтевима које пред све
нас императивно поставља култура сећања. Време је да
престанемо да се спотичемо о несахрањене. Време је за
одговорно уважавање чињеница и њихову озбиљну анализу. Време је да се сакупљени докази искористе за осветљавање ове мучне приче, да се она осветли без страсти и
осветништва, са свих страна и до краја и, да се у тако целовиту слику – поред црне унесу бела и све друге боје и
нијансе.
За крај хтела бих да цитирам Предрага Палавестру који је пре више од 30 година написао: „Забрањене, проклете и одбачене писце са црних листа треба вратити културном наслеђу. Разврстати их према књижевним доприносима и уметничким вредностима а не према томе како
стоје у картотеци духовне полиције.“
Овај текст је написан за Трибину Српског књижевног друштва на тему „Ко су писци који су стрељани због другачијег мишљења“, посвећену Светиславу Стефановићу и одржану 15.
априла 2014. године.

1

Богдан А. Поповић, Нови Сад 1936.
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ПОГЛЕДИ
Драган Јовановић Данилов

РУЖИЦА БЕБА ПАВЛОВИЋ,
ФАНТАСТИЧНИ ХРОНИЧАР
Е

стетичка визија Ружице Бебе Павловић рачуна с портретом као средиштем космоса, при чему гротескна
интуиција код ње све одлучује. Ова уметница, попут каквог фантастичког хроничара, васкрсава и ре-креира један утварни свет људских лица смештених у безвремени
простор белине папира или платна. Линијом, свом у барокној фјоритури, она физиономије својих модела (углавном блиских људи, уметника и савременика) ослобађа
фиксних координата, трансформишући их ка њиховим
истинским идентитетима. Скуп Бебиних личности чини
опуштену фамилију, чудесан кор. Она изнутра сагледава
аспекте људских лица, али и образина. Маска значи заштиту, скривање, преображај, небиће. Зато Бебине маскелица не скривају, већ откривају различите мимичке констелације. Кроз анатомске дислокације Беба Павловић деформише како би тачније сагледала реалност лица које
она из цртежа у цртеж и из слике у слику доводи у нове и
непредвидљиве драматске односе, развијајући своје мале
портретне интриге. Њени цртежи се плаше празнине,
укидају неприкосновеност свих граница и распаљују нашу жудњу за барокним и фантастичним похођењима.
Они одишу транспарентном крхкошћу графита, меком
тактилношћу, те изнијансираним, благим сенчењем органичких маса.
Проналазимо на сликама и цртежима Ружице Бебе Павловић нешто од наивне и неодољиве анатомије Лукаса
Кранаха Старијег, а потом одјек сецесионистичких фјоритура, стваралаштва Марка Шагала, Егона Шилеа, Бен Шана и Милене Павловић Барили. Све те утицаје Беба Павловић је прожела магичним субјективним осећањем, духовном поособљеношћу, непосредношћу израза и сложеном,
дубоко личном иконографијом. О Бебином цртачком и
сликарском бављењу један од најтемељнијих и најтачнијих
есеја написао је Срето Бошњак. Он пише: „Током свих година њеног сликарског рада она варира једну те исту тему
– човек у симболичком знаку крста разапет између земаљских и небеских сила, озарен светлошћу наде и љубави,
усмерен ка астралним просторима бескраја. А све историјске и естетске реминисценције, све аналогије њеног језичког модела с неким већ постојећим, део су њеног субјективног космоса, њеног сна о универзалној хармонији бића,
ствари и појава.“
Препознајемо на Бебиним самосвојно уобличеним сликама унутарњи метафизички немир, али и дионизијску радост сликања и цртања. Све се на њеним радовима трансформише у фантазматичку пројекцију. Трагајући за лепотом (а лепота је, плотиновски речено, „цветање бића“) на
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сликарском пољу ова уметница предочава фантазматички
топос, оно с друге стране, незнано откуд.
Један случајан сусрет у парку (а успоставиће се да је у
питању сложени смисао случаја) спојио је сликарку Ружицу Бебу Павловић и Милку Миму Лукић, фармацеута по
струци и љубитеља уметности и колекционара. Милка Лукић постаје пасионирани колекционар Бебиних слика и цртежа. Са пуно укуса (а укус је врхунац интелигенције) Мима
је посвећено придруживала Бебине радове својој колекцији.
Неки од тих радова сада су доступни и читаоцима „Књижевног магазина“. Колекционирање Бебиних радова је тако постало сласна пасија коју је Мима Лукић временом прерушила у доживотну љубав. Тако се показало да су Бебини
радови жива бића пуна неке топле крви, огледала у којима
се огледају светови. У свој поплави ружноће и просташтва
који гутају многе ретке и лепе ствари, пријатељство сликарке Ружице Бебе Павловић и колекционара Милке Лукић
показује како у овом времену опстоји један драгоцен слој
истанчаних људи у којима на рафиниран начин гори
свест о лепоти, одабраној култури и елеганцији.

Славко Гордић

САВРЕМЕНА СРПСКА ПРИЧА (2)
4. Александријски синдром, данас и увек? Да, и то у најближем суседству – а понекад и у самом ткиву – приче из
голе, пресне и бруталне стварности о животу какав јесте!
У томе је, изгледа, и највећи парадокс савремене прозе.
Књига се књигом храни колико и догађајима и доживљајима из наше наизглед непоновљиве животне стварности. Прича је изданак и чинилац културе, па отуд и место
културног памћења. Језик се сећа и алудира и кад онај ко
говори или пише то не зна или управо то неће. Писац,
осим ако је без дара и памети, неминовно има за своје унутарње саговорнике друге писце, мислиоце, уметнике, митска и историјска времена, теме и загонетке с којима су се
рвали многи пре њега. Ако је Емилу Фагеу ближи Цицерон
неголи инжењер с његовог спрата, што није само илустрација расцепа савремене културе на техничку и хуманистичку, онда је и српском приповедачу колико и непосредно
окружје његове физичке, психичке и социјалне егзистенције присан и свет других писаца, њихових судбина и творевина.
На ово вероватно излишно и несумњиво упрошћено
преслишавање о данас неизбежној, свеприсутној и сваковрсној интертекстуалности наводи, поред опште духовне и
поетичке ситуације савремене прозе, и њен, статистички
речено, случајан узорак којим се сад бавимо. Од оног мајушног криптоцитата Гордане Ћирјанић – свет је пун гада (у
причи Госпођица Кинту) – па до читавих књига у којима
свака приповетка као епиграф доноси по једну-две реченице или замашан сегмент из туђег текста, какав је случај са
збиркама Гордане Куић и Ђорђа Писарева, на читаочевом
путу се нађе и понека књига о књигама, чији су јунаци писци других књига или актери у животима и делима тих писаца. Такав је већ поменути Исидорин шал Татјане Венчеловски, чији су јунаци и јунакиње, између осталих, Клитемнестра, Леди Магбет, Вирџинија Вулф, Марина Цветајева
и Тес Галигер (која негује и у смрт испраћа Рејмонда Карвера). Таква је и књига прича до сада непоменутог Милисава Миленковића (Калемљена трешња Лава Николајевича, Просвета, Београд) у којој срећемо, осим привилегованог дива из Јасне Пољане, и Микеланђела, и Викторију Колону, и Пушкина, и Кафку, и Милену Јесенску, и Јесењина,
и Исидору Данкан, и Милену Павловић Барили, и Црњанског, да поменемо главне Миленковићеве „љубимце међу
писцима и сликарима, саплеменике и духовне сабеседнике
и сроднике“, чије судбине и дела „трајно одјекују, као спомен и као сан“ (Д. Стојадиновић).
Занимљив је и вероватно не случајан „боравак“ неких од
писаца-јунака на више места у приповедачком корпусу ко-

ји описујемо. Толстој је поменут и у Миленковићевом Писму које Франц Кафка није послао Милени Јесенској, док га,
опет као главног јунака, срећемо и у Калезићевој причи
Толстој и гуштер, истински мудрој и узбудљивој. У поменутом, фиктивном Кафкином писму налазимо и Хамсуна
међу писцима чији ликови као да „имитирају“ његову и
Миленину судбину, да бисмо потом у епиграфу и фабули
Писаревљеве приче Бунило је пут ка вишем свету опет срели великог и грешног Скандинавца, осведоченог на заласку
дугог живота како „између неба и земље постоји много чудних ствари, страхотних, необјашњивих, језовитих“. Миленковићев Црњански из приповетке Невина и танка, написане у трећем лицу, као да постаје огледало или призма у
којој се, опет у поетским илуминативним цитатима, огледа
Кецмановићев Црњански Из праха, последње приче у његовој новој књизи, посвећене Милошу и написане у другом
лицу. Ево, на крају, још два одзива на Миленковићеве руске теме: његовом трагичном Пушкину из приповетке
Играчица у белом одазива се постмодернистичка и фантастичко-гротескна кратка прича Пушкин Ђорђа Писарева, у
којој насловни јунак „гледа“ како Д. И. Хармс „убија муве
што серу по Стаљиновом портрету“, док друкчији пандан
Миленковићевој причи Како се рађа туга, с Јесењином и
Исидором Данкан као главним ликовима, представља Исидорин шал Т. Венчеловске. Узгред буди речено, и Венчеловска, попут Писарева, уме каткад да испремешта временске
планове, као у тренутку кад у монолог насловне јунакиње
приче Леди Магбет удене и реченицу: „Да смо живели касније, слушали бисмо Глука и Стравинског.“
Ипак, али не и зачудо кад је о српској причи реч, чешће
и од Пушкина и Толстоја и Црњанског неко до сада непоменут запоседа сећање и води руку новијих српских приповедача. Иако Ала Татаренко тврди (у поговору Кецмановићевој књизи) како „Андрић за постпостмодерног писца често и није бог приче, а занимљивији је као нобеловац
у фраку, несрећни дипломата у зло време“, управо Андрића
срећемо као главног јунака трију приповедака. Једну је написао Кецмановић (Турска ваза), другу Писарев (Кафа или
чај?), а трећу Бајац (Шофер госпође Бергман). Уз онај наведени криптоцитат из Мустафе Маџара у причи Гордане
Ћирјанић, могли бисмо навести и две мотивске појединости Калезићеве и по једну Анушићеву, Павловићеву и Бјелогрлићеву у којима фигурира име великог писца, те алузивни или цитатни призив неког од његових исказа. Уосталом, управо у години двехиљадедванаестој објављена је
књига Земаљски дугови – Иво Андрић у причи (Лагуна,
Београд), у којој од укупно тридесет прича о Андрићу
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.154–157
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шеснаест читамо први пут. Ако су неке од њих тек
гест јевтине и самодопадне детронизације, или игра
без духа и мере, то не лишава оне надахнутије права на саговорништво. Кад већ њихове ауторе није обесхрабрила
прва у низу ових приповедака (Дуг, из Кишове рукописне
заоставштине), у којој читамо како је Андрић у целом свом
животу упознао свега двојицу или тројицу племенитих и
мудрих људи!
5. Шта оправдава настанак приче, ко јој јамчи незаборав? Ето првог и последњег питања, које вероватно мучи
сваког писца. Нико боље од њега не зна колико му треба
времена, труда и среће „да нађе ону вражју унутрашњу разложност приповедања, како би читалац имао утисак да
прича коју је прочитао није написана случајно, већ је напротив створена као нешто без чега се малтене није могло,
или се могло али је с њом лепше“. Ове речи из једне Калезићеве приповетке као да памте драму приповедања многих пре њега, од Андрића, коме је рад на причи „велика,
стална тешкоћа“, „највећа и најтежа ствар у животу“, до
Андрићу и у том погледу особито блиског Вука, који се с
мучним искуством редактора народних прича вајкао што
ће му „слабо ко вјеровати и разумјети како је приповјетке
тешко писати“.
Колики ли се труд слегао у овај годишњи збир од неких
триста прича које смо прочитали и оних, вероватних, стотинак које нисмо видели? Ко се не штеди, Бог ће га поштедети, записао је Тертулијан. Да ли ће некакву сличну, вишу
правду икад доживети наши приповедачи? Или се, макар
у догледно време, рђаво пише заточницима српске приче,
као и песницима, уосталом? Толико су их заклонили политичари, политички аналитичари, тајкуни, криминалци, полицајци, забављачи и телевизијске водитељке, које су напрасно поверовале у своје литерарно послање, да је мало
вероватно да ће ускоро ико читати оне којима је истинско
стваралаштво „највећа и најтежа ствар у животу“. Неред
вредности, инверзија вредности, конфузија вредности, вакуум вредности, као и све сличне социолошке и културолошке дијагнозе, слабо умирују и кад тачно именују. Више
није незамисливо да добру књигу не прочита нико осим
рецензента, утолико пре што је потпуно извесно да сваке
вечери доскора незамисливе ревије простаклука у једном
ријалити–програму види милион и по људи ове мале и све
мање земље. Али, ко зна! Ако будућност не припада никоме, како је Виктор Иго поручио Наполеону, а наш Зоран
Мишић подсећа 1967. године да се та порука „може и песницима упутити“, онда је подједнако неупутно да рачуне
с будућношћу праве и носиоци дословне моћи и они друкчији, свагда у њиховој сенци, понекад патетично именовани као непризнати законодавци света. Кад је о овим другим реч, Мишић у поенти истог записа (Поезија и будућност) сабрано закључује шта је домен и могућни досег
уметности речи: „Не постоји поезија да би била актуелна,
пасатистичка или футуристичка. Постоји зато да би пронела кроз мене временске духовне константе, истоветност
усред разноликости, чудесну трајност трошних и пролазних облика, небески одсјај на лицу света.“
Да ли ће, смером аутентичне поезије, проћи и опстати
и покоји од „трошних и пролазних облика“ и призора данашње приповедне прозе? Прорицање је утолико незахвалније што ни књижевно време садашње није са собом
/18/

КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.154–157

начисто! Нечитане књиге нису ни вредне, ни осредње, ни
рђаве. Мук их изједначава. Отуд нити кога плаши нити
храбри неподерива прича о мајсторском решету времена.
Где нема слављених и хваљених, нема ни потиснутих и непризнатих. Отуд, рецимо, као да долази с неке далеке звезде дистих из претпоследње године живота Десанке Максимовић: „Биће потиснути које данас хвале, / ретко која
слава траје без престанка.“
Уосталом, као да наши приповедачи и нису особито заокупљени надом у „чудесну трајност“. Као да и не живе у
епоси „обележеној неговањем удварања будућности“, како,
још пре стотину година, види своје и наступајуће доба Г. К.
Честертон. Можда се тај нетипичан нехај за будућност најбоље види у преовлађујућој поетичкој мирноћи савремене
српске приче, углавном несклоне упадљивијем експерименту. И кад је, као у Кецмановићевом случају, воља за новином изразитија, више естетске сугестивности и заводљивости налазимо у друкчијим, формално–стилски уздржа-

нијим призорима његове прозе (каква је поетска прича Из
праха). Ознака „конзервативни стилист“, којом је својевремено Игор Мандић оквалификовао Ивана Аралицу, могла
би да укаже и на главна својства најбројнијих, па и водећих
наших приповедача.
Међу њима су, понајпре, Драгиша Калезић и Гордана
Ћирјанић. Уз све разлике, заједничка им је диспозиција изразита мисаоност, креативна снага понирања у скровитије, па и парадоксалније истине о свету и човеку. Калезићев
је дар превасходно рефлексиван, па и филозофско–антрополошки, те његове приче ваља читати с оловком у руци
(јер би друкчији приступ, како би рекао Андрић, био што
и читање на једно око). Штета је што ону „унутрашњу разложност приповедања“ у његовим приповеткама понекад
доводи у питање склоност бизарним мотивима и развученом, монотоном казивању. Ћирјанићева, пак, редовно
успева да класично строгим планом причања дисциплинује тематски стихијну материју савремене урбане појавно-

сти, нове и комплексне по себи и увелико непрозирне за
наше одгонетање и проницање. „Ваљало је пре свега себе
дефинисати, а не тако, котрљати се кроз дневни и ноћни
Београд као шарено клупко могућности!“ Као да овај исказ
јунакиње и нараторке у приповеци Фама амблемски сигнализује сву муку ауторкиног и нашег разабирања у хаотичном плетиву постојања.
Биће да је књигу године, најбољу и најсамосвојнију,
ипак написала Мирјана Павловић, а не неко од разглашенијих приповедача. Како смо о њеној Трпези без главног јела другде говорили више, сад је довољно подсетити да један њен ранији наслов (Сумореске, 1995) најтачније именује и њен велтаншаунг и њену поетику: видети стварни и обликовати фиктивни свет као преплитање суморног и хуморног, бити бодар и игрив тамо и тад кад су други с разлогом потиштени, али и меланхоличан пред призорима
који друге засмејавају. Изузимајући можда покоји тренутак прејаке карикатуралности, која више одбија него што
разгаљује (Лов на сложну браћу и Брисање деминутива),
ових двадесет приповедака одишу и плене свежином неочекиваног укрштаја дрскости и нежности, збиље и игре, хумора и сете. Тек поиздалека налик прозаисти Воји Чолановићу и песникињи Јелени Ленголд, Мирјана Павловић обогаћује српску књижевност оригиналним колико и нетраженим, спонтаним тематско-обликовним стапањем смелости и суптилности. Ако икад буде антологичара без тескобне генерацијске и поетичке пристрасности, имаће шта да
нађу на овој трпези. Ту их, поред осталог, чека и Чај у поноћ, надахнута, шашава и дирљива реплика Маркесовој
Љубави у доба колере, ваљда у књизи једино штиво с „књишког“, александријског тематско-инспиративног изворишта.
И, најпосле, како не бити и помало болећив према приповедачима без читалаца и критичара, према причама казаним у тврде уши, у ветар, у нехај времена омамљеног
привидно јачим а заправо тек таштином и пролазношћу
обележеним и омеђеним заносима. Нек зато овде – макар
и без одзива игде и икад – буду још похваљене ерудитна
посвећеност Александра Бјелогрлића прадавном и футуристичком, евентуално предстојећем чуду нашег постојања,
игра Ђорђа Писарева у свим правцима збиље и лектире,
танкоћутност Мире Поповић у листању неизбрисивих колико и недоречених сећања, енергија уживљавања Боривоја Герзића и Берислава Благојевића у десетине малих историја тзв. малих људи, словенска присност и душевност (ако
кодекс политичке коректности допушта овакве квалификативе) Милисава Миленковића у дочаравању унутрашњих светова драгих нам и трагичних писаца и уметника,
те ломне, патничком драматиком прожете поетско-наративне минијатуре Татјане Венчеловске, коју бисмо могли
назвати „фанатиком бола“ да пре девет деценија није тако
млади Црњански видео младог Андрића.
Будућност ће се, ако је буде, бавити сама собом. Што би
трагала за „чудесном трајношћу трошних и пролазних облика“ у нашем времену кад ни то наше време за њих не хаје? Овај овлашан опис једне приповедачке године виси о
танушној нади да оба времена, садашње и будуће, ипак неће остати равнодушни пред „најтежом и највећом ствари у
животу“ значајног броја наших стваралаца.
Октобар–новембар 2013.
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ТУМАЧЕЊА
Олга Елермајер Животић

АЛЕКСАНДАР ГАТАЛИЦА И
AРНОЛД ШЕНБЕРГ
У

„пикарском роману“ Невидљиви, како је A. Гаталица
жанровски одредио ово своје дело, – а то је први део
трилогије у коју спадају циклус приповедака Век и роман
Велики рат, заслужено већ два пута награђиван а и ван
Србије запажен, – неколико страница посвећене су проблематичној личности композитора Арнолда Шенберга
(Arnold Schönberg, 1874–1951), кога пикарски приповедач
романа Герасимовић – (а вероватно и сам аутор Гаталица
као компетентан музиколог) – сматра „бахатим, својевољним, сасвим непредвидивим“. Према исказима приповедача Герасима, Шенбергово „својеглаво музичко стваралаштво“ преживело је у току развоја „најмање два крупна зокрета“. „Најпре је до 1908. био неовагнеровац и писао сочне
кoмпозиције које су личиле на презрели грејпфрут.“ Међутим, познаваоци Шенбергове музике већ тада „су слутили
да он нешто спрема, јер је овај композитор био стално узнемирен и никад се није добро осeћао у својој кожи,“ (курзив овде и даље: О. Е.-Ж.), изјављује приповедач. Нова фаза у Шенберговом ствралаштву била је – атонална музика.
„Била је то сада нека сасвим нова музика: неухватљива, загонетна; музика која је постављала питања, али није нудила
одговоре.“ Али и са овом музиком Шенберг се осећао „као
у туђим ципелама. Све га је жуљало а хтео је да хода.“
После 1918. стао је „да се жали како носи туђу одећу.“ Незадовољан самим собом, несрећан због туђе одеће, у којој
се оправдано осећао стешњеним, без емпатије према свету
око себе, који је заправо био та туђа одећа, Шенберг двадесетих година открива „серијализам, шаховски музички
поступак који прави серије од дванаест хроматских тонова и потом од њих ствара музику налик железничком реду
вожње…”, вели приповедач Герасим.
Шенбергови проблеми у стваралаштву компатибилни
су са његовим идеолошким и друштвеним опредељењима,
његовом конкретном односу према рату и жељеним радикалним политичким променама у Eвропи после рата. О
Шенберговим схватањима и прижељкивањима, чије остварење је требало да стабилизује и његову личну и уметничку
ситуацију, сазнајемо из његове симптоматичне преписке са
Алмом Малер-Верфел (Alma Mahler-Werfel), објављене под
насловом „Желела бих да живим док могу да Вам будем захвална“ (2014), где се Шенберг појављује као белициста и
расиста. На дан 18. августа 1914. Предаје се својим фантазијама о уништењу других народа и пише Алми: „(…) време је такво као да га ми само замишљамо. Шта више, оно је
верна али супротна слика свих наших замисли. Свим нашим замршеним, мучним и уображеним осећањима супротставља се једна јединствена величина: Отаџбина. Ме/20/
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ни остаје (смем рећи: већ одавно) још само то. Све друго је
последица размекшалости. (…) Сада човек сме да буде само војник и ја сам несрећан зато што немам снаге да то будем.“ Десет дана касније још је бруталнији: „(…) сада су ми
се отвориле очи за моја многобројна осећања, која сам
имао против странаца, моји пријатељи то знају, често сам
им говорио: Никад ништа нисам могао да започнем са
страном музиком. Увек ми је била бљутава, празна, одвратно сладуњава, неискрена и неинвентивна. Сада знам ко су
Французи, Енглези, Руси, Белгијанци, Американци и Срби:
(Сви они су) Црногорци! Тo ми је музика одавно говорила. Чудим се да не осећају сви као ја. Та музика је већ одавно била објава рата, напад на Немачку. Али сад долази
обрачун! Сад ћемо те медиокритете кича опет бацити у
ропство, па ће они научити да поштују немачки дух и да се
клањају немачком богу.“ (С. 84–85, превод О. Е.-Ж.). У писмима Алме-Малер-Верфел нема сличних тонова.
Шенбергова проблематична личност рефлектује се, дакле, не само у његовој апстрактној музици и нeсимпатичном
карактеру прилагођеног, амбициозног скоројевића из нижих друштвених слојева мађарског дела Монархије, већ и у
изразима опортунизма према тадашњем обрасцу аустронемачке културе и у крајњој интолеранцији, боље рећи:
мржњи према културама других народа. Шенберг није слутио да ће га 1933. погодити исти фашистички шовинизам,
пред којим је због свог јеврејског порекла био принуђен да
тражи спас у Aмерици.
Као тип европског инелектуалца и уметника у деценији
пред први светски рат, Шенберг је изразити представник
европске грађанске културе, чију је дезоријентацију, подвојеност и параноју, условљену актуелним моделом феудално-грађанске културе у Европи пред Први светски рат
Сигмунд Фројд – нажалост, пре избијања рата и сам помало заведен Хура!-патриотизмом – генијално анализирао у
студији „У духу времена о рату и смрти“ (Zeitgemässes über
Krieg und Tod, 1915), јединој коју је уопште објавио о
Првом светском рату.
Свет је измењен после Другог светског рата, који историчари и социолози сматрају наставком Првог. Из националне перспективе не настају више ни релевантна историографска дела, а поготову би у садаше време била опсолетна
уметничка дела са искључиво националном перспективом.
Зато их је, изгледа, уопште мало о Првом светком рату. У
складу са таквим захтевом времена почетком друге деценије 21. века, логично и нужно произишлим из досадашње
историје еврпских народа, настао је роман Велики рат
Aлаксандра Гаталице. У том промишљеном делу високог

сензибилитета за трагику човековог постојања, имплицитно су постављена питања успостављања међусобног односа
зависности између надмоћних друштвено-историјских токова и њихових протагониста, с једне, и од њих зависних
путева развоја и егзистенције појединца, с дуге стране, што
Гаталица назива „пауковом мрежом“. Имплицитни одговори које он даје на та питања такође су убедљиви, али они
се не нуде површној лектири романа.
Нека питања проблема међузависности заједницапојединац Гаталица је и сам експлицитно поставио и сам
дао одговор на њих у у чланку „Велика битка за Велики
рат“. Наочиглед „чињенице“ коју он (као сваки аутор) мора да коинцидира, наиме да је саосећао са својим „јунацима“ док их је стварао, Гаталица у поменутом чланку скоро
стидљиво признаје да је волео све своје многобројне јунаке
у роману, дакле 78 ликова: „И сви су ми били драги, над
свима сам пропатио. Кад су гинули, гинуо сам и ја с њима.“
Али пред аутора је у комплексу конфигурације ликова
искрсао проблем: „Како патити и са Немцима, и са Аусријанцима и Мађарима који су напали Србију; како оправдати поражене и не бити тријумфалистички расположен
према победиоцима? Само је вестерн филм добар кад каубоји стално побеђују, а Индијанци непрестано гину. За роман то никако не ваља. Одговор ми је поново дала историја

(…) Будући учесници Великог рата нису знали у шта
срљају. Сви су они заједно – Немци, Шкоти, Индуси, Аустријанци, Аустралијанци, Срби или Турци – били ухваћени у исту паукову мрежу, неспремни за ратовање, с превише идеала и премало наде да ће преживети први месец ратовања. На овај начин дошло се до романа у којем ће сви
(јунаци, О. Е.-Ж.) бити добри.“
Наравно, не сме се овај ауторов мудро ироничан одговор узети здраво за готово. У роману Велики рат и те како
су на свим зараћеним странама активни ноторично и константно „негативни“ ликови: варалице, лажови, крадљивци, кукавице, проститутке, тапкароши и други градски
олош сваке врсте, па психопати, паранојичари, неуротичари, егомани, па шовинисти и превејани зликовци и колаборанти. Али има и самопожртвованих и присебних алтруиста и, најзад, оних који тек кроз динамику ратних збивања спознају, признају и прихватају истину о себи и свом
правом идентитету и то позно сазнање скупо плаћају. Кроз
пажљиву лектиру Гаталичиног романа добијају се многи
одговори на питања узрока и последица недовољности човекове акултурације и њене трагичне реградације у рату,
али ти одговори се не могу добити посматрањем рата из
националне перспективе, јер је Први светски рат
имао планетарне размере.
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ПРОЗА
Слободан Бубњевић

СЕДМИ НАРОД
You can define the barber as
„one who shaves all those, and those only, who do not shave themselves.“
The question is, does the barber shave himself?
Bertrand Russell
The Philosophy of Logical Atomism
Берберин се може дефинисати као
„неко ко брије све оне, и само оне, који не брију сами себе“.
Питање јесте да ли берберин брије самог себе?
Бертранд Расел
Филозофија логичког атомизма

0.
ИЗ ИСТОРИЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ НАРОДА
ПЕТНАЕСТИ КОНГРЕС. Комунисти шест западнобалканских нација организовали су, током седамдесет и
две године постојања Југославије, четрнаест заједничких
конгреса.
На Четрнаестом, ванредном и последњем конгресу Савеза комуниста Југославије, одржаном у Београду између
20. и 22. јануара 1990. године, јединствени југословенски
комунистички савез се распао, а за њим, врло ускоро, и сама Југославија.
Друга пленарна седница овог конгреса водила се у атмосфери жестоке расправе између делегата из Србије и
Словеније. Већину у сали београдског Центра Сава контролисали су представници најмногољудније од шест југословенских република, Србије, коју је, након низа унутаррепубличких чистки, чврстом руком и запаљивим говорима
већ три године водио свемоћни београдски кадровик Слободан Милошевић.
И онда је почело гласање о словеначким амандманима
на заједничку декларацију.
Негде око 22.30, словеначки су делегати увидели да је
присутна већина одбацила све њихове реформске предлоге. У 22.45. шеф словеначке делегације се руковао са председавајућим и кренуо ка излазу из дворане.
Словеначки делегати су почели да устају са плишаних
седишта, а затим, поправљајући сукње и одела, изашли у
пролаз који је водио на доле, уз зид дворане, ка излазу. Неколицина није скривала сузе.
Салом се, међутим, заорио аплауз. Група Милошевићу
верних делагата пљеском је поздравила одлазак Словенаца. Затим је аплауз нарастао у френетични хук. Док су бивши другови напуштали конгрес, неки редови делегата су се
сасвим подигли како би лакше ударали по длановима. Бруј
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шака поплавио је дворану, одјекујући будућим детонацијама тенковских граната, вишецевних бацача и топова од 130
милиметара који ће следећих пет година рушити југословенске градове.
Након што је аплауз утихнуо, преосталим делегатима се
обратио Милошевић лично, тражећи да се, мада је изгубљена цела република, у дворани установи кворум и да се
седница настави по дневном реду, али се делегати из Хрватске нису сложили, па су и они напустили дворану.
Председавајући је одредио петнаестоминутну паузу која никад потом није истекла. Делегати Четрнаестог конгреса се после те ледене ноћи више нису враћали у салу. Почеле су опште припреме за долазеће ратове, за беду, огањ и
крв деведесетих година.
Да ли је то заиста био крај Југославије?
У историји коју познајемо, уследио је болни распад заједнице шест јужнословенских народа, иначе највеће и најмоћније државе која се појавила на Балкану у последњих
2000 година историје овог несрећног полуострва.
Након низа препирки и инцидената, двовековна идеја
о снажној наднационалној држави прерасла је у грађански
рат какав није желео нико од 22 милиона Југословена, нико осим групице старих фашиста, лакомих пробисвета и
комунистичких каријериста огрезлих у бирократски национализам.
Међутим, шта ако је то ипак био само привид? Кошмар? Временска јама?
Шта ако је, након Четрнаестог конгреса, историја ипак
кренула оном другом путањом? Оном којој су стремили
милиони обичних људи. Оном у којој Југославија никада
није ишчезла. Оном у којој се догодио Петнаести конгрес.

