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ЈЕДНА КЊИГА

И

ако је дубровачка књижевност привлачила
пажњу свих историчара
српске књижевности од
друге половине XIX века до
данас, књига Злате Бојовић
(Историја дубровачке књижевности, СКЗ, Београд,
2014) је прва историја дубровачке књижевности код
нас. Ослањајући се на врло значајне резултате
српске науке о књижевности, посебно на Павла
Поповића, Драгољуба Павловића, Петра Колендића и Мирослава Пантића који су дали веома важне прилоге изучавању дубровачке књижевности,
Злата Бојовић је прва приступила сумирању свих
сазнања о природи и трајању овог јединственог
књижевног корпуса који, по речима Павла Поповића, „по разлозима а не по шовинизму“ омогућава да се каже да се „дубровачка књижевност може
назвати српском бар онако исто као и хрватском“.
A своје нарочито систематично интересовање за
дубровачку књижевност Павле Поповић је у огледу „Критика у српској књижевности“ из 1894. године образложио и тиме што је ову књижевност
сматрао за „најсјајнију периоду наше књижевности“, што је то, по његовом мишљењу, била књижевност у којој су таленти били „јаки, плодови
смели, рад непрегледан и плодан, угледи најбољи“
и што је све то заједно омогућило да се „премаши
циљ којем су доспеле велике књижевности других
народа тога времена“. Ако је за друге периоде и
стилске формације у српској књижевности сматрао да их одликује то што у њима није било „јаке
и разумне критике“, Павле Поповић је истакао да
је само у дубровачкој књижевности постојала
„снага која ствара и снага која управља“, односно
само тада су се, по његовом мишењу, јавили људи
који разумеју „ток литерарних природа, који то
разумевање умеју да унесу у јавно мњење и да даду правац литерарном стварању“.
Као што се свака научно заснована историја
књижевности пише на основу подробног увида у

сву расположиву грађу и досадашња тумачења релевантних писаца и дела, и
Историја дубровачке књижевности Злате Бојовић, дугодишњег професора Филолошког факултета Универзитета у Београду, писана је
филолошки веома скрупулозно, са ослањањем на све
релевантне изворе и претходна истраживања у
шта се читалац може уверити на свакој страници
ове драгоцене књиге. Будући да је изучавање дубровачке књижевности код нас академско подручје са врло дугом и значајном традицијом, Злата Бојовић је настојала да у свој поглед на природу и трајање ове књижевности угради сва релевантна сазнања до којих су дошли њени претходници и на српској и на хрватској страни, једнако
као што је у осветљавању карактеристика стилских формација којима се бави (хуманизам, ренесанса, барок и просвећеност) она полазила од
резултата до којих је дошла европска наука о
књижевности у делима својих најбољих представника. Дајући врло подробну слику и општих
одлика сваке од стилских формација којом се бави али детаљно осветљавајући и опусе најзначајнијих писаца (а двојица најбољих су, ван сваке
сумње, Марин Држић и Џиво Гундулић), приказујући промене кроз које је дубровачка књижевност прошла у свом дугом трајању (а у питању је
време од средине XV до самог краја XVIII и почетка XIX века), Злата Бојовић је остварила оно
што је основни циљ сваког правог историчара
књижевности – дала је потпуну и системски засновану слику ове књижевности, описала је језичке и уметничке карактеристике најзначајнијих дела и тако створила предуслове да се у будућа истраживања дубровачке књижевности полази од више него врло поуздано постављеног научног темеља, од прве и синтетичке слике дубровачке књижевности.
Радивоје Микић
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ПОЕЗИЈА
Роман Мелод

ХИМНЕ
УМЕСТО УВОДА
У тренутку када не знам да ли ћу још једном, по ко
зна који пут, преуређивати „посрбљену“ верзију химни
Романа Мелода, питајући се с разлогом да ли је боље
уколико она остане у недорађеном рукопису, затурена
међу „прашне књиге и хартије“, или се догоди да, чудним случајем и још чуднијом несмотреношћу, таква
верзија ипак буде објављена, не умем коначно ни себи
да одговорим на питање како сам се и зашто, вишестрано недостојан, усудио да преводим поезију највећег песника источног хришћанства. И да на том неизгледно
послу потрошим „цигло“ десет година
Рећи ћу само ово: свестан сам пре свега да се, у овом
случају, не може ни говорити о преводу у правом значењу речи. Упркос жељи и труду, за такво постигнуће
нисам испуњавао један од предуслова: познавање грчког језика и ритамско-метричке облике византијске
химнографије. Али су ми, срећом, на располагању били преводи на велике језике и сва досадашња критичка
издања Романових химни.
То непознавање знало је да ме доведе до очаја, бацајући ме у искушење да дигнем руке од свега. Сумњајући у своје снаге, све време сам био кушан да се питам о
снази своје вере. Јер, кроз стихове Романа Мелода тражио сам речи за своју молитву. Другог објашњења ни
немам. Нити га више тражим. А онда сам почео да се
хватам у коштац са јелинском језичком хидром из шестог века. Јер смисаоно, звуковно, изражајно и појавно,
грчки језик је, слично кинеским идеограмима, сам по
себи слика свега што ум може да домисли и око да сагледа. То је отисак звезданог неба у језику, у коме се
грчки човек скућио од Хомера до данас. И, што је несравњиво најбитније, тим језиком су проговорила јеванђења, сведочећи о највећем преокрету који се десио
у границама времена. (Да ли само у границама времена?)
Закорачио сам у то знаковно плетиво као што слепац
закорачи и крене у своме невиду. Ретки су они који су
ми пружили – и могли пружити – руку да ме поведу, да
ме поуче и да ме укоре.
Од покушаја да у преводу сачувам штогод од грчке
метрике рано сам одустао. Увидео сам да тај покушај
превазилази моје снаге, моје знање, па и мој дар. Тиме
се неизбежно изгубила мелодија по којој је ђакон Роман
и добио надимак Мелод. Та мелодија, чији су византијски обрасци били утврђени и строги, усхићивала је вернике Цариграда у шестом веку, па чак и самог цара Ју/2/
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стинијана, који је радо долазио на богослужење у цркву
Мајке Божје да слуша ђакона Романа.
Колико сам умео, узнастојао сам да се не огрешим о
теолошку страну Романовог песништва.
По легенди Роман је саставио безмало хиљаду химни. Сачувано их је мање од стотину, а од тога броја за
шездесетак се верује да су заиста Романове творевине.
Такво веровање углавном почива на Мас-Трипанисовом, „оксфордском“ издању, које важи за узор византолозима, проучаваоцима и преводиоцима.
Као што је Маргарет Јурсенар преводила грчке песнике или Езра Паунд поезију Проперција (па и Црњански кинеску лирику), тако сам и ја, старински речено,
химне богонадахнутог Романа Мелода девет година
„посрбљавао“ понајвише за личну духовну употребу.
Осим изворника (византијског и новогрчког), на располагању су ми били преводи на француски, италијански, шпански, енглески, руски и немачки.
Слаб и свестан слабости, тако сам, недостојан, измуцао ове стихове који су углавном немушти у поређењу
са кликтајима византијског богопризивника. Четрнаест
векова после њиховог настанка појављују се, ево, и на
српском језику. Кљасти и убоги, можда?...
Нека је хвала Богу на свему и за све!
(Записано у Пефкохорију, на Велику Госпојину,
док сунце изгрева иза рта Свете Горе,
а небо се у даљини меша са морем до Цариграда)

ХИМНЕ ПО СТАРОМ ЗАВЕТУ
АДАМ И ЕВА
Претпев
Покајању се одај, душо моја,
мишљу се са Христом сједини
и јецајући заридај:
„Згрешења ми опрости
и непочинства грозна,
ти, једини и преблаги,
грехе моје разреши
и живот вечан подари.“

1.
Делима врлим и вером уздаjмо се
да ће се нада у блаженство испунити
нама који следујемо наук Господњи.
Зато величаjмо и волимо пост,
тај чин витешки, од анђела слављен.
Да га штују, у хорове анђела ступише
и пророци, који су бића земна.
И сам Христос није се клонио поста,1
постио је по вољи, утирући нам тиме
пут у живот вечни.