1.
ДАН РЕПУБЛИКЕ
НЕМЕСТО. Долазиле су одозго, ницале у тами и падале
у преплетеним спиралама. Возио сам пустим, мрачним
аутопутем и посматрао их како из околне празнине улећу
у светлосну купу испред фарова. Видео сам само тај помични део непрегледне лавине којом су пахуље засипале околна, невидљива поља, сву ту празнину кроз коју пролази један од седам великих асфалтних коридора наше простране земље.
Сећам се одлично сваког детаља, сваке пахуље у ноћи
убиства сликара Антуна Мартеса.
Враћао сам се из Загреба у Београд, након једне прет-

празничне трибине. И као и увек, уживао у ноћној вожњи,
упркос снегу који је већ био обелео ивице аутопута. Штавише, пахуље су, скративши видик, појачавале узбуђење
проласка кроз ништавило.
Носећи свој свет, остављао сам иза себе троме камионе, аутобусе и ретке, далеке светиљке, уоквирене само шареном сфером Њутнових прстенова, које би минуле низ
пут. Мир празничне вечери владао је дуж целог аутопута.
Унутра, у аутомобилској кабини, било је топло, запалио
сам цигарету и донекле смањивши гас, слушао We Didn’t
Start The Fire, бројећи ишчезле године уплетене у стиховима, све док музику није прекинуло РДС саопштење Аутомото савеза Југославије о снежним наносима у планинским крајевима.
Светлеће табле су показивале да ускоро следи одвајање.
У тракама на асфалту су промицали хоризонтални четвртасти знаци са ознакама правца. Померио сам полугу за
мигавац и нежно се престројио у десну траку, која је такође водила ка Београду. И онда се престројио још једном.
Нисам морао да скренем на тај пут.
Нисам морао да журим са тим. Могао сам то обавити и
након празника. Можда никада не бих упао у силне невоље
које су уследиле да сам ипак додао гас и гутајући километре наставио право даље, остављајући иза себе читав тај
други свет, ту раздирућу алтернативну стварност која је касније незвана дошла за мном и уселила се у моју безбрижну, снобовску и саможиву, али удобну свакодневицу. Све
се можда могло избећи да сам цео посао одложио за неку
другу ноћ. Али, увек сам само радио оно што се од мене
очекује.
Кад сам сишао са аутопута и вожња је постала напорна.
Пут је водио кроз храстову шуму, кривудав и узак. Снег је
постао гушћи, а коловоз готово сасвим прекривен белом,
кристалном покорицом. Успорио сам, али снежна измаглица је појела видљивост до те мере да сам све више попуштао гас и са зебњом извиривао иза кривина, чекајући
да возила из супротног смера наиђу као чудовишта из мрака.
Позвао сам га. Притиснуо сам тастер и на звучницима
се зачуло како телефон звони са оне стране, прекидајући га
код друге чаше вина те вечери.
„Где си ти, дечко?“
„Па, Антуне, још мало, па силазим са аутопута“, нисам
му, наравно, рекао како сам већ на регионалном путу ка
његовом салашу. Увек болујем од тога да будем у предности, ма како била мала.
„Мислио сам да ћеш одустати. Али, некад се нешто паметно и од тебе може очекивати“.
„Да најзад видим тај нови атеље... А ако имате домаћег
вина, могло би то бити угодно вече“.
„Ништа се, синко, ти не брини. Чекамо те.“

АНТУН. Мада је готово цео живот провео у Београду,
после само пар година на салашу, почео је да личи на правог Славонца. Сачекао ме је у дебелом гуњу, са марамом
око врата и својим црним шеширом по коме је био познат
међу сликарима у кругу двојке, али који је овде, у тој светлој оази, имао неко друго значење.
Стајао је пред кућом, јарко осветљен светлима са вели-

ке веранде. Изашао сам из кола и загрлио га. Снег је био готово прекрио обновљени наткривени бунар и скупоцени,
ситни шљунак увезен из Луксембурга. Два су дивовска храста, међутим, још увек одолевала – по крошњама је и даље
висило више сувог лишћа, него наталожених пахуља.
„Срећан ти Дан републике, дечко“.
„И Вама, Антуне“.
„Ти ми дођеш као поклон из централе“, насмејао се. „Јесу ли ме у Београду сасвим заборавили?“
„Ма хајте, Антуне. Кладим се да вас овде још зову Београђанин“.
„До смрти“, насмејао се. „Опасан си ти играч... Па, тако
ми и треба кад се дружим са новинарима“.
„Има горих занимања и од новинарског“.
„На пример, новинар интервјуер“, одмахнуо је руком и
кренуо ка степеницама.
Осмехнуо сам се, обишао аутомобил и из гепека извадио ранац са стварима, затим спустио задња врата, закључао кола даљинским кључем и пожурио да га сустигнем.
Нисам ни погледао да ли је гепек затворен.
Намерник би се могао преварити како је стигао на место заробљено у времену. Но, све је на Антуновом имању
било тако брижљиво удешено да одише прохујалим временима да би сваки проницљивији дух схватио како је могло
бити направљено само у нашем добу. А уз мало потраге,
није било немогуће уочити електронске релеје, регулаторе
температуре и оптичке каблове које је Антунов архитекта
сакрио иза каљавих пећи, потковица и дрвених греда.
Уосталом, Антун је сам говорио да се није преселио и
обновио старо породично имање како би живео као испосник, у мраку прошлости, већ да би свом дотадашњем животном комфору додао још један квалитет у коме знају да
уживају само велики духови – осаму.
Запахнула ме је топлота кад смо ушли. Није то био породични дом, било је то бајколико склониште од мећаве.
Место где путника чека удобно вече уз добре разговоре и
кувано славонско вино.
„Нисте се још оженили?“, упитао сам га кад смо се сместили за велики дрвени сто, од белог славонског храста,
постављеног наспрам камина.
„Безобразан си, младићу. Ако сам себе сачувао у Београду...“.
„Нисам сигуран да жене из ових крајева деле ваше гледиште о слободном браку“.
„Изненадио би се. А само да знаш, ни ја немам ништа
против идеје да цео живот посветим једној жени“.
„Ко вас не зна...“
„Истина, сад више немам цео живот да га неком понудим“, слегнуо је раменима. „И најхуманије је да то мало
што је остало разделим на више страна.“
„Антуне“, насмејао сам се. „Нимало се нисте променили. Али, шта радите овде по цео дан?“
„Причаћу ти, а сад је време да нешто прегризеш“, устао
је и отишао у другу просторију.
Из ње се вратио са Добрилом, кућном помоћницом која је носила посуђе за вечеру. Нисам је очекивао, признајем, али требало је – Антун је био тип који се чак ни за празнике није могао замарати кућним тривијалностима.
Добрила је била ту кад год је требало. Средовечна, лепушкаста и крупна Славонка је живела недалеко са
мужем који је такође радио на Антуновом имању.
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Било је то баш онако, стереотипно буржоаски –
уосталом, не знам ниједног сликара који за себе не
мисли да је буржоазија.
Није ми требало много да заподенем разговор са њом.
И сазнам како Добрила и њен муж сутра из Загреба очекују сина, студента угоститељства. Док ме је Антун гледао попреко, упитао сам је оно о чему мисли сваки Југословен у
годинама – колико има до пензије, колико има акција и како је решила социјално осигурање из деведесетих. Мада
живимо у меком југословенском капитализму, где се одавно не зарађује само од идеја, увек се трудим да покажем
интересовање за радничку класу.
„Драги мој, ти очевидно ниси преболео самоуправљање“, рекао је Антун доливајући вино. Добрила је сложила
есцајг и поставила три тањира. За кога је трећи, питао
сам се.
„А шта је наша акционарска економија него реално самоуправљање?“ осмехнуо сам се.
„Па, није самоуправљање то да сви имамо некакав капитал. Ко је данас власник средстава за рад? Јесте, радници, али не они који на њима раде. Дакле, капиталисти. Јер и
капиталиста је некакав радник“, подигао је чашу. „Синко,
време је да се вратиш на Адама Смита. Да мало испереш те
марксистичке будалаштине“.
„Оно што старом пуританцу никад није било јасно је
да већина људи већину времена не жели да се осећа као
да је препуштена сама себи. И својим способностима да
се такмичи“.
„Врати се ти, младићу, ипак на старог доброг Енглеза.
Ево, шта ја као академски сликар имам са производњом гума? Само сам једном отишао у Пирот, а у гуме сам уложио
све своје акције јер су ми рекли да ми се тако највише исплати. И шта би било са мојим стажом да сам омануо у
процени?“, погледао ме је. „И где је ту твоје реално самоуправљање?“
„То и јесте главна рупа у идеји капитализма“, рекао сам
кад је Добрила изашла.
Осмехнуо се и одмахнуо, али ме није погледао онако,
као да сам непоправљив. Наједном је то постала само моја
расправа, нешто из другог времена. Као што је, уосталом,
и било.
„Него“, подигао сам се. „Хајде док чекамо вечеру да видимо тај нови атеље“.
„И даље си једнако досадан. Стално негде журиш“.
„Па, то сам ја. Београдски дечко“.
„Хајде“, повео ме је. Си шли смо низ три степеника
поред камина, па низ ходник, до двокрилних врата. Осећао се оштар ми рис уља них боја. „Це ло ово крило сам
морао да дозидам. Није било начина да се ухвати сунце у
старој кући“.

СМРТ ЈУГОСЛАВИЈЕ. Била је то дивовска слика. Антун је обишао неколико пута док је откачио покров који ју
је покривао.
Ветар је ударао у велика тамна окна која су се налазила дуж целе висине источног зида атељеа. Преко њих,
на све тлу плин ских пе ћи оцр та ва ла се сен ка великог
платна.
Загледао сам се у слику. Заиста дивовска композиција.
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„То је значи она. Колико се само о њој прича по Београду“, рекао сам.
„Преговарам са Историјским музејом. Нуде ми више од
Лувра“.
„Али, Лувр је Лувр“, осмехнуо сам се.
„Насликао сам је за унутрашњу употребу. Нуде се, додуше, још неки...“
„Не кажу без разлога да личи на Гернику“.
„Будалаштине“, Антун је готово пљунуо. „Знам који је
тупан то смислио. Боже, чувај ме од сликара које хвале
књижевници. Њему је све што не разуме достојно Пикаса.
Какве ово везе има са кубизмом?“.
„Не мислим жанровски или стилски, ово је стварно
Герника нашег доба“, погледао сам га. Мада је гунђао, пријало му је да га упоређују са Пикасом, ма како то било бесмислено. Био је одавно сликар у годинама. „Ипак има тај
епски моменат на свој начин“.
„Нема ту ништа епско. То је само обичан неосинтетизам, без сенке, нема времена да би било епско, све овде је
заробљено у оквирима линије“.
Композиција је представљала шуму, налик на мапу Југославије, где су на стотине пикторескних ликова умирале

„Али, зашто дођавола Смрт Југославије?“, упитао је.
„Који би сликар уопште сликао такву тему данас?“
„Ово свакако није Утопија“.
Погледао сам још једном све те невероватне, несхватљиво морбидне мотиве, те назнаке, силуете и чаршије,
фабричке торњеве, звонике и турбета која су вирила међу крошњама, затим све те камерне сцене по којима се толико масовно умирало, негде под тенковима окићеним
цвећем, негде у калним јамама, шумским болницама, по
бензинским пумпама, у зимским и летњим обручима, на
планинама, у тврђавама, под опсадом, у запаљеним возовима, на ужадима, испод водоторња, изнад моста, на
тракторима, камионима и комбијима, у хладњачама и
школама, у дугим колонама избеглица, у масовним гробницама.
Осетио сам зебњу – као да сам се вратио кући из које су
сви побегли. Само један прозор лупа на ветру. Не, њено
право име није могло бити Утопија. Чак ни за Антуна. Њено име је било само једно.
„Да ли ти се свиђа атеље?“, упитао ме је кад смо кренули
назад, да вечерамо.
„Сјајан је. Свака част Антуне.“

у разноврсним ситуацијама. Што сам је дуже гледао, обузимао ме је већи немир. Време заиста није постојало или
бар – није се кретало онако како се обично креће. Но, видео сам догађаје сасвим јасно. Као да су се наслагали једни
преко других, онако како то дете чини у сећању пре него
што развије осећај за временску осу.
„И? Вреди ли нешто?“, скинуо је свој славонски шешир.
„Ово је твоје животно дело“, погледао сам га. „У сваком
случају, вреди један живот“.
„Живот?“, зачуђено ме је погледао, намештајући шешир. „То још нисам чуо. Али има нешто у томе. Бар је очигледно кренула да живи свој живот. И то име које су јој већ
дали...“
„Мислиш на Смрт Југославије?“
„Ја је зовем Утопија. То је једино име ове слике. Видиш“, показао ми је десни угао где је изнад његовог потписа Мартес писало „Uotopos, 2010“.
„Тешко ћеш изаћи на крај са тим“, слегнуо сам раменима. „Сви је већ зову тако. Мислим да је то готово“.
„Усрани критичари“.
„Не су диш ти о то ме. Ти си са мо аутор“, осмех нуо
сам се.

СОЊА. Кад смо ушили у дневну собу, за храстовим
столом је седела тридесетогодишња жена. Померила је свој,
трећи тањир.
„Ово је Соња“, рекао је Антун.
„Драго ми је“, осмехнуо сам се.
„Немој ништа да помишљаш“, Антун ме је погледао.
„Шта да помишљам?“
„Ја јесам неваљао старац. Али не толико. Соња је моја
рођака која је код мене само због посла“.
„А то. Нисам ништа помислио“, раширио сам салвету
преко колена и почео да једем роловани бифтек са пармезаном.
Јели смо у тишини неколико минута.
„У ствари, јесам“, спустио сам виљушку у тањир и раширио руке. „Признајем, помислио сам“.
„Наравно да јеси“, додао је Антун.
Смех је био поступан. Прво преко залогаја, а потом све
јаче, као воз, све док нисмо сво троје почели да се смејемо у
једном од оних водопада смеха – враћајући дуг старим шалама.
„Забога, Антуне, баш сте на злу гласу“, осмехнула се Антуну, а затим ме погледала. „Антун је стварно мој рођак“.
„Соња је дошла из Беча, мада је лутала тамо и овамо“,
Антун се придигао од стола и отворио следећу флашу вина.
„Из Беча?“, упитао сам. То је увек имало неко значење.
„Не. Заправо, из Копенхагена. Али, нисам оданде“, додала је.
„Твоји су емигранти повратници? Јеси ли одрасла у
Данској?“
„На срећу нисам. Ледена земља. А клопа им је тотални
ужас“.
„Не, Соња није отуд“, погледао ју је. „Она је, прецизно
говорећи, сасвим одавде“.
Одломак из романа у настајању Седми народ
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РЕЧ АУТОРА
Јовица Аћин

НЕСКЛАД ОТПАДНИЧКОГ УМА
С

вака истина је, још док је изговарамо, већ лаж. – Напомена Туце Таландара, конвертита, уз ово Јеванђеље.

1. Кад нико у Јерусалиму није веровао у Њега, ја сам
веровао. Потекао сам из муклине из које је потекла муклица, а из ове избио глас који је био мој глас да бих сведочио о обасјању света изнедреном из Логоса, Великог
пра-њакања.
2. Јер мене Бог посла да Учитељу будем од помоћи и да
има на шта да уседне и достојанствено ујаше у град у којем
ће за њега бити подигнут крст за вечита времена.
3. Испред мене су бацали палмове гране док је Он поносито седео на мом хрбату осамареном једино апостолским хаљинама, вичући: Ево ме, кћери Сионска, крећем ка
теби као цар на магарету које је жива ватра. Учитељ је умео
да ме насмеје.
4. Кад смо стигли на улаз у град, као и увек што чиним,
устукнуо сам и укопао се у месту, али Исус ме је пред капијом Јерусалима расамарио и окитио зеленим палмовим
гранама и рекао ми: Не липши, магаре, и Бог те неће заборавити. Говорићу вам о томе како нисам заборављен, као
и шта ми је Христос, та за мене невидљива сенка на подневном сунцу, тај тренутак кроз који ми је живот прошао
као да је био проденут кроз ушицу вечности, приповедао у
причама, за које је говорио да их је научио од смокве, шапћући ми их на ухо све до самог Храма, и одмах сам, без
оклевања, слободан, одједном опамећен да би ми сваки
други избор био глуп, а свако друго бреме неподношљиво,
крочио у град са Исусом на голим сапима и бићу уз њега до
последњег издаха који је испустио на крсту и последњег
погледа који ми је, намигнувши, упутио пре него што ће се
успети на небо где је трава увек зелена, тако зелена да ми
од тога већ овде на земљи очи сузе.
5. Нико ме није јахао пре њега и нико ме неће јахати после њега.
6. Био сам везан, подно Горе маслинове, на раскршћу
уврх села Доње Бријање, кроз које тече Пуста река, свакад
пресушена, надомак Јерусалиму, и оданде су ме одвезали и
одвели до Исуса који ме је чекао, видећи у мени најневинијег међу створовима земаљским, премда сам био бестидник каквог нема, мокрио сам јавно и од прашине правио
блато, а док су уморни камилари и земљари мирно спавали, и у читавом насељу свако биће тиховало, будио сам их
својом милозвучном дреком. На псовке сам узвраћао још
милозвучније и праскавије.
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7. Звали су ме Белоња, јер ми је длака била бела. Био сам
млад и крепак, чедан и сиромах. Био сам понизан пред
штапом, али не и послушан. У мени није био само један ум.
У мени се гнездило хиљаду умова и хиљаду гласова. А сви
су говорили једнако, сви су били у божанском складу, осим
једног. Тај један је одступао, и то одступање су остали надјачавали.
8. Многи су били попут мене, а ја нисам био ниједан
други, ни налик осталим четвороношцима, па ни трапавим
двоношцима. Али бићу други кад други буду као ја.
9. Истина коју ми је Исус открио, смео бих само тихо да
вам саопштим, али мене Бог није створио да мрмљам и шапућем, и зато ме Истина, која ми је пренесена и у мени је,
кажњава и мучи дотле да ми глас претвара у вапај, а ви ћете ме слушати с подсмехом. Слободни смо тек онда кад нам
више није дато да бирамо, кажем вам. Слободни смо да умремо као да смо прихватили предлог који нисмо били у
стању да одбијемо.
10. Кад ме је Исус зајахао, благо помиловао по врату и
руком пријатељски шлепнуо по сапима, шапнуо ми је речи
који нико други није чуо. Сад још памтим те речи и памтићу их довек. Све је то било, од Исусовог зачећа, у божанском складу који не могу да порекнем. У складу је била Јудина издаја. У складу је била Маријина љубав. У складу је
било Лазарево устајање из мртвих. У складу су била сва чуда. У складу је било и да сам изабран да будем Белоња Христифор, јер сам преносио Христа.
11. Носи ме тамо где ме чека крај. Носи ме у слави. И
бићеш овенчан славом мени уз колена. Рекао је Исус.
12. Ја сам светлост, а ти си глас. Рекао је Исус. Истина
ће бити у теби као смртоносна болест. Рекао је Исус. То
сам научио од смокве с толиким израчваним гранама и у
чијем је плоду хиљаду и хиљаду семенки. Рекао је Исус. И
ти се учи причама од смокве, рекао је Исус.
13. Оћутао сам код тих Учитељевих речи да се у једној
од смоквиних прича говори о нескладу мог отпадничког
ума; и да је истина тог несклада смртоноснија од свих смртоносних болести, да је та истина кљаста, неизлечиво кљаста, да је она заразна и да за њу ни Учитељ нема лека. Истина је да су ми у Горњем Бријању, на другој обали Пусте реке остали Сивка и мали Белац, моја магарица сива као олујно свануће и моје магаренце бело као што сам ја. Ту истину
ми је непрестано понављао један од хиљаду умова, један од
хиљаду гласова. Али, божански склад је, не праштајући, гушио истину тог понављања.
14. Кад издахнем на крсту, ти зањачи и зањачи. Кад ускрснем, знаћеш и удахнућеш, па онда удри копитом, замах-

ни репом и поново зањачи. Ја ћу тада чути твој громки глас
и знаћу да умирем. Чућу опет твој глас и знаћу да сам заувек жив. Рекао је Исус.
15. Онда ће о томе што будеш писао из сећања о мени,
то што је нечитљиво као сам живот, неко најавити у својој
књизи. Шаптао ми је Исус. Исприповедаће како је и где нађено твоје благословено преписивање гласа, које никад неће бити признато. Рекао је Исус. А ја сам већ тада знао ко
ће за скоро две хиљаде година открити да сам само ја и само ја онај који је саставио Јеванђеље по магарцу. Тај ни две
хиљаде година млађи од мене јесте мој брат рођен у земљи
жалосне врбе. У несрећној земљи. У несрећно време. И писаће о томе и то нико неће читати осим мојих невеселих
сродника који верују у реч коју ми је подарио Исус. То су
они који верују у мене и у Исуса, и верују да мој брат помаже да речи једног магарца не буду заборављене. Јер то нису
само речи магарца кога зову Белоња,
16. ојс, Белоња, магарчино,1
17. него вишегласан дух свих хиљаду умова насељених
у моме магарећем срцу, и у мојој глави и у моме разбору.
18. Само једна прича мора остати неиспричана, само један глас ућуткан, само један ум избезумљен. Само један несклад невиђен, с оне стране Пусте реке, тамо где су сива
магарица и бело магаренце наставили своје дане и ноћи без
мене кога је Учитељ увео у светлост и лишио топле таме

обичног и тегобног живота у којем се мешају лелек и задовољно рзање.
19. У мени је напослетку умро магарац да би се многи
магарци родили. Мене је Учитељ јахао да би ме многи јахали. И толико ми је веровао да ће ми мало ко веровати.
Ето, реците и будите искрени: да ли ми верујете? Ко се
покрива ушима, ви или ја? Ко вам даје кишу? На кога
обади насрћу? За кога пише овај који пише? Ни он то не
зна, као што ни ви то не знате. Због тог незнања, моје
знање није мање. Узмите од њега. Не марите колико узимате, јер ћете увек узимати довољно да спознате да узимате мало. Онда ћете казати: Би светлост и би магаре у
светлости, и би тама, али би и Јеванђеље по магарцу. Ја
ћу се смејати док ми зуби не испадну и ви ћете се, као моји најбољи потомци, смејати опијени вином од лозе која
не гори, а ипак јесте пепео или макар даје вино са укусом
пепела.
Поводом књиге прича Јеванђеље по магарцу
(Културни центар Новог Сада, 2014)
1
Нејасно место у изворнику. По свему судећи, у питању је накнадни уметак, али је рука иста. Хир или измотавање преписивача? Из разлога верности, без обзира на истинску преписивачеву намеру, усклик је
остављен какав јесте. Ко зна од каквог он може бити значаја.

КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.154–157

/27/

ПОЕЗИЈА

ЛИРСКЕ ЗВЕРИ ЏЕЈМСА ДИКИЈА

А

мерички песник Џејмс Дики (1923–1997), рођен у Џорџији, остао је целог живота везан за Југ. Пре него што
је добио место доживотног „почасног песника“ на Одсеку
за енглески језик и књижевност Универзитета у Јужној Каролини, у граду Колумбија, радио је у рекламној индустрији и предавао на неколико колеџа и универзитета. Од
1966–68. био је консултант за поезију Конгресне библиотеке. Националну награду за књижевност добио је 1966, за
збирку Buckdancer’s Choice, а члан Америчке академије за
уметност и књижевност постао је 1987. године. Најширој
публици познат је као писац романа Спасење (Deliverance
1970). По том роману је 1972. снимљен и истоимени филм
са Берт Рејнолдсом и Џоном Војтом, а и сам Дики у њему
има малу улогу шерифа. Поред овог, објавио је још два романа – Алнилам (1987) и Ка мору белине (To the White Sea
1993). Укупно је објавио више од 330 песама у периодици
и бројним збиркама. а прошле године су изашле и његове
Сабране песме у издању Универзитета у Јужној Каролини.
Дикијево пресудно животно искуство било је ратно –
док је био пилот у Другом светском рату песме Ернеста Досона и Јејтса помогле су му да савлада страхове и време.
Но, он није био само песник који сведочи о ужасима рата.
Џојс Керол Оутс сматра да Дики, више него Витмен, носи у
себи многострукост, те му се „не може замерати на чињеници да су неки од аспеката тог широког, комплексног бића у сукобу са оним другим.“ Наративност је дуго доминирала његовом поезијом, а често је писао из перспективе
животиња.
Међу раним утицајима на Дикија били су Харт Крејн,
Дилен Томас и, нарочито, Теодор Ретке. Дики је, под утицајем Паунда, с којим се једно време дописивао, настојао
да следи одјек имажистичке поетике – стварање менталних
слика одговарајућим језиком. Преко француског језика, на
њега су утицали и песници овог говорног подручја, попут
Ива Бонфоа, али је могуће наћи и одјеке других европских
стваралаца, као што је Рилке.
Без обзира на експерименте, форму и поступке, поезија
и живот су за Џејмса Дикија одувек били неразлучиви, о
чему сведочи и мото збирке из које су песме у овом избору преведене:
„Поезија вам неће спасити живот –
Али ће га учинити вредним спасавања.“

ЖИВОТИЊСКО НЕБО
(1961)

Ево их. Благе им се очи отварају.
Ако су живеле у шуми
Шума је то.
Ако су живеле у пољима
Трава је прострта
Под њиховим ногама занавек.
И мада немају душу, стигле су,
Свеједно, не знајући где.
Бујају њихови нагони
И оне устају,
Благе им се очи отварају.
Да их достојно буде, пространство цвета,
Надмашујући, очајнички,
Надмашујући оно што се тражи:
Најгушћу шуму,
Најдубљу долину.
За неке од њих,
То не би могло бити
То место, да нема крви.
Оне лове, као што чиниле и пре,
Али канџама и зубима савршеним,
Убојитијим него што могу да поверују.
Вребају тише
И пужу по гранама дрвећа,
А њихов силазак
На обасјана плећа жртве
Може трајати годинама
Суверено лебдење у радости.
А оне прогоњене
Знају да им је живот,
Да им је награда: да ходе
Под таквим дрвећем потпуно свесне
Шта се у слави уздиже над њима,
И да страха немају
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Само прихватање, помирење
Да испуне своје без бола
У средишту круга,
Оне дрхте, оне ходе
Под дрветом тим,
Падају, раскомадане бивају,
Устају, поново иду.
(The Heaven of Animals)
Први пут објављена у часопису NewYorker 37,
18. 11. 1961.

СКОК
(1964)

Једино што ми је остало од Џејн Мекнотон
Јесте један трен са школске игранке.
Трчала је најбрже од свих у седмом разреду,
Тако каже мој школски албум, чак и када су дечаци
почињали
Да крупњају и сустижу девојчице,
Али није ми на уму њено трчање,
Премда су ту Френсис Лејн, Агнес Фрејзер,
Буца Бети Лу Блек у трци дечаци-против-девојчица
Штафету смо трчали у заливу: мора бити да би
Попут других девојчица, сукњу закачила за појас
Тако да је изгледала као панталоне,
Али заиста не знам; тај део ње је нестао.
Оно што ми је остало јесте када је,
Са порубом сукње тамо где и треба да буде
На младој дами, дошла на годишњу игранку
Школе за плес коју смо сви презирали, и поскочивши
Лагано, свечано, уздигла се и додирнула ивицу
Једног од папирних украса
Да види може ли да га досегне. Могла је,
И досегла је и мене сада, у моме сећању
Виси са смеђег ланца од кртог папира, танка
И мишићава, великих уста, жељна да докаже
Шта год доказује то када скочиш
У новој хаљини, у свом новоме женству, међу дечацима
Које си с лакоћом остављала у прашини
Бестрасног игралишта. Када бих рекао да сам видео
У новинама да је Џејн Мекнотон Хил,
Мајка четворо деце, скочила у смрт са прозора
Хотела у центру града, и да јој је тело улубило
Кров паркираног таксија, и да сам мирно
Држао слику на којој лежи уљуљкана
У згужвани челик као да се одмара у трави,
Једне ципеле немарно збачене, руку укрштених на
грудима

Не бих веровао самом себи. Рекао бих
Нешто конвенционално, да је то као лош сан,
Видети како тај вечни процес сазревања
На најгори могући начин чини
Њено лако стопало што земљу није дотицало
Тешким: рекао бих да ју је на прашњавим ободима
Игралишта неки дечак који се није ослањао на
Брзину својих ногу, ухватио и издао.
Џејн, остани као у мом првобитном сећању:
Чудно је било у тој школи, на тој игранци.
Ја и остале геџе спораћи седели смо у ћошковима
И исецали кругове од папира за цртање
Пре него што си скочила у својој новој хаљини
И додирнула крај нечега што сам започео,
Изнад парова што се боре на подијуму,
Нових мушкараца и жена који се рву
И гегају блесаво попут медведа: држи се
За тај круг што сам га за тебе начинио, Џејн –
Стопала су ми прикована за тле
Због прашине коју сам прогутао пре тридесет година –
Док ћутке пиљим у своје шаке.
(The Leap)
Први пут објављено у North American Review,
зима 1964.

ОВЧЕ ЧЕДО
(1966)

Дечаци с фарме дивљи од жудње за спаривањем
Са било чиме дрвећем меког трупа
Хумкама земље хумкама
Од борових иглица
сами себе држаће подаље од
Животиња захваљујући сопственој легенди:
У мрачним сламнатим тунелима
Међу балегама у стајама, рећи ће
Чуо сам да се прича
Да у музеју у Атланти
Тамо у неком ћошку скроз на крају
Има та ствар што је само до пола
Овца као нека беба прекривена руном
У тегли са алкохолом јер
Те ствари не могу да живе очи су јој
Отворене али не можеш поднети да гледаш
Чуо сам од некога ко је…
Али то је сада скоро сасвим
Прошлост. Дечаци су стекли
Своје сопствене праве жене у граду,
Овце су безбедне на пропланцима
Западних брда али ми рођени тамо
Још нисмо сигурни. Јесмо ли,
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Зато што памтимо, запамћени
У тој ужасној прашини музеја?
Само очима својим, то овче чедо можда
Говори говори
Овде сам, у очевој кући
Ја што сам напола од твог света, надрех из дубина
Мојој мајци у високој трави
Западних пашњака, где она стајаше као месечина
Ослушкујући иду ли лисице. Било је то нешто као
љубав
Са другога света што ју је шчепало
Од зада, и она даде, не дижући главу
Из росе, и не гледајући, најбоље од свога
Бића тој великој потреби. Отпуштена, заронила је
лице
Дубље у хладноћу земље, и у звуку
Јецаја, нечег што се откотрљало
Даље, поче, као што је и морала,
Да ме носи. Пробудих се, умирући,
На обронку под летњим сунцем, с очима
Много више но људским. Видех у бљеску
Велики травнати свет с обе стране,
Човека и звер у клупку потребе,
Планински ветар узнемири моје руно,
Моје копито и моја шака шчепаше се,
Појео сам свој једини оброк
Млека, и умро
Отворених очију. Из тамне траве стигао сам право
У очев дом, где се прашина
Ковитла безразложно по ходницима
Кад нико не долази и скупља се дубоко у пакленом
малом ћошку
И, кроз своје бесмртне воде
Сусрећем сунчеве зраке очи
У очи, а они се одбијају о мој кавез од стакла.
Мртав, ја сасвим сигурно живим
У главама дечака са фарме: ја сам тај који их одводи
Попут вукова од овчарског пса и телади
И од честите овце на ветру.
Они иду у шуме у њиве с пасуљем иду
Дубоко у знане им праве руке. Сањајући ме,
Они уздишу они чекају они пате
Сами, они се жене, они подижу своју врсту.
(The Sheep Child)
Први пут објављена у часопису Atlantic 218,
август 1966.
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сједините, попут завесе што се диже,
материјализујући, опчињени непотребним бићем.

1981

- Плесачица публици -

Оно што ми значи
Док у својој равничарској непокретности растете,
Не пепељави сведоци,
Већ поља аркада и очних мишића што оклевају
Са мном,
јесте ово:
јесте са мном:
Јесте бивствовање тела понад веровања:
Блистање савршенства, митска језа.
Стишћем што ми је дато,
Чврсто то држим, и чекам да се моје путовање
Са временом повеже, да се издигне
Довољно високо у затвореном лету, довољно високо
у снази догореле свеће
Да спали амбаре и ослободи
Све кровове:
да досегне и ретким учини лирске звери.

Амблемовиди, оронули су симболи,
Прегалачке звери светлости, обливене леденим
знојем над провалијом,
Јер, у горком, прецењеном зрачењу
Један облик може оживети из другог, и може следити
Жилу затвореног лета налик на чворишта у дасци.
У уздизању ледом окованог
Мекогазног стопала, нећемо препустити ништа
Случају, опричани, вођени
Ка смрти у неком давнашњем положају – успон ка
смрти,
Ђаволски бес – знајући да је лет тек
Једна од скривених моћи мишића;
Бесконачно издуживање.
Приђите из развејаног пепела
Придружите ми се, изазовите ме
Да вас надживим надсмртим над-плотим над-духовим
У језивој, демонској апатији врхунца
Ви, млади победнички јахачи Апсолута,
Лабуд
цвет
феникс
Контролисана, варљива ватра најбоља је
За нас.
Устаните и верујући

Мало даље
Подно мене, раскомоћени седите хракћући као
грабљивице
На ме, завитлану и погребену
Ван домашаја у међупростору,
У напујданим пламеновима што успоравају и
убрзавају,
Бледу и знојну од надношења над провалију, кроз
Хаос
Покренут законима маште,
Једно узапћивање без мане доноси следеће,
Трагање-ради-уништења створења у празнини.
У свом пепелном рову за сведоке
Одложите фишеклије, и са мном се

Следите. Боље је да будем;
Будите што нисам, и ја јесам.
(The Lyric Beasts)
Објављено у Paris Review 23,
пролеће 1981.
Дики је рекао да је ова песма „написана као одбрана
илузије, а исто тако приказује и суштинску одвојеност и суровост уметности, као и неземаљску лепоту коју може придати људском телу.“
Извор: Collected Poems of James Dickey, Edited with an Introduction by Ward Briggs, The University of South Carolina
Press, 2013.
Превод с енглеског и белешка Биљана Дојчиновић
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ПОВОДИ
Милан Алексић

БОГДАН ПОПОВИЋ КАО ПРОУЧАВАЛАЦ
СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
1864-1944.