2.
Знамо да Мојсије и Илија,
те куле огњевите,
велики беху по делима својим,
знамо да предњачише међу пророцима,
да су отворено говорили Богу,
да му радо приступаху с молбама
и говораху са њим сучелице,
што је чудно и невероватно.
Ипак, и они се стараху о посту,
ступајући њиме ка Богу.
Заједно са врлим делима,
пост даје живот вечни.

3.
Постом се као мачем
разгоне силе нечастиве,
њему се оне не радују
нити се њиме окрепљују.
Њима су мили само
пијанци и ждероње,
не смеју се загледати у пост,
него беже главом без обзира,
као што нас учи Христос,
Бог наш говорећи:
„Само постом и молитвом2
изгони се сој нечастивих.“
Стога нам се и казује
да пост даје живот вечни.

4.
Пречиста красота поста
постаје мати уздржања,
из ње премудрост извире,
овенчава и у рај уводи
а оне који посте
у очински враћа дом
из кога изгнан је Адам,
навукавши смрт

јер обешчасти пост,
на шта се, видевши,
разгневи Бог,
свестворитељ и сведржитељ,
али онима што га славе
подарује живот вечни.

5.
Човекољубац је посту,
као матери нежној и учитељу,
поверио човека којег сазда
и живот му сатвори постом.
Да га се придржавао,
човек би с анђелима обитавао,
али он га одбаци
те га снађоше муке и смрт,
оштрободно трње и драч3
да чемеран проводи живот.
Ако је и у рају био на корист,
како ли је тек на свету овоземном,
где нам подарује живот вечни?

6.
Адам, човек првосаздани, могаше
јести плода од дрвета свакога,
то му је, казује Писмо,
Свевишњи допустио
настанивши га у рају.
Али само са дрвета једнога
не смеде окусити
и ево како га Творац
благонаклоно опомиње:
„Уживај у даровима које ти дадох
уживаћу и ја у уживању твоме.
Послушаш ли заповест моју,
радост ћу ти подарити
и милошћу својом
од пропадности те саклонити,
јер ћеш примити живот вечни.

7.
Почуј ме, Адаме,
и заповести се моје држи.
Заповедам да измеђ дрвета свакога
само једно не дотичеш,
не зато што је рђаво по природи,
него зато што ћеш га изопачити
ако ме не послушаш.
Јер ако бит дрвета није штетна,
теби ће штету нанети
ако га дотакнеш,
јер садржи брус мисли
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и нож његовог укуса.
Ако од њега окусиш
изгубићеш живот вечни.

8.
Створе првостворени,
ево моје заповести:
не дотичи дрво које поменух.4
Такнеш ли га,
допашћеш смрти као лопов,
не зато што плода не смеш окусити,
него зато што ћеш створ
безверан и безвредан постати.
Подвргох те закону божјему,
благоме и сношљивоме,
подарих ти биља свакојега
да у њему уживаш
и не будеш смртан,
ти који, као обличје божје,
имаш и уживаш живот вечни.

9.
Адам и Ева поштоваху
закон божански који примише.
Али ђаво, запазивши
да се у њима зачиње жудња,
смишљаше да им намести замку
и све док су се опрезно крили,
устезао се да им приђе.
Али чим подлац опази
да Ева стоји сама крај дрвета,
послужи се њоме да подметне камен
о који ће се спотаћи два створа
који благодаћу беху по постању
добили живот вечни.

10.
Тад ђаво лукаво приступи жени,5
бајаги као пријатељ и својта,
па је подмукло приупита
казујући при том сажаљиво:
„Са каквим поводом Бог вам даде рај,
као да сте драги њему,
а забрањује да узимате од растиња свакога?
Какве ли дарежљивости!
Ако већ обитавате у рају,
зашто вам ускраћује рајске сласти?
И како да имате живот вечни?
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11.
Намами се Ева и узврати:6
„Грешиш, јер не знаш
шта је заповедио Господ.
Бог даде рај свима које створи,
за трпезу њихову,
једино забрани да са дрвета једнога
окусимо плода,
јер би животу нашему наудио.
Та нас забрана спутава
да стекнемо познање добра и зла,
јер већ задобисамо живот вечни.“

12.
Горке речи тад Непријатељ заслади
па се овако Злотвор домисли:
„Ако у науму не прибегнем лукавству,
ако ли будем оптужио Бога,
Ева ће прозрети да мрзим Њега
и посумњаће у мене.
Још ја не знам њено осећање;
ако успем да га изопачим,
можда ће ме послушати.
Стога ћу лукаво приступити
онима који добише живот вечни.“
Превео Милан Комненић
Овај превод заснива се на следећим издањима:
1. Амфилохи (Сергиевски -Казанцев, Павел Иванович), Кондакари
в греческом подлиннике XII–XIII в. по рукописи Московско синодал но библиотеки, Москва, 1879.
2. Karl Krumbacher, Studien zu Romanos, München, 1898.
3. Karl Krumbacher, Miscellen zu Romanos, München, 1909.
4. Giuseppe Cammelli, Romano il Melode, Inni, Firence, 1930.
5. Elpidio Mioni, Romano il Melode, Torino, 1937.
6. Gabriel Henning Bultmann, Romanos der Melode, Festgesänge: Auf
Christgeburt, auf Theophanie, auf den Ostersonntag, Zurich, 1960.
7. P. Maas, C. A Trypanis, Sancti Romani Melodi Cantica I, Cantica
genuina, Oxford, 1963–1970.
8. José Grosdidier de Matons, Romanos le Mélode, Hymnes, I–V, Paris,
1964–1981.
9. Marjorie Carpenter, Kontakia of Romanos, Byzantine Melodist,
Columbia, 1970–1973.
10. P. A. Sinopulos, R. M. Kontakia, Atina, 1974.
11. Johannes Koder, Mit der Seele Augen sah er deines Lichtes Zeichen
Herr: Hymnen des orthodoxen Kirchenjahres von Romanos dem Meloden,
Wien, 1996.
12. Riccardo Maisano, Cantici di Romano il Melodo, I–II, Torino, 2002.
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Пост 3, 18.
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Пост 2, 17.
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Пост 3, 1.
6
Пост 3, 2–3.
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ПРОЗА
Срђан Вучинић