Р

ад Богдана Поповића на проучавању српске књижевности представља потпуно нову етапу у развоју српске науке о књижевности јер у потпуности заокружује дотадашње тежње за новим приступом који ће у средиште проучавања поставити књижевно дело. У формирању сопственог књижевнотеоријског система, Поповић се надовезао
на традицију српске науке о књижевности, нарочито на
књижевнотеоријске ставове Ђорђа Малетића и Љубомира
Недића, али и на достигнућа науке о књижевности из развијених европских култура, на првом месту британске. Он
је трагао за најприкладнијим начином да се књижевно дело постави у центар истраживања, као и Љубомир Недић
пре њега, па се зато окренуо британској хуманиори, будући
да је у то време француска наука о књижевности била оптерећена позитивизмом. Поповић је ослонац за формирање сопственог теоријског система нашао у филозофским
радовима Херберта Спенсера, као и реторичким, поетичким и педагошким радовима Александра Бена. Посвећујући пажњу питањима попут економије читалачке пажње,
које је Спенсер поставио у основу стилистичке анализе,
или методи подробне анализе пореклом из античке реторике, на коју је Бен скренуо пажњу, или питању књижевног укуса, које је било посебно важно у британској филозофији XVII и XVIII века, Поповић је изградио сопствени
књижевнотеоријски систем и поставио га у средиште свог
приступа, полазећи у конкретне анализе књижевних дела
од прецизних теоријских основа.
Иако је у српској књижевној критици Љубомир Недић
започео прелазак на иманентни приступ у проучавању,
Богдан Поповић је нови приступ у потпуности утемељио.
Недић је одбацио позитивизам у проучавању књижевности и дело поставио за једини легитимни предмет критичке анализе, ослањајући се на естетику као помоћну дисциплину науке о књижевности, али тек је Богдан Поповић
прецизно дефинисао аналитичку методу и естетичко мерило, чиме је, прелазак на унутрашњи приступ у проучавању
књижевности, у потпуности заокружио. Иако Недић и Поповић, заправо, деле заслуге за модернизацију српске науке о књижевности, оно што издваја Поповићево дело у односу на дело његовог претходника у српској књижевној
критици, јесте чињеница да је питања која је Недић поставио, и послове које је отпочео на модернизацији српске
књижевне критике, Поповић довршио. На првом месту се
ту налази критичка метода за проучавање књижевности
којом је Поповић избегао спекулативност дедукције која се
код Недића појављивала, а ту су посвећивање пажње књижевном укусу, затим прецизном мерилу за одређивање
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вредности књижевних дела, а потом, и покретању књижевног часописа, као веома важног оруђа културне политике.
Поповићева аналитичка метода настала је из тежње да
се у проучавању књижевности достигне што је могуће већи
степен објективности и проверљивости анализе. Он је методу детаљне анализе, каква је постојала од античких времена у реторици, повезао са, тада актуелним, психолошким
истраживањима и применио је у тумачењу књижевних дела
остварујући изузетно важан допринос српској науци о књижевности. Име методе је преузео од Александра Бена, али
јој је, за разлику од шкотског проучаваоца, поверио много
важније задатке. Метода реда-по-ред је почивала на промени приступа и ослањању, не више на спекулативност дедуктивног, већ на конкретност индуктивног приступа и практично је наговестио методе за проучавање књижевности
које су се знатно касније појавиле у науци о књижевности,
као што је, на пример, у немачкој науци о књижевности била метода интерпретације Емила Штајгера, или у англосаксонској новој критици, метода помног читања.
Мерила која је Поповић користио за одређивање вредности књижевних дела била су ослоњена на књижевну теорију и естетику јер је лепоту налазио у складној обради
предмета. У Поповићевим књижевнокритичким радовима
увек су били анализирани садржај и форма као кључни
елементи књижевног дела, или пишчева инвенција и критичко осећање, уколико је критичарева пажња била усмерена на сам стваралачки чин. Поповићева терминологија
је најпре била ослоњена на поетичку и реторичку традицију будући да је писао о хармонији или складу и инвенцији
као творачкој моћи и ширини стваралачке маште, да би током друге деценије двадесетог века била осавремењена. У
трагању за што прецизнијом дефиницијом односа садржаја и форме уметничког дела, као и уметничког стварања у
целини, Поповић је преко термина, пореклом из српског
језика, као што су прикладан израз и занимљив утисак дошао до дефиниције уметничког дела састављене од интернационалних термина (естетична експресија естетичне
импресије). Због сталне ослоњености на теорију књижевности, Поповићев критички рад често је био оцењиван као
неокласицистички и нормативан, иако је његов теоријски
систем био независан и од античких основа и од класицистичких поетика, те је, и те како, дозвољавао одступање од
норми уколико се тиме добијало вредно књижевно дело.
Најбољи показатељ истинитости ове тврдње јесте Поповићев однос према Милану Ћурчину и Милошу Црњанском.
Поповићеви књижевнотеоријски ставови налазе се у
основи и потпуно практичних подухвата које је предузи-

мао. Схватање природе и функције књижевности подстакло је његов уреднички рад у Српском књижевном гласнику, као и рад на стварању Антологије новије српске лирике.
Поповић је књижевне часописе сматрао оруђима културне
политике и видео их је као средства за просвећивање свих
слојева народа, док је пред Антологију поставио и задатак
васпитања укуса најшире публике. Иако није имао највеће
заслуге у самом оснивању часописа, будући да је Српски
књижевни гласник покренула група оснивача, у којој је најважнију улогу имао први власник, Светислав Симић, Богдан Поповић је својим уредничким радом пресудно обележио најбољи књижевни часопис у историји српске књижевности. Српски књижевни гласник је имао и политичку
функцију, која није често истицана. Часопис је и настао као
опозиционо оруђе против режима Александра Обреновића, те су унутрашње политичке околности пратиле његово
оснивање, али и спољнополитички разлози су имали свој
удео у стварању Гласника. Последњи краљ из династије
Обреновића у политици се пресудно ослањао на Аустроу-

гарску, која је, крајем деветнаестог и почетком двадесетог
века, нескривено показивала своје претензије према европским деловима Отоманског царства. Аустроугарска је давала легитимитет својим територијалним аспирацијама,
преко постављања потребе за цивилизацијском мисијом
ширења европске културе у заостале крајеве Балкана, промовисану од Берлинског конгреса и окупације Босне. Група оснивача Српског књижевног гласника због тога је сматрала да је истицање вредности српске културе и њене припадности европском цивилизацијском кругу, уз политичко приближавање западноевропским силама једина могућност за супротстављање аустроугарским и германским тежњама. Стога је и уређивачка политика часописа била усклађена са идејом о стратешком политичком заокрету Србије према западноевропским силама, Француској и Великој Британији, и, што је могуће већем, отклону од културног утицаја Средње Европе.
Поред наглашене политичке улоге, Српски књижевни гласник никада није занемарио своју основну функКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.154–157
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цију, па је квалитетом својих књижевних прилога од
почетка објављивања понео глас најбољег српског
књижевног часописа. У задобијању такве оцене, заслуге
Богдана Поповића као првог, и по многима, идеалног уредника, биле су најзначајније. Поповић је креирао програм
Гласника, истакао важност књижевне и уметничке критике, преводилачког рада, а у одабиру сарадника је поставио
оквире којих су се држали и потоњи уредници. Програмским текстовима које је Српски књижевни гласник донео на
почетку излажења 1901. године, и при обнови часописа након Првог светског рата 1920. године, Поповић није само
представио основе часописа и образложио његову мисију,
него је у оба случаја показао и отвореност према променама у књижевности..
Антологија новије српске лирике је прва модерна антологија у српској књижевности и, вероватно, најпознатије
дело Богдана Поповића. Састављена је на основу естетичких мерила и представља избор најлепших српских лирских песама у временском распону од половине деветнаестог до краја прве деценије двадесетог века. Поповићев антологичарски рад је био ослоњен на његове књижевнотеоријске ставове, што је експлицитно наведено у предговору,
али, у исто време, значајан подстрек за рад нашао је код енглеског антологичара Френсиса Полгрејва од кога је преузео специфичан начин композиције антологије. Распоређивање одабраних песама у Антологији није почивало на
хронологији, што је најчешћи поступак при стварању антологија, већ је стремило ка складном низању песама према њиховим особинама, налик на слагање нота у акорде.
Такво композиционо решење повлачило је са собом и
схватање да је антологија, због тога, уметничко дело, а антологичар, својеврсни стваралац, као и практичну последицу – Поповић није дозвољавао измене у каснијим издањима јер би оне нарушиле распоред песама. Поповићев
одабир песама изазивао је многе расправе, што ће, вероватно, чинити и у будућности, али оно што је једино важно за
српску књижевност, а што је велика заслуга Богдана Поповића, јесте да Антологија представља одабир песама једног
времена и у том контексту је увек треба посматрати.
Важност Поповићевог рада за српску књижевност
превазилази вредности његовог уредничког рада у Српском књижевном гласнику и приређивања Антологије новије српске лирике зато што и Поповићев критички и теоријски рад имају велики значај за читаву српску науку о
књижевности. Иако је Поповићевом раду на проучавању
српске књижевности начелно признавана вредност, ипак
је, током двадесетог века, а нарочито у деценијама након
Другог светског рата, умањиван значај његовог рада, као и
укупних достигнућа српске науке о књижевности с краја
деветнаестог и почетка двадесетог века. Исту судбину имало је и дело Поповићевог претходника, Љубомира Недића, а разлози за такву редукцију, били су изван књижевности и везани за политику. Вредности Недићевог и Поповићевог приступа проучавању књижевности умањиване су
због њихових политичких ставова који су у другој половини двадесетог века тумачени, у најбољем случају, као
конзервативни, а често као ретроградни и реакционарни.
Притисак владајуће идеологије након Другог светског рата условио је ограничења у хуманистичким дисциплинама протежирањем марксистичке филозофије, што је у
српској науци о књижевности довело до доминације по/34/
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зитивизма. Српска наука о књижевности се тек у последњој четвртини двадесетог века еманциповала од, са једне
стране, приступа оптерећеног идеологијом, а са друге
стране, од остатака позитивизма у проучавању књижевности. Одбацивањем предрасуда које су постојале према Богдану Поповићу, могуће је сагледати вредност његовог целокупног дела за српску књижевност. Поповићево залагање за традицију, неће нам изгледати као реакционарно,
већ ћемо су тој чињеници видети залагање за основу за даљи развој. Богдан Поповић је традицију управо на такав
начин посматрао. Он није мислио да је традиција непроменљиви оквир изван ког уметност не сме да се развија,
нити да је она окамењена вредност којој се мора једино тежити, већ је његово виђење развоја уметности почивало
на свести о традицији као основи наслеђеној од претходника од које развој тече без икаквих ограничења. Имајући
ово у виду, Поповић нам се данас неће чинити као реакционарни књижевни критичар, већ као пропагатор новина и развоја књижевности. Истоветна свест о традицији
заслужна је за формирање Поповићевих књижевнотеоријских ставова, који нам се, из данашње перспективе, указују као један од најважнијих доприноса српској науци о
књижевности, а сам Поповић као незаобилазни теоретичар, каквог нисмо имали у двадесетом веку у српској науци о књижевности.
Богдан Поповић је на прелазу деветнаестог у двадесети
век, поставио основе модерној књижевној теорији каква
се, у много већим културама од српске, појавила деценијама касније. Дефинисањем аналитичке методе реда-по-ред,
Поповић је почетком двадесетог века поставио идеалан образац херменеутичког приступа у српској науци о књижевности јер у спуштању аналитичког погледа на саставне елементе књижевног дела никада није губио из вида његову
целину, те је својим радовима остварио праву меру између
теоријске основе и критичке анализе. Нажалост, српска наука о књижевности је, упутивши се другим путем, изгубила
деценије не искористивши могућности које су јој, захваљујући теоријском доприносу Богдана Поповића, биле
отворене.

ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ
Соломон Волков

РАЗГОВОРИ С
ЈОСИФОМ БРОДСКИМ
Марина Цветајева
О вама се традиционално говори као о песнику који
припада кругу Ахматове. Али из разговора с вама знам
да је стваралаштво Марине Цветајеве на ваше формирање као песника имало далеко већи утицај од
стваралаштва Ахматове. Односно, Цветајева је оно
што се зове песником ваше младости. Управо вам је
она била „звезда водиља“ у том раздобљу. И ви се и данас о њеном стваралаштву изражавате са великим
узбуђењем и ентузијазмом... Али многе ваше опаске о
Цветајевој звуче, бар за мене, парадоксално. Када, на
пример, говорите о поезији Цветајеве, често је називате калвинистичком. Зашто?
Имам у виду, пре свега, њену синтаксичку беспрекорност, која јој омогућава - или, пре приморава - да у стиху
све искаже до самога краја. Калвинизам је у суштини врло
једноставна ствар: то су веома сурови обрачуни човека са
самим собом, са својом савешћу, са својом свешћу. У том
смислу и Достојевски је, између осталих, калвиниста. Калвиниста је, укратко, човек који стално ствара над собом неку варијанту Страшног суда - као у одсуству (или, не дочекавши) Свемогућег. У том смислу у Русији не постоји такав песник.
А Пушкиново „Сећање“? „С одвратношћу гледам на
живот свој, /Дрхтим и проклињем га...“? Толстој је
увек видео те Пушкинове стихове као пример жестоке
самоосуде.
Уврежено је мишљење да је Пушкин све рекао... Али
жене су увек знатно беспоштедније у својим моралним захтевима. Са њиховог становишта - са становишта Цветајеве, посебно - Толстој просто не постоји. Као извор разматрања о Пушкину, у сваком случају. У том смислу ја сам
чак више жена него Цветајева. Шта је он, наш многотомни
гроф, знао о самоосуди?
Нисам навикао да чујем тако нешто. Увек ми се чинило да Пушкин говори и о томе. А када смо разговарали
о Одну, о неутралности песничког гласа, тада сте
бранили ту неутралност.
То ни у ком случају не противречи једно другом. Време је - извор ритма. Сећате се да сам говорио да је свака
песма реорганизовано време? И што је песник технички
разноврснији, утолико је интимнији његов контакт с временом, са извором ритма. И тако је Цветајева један од
ритмички најразноврснијих песника. Ритмички богатих,
дарежљивиих. Уосталом, „дарежљив“ је квалитативна категорија. Хајде да оперишемо са квантитативним катего-

ријама. Време говори са индивидуом разним гласовима.
Време поседује свој бас, свој тенор. И има свој фалсет.
Можда је Цветајева фалсет времена. Глас који иде преко
граница нотне писмености.
Ви, значи, сматрате да емоционална узбуђеност Цветајеве служи истом циљу као и Однова неутралност?
Да постиже исти ефекат?
Исти, или чак већи. По мом мишљењу Цветајева је као
песник у многим видовима већа од Одна. То је трагичан
звук...
Баш јуче је, између осталог, био њен рођендан. И помислио сам: како је у суштини мало година прошло; ако
би Цветајева оживела, теоретски би сасвим могла да
буде са нама, могли бисмо да је видимо, да са њом поразговарамо. Ви сте разговарали и са Ахматовом и са
Одном. Фрост је умро релативно недавно. Хоћу да кажем да су песници о којима разговарамо наши савременици. И истовремено они су историјске фигуре, готово окамењене.
И да и не... После тренутка кад смо сазнали за њих, у нашим животима се ништа посебно није догодило, зар не? То
јест, ја се, на пример, ни са чим значајнијим нисам сусрео.
Укључујући и своје властито мишљење... Ти људи су нас
просто створили. И тачка. То је оно што их чини нашим
савременицима. Ништа нас није тако формирало - бар мене, у крајњој линији - као Фрост, Цветајева, Кавафи, Рилке, Ахматова, Пастернак. Зато су они наши савременици,
јер ми не сечемо храст. Док смо живи. Мислим да се песнички утицај - та еманација или радијација - протеже на
једну или две генерације.
Ме не је у по е зи ји Цве та је ве увек од би ја ла јед на
ствар: ње на ди дак тич ност. Ни је ми се до па дао
њен ка жи прст ко ји је те жио да об ја сни све до кра ја и за вр ши ри мо ва ном про пи са ном исти ном, због
ко је мо жда ни је би ло по треб но об ра ђи ва ти пе снич ки врт.
Глупост! Ништа сличног нема код Цветајеве! Постоји
идеја - по правилу изразито неугодна - која је доведена до
краја. Отуда, можда, и утисак да та идеја упире у вас прст.
Извесну дидактичност можемо приписати Пастернаку:
„Проживети живот - није што и поље прећи“ и томе слично, али никако Цветајевој. Ако би се садржај поезије Цветајеве и могао свести на некакву формулу то је онда: „На
твој безумни свет / Одговор је само - не“. И у том одбиКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.154–157
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јању Цветајева црпи чак некакво задовољење; то „не“
она изговара са чулним задовољством: „Не-е-е-е!“
Зашто је поезија Цветајеве, тако страсна и бурна,
тако мало еротична?
Драги мој, прочитајте песме Цветајеве Софији Парнок!
Онај еротски део све може за појас заденути, и Кузмина и
остале. „И не скроз, и не скроз, и не скроз...“ Или ово:
„Љубав познајем по болу целог тела доле.“ Шта ће вам више! Друга је ствар што овде ипак није главна еротика већ
звук. Код Цветајеве је звук увек најважнији, независно од
тога о чему се говори. И она је у праву: лично сматрам да
је све звук који се на крају крајева своди на једно: „тик-так,
тик-так“. Шала...
Нешто чудно се догодило са руском поезијом. Сто година, или приближно толико, жене су у њој представљале маргинални део. И одједном два таква талента, као Цветајева и Ахматова, које стоје у реду са џиновима светске поезије!
Можда то нема никакве везе са временом. А можда и
има. Ради се о томе да су жене осетљивије на етичка кршења и психички и интелектуални неморал. А општи неморал је управо оно што нам је у изобиљу понудио XX век.
Како онда објашњавате понашање Цветајеве у вези са
прилично клизавом афером совјетске обавештајне
службе у којој је учествовао њен муж Сергеј Ефрон:
убиство пребега Игњатија Рајса, затим Ефроново
бекство у Москву. Ефрон је био совјетски шпијун у
најмрачније Стаљиново време. Са етичког становишта ништа лакше него осудити такву личност! А
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Цветајева је, очито, у потпуности и до краја прихватала и подржавала Ефрона.
Постоји пре свега једна пословица: „љубав је зла, заволиш
и козла1“. Цветајева је Ефрона заволела у младости - и заувек.
Била је човек велике унутрашње честитости. Пошла је за Ефроном, по њеним властитим речима, „као пас“. То је етика
њеног поступка: бити веран самом себи. Бити веран оном
обећању које је Цветајева дала још као девојчица. И то је све.
С таквим објашњењем могу да се сложим. Понекад
се труде да Цветајеву оправдају тиме да она наводно није ништа знала о Ефроновој шпијунској делатности. Сигурно да је знала!.. Сасвим је сигурно
да је Ефрон није упућивао у подробности свог шпијунског рада. Али за оно главно је Цветајева знала,
или је, у крајњем случају, нагађала. То се види из њених писама.
Поред свих осталих несрећа, запала јој је и та катастрофа... Не знам шта је она знала о Ефроновој сарадњи са
ГПУ2, али мислим чак и да је знала све, не би му окренула
леђа. Професионална песничка црта је способност да се види смисао тамо где га очигледно нема. Ефрона је Цветајева могла одуховљавати можда и зато што је код њега била
очигледна потпуна катастрофа личности. Осим свег осталог, за Цветајеву је то био огроман предметни узорак зла,
а песници такав узорак не одбацују. Марина се у тој ситуацији понела кудикамо достојанственије - и природније! него ми, приучени...
Мени се чини да се Цветајева после катастрофе везане за Ефрона никада није опоравила.
Бродски: Нисам баш уверен. Нисам сигуран.

Њено самоубиство је био одговор на несреће које су се
накупиле током многих година. Зар није тако?
Сигурно. Али, знате, анализирати самоубиство, говорити ауторитативно о догађајима који су довели до самоубиства може само сам самоубица.
Мислим да је случај са Ефроном класична катастрофа
личности. У младости - амбиције, наде, једно, друго, треће... А онда се све заврши тиме да у Прагу играш у неком
аматерском позоришту. И шта даље? Или скрстити руке,
или потражити службу. Али зашто баш у ГПУ? Зато што је
то породична традиција - антимонархистичка. Зато што је
са Белом армијом отишао из Русије као балавац. А кад је
одрастао, нагледао се свих тих бранитеља отаџбине у емиграцији и једино је могао да пређе на супротну страну.
Плус и сви они сменовеховци, евроазијати, Берђајев, Устралов... Да не кажем да се то код шпијуна могло лакше запатити него на траци у неком „Реноу“. А није баш ни слатко бити муж велике песникиње. Да ли је Ефрон хуља или
ништарија - то не знам. Пре ово друго, мада је по понашању наравно хуља. Али, ако га је Марина волела није на мени да судим. Ако јој је нешто и дао, то није више од онога
што је узео. И за то мало што је дао - биће спасен. А и где
сте видели у тој професији срећне бракове? Зашто би песник био срећан у браку? Када несрећа дође, удари посред
чела и муж или жена губе главу.
Говорили смо да је изјава Цветајеве „На твој безумни
свет / Одговор је један - не!“ у суштини програм њеног
стваралаштва. Међутим, ти стихови су се појавили
у песми написаној поводом „случаја“, како ми то зовемо: у вези са упадом Хитлерове армије у Чехословачку,
у марту 1939. године... Ипак ми је чудно да код руских
аутора XX века, у области поезије на дневне теме,
„поводом одређеног догађаја“, није било ни довољно
темперамента ни размаха. У том смислу ваша песма
„Поводом смрти Жукова“, заузима, по мом мишљењу,
сасвим посебно место.
Сматрам да је та песма у своје време требало да се
штампа у „Правди“. У вези са њом сам, узгред, много гована појео.
Зашто то?
За старе емигранте помињање Д. П. Жукова асоцира на
најнепријатније ствари. Они су од њега побегли. Зато код
њих нема симпатија према Жукову. Затим и становници
прибалтичких земаља који су од Жукова много претрпели.
Али ваша песма не изражава никакве посебне симпатије према маршалу Жукову. На емоционалном плану
је изразито уздржана.
То је сасвим тачно. Али недовољно интелигентног човека, или сасвим неинтелигентног, такве ствари уопште не
занимају. Он реагује на црвену мараму. Жуков - и то је све.
Из Русије сам такође слушао свашта. До потпуно комичног: да сам том песмом хтео да се додворим властима. А
многи од нас дугују Жукову живот. Треба се присетити и
да је Жуков, и нико други, спасао Хрушчова од Берије...
Желео бих да вас питам и ово: да ли вам је Цветајева
постала ближа сада, када сте се и ви обрели у емиграцији? Разумете ли је сада „изнутра“?

Разумевање није повезано са територијалним премештањем. Повезано је са узрастом. Ако сада у песмама
Цветајеве нешто разумем на други начин, мислим да је то
пре свега препознавање претеране осећајности. Цветајева је у суштини била изузетно уздржана поводом онога
што јој се догађало. Она своју биографију није експлоатисала у песми. Узмите „Поему горе“ или „Поему краја“ ту је реч о расцепу уопште, а не о раскиду са реалним човеком.
Цве та је ва је за и ста нај и скре ни ји ру ски пе сник, али
та искре ност је пре све га искре ност зву ка - као кад се
урла од бола. Бол је биографски, а крик је безличан. То
њено „не“, о ком смо причали, прекрива, закључава у себе све мо гу ће. Из ме ђу оста лог лич ну пат њу, отаџ би ну,
туђину, олош и тамо и овде. Најбитније је што је та интонација - интонација одбијања - код Цветајеве претходила искуству... У лепој књижевности, као и у музици,
ис ку ство је не што дру го ра зред но. У ма те ри ја лу ко јим
рас по ла же ова или она гра на умет но сти по сто ји сво ја
властита линијска инстинктивна динамика. Зато граната и лети тако далеко, да се изразим фигуративно, јер јој
ма те ри јал то дик ти ра. А не ис ку ство. Ис ку ство је код
свих мање-више исто. Може се чак претпоставити да су
постојали људи са много тежим искуством него што га
је имала Цветајева. Али није било људи са таквим поседовањем - са таквим потчињавањем материјалу. Искуство, жи вот, те ло, би о гра фи ја, у нај бо љем слу ча ју ап сорбују трзај. Гранату у даљину шаље динамика материја ла. Ја, у сва ком слу ча ју, у пе сма ма Цве та је ве не тра жим паралелу са њеним животним искуством. И не осећам ништа друго до апсолутну скамењеност пред њеном
песничком снагом.
Цветајеву није лако заволети, управо због њеног
„калвинизма“. Слушао сам ваша предавања о Цветајевој, читао сам ваше есеје о њој. Све то, плус разговори са вама о Цветајевој, научило ме је да њену поезију и прозу читам кудикамо пажљивије него што
сам то чинио раније. Раније сам, признајем, беспоговорно стављао Ахматову изнад Цветајеве. Односи
између Ахматове и Цветајеве, примећујем, били су
прилично сложени. И сама Ахматова је увек говорила
да је најважнији песник XX века - Мандељштам. Слажете ли се с тим?
Ако се већ уопште упуштамо у такве разговоре, не, не
слажем се. Сматрам да је Цветајева највећи песник XX века. Наравно, Цветајева.
Соломон Волков - културолог и музиколог, од 1976. године
живи у Њујорку. Аутор је прве обимне Историје културе СанктПетербурга. Објавио је и књиге о композитору Дмитрију Шостаковичу, балетском играчу Џорџу Баланчину и виолинисти Натану Милштејну.
За књигу о Шостаковичу добио је америчку награду Димса
Тејлора, а за књигу Разговори са Јосифом Бродским награду часописа „Знамја“ у Русији.

Изабрала и с руског превела Неда Николић Бобић
1
2

козëл - јарац (рус.)
скр. од Државна политичка управа.
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ПРОЗА
Михаил Епштејн

ЛЕПЉИВИ ЛИСТИЋИ (1)
ДВЕ СТРАНЕ СЛОБОДЕ
Ја немам право да вам запушим уста, али имам право да
себи запушим уши.
ДУГИ ПОВОДАЦ
Понекад ме питају:
– Како је најбоље да се понашам?
Одговарам:
– На дугом повоцу.
Остављати што веће растојање између себе-водича и себе-вођеног, како би први имао што шири видокруг, а други – слободу дејства.
МУЗЕЈ ЗАБЛУДА
Треба подизати споменике и заблудама. Оне их заслужују, чак и више него признате истине. Јер, споменици се
подижу мртвима, а не живима. Истине су ионако са нама,
вечно су живе. А заблуде, у које се слило толико људских
надања, страсти, изгарања, разочарања – где би оне још биле ако не у споменицима?
Добро би било да свака држава подиже музеје својих
заблуда, да их не заборави – и не понови. А што је најважније – да не би нестало оно што је у људима лутало и залутало: узалудна страст. И да се стварају музеји општељудских заблуда: музеј вечног мотора, музеј геоцентричне слике света, музеј комунизма…
МЕДИЈА-ТЕРАПИЈА
Медији нас обавештавају о тешким и катастрофичким
чињеницама из живота човечанства, не ради појачавања
наше депресије него управо због тога да бисмо се утешили,
социјално охрабрили. Гле: харају непогоде – урагани, поплаве, снегови. Скандали, сензације, саобраћајне несреће.
Сударају се возови. Гину људи. Под рушевинама налазе лешеве и чудом преживеле људе. А ти седиш у удобној фотељи, цугаш пиво или жваћеш бомбону и све то гледаш отуђено, с искреним и при томе сасвим комфорним саосећањем. Мада ти је досадно и у твом животу нема никаквих
догађаја, никоме ниси потребан ни занимљив – али ево,
види те потребне и пожељне људе. Банкару суде. Глумца су
ухапсили због наркотика. Спортисту су дисквалификовали. Милионер је умро од рака.
Ради контраста – неколико позитивних или неутралних
вести. Али негативне вести су догађајније, јер нарушавају
утврђени поредак ствари. По Јурију Лотману: сваки сиже –
револуционарни је моменат у устаљеној слици света. Гра/38/
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ница мора бити пресечена да би настао Догађај. И тако читав систем давања вести, у којем доминирају негативне вести, подиже расположење милионима људи: без те медијатерапије би арлаукали од досаде и свести о бесциљности и
убогости свог живота. Можда средства за масовно информисање несумњиво и рачунају с тим? Као што се у многим
државама вода, која се испоручују водоводом, витаминизује и снабдева корисним хемијским додацима, тако и читав информациони систем садржи у себи примесу менталина који смирује, да човечанство гута вести и не буни се, и
да спава мирно…

ЉУДСКО, СУВИШЕ ЉУДСКО
Када си се много наслушао о неком човеку, његовим
идејама и подвизима, готово увек осетиш разочарање кад
му видиш портрет. Па, ето, још једна човеколикост: коса,
чело, очи, подбрадак... као сви људи. А ти си га замишљао!… И како не досади природи да нас штанцује по истом шаблону? Човек је открио галаксију – нека зенице у
његовим очима не буду црне тачке него неке спиралне маглине. Човек је створио систем Апсолутног Идеализам –
нека му буде сферолико тело. Јер су то тако различите духовне суштине! Једног генија замишљаш као крст, обавијен зеленилом; другог – као лоптасту дугу; трећег – као мрешкање воде; четвртог – као сеновит воћњак; петог – као
звездано небо; шестог – као кривудави шумски поточањак,
а у ствари, то су ипак та два ока и две руке. Ми потпуно
другачије него на портрету видимо Гетеа, Хегела, Ничеа,
док их читамо или читамо о њима, проничемо у њихове суштине и дела. Смисао, који зраче велики текстови, превазилази људске димензије својих аутора до те мере да пред
њиховим реалним ликом осећаш недоумицу. Ето, са тим
човеком: Русоом или Шопенхауером, Марксом или Рембоом, Гогољем или Набоковом, на чијим си текстовима плакао, смејао се, маштао – био би у стању да пријатељски размениш макар две речи, а већ да не говорим о духовној комуникацији на нивоу њиховог стваралаштва? Или би те
одмах уплашила затвореност, уображеност, подругљивост,
утученост, тешке мисли или лакомисленост тих субјеката,
чији текстови освајају срце и ум?
Велики Плотин, творац учења о Једином, стидео се свог
тела. И заиста, мисао има до те мере моћне облике оваплоћења, који највише личе на ерупцију вулкана, грмљавину
грома, свитање или залазак сунца, огромно јато птица, да
је за њу понижавајуће узимање облика коже, косе, ноктију. „Ах, господине пишче, толико сам Вас читала – а први

пут Вас видим. Испоставља се да сте и ви двонога животиња, као сви. Боре, врећице испод очију, бубуљице, смеђе
флеке на рукама и сумњив задах. А ја сам Вас замишљала
као нешто, на средини између муње, кентаура и Нарциса“.
У ствари, после свега што писци натрпају у своја дела,
после свих ватромета, метафора, симбола, замршених асоцијација, притајених алегорија – тек тако бану и читаоцима
покажу своје ћелаво чело, отромбољени стомак, своју апсолутну овдашњост, иза које нема ничег. Ни натчовека, ни
апсолутне идеје, ни свејединства, ни пролетерске борбе, ни
вечног повратка… Све то остаје у речима, у свежњу папира или у књизи на полици. Али су лично тебе „одмерили и
нашли да си лак“. И није требало ништа да пророкујеш о
светским загонеткама, историјским судбинама, вечној љубави и разговору са Богом! Дође ти да од стида пропаднеш
у земљу, осећајући се као самозванац. Од те људске ништавности чак и највећи генији пожеле да зарију лице у јастук, како би их виђали једино у својој машти.
Чудно је што те обичне људе понекад неко воли, чак и
више од њихових дела.

ЛИЧНИ АКСИОМИ
Сваки човек има своја животна правила, „аксиоме“. Покушаћу да дефинишем своје.
На прво место поставио бих „напор без насиља“. То
значи да стално треба чинити неке напоре, а при томе настојати да они не пређу у насиље над предметом. Ако се
кључ не окреће у брави, не треба га силом окретати, боље
је потражити други кључ. Ако, на пример, телефонирам а
број је дуго заузет, паметније је да прекинем покушаје и одгодим позив: вероватно тај човек има важнија посла, па и
када га добијем, резултат разговора ће, пре свега, да ме разочара. Умеће лаганог обиласка препрека јесте слобода, која у себи садржи нужност.
Друго правило: ничему се не супротстављати и ни са
чим се не поистовећивати. Дејствовати у зони различитости, где су све истоветности и супротности благо расплинуте, прецртане косим рукописом мимо-бића. Чим се нађем у истоветности са неком групом, позицијом, осећам гушење па настојим да одшкринем прозор у други простор,
да постанем дисидент и јеретик. И обратно, чим се упрем
у нешто тврдо, што је очигледно супротно мени, одступам
– не назад него у страну, како би оно прошло мимо мене а
да ме не закачи и не окрњи. Оног ко „жели да ме уништи“,
не дочекујем поздравном химном али ни надахнутим прекором, већ најчешће намерно млаким, нерадим допуштењем да ми, и један и други, нисмо увек у праву.
Трећи аксиом: не оптерећивати друге сувишном информацијом о себи и својим ближњима. Људи се мењају, ја се мењам, зашто да им уносим маску мога „ја“, кога више нема, и
подвргавам их искушењима издајства? Тако ме је учила моја
мама, која је прошла кроз епоху свеопште сумњичавости.
А ствар није само у страху да знање о мени други могу
окренути против мене. То је штедљива мудрост: не преоп-

терећуј другог сувишним знањем, јер у великом знању је
велика жалост; а што је најважније, не буди лично ти његов предмет. Ако се превише поверавамо другом, подвргавамо га искушењу. Љуби ближњега више од своје слике у
њему. То су моја три мала аксиома, које никоме не саветујем да прихвата здраво за готово, јер су плод мог искуства и
морају остати у њему.

КИШОБРАН
Кишобран – једна је од најмитскијих принадлежности
наше свакидашњице. Чини се да у многим филмовима
киша пада само зато што је потребно показати јунака или
јунакињу са кишобраном. Ствар је у томе што се кишобран подаје брзим трансформацијама из мушког у женски лик. Скупљен је прав, раширен – купаст. Знамење је
гендерне револуције – мењање пола, мешање обележја.
Тај хермафродитизам је очигледан у силуети кишобрана
и његовим тренутним бисексуалним превртљивостима.
Изузетна изражајност форми праћена је њиховом лаком
трансформацијом, што је у складу с естетиком трансвестизма.
А и чисто геометријски, кишобран је спој супротности:
штап, који се упире у земљу – и шатор, раширен над земљом. Штап за путовање – и стечени кров. Купола, коју
сам дижеш над собом – путујућа црква са јединим парохијанином, крхки храм из епохе усамљености и раздвајања.
Кишобран јесте решена противоречност између храма и
пута, круга и праве, штита и мача…
У давнини је мудрац седео под дрветом, које је усправношћу стабла и раскошношћу крошње оличавало дрво света – мисао саме земље која расте у небо. Живот се замеће у
корењу, испод човекових ногу, а затим се узноси изнад њега својом круном, која га штити од гнева и плача небеса.
Кишобран је савремено дрво света, ишчупано из тла и
уклештено у слабе руке: човек под њим не стиче спокојство
већ га лично носи изнад себе.
БРЗИНА ДУШЕ
Антониони има филм „Иза облака“. Тамо девојка прича
причу коју је прочитала у часопису. У једну источну експедицију су били унајмљени носачи домороци, дуго су ишли,
а затим неочекивано сели и седели неколико сати. Затим
су наједном устали и поново, као да није било ништа, кренули на пут. Руководилац експедиције је упитао главног од
њих зашто се тако дуго нису мицали с места. А тај му је објаснио: ишли смо тако брзо да нас наше душе нису могле
стићи. Зато смо их чекали.
Да, душа нас не сустиже. А како ми често не сустижемо
своју душу! Седиш, радиш, унаоколо је све уобичајено, као
да немаш куда да журиш – и одједном схваташ да ти је душа већ негде на другом месту, време је да је сустигнеш. Некуда се креће, задихала се, куца на нечија врата.
С руског превела Радмила Мечанин
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БИОГРАФИЈЕ
Дејвид Шилдс и Шејн Салерно

СЕЛИНЏЕРОВ РАТ
Р

ат се завршио; Селинџеров рат је тек започео. Хоспитализован у Нирнбергу због „борбеног премора“ (посттрауматског стресног поремећаја), опоравио се, оженио
Немицом, и донео кући „крајње насилну врсту среће.“
ЕМИСИЈА МРЕЖЕ NBC: Национална радио-дифузна
компанија одлаже почетак свих својих емисија како би
вас упознала са садржином специјалног билтена. У Сан
Франциску је пре пола сата један високи амерички званичник, чији идентитет није утврђен, изјавио да се Немачка безусловно предала Савезницима, без икаквих посебних захтева.
АЛЕКС КЕРШО: Више неће бити пуцњаве, више неће
бити смрти, више неће бити убијања, више неће бити уништавања. Било је готово. Поново су могли да се радују животу. Жртве које су пале, ужаси које су видели, све је то било готово. Дан победе у Европи значио је да сада могу кући. Селинџер је преживео, али са страшним, страшним оштећењима.
ЏОН МАКМАНУС: Хауард Рупел, падобранац из 517.
падобранског пешадијског пука, није хтео да има никакве
везе с ратом. Трудећи се да заборави на рат, одбио је да
приступи организацијама ветерана.
ХАУАРД РУПЕЛ: Нисам желео да то поново проживљавам, поново се борим... стварам слике или оживљавам
сећања у друштву. Нисам тражио никаква признања нити
посебну пажњу. Нисам желео да ме било ко сматра херојем. Нисам хтео да прошлост утиче на моју будућност. Хтео
сам да наставим да живим, по сопственом избору.
ЛОРЕНС ГРОБЕЛ: Селинџер је прошао кроз нервни
слом за време II светског рата. Нимало не сумњам да је
он имао огроман утицај на његово поимање човечанства.
Зашто људи одлазе у рат? Зашто се убијају? Како може да
постоји Дахау или Аушвиц? Он је сагледао људско наличје.
ЕБЕРХАРД АЛСЕН: Субверзивни коментари о рату у
Селинџеровој прози питоми су у поређењу с оним што је
написао у писму за Елизабет Мари 13. маја 1945. Написао
је да чак и пошто је II светски рат завршен, његов „лични
мали рат овде има да потраје неко време.“ Он признаје да
су његове „најнехајније мисли овде на ивици издаје. Прави је то хаос, Елизабет. Питам се можеш ли то уопште да
замислиш.“ Каже да је задовољан што је пропустио прославе Дана победе у Европи (оне би биле „превише болне,
превише дирљиве за овог овде клинца“) код куће; уместо
тога, Дан победе у Европи прославио је „питајући се на које бих рођаке помислио кад бих лепо, али ефикасно, испалио метак калибра 45 кроз длан своје леве шаке (био је то
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ноторни начин на који су војници постизали да буду уклоњени из зоне ратних дејстава), и колико би ми требало да
научим да куцам оним што ми преостане од леве шаке.“
Селинџер је закључио рекавши: „Имам три борбене звездице и следује ми четврта, а намеравам да их све пришијем себи за ноздрве, по две са сваке стране.“ На крају је
имао пет борбених звездица и председничку похвалу за
храброст додељену јединици. „Каква варљива, туробна
фарса, и колико је само људи мртво.“
АЛЕКС КЕРШО: У јулу 1945. Пријавио се у болницу у
Нирнбергу, где су га лечили од реакције на стрес из борбе,
од борбеног премора.
ШЕЈН САЛЕРНО: Селинџер није доспео у болницу у
Нирнбергу због једног конкретног догађаја. Разлог је била кулминација дешавања: једанаест месеци ратовања,
примораност да присуствује зверствима која превазилазе
људску машту. Потискивао је своја осећања – страх, измученост, бол – због губитка браће по оружју. Потискивање
тог бола имало је своју цену. На крају рата, Селинџер је
коначно имао времена да размишља о ономе што је управо претрпео у протеклих годину дана. Сва та сећања, сва
та осећања коначно су експлодирала, са разорним последицама. А он је постао дубоко малодушан – и сам је користио реч „малодушан“ – у толикој мери да више није могао да функционише. И јавио се у болницу због психијатријске процене.

ЕБЕРХАРД АЛСЕН: За мене је било изузетно то што
сам посетио болницу у којој је Селинџер две недеље био
лечен од нервног слома, посебно зато што се изглед тог места није много променио. На пример, неколико прозора је
и даље било прекривено челичним решеткама.
ЛЕЈЛА ХЕДЛИ ЛУС: Слутила сам да га је рат озбиљно
уздрмао. Он није отворено рекао да је претрпео нервни
слом, али могли сте да наслутите – ја сам наслутила – да му
се то догодило, зато што је био хоспитализован у Нирнбергу.
ЕБЕРХАРД АЛСЕН: Одатле је писао Хемингвеју у јулу
1945. У том писму Селинџер га извештава да се пријавио у
„једну општу болницу у Нирнбергу“ због „готово сталног
стања малодушности.“ Он ту покушава да умањи значај
свог менталног колапса тако што се спрда са психијатрима
који га испитују о његовом детињству и сексуалном животу, али исто тако и сасвим јасно каже зашто је отишао у цивилну, а не у војну болницу.

Писмо не носи датум, али Селинџер помиње да се 4. дивизија већ вратила у Сједињене Државе, тако да је оно сигурно написано после 25. јуна 1945. То значи да је до Селинџеровог нервног слома дошло вероватно само неколико недеља после завршетка рата. Знамо да је отишао у цивилну болницу како би избегао психијатријски отпуст из
војске, као и да је његов боравак у Општинској болници у
Нирнбергу трајао само две недеље. Писао је Хемингвеју о
свом нервном слому зато што је Хемингвеј искусио борбу
из прве руке, не само у II светском рату, када је био почасни ратни дописник, већ и за време I светског рата, када је
био тешко рањен. Селинџер је вероватно сматрао да ће Хемингвеј разумети оно што му се догађа.
Џ. Д. СЕЛИНЏЕР, одломак из писма Ернесту Хемингвеју, без датума:
Драги Татице,5
Пишем ти из једне опште болницу у Нирнбергу. Упадљиво је одсуство Кетрин Баркли (јунакиње из романа
Збогом оружје), то је све што могу да кажем... Ништа ми
не фали осим што сам у готово сталном стању малодушности, па сам мислио да би ваљало да разговарам с неким
ко је сачувао здрав разум... Како напредује твој роман? Надам се да приљежно радиш на томе. Немој да га продаш за
филмовање. Богат си. Као председник бројних клубова твојих обожавалаца, знам да сада говорим у име свих кад кажем: Уа Гари Купер... Дао бих десну руку да изађем из војске, али не на основу психијатријске
процене која вели да нисам способан за војну службу. На
памети ми је један веома осетљив роман, па не бих да
аутора називају крелцем 1950. Јесам крелац, али погрешни
људи то не смеју да знају... Кад си удаљен од сцене, да ли ти
је лакше да јасно мислиш? Мислим, кад радиш... Моји разговори с тобом у свему овоме једини су ми донели наду...
П. С... Мој пројекат књиге са приповеткама пропао је.
То је заправо добро, тако да нема ту осећаја киселог гро-

жђа. Још сам уплетен у лажи и афектације, и кад бих угледао своје име на заштитном омоту, то би само одложило
(овде се писмо прекида).
ШЕЈН САЛЕРНО: У септембру 1945., Селинџер одбија
понуду Сајмона и Шустера да му објаве збирку прича.
„Они пишу писма као цивили“, каже, називајући их „издавачима-паметњаковићима.“
ДЕЈВИД ШИЛДС: У рату је Селинџер написао у једном
писму: „Ових дана носим на куку четрдесетпетицу. Јао ли
си оном критичару који ме, кад прочита збирку мојих прича, назове ’обећавајућим’, каже да ’треба обратити пажњу
на мене’ или да сам ’незрео.’“
У Селинџеровом писму Хемингвеју најзанимљивије је
то како он врлуда од шармантног наступа, преко болне исповести, па све до кукавног ласкања. С једне стране, писмо
је невероватно видовито – у вези са бившом болничарком
која ће постати Селинџерова трећа жена, у вези с његовим
контрадикторним односом према филмовима, тананој линији између Холденове/Селинџерове осетљивости и крелачког понашања, тако да је то нехотични портрет урушене психе; ово је водник Икс, озбиљно растројен.
То је такође и Кенет Колфилд, Селинџеров алтер его у
„Океану пуном кугли“, причи коју је у то време написао.
„Океан“ није никад објављен; продат је часопису Женски
кућни дружбеник 1947. године али је закључено како је превише „депресиван.“ Селинџер је касније откупио причу натраг и, као што је урадио и са „Последњим и најбољим Петром Паном“, поклонио је Библиотеци Фајерстон на универзитету Принстон. Оставио је упутства да те приче смеју
да се читају само под надзором и да се не смеју објавити све
до 2060.
У „Океану“, Винсент, писац, пише причу о човеку који
говори својој жени да сваке недеље одлази на куглање, али
заправо посећује другу жену. После његове смрти, удовица сазнаје за ту његову везу и баца његову куглу кроз
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прозор. Када Винсент покаже ту причу свом брату
Кенету, Кенет му каже да му се не допада; сувише је
оштра како према мужу, тако и према жени. Кенет сматра
да би Винсент требало да пише о позитивнијим стварима.
Винсент и Кенет одлазе на плажу, где Кенет чита Винсенту писмо од њиховог брата Холдена из летњег кампа, у ком
Холден критикује дволичност тамошњих одраслих. Винсент не жели да Кенет, који има срчано обољење, оде да
плива, али овај то ипак учини говорећи како океан изгледа
као да је пун кугли за куглање. Док Кенет излази из океана,
покупи га талас и он се сруши. Винсент га брзо одвезе кући
и позове лекара, али Кенет ипак умре.
Кривица преживелог. Многе приче које је Селинџер
писао 1944. и ’45 – „Последњи дан последњег одсуства“,
„Момак у Француској“, „У овом сендвичу нема мајонеза“,
„Незнанац“ и „Океан пун кугли“ – за протагонисте имају
чланове породице Колфилд или њихове пријатеље. Феба се
поново појављује у „Океану.“ Кенет постаје Али у Ловцу.
Винсент постаје Д. Б. Сви ти ликови су вектори на фиктивној мрежи породице Колфилд, која је потом постала породица Глас, алтернатива која треба да послужи као противтежа за ту представу страве и ужаса.

ШЕЈН САЛЕРНО: Селинџер је часно отпуштен из војске 22. новембра 1945., у Франкфурту, али је потписао цивилни уговор са Министарством одбране као контраобавештајац стациониран у Гунзенхаузену. Били су потребни
знатни напори да бисмо дошли до Селинџерове војне евиденције; неколико година су нам говорили да је она уништена у пожару, а потом и у поплави.
ПОТПОРУЧНИК А. РЕЈМОНД БОДРО:
За све заинтересоване:
Џером Д. Селинџер био је агент Контраобавештајне
службе од 1943., и служио је како у Зони унутрашњих послова у Сједињеним Државама, тако и на прекоморским
територијама. Као припадник деташмана ЦИЦ-а у Четвртој пешадијској дивизији, Селинџер је дошао у Нормандију као део првог таласа трупа за окупацију Француске 6.
јуна 1944. Касније је прекомандован у деташман ЦИЦ-а
970/63 под командом поручника Роберта Вилијамса и радио је под његовим надзором све док долепотписани није
преузео команду над деташманом у августу 1945. Отад је
своје дужности непрекидно обављао под мојим директним
надзором.
Дужности које је Селинџер обављао варирале су, али су
увек захтевале висок степен умешности, просуђивања и
поштења. Он је водио истраге, како сам, тако и у сарадњи
са другима, у вези са појединостима о денацификацији, саботажама, шпијунажи, безбедности америчких војника и
инсталацијама, поред обавештајних података.
Све време се држао и обављао задатке тако да је само
служио на част како себи, тако и Контраобавештајној
служби. Његов карактер и понашање примерни су, а његова
пријатна личност знатно је допринела ефикасним, добрим
односима са свим онима с којима је долазио у контакт.
Долепотписани не зна како ће успети да нађе прикладну замену за Селинџерове услуге и безрезервно га препоручује као човека који је веома допринео својом лојалном и преданом службом у оружаним снагама земље.
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ЕБЕРХАРД АЛСЕН: После часног отпуста, Селинџер се
пријавио за нови војни рок како би учествовао у програму
денацификације.
ИСТОРИЈА И МИСИЈА КОНТРАОБАВЕШТАЈНЕ
СЛУЖБЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ: Десетог маја
1945, деташман Контраобавештајне службе 12. армијске
групе активиран је наредбом Главног штаба за ратиште, и
покренута је нова фаза операције. Особље из овог деташмана било је спремно за свој задатак, како захваљујући
искуству, тако и упутствима.
После безусловне предаје непријатеља савезничким
снагама, већи нагласак стављен је на денацификацију Немачке. Дивизијске области подељене су у секторе и сваком
од њих додељена је екипа из Контраобавештајне службе, а
оне партијске канцеларије и зграде које су биле запечаћене приликом напредовања поново су отворене и подробно
прегледане. Пронађени су доушници у свакој области и
обезбеђене информације које су довеле до хапшења многих људи високог чина и положаја у нацистичком режиму.
Захваљујући углавном напорима доушника, ухапшени су
многи некадашњи агенти Гестапоа, који би иначе измакли
пажњи Контраобавештајне службе. У пренасељеним немачким градовима било је готово немогуће доћи до тих људи без помоћи домаћих доушника који су радили у потаји.
Мисија Контраобавештајне службе била је, уопштено речено, да обезбеди наше снаге од шпијунаже, саботаже и субверзије, као и да уништи све непријатељске обавештајне службе.
Иначе је установљено да су, од свих оних особа које су биле обухваћене директивом Врховног штаба савезничких експедиционих снага за аутоматско хапшење, само оне из нижег
ешелона остале ту, док су чланови Нацистичке партије вишег ранга побегли. Многи од оних који су остали, често старији мушкарци, као да су били на силу постављени у очекивању да буду ухапшени уместо фанатичнијих функционера.
Контраобавештајна служба је у Француској добро обавила посао. Безбедност коју је служба пружила оружаним
снагама била је један од фактора који су допринели коначној победи Савезника.
АЛЕКС КЕРШО: Селинџер је постао детектив. Детектив у униформи. Његов основни посао био је да прогони
зликовце, били они нацисти који се праве да су цивили, колаборационисти или црноберзијанци. Био је у прилици да
се загледа у тамно срце нацистичке Немачке и ислеђује људе који су починили највеће злочине у историји човечанства. И да их приведе правди.
С енглеског превео Горан Скробоња
У преводу ове књиге, за најпознатије Селинџерово дело, роман Catcher in the Rye, коришћен је као превод наслова Ловац у ражи (за разлику од старијег и увреженијег „Ловац у житу“) Драгослава Андрића (издање БИГЗ-а из 1987).
Одломак из биографије Селинџер Дејвида Шилдса и Шејна
Салерно, поглавље „Жртва и починилац“
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„Папа“ је био најпознатији Хемингвејев надимак, с тим што га у овом
писму Селинџер пише у облику Поппа, што је варијанта исте речи
са истим значењем - „тата“; прим. прев
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ГЛАД ЗА САВРШЕНСТВОМ (1)
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рађа је грех, недостојан чин достојан осуде, а ја сам у
свом животу неколицину ствари украо. Једну пепељару из кафетерије на Монмартру, наравно, Паризом очаран
студент прве године полонистике, који се обрео на легендарном брду замишљајући да на њему живе сами писци,
сликари и прелепе манекенке. Украо сам, исто тако, неодољив јеловник у елегантном оквиру из једног будимпештанског ресторана, украо сам једну фину криглу из паба,
све су то били клиначки, у суштини невини изгреди. На
савести, међутим, носим једну крађу према којој имам
двозначан, амбивалентан став у погледу моралне осуде.
Елем, отпре много година украо сам књигу из стана једне
девојке, чијег се не само имена, него ни лица данас не сећам. Било је то у другом, можда трећем разреду гимназије,
сећам се само да је становала на високом спрату у једном
блоку поред данашње станице метроа Вилановска, у близини моје гимназије у Алеји независности. Та књига је била сабрано издање Продавница циметове боје и Санаторијума под клепсидром, издавач је било Видавњицтво литерацкје, повез мек, црно-беле корице, година издања
1985, тираж сто хиљада примерака, папир пете класе,
штампарија Анчиц у Кракову. Наводим податке из импресума, што су, у суштини, другоразредне информације, с
обзиром да на мојој полици и даље стоји та пожутела књига распаднутог повеза; осамдесетих година књиге су се публиковале у великим тиражима, али зато фушерски. Никад нисам себи приуштио ново издање Шулца, и што да
кријем – према тој украденој књизи имам сентименталан
однос, а уједно, сваки пут кад је дохватим са полице, сетим
се седме од десет Божјих заповести: не кради. Шулц ми,
дакле, врло лукаво чита придику, и ја се својски трудим да
не крадем.
У исти мах релативистички сам расуђивао: да ли је крађа књиге исто што и крађа новца или аутомобила? Има ли
ипак нечег доброчинитељског у крађи књиге у поређењу с
крађом новчаника? Можда крађа књиге, у неку руку, има
одлике некаквог племенитог чина? Као што украсти храну
да се утоли глад није тако рђаво као крађа другог аутомобила да би га продао на црном тржишту. Ако прихватимо
да књижевност јесте духовна храна, да ли је онда крађа
књиге, недоступне тог часа на тржишту, у времену опште
оскудице – нешто што би се дало оправдати? Нарочито
стога што је лопов – то јест ја – у то доба проживљавао фасцинацију која се граничи са лудилом, очараност књижевношћу Шулца, Кафке, Борхеса, и њихове књиге биле су ми
насушна потреба. Осим тога, у то лоповско доба научио
сам неке важне ствари, барем две – прво, да правим колу-

тове од дима цигарете, а друго – да постоји Средња Европа. Прву вештину сам научио у тоалету, другу у библиотеци.
Недавно сам у биоскопу погледао филм америчког режисера Веса Андерсона „Grand Budapest Hotel“. Ја сам у начелу спреман да одем на сваки филм који у наслову има
реч „Будимпешта“, без обзира на то да ли ће то бити историјски филм, савремена драма, мелодрама, глупа комедија
или документ. Ствар је још компликованија зато што се у
овом филму хотел зове Будимпешта, али с Мађарском и
њеном престоницом нема ничег заједничког, мада јесте
прича о Средњој Европи. А ја сам пасионирани гледалац
филмова и читалац књига о Средњој Европи, будући да
сам дете двају средњеевропских народа. И не осећам да сам
само Пољак и Мађар, него и Европљанин, а понајвише осећам да сам Средњоевропљанин, и можда није лоша идеја
да се таква националност у пасош уписује.
Било како било, радо сам отишао да погледам „Grand
Budapest hotel“, у којем не само што је играла позната, сјајна глумачка екипа, него је владала и општа оцена да је то
не само добар, него и забаван филм, рафиниран, меланхоличан, педантно урађен, и да говори о Средњој Европи која се овде можда сувише често помиње. Филм је заиста прелеп, можда и празник за очи, стилски однегован, веома забаван, мада дискретно настоји да прокријумчари дашак
средњоевропског ужаса. Па ипак, радња се не дешава ни у
једној конкретној земљи, већ у фиктивној области чији је
назив – пажња! – Жубрувка. Амерички Зубрувка. Као Пољак, дакако, и симпатизер ове травнате вотке могу да осетим понос што је режисер одлучио да тако назове свој измишљени филмски свет. Па ипак, од почетка је нешто почело да буди моје неповерење. Сјајно сам се забављао гледајући тај филм, понекад се искрено грохотом смејао, видим да та Средња Европа има овде два јасна десигната: то
је Средња Европа изразито немачко-центричне оптике,
што ће рећи више Мителеуропа, као и то да поседује
думст-лецедерско-марципански штафаж. Најважнији град
тог региона назива се Луц, лајтмотив приче представљају
посластичарски производи фирме немачког назива, наравно, војници у том свету носе униформе укрштене верзије
аустроугарске и пруске униформе, фашизам који се рађа
симболизују батинаши у црном означени као ЗЗ (сувише
директна алузија на СС), па ипак, више од свега то је марципанска Средња Европа пренесена директно из старе бечке кафане са штрудлама, тобоже тајанствена, зацело стилска, можда чак мало опасна, нежно магична, али ипак
више подсећа на кућу за лутке него на каменолом у
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ком је изгубио живот Јозеф К. из Кафкиног романа,
гето у ком је био затворен Бруно Шулц, концентрациони логор у ком је погинуо отац Данила Киша. Није то
Кафкина, Шулцова, Кишова Средња Европа, није чак ни
Средња Европа Јозефа Рота или Роберта Музила, то је америчко, можда, у начелу, западно виђење тог нашег дела Европе као велике, помало прашњаве, или покривене патином пудријере. Можда је, у неку руку, наш део Европе велика, минуциозно орнаментисана пудријера, али кад завириш унутра онда уместо пудера нађеш тамо људски прах.
Ја сам свим својим срцем за Средњу Европу, али истовремено се веома противим Мителеуропи, присталица сам заједнице свих Словена, а притом сам против панславизма,
јер је идеја Мителеуропе била манифестација немачког империјализма, а панславизам руског империјализма. А између те две лукаве, лажне идеје налази се свеколика пољска култура, јеврејска, чешка, мађарска, украјинска, а неки
ће чак додати и румунска, српска, хрватска, босанска, словеначка, бугарска.
Јан Гондович у свом тексту „Кафка тражи Замак“ наводи читаву листу фиктивних средњеевропских држава
које се јављају у разним, данас често заборављеним романима писаца који понекад нису шире познати. Те тајанствене земље су Блитва, Конкордија, Дримонија, Еуфонија, Евархија, Фридонија, Фенвик, Гримбарт, Кравонија,
Магхребинија, Руританија. Ја бих са своје стране додао још
две међусобно непријатељске државе које се називају
Скраина и Силдавија, и помињу се у епизоди „Афера Лакмус“ из 1954. године у стрипу о авантурама Тинтина чији
је аутор белгијски цртач Ерже. Сада томе можемо додати
Зубрувку. Или се Жубрувке напити, како је коме драже. С
тим нашим делићем света то ионако неће имати много тога заједничког.
Па ипак, тешко је понекад ослободити се те визије
Средње Европе као магичне земље, тајанствене, ирационалне, изнад свега чулне, која мирише на тешка јела од меса и слатке десерте, која су настанили јеврејски мистици,
кабалисти, творци Голема, луди изумитељи, с ума сишли
уметници, прекрасне посрнуле жене, земље као из сна (често алкохолног, лудачког, делиричног), где се садашњост,
па чак и будућност увек темеље на евоцирању прошлости,
понајпре детињства. Време је, дакле, да се пређе полако на
Шулца. Поменути Гондович у једном од својих текстова
Шулца назива „Бунаром тајни“. Проблем је са бунаром у
томе што, мада из њега можемо црпсти воду за живот, знамо и за изреку о затрованом бунару. Сем тога, кад се у бунар падне – из њега се не може изаћи. И мени су познати
извештаји о смрти људи који су упали у бунар. Постоји, дакле, бунар, тим пре бунар тајни, чак тајанствени бунар који је, како извор живота, тако и смртоносна клопка, исто
као и Шулцово стваралаштво. Заронимо у тај бунар.
Адела је унеколико била херој мог одрастања; одрастања за књижевност и за еротику, што не само да се не искључује, него се и допуњује, најзад, младалачки путеви
еротских и књижевних иницијација преплићу се вијугаво и отискују на остатак живота. Тада смо живели у времену не само без интернета, кабловске телевизије, ДВД
плејера, него није било чак ни ВХС-а, па су једини извор
хардкор еротике били неки ужасни немачки порнографски часописи који су кружили по двориштима и школским ходницима од једне до друге дрхтаве руке. Не само
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из данашње перспективе, него су ми се ваљда чак и онда
чинили љигави, док је, међутим, Шулцова проза, која је
ромињала еротиком, пре свега остављала више простора
машти. Снебивљиво се присећам како је у то давно време
омладина ипак касније дозревала напајајући се не на интернет порнићима као данашње дванаестогодишњакиње
и тринаестогодишњакиње, него на конфабулацијама
школских другова или романима са елементима еротике
– да, то је било дивно време, кад је чак и кратак опис женског тела, веша, одеће, могао да узбурка машту. Почетак
Шулцове приповетке „Август“ био је донекле моја иницијација у галактику чулности. Подсетићу овде на оне пасусе, мада вероватно свако ко је Шулца читао, морао је да
их запамти: „Адела се враћала у светла јутра, као Помона
из ватре ужареног дана, просипајући из котарице шарену
лепоту сунца – сјајне трешње, пуне воде испод прозрачне
кожице, црне вишње, чији је мирис прелазио оно што се
остваривало у укусу; кајсије, у чијем се златном месу налазила срж дугих поподнева; а поред те чисте поезије воћа истоваривала је комађе меса са клавијатуром телећих
ребара набреклих снагом и хранљивошћу, алге поврћа,
као убијене сепије и медузе – сирови материјал ручка са
још неформираним и јаловим укусом, вегетативне и земаљске примесе које су мирисале дивљином и пољем.“
Елем, запамтио сам тај цитат тако јасно не само због његове несумњиве књижевне лепоте и пластичног описа, него и зато што август, тај најмеланхоличнији месец није само време бербе воћа и поврћа, него и све тамнијег сунца
ниско обислим над земљом, које даје наранџасти, готово
уморан сјај, асоцирао ме је на некакву прекрасну тугу. Август је значио неумитан, све ближи крај распуста, нужан
повратак у школу, значио је наилажење „златне пољске
јесени“ за којом су већ вребали дани бљузгавице, хладни,
сиви и кишни, као и опасни, мрзовољни, депресивни прерани сумрак. Август је био месец каникуле која трне, био
је прекрасан издисај лета, отварао је сезону успомена са
распуста. Никад нисам био истовремено тако срећан и тако очајан као у августу, августи мог живота били су чудна мешавина радости и меланхолије, наде и сумње истовремено. Цитирани одломак, међутим, годинама држим
урезан у сећању не само због своје лепоте и те распустовско-меланхоличне конотације, него и због тога што сам
његов почетак рђаво прочитао. Као што сам већ поменуо,
моја украдена „Продавница циметове боје“ и „Санаторијума под клепсидром“ била је одштампана на рђавом папиру и штампа је била доста нечитка, поједине речи имале су интензивније топографске знакове, друге слабије,
дешавало се да понеко слово буде мало нејасно, као што
је био случај са фразом „као Помона из ватре ужареног
дана“. У имену Помоне, римске богиње башти и воћњака,
слово „м“ је било тако нејасно одштампано, да сам га тада,
као успаљени гимназијалац, прочитао као „Порнона“, логично схватајући да Порнона мора да је име грчке или
римске богиње раскалашности и телесних радости, име
некакве Венерине сестре, од чијег имена мора да је потекла реч „порнографија“. Тако је – чак и аљкавошћу штампарије Анчица у Кракову – Шулц утицао на моје одрастање. А пошто је сâмо полно сазревање ипак споредна
ствар, јер полно сазревају сва створења, Шулц је силом
прилика утицао на моје књижевно сазревање, а књижевност је, зна се, много перверзнија од саме еротике. Чове-

кова књижевна иницијација догађа се у тренутку заљубљивања у књиге у раној младости, у детињству. Док сам
читао Шулцове одломке у којима нараторов отац пада у
своје орнитолошко лудило и не само што се окружује јатима птица, него и полаже ретка јаја и наређује белгијским кокошкама да на њих седну, а и сам почиње да личи
на птицу, сетио сам се једне од омиљених књига свог детињства. Тако гласи завршетак „Тријумфа господина
Клекса“, трећег и последњег дела „Господина Клекса“ Јана
Бжехве, кад се господин Клекс претвара у птицу: „Ускоро је наступило нешто врло чудно. Господин Клекс је полако почео да се смањује, грчи, мења облик. Ноге су му
постајале све краће и тање. Брада се неопазице спојила са
носом и обликовала у згодан птичји кљун. Руке су се постепено прометале у крила, а пешеви капута претворили у
птичји реп. Преображај се одвијао тако брзо, да и пре него што сам стигао да уочим, господин Клекс је већ добио
облик чворка, окретно је скакутао на птичјим ножицама
и весело ме скрозирао погледом.“
Овде настаје парадокс. Шулц је био штиво које ме је
обликовало у гимназији као пролазника кроз велику
иницијацију у књижевност и у империју тинејџерске маште, а ипак, преко тих асоцијација са лектиром из детињства, Шулцова проза постала је управо лектира мог детињства. Другим речима, док сам читао Шулца у гимназији, на студијама, и док га читам данас као човек добрано зашао у средње године, истовремено га читам и као
дете – невино, халапљиво, грозничаво, као што сам читао авантуристичке романе, путописе, или романе о пиратима.
Адела је, као што је познато, била служавка или собарица, а у интерпретацијама смо, наравно, читали да је нешто више од собарице, јер прераста – као што неки мисле – у главну протагонисткињу Шулцове приче, у најважнију богињу те дрохобичке митологије. Уопште не,
Адела је баш собарица и не мора ништа више да буде, пошто је собарица у својој службеној хаљини, у кецељи, у
чарапама и на штиклама – класична фетишистичка фигура мушких фантазија. На првој години студија на некој
великој журци у кући крај реке Буг, у коју смо као студентарија с непуних двадесет година масовно нахрупили,
и цео викенд провели у пијаначким изгредима, купајући
се у реци и изводећи свакакве друге несмотрене забаве,
једна од атракција била је колективно гледање порнографског филма (очито француске продукције, јер ми се
у сваком случају данас тако чини; чини ми се да је са
екрана одзвањао певљив Молијеров, а не Гетеов језик, језик у оно време већине порнографске продукције тадашњег црног тржишта у Пољској). Тај филм је имао наслов „Собарица“, и акција се одвијала на неком елегантном сеоском поседу где је насловна собарица заводила
једног по једног, све станаре овога chateau без обзира на
њихов пол, разуме се. И данас уопште не сумњам да је
управо то била Адела из Шулцове прозе, или барем њена француска еманација.
Текст је интегрално уводно излагање Кшиштофа Варге на
овогодишњем, Шестом међународном фестивалу Бруна Шулца у
Дрохобичу, 26. маја.