ИЗ ДРУГЕ РУКЕ
ијалица у купатилу трепнула је само мало дуже: у том
трену на ивици жилета, између таме и светлости, у
огледалу спазих свој оглодани костур. У делићу секунде
видео сам ту бледозеленкасту лобању празних дупљи како
ми се шеретски смеши, и проматра ме другарски. Није ли
то знак за промену коју сам тако дуго избегавао?, помислих нешто касније испијајући кафу на балкону, док је сумрак потапао раштркане кровове града. Сетио сам се радње која је пре неку годину отворена у приземљу моје зграде. Second Hand Life, писало је на њој шареним словима
што су непрекидно треперила као свеће на рођенданској
торти. Необријан, у кућном мантилу и папучама, расејано
сиђох доле.
С улаза ме је дочекала расположена продавачица певушећи ми на ухо, проообајте, узимајте, потрошите, уштееедите! Празнична понуда, трошкарите, пазарите, конзумирајте, нећете се покајати... На бесполним луткама различитих висина били су изложени половни животи, а поред њих
и животи с грешком. Пришао сам им, узео у руке неколико, не бих ли прочитао слова са избледелих декларација.
Збиља широк асортиман, помислих, то су најразличитија
људска постојања, махом средовечног изгледа, свих раса и
полова, са разних меридијана овамо приспела. Како се раније нисам сетио да је и овде, у мом крају, та радња отворена – у ланцу продавница који већ у целом свету послује. Већина људи, па и мојих суседа, у њима се снабдева, док њихове, већ дотрајале животе, дежурне службе пост експресом шаљу на непознате адресе, у Second Hand радње на неком кутку планете где сада тек свиће дан... Чега сам се толико прибојавао све ово време? зар онога што су други око
мене оберучке прихватили? Зар сам толико стрепео за своје минорно Ја које се сада мења лакше него казани за бојлере? Је ли то и у мени траг фамозне носталгије, око које
су наши стари просули толико мастила... Замишљен, једва
чух продавачицу како ме моли да приђем ољуштеном пегавосивом регалу који је тек сада отворила. Ово су вам половни животи с грешком, мелодично је млела њена мајушна прилика, обе комбинације у једној, а имамо и посебан
попуст за њих! Ношени јесу, али готово неоштећени, а грешке су им скоро неприметне, узмите, нећете се преварити.
Нисам био баш нарочито импресиониран, па ипак... Ни сам
не знајући зашто, одабрао сам туце тих половних с грешком. Замолио сам да ми их запакује, да би их на миру испробао код куће. Само, не заборавите, треба им очистити
плоче пре ношења, отварају се овде, притиском у пределу
дијафрагме, а затим шрафцигером – упозорила ме је брижљиво лепећи селотејп дуж крајева целофана. Натоварен
кутијама и кесама, једва се довукох стрмим степеништем
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назад до свога поткровља. Био сам нестрпљив, одмах сам их
окачио по офингерима, раширио на фотељама и троседу. У
полукругу око мене љуљали су се сада попут страшила, или
су лежали раширени по дневној соби као нека обезнањена
туристичка екскурзија. Дивно друштванце, помислих. Недуго затим, зачуо сам гласове. Шапутавим и фрфљајућим,
уњкавим и крекетавим гласовима, половни животи с грешком обраћали су ми се молећи ме. Речи нисам могао да
разаберем, али слутио сам како ме бесомучно понављајући
преклињу, само да их обучем, макар испробам. Испрва, нешто ми је у томе деловало одвратно, као да је реч о некој
настраној копулацији, сношају са каквом експедицијом духова. Но ипак, попустих, више из гађења но из сажаљења,
уосталом зато сам их и узео. Пробао сам их све редом, у
лучно издуженом огледалу на вратима, процењујући који
би најбоље могао да ми стоји. Тек код последњег сетио сам
се распеване продавачице и њеног упозорења. Да, ту су негде те њихове плоче, треба их само пажљиво расклопити,
извадити их из надувене утробе и очистити спрејом и крпицом за то предвиђеним. Изненадио сам се колико су оштећене, искрзане и улубљене, биле су чак и замашћене, прекривене густим слојем прашине. Па наравно, не би их иначе продавали овако будзашто. И док сам их срамежљиво
прскао и рибао, свака је испуштала другачији рефрен, нешто између крчања, слињења и кашљања… А моја плоча,
сетих се тад, како то да ми је у радњи нису тражили? Можда су у журби заборавили, а требало је само да ме одшрафе, изваде је и запакују, и сада би већ летела за Манилу, Буенос Аирес или ко зна куда. Или ће тек сад позвонити на
врата она караока-продавачица са шрафцигером у руци –
молимо, плочу вашег фелеричног живота, ургентно-еџектујемо-пакујемо-транспортујемо! Треба ли ипак на стикеру написати кратко упутство за незнаног купца из удаљене
временске зоне: пазите, овај је живот оштећен на тим и тим
местима, а погрешно пројектован у следећим одсечцима...;
чувајте га на сувом и светлом месту, али ван домашаја јаког сунца; поступајте са њим обзирно и пажљиво, како доликује повученој, неадаптираној пасмини... И док сам се
премишљао и узалудно разбијао главу свим тим питањима,
осетих како ме нечија здепаста рука, огромна као дизалица, грубо одваја од пода, онда ме треска и развлачи по тезги, истеже ме колико сам дуг, потом ме савија и гњечи, да
би ме опет хитро подигла у ваздух. Жмурећи, из вртоглаве
висине чуо сам још само напукао женски алт како у мојој
глави бруји – пробајте овај, малко израубован, али солидно
грађен. Има кардиналну фабричку грешку, срећом у унутрашњој постави, скоро неприметну. Узмите, нећете
се покајати!
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ТУМАЧЕЊА
Предраг Петровић

ВЕЛИЧАНСТВЕНИ ВИНАВЕР

Друго коло Дела Станислава Винавера, приредио Гојко Тешић,
Службени гласник, Завод за уџбенике, Београд, 2015.

акон објављивања другог, завршног, кола Дела Станислава Винавера и шира културна јавност има прилике да се увери у оно што је познаваоцима опуса овога
аутора добро познато – да српска књижевност и култура
у протеклом веку није имала свестранијег и креативнијег аутора него што је био Винавер. Јер нема жанра у којем овај полихистор није оставио пажње вредно остварење. Готово све области уметничког стварања и научног сазнања биле су предмет његових интересовања и
промишљања – музика, позориште, филм, сликарство,
архитектура, етнологија, лингвистика, физика, математика. Чак и ако није писао романе, он је Раблеа, Стерна
или Хашека са таквом вештином и језичком инвентивношћу преводио да су та дела на српском језику готово
постала синоними за особени винаверовски стваралачки дух. Опсег његовог енциклопедијског ума је импресиван и можда је баш то разлог што је његово дело тек
данас, захваљујући упорности и труду Гојка Тешића, у
целини објављено.
Још увек нисмо свесни да говорећи о модерној књижевности и уметности ми уствари подразумевамо и
усвајамо неке Винаверове идеје. Зато је покушај да се
сагледа његов опус у исти мах размишљање о нашој духовности и њеном месту у европским културним оквирима. Док је прва половина прошлог века била обележена Винаверовим оригиналним књижевним радом, дотле је у другој текло постепено прихватање његових мисли и, још увек недовољно, признавње његовог значаја.
Коначно, на почетку новог века објављенa су његова дела, прво коло 2012. године, друго ове 2015, чиме је
отворен пут за ново читање и потпуније сагледавање
Винавервог стваралаштва.
Међу девет књига другог кола можда би најпре требало истаћи Винаверову поезију у књизи насловљеној
по ауторовој последњој и најбољој збирци – Европска
ноћ. Наиме, о овом књижевнику се углавном говори као
о врсном есејисти и ненадмашном пародичару док је
његова поезија врло мало позната. Обухватајући песничке књиге од Вароши злих волшебника (1920) и Чувара света (1926) преко Ратних другова (1939) до Европске ноћи (1952) и стихова објављених у периодици или
нађених у заоставштини, ова обимна књига даје прилику да се коначно обави рехабилитација Винавера као великог песника о којој је почетком седамдесетих година
писао Миодраг Павловић. То се поготову односи на Винаверову позну лирику. Она је разултат зрелог песничког искуства које се суочава са тмином Другог светског
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рата. Окупљајући све кључне моменте његове поетике,
од опседнутости музиком до инспирације историјом, те
песме су једно је од најзначајнијих остварења која су
афирмисала модернизам у српској књижевности половином прошлог века. „Ко жели да ме нађе, нека ме тражи и нађе у мојим песмама: ту сам и сам себе тражио...
Ту ће наћи и то, и оно што ја још не знам“, рекао је Винавер априла 1929. у разговору са Бранимиром Ћосићем.
Винаверова опседнутост музиком видна је и у књизи
есеја и студија о музици – Музички краснопис. Ови текстови не само да откривају Винавера као изузетног критичара и тумача музичке уметности него и као творца
особене музичке естетике. На трагу високог француског
симболизма Винавер формулише идеје о музичком
принципу као врховној метафизичкој тајни која се човеку никада не открива већ само наслућује. Музика повезује наш интензивни унутрашњи живот са космичким
кретањима у универзалну динамичку целину. „За мене
је целог живота био највећи проблем“, рећи ће пред
крај живота, „као ући у суштину мелодијског у српском
језику, а затим како из ње изаћи.“ Један од одговора на
то питање наћи ће и у Настасијевићевој поетичкој замисли матерње мелодије.
Кључна идеја Винаверове поетике, која би се могла
назвати и одређујућом метафором или формулом не
само књижевних и уметничких него и историјских збивања у двадесетом веку, мисао је о изгубљеној равнотежи. Она посебно обележава текстове сабране у претежно путописним књигама Громобран Свемира/Гоч гори
и Земље које су изгубиле равнотежу. Најпре су његове
приче објављене 1913. изгубиле равнотежу означивши
почетак првих авангардних тенденција у нашој књижевности (Приче које су изгубиле равнотжу), да би неколико година потом у „Манифесту експресионистичке
школе“ (1920) Винавер, у духу бергсоновске филозофије, дао познато одређење о децентрирању модерне уметности, подразумевајући под тим распад старих онтолошких, естетичких и аксиолошких система. Исте године
када је манифест објављен, Винавер најављује и свој путопис о совјетској Русији под насловом „Из земље која
је изгубила равнотежу“. Дакле, без равнотеже су најпре
остале приче, као књижевне творевине, затим је та идеја постала основа једног уметничког и, шире, духовног
покрета, да би, коначно, без равнотеже остала и једна
држава, односно друштвени поредак. Тиме Винавер
концепцијски затвара ону ланчану реакцију којој ће те-

жити авангарда: књижевна и формалана револуција –
духовна и идеолошка револуција – друштвена револуција, али и уочава и сву проблематичаност и искључивост авангардне политичке револуционарности, што се
може пратити подједнако у његовим путописима тако и
у политичкој есејистици, овде сабраној у књизи Кобни
видици чије су најузбудљивије странице посвећене земљама које и данас у великој мери кроје геополитичку
мапу Европе – Русији и Немачкој.
Са већ формираним, недвосмислено авангардним
поетичким ставовима Винавер се на измаку Првог светског рата нашао у сред Октобарске револуције у Петрограду и Москви. Прави човек на правом месту, он се већ
затекао у Паризу 1909. када је Маринети својим манифестом футуризма највио авангардну књижевну револуцију, да би сада постао сведок једне друштвене револуције чије ће последице бити много далекосежније и
озбиљније. Доживљај руске уметности Винавер ће изразити у Громобрану свемира (1921), програмској књизи
нове српске књижевности, док је искуство совјетске постреволуционарне стварности описао у путописном делу Руске поворке (1924). То је сугестивну визија драматичног историјског тренутка када се руши стари и успостваља нови поредак који, међутим, изневерава прокламоване идеје о општој једнакости и правди. Деценијама
из идеолошких разлога прећуткивана, јер је представила сву беду и безнађе једне друштвене револуције, ова
књиге данас плени својим оригиналним приповедачким
поступцима који су преобликовали жанр путописа у
српској прози између два рата.
Кризни тренутак једне нације тема је и Винаверовог
путописа Немачка у врењу (1924). Земљу која је, као и
Русија, променила систем власти и налази се на граници политичког и економског хаоса, Винавер приказује
у сажетим експресионистичком визијама које повремено прерастају у есејистичка запажања о кризи немачке
културе. Луцидно уочавајаћи немачки вапај за вођом
Винавер даје видовиту, језиву визију наиласка нацистичког вође: „А вођа будућности не долази као човек.
Он више није човек. (...) Лагано и гломазно иде. Ја чујем тешки топот његових корака. И у оргији, у Немачкој на све стране – његови мукли кораци дају, с времена
на време, чудан и језовит такт.“
За данашњег читаоца Винаверовог Громобрана свемира можда су најзанимљивије научнофантастичне приче,
својеврсне космичке бајке. Винаверово интересовање за
овај жанр јединствено је у нашој књижевности. Фантастични звездани светови и машине које их математичким прорачунима контролишу, размена радиограма,
свемирски возови и интерпланетарана путовања, радијумске/атомске централе и слична достигнућа испуњавају Винаверову прозу заснована на алегоријским ситуацијама и ликовима тадашње културне и јавне сцене.
Овде се у још већој мери заснива један нови приповедачки поступак – приповедање поетике, односно хибридни жанр који ће савремена теорија књижевности
назвати поетолошком литературом. Винавер фикционализује своје авангардне програмске ставове стварајући
јединствено прозно остварење, жанровски хетерогено,
разнотоно, али зато идејно хомогено. Тако се у завршном тексту Громобрана свемира, „Последњи испит у

мандаринској школи”, даје једна од најбољих дефиниција авангардне, али можда и уопште модернистичке
уметности у протеклом веку, важна због тога што подвлачи кобни парадокс који новије поетичке концепције
нису успевале да разреше – могућност да истовремено,
у једном стваралачком чину, постоји и стварање и разарање, и смисао и оспоравање сваког смисла: „Саградити један свет, на основу података који противурече могућности остварења тог света.”
Иако као посебан том доносе избор критика и студија о Винаверу, чини се да би друго коло ових дела с пуним правом могло добити и књигу која би се звала „Заноси и пркоси Гојка Тешића.“ Била би то прича о више
од четири деценије истрајне посвећености једног човека
проучавању и издавању Винаверових дела, али и драгоцен прилог за историју српских нарави. Нешто од свега
тога исписано је у садржајним критичким напоменама
уз сваки том, од чега су вероватно најузбудљивије странице о Тешићевим разговорима са Васком Попом и Радомиром Константиновићем. Бескомпромисан у одбрани Винаверовог али и властитог достојанства као приређивача, Гојко Тешић је досањао свој давнашњи сан и
поверио српској култури репрезентативно критичко издање, својеврсну енциклопедију модернистичке уметности и духовности, драгоцену за разумевање врхунских вредности и кобних неспоразума наше историје и културе новијег доба.
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.166–168
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ПОЕЗИЈА
Јелена Ленголд

TУМАРАВА МОЈА ТУГО
КОЈЕШТАРИЈО

ПРЕ ИЛИ КАСНИЈЕ

Моја мала, топла, моја скаредна туго
моја тривијална пасијо, којештаријо,
обраћам се твојим расутим опиљцима
у ходу, понекад се сагнем да те погледам
моја клонула, у мрљу претворена туго
ухватим те нежно између два прста
и причам ти како живот зловољно протиче
ти, наравно, ништа не одговараш
јер прах не говори, прах само једри на ветру
и промиче крај мојих равнодушних очију
које су некада знале бити неутешне
давно, док је још постојао свет какав нам је обећан
све се затим десило неприметно за људско око
једног дана шетали смо кроз врт
а неког другог дана, схватисмо постиђени,
врт се сасушен мрвио под нашим ногама.
Моја безглава, тумарава моја туго,
протухо са стотину лица
било је доста, пусти ме.