С пољског превела Милица Маркић
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ПРОЗА
Ласло Мартон

Л. М., УБИЦА
(приповести из једног романа)

Наш живот под Молнаревом управом одвијао се у три
равни. Могао бих казати и овако: радња се одигравала на
три нивоа. Високо горе, на врху једног брда стајала је касарна са припадајућом спаваоном. Ту су се одвијали ноћни
догађаји. У равни видљивог, протезала се варош, разблудно се брчкајући на октобарском сунцу. Била је сунчана, топла јесен, шира је достигла висок степен слаткоће. Ми тај
сунчев сјај нисмо запажали, пошто се површински слој
радње ограничавао на марширање зечева. На ранојутарње
марширање на рад, када би се ноћни мрак претварао у сиву
измаглицу, те на поподневно повлачење, када би и последњи пропламсаји сумрака згаснули на небу изнад Егерсалока и Егербакте.
Силази зец са Хајдук-планине! Пење се зец на Хајдукпланину!
Кад је реч о овим марширањима тамо и назад, увек се
сетим Варге који је рођен и одрастао у граду. Ту је био његов дом. То јест, био би да га је Молнар пустио кући. Овако, и он је тек у зору и поподне само на тренутке могао да
се види са родитељима. Родитељи би стајали на ивици тротоара и махали Варги. Били су погурени, видело се на њима
да су брзо остарили обоје. Варга им није узвраћао махањем,
пошто зечеви у строју не машу, али су родитељи и овако
једном успели да му тутну у руке пакет са саламом и чоколадом. Горе, у касарни, Молнар је саламу и чоколаду исецкао и раздробио на тачно онолико ситних комадића колико је било бројно стање наше бригаде, а онда све то просуо
кроз прозор.
Најнижи и најбитнији ниво радње одвијао се у подруму винског комбината, за дана. То заправо и није био један
подрум, него више њих: беше то мрежа подземних ходника
и одаја, прави лавиринт, чији су се одређени краци протезали испод самог срца града.

убацивали свежу комину у корито за врење. О тим поподневним радовима немам ништа нарочито да кажем. Мене су опчињавале бачве.
Сваки пут кад бих се лаћао тих четрдесет бачви и када
бих под длановима осетио прво тристо литара плаве франковке из Носваја, а онда још сто двадесет литара италијанског ризлинга из Егерсолате, нисам се могао ослободити
фикс-идеје да се овде свакодневно понавља бајка о Али Баби и четрдесет разбојника и да те бачве не само да су пуне
квалитетног вина, него да у том вину плива и по један леш
разбојника.
А ко зна шта би се све једном таквом пливајућем разбојнику могло ставити на терет!
Сећам се једног огромног и, сва је прилика, врло старог
бурета на којем су били рељефно истесани ликови народног позоришног комада Вино Гезе Гардоњија, Габор Гере,
шурак Дурбич и цимбалист Кача. У дрво су били урезани
и бесмртни стихови великог хроничара Јегре: „Нашта би
свет овај личио, кад вином не би се дичио?“ Истог тренутка када сам угледао та три рустична лика и прочитао песмицу, био сам чврсто уверен да се у тих три хиљаде литара кадарке брчкају управо њихови лешеви, можда у друштву још неколицине неидентификованих жртава, те да
разлоге њихове смрти не би требало тражити у чињеници
што нису до краја појеле своју порцију теста с маком.
Молнар је предност давао мањим бачвама. Сместио би
се на њих у јахачкој пози и усисавао вино кроз танко, савитљиво гумено црево. Приносио је то црево устима као
што рок-звезде држе микрофон.
„Приђите, зечеви!“ – урлао би кроз гумено црево. –
„Ово вино вапи за тим да се пије, као да је мајчино млеко!“
Недуго потом, стишавао би тон и говорио с неком притајеном жестином и нескривеним бесом. Говорио би: „Има да
вас умлатим као Рује револуцију!“

Сећам се бачви. Стотине, хиљаде бачви ређале су се једна поред друге. На њима су кредом биле исписане врсте
вина и годиште, а на некима и име винограда. Свакога јутра одређивао се део подрума у којем су зечеви морали да
чисте бачве од паучине, плесни и влажних отпадака што су
се љуштили с таванице. Сваки је зец добио својих четрдесет бачви и завршавао је, или је требало да заврши са њима
до ручка.
После ручка смо гурали трагаче пуне картонских кутија кристалног шећера за десертна вина или смо лопатом

Ово је прилика да кажем како је тек у ретким приликама прелазио са претње на реализацију. Малочас цитирана
лозинка „умлатићу вас“ чула би се из његових уста и по
стотину пута на дан, па ипак, за те три недеље, ако се добро
сећам, свега четири пута је севнула његова песница. Прве
три добили су Чучавац и двојица његових другара, а четврту је попио Пастор, повучен, смеран дечко који је једном
приликом тихо, али одлучно изјавио да је боље трпети неправду него је чинити. Молнар се и сам сложио да у Мађарској Народној Армији нема телесне казне, постоји, у
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најбољем случају, тек „примена физичке силе“, „убеђивање
руком“ и „ефективно бодрење“. А план који је предвиђао
да он, Молнар, усред ноћи, „док зечеви спавају сном праведника“, полије спаваону лож уљем и запали је, дефинитивно се није остварио; ако смем тако да се изразим, отишао је у ветар. Та чињеница, међутим, ни најмање не умањује тежину Молнаревих претњи, нити може забашурити
факат да претња већ сама по себи представља дело.
Није Молнар запалио спаваону, већ сићушне ломаче,
хрпице прућа од потчињености и страха. Живели смо, чак
и у том стању сталне угрожености, као омађијани мржњом
према самима себи. Сваке ноћи очекивали смо да нас изненада запахне мирис лож-уља и да ватра букне. Чак сам
једном приликом и угледао пламенове, у ствари, не једном,
него у два наврата, и када сам, обливен знојем, ставиво руку на срце које лупало као лудо и избезумљено разрогачио
очи у ноћној тмини, са олакшањем сам констатовао да сам
их видео само у сну. Знао сам, међутим, и кад би ме у по
ноћи пробудили, да би спаљивање спаваоне била и те као
заслужена и оправдана казна за нас. Некада давно смо је,
неким нашим поступком заслужили, чак и онда ако сами и
нисмо свесни којим. Можда баш тиме што смо били тако
безазлени и потчињени.

Ми, дрхтави зечеви што се скривају у мраку и шире лажне вести, понашали смо се попут неког Lapusa timidusa са
срцем у петама, који опчињено и заслепљено буљи у фарове аутомобила који се приближава. Чувши понеку Молнареву узгредно изречену опаску, постајали смо све уверенији у то да ћемо довека остати зечеви, те да ће и наши потомци (ако су наше мошнице уопште кадре да их изнедре)
бити дугоухе наказе зечјих усана.
За кривично дело као што је спаљивање спаваоне у касарни, изриче се смртна казна – смешкао се и кезио Молнар поподне око пола четири, када му се у венама крв већ
сасвим измешала са вином. Севале су му очи, а лице му се
помало згужвало и изобличило. Као да је нека рука, од делиријума благо дрхтава и непрецизна, на његово оригинално лице налепила још један, до танчина истоветан израз.
Али, смртна казна – наставио је Молнар још увек благо осмехнут, премда је она згужвана површ у виду његовог лица
полако добијала обрисе намргођености, натмурености –
смртна казна биће извршена на домобрану Пастору, пошто
је он један од малобројних који су преживели, а погубити
се може само онај који је остао жив.
Осим тога, он на лицу има белег од ватре, црвену мрљу
неправилног облика, што јасно указује на то да паликућа
може бити само он и нико други.
А и да није на лицу имао тај белег од ватре, домобран
Пастор би свакако добровољно признао да је он залио читаву спаваону лож-уљем и да је он био тај који је запалио
лож-уљем натопљене крпе. Признао би он то и добровољно, са песмом на уснама. Јер, боља је за њега чак и мученичка смрт пред стрељачким водом, него оно што би га чекало
када не би признао.
Посао је за тај дан био обављен и ми смо седели у кантини. Било нас је двадесетосморо, заједно са Молнарем
двадесетдеветоро. По четворо смо седели за столовима, масовно налакћени на седам столова. Остали столови били су
празни.
Тада је Пастор изнео онај свој став о трпљењу и чињењу
неправде. Нашта му је Молнар наредио да на један од оних
столова постави столицу, на коју је Пастор имао да седне.
Потом га је прекрио неким белим столњаком или чаршавом и тек након тога начинио онај муњевити покрет од којег се Пастор стропоштао на земљу попут још неоткривеног споменика ипак осуђеног на превремено рушење. Изгледало је као да се руши неки идол, некакво лажно божанство. Тотемски стуб Неправде.
Нешто што се шепурило у недостижним висинама, сада
се обрушило, и Молнар је још једном потврдио да је он истина и живот.
Био је то један од његова четири ударца песницом.

Други је, како сам већ поменуо, добио Чучавац, када га
је Молнар, на нама несхватљив начин, оптужио да саботира рад. „Ти си једно А“ – рекао је Молнар Чучавцу, док се
спуштао са бачве са које је Чучавац покушавао да одстрани плесан. – „Ти си једно велико, штампано А. А! А! А!
Чуч-чуч, ЧучавААААц!“
Али, Чучавац није послушао наредбу скривену у том
обраћању, тако да у следећем тренутку не да није чучао, него је лежао на земљи. А поред њега опружио се
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и Солар који је само желео да посведочи да Чучавац
није самовољно напустио своје радно место, да није
пре подне излазио у град и да није куповао цигарете у оној
трафици у улици Беле Куна, будући да он, као што се зна,
није пушач. Солар је, и пре него што је стигао све то да саопшти, већ лежао између цвајгелта из Шикфекута и плавог
порта из Горњег Таркоња, а из носа му се цедила нека густа, тамна течност. Душа, можда.
Каква је душа једног зеца? Највише подсећа на катран.
А како Солар не би остао тако удвоје са Чучавцем, међу
њих се, на државни глинени под, као трећи стрмоглавио и
Фредика Губин. Њега је Молнар стукао као Рује револуцију само због тога што је овај пришао Солару да га нешто
пита. Нисмо му видели лице, он је, наиме, од ударца пао
лицем на тло, али он се мицао или се барем трзао малчице.
У почетку смо посумњали да је Молнар нешто пречуо
или погрешно схватио. Фредика Кубин желео је да пита
Солара нешто у смислу зна ли кога обично Сабо бира за
неке послове, а Солар га није добро чуо, па је поновио питање у стилу: „Сабо бира... шта?“. Могуће да је то Молнар,
уз мало зле намере, разумео као „саботира“.
Одмах се, наравно, наметнуло питање: ко то тамо саботира?
Практиковање власти у основи значи то да ималац власти одлучује који ће субјект придружити већ постојећем
предикату.

Вероватно се и идеја подметања пожара у спаваони зачела из неког неспоразума. Чика Карољ, магационер од
кога смо узимали алате за рад, причао нам је о неком
сличном случају, мада је та сличност, признаћемо, прилично далека. Чика Карољ био је дебео човек од шездесетак година и ми смо од њега, благодарећи његовим приповедачким склоностима, дознали два детаља из његовог
живота.
Први је ситница, једва и вредна помена, која са подметањем пожара у спаваони нема практично никакве везе. Чика Карољ је после рата (али не баш одмах по његовом свршетку, него коју годину касније) радио у некој
државној ергели и пружао мању или већу помоћ у осемењавању. „Боље би било да преда мном нико не опсује
оном нашом „Дабогда ти коњ курац у дупе набио!“, пошто сам ја такав експерт за коњске курчеве да бих о њима читаву серију научнопопуларних предавања могао да
одржим!“ – уверавао нас је, а онда са шеретским смешком додао да је, када би наводио пастувов уд у кобилину усмину, и он сам добијао ерекцију, и то много снажнију и трајнију него у брачном кревету. А остало – рекао је са енигматичним изразом лица –, остало препушта
нашој машти.
А чика Карољ није се одмах после рата запослио у ергели само зато што је оних неколико година провео у затвору, и та околност судбински га је повезивала са Молнарем,
упркос томе што би Молнар у присуству старог магационера стиснутих усана ћутао и правио се као да читав дан
није ни гутљај вина попио. Нагледао се он таквих чика Кароља у бајбоку.
Чика Карољево лишавање слободе везује се за други мени познати детаљ из његове биографије, премда је он упор/48/
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но тврдио да није заслужио казну и да никада у животу није учинио ништа чега би требало да се стиди. Његова кривица – ако се тако нешто уопште може сматрати кривицом
– била је само у томе да је за време рата на територији
Украјине учествовао у спаљивању три појате са сеном.
Прво, он то није учинио сам, већ у друштву још неколицине људи. Друго, он је то учинио по наређењу својих
претпостављених.
Признајмо сад, руку на срце, да је у Другом светском
рату, је ли, уништено још штошта поред те три појате са сеном. И оног сена које се налазило у њима. И оног отпада
који је лежао на том сену.
Да, баш та ко, от па да. Људ ског от па да. Људ ског ђу брета. Све самог смећа од људи. Ако су то уопште и били
људи.
Тада сам упитао чика Кароља на кога то конкретно
мисли.
Чика Карољ се задовољно смешкао. Па да, ми смо још
сувише млади. Не можемо ми да знамо то. Другим речима,
они што су били у оне три појате сена, били су од оних, а
тада су већ ионако било мртви од тифуса. А ако којим случајем још и нису били мртви, били су већ толико малаксали да би сигурно помрли у року од два-три дана. Тако је то
са тифусом, бато мој. Гадна је то болештина. Добро, ајде,
нису баш сви били болесни, пошто су и здраве били затворили тамо заједно са тифусарима.
Из тог разлога је претходно требало закуцати даске на
врата од појате, а онда: „Потпали, синко, не жали шибице!“
А оне који су покушали да се измигоље кроз прозор стрељали су припадници јединице. Ето, такве су се ствари у то
време дешавале. Сурова су то времена била.
Толико сурова да је поводом тог случаја покренута чак
и истрага, и званични налаз гласио је да је неко унутра запалио цигару. Неки самртник, сигурно. Или мртвац. И да
се од тога запалила средња појата са сеном, па се пожар
проширио на другу, а онда је, када је ветар променио смер,
ватра захватила и трећу. А није кривица Мађарске краљевске војске што су они украјински сељаци из Колхоза у околини Житомира објекте газдинства тако начичкали један
до другог!
И не би ни било никаквих проблема. Али, нажалост,
појавила се неколицина преживелих. Из једне појате могло
се искобељати и позади, и те нисмо приметили, не на време, у сваком случају. Тако је после рата чика Карољ доспео
пред суд, а онда и у затвор.
Он, који се одувек, али одувек тако лепо према онима!
А капетан који је издао ту наредбу није ни кажњен, пошто је био довољно промућуран да одмах по окончању рата побегне у Аустрију!
Питао сам чика Кароља: је ли да је и он пуцао на оне
што су покушавали да се извуку кроз прозор? „Не знам“ –
одвратио је не трепнувши оком. – „Не сећам се.“
А онда се наједном узрујао. Нешто га је узрујало. Викао је.
„Мене су једном већ извели пред суд! Ја сам своју казну
већ одслужио! Не могу два пута одговарати за исто дело!“
У том тренутку пришао ми је Молнар и шчепао ме за
руку. „Мало превише питаш“ – просиктао је и, подигавши
горњу усну, показао секутиће, попут пса чувара који се
спрема да уједе. Прође ми кроз свест: овај има сад да ме
одалами. И то поштено.

Ипак, ништа од тога. Цео војни рок ниједном нисам
био у прилици да искусим Молнарову песницу, ниједном
ми кроз нос није шикнула зечија душа, она мешавина крви и слина налик на катран. Није ме ударио, пошто је још
неко од зечева који су чистили бачве поставио питање. Био
је то Пастор. Пастор, на чијем је лицу сијао белег од ватре,
жиг неправилног обличја. А питао га је следећу ствар: „Да
ли се тај случај догодио у околини Житомира? Да се можда
не зове то место Дорошич? Да то није можда Дорошич?“ –
„Не знам“ – одвратио је магационер. – „Не сећам се.“ Онда
се мало замислио. „Аха, чек, чек, сад ми је синуло“ – рекао
је. – „Могуће да је Дорошич. А може бити и да је Дрохобич.“
Потом је чика Ка рољ почео да при ча о Дро хо бичу.
Испричао је да је имао јед ног коле гу који се презивао
Дрохобич, у време када је радио у Жамбеку, у Пчелар ској Задрузи града Жамбека, где је Дрохобич био човек
за дужен за набавку си рови на. Дрохобич је све живо
умео да среди, чак и испоруку мотоцикала преко реда.
Он, чика Карољ, сваке би недеље одлазио са Дрохобичем
у Пешту и сваки пут када би им у сусрет ишла нека згодна и привлачна жена, Дрохобич никада не би пропуштао
да примети: „Мора да је и ова неком од укућана баш досадила!“
На крају се вратио на своју омиљену тему. Испричао
нам је како се у државној ергели за време осемењавања и
њему увек дизао курац, па је сваки пут једва чекао да се напокон закључа у нужник где би га онда – како се изразио,
„са ревношћу достојном много већих дела“ – темељито издркао. Биле су то најсрећније године његовог живота.

Касније сам сазнао да су и Пасторови родитељи преживели. У последњим месецима рата, када су мађарске власти
и различите државне институције самопрегорно радиле на
томе да из свакодневног живота одстране једну видно различиту групу својих држављана, они су остали живи стицајем случајних околности, захваљујући неким несавршеностима и већим или мањим неравнинама у организацији
догађаја. Рат су, додуше, преживели, али један каснији до-

гађај, саобраћајну незгоду нису: обоје су погинули на лицу
места. Пастор је тада имао четрнаест година и од тада је
бригу о њему водила тетка.
Пастор је деловао узнемирено, узрујано. Чинило се као
да му онај онај ватрени жиг пламти на лицу. Изгледао је
као да је у том тренутку нешто схватио!
Радно време је било већ истекло. Седели смо у кантини,
где нас је на столовима, као знак пажње, у литарским стакленим врчевима чекало вино бикова крв.
Пастор нам је тада саопштио да је он у том часу схватио
шта се то догодило с његовим дедом. Његов је деда био тамо у Украјини, и породица је једног лепог дана добила обавештење да је дотична особа погинула у близини Дорошича. И да се, у складу са законским прописима, не може сматрати ратним херојем. А њему је тад синуло да му деда јесте умро, али да није погинуо. Не, него је заједно са својим
сапатницима жив изгорео, пошто је јединица запалила појату са сеном у којој су се налазили. Не она јединица која се
дели у школама. И да се не може сматрати ратним херојем,
пошто га нису убили Совјети, него наши. Мађарски војници!
У том тренутку више се и није обраћао нама, већ искључиво Молнару. Био је сироче, никога није имао, само своје
мртве. Молнар је са сентименталношћу припитих људи загрлио Пастора и привукао га ка себи. Чак га је и по глави
погладио. „Ма, заборави то, немој се тиме бавити!“ – утешним тоном му је рекао. – „Ионако би већ умро од тада.“
Као да му је, са нијансом саучешћа у гласу, казао: „И ти ћеш
да умреш. Сви ћете умрети.“
„Разумеш ли ти то, друже Молнаре?“ – дрхтавим гласом
на ивици плача узвикнуо је Пастор. – „Мађарски војници
су то урадили! Домобрани! Овакви као ти и ја!“
Молнар је попио чашу бикове крви, па је попио још једну. Зачкиљио је очима.
„Овакви као ја, јесу“ – изустио је тихо, промишљено. –
„Такви као ти, такви нису.“
Тада му се, мислим, у глави зачела идеја о злочину, која
је подразумевала и то да ће га он испланирати и спровести
у дело, а да ће Пастор бити тај који ће испаштати.
Превод с мађарског и белешка Марко Чудић

Ласло Мартон (Márton László) рођен је у Будимпешти 1959. године. Значајан и веома плодан прозаиста, есејиста, књижевни преводилац и драмски писац. У свом историјском роману Истинита приповест о Јакову Вуншвицу (Jakob Wunschwitz igaz
története, 1994) покушао је да на постмодернистички начин преосмисли традиционално схваћени историјски роман. Његова свакако најзначајнија и најпревођенија
књига јесте кратки (такође у доброј мери историјски) роман Сеновита главна улица
(Árnyas főutca, 1999). Преводи списе са средњовековног немачког језика, а добар је
познавалац и и дела Мартина Лутера, те доцнијих великих немачких протестантских
егзегета. Прозу му одликују постмодернистичке алузије на друга књижевна дела, иронија и специфичан хумор. У најновијој књизи под насловом Л. М., убица (M. L., a gyilkos, 2012), која се састоји од три приповетке које се могу читати и као поглавља једног
романа, Мартон се понајвише приближио нечему што би се могло назвати аутобиографским приступом, нарочито у насловној приповеци о војничким данима, која између осталог говори о садомазохистичким односима надређености и потчињавања
у некадашњој Мађарској Народној Армији.
Превод романа Л. М., убица објавиће у октобру 2014. године издавачка кућа Лево крило из Београда.
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ПОГЛЕДИ
Горан Станковић

БОРХЕС И ЈА У ПОТРАЗИ ЗА
НОВОМ ДЕМОКРАТИЈОМ
У

чествујући у закучастом и депримирајућем друштвеном животу модерних времена, окружени преварама
појединаца и варкама колективитета, па онда још и пригњечени заокретом тих мрачних шрафова, Борхес и ја, заправо Борхес у својој причи „Вавилонска лутрија“ а ја читајући нареченог Борхеса, дођосмо до бити демократије и,
што нам беше већа жеља, до тога како заврнути тај свеопшти „вијак“, „шраф“ илити „завртањ“ и спасти себе и
друштво своје.
Та кратка кафкијада једна је од митотворачких прича
Аргентинца за кога Тонко Маројевић каже да „сажима сво
искуство човечанства“ и да је „читао за себе и све нас“. Борхес и Борислав Пекић - још је једна тајна књижевна веза
толико заплетена у „заокретима“ тзв. стварности, да би мото Пекићеве ненаписане „фарсе са играњем, певањем и пуцањем“, именоване као „Како забавити господина Мартина“ могао глатко послужити и као мото целог Бориног дела, иако у наизглед несличном „стварносном“ руху. Јер
„стварности“ и овде и тамо беху само халуцинације, тлапње, огледала.
С друге стране, сви добро знамо да све док можемо да
гледамо очи онога са којим се, на сав глас, или, пак, нечујно, потихо, расправљамо у себи, све до тада живимо у
демократији. Данашња њезина општа криза није тајна, није
чак ни потребно читати ауторитете и теоретичаре, сви
осећамо да нешто дебело не ваља. Ауторитети као што су
Хабермас, Дарендорф, Слотердик, Бодријар, Дерида, Жижек, како вам за кога воља – кристалишу се у здраворазумском пушачу цигара и испијачу вискија Винстону Черчилу, и његовој 50 година старој доскочици: „Најбољи аргумент против демократије је пет минута разговора са просечним гласачем“. А осим „просечног“, масовно друштво и
не зна за другог појединца, те тако, „нешто ми шапне у
срцу и знам“...
Борхесова „Вавилонска лутрија“ у крајњем следу сугерише утопијско-комунитарну политичку визију друштва. Један
човек може имати било коју улогу у друштву, о чему одлучује лутрија. Време, или „мандат“ те улоге је ограничено, не
постоји наслеђивање улога ни статуса. Утопијска прозна сањарија, фантастика, метафора, симбол, алегорија? Нешто
шесто? У прозном смислу – да, у политичком – далеко од лежерне прозодије. Сличне замисли се проналазе код Томаса
Мора или, пак, у бројним експерименталним утопијама разбацаним током 19. века, посебно у тадашњим империјалним
и граничним културама, британској и америчкој.
Ако сам Борхес каже да „Вавилонска лутрија“ није сасвим чиста од симболизма, проширимо ту симболичку не-
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чистоћу на реалну нечистоћу основног и неупитног демократског аксиома, да се чин избора односи на гласачев хабитат. Ако је чин свесне воље у тој мери неприкосновен и
исправан, одакле толике примедбе на мањкавости и неотпорности чина избора на манипулације, демагогију, медијска тровања, јавне преваре, трговања гласачким душама и калифорникације воље? Зар то лицемерје, да се гласач
најпре проглашава сувереним, а после чина гласања неспособним и превареним, не сведочи да је у борхесовски симболичком смислу тешко бити цар у свом селу, једнооки међу слепцима, пророк у комшилуку... Близина удаљава, па и
у реално политичком смислу.
Стога ћемо предложити свет у коме ћемо скинути то
бреме са нејаких плећа сваког појединца, у свету који је
одавно укинуо тог истог појединца, у истој сразмери и истом ритмиком којом га је, демонско-демократским вокабуларом, поставио на пиједестал свеколиког друштвеног и
политичког поретка. Сви знамо да је превелики терет бити одговоран за себе и свој хабитат, да се тај претешки терет свалио на нејака плећа у времену згомиланости.
Али нови гласачки поредак није сабља димискија која
уводи ред међу нејач, напротив. До појединца нам је итекако стало, ослобођеног од мрежа у којима се копрца. И те
како је потребно дати му нове одговорности, чистијег стања и трајања, исконске људске одговорности за властиту
расу. Не треба заборавити да је антрополoгија показала да
је људско дете једино младунче које ће понудити храну
другом бићу своје врсте.
Светска Вавилонска лутрија! Бирамо за друге, јер смо
бирани од других! Какав је то поклич за нови хуманизам!
Светском лутријом би се извукли парови држава, народа,
у некој вишој и даљој фази и мањих група, које би гласале
једне за друге, које би изабрале уместо оног другог! Сваки
народ сваке државе и сваке политичке заједнице може бити разрешитељ проблема и дародавац поретка, врхунски
арбитар и дух из боце за неког другог. Изабравши друге
међу другим за друге, не остварује ли се тиме савршено
антрополошко одређење Другим, као формативним параметрима властитог идентитета. Ти Други су нова, додата
вредност корпусу идеја и вредности људске цивилизације,
које смо на овакав начин обухватили собом, постајући коначно одговорни за тог Другог, за било ког Другог, кога
нам је донела светска изборна лутрија.
Конкретне користи су још и далеко многобројније. Нико не може више да се жали да су га преварили, јер је одговорност пренета на другог, случајем изабраног. А случај
поштујемо, зар не, јер у његовом присуству немамо избо-

ра. Други људи су нам увек јаснији, прозирнији, читљивији
од оних који нас окружују а замућених историјом, близином, прошлошћу и будућношћу, знањем и предрасудама...
И ми сами ћемо се лакше пробити кроз измаглице превара, маски, играња улога, културолошких клацкалица и сваколиког условљавања људи са којима живимо. Борхес би
се читавим својим животом, а и слепилом, сложио: близина замагљује, чини ствари нејасним. Из даљине ствари постају јасније. Висок човек у даљини, када га сагледамо из
близа, изненађујуће је обичан. Други људи су нам читљивији од оних на чије смо ликове навикли у тој мери да и не
примећујемо колико су нам постали мутни.
А још већа корист нас сачекује иза угла. Планетарна
одговорност за другог, братство са свим људима који зависе од нас у мери у којој и сами зависимо од њих! Ко
није осетио ту одговорност када је водио своје дете или
старог родитеља код лекара или у каквој сличној незгоди! Знамо колико људи могу да буду пожртвовани када
се осете одговорним за своје блиске. А даљина приближава, и нека то буде коначно преокретање, нови окрет
тог Хенри Џејмсовог завртња, који би нам свеопште и
незаустављиво разбијање људског друштва на честичне
масе уплашених, слабих и стерилних појединаца преокренуо у овога пута реално утопијско људско братство.
Ни то досада неразрешено, осим код Борхеса (и Кафке,
јер је и он ту негде у овом памфлету), то питање слободе
воље, с једне, и уређености и смислености света, с друге

стране. Али, то питање није баук-питање, чак и оно добија своје исходиште, пошто људе претвара у агенте судбине. Лично бих волео да земља која ће одговарати за нас
колико и српско друштво за њу буде Исланд, напросто
зато што ценим њихов слободарски и острвски дух. Не
бих имао ништа против ни Бутанаца, јер знају шта значи
заштита природе и културне традиције. Али, наше жеље
и треба да буду сићушне наспрам квантне неодређености
лутрије.
Будимо одговорни за друге, за планетарно друштво, у
истој мери у којој је борхесовско искуство тоталитета
друштва као тоталитета улога у њему значајно за појединца. Ево и те коначне комплементарности: Борхесова лутрија од безличног појединца ствара аутентичног и судбине
свесног човека, моја светска изборна лутрија од егоистичних и циничних друштва ствара планетарно људско братство.
Нисам се могао надати бољем друштву у трагању са коначном демократијом.
P. s. Овај текст је нехотични наставак есеја „Зашто нисам гласао“, објављеног у „Књижевном магазину“ број 37–38 из 2004. године. Док први део текста у књижевном и политичком смислу
брани и образлаже ауторову идиосинкразију према начелу „један
човек – један глас“ и једнаком праву гласа за све, овај, други део
првог текста, садржи реално-политички оквир за нови систем демократских избора, заснован подједнако на Борхесу, Кафки, Пекићу и тужној српској политичкој збиљи.
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Олга Токарчук