Пре или касније, свима нам се то деси
слушамо своју љубав како говори да је живот јадан
и да ништа не иде како треба
глава наше љубави је дубоко увучена у рамена
рука наше љубави је помало хладна
иако прсти пребирају по нашим прстима одсутно
трепавице наше љубави су влажне
али то може бити од хладноће која долази кроз
прозор
или напросто зато што наша љубав одбија да трепне
кажемо: али оно летње јутро, зар се не сећаш
кажемо: онај пас који нас је пратио данима по плажи
кажемо: сећаш се пчеле која је бранила своју смокву
љубав одмахује главом немоћно као да све то
измишљамо
и у неком часу помислимо да се то све заиста
десило неком другом
а не овим туробним људима, окренутим ка
мутном прозору
љубав ко зна зашто губи речи у ваздуху чим
отвори уста
и од њих остаје само пара која потом магли огледало
видимо те две сенке које седе с руком у руци
и мислимо: то не можемо никако бити љубав и ја
али онда једна сенка устаје и истог часа устаје и
љубав
ставља капуљачу на главу и осврне се празним
погледом
поведи ме са собом, кажемо својој љубави, или
само намеравамо
али љубав више не зна ни куд би да се упути
кажемо: онај хотел на рубу града, с погледом на
фабрику
кажемо: најмањи сапун на свету који нам је
испадао из руку
али љубав и даље одбија да трепне
и речи се губе у ваздуху чим отвори уста
љубав ставља руке у џепове и као да каже
не постоји више то место
на ком се догађа
радост.

ШТА МИ РАДИМО ОВДЕ
Постоји пут који не води никуда
осим до места
са ког се пружа прекрасан видик.
Шта ми радимо овде
питају ме сваки пут
твоје збуњене очи.
Бити усамљен над понором лепоте
стајати ту без крила, не дисати
опкорачити погледом небо
пустити ваздух да црта твоје ново лице.
Или сабрано одмахнути руком
и поћи за тобом, назад
у свет проверених чињеница
и направа на навијање.
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ВЕЧЕ ЈЕ БИЛО ГРОМ

НЕШТО КОРИСНО ПРЕ СВАНУЋА

Постоје обични дани које ваља сачувати у сећању
по сваку цену
мапирати њихову једноставну нерватуру
рецимо: још негде око подне рекла сам да сам
срећна
и да мислим да ми је живот врло леп
свиђао ми се поглед кроз прозор
и помисао да бих то могла гледати до краја живота
деловала је умирујуће
било је ту цвећа, неколико борова
мачке наравно, мачке су неопходне за срећу
сунце је улазило у собе под дивним угловима
могла сам чути трамваје ниже низ улицу
и пожелела сам да сам помало у сваком од њих
а да опет останем овде и чекам вече
јер вече, да, вече
вече је било гром
и ова је песма о томе
само увијено у целофан песме о лепом дану
и сунцу
и којечему

Записивати стихове, записивати стихове,
а у међувремену, бавити се баналним стварима
удубити се у неки историјски период
испитати сваки његов безначајни детаљ
вежбати одустајање од битних навика
све док и оне не постану сувишне
обратити се себи строгим писмом
стати на крај тој бесмисленој околности
понекад ипак записивати стихове
предати извештај о свом случају бићима јутра
препустити њима да пресуде
не надати се превише, не надати се уопште
урадити нешто корисно пре сванућа
чврсто скупити косу на потиљку
нахранити напокон ову мачку
она барем тачно зна шта хоће
и шта ће је потом одвести
у миран, дугачки сан.
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СЕЋАЊЕ
Васа Павковић

СА СВЕТЛАНИНИМ ИМЕНОМ
а именом Светлане Велмар-Јанковић први пут сам
се почео сусретати индиректно, преко импресума
часописа Књижевност и импресума прозних књига
штампаних у београдској Просвети. Као студент прве
године на Филолошком факултету, почетком 70-их.
Пошто Светланиних књига није било у библиотеци,
ту и тамо бих налетао на њене есеје по периодици и
бивао и збуњен, али и озарен њиховом заснованошћу
и озбиљношћу. Елеганцијом језика којим је писала,
стилом разложности који се осећао, док сам следио
њене речи у дугим, пажљиво контролисаним пасусима.
Била је онда ту нека афера око Јосићевог ТБЦ-а,
романа којег сам, у наставцима, са узбуђењем пратио
у свескама Књижевности са необичним браонкастим
корицама. У Светланиним реакцијама по медијима
оног доба осетио сам господствени опрез подршке
младом писцу, али без крупних речи о цензури и о неслободи. И онда и данас сам њене речи доживљавао
као природну реакцију, а не као евентуалну последицу онога што је доживела у детињству и у раној младости.
Уосталом, ни касније се никада није позивала на ту
тешку прошлост, на недаће и проблеме. Увек је имала
мере и такта – онога што српској култури одвајкада па
све до данас недостаје.
Дакле, дуго нисам знао ни како Светлана ВелмарЈанковић изгледа, али када сам почео, ту и тамо на
књижевним манифестацијама, да је срећем, средином
осамдесетих, видео сам и по њеној гардероби да је одмерена, самосвојна. У њеном погледу било је јасне одлучности, у њеном кратком осмеху нечега што бих назвао племенитом духовитошћу.
По први пут животне стазе су нам се недвосмисленије укрстиле, ако добро памтим, када је 1990. објавила роман Лагум. Био сам у седмочланом НИН-овом
Жирију. Једна чланица Жирија је критичарски нагрдила овај роман, преко сваке мере, тада сам тако мислио,
иако сам се слагао с неким њеним примедбама. Па
сам, као још четворица у жирију, гласао за роман Мирослава Јосића Вишњића, са увереношћу да је тако
праведно. Светланин роман је на последњем, одлучујућем састанку жирија добио само један глас, Одбрана
и пропаст Бодрога у седам бурних годишњих доба са пет
добијених гласова Жирија уписала се на списак добитника високог признања.
Непосредно после тога, на додели НИН-ове награде, по први пут сам упознао Светлану Велмар-Јанко-
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вић. Моју узрујаност у трен ока је развејала њена духовитост, пружена рука, онај кратки осмех мудре жене.
Десило се да сам одмах по објављивању у Просвети, прочитао Уклетнике, књигу есеја о старијим српским писцима којима нешто смета да у српској културној јавности имају пун и прави одјек. Посебно су ме
се дојмили есеји Светлане Велмар-Јанковић о Нушићу
и његовим ратним причама, односно о приповедачу
Милети Јакшићу. Следећи Светланине речи и пратећи
и властити укус, начинио сам за Радову едицију „Реч и
мисао“ збирку прича Милете Јакшића, посвећених
свештеницима и дао јој наслов Светац који не помаже.
Светланино узбудљиво и реметилачко путовање по
прошлости српске литературе, као и едиција Баштина, вероватно су ме подстицали и да се бавим нашим, у
таму потиснутим, приповедачима, неколико година
касније, у књизи Девет заборављених приповедача.
Спојило нас је Време књиге односно Стубови културе, чији смо писци постали убрзо пошто их је Предраг
Марковић основао… Када је 1995. објављено Бездно,
Светлана Велмар-Јанковић и наш заједнички издавач
су ми предложили да говорим на свечаној књижевној
вечери, какве су се тада одржавале у Галерији Цептер
на Новом Београду. Роман ми се изузетно допао и до
данас га сматрам круном њеног целокупног књижевног рада. У том смислу сам и причао на овој свечаној
вечери, непосредно пошто је ауторки уручена НИНова награда критике за роман године, пред препуним
гледалиштем читалаца и поштовалаца. Али ово вече,
једно од стотина и стотина на којима сам говорио о
српским писцима, памтим још по нечем. Желећи да се
одужи књижевници, власница Цептера је припремила
за добитницу и властити поклон – изузетно богат и
скуп комплет Цептер посуђа. Немајући појма да ће се
то догодити, Светлана је била потпуно збуњена. И данас не могу а да се не сећам њених речи захвалности
које су сем збуњености, указивале на раритетну скромност ове ванредне жене.
У оквиру књижевне турнеје добитника високе награде, какву су тада организовали Стубови културе,
списатељица је имала и књижевно вече у Панчеву, у
Градској библиотеци, а на вечери су говорили она и
њен издавач Предраг Марковић. Сећам се две анегдоте
које је Светлана испричала и наводим их да би остале
записане и као сведочанство о њеном карактеру.
У првој Светлана говори о властитим уредничким
искуствима из „Просвете“, где је годинама уређивала

савремену прозу (плаћајући високи књижевнички данак бриге о туђим рукописима). Та брига и одговоран
уреднички рад су утицали на предугу паузу у њеном
личном књижевном оглашавању. Наводи како је из
Лондона добила рукопис Златног руна Борислава Пекића и с одушевљењем јавила писцу да је роман, то јесте његов обимни почетак, примљен за објављивање.
На уредничком колегијуму, тадашњи директор Просвете питао је Светлану шта је припремила за објављивање у идућој години и она рече да има ново Пекићево
дело, ванредно у сваком погледу. Директор је пословно упита колико роман има страница, због вечитих
проблема са финансијама, а Светлана поштено рече,
рецимо, да Златно руно има око 600 страна. Директор
јој тад одговори да немају пара за тако опсежно дело и
замоли да писцу препоручи скраћивање романа. Светлана Велмар-Јанковић се, познавајући Пекића, нашла
у врло неугодној ситуацији, али је због вредности
Златног руна, написала писмо у којем му предочава
проблем и моли га да изврши извесна скраћења, како
би ушао у издавачки план тада највећег издавача на
Балкану. Недуго затим из Лондона је стигло писмо у
којем јој писац хладнокрвно саопштава да је скратио
роман за сто педесет страна, али да га је при скраћивању и повећао за најмање још толико!
Као да чујем Светланин глас који се обраћа препуној читаоници у панчевачкој градској библиотеци: –
Замислите у каквој сам се тад ситуацији нашла!
И не желећи да даље држи публику у неизвесности,
рече да је тако добијени рукопис поделила на два тома
и почела да објављује Златно руно по деловима.
Памтим и другу анегдоту коју је Светлана испричала исте вечери, једнако интересантну. Анегдота поново
говори о њеном разумевању књижевног и уметничког
посла. И о самом послу, као таквом.
Каже да је једном приликом проводила одмор на
Златибору, у викендици писца и филмског режисера
Живојина Павловића. Одмор је наравно користила за
писање. Ујутро, каже Светлана, она и њена сусетка, сељанка и домаћица, изађу из кућа и седну на клупу под
високим крошњатим бором. Светлана крене да пише
прозу, а њена сусетка да штрика. За преподне Светлана
напише неколико страница, руком, а сељанка изатка
предњицу џемпера и леви рукав. Поподне Светлана
напише још неколико страна, а сељанка изатка леђа и
десни рукав и заврши џемпер. – Што је најгоре, – поентира Светлана – предвече моја добра комшијка има
готов џемпер, а ја видим да све оне странице које сам
написала ништа не ваљају и углавном их поцепам!
У наредним годинама сам Светлану Велмар-Јанковић, као и многи други, углавном сусретао на Сајму
књига. Долазила је једанпут или двапут за његових дана и добар део времена проводила на штанду Стубова
културе, седећи за столом, са својим супругом Жарком
Рошуљом. Као и многи други млађи писци, користио
сам ту прилику да је поздравим, а она би ми предлагала и да седнем за њен сто и онда бисмо разговарали о
књигама, о књижевности, о Сајму књига који је трајао
око нас. Тада сам од ње, као и други млади писци, био
у прилици да чујем и размишљања о својим књигама,
које сам објављивао у Стубовима културе, а некад бих

јој, доцније, дао и неку од књига које сам штампао у
Народној књизи и код других издавача. Импресионирало ме је што је налазила времена да прочита књиге
млађих колега и што је, шта више, размишљала о њима, као један скоро надвремен читалац, показујући у
нас врло ретку способност да чита и разуме сасвим
другачије књижевне светове.
Радовао сам се када бих чуо неку лепу или праву
реч од својих генерацијских колега или млађих писаца, али ми је увек много значило и када би о мојим
књигама говорили Светлана Велмар-Јанковић или пак
Павле Угринов, Мирослав Караулац, Воја Чолановић
или Милорад Павић. И мада нису остале на хартији, те
речи су у мојој свести остале дубље запамћене и представљале неку врсту топлог подстицаја да пишем и даље – с надом да то има смисла – ако се и писцима које
дубоко ценим, допада неки мој текст. Или чак цела
књига.
Било ми је интересантно и да Светлана Велмар-Јанковић говори о другим књигама и писцима, нашим
или страним, које је у то време читала или прочитала.
Да ослушкујем са којом интелектуалном снагом „покрива“ разнолике књижевне светове, а што је још важније, битно другачије од њеног. Никада у тим речима није било јала, револта, недај боже мржње… Понекад би ми списатељица препоручила и наслов неког
млађег човека, чији је рукопис рецензирала или прочитала.
Последњи пут наше су судбине јавно биле видљивије повезане када сам се нашао у жирију Политикиног
забавника, који је наградио Књигу за Марка. Разговарајући са Светланом после доделе, импоновало ми је
како искрено демистификује настанак саме књиге, као
што ми и данас прија суштинска природност и некуртоазност тог дела намењеног деци и младима. Књига за
Марка, наиме, могла је сместа да постане део лектире
за најмлађе, показујући како се о националној историји може писати без идолатрије, али инвентивно, са
бригом о значењу текста и језику истовремено.
Као и други читаоци, а Светланина публика је расла из године у годину, са радошћу сам читао већину
наслова које је даровала српској књижевности последњих година живота. И све тако до Капије Београда, као
неке врсте поентног дела у њеној каријери. А као и
други, вазда сам са узбуђењем читао и њене интервјуе
у штампи, критички интониране, али и разложне, и на
неки начин позитивне.
Светланина изненадна смрт изазвала је у мени неку врсту шока и туге, као ретко који одлазак великих
писаца које сам имао прилике да упознам за живота.
И помислио сам, тих дана, како је њена улога у другој
половини прошлог века, посебно при његовом крају,
по својој снази била једнака улози коју је имала Исидора Секулић у првој половини тог века и да су ове две
жене, фактички и највише задужиле књижевност мог
народа и језика.
Често помишљам како постоји дубљи дослух између нечијег имена и његове улоге у животу и уметности.
Име Светлане Велмар-Јанковић, снажна је потврда таквог осећања. Њено лепо име – Светлана – увек
ће светлети над српском књижевношћу.
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.166–168
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ПРОЗА
Крста Поповски