МЕДВЕДОВ ТРЕН
В

идела сам медведа – стајао је у реду испред трафике.
Би ло ми је та да све га не ко ли ко го ди на и ро ди те љи
су ме послали у продавницу у неку ситну набавку. Стеза ла сам но вац у ру ци све док ни сам сти гла до рас кр снице и тамо сам га угледала. Нико на њега није обра ћао нарочиту пажњу, а и он је изгледао прилично нормално – снажан, за главу виши од осталих чекача у реду,
смеђ, пропињао се на задње шапе, стрпљиво чекао свој
ред... Би ла сам то ли ко уз бу ђе на и по тре се на да сам се,
заборавивши на куповину, трком вратила кући да поднесем подробан извештај о томе шта сам видела. Дворана у којој су седели одрасли била је сива од дима – сигур но сам упа ла на не ки збор или кон фе рен ци ју. Они,
као и обично – веома заузети. „Не лажи“ – рекла је моја
ма ма, љу та и не за до вољ на. По др жа ли су је и та та и
остали. Неки су значајно погледали једни у друге и церекали се.
Уве че, ро ди те љи су по но во по кре ну ли пи та ње ме две да, а ја сам он да још не коли ко пу та де таљ но ра пор ти рала читаво зби ти је. Не са мо што ми ни су веро ва ли,
не го су на чи тав тај дога ђај гле да ли као на дидактички
и педагошки изгред. Уследило је мноштво питања и ваке ла о вр ли ни го во ре ња исти не и уоп ште, че сти то сти.
Са ужасом сам схватила да ме сумњиче за говорење неистине – да свесно хоћу да их обманем, разбијем опште
прихваће на наче ла кому ни ка ци је, под ри јем оп шти по ре дак. И већ су са ми поста ви ли дру ге хи потезе о до га ђа ју на пу ту до тра фи ке. Без даљ њег, ја до та мо ни сам
ни стигла, или сам заборавила шта треба да купим, пошла сам у дру гом прав цу и са да ко је шта из ми шља вам
док по ку ша вам да од вра тим па жњу од свог пре гре ше ња. „Кажи истину“ – говори ла је моја ма ма и ис тица ла
да се ла жи ма ко ри сте са мо сла би ћи и ку ка ви це. „За то
бу ди хра бра и ре ци ка ко је у ства ри би ло“ – тра жио је
мој отац.
Те ноћи нисам могла да спавам, осећала сам се напуштено и несхваћено; па све сам им тачно објаснила, али
се показало да је у једном трену те повести, у том чудном медведовом трену, језик некако омануо. Ја сам понављала своје, а они су упорно остајали при своме. Реци, како је у ствари било. Сматрали су да медвед, из неких разлога, уопште не долази у обзир. Био је немогућ.
От кри ће да мо ји ро ди те љи, да љу ди ко ји су ти нај ближи, могу да имају своје друге „заиста“ и друге „могућно“ за мене је био шок. Јер то је значило да нас раздваја велик, опасан и неједнозначан простор који сада
треба опрезно усагласити. Да имамо своје светове који
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се, додуше, на многим местима додирују, али на неким
другим немају никакве везе међу собом. Треба научити
шта је то што нам је заједничко, а шта то што остаје само моје, па је због тога – несаопштиво.
Много година касније, док сам радила с пацијентима „медведов трен“ често се враћао. Била су, на пример,
два брата која су о својим родитељима приповедала на
драматично другачији начин. Један је тврдио да је њихов отац тиранин, док је мајка – тиха и беспомоћна жртва. Други је држао да је отац био добар, простодушан
чо век, а мај ка не у рав но те же на не у ро ти чар ка. Обо ји ца
су говорила о истим људима и обојица су били сигурни
да говоре истину. То је имало и друге последице: први
је детињство оцењивао као несрећно, други – напротив,
као срећно.
Па и данас, када сам писац, то питање се понавља на
аутор ским су сре ти ма: „Го спо ђо Ол га, шта је исти на, а
шта измишљено у томе што сте написали?“
Ономе ко поставља питање на лицу је исписано уверење да је оно што је „право“ у некаквом „онтолошком“
смислу, боље од оног што је измишљено.
Увек имам про блем са од го во ром на та ква пи та ња,
моја памет није дихотомијска и, сем тога, узела је за миси ју да пра ти те че сто при вид не ду а ли зме и иг но ри ше
то ужасно примитивно питање шта постоји а шта не постоји.
Кад би смо се за ми сли ли над тим шта сма тра мо за
по сто је ће, по ка за ло би се да нам то пред ста вља сил ну
збр ку и да се ши ро ко раз ме ће мо реч ју „по сто ји“. По сто ји Ај фело ва кула, али и Ва вилон ска кула, Принцеза
на зр ну гра шка, прин це за Да ја на (иако је умр ла) и
принц Карл (ко ји је жив и до бро му је), по сто је мо ји
сно ви и тво је те ло (ма да ма ло о ње му знам). По сто је
емо ци је, бер за и скок кур се ва (ма да не раз у ме мо до
краја све узроке њиховог делања), постоје понуда и потра жња, ка пи тал, нер вни слом и син дром из га ра ња на
по слу, Ма до на и Бог. Да ли по сто је Хај зен бер го ве еле мен тар не че сти це? Ре ал ни бро је ви (а шта је с не ре ал ним?)? Кра љев ство Шам ба ла? Вир ту ел ни про стор? А
Ана Ка рењина? Ако је књижев ни лик из мишљен, да ли
је за жи вео или ни је? Да ли „би ти ре а лан зна чи иза зи вати утицај на стварност“, према томе је ли Гетеов Вертер постојао или није? Да ли су постојали доктор Џекил
и ми стер Хајд (и то дво стру ко!). А остр во Ро бин со на
Крусоа? И још: ко лики су били го дишњи при хо ди Ста ни сла ва Во кул ског? И у ко јој бан ци је др жао сво ју
уштеђевину?

Фи ло зо фи ја се сво је вре ме но бла го на кло но ба ви ла
тим темама. Данас их је готово сасвим одбацила. Аристотел у Метафизици вешто и сигурно описује читаво
брдо измишљених бића. А Плотин ствара прекрасну хијерархију бивствујућих ствари поређаних према „интензивности“, што указује на могућност некаквих ступњева по сто ја ња. Кант ко ри сти пој мо ве као што су „фак тичко постојање“ или „нужно постојање“, а приори и а
постериори постојање, а затим и чувено постојање само
по себи... Истодобно, постоји објективно, субјективно,
онирично, трансцендентално, духовно, будуће, прошло,
садашње, универзално, локално...
А нас од детињства школују у том очајнички дихотомичном раскораку: шта постоји и шта не постоји, шта је
реално и шта није реално, форматирају нам тако мозгове, пра ве од њих цен тре ди хо то мич ног ми шље ња ко ји
деле свет на равне части, који развезују гордијски чвор
компликоване и непроникнуте стварности.
Не при хва та мо ли жи вот пре у ка те го ри ја ма на ра тивне неголи историјске истине? Не стварамо ли несвесно властите индивидуалне митове према којима уређујемо искуство? Као такви – они не могу имати много тога заједничког са такозваном објективном стварношћу,
јер наша свест по својој природи није нешто само по себи, лишено повезаности, али јесте посредничка – путем
нервног система, запажања, емоција, искуства и коначно, језика. Исте ствари видимо, према томе, различито.
Ви ди мо дру га чи је и то по не кад би ва бол но. Чак и ако
прихватимо да постоји спољашњи, од нас независан, за
све заједнички (или за све исти) свет, онда га доживљавамо на различите начине. Друштвени живот, контакти
с дру ги ма, на у ка, ме ди ји и умет ност – то је по дроб но,
мукотрпно усаглашавање „истине“. Читаве епохе имају
своје „истине“ које се временом претварају у прах. Имају своје „истине“ и појединачна бића; нека од њих актуел на су чи тав жи вот, дру га под ле жу ве ри фи ка ци ја ма,
једној за другом.
Су бјек тив но осе ћа ње исти не увек је у спре зи са чи ном оце не. То је све стан вољ ни акт – кон ста ту јем да је
не што исти ни то, и сем то га, при хва там по сле ди це те
оце не. То је вр ста до бро вољ ног ис кра ја ња до жи вља ја
пре ма из ве сној му стри. То је нео п ход но уко ли ко тре ба да жи ви мо у све ту ко ји је спо знај но и етич ки за јед нички. И треба живети тако као да то, што смо констато ва ли за исти ни то, бу де без у слов но исти ни то, и без
гун ђа ња мо ра мо се бе да под јар ми мо свим по сле ди ца ма ко је из то га про ис ти чу. По што има мо свест о ре ла тив но сти, мо ра мо с пу ним ува жа ва њем да по шту је мо
исти не ко је смо, упр кос све му, при хва ти ли за оба ве зу ју ће.
Да нас, као од ра сла при зна јем: ни сам сла га ла он да
кад сам причала родитељима о медведу пред трафиком.
Ви де ла сам га. Ма да у исти мах по мир љи во до да јем:
сла га ла сам, јер ме две ди не сто је у ре до ви ма на две ма
шапама.
Не јадикујем одустајући од тог задивљујућег, бајковитог призора мог медведа. Најзад, зарад таквих доживљаја и постоји књижевност – чудно и силно место сред
многих индивидуалних истина.
С пољског превела Милица Маркић
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Соња Вишњић Жижовић

АИНУ – КОСМАТИ СТАРОСЕДЕОЦИ
ЈАПАНА – НАРОД КОЈИ НЕСТАЈЕ
А

ину је први народ који је населио данашња јапанска
острва. Припадника овог народа данас има на јужним
и источним обалама најсевернијег јапанског острва Хокаидо, делом на Сахалину, на најјужнијем делу полуострва
Камчатка и на Курилским острвима. У најстаријој јапанској хроници Кођики („Забелешке о стварима из прошлости“, 712) наводи се да је овај народ већ насељавао данашња
јапанска острва пре доласка Јапанаца, а по једној аину легенди – Јукар Упопо, ту су били 100.000 година пре Јапанаца. Аинуи који говоре искључиво аину језиком данас живе само у Јапану (на Хокаиду). „О њима се обично говори
као о Кавказоидима или Аустралоидима, на основу њихових црта лица, пуније браде и косматости. Међутим, у модерним студијама о генетици, изгледу скелета, антропометрици, итд, дошло се до закључка о њиховој чвршћој вези
са тунгушком, алтајском и нарочито уралском популацијом у Сибиру. “1 Процењује се да има око 25.000 чистокрвних Аинуа, мада је тај број можда и већи. Вековима су
их Јапанци потискивали на север, а доста њих је умрло и од
епидемије великих богиња. Мисионар који је 14 година
живео међу Аинуима на северу Јапана – отац Јован, каже
да имају ропски и утучени поглед: „Они су [Аинуи] били
освојени и разбијени под јапанском чизмом. Аинуи ми
причају како је сваки јапански званичник и припадник
војничке класе имао обичај да сваког Аинуа кога сретне натера да му се поклони – да клекне, постави руке на под, челом додирне земљу, а нос забоде у прљавштину. Ако
подјармљени Аину то не би учинио пред овим „узвишеним“ Јапанцем, глава би му била одсечена у трептају ока.
Због тога не чуди што Аинуи још увек имају тај ропски изглед. Никада се нису охрабривали да брину о себи (о свом
изгледу), а ако би се икада усудили да се заложе за своју отаџбину, своје жене и децу исход би био још разорнији ударац и продубљивање старе ране.“2
Реч „аину“ значи „човек“. Међутим, већ споменути
хришћански мисионар – отац Јован, истиче како су бројни
енглески и амерички писци употребљавали и реч „Аино“:
„Могли бисмо да приговоримо на наше изговарање имена
овог народа, пошто су га остали, који су писали о њему, називали Аино и Аинои. Аино је надимак који Јапанци увек
користе када говоре о овом народу. У стара времена, Јапанци су овим термином изражавали свој презир према њима,
а временом је термин прешао у општу употребу. Реч „Аино“ значи „полутан“ или „мелез“ и упућује на деградирајући јапански однос према овом народу, описујући порекло Аинуа од човека и пса. Стога, када неко користи реч
Аино, он заправо мисли, било свесно или несвесно, на „по/54/
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лутана“ или „мелеза – полузвер-полуљудско биће“. Овај
термин би требало избегавати. Наравно, енглеске писце не
треба кривити што користе термин Аино, пошто је до њих
дошао из друге руке – преко јапанског, а не директно од самог аину народа.“3
Овај цитат потврђује тешку историју народа кога су вековима потискивали и угњетавали прво Јапанци, а, потом

и Руси. Заправо, у почетку су (око 13. век) контакти између
Јапанаца и Аинуа били пријатељски и обе стране су се
сматрале равноправном у трговини. Занимљиво је да су
Јапанци Аинуима урадили нешто слично што су амерички
досељеници-колонизатори урадили Индијанцима – упознали их са алкохолом. О томе је писао и отац Јован, који
каже: „У стара времена Јапанци су трговали са Аинуима
разменом добара. Никада нису дозволили да Аинуи имају
новац, али када су од њих набављали коже, рибу, јелење
рогове, и остале ствари, Јапанци су им плаћали у алаткама
за покућство, обући и сакеу, или пиринчаном вину. Ако је
Аину радио било какав посао за јапанског званичника,
обично му се за рад плаћало у сакеу. Отуда мислим да је сасвим могуће да су Аинуи ово пиће назвали „званично млеко“ јер се од њих очекивало да живе од њега као да је у питању млеко или храна.“4 Временом су Јапанци почели да
доминирају у овом трговачком односу, па како су се померали на север и преузимали земљу Аинуа, потоњи су се, често без имало отпора, повлачили, иако је било и краћих ратова (1457, 1669. и 1789) у којима су Аинуи били поражени. У периоду Меиђи (1868–1912) јапанска политика је би-

ла усредсређена на асимилацију Аинуа, па им је било забрањено да користе сопствени језик, а терани су и да се баве земљорадњом на владином земљишту. Такође, јапанска
рибарска индустрија је користила Аинуе као полуропску
радну снагу. Острво Хокаидо било је познато као Езо (Језо)
или Езо-ћи за време претходног периода Едо (1600–1868), а
за време Меиђи обнове (1868) назив му је промењен у Хокаидо да би се јапански дух ујединио под вођством цара, те
да би се уклонили сви идентитети и аутономија различитих јапанских регија (тако се, рецимо, и острво Окинава
пре називало Рјукју). Пре потпуног потчињавања јапанским властима, Аинуима су управљали по тројица наследних поглавица у сваком селу, а земља је била подељена у
три области: Сару, Усу и Ишикари, над којима је контролу
држао Сару, иако односи међу становништвом нису били
блиски, а мешовити бракови су се избегавали. Поглавице
нису имале судских овлашћења, а о судбини злочинца одлучивало се на скупштинама свих сељана. У почетку је мешовитих бракова између Аинуа и Јапанаца било веома мало, али их је временом било све више, мада је много оних
који своје порекло крију, или га нису ни свесни, најчешће
због тога што су родитељи хтели да их заштите од расизма.
Због мешовитих бракова са Јапанцима, те сталне асимилицаије у доминантну културу, данас има мало аутентичних,
правих аину насеља. Многа „аутентична аину села“, која се
рекламирају на Хокаиду, заправо су туристичка атракција.
Сами Аинуи се разликују од Јапанаца и по изгледу, култури и језику. То су високи људи, велики број њих је плавоок, светлије су пути (мада препланула боја коже заправо
потиче од сунца пошто доста раде у пољу), космати су, а
мушкарци имају дуге косе и браде – мушкарци заправо након одређеног доба престају да се брију и пуштају дуге браде и бркове. И мушкарци и жене шишају косу са стране до
рамена, а која је позади изрезана у облику полумесеца. Жене се тетовирају – око усана, а некада и надлактице. Са тетовирањем ових „бркова“ на лицу почињало се када девојчица напуни 12 година. Тада је то једна тачка изнад горње усне, а остатак тетоваже правио се постепено – до 15.
године и спремности за брак. Традиционална аину одећа
се прави од коре бреста: „Главна одећа коју носе Аинуи је
дугачак одевни предмет који они зови attuš. Ова реч заправо једноставно значи „брестово влакно“ или „брестов конац“. И, као што ове речи казују, одело се прави од унутрашње коре бреста. Ова одела су веома крта када су сува,
али када су поквашена изузетно су јака. Кора бреста се
љушти са дрвећа у рано пролеће, баш када биљни сок почиње да тече узводно ка младим изданцима и новоформираним пупољцима. Када се узме довољно коре, односи се
кући и потапа у воду да омекша. Онда се вади из воде, одвајају се слојеви коре, од влакана се прави конац који се намотава у клупко за употребу. Конац за шивење се добија
жвакањем брестовог влакна док не постане округао и
чврст. Када се припреми сав конац, жене почињу са ткањем. Ова одећа је веома груба и тамнобраон боје. Они Аинуи који то могу себи да приуште више воле да носе јапанску одећу.“5 Занимљиво је да оба пола воле да носе минђуше, које су се некада правиле од винове лозе. Ипак, жене
посебно воле украсе и накит па су често биле жртве преваре јапанских путујућих трговаца: „Аину жене су веома детињасте у својој љубави према украсима који наликују
на играчке, а неки лукави јапански путујући трговац
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искористио је ову слабост и добро зарадио. На пример, минђуше направљене од белог метала, али назване сребрним, и које коштају шест пенија у Хакодатеу, продате су Аину жени за шест шилинга; а прстење које се продаје за шилинг у Хакодатеу у Пираторију је 12 шилинга.
Ако купац нема довољно новца, трговац почиње да се цењка. Коначно, на стратсвени захтев купца, трговац се удостојава да као наплату узме коже или рибу. У том случају,
две или три лисичје коже или јелења кожа одлази на пар
металних минђуша!“6 Жене воле да носе и огрлице, под
називом рекутунпе – дугачке, танке платнене траке са металним привеском. Носе и дугачке огрлице (које досежу до
груди) под називом тамасаи или шитоки, које су се углавном правиле од стаклених перли.
Пошто су Аинуи ловачко-сакупљачки, али и земљораднички народ, исхрана им се састоји од меса медведа,
лисице, јелена, вука, јазавца, вола или коња, рибе (посебно пастрмке и лососа), птица, али и проса, поврћа, разног
биља и јестивог корења. За разлику од Јапанаца, никада
не једу сирово месо или рибу. Мушкарци су се претежно
бавили ловом и риболовом. За лов су користили једноставан лук и стреле, а за риболов у рекама, језерима и мору
користили су чамце од издубљеног дебла. Лососе су ловили копљима, а друге врсте риба – мрежама. Жене су се бавиле сакупљањем дивљег воћа, ораха, јестивог биља и корења.
Аину село се називало котан, а градило се у речним басенима и обалама мора где је храна увек била доступна, посебно у басенима река којима је лосос пливао узводно.
Просечан број породица у селу је био од 4 до 7, а ретко више од 10. Традиционална станишта су им колибе (цисе)
обложене трском, које се састоје од једне просторије у
чијем је средишту огњиште. Колиба нема димњака него
једну рупу у крову, а постоји само један прозор на источној страни и двоја врата. Седело се на поду, кревети су били од дасака; мушкарци су користили штапиће за јело, а
жене дрвене кашике. Иза куће налазила се мала колиба на
стубовима, прекривена сламом, а у којој се чувала сушена
риба и друге намирнице.
Аинуи су следбеници анимизма – верују да све природне ствари у себи имају камуи (божански дух). Постоји
хијерархија камуија, а најважнији су богиња ватре, затим
божанство медведа, божанства планина, мора и свега
осталог. Немају званичних свештеника, већ сеоски поглавица води све потребне верске церемоније које се своде
на понуду у пиринчаном вину, молитвама и понуди
изрезбарених штапова од врбе – инао. Више ових штапова од врбе забодених у земљу назива се нуса, и на њих се
постављају лобање убијених животиња. Аинуи се пре јела
захваљују боговима, а молитве им се упућују и за време
пожара и болести. Занимљиво је да управо због тога мала деца до треће године носе старе, изношене ствари јер
се верује да се на тај начин штите од болести пошто се богови болести и демони гнушају прљавих и старих ствари.
Такође, Аинуи верују да је дух човека бесмртан и да ће,
правилним и честитим животом, човек бити награђен у
загробном животу уздизањем у Земљу богова. Неки од
њих су прихватили хришћанство, што потврђује и отац
Јован, који је крајем 19. века проповедао међу њима, а део
њих је прихватио и православно хришћанство од Руске
православне цркве. У току године, Аинуи су изводили
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бројне верске церемоније, а неке од најважнијих међу њима су враћање духова кући; церемонија за претке; церемонија за завршетак градње куће (заправо, за усељење)...
Најзначајнија и најчешћа међу овим церемонијама је церемонија слања духова којом се угошћавају духови богова, који су се прерушили у животиње, биљке и друге предмете а који су тако сишли у човеков свет обезбеђујући му
храну и ствари за свекодневне потребе. Од неколико
врста ове церемоније најзначајнија је иоманте – враћање
духа младучента медведа. Дух (жртвованог) медведа заправо треба да пренесе поруке духовима предака. Церемонија се изводи између јануара и фебруара, када се лови
младунче медведа (старо годину или две дана) пошто је у
хибернацији, и враћа се божанском свету понудом величанствене гозбе. Ипак, почетком 20. века Аинуе је јапанска влада присилила да уче јапански језик, захтевала од
њих да усвоје јапанска имена и званично им забранила
верске обреде који су укључивали приношење животињске жртве, као и обичај да се жене тетовирају.
Што се тиче образовања, Аинуи нису имали писмо, па
су се све приче, легенде и поуке преносиле усменим путем,
с генерације на генерацију. Никада нису имали званичне
школе и учитеље, већ су мушкарци преузимали образовање дечака, а жене су бринуле о образовању девојчица:
„Дечаци се уче риболову и лову; да праве лукове, стреле и
замке; да намаме јелена и да предвиде време по небу. Тек
кад одрасту уче се да праве отров за убијање животиња, а
и тада се само неколицини открива та тајна.“7 У овај отров
(сурку) Аинуи су умакали врхове стрела и копља, а добијао
се из корена и стабљике биљке једић. Рецепт за прављење
овог отрова је била породична тајна, а разликовао се од породице до породице. Да би се појачало дејство отрова, отров биљке једић се мешао са дуваном и неким другим састојцима.
Пошто нису имали писмо, Аинуи су били мајстори
усменог предања, приповедајући приче, легенде, искуства, моралне поуке... Јукар су епске приче или приче о
херојима. Херој ових прича је обично дечак-сироче, а
приповедач седи код ватре и читаве ноћи прича догодовштине овог дечака. У неким причама хероји су људи,
а у другим богови чија је појава слична човеку. Усмена
аину књижевност укључује и уепекер – старе приче. Иако се уепекер преводи као „прича“, оне нису измишљене, већ описују стваран догађај људи који су живели у
стара времена. Приповедање на скуповима је могло да
траје и по неколико сати, или чак неколико дана. Будући
да се данас процењује да има мање од 100 говорника
аутентичног аину језика, остаје нада да ће они и даље наставити да преносе своје легенде и приче, своју занимљиву традицију, обичаје и културу и на тај начин сачувати од заборава богато културно наслеђе најстаријег
народа Јапана.
1 Гизо Осами, Уепекере из области Ћитосе – збирка старих прича народа Аину, Публикум, Сомбор, 2002, стр. 7.
2 Reverent John Batchelor, The Ainu of Japan, The Religious Tract Society, Лондон, 1892, стр. 25, 26.
3 Исто, стр. 16.
4 Исто, стр. 29, 30.
5 Исто, стр. 45.
6 Исто, стр. 49.
7 Исто, стр. 109.

ПРОЗА
Лаза Лазић

ПУТНИК ЈЕ УСНУО
Ч

овек је путовао пешице. По милом дану, пуном благог
сунашца, ишао је кроз поља, шуме, преко ливада, по
пашњацима, стазама кроз лугове и поред речица. Кад се
уморио, застао је код извора и напио се воде. Затим је легао у сенку великог храста. Заспао је и није се више пробудио. О, смрти! Ти немаш срца и не знаш шта је милост. Па
ипак, за часак ми се учини, маколико да је то грешна мисао, да би понекад било умесно, кад би само било могуће,
да те умрли загрли са захвалношћу.

О ПАТЊИ
Понекад, патња узима изразити вид смушености, као
ноћна мòра, страшно сновиђење. Неки невидљив зид нас
окружује и заробљава: спавање, тмуша, маја... Када би се
човечанство пробудило, остала би патња само као последица стварности, било би далеко лакше.
СТАРЦИ
Израз отсутности старцима често даје не то што су све
заборавили, не, него то што су све разумели!
САМОЉУБЉЕ
Самољубив, славохлепан и неословљив тип носи на
врату три терета. Први је што се такав човек свом снагом
упире да своје убеђење o томе како он све може и све зна, и
уверење да је бољи од других, пренесе и на друге, у борби
да се по сваку цену пробије до званичног признања и славе.
Други терет, пошто је реч о отимачини, и пошто се жеље
частохлепца често остварују, јесте његова бојазан да ће му
други стечену славу отети, замрачити, и заборавити га: његов стални напор да је сачува, потврђује и обнавља! И трећи, најогавнији и најтежи терет јесте несрећникова страсна
и сулуда борба против свих других око себе за које он држи
да су ступили на пут славе, дакле ометање свих оних који у
њему бýде и распаљују његову болесну завист.
НЕБО
У равници хоризонт је увек далеко. Свет видиш у равни,
чак и ако лежиш на земљи. Као дете често сам лежећи на леђима у пољу посматрао небо. Можда сам већ онда наслутио да
небо обухвата све. Људи живе на танком слоју земље, или плове водом, која је такође равна. Али небо је око свега, и ноћу и
дању, и не знаш кад је лепше и дубље: дању са својим плавилом или облацима који лагано мењају своје беле и црне облике, јутром и вечером са својим лирским и драматичним бојама, ноћу са својим неописиво красним звездама и њиховим

прахом, с падалицама и распознатљивим сазвежђима... Небо
је надмоћно над свим што постоји, пошто оно обухвата сав
овај мој велики свет својим милосним загрљајем; сигурно је,
онда, да ни смисао не долази од дрвећа, од жита и цвећа који
су плод Сунца, од вода чије је порекло киша, од стена које су
окамењени прах уобличен ветром, од кућа и торњева које је
саградила смртна људска рука, не, смисао не извире са земље...
Земља је само прелепо дете бескраја, смисао, који се управо ево
сада уткива у моју мисао, допире непосредно са овог неба у које гледам усхићен, окружен травом, цветовима водопије и зуком дивљих пчела, уздрхтао, замишљен, потресен и добар...

ОКРУТНОСТ
Окрутни људи представљају негатив хумане природе,
первертованост дате, нормалне људске вредности, извргнуће божје намере. Окрутни људи су исповрнута бића, јер је
окрутност међу људима апсолутно непотребна, чак и у животињском свету, међу зверовима, она је безлична, само инстинктивна... Када би неко од људи ишао на рукама, млатио
неконтролисано ногама по ваздуху и цичао уместо да говори, сви би га сматрали за чудовиште, болесника; окрутног
човека ипак третирамо као људско створење, додуше девијантно, чак га и бранимо и настојимо да га оправдамо, ако
којим случајем допре пред суд због својих преступа и злочина... Није нека нарочита хуманост људску звер сматрати за
човека... Требало би пре свега имати на уму жртве окрутних
људи, жртве насиља, безобзирности, неосетљивости и суровости и најпре жртвама поклонити пажњу, пружити помоћ,
утеху, сатисфакцију и правду, док је људе монструме нужно,
што пре, и то без икаквог фразирања, удаљити из друштва и
подложити лечењу у одговарајућим установама.
КЊИЖЕВНОСТ
Књижевност, осим књиге и читаоца, све друге своје манифестације, све своје углавном излишне облике и пропратне појаве, промоције и организације, друштвена пренемагања и изразе симпатија, рекламу, чак донекле и књижевну критику и
васпитне педагошке филтере – који њен лош исцедак намећу –
треба, заправо, сасвим да одбаци. То је бар став писца, против
чије се воље и намере све ове медвеђе услуге њој у друштву догађају, разгранавају и примењују. Књижевност је уметност, респектабилно дело. Сва његова презентација, етаблизација,
углавном увредљива, морала би се с крајњом осетљивошћу свести на што пристојнију меру. Новац, отимање за славу и моћ,
политику, оно што је већ данас и по књижевност потпуно пресудно, најпре би требало, с индигнацијом, у свем светском
мутљагу око књижевности, демаскирати и одстранити.
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.154–157
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ЧИТАЊА
Иван Радосављевић

УЖИВАНЦИЈА!
Владислава Војновић, Козје
уши, Дерета, Београд, 2013.

„Не могу да верујем, коначно једна нормална наша књига!“, рече ми
одушевљено једна читатељка Козјих
ушију, и тачно знам шта је мислила:
ведра, забавна, паметна, духовита, занимљива домаћа књига. Па добро,
можда ће неко запитати, а зашто „коначно“? Зар недостаје у нашој савременој књижевности добрих, па и одличних књига? Зар „добро“ није
„нормално“? Ама јесте, не кажем...
има добрих књига на избор. Али некако су, брате, много озбиљне, што
рече Маријана Штефици. Није томе
чудити се: с једне стране, писци не
живе у вакууму, имају потребу да реагују на савременост, природно се
преливају у литературу крајње озбиљне ствари – трагедије, злочини, људска гнусоба и свакојаке невоље својствене историјској стварности и овдашњој свакодневици. С друге стране,
као ни остали људи, не могу ни писци
да умакну свом темпераменту, а ту су
још и књижевне предилекције, склоности и аспирације. Напросто, висока, озбиљна литература најчешће се
бави тешким, озбиљним темама на
уметнички, озбиљан начин. Па шта,
онда, јесу ли Козје уши неозбиљна литература? Или је можда Владислава
Војновић хумористичка списатељица? Ама не, не... јој, никако да објасним. Озбиљан је ово роман, итекако;
али је Владислава Војновић ауторка
која има жеље и способности да се
побрине за читаочеву уживанцију.
Мислите, за читалачко уживање,
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опет неко пита. Па, не баш; није исто.
Уживање упућеног читаоца у врхунским књижевним делима је једна
ствар. Тако уживамо у Прусту, Кафки, Прољећима Ивана Галеба, у Проклетој авлији, Повратку Филипа Латиновића, Достојевском, сами изаберите пример. А уживанција, то је нешто мало другачије, можда додатно.
Рецимо, кад читамо Тристрама Шендија, или Швејка, или баш Штефицу
Цвек. Кад осетимо да је књижевност,
поред осталог, игра. То је, ваљда, то: у
Козјим ушима Владислава Војновић
мајсторски се игра.
Мајсторија те игривости огледа се
у томе што материјал којим оперише,
заправо, игри уопште не погодује. У
овој књизи, наиме, тематизовани су
сиромаштво, убиство, силовање,
постјугословенски ратови и потрага
за ратним злочинцима, породично
злостављање, киднаповање, алкохолизам. Чујем већ примедбу: па зар није фриволно шалити се таквим стварима? Свакако би могло да буде, али
књижевна игра о којој говорим није
нимало неозбиљна нити шаљива. У
њеној основи стоји иронија, која је у
читаву књигу уткана промишљено и
доследно. Носилац ироније је приповедни глас, односно лик саме ауторке,
који повремено чак директно ступа у
наративни свет Козјих ушију, а читаоцу се углавном обраћа с маргина тог
света, у току самог чина његовог уобличавања.
Иронија је незлобива, тек помало
пецкава и свеобухватна: усмерена је
како према лику ауторке и њеном креативном процесу, тако и према ликовима који учествују у радњи романа,
па коначно и према читаоцу. Лик списатељице истура у први план сопствени стваралачки чин и читалачко искуство, чак и свој књижевно-родни
идентитет, коментарише их и доводи
у питање: како би ову причу уобличили Мики Спилејн или Грејем Грин?
Како би то написао неко ко није женско? Ко би боље угодио читаоцу?
Како волите да почне роман? [...]
Спилејн је из 1947, Грин из 1951. А ја?
Буд је шездесетак година од њих до
мене, туд сам и женско. [...]
Требало би да наставим својим путем: сентиментално и уско женско писмо од којег је сваки мушкарац бољи
чак и кад се не бави писањем, што би
рекао онај нобеловац Најпол. Али зар
мене такав тип икако обавезује? Оба-
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везујеш ме једино ти, драги читаоче!
(стр. 8, 9)
Ту самозадату обавезу према читаоцу наша ауторка поштује доследно,
сервирајући му и крај који не квари
уживанцију, јер зашто не би био хепиенд? Разуме се, и тај крај сервиран је с
истом благонаклоном, насмешеном
иронијом, јер читалац, баш као и
ауторкин лик, добро знају да би у некој стварнијој стварности догађаји из
ове књиге највероватније текли и завршили се на сасвим другачије начине, али шта с тим? Списатељица је
слободна да своју причу окрене како
год јој се прохте:
Како волите да се роман заврши?
[...] Они моји са почетка, и Мики Спилејн [...] и Грејем Грин [...] завршавају
патетично и иронично. А ја? Шта ћу
ја, више од пола века после њих, у
овом сасвим измењеном свету, овако
из другог рода и трећег лица? Друго
ми не преостаје него доследност.
Та доследност односи се на приповест о баки Стојанки, која је као студентиња непланирано затруднела, па
се вратила на село и удала, показаће се
– врло несрећно, а у тренутку кад почиње радња романа саставља крај с
крајем чувајући двоје унучади у рушевној кући, две козе у штали, и присећа се савета које је својевремено добијала од своје баке, на којима је засновала сопствену животну мудрост,
која је, истина, пристигла прекасно да
би јој била од превелике практичне
користи. Али Стојанка је жилава и
пргава, те чврсто држи место у средишту приче и осваја све читалачке симпатије, док се нижу актуалне перипетије и постепено откривају формативни детаљи из њене прошлости, а крај
приче се ближи. Но, симпатије такође
захтевају доследност: пошто је експлицирала алтернативе, списатељица
за своју и нашу хероину наочиглед
свих бира бајковити завршетак. Јер
довољно је муке и невоље свуда око
нас, заслужила је мало среће и мучена
јунакиња књиге, заслужио је, што да
не, и читалац, па зашто ауторка не би
дала сваком по заслузи, можда и мало
преко, кад већ све зависи искључиво
од ње – а немојмо се претварати да то
не знамо, јер својевољно смо прихватили правила њене игре.
Него, рекосте ли малочас – стварнијој стварности, стиже ми ново питање. Зар је стварност Козјих ушију
недовољно реалистична, неуверљива?

Хм, на први поглед, можда ту има нешто? Колико је вероватно да једна сеоска бака мирно отпутује у ратну зону, завара две војске, пређе линију
фронта, ликвидира ратног заробљеника, и врати се кући као голубица?
Бака ли је, Џејмс Бонд ли је? Зар се,
даље, ратни злочинци стварно хватају
у замке за медведе и чувају у свињцима? Зар се...? Погрешна, погрешна питања! Стварност приповедног света
овог романа управо је таква, разиграно нагнута на једну страну, па не само
што је вероватно и реалистично, него
је просто нужно да козе говоре, и то
разборито, да сумњивци падају у замке за медведе, да трудним госпођицама на београдским улицама марамице
господски пружају Пекићеви ликови,
и да бака Стојанка истовремено буде
Џејмс Бонд и femme fatale у ружичастим најкама – довољно је харизматична за то. Особена, промишљено
конструисана нагнутост романескне
реалности један је од најважнијих, и
најдопадљивијих елемената књижевне игре на којој Владислава Војновић
темељи Козје уши. Та игра није нимало неозбиљна; напротив, озбиљна је
колико и књижевност сама.

Драгана В. Тодоресков

ПСИХОНАУТИКА
НА МУШКО-ЖЕНСКИ НАЧИН
Звонко Карановић, Кавези,
ЛОМ, Београд, 2013.
Do you wanna play with fire, little boy?
Tween Peaks
Задатак му је био да „има визије”, забележи их и с времена на време пошаље онима које
то уопште не занима.

Од песничке књиге Сребрни сурфер (1991) Звонко Карановић мисли и
пева ентропију, отпор, бестијализацију свакодневнице и њено пренебрегавање кроз различите видове интроспекције, уводећи дозирано али и градирано фантастички дискурс. Активистичка у почетку, чак отворено ангажована, са јаком друштвено-критичком нотом и повишеним тоном
спрам срамотне огољености малог бића, немоћног да се одупре вихору ра-

това, санкција, друштвене беде и моралног посртања, те сиве и суморне
атмосфере која једино води у порицање и самопорицање, што се највише
испољило у збиркама Extravaganza,
Мама меланхолија, Свлачење и Тамна
магистрала, али и у романескној трилогији Дневник дезертера, лирика о
којој је реч била је брутална и реска,
дрска; била је то побуна мислећег бића, али оног које одбија да одрасте, да
се социјализује. Говорећи о наведеним збиркама, рекла бих да је то била
драма инфантилизујућег субјекта који
је готово с гнушањем одбио улогу посредника између богова и људи, како
се поезија традиционално тумачила,
па и дан данас тумачи: напротив,
спреман да се наруга постојећим
обрасцима певања, да их травестира и
пародира, такорећи контаминира
уношењем садржаја других уметности
(филма, стрипа, музике…), које им
чак претпоставља, постао је остао и у
формалном и садржинском смислу
доследан себи, полажући веру само у
вредности које је промовисала битничка, хипермодерна поезија, односно, верујући у њену мисију. Лирски
субјекат ових текстова, ако не и њихов протагониста мења изразе лица,
бивајући час махнито заљубљен и опчињен женским телом, страстима и
пороцима, а час депресивно усамљен
и замишљен. Но, у сваком случају, Карановић је на такав начин однеговао
лични, искошени поглед на techne, поглед у којем се чита сва нежност хиперсензитивног бића, које поезију,
музику, најпосле рокенрол, заиста живи. Стога ми је прихватљива реченица
Флавија Ригоната који у поговору за
сабране песме Box set пише да „као песник изразите урбане осећајности, који је стварао под утицајем поп-култу-

ре, бит-поезије и новог немачког субјективизма, лако се нашао на супротној страни од доминантне владајуће
поетске матрице националне књижевности, и то је свакако био разлог његове скрајнутости од главних токова.“
Док се у претходним песничким
књигама (Blitzkrieg, Сребрни сурфер,
Мама меланхолија, Extravaganza, Тамна магистрала, Свлачење) фокусирао
на истраживање пустиња свакодневице, на „четири зида и град”/ то је једино што имам“ (Психоделично крзно),
бивајући доктор који „саопштавам лоше вести и имам превише посла“
(Тамна магистрала из истоимене
збирке), остављајући будућност да
„чека на слепом колосеку“ (Велики
умор), наговештавајући само каткад
могућност заснивања паралелене ониричке реланости, стидљиво испитујући њене границе, у последње две
збирке песама Месечари на излету
(2012) и Кавези (2013), Звонко Карановић се пресвлачи у одећу хорор и
психо-трилер протагонисте, јунака
који се, игром случаја или властитом
кривицом, затиче у просторима заумља, ходајући по њима са више или
мање опреза. Нарочито је, поред других филмских и иних цитата, упечатљива кореспонденција са филмографијом Дејвида Линча, у којој је наднаравно само још један, нимало зачуђујући, паралелни облик егзистенције, у
којој се човек доима као неистражено
пространство, бића које, попут Лиланда Палмера, пожртвованог оца, успешног адвоката и угледног грађанина Tween Peaks-а, искорачује из себе и
улази у тело звери и серијског убице
Боба. Тај и такав сомнабулизам биће
дијагноза песничког субјекта, оног опседнутог и запоседнутог ума каквим
се субјекат жели приказати у наведеним збиркама. И док су Месечари (са
поднансловом песме у прози) доследно опевани у трећем лицу једнине, у
мушком роду, потврђујући свој маскулинитет илустрацијом мушкарца на
корицама књиге, Кавези су места у којима бораве јунаци краћих, жанровски недефинисаних, текстова, а који
би, опет, могли бити продукти ума
Птицолике и Жицоликог, јунака оквирних прича које су, опет, својеврсни вид њиховог заједничког сна. На
корицама Кавеза је жена, а од положаја у који поставимо наведене две
књиге зависи да ли ће се младић и девојка затамњених лица посматрати,
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или пак стајати леђима окренути један
другом. Не заборавимо пса чувара који, зависно од позиције књига, стоји
између овог пара, или иза мушкарчевих леђа. Да ли се њему пушта диско
музика из приче „Плаже“? Могућности читања су вишеструке, ако бисмо
кренули од корица, а графичко-ликовни депозит ранијег песничарења
Звонка Карановића јесте покриће дивергентних праваца тумачења.
Наиме, психоделичне слике, визије и наднаравна искуства о којима Карановић пише у овим збиркама, доимају се с једне стране, што потврђују
нарочито раније књиге, као последице искустава конзумирања разних
опијата или тек стања сна; међутим,
много је чешћи искорак у чудесно, логиком необјашњиво подручје, у којем
опет влада кафкијански поредак ствари и које би, како једна прозаида вели
„требало да су истините“. У овим догађајима, често тек казусима – који радије остављају проблем отвореним,
признајући да је решење случаја немогућно и неодгонетљиво – убиство, крв
и рањавање, различити облици насиља и др. остају само радње, догађаји
који претходе неким крајње безазленим збивањима или се на њих надовезују, а кошмари и јава преплићу се у
уској зони необјашњивог или се доживљено рекуперише изненадним
пресвалачењем у други жанр:
„Кроз отворена врата ушетала је
мачка и скочила на кревет. /Потом је
на кревет скочио и пас, и чучнуо поред мачке. /Он уопште није имао ни
пса, ни мачку. /А није имао ни децу./
Избезумљен, гледао је у девојчицу коврџаве плаве косе која је стајала поред кревета./ Држала је картон на којем је писало: Добро дошао!/ Само да
нисам у неком азијском хорору, помислио је ужаснут./ Није имао храбрости да укључи стону ламу.“ („Ударац за ударцем“).
Пратећи дијалог који Кавези развијају са Месечарима, примећујем да
се жанровнска хибридност сада развија и у смеру драме. Затим, долази до
сложеније, мушко-женске позиције, у
којој се Птицолика и Жицолики доимају као пројектанти својих визија на
збитија свих носиоца радњи у Кавезима. Прецизније, свих заточеника властитих кавеза начињених предрасудама, спутавањима, конвенцијама, сујеверјима, несугласицама. Опседнут
психонаутичком поетиком, као верти/60/

калом соственог израза, али и тражењем адекватног облика кроз који ће
његов крхки профил бити манифествован, она подвојеност која чини да
се субјекат прозаиде „Књижевност и
насиље“ згране над властитим ликом
у огледалу, над оним Бобом који чучи
и пали ватру у тата-Палмеру, аутор
Кавеза стиже и да се цинично насмеје
сумраку идола, религија и нада, у којима је иронија једини бег од предаје у
руке песимизма и патетике, а цизелирани, углачани црни хумор везивно
ткиво које држи целину компактном.
То, коначно, омогућује да се Кавези
читају и као збирка краћих наративних записа, али и, с обзиром на
оквирну, воајерску, контролишућеманипулативну позицију наратора
Жицоликог и нараторке Птицолике,
те на лајтмотиве – нарочито рефрен
Циљ који се, у различитим варијацијама понавља четири пута – и као роман о току њихових (под)свести на
филмској траци, о пројекцији њихових страхова и њиховој, тек на самом
крају испољеној бризи за људе, која се,
у контексту наречене базичне иронијске позиције, доима као излишна: „А
тренутак пре мислили су да су вечити
Бескрајни…, каже Птицолика./ Да, да,
увек је тако с људима, каже Жицолики и гаси монитор.”
Ко су, дакле, мушки и женски протагонисти ситуирани у Берлину, или
на небу над Берлином (јер, не заборавимо, филмографска прототекстуалност Звонка Карановића није сводљива само на линчовску путању)? Нису
ли они заправо два пола исте судбине,
два фатума, коначно, два пола једног
андрогиног тела? Нису ли они заправо јемци те лажне бриге богова за људе, оппсенари и дезилузионисти којима је циљ да људима одузму све, изузев наде: „Превише је меса, зуба, костију, које мора да савлада. Превише
њих чека” (Пролог (Облаци, диско
играчи)).
Тако јунаци ових жанровски неодредљивих текстова, ових визија, у исти мах бивају они који лове и они који
су, запретени властитим очајем, и сами уловљени, смештени у кавезе, женарнике и мужарнике, у којима се зло
доима као категорија нужности постављају, реферирају на озбиљна питања
савременог човечанства. Оно универзално а деструктивно, она паклена поморанџа, онај свет свих пошасти и демона, који вреба у сваком од нас, то је
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оно што читаоца не оставља равнодушним, што савремену критику (ако се
таква још може сматрати меродавном
у царству буразерологије какву живимо), јесте отворено питање које поезија Звонка Карановића поставља пред
нас. Било да се крећемо путевима јунакиње Догвила и узвраћамо бол, било да, попут јунакиње филма Кроз таласе, одаберемо жртву, порука је недвосмислена: зло је у човеку, а не у
његовом ближњем. Књига, или, ако
Вам драго, књиге, песника који је у
свом стваралачком зениту управо
осветлио (или помрачио) наше нутрине и те како има капацитете у сугестивности, снази речи, осебујном но
убедљивом схватању савременог поретка, али пре свега у иронији према
болу и патњи. Зато је овакав след стихова и прозе, овакав мар за пут човечанства неопходан не само српској
већ, без претеривања, и светској поезији са којом Карановић елоквентно
разговара и полемише и у чије токове
може унети нове лирско-епске вредности.

Весна Тријић

ПРЕОБРАЖАЈ
Никола Маловић, Једро наде,
Лагуна, Београд, 2014.

Читалац се пред овим романом налази као пред ребусом: у његовој тематској основи се налазе конкретне
друштвено-политичке прилике које,
алегорично прерушене, обавезују да
буду правилно „дешифроване“. То је,
међутим, проблем с којим се суочава
једино примарна публика; за будуће
генерације, неосетљиве према данаш-

њим актуелностима, његова прича ће
бити преплет продужених метафора
којима се задире у метафизичке законе идентитетских криза, у свим временима.
Пошто је дошао у Пераст, постојбину својих предака, јунак и приповедач романа, Никола Смекија,
буквално и до краја доследно раздваја
нивое стварности: на једној страни је
остао његов приватни живот који се
развија у духу авантуре и романсе, а
на другој пословни и политички контакти стилизовани помоћу религиозне симболике и апокалиптичних визија. Али, није само наративна оптика
удвојена: готово сваки елемент романескне структуре, од ликова до сцена
или чак одређених реченица има свој
антиномијски парњак с којим је у односу нерешиве напетости. То систематски отежава читање, чинећи га донекле и шизофреним, јер су могуће
интерпретације текста кохерентне
једино у сегментима.
Сам наративни поступак је испрекидан и динамизован тако што се, у
границама појединачних фрагмената,
подвргава законитостима различитих
архаичних жанрова, од историографске прозе и љубавне преписке, на пример, до путописа, омилија или пасторале; то ствара утисак да је наративна
перспектива продубљена и да се, као
код Кафке, проблем (идентитета)
осветљава са свих страна, варирањем
у различитим контекстима.
Примењујући стилска средстава
карактеристична за епоху барока
(контрасте и парадоксе, развијена понављања и разуђена поређења) на савременом идеолошком материјалу,
наратор је добио двосмислен, неочекивано груб и сиров израз; до тога
није дошло услед пуког бекства из једноставности говорног језика у реторски китњасто и помпезно приповедање, већ зато што се интелектуално
сложена и протвречна мисао отимала
постојећим формама. Тако добијен,
хаотичан језик је постао одраз дезинтеграције стварности, али и јунаковог
сензибилитета, раскола у његовој (барокној) души, што погледу на свет
Николе Смекије обезбеђује активну
црту изненађујуће енергичности.
Због фантастичко-алегоричног
приповедног поступка, у чијој је природи да проналази и увеличава оно
што је у постојању механичко и рашчовечујуће, стимулисање јунаковог

унутрашњег развоја, које подразумева
психолошко продубљивање његовог
лика, представљало је специфичан наративни проблем. Он је решен тако
што је Никола Смекија, у односу према локалним политичарима, збуњен и
наиван; поредећи им понашање с позоришном представом у којој је распоред улога до краја нејасан, он је самога себе посредно одредио као (неупућено) људско биће, а њих као (нечије) марионете. Јунак се самоодређује и када цитира туђа мишљења о
себи: „Пронађен си у статистичкој мањини да волиш погледати у небо“ или
„ Од врсте си која данас гледа оно што
ће људи да виде тек сутра“, која су у
изворном контексту била израз омаловажавања или претње; оно што је
према традицоналном систему вредности врлина (гледање у небо, имање
визије и идеала), у свету овог романа
је сувишно, неприхватљиво, чак и
опасно. Николина улога је на тај начин одређена као традиционално –
јуначка: он је појединац у сукобу са
таквим, наглавачке окренутим светом.
Занимљиво је да се јунакова осетљивост не обнавља напоредо са самосвешћу: његов подсмех Маријиној потреби за разменом изјава љубави у
сцени која, у води и под смоквом, истовремено евоцира и библијске и дарвиновске представе о постању, открива да у Николи најпре оживљава витализам мужјака чиме се он издваја од
својих „пословних партнера“, нафраканих бића, голих али свеједно бесполних, спремних на сваку врсту сексуалне услуге. С друге стране, у завршној сцени у којој је, након сазнања
да је Марија трудна, како каже, емоционално overloaded, жена му јесте у
наручју, али је такође искључена:
осећања која га преплављују последица су његове спознаје да га Бог воли;
користећи „глобализме“ у таквом контексту, он омета патос да би доживљај
остао што аутентичнији; управо у том
непрестано потенцираном размаку између реторске помпе и њене иронијске
неутрализације и јесте простор у којем
се одвија овај роман о човеку у потрази за сопственом људскошћу. Осетљивост која се у њему током радње развија није, дакле, емоционална, у односу према другима, већ етичка, и проистиче из његовог односа према апсолутним вреностима оличеним у Богу.
Зато је и друшвено-политичка сатира Николе Смекије уклопљена у

хришћанску визију: предзнаци „краја
света“ појављују се поступно и у градацији, од екстремних атмосферских
прилика преко болести и помора до
светских ратова; изопаченом реализацијом старозаветног и новозаветног
предања (жртвовања Аврамовог и ходања по води светог апостола Петра),
апокалиптични сценарио постаје и
непосредно присутна стварност. У
њеном средишту је Адам Оз, чаробњак произвољног идентитета, чија се
религија заснива на избегавању смрти
и обожавању сопственог ега, на систему надзирања и монтираног потказивања, као и на фасцинирању масе укидањем закона природе; његови следбеници се виртуелно друже, ресетују
идентитете према тренутним интересима и „причешћују се“ куповином
брендираних производа; „вера“ им је
фаталан облик неслободе и радикалног рашчовечења.
Настајући као реакција на такву,
Озову стварност, пут јунаковог спасења води кроз подземни свет; његов
долазак древном барком у Пераст, називан још и рајем и Градом мртвих,
избрисаним из Књиге живота (чиме је
наглашено да се приповедачева побожност отима институционализованој религији), приказан је аналогно
преласку Стикса. На тај начин је и
простор у којем се роман одвија преображен: у њему се остварују стихови
романтичара о овоземаљаком животу
као проклетству и о смрти као слободи; повлачећи се из света Оза (упадљиве, али лажне стварности), одбијајући да у њему учествује, јунак за
њега и симболично умире да би се
„одао темељној спорости“ и пронашао
самога себе кроз коначан сусрет с
(мртвом) драгом.
Никола Смекија у Хаду проналази
колевку архетипских, опшељудских
садржаја, а самим тим и хуманости;
загробни свет, дакле, ту није персонификација смрти, већ управо онога
што смрт превазилази; на Озову теологизацију технологије он је одговорио теологизацијом прошлости, а на
одисејевско и ахасферско потуцање
светом, унутрашњом експанзивношћу, лутањем по скровитим угловима
своје (запуштене) душе. Насупрот
кафкијанском
егзистенцијалном
осећању које ће индивидуу, након
спознаје разорености света, изручити
случају и мрачној насумичности, суштински је приморавајући на трпље-
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ње и пасивност (једне бубе), овде
слична спознаја враћа јунака психологији, каузалности и опоравку способности да искуси катарзу. Експресионистичка илузија да је могуће променити свет замењена је идеалистичком
вером да се бар људи дају спасити:
именовањем биљака и животиња,
обележавањем Пераштана пругастоплавим мајицама (у чијем су се дезену,
мученичком и војничком, мимо свих
правила и мода, слиле све истине овог
романа), он их, као Ноје, окупља да се
заједно одупру смрти.
Иако посредно указивање на идеолошке аналогије између 17. столећа и
савременог доба (на окретање западним узорима као узроку сеоба и одрођавања) овде има значајну семантичку тежину, елементи барокне поетике
помоћу којих је то остварено нису
прост политички алиби: уклапају се у
резигнирану визију бесциљности људске историје којом су поентирани сви
значењски нивои овог романа.

Љиљана Дугалић

КАДА КАЖЕШ:
ШТЕТА, ТОГ
ТРЕНУТКА ЋУ
НЕСТАТИ

О испуштеним бодовима
у ткању бића
Соња Атанасијевић, Ваздушни
људи, Просвета, Београд, 2013.

Спремајући се за писање овог текста ослушкивала сам гласове и пратила које речи, поруке (а стигао је и
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потоп), допиру до мене. Тако сам на
једном месту прочитала како је „наша чувена сликарка Надежда Петровић (И не само она. прим. Љ. Д.) често
истицала да „права велика уметност
мора бити учитељ, васпитач и борац
за напредак човечанства“.
Или реченица аутора књиге „Јаре у
млеку“ Јурија Пољакова: „А по мом
мишљењу, писац мора да има три дара: изоштрен осећај за језик, изоштрен социјални осећај и изоштрен
осећај морала.“
Колико пута смо, читајући неку
књигу, приметили да јој се посвећујемо дуже него што смо слутили да ће
бити потребно, имајући у виду дебљину низа страница између њених корица. То су оне књиге чије редове кушамо лагано, као да читајући испијамо,
гутљај по гутљај, густог, старовременског вина. Књиге са специфичном тежином већом од броја табака папира
неопходног да се рукопис објави,
књиге какве су за собом остављале и
Нина Берберова, и Вирџинија Вулф,
али и…, реченице су настале пре десетак година поводом Соњине књиге
„Бекство из акваријума“. (Соња је, у
међувремену, примила Награду
„Бранко Ћопић“ и у овом тренутку
врло је срећна ауторка. Њен је рукопис награђен, не издавач, уредник, медијска или информативна кућа. Не, на
крају крајева, ни она сама већ дело које је насталo.)
Соња Атанасијевић спада у писце
који не могу да напишу лош састав,
било да је у питању прича, роман или
збирка. Зато што је даровита књижевница. Соњине књиге нам помажу да
отворимо своју личну, интимну архиву, а онда да с тим проживљеним животним стажом, сагледамо себе у односу на свет који нас окружује и на
визије из младости јер, Соња пише о
нама и оним темама које се нас тичу,
нас, читалаца, и гађају директно тамо
где, петрпевши ударац, губимо дах.
(Један наш, по свему, изузетан
књижевник каже да: „Књижевност јесте стил, углађеност, мајсторија – али
књижевност је и откривање утробе
ствари, крвављење човекових запуштених рана огољених на сунцу, она
је крик и проклетство, она је разгртање душе, признање и покајање, плач и
разрешење грехова. Грцање и јецај,
књижевност је пре свега ИСТИНА.“
(Лаза Лазић))
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Соња пише о нашој генерацији која је припремана да настави да гради
идеално друштво у коме ће сви имати
све, а у зрелим годинама још увек не
знамо докле смо стигли. Срећни, нисмо. На нама је да пронађемо и кроз
стваралаштво да прикажемо где су узроци пораза једне целе генерације. (У
свом роману Ко је убио Алфија налази
се та тема и прећутани одговор на питање постављено већ у наслову романа. Да!, у овој земљи убијају Алфија. А
ко је Алфи можемо открити читајући
наведени Соњин роман. И, по могућству, признати себи јесмо ли се препознали у Алфију.)
Соња је књижевница са нервом да
истрајно трага за изворима неуспеха
даровитих и осетљивих, неостварених
људи средњег доба свога времена.
Ирина, главна јунакиња романа „Ваздушни људи“ рођена је као даровита,
осетљива девојчица и израста у жену
напрегнутих емоција која се суочена
са последицама упорног неговања вештачке слике и високог мишљења о
ономе што јој припада, чему би требало да тежи и чега је достојна. Те наметнуте императиве носи као усуд и
тешком муком им удовољава.
Ова, у својој бити, врло несрећна
личност, инструирана од најранијег
доба да гради лик савршене кћери, савршене пијанисткиње поражена је у
настојању да наметнуту идеалну представу задржи чак и онда када се увери
да није ни близу таквом идеалу.
Ирина је и жена рођена у другој
половини прошлог века којој је било
лакше и, наизглед – безболније да згули са зидова материци своје зачето дете, него да прихвати човека чак и с
његовим манама, који није успео баш
у сваком моменту да потврди идеалну
представу мушкарца по мери њене изузетности. До краја романа читаоцу
није јасно чиме је Дејан залужио такав
степен гађења, а када се открије узрок
тог фаталног презира, роман добија
сасвим нову димензију. Дименизују
љубавног троугла а Ирина постаје и
изневерена жена.
Роман „Ваздушни људи“ најмање
је роман о чедоморству, мада га тај
ореол прати, више је роман о обмани
и самообмани, о заблуди и превари. У
центру свих превара, као жртва, налази се главни лик овог романа. Талентована а неостварена пијанисткиња,
гушећи дар, у животном ћорсокакуслепој улици, своди себе на епизоди-

сту у сопственом животу а најдубљу
комуникацију има са нерођеном девојчицом Маријом, створењем не од
овога света. Тако је Ирина побегла из
живота у коме није успела да досегне
високо постављене циљеве, али је зато успешно изградила алтернативну
комуникацију. Тај алтернативни свет
и паранормалне појаве користи као
штит када у реалности претрпи удар и
неиздрживу душевну патњу или
страх.
(О том изненадном ударцу после
кога следи потреба да се уместо криком, бол изрази кроз стваралаштво,
говорила је и поменута Вирџинија
Вулф.) Али, Ирина је одустала од
стваралаштва. Како се онда носити са
својом осетљивошћу, питање је на које није лако пронаћи одговор. Једна од
могућности је и она коју је на крају
пронашла Ирина...
Роман је састављен од сликовитих
исечака, што је одлика Соњиног списатељског стила, а исписан је једноставним, питким језиком који допушта да се и мање захтеван читалац сасвим лако може кретати кроз фабулу.
Са друге стране, читалац склон анализи прочитаног штива, неће без труда
успети да исцрпи нивое до којих може да допре упуштајући се у анализу
овога дела. Навешћу, одељак о слепој
уличици где се одвија безбрижна игра, док чаролију игре једнога дана не
прекине страшан изненадни звук. Потресна је веома та минијатурица у
опису драме која је настала када су се
попут бујице улили тонови посмртног
марша којим је деци обзнањена нечија смрт, и тако заувек обележила сећање на то мирно дечје поподне. Соња
једноставно, лако и вешто гради обрте и подстиче различита душевна стања код читаоца. Надвијање драматичних тонова над тихим тренуцима у
споредној улици не може а да вас не
потресе. Или минијатурица о бушењу
ушију и кончићу провученом кроз ресицу уха учињени без родитељског
знања и одобрења, а урађени у нехигијенским условима, после које следи
онај страшнији прекор оца: сад си се
стварно обрукала, мислио сам да се
издвајаш од те деце.
У исповести јунакиње овог романа
стоји како ниједну једину погрешну
ствар никада није знала себи да опрости. Није да није желела. Није умела,
јер има фалинку у ткању бића, испуштен бод. Кроз Соњине књиге, па и

кроз ову, провлачи се истраживање
тог односа даровитог човека према
стеченом умећу, односа околине према даровитом, разорне последице по
биће које неразвијање талента носи са
собом. Једна од последица, чини ми се
да указује Соњин роман, јесте и немогућност давања и праштања.
Зачето дете попут заосталог талога, згулила је са зидова своје материце.
Када се покајала? Када је имагинарни
лик свог нерођеног детета сусрела у
лику ћеркице своје другарице из детињства и у њеном препознала Дејанове црте лица. И то је то!
Мада није све. Овај Соњин роман
толико слојева поседује да се ни близу
нисам примакла његовим могућностима. Утисак је не само у овој, већ и
у другим Соњиним књигама, да се ти
слојеви интеракцијом речи, одељака и
бројних минуциозних епизода, сами
од себе доводе у међусобне односе и
чине да роман постаје живо књижевно дело које тешко да може равнодушним оставити читаоца запитаног
над собом и сопственим животом.
Читаоца који је осетио укус преваре
или био жртва обмане. Који уме да
призна грешку и покаје се.
Када кажеш: штета, тог тренутка ћу нестати, у тој комуникацији
без речи Марија, нерођена девојчица,
боље од лекара који медикаментима
лечи психу, даје својој неродитељки
кључ за исцељење.
И нестала је.