КАРИБИ
а ман што је кренула по тир ки зну ко шу љи цу ко ју
је ју трос ис пе гла ла и ока чи ла на ауфин гер, ону
што је увек облачи ако има изгледа да се појаве купци – јер јој очи онда дођу још плавље, а поглед уверљивији и приснији, уверила се у то већ неколико пута – када се досети да и Мара сутра иде пре подне у
шко лу, да би ва ља ло и њој спре ми ти шта ују тру да
об у че. Ма ра је за спа ла у днев ној со би... Гле да ла те левизију и заспала... Није зубе опрала... Само да извуче један јастук, високо је овако... А бољи је ваздух у
спаваћој соби, овде се цео дан нешто крчкало... Спремила је данас пуњене паприке, то има за сутра и, реци мо, за сре ду, ску ва ла је пи ле ћу су пу, пун ло нац,
бар за два-три дана, Мара нешто кашљуца, па то није
лоше, и скувала је боранију за један дан... Добро излуфтираће после... Нека је ту, неће је сада будити...
Само да јој спакује књиге у торбу и припреми шта да
обуче... Биће тиха... Их, бар да је зубе опрала пре него што је заспала... Ево јој за сутра фармерке, кошуља, овај плави прслучак, тако... Нема физичко, може
спенсерице, ваљда неће киша, добро... Ту су свеске,
перница... Ух, нема блок за ликовно... Позајмиће један лист од Вељка... Добро је што седи поред њега, он
као да јој је ста ри ји брат... Јао, и ти љу ди, сам их је
Бог по слао, ис пи са ли че ко ве за тро сед... Сва ког ме се ца њи ма оста ви за ра ту и ево, већ га је ско ро ис пла ти ла... А удоб ни ји је од кре ве та... А Вељ ко во ли
Мару, стварно, као да јој је брат... Да, уосталом, шта
фали да Мара спава у дневној соби кад иде пре подне
у школу. Ујутру је пробуди кад себи стави кафу и дете може ту и да доручкује. Не мора ујутру из спаваће со бе у днев ну. Та ман ће се та ко на ви ћи да спа ва
сама.
От кад је Бор ко умро, Дра га на спа ва са Ма ром у
брачном кревету... А мала се баца у сну... Добро, сада
по тир ки зну блу зу, мо же са овом сук њом и огр ну ће
беж јак ни цу, шта има ве зе, беж мо же уз све... Та ко,
све је спрем но. Са да у ку па ти ло... Дра га на во ли да
недељом увече седи, пуши и размишља. Замишља тако да је Борко жив, да он спрема Мару за кревет док
се она тушира. Све би то он сада спремио... Онда замо ли Бор ка да се та мо, на не бу, за ло жи за њих две,
да њој, то јест Драгани измоли неки бољи посао, бар
у општини, има Драгана правни факултет, да се отараси купаца и продаваца станова, да има дужи годишњи одмор... Хоће Борко то сада. Док је био жив све
се устручавао да пита за своју жену, како ће, једва су
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и њега ту примили... Борко је био телевизијски новинар, знао је много људи. „Па ја радим у спољнополитичкој редакцији... стално сам на путу... овде не знам
никога...“, правдао се. Ал’ душа је био. Једноставно,
ни је он то мо гао, не љу ти се Дра га на на ње га. Са да
би, додуше, могао. Хоће, хоће, чуваће ће он њих две,
учи ни ће шта мо же... Он да на гло уста де, при се ти се
да у дневној соби треба отвори прозор, да уђе ваздуха... И телевизор да угаси...
Онда застаде крај троседа, са даљинским управљачем у руци и загледа се у екран. Звук је Мара готово
са свим ис кљу чи ла, али ка ко се све на по љу ути ша ло
и кроз про зор ни су до пи ра ли је ца ји на прег ну тих
аутомобилских и аутобуских мотора, могао је добро
да се разабере Борков глас. Борко је стајао на плажи,
др жао ми кро фон, а крај ње га је не ки за ја пу ре ни,
прилично офуцани човек, сав мусав и знојав, проћелав и необријан, узбуђено говорио о некој отмици, о
свом бекству, о таоцима... на енглеском... и Борко му
је постављао још питања, исто на енглеском...
Драгана више уопште није марила за муке офуцаног брадатог човека, за отмицу, за таоце, већ се присећала своје науке и премишљала по којем би основу
мо гла да по кре не по сту пак про тив свог тобоже мртвог мужа. Оставио их је, отишао, не плаћа алиментацију... У дну екрана је писало: Карипска острва, изве шта ва Бо ри сав Са рић. Ка ко? Ви де ла га је мртвог,
носила је у мртвачницу ону кошуљу с венчања и фармер ке, да му обу ку... и спен се ри це... Од ње гове последње плате је купила сандук, спремила даћу, још је
морала и да зајми новац, рачуне месецима није платила... Он и не размишља од чега њих две живе... Да
јој пронађе бољи посао, а већ се спремао да оде! Постидела се наједном што му је веровала... Кариби...
Села је крај ногу своје Маре, плакала и вирила изме ђу пр сти ју у екран, у свој не до сег ну ти жи вот, у
про шлост ко ја је, за пра во, би ла Бор ко ва упо ред на
суд би на... Она и Ма ра су, мо жда, би ле са мо ње гов
сан, а дан, јава, живот, све је било тамо, на Карибима. Он да јој из ме ђу ка жи пр ста и сред ња ка до ле вог
ока доспе и светлост из горњег десног угла екрана и
ту виде: 13.45, 14. април 2008. Дакле, то је било пре
три године. Онда погледа у ДВД и схвати да се Мара
успављивала снимљеним татиним репортажама. Драгана је само гласно одахнула, искључила ТВ и стисла
дуг ме на ДВД-ију и из ву кла ком пакт-диск. До бро је,
ипак је мртав, помислила је. Онда се брзо прекрсти-

ла, пољубила онај компакт-диск, па га тутнула у џеп
сво је кућ не ха љи не и по тра жи ла опро штај од Бо га:
због сум њи ча во сти сво је, због рђа вих на ме ра, због
то га што јој је лак ну ло ка да је схва ти ла да је њен
Борко ипак мртав.
Свеж ваздух је надјачао испарења хране и дим цигарета. Када се умије и попуши још једну цигарету у
ку па ти лу, за тво ри ће про зор. До бро је, по но ви ла је
шапатом... Овог пута то је значило да је све спремно
– одећа и оброци – за понедељак, за почетак нове недеље.

ТЕЛЕФОН
Недељом навече – али не превише касно, да не би
пробудила Михајла – Марица назове телефоном своју ћерку Исидору, како би се њих две договориле у које време би треба ло сутра да до ђе и при чува уну ка.
Исидора нема ста лан по сао, али ра ди у јед ној адвокатској канцеларији по неколико сати дневно: однесе
папире до суда, или преузме нешто од клијената па то
донесе у канцеларију. Добро јој дође тај посао, не толико због новца јер Рајко, њен муж, јако добро зарађу је, већ да се осе ти ко ри сном, да иза ђе из ку ће, у
ствари да мало одмори главу од Михајла који стално
не што говори, цичи и смеје се. Она њега ни шта не
разуме и чуди се томе како се Михајло и њена мама
Марица тако добро слажу, а и томе како се непогрешиво споразумева ју. По го то во ка да се то ме до да да
живахни Михајло има свега две године, а да њена мати Марица не може да говори још од свог свадбеног
путовања. Тада је, возећи се на бициклу са својим тек
стеченим мужем Звонком, спала са „штангле“, ударила ви лицом о волан би ци кла, баш док је изгова ра ла
упозорење „гадна низбрдица“ и прегризла себи језик.
И опет, Ма ри ца се на сме је Ми хај лу, не што про му мла и по ка же му очи ма, а он до не се но шу, сед не
на њу, на мр шти се, сте ње и убр зо прд не и ис пу сти
све оно што, када Марица није ту, увек истресе у пелену. Потом му Марица донесе тоалет папир, а Михај ло па жљи во по ку пи с гу зи це све што тре ба и па пир баци у ношу, па навуче гаће. Док Марица сав тај
са др жај пре си па у кло зет ску шо љу, Иси до ра гр ди
Михајла и чуди се наглас томе што се њен син у ствари ина ти са њом, то јест сво јом мај ком и по сто ја но
пу ни пе ле не. „Он то ме ни на мер но ра ди“, жа ли се
Иси до ра Ма ри ци ко ја се из да ле ка сме је Ми хај лу и
нешто му својим неразумљивим језиком говори, а он
подиже руке увис и такође нешто неразумљиво говори. „Он очи глед но при вла чи мо ју па жњу, та ко што
ме мучи да га чистим и перем. Или се због нечег другог инати.“ Марица само одмахује руком, што би требало да значи: „Ма, пусти то, не секирај се“. Исидора то одмахивање руком пак тумачи као: „Ма, пусти
то, крени куда си наумила и слободно седи колико ти
је во ља. Нас дво је ће мо се већ до бро сла га ти.“ Иси до ра из ла зи по том и углав ном се не вра ћа све до
предвече, нешто мало пре свога мужа. Тада Марица
љуби ћерку, потом и унука и одлази својој кући. Не
воли да је Рајко затекне. Он после виче на Исидору,
не допада му се да његов син одраста уз „такву бабу“.

Марица мисли да му је криво што је њу, Марицу, њен
Звонко волео баш онако како би супружници требало да се воле, а Исидора мисли да је то зато што буде
увече већ превише уморан од посла: „Мама, он држи
три старачка дома, само старце гледа по читав дан!“
Тако, Марица хита својој кући на починак.
Али да би се током радне недеље све тако одвијало, нео п ход но је то ута на чи ти те ле фо ном не де љом
навече. Марица назове, Исидора подигне слушалицу
и, ка да ра за зна му мла ње сво је мај ке, од ре ди мај ци
вре ме ка да је по треб но да се ова по ја ви на ње ним
вра ти ма и ту се те ле фо ни ра ње за вр ша ва. „Лаку ноћ
и видећемо се ујутру“, а у знак одговора се чује само:
„М-м-м-м-м.“
Марица се и ове недеље прихвата слушалице, пози ва Иси до ру, али зво ња ва већ не у о би ча је но ду го
траје. И таман да Марица спусти слушалицу, неко са
друге стране успоставља везу, то јест подиже слушали цу. Ма ри ца по чи ње да му мла, а ја ко јој је не при јат но при по ми сли да се ја вио Рај ко, ме ђу тим, и с
дру ге стра не не ко му мла. Ма ри ца пре по зна је глас
свога унука Михајла, тепа му, пева, само њима двома разумљивим језиком, а Михајло се смеје, цичи од
ра до сти и чи је се ка ко луп ка сло бод ном ру чи цом о
го лу бу ти ну. Чу је Ма ри ца чак и ка ко лу па ју ћи ка чи
ру чи цом пе ле не, та мо са стра не, где се ле пе, па јој
криво што деца не одржавају тај обичај с ношом и тоалет папиром. Али не мари, само да се Исидора јави
и одреди време. Исидора не прилази, као обично, да
узме слушалицу, већ бака има прилике да слуша читаво време свог унука. Овај њихов разговор траје већ
читавих пет-шест минута, што је заиста много, чак и
ка да све вр ви од ус хи ће но сти а не те ме љи се ни на
каквом садржају. Михајло не даје мајци слушалицу,
мајка не прилази Михајлу и Марица већ помишља да
прекине везу. Опет, било би јој жао да тиме не повреди Михајла, ако га тако прекине, па држи и даље слуша ли цу у ру ци и му мла, ма да је у се би већ до не ла
одлуку да сутра крене код Исидоре раније. Наједном,
до ње доспева тих Исидорин плач, ваљда се Михало
при бли жио са свим уз мај ку. Ма ри ца за не ми, а Ми хајло негодује и захтева њено мумлање. Марица поми шља на нај го ре, а за њу је нај го ре да је Иси до ра
изгубила посао, који јој заправо није ни потребан већ
јој га је Рај ко обез бе дио, у адво кат ској кан це ла ри ји
која њега увек заступа у парницама, како би је „избавио из ку ће“. Ако је Иси до ра из гу би ла по сао, ко ће
њу, Марицу, избавити из њене куће?
Међутим, Исидора последњим трзајем снаге граби слушалицу из Михајлових руку и, кроз плач, изговара: „Рајко је погинуо... судар... дођи одмах...“ Слушалицу потом поново узима Михајло, нешто у њу гуче, али Ма ри ца са да ви ше не раз ми шља хо ће ли га
повредити тиме што спушта слушалицу. Ма, видеће
је он за четврт сата, колико јој је потребно да навуче
свој сиви мантил, обује ципеле и дође до њих двоје.
Сада је то важније, да стигне до њих двоје. Сузе јој се
сакупљају у очима, мумла нешто, ни пертле не успева да увеже већ их гура у ципеле, постранце, па полази.
Сада ће бити посла седам дана у недељи.
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.166–168
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ПОЕЗИЈА
Петер Хухел

ПОРЕДАК ОЛУЈА
АМОНИТ
Сит богова и њихових ватри,
живјех без закона
у улегнућу долине Хином.
Напустише ме стари пратиоци,
равнотежа Земље и Неба,
само Ован, вукућ заражене
папке преко звијезда, оста ми вјеран.
Под његовим роговима од камена
који блистаху без дима, спавах ноћу,
сваког дана пекох урне
које с вечери спрам сунца
разбијах о стијење.
Не видјех у кедровима
мачји сумрак, узлет птице,
красоту воде
која је преко мојих руку текла
кад у каци испирах суд од глине.
Мирис смрти учини ме слијепим.

ДЕРЕГЛИЈА
Јесења раскош топола.
И села
Иза зида
Од завијања паса,
На капији
Заклинчена реза,
Злато скривено
У зарђалом гвозденом лонцу.
Посљедњи салаш, касно.
Избушена ланчана скела
Пловљаше низ ријеку.
Овдје видјех дијете,
Смјештено у најхладнији кутак часа,
Бачено
Из шупљине крви
На свјетло разлупаних прозора.
Дијете се ближило дану.
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Напољу водена рупа
Хрпа леда.
И мушкарци откидаху бајонетима
Дроњке меса
Од стоке под сњежном покорицом,
Фрљацајућ отпатке
Спрам сиво омалтерисаног
Зида гробља.
Дође ноћ
У магли с гоњеним вранама.
Оштро на салаш
На штакама голих топола
Дође ноћ.
Дијете не видје
Гробношупљу земљу.
И не мјесец
Који сноп бијеле сламе
На лед и камење баци.
Дијете се ближило дану.

НЕМА СЕ ШТА извјестити.
Једнорог је отишао
и мирује у памћењу шумâ,
у ризницама мака,
кад опатица мјесец и сунце
мртвима даје.
Јесен се разведрава,
губи своје памћење
у крвавом трагу букве.
Оно што остаје није више
од црне жице у ваздуху,
која два гласа спаја.
У бијелој опатији зиме
један безгласан удар крила.
У име тога –
до краја земаљских дана.

РАЗМАЂИЈАВАЊЕ
На зиду амбара
мокрина црта
прогнаног краља.
Он иде у хладноћи
пробушених плотова
низ глинени пут преко поља.
Вуче на аму
мазгу
натоварену корпама, котловима и лонцима,
и ишчезава по киши
на средњем јарку иза врба.
То је Итау,
Циганин, прошлог љета
лежао је на салашу у грубој слами
зарђале вршалице.
Жена закупца казује
да га је видјела поткрај октобра
на ивици парлога.
Ишао је у кругу
и узалуд давао знак у зрак,
нека ватра избила из земље,
која је без дима
с мрачним пламеном потонула.
Уистину је то
Итау, Циганин,
заувијек отишао
усред јула
кроз бискупску лила боју чичака.

ПОРЕДАК ОЛУЈА
Јетки поредак олуја,
једна се навлачи
с јужних Хафелских језера,
пробијајући пуст пролаз
кроз села и шуме,
друга оклијева, на вјетру се устављајућ,
преко брежуљака Зармунда.*
Обје се над мојим кровом сусрећу.
Трубе запретане
у мрачним облацима,
кроз кишне плиме котрља се грмљавина,
бријест,
што силној се опире води,
дрхти у црним локвама неба
изукрштаног муњама.
Јетки поредак земље.
Жеља да се устане и моћ.

Немоћ и хладноћа муња.
Не прочишћава киша атмосферу.
*Saarmund – насеље близу Потсдама. Прим. прев.

СУД
Не рођен зато
да под окриљем власти живим,
прихватих невиност кривца.
Оправдан
правом снаге,
судија је сједио за својим столом,
мрзовољно листајући у мојим актима.
Несклон
да молим за милост,
стајах пред препрекама
са маском залазећег мјесеца.
Гледајући укочено у зид,
видјех јахача, неки таман вјетар
повезао