Адријана Крајновић

НАРЦИС КАО
САМООСУЈЕЋЕНИ
ОРФЕЈ
Тихомир Брајовић, Нарцисов
парадокс, Службени гласник,
Београд, 2013.
Прихватимо ли да нас свет лирике
не обухвата као чулни тродимензионални простор, већ да у лирику урањамо као у какав ток и постајемо тај
свет, неумитно је питање када лирска
песма постаје песма. Миодраг Павловић промишљајући поетику модерног
поручује да је настанак песме заправо
тренутак враћања њој самој, те признавање њене недовршености. На ову

песничку и теоријску мисао надовезује се Кајзерово становиште да притисак неке владајуће поетике у свим временима одређује уметност малих духова. Отуд је отворено питање постојања самоосвешћених песника и песама.
Управо проблемом песничке самосвести и њене интерне динамике, а
пратећи развојни ток песништва с атрибутом јужнословенског од романтизма као момента у којем Jа постаје
конструктивно сопство лирике, па све
до позног модернизма и границе
постмодерне, бави се Тихомир Брајовић у књизи Нарцисов парадокс, објављеној у издању Службеног гласника
2013. године. Обимна студија већ насловом, а подробније уводним поглављем Орфеј или Нарцис, полемише са
увреженим орфејевским виђењем песништва. Поставља се питање да ли је
амблем песника Орфеј или Нарцис, те
да ли се у тумачењу поезије ваља водити пантеизмом, Орфејевим понирањем у дубину или етосом препознавања, ауторефлексивном субјективношћу. Констатујући да је Нарцис заправо самоосујећени Орфеј, свест
окренута дубини, а осуђена на остајање на површини, чак заведенa аутодеструктивном жудњом, Брајовић се
опредељује ипак за Нарциса као подесно упризорење свести модерне душе
о себи. Орфеја оставља у сфери митског, а приклања се Нарцису због профаности, опсесивне упућености на
сопство, које је заједничко нехеројској
фигури модерног песника и античког
јунака.
Прилазећи појму самосвести као
својеврсном синтетичком теоријском
конструкту, аутор поставља методолошки комлексну позадину свом раду
и изводи књижевноисторијску река-
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питулацију поетичких парадигми и
теорија песништва. Ослањајући се на
осведочене књижевне ауторитете
Елиота, Валерија, Борхеса, али и херменеутичке, философске студије о
идентитету и самосвести Пола Рикера, Чарлса Тејлора, Хегела, он говори
о наративном идентитету као нефиксираној рефлексији субјективности.
Не заобилазећи традиционална тумачења, Брајовић ипак понајвише пажње придаје оним постструктуралистичким. Међу њима ваља издвојити
оно Сабине Кош-Фојзнер, која уводи
појам етоса као скупа идеја, вредности
посредством којих је сопство изражено и постало видљиво. Уз опаску да
структуралистичка дебата о смрти
аутора – аутора не поништава, већ се
окрепљује студијама о сопству у књижевности, Брајовићев интерпретативни модел прати постмодернистички
заокрет ка метафизици и поимању
идентитета као динамичке категорије.
Отуд осврт и на постметафизичка
размишљања Финоле Мередит о
идентитету као рањивом конструкту,
производу континуираног процеса,
рефигурације и фигурације индивидуе; ова су размишљања праћена магистралним концептом наративног
идентитета Пола Рикера, који објашњава овај појам на интерсубјективној равни као дијалектику ipse и idem
(реч је о појмовима који објашњавају
динамичност кретања ja на путу самоспознаје, при чему оно Рикерова кованица, ipséité, од латинског ipse, означава онога који може идентификовати сваки предмет).
Песме којима се аутор обраћа као
да припадају посебном жанру ауторефлексивне поезије, мада – није ли свака лирика таква јер се бави, експлицитно или не, песниковом позицијом,
али и песмом, те тако за предмет има
неки аспект песникове поетике? Свакако значајно место заузима и љубавна лирика, која је, по речима аутора,
нужно нарцисоидна, оличење опседнутоси „јанусовским лицем лепоте
било женске било универзалне песничке“. Попут ауторитативне Поповићеве Антологије новије српске лирике, склопљене како би васпитала
укус, Брајовићева студија поред теоријских разматрања истински нуди и
значајан избор из поезије модерног
доба, које је обележено антропоцентризмом. Критеријум одабира песама
може се повезати са поменутом Кајзе/64/

ровом бојазни, тако место у Брајовићевој књизи налазе песници које није
покорила владајућа поетика.
Друго поглавље, Наративни или
рефлексивни идентитети, уводи у
исцрпни интерпретативни део студије. Индикативно је што се тумачење
почиње романтизмом: тиме је, по мишљењу аутора, означен почетак модерног доба, што је у рубним тачкама
сличност са Поповићевом перидоизацијом и давањем епитета модерности
једној лирици. Наравно, Поповић и
Брајовић дијаметрално супротно постављају критеријуме успешности песника и песама. Отуд поглавље под
називом Муза или Ехо обухвата песништво Његоша, Прешерна, Костића, Мажуранића, Радичевића, Војислава Илића – поезију означену растом рефлексивности. Кроз поигравање симболичко-архетипским пртљагом ових појмова, уводи се појам инспирације која нас позива да будемо
сами, загледани у песниково, можда и
своје, сопство. Отуда муза и јесте ехо.
Наводи се да представа о наративном
идентитету, фигури самоосвешћеног
песника, осцилира између Његошеве
мисли о песнику као творцу до Прешернове о песнику као псеудоепифанијском гласу природе. Предмет тумачења је лирика која појам идентитета
осликава у свој његовој хетероглосији. Тако се не заобилазе Прешернови
и Мажурановићеви стихови који, говорећи о теми љубави, здружују патријархално, еротско начело са неоплатонистичким и петраркистичким
топосима о недостижном идеалу жене. У разматрање појединачних песама инкорпорирају се теоријско-филозофски постулати који у духу романтичарског оживљавања феномена инспирације из антике, а кроз реинтерпретацију Шелијевих речи, рођење
поезије виде као удаљавање од нужне
везаности за свест, што доводи до дезинтеграције јединственог идентитета.
У наредном поглављу, Глас тела
или тело гласа, аутор се бави модерним песништвом, означавајући појам
модерног као прелазно и неизвесно,
парадокс рађања постојаности из ефемерности. На романтичарску појаву
самопреиспитујућег рефлексивног
идентитета наставља се (нео)модернистички и авангардни. Архе, корен
појма, самосвести од Нарциса, профаног и наизглед провизорног, заведеног осетилним светом, доспева до фе-
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номена ауторефлексије. Но, следећи
ступањ је спознаја сопства спознајом
тела, јер: тело, то смо ми. Песник
–Нарцис, трагалац за есенцијом, како
га именује Валери (што Брајовић подвлачи), увиђа да сопство станује у телу. Наспрам херметичне хегеловске
мисли, тумачењу се сада супротставља
ничеански витализам и својеврсна парадоксална апотеоза тела. Но, наглашава се да је поезија почетка двадесетога века била у знаку артистичке
еманације, а праћена окренутошћу себи, а не прагматичним интересима.
Отуд се пажња усмерава на стваралаштво Диса, Дучића, Рембоа. У овом
делу студије аутор указује на значај
филозофских списа Жака Лакана за
методолошки исцрпан рад тумача.
Брајовић говори о феномену собе с
огледалима који даје одраз претходне
стварности. А о чему другом пева Дис
у својој Тамници, касније Растко Петровић и Црњански? Но, не заборавимо да огледало означава и полиперсоналност. Тако је логично питање да ли
још од Нарциса лажна рефлексија
управља самосагледавањем. Лакан нас
учи да је субјект децентриран, а самопроналази се кроз стадијум огледала.
Одраз у огледалу тумачи се као перцепција јединства, а провоцира дељење субјекта ступањем у патријархални
поредак. Дакле, за Лакана је сопство
номинално одређено са „Ја на неком
нивоу фантазије, поистовећивање с
вањском сликом, а не на унутрашњи
осећај посебног, целовитог идентитета,“ како то дефинише Лакан у својим
Списима.
У песништву српске авангарде, нарочито у делу Растка Петровића и
Милоша Црњанског, Брајовић увиђа
идентитет који је артикулација себепрепознајућег и себеотуђујућег рефлексивног идентитета. Не само на
основу тумачења дела ове двојице
стваралаца, већ готово свих аутора заступљених у овој студији, може се закључити да је певање обележено самосагледавањем, те да почива на неразмрсивој интерференцији индивидуално и колективно схваћених идентитета. Но, ослањајући се на мисао Растка
Петровића да смо афазици док не осетимо нужду да се изражавамо, Брајовић се осврће на Момчила Настасијевића и афирмацију тона који, уз спрегу предања и традиције, отвара неотворива врата, чиме се истиче глас као
први корак у подухвату званом само-

рефлексија. Даље се истиче да је песништво двадесетог века обележено
искуством надреалиста, који пак
афирмишу управо ауторефлексивну
нарцисоидну самосвест упућену на себе као једини преостали ауторитет.
Посветивши пажњу делу Драгана
Алексића, Александра Вуча и Душана
Матића, Брајовић ипак даје нешто више простора Оскару Давичу због његових есејистичких погледа на свест
песника која је стално самосазнавање.
Тумачење се завршава опсежним
разматрањем проблема песника и самоосвешћеног песништва у стваралаштву Бранка Миљковића, Васка Попе,
Стевана Раичковића, Миодрага Павловића, Борислава Радовића и Војислава Деспотова. У разматрања се
прецизно укључују незаобилазни деконструкционистички и структуралистички текстови Р. Барта, те се појам
аутора релативизује, а што упориште
има у Попином ставу, у есејима изнетом, да је аутор само заједнички именитељ својим песмама, док на њих не
личи. Тако је подесно апострофиран и
Стеван Раичковић, који наглашава да
песма попут сунђера упија живот свог
песника оличавајући потресе који се
дешавају на подручју језика. То казује
и Миљковић. У наведеним ставовима,
до којих Брајовић долази ишчитавајући есеје поменутих песника, тумачи
свакако могу препознати деридијанско уверење да ништа не постоји изван језика.
На крају ишчитавања поглавља
Огледало (раз)умности доспева се до
граничне епохе, која је можда и главни предмет ауторове преокупације.
Превладавајући јаз који је настао доминацијом психоаналитичких и интуиционистичких теорија и церебралних поставки произашлих из сензибилитета модерног човека, Брајовић
говори о песничком идентитету Миодрага Павловића. Тако се уводи проблематични појам постиндивидуалистичког сензибилитета. Реч је о анонимизацији људског деловања као изразу модернистичког етоса, „производу политичке и идеолошке репресије
које деградирају јединку на људски
инструмент“.
У завршном поглављу С друге
стране огледала: парадокс читалачке
самосвести, Брајовић одговара на питање које је поставио Бодлер, песник
којег аутор означава као првог песника модерног доба, у вези са фигуром

читаоца као књишког двојника песника. Понајвише места се даје контроверзном ставу Стенлија Фиша о такозваној афективној стилистици, према
којој се дело конституише у читаоцу,
а читање није декодирање, већ стварање. Тако Брајовић закључује, не изузимајући ни себе, да је читалац такође
нарцисоидан, аутореференцијалан,
али истовремено способан да у тумачење укључује теоријске поставке. Без
претензије на давање некаквог коначног смисла поезији којом се бави,
аутор ишчитава како би, како сам каже, извео варијацију себе самог. И
овој студији, сциентистички прецизној, филозофски херменеутичкој, мора прићи искључиво Фишов упућени
читалац. Засигурно је да ће, замисливши се над њом, стићи до феномена ауторефлексивног сопства и остати запитан над својим читалачким
компетенцијама.

Ђорђе Деспић

ПОЕЗИЈА КРХКЕ
РАВНОТЕЖЕ
Бојана Стојановић Пантовић,
Лекције о смрти, Народна
библиотека „Стефан
Првовенчани“, Краљево, 2013.

Шта је за читаоца и критичара
важније, шта је привлачније, поетичка игривост и разноврсност, или пак
целовитост, односно тежња ка уметничкој кохеренцији? И да ли једно
песничко дело у себи може да садржи ону стваралачку артикулацију
којом би се измириле обе ове тенденције? Читајући Лекције о смрти,

трећу по реду песничку збирку Бојане Стојановић Пантовић (1960),
овом критичару између осталих наметнула су се и та питања, и стога ће
текст у жељи да потпуније изрази
вредносни доживљај настојати да
дође до одговора и на ове недоумице.
Подељена у четири циклуса,
збирка поседује једну видну динамичност на плану формалне остварености, будући да се песникињин израз креће у распону од дужих стихова, језички богатих и засићених сликама и сензацијама, до оних сасвим
сведених и стегнутих до својеврсног
грча искуства. Но и у погледу песничког поступка може се уочити
разноврсност. У првом реду, Лекције
о смрти одликује једна лирска дискурзивност која у себи комбинује
фрагментарност и низање песничких
слика пуних симболике, којима у
потпуности одговара расут интимистички тон у испољавању душевних
немира, метафизичких чежњи и
слутњи бића. Потом, присутно је и
посезање за фантазмагоричним визијама и ониричким перспективама,
употреба ређег али веома ефектног
начела објективације, те поступка
«песме са улогом» (В. Кајзер). Но све
ове особине, укључујући и мотивску
разнородност, не везују се само за
поједине циклусе, већ су у мањој или
већој мери присутне дуж читаве
збирке.
Песме Бојане Стојановић Пантовић не иду ка конституисању чврсте
семантичке равни, и саздане су на
ефекту сликовних, или боље ликовних сензација. Њени стихови примарно не теже обликовању стабилних значења колико стварању сугестије, те у том смислу ни не инсистирају на појмовно-семантичкој већ
понајпре на оној емоционалној асоцијативности. Притом, субјекатски
говор, који се јавља као вид осетљивог сведочења, има свој континуитет
у песми, али он је најпре један континуитет расутости, нежно повезан
језиком, сликом, емоцијом.
Као поезија чежње, она је усмерена према другом, али и према властитој метаморфози („Тако близу“),
док као поезија самоиспитивања поприма вид сучељавања са собом, и то
како са тренутним стањем тако и са
илузијама прошлости, при чему таква врста интроспекције може у себи
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спајати различите квалитете, од семантичког ефекта парадокса до метифизичког доживљаја трагичног. У
„Други пут спаљеној песми“, на пример, присутна је јасна парадоксалност, јер без обзира на жељу да се
илузије похрањене у сећању метафорички спале, песма живи управо захваљујући тим наслагама емоције, па
је уместо пепела пре присутно фигуративно рађање из пепела. Но ту не
престаје митолошка асоцијативност
нити амбивалентност ових стихова,
јер јунакиња у својој тихој трагичности препознаје ситуацију Орфеја и
Еуридике. Песма тиме постаје метафора и једног освртања, и исхода једне чежње, која на крају премашује
уско индивидуално искуство и прераста у универзални траг емоционалног стања савременог човека:
„Без напора се осврћем, и видим Орфеја како чека Еуридику, ваљда,/ и
тебе с њима. Окрећемо се сви око себе, стрепећи ко ће први/ угледати
оног другог, и дрхтимо у редовима, у
поворкама праха,/ остављени тихо,
полумртви, да вибрирамо на танкој
жици неона.// А знам да пробудити
се нећеш, ни преселити нигде, из ове
спаљене песме.“
У Лекцијама о смрти Бојана Стојановић Пантовић се ослања и на
експресионистичко песничко наслеђе, и то кроз ишчашену перспективу,
кроз тематизацију болести и страха,
померено ментално стање и близину
смрти. У неколико одличних песама
првог циклуса, као на пример „Играчи су ту“ и „Катакомбе, предјутарње“, ова поезија показује фину способност тематизовања и дочаравања
оних граничних ситуација које лирска јунакиња доживљава, па чак и
којима је њено биће наклоњено. Отуда се крхка равнотежа субјекта, како
и гласи први циклус, успоставља тек
у том медијаторском сведочењу субјекта, било кроз искуство одвајања
душе од тела, било кроз увид у пукотину између сна и јаве, или ероса и
танатоса. То стање крхке равнотеже
заправо је симболичка спознаја нецеловитог искуства света, односно
слутња потенцијалне пуноће која субјекту измиче. Отуда су чежња и меланхолија емоционално упориште и
овог циклуса, али и читаве збирке,
будући да овако препозната крхка
равнотежа субјекта варира до самог
краја.
/66/

Иако доноси промену на плану
формалног организовања стихова,
језичког израза и песничког поступка, други циклус („Раздвојено тело“)
ипак поседује уписивање сличног
сензибилитета и емоције. Присуство
«песме са улогом», коју ће, рецимо,
од послератних српских модерниста
можда најрадије упражњавати Миодраг Павловић, доноси овој поезији
наглашенији тон културно-повесне
имагинације и ублажавање оног интимистичког тона који добрим делом обележава збирку. Опредељење
за говор кроз нека кључна цивилизацијска и повесна имена, попут Исуса
Христа, Јованке Орлеанке или монаха-пустињака, засновано је на игри
поистовећивања и препознавања
блискости. Укрштајући властиту осетљивост са изабраним именима из
светске историје, Бојана Сојановић
Пантовић песму развија као интуитивно рекреирање одређених тачака
из културне повести, али и као сведочанство о саучествовању у духу са
различитим историјским судбинама.
У овом циклусу присутан је један
од одличних примера постмодерне
аутореференцијалности („Мртва песма“), где песма, одричући се метафизичких претензија, самоиронично
фингира чин стварања саме себе и
успоставља аналогију са неуспешним
(или безуспешним) рођењем. У овом
ефектном имагинирању настајања
песме не зна се шта више онеобичава: да ли метафора чедоморства, или
пак апсурд непрестаног и нужног обнављања таквог процеса: јер права
песма увек остаје ван домашаја, док
испевана песма по логици ствари постаје нежељена. На сличан начин, у
последњем циклусу и аутопоетичкој
песми „Шта песници знају“, кроз мотив неразвијеног фетуса („деформисаног плода“) дато је промишљање
зачетка, или боље, заметка песме, који постаје неухватљив и пре као да се
одбацује него што остаје присутан
као опипљивија основа стихова.
Отуда песма Бојане Стојановић Пантовић представља пре наговештај
или слутњу неких садржаја него што
је известан и постојан говор.
И у трећем циклусу, који се изразитије бави тематизацијом песничког језика и писања (и одустајања од
писања), проблемски план најчешће
прати тон лирске медитације, љубавне чежње и меланхолије. У том сми-
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слу треба издвојити стихове из „Малених суштина“ или „Пресвлачења
речи“, рецимо, где посредством једног фигуративног и персонифокованог поступка језик и речи трпе постваривање и пролазе кроз игру промискуитетности, скривања, откривања и мењања идентитета, еротског
присвајања и поседовања, односно
кроз симболичку ресемантизацију у
процесу песничког стварања. И овде
се може препознати песникињино
нагињање ка артикулисању граничних ситуација, с тим да је сада по
среди подвојеност коју песнички субјект осећа да се развија самим стварањем песме („Страх од песме“). И
поново је неизбежан ефекат парадокса, јер чежња за целовитошћу никако не може бити измирена у простору песме који је подвајањем још
више интензивира. Ту је та притајена драма стихова и њиховог субјекта
будући да одустајање од песме није
могуће, једнако као ни жуђена јединственост. Поезија тако постаје за биће симболички простор спајања и
раздвајања, потврде и поништења,
егзистенције и сублимације, ероса и
танатоса.
Веома важна поетичка линија ове
збирке свакако је већ помињана тежња ка искуству границе између живота и смрти, ероса и танатоса. У неким песмама, попут „Кртице“, ауторка је и графичком формом песме дочарала мотивско-тематски план заснован на посебној перцепцији односа подземног и надземног, овостраног и оностраног, при чему дате
опозитне перспективе не носе са собом очекиване априорне вредносне
ознаке. Напротив. У „Црним прозорима“, пак, наговештава се она у
збирци јасно присутна симболика
боја, црне посебно, и то кроз једну
готово неприметно реверзибилну
перцепцију света, где црни прозори
кућа постају тек пројекције празнине и душевног беспућа самих људи,
сугеришући тиме да је «стварност»
тек манифестација човекове унутрашњости.
Боја у поезији Бојане Стојановић
Пантовић редовно трпи симболичко
преламање кроз унутрашње стање
лирског субјекта, па перцепција света осим што добија на помереним,
онеобиченим значењима, сведочи и
о осетљивом сензибилитету јунакиње. У циклусу којим збирка заврша-

ва, „Шта песници знају“, може се
препознати занимљиво варирање
симболике беле боје која се креће од
невиног, преко болесног, до еротски
белог, ефектно успостављајући тиме
једну антитетичку емоционалну и семантичку напетост према црној боји,
која је похрањена у самом субјекту
(„П. М. 18. октобар, 2011.“). Овај циклус можда понајпре обележава тематизација смрти и присуство фантазмагоричних визија. Било у „Насмешеној пратиљи“ где јунакиња у
болничком амбијенту и атмосфери
операционе сале изводи поетизован
плес на граници ероса и танатоса, и
где уметничка вредност стихова допире из ишчашеног доживљаја присности са смрћу, било у „Бившим
путницима“, где у контексту подземног простора симболика мрака уједињује егзистенцијални и душевни
план, истичући близину оностраног
поентирањем у виду помало језиве
визије: „Нема одраза, нема одсјаја на
лицу вагона,/ само празне табле лебде на долазним перонима,/ и сумрачни ликови бивших путника надиру у
облацима угљене прашине“.
Без обзира, дакле, на специфични
формални „раскорак“, која каткад
долази са неочекиваним прелазима,
збирка својим уписаним сензибилитетом и планом фигуративних значења ипак иде ка једној кохерентнијој
остварености. Преовлађује, наиме,
утисак да се она кроз све циклусе објављује као утишана поезија, пуна самоослушкивања и лирске интроспекције, али и загледаности у оно
споља, што окружује субјекта, и које
се уместо обриса реалног нуди најпре кроз спој језичке самосвести, душевног таласања и имагинарних наноса.
Осим постмодерне језичке самосвести и честе ефектне ишчашености
у духу експресионистичког наслеђа,
рекло би се да поезија Бојане Стојановић Пантовић свој прави идентитет ипак црпи из (нео)симболистичке традиције која је најпре заснована
на говору поетске сугестије. Јер овде
сви мотивско-тематски аспекти у
свом изразу и емоцији воде ка наглашеној сублимацији и симболичкој
равни. Кроз изразиту чежњу и меланхолију певати о себи и свету, о језику и песми, о љубави и повести,
није ли заправо исто као и певати само о смрти? Нису ли све то тек лир-

ски записи о умирању, о недосегнутој пуноћи или целини за коју једно
осетљиво биће слути да постоји?
Отуда остаје убедљив утисак да је песникиња исписала једну песнички
кохерентну збирку која се у прошлогодишњој продукцији без сумње истакла својом фино профилисаном језичком артикулацијом и постојаним
лирским сензибилитетом.

Дарко Даничић

ТАМНА МРЉА
ГЛОБАЛНОГ
СВЕТА
Зоран Ћирјаковић, Глобална
Африка, Архипелаг,
Београд, 2013.

„Европљани нас ничему нису научили
Ми смо ти који су њих цивилизовали
Са 500 година нашег робовског рада“
Фела Кути, родоначелник афро-бита

Глобализација је већ годинама
предмет бројних полемика. Колико је
данашњи „глобализовани“ свет различит од оног пређашњег, да ли су само
економски показатељи довољни за тумачење, да ли је „глобално село“ истовремено и „крај историје“, и многа
друга питања већ више деценија представљају изазов за истраживаче. Наравно, са бројем питања, множи се и
литература о њој. Пред нама је једна
од таквих књига (Зоран Ћирјаковић:
Глобална Африка, Архипелаг 2013.), и
то књига вишеструко занимљива. Прво, немамо честу прилику да се аутори са ових простора ауторитарно
ухвате у коштац са темом која није ди-

ректно (мада у појединим аспектима и
јесте) везана за наше поднебље. Друга
„занимљивост“ је управо сама тема:
Африка, или у овом случају Подсахарска Африка (или „Црна Африка“),
дом за 850 милиона становника који
се сваке године увећа за 2.2 % и која је
и географски (Сахаром) и расно и
културно раздвојена од афричког Медитерана, несрећно подељена између
48 држава чије су границе исцртале
колонијалне силе водећи рачуна искључиво о својим интересима.
Често представљена као тамна мрља која измиче модернизацији, Африка се, или ретко спомињала или је
представљена као изузетак у
(пост)модернизацији остатка света.
Једноставно, складна слика о корективној улози тржишта праћеној демократским институцијама која води у
друштво благостања на примеру Африке најчешће пада у воду. То је довело, што аутор већ у уводу наглашава,
до „прескакања“ овог континента како би заводљиве теорије и анализе, а
које се често некритички узимају за
опште применљиве и релевантне, биле убедљивије (треба се овде сетити
Карла Попера и његове тезе да је било
која теорија исправна једино ако је исправна у свим елементима, тј. без „рупа“ које апологете неолибералног
концепта најчешће избегавају). У овој,
за тему не тако великој књизи, Ћирјаковић наступа не само као неко ко
има богато лично афричко искуство,
већ у њега уклапа размишљања оних
истраживача глобализације који нису
занемаривали Африку, нудећи уверљиву анализу и један, рекли би смо,
суров путопис по последицама глобалних процеса и својим, покаткад,
застрашујућим манифестацијама и искуствима и са свим оним специфично
афричким одговорима модернизацији између којих је и опстајање „окултне економије“, односно покушају да се
традицијом, веровањима или религијом становништво које живи у хроничној беди (пример Киншасе где
25% становништва једе једном у два
дана, 50% једном дневно) избори са
последицама такве модернизације.
Супротно од увреженог става, Ћирјаковић сматра да је Африка у много већој мери глобализована него што се то
мисли, али да је то често прикривено
веома специфичним манифестацијама и локалним одговорима. Са искуством извештача Newsweek-a i Los An-

КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.154–157

/67/

geles Times-a током ратова у бившој Југославији, извештача за домаће медије током оружаних сукоба и криза у
земљама Азије и Подсахарске Африке, Зоран Ћирјаковић је своје увиде у
стање Подсахарске Африке богато
надградио литературом других аутора. Без директних оповргавања „main
stream“ глобалистичких теорија, Ћирјаковић огољује важећи поредак заснован, с једне стране, на фином подешавању колонијалних параметара, измицању актера на раздаљину „чистих
руку“ и препуштању управљања и експлоатације разузданим и невидљивим
силама неолибералног капитализма, а
са друге стране утопијским заблудама
о демократизацији и њеним манифестним институцијама које саме по
себи подижу друштво и уводе га у
просперитет „западног типа“. Ову
другу заблуду, Ћирјаковић посебно
апострофира, јер она није настала искључиво као колонијални концепт,
већ често долази и од (искреног) неразумевања Африке, традиције, културе,
последица које је оставила колонијална власт, а још више од неразумевања
домета и моћи (немоћи) демократије
и економског модела који је данас
прати, што је посебно изражено у друштвима која не деле традицију са Западном цивилизацијом. Оно што додатно учвршћује његов став је анализа историје глобалних процеса. Са
трајањем од бар два века (у архаичним облицима и дуже), од почетка
индустријализације и националних
држава, Ћирјаковић заступа ставове
оних аутора који сматрају да су се
кључне карактеристике данашње глобализације појавиле још средином 19.
века. Тада су постављене структуре,
везе и односи који карактеришу савремену глобализацију, и оно, можда
најбитније за ову причу, већина губитника глобализације још тада заузима своје место. Бивши колонизатори, данас моћни извозници демократије „по сваку цену и без алтернативе“
последњих деценија се такмиче која
ће више новца уложити у економије
афричких земаља. Прећуткује се, међутим, да из Африке неупоредиво више новца износе. Са уверљивим примерима, аутор такође показује многобројна лица која глобализам показује
на подконтиненту истичући посебно
удео међународних институција чије
наметање правила увек иде уз привид
добровољности и са, за разлику од
/68/

класичног империјализма, мултилателарношћу праћеној бројним експертима. Цитирајући писмо неименованог замбијског новинара које је објављено на интернету да је „највеће
оружје за масовно уништење које је
икад измишљено: интернационални
систем кредита (дугова)“, аутор се позива на податке да је само у периоду
структурног прилагођавања, БДП
Подсахарске Африке (1980. – 2001.)
смањен за 43%. Тако, с обзиром на одлучујући утицај међународних финансијских фактора, данас у многим Подсахарским земљама имамо владе које
нису заинтересоване за владање, а чија власт (моћ) се распоређује на често
парадоксалне начине, омогућујући
различите неформалне облике владавине. Укључујући у ово и сву силу невладиних организација, те трендом
некадашњих и садашњих музичких и
филмских звезда које желе да поправе
своју перцепцију у очима јавности бављењем Африком, усвајањем деце или
дељењем „мртве помоћи“, добијамо
најциничнији облик „бриге“ за
афричке народе. Практично, нема изузетка где насилан извоз демократије
није дао трагичне резултате: од, до
скора стабилног Малија, за афричке
прилике моћне економије Нигерије,
релативно просперитетне Кеније, па
до најсиромашнијих земаља. У оваквим условима већина људи, поготову млади, немају никакав приступ националном богатству. Гладни и обесмишљени неретко постају део терористичких организација или се укључују у вршење масовних злочина над
народима или верским заједницама
које доживљавају као привилеговане.
Трагични догађаји у Руанди, Сомалији, Нигерији или Централноафричкој
Републици истакли су један од бројних проблема с културално слепим
демократским инжењерингом. У сиромашним, верски и етнички изузетно сложеним, колективистичким друштвима демократија са индивидуом
као главним представником је легитимисала логику „победник узима све”.
До запослења или богатства, које су
гладњикавим или похлепним саплеменицима раније обезбеђивали окрутни диктатори, сада се још брже стиже
помоћу гласачких кутија. Многи верују да се иза демократског месијанизма,
који је десетинама милиона људи донео неизмерну патњу, крију економски и политички интереси западних
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сила. То није сасвим без основа. Није
лако разлучити ко је у протеклих десетак година ратовао за „глобалну демократију” и „одбрану цивилизације” а
ко за глобалну доминацију и јефтинију нафту. С друге стране, глобална
правда бива примењена тако да се појам „геноцид“ одваја од димензије злочина и постаје део реторичког арсенала који помаже да сатанизујете
своје непријатеље и да истовремено
обезбедите некажњеност својих савезника (Махмуд Мамдани). Упоређујући доступне податке, користећи се
мишљењем неколицине вредних истраживача који су Африку покушали
да сагледају из унутрашње перспективе, а одбацујући фаталистички оптимизам и западне мантре о модернизацији, аутор изграђује сопствену тезу
да је демократизација са пресликавањем Западних институција подржаних неолибералним економским концептом без узимања у обзир специфичности појединачног друштва, донела потпуни слом „црне Африке“ у
сваком погледу. Посебна вредност је
повезивање са колонијалним наслеђем, начин на који су се битне одлике
колонијализма преоденуле у „демократско“ рухо настављајући још усавршеније са својим пустошним деловањем. То опустошење, како видимо
из свих релевантних економских параметара, броја страдалих у небројеним сукобима, а, и, на крају, по броју
азиланата, није само економско, већ је
ментално, морално, културно, смисаоно, и свако друго.
Књига „Глобална Африка“ Зорана
Ћирјаковића даје аутентичан поглед на
нама, углавном, егзотичан и мало познат део света, али у светлу препознавања процеса и последица то је узбудљива књига која доприноси да схватимо
да глобализација као реалан светски
процес доноси изазове који су каткад
нерешиви за локалну заједницу. Писана у данас врло популарном тренду, са
много цитата који више отежавају читање него што доприносе „научности“,
она је врло упозоравајућа и за наш регион. „Анализа афричке савремености“,
како сугерише аутор, „омогућава да
појмимо шта може да произведе све неправеднија расподела друштвеног богатства праћена губитком вере у демократску дивиденду.“ Омогућује нам, рекло би се, да се замислимо и забринемо
над обесхрабрујућим увидом – да пад
друштва можда нема дна.

ЈЕДНА ПЕСМА
Томислав Маринковић

ЧИСТЕЋИ
ПРЕВИДЕ У ТЕКСТУ
Чистећи превиде у тексту,
Сазнавах да нека рука,
Прозрачна и баш некако туђа,
Уписује и свој свет у речи на папиру.
Волео бих да знам чија је то рука,
Чије су истине што испод њених прстију
Разарају и текст и моју, такозвану, пажњу;
Мада је сва пажња у томе
Да будем што мањи себи,
И да сам светао као прочишћен текст.
Да своју расутост у бићима ствари
Сакупљам као играчке разбацане по поду,
А после да заспим у чистоти неког детета
Које тек стиче право на говор.

реимућство које песништво има над осталим
уметностима, састоји се у томе што, када хоП
ћемо да говоримо о њима, то неминовно чинимо
средствима песништва – речима, говором. Тако
каже Хајдегер на последњим страницама Извора
уметничког дела. Песма Томислава Маринковића је говор поезије о самој себи. Ништа ново у
модерном и постмодерном песништву, за које је
тај вид испољавања самосвести, такорећи, обавезан. Није другачије ни у српском песништву; од
песама са аутореференцијалном потком могла би
да се сачини лепа антологија. У том замишљеном
избору, Маринковићевој песми би припадало истакнуто место. Због чега?
Прво, зато што јасним сликама изражава искуство песника: да се песма одваја од њега и живи
самосталним животом. Песник још увек зна да је
у песму нека рука, некако туђа, уписала свој свет
– али зна и да нема више искључиво право поседа, ни над светом, ни над песмом. Једини песник

који би имао на то право онај је чија песма је
уједно сам свет. Осталим песницима намењена је
другачија судбина.
Затим, зато што једном лепом метафором изражава ситуацију савремене субјективности (не
само песничке). Та субјективност нема основу у
себи самој, већ је мозаички склопљена из низа
искустава. Унутрашњи императив Маринковић
формулише: да сам светао као прочишћен
текст. Уколико изоставимо „као“, поређење ће
се претворити у метафору. Овај императив упућује на самопрочишћење. И када то покушавамо,
до чега долазимо? До тога да нас чини веза појединачних тренутака, расутост у бићима ствари.
Да смо та веза.
И напослетку, зато што нам износи заводљиви
изглед, можда тек пусту наду, у обнову невиности
језика – а то значи и света, и нас самих.
Саша Радојчић
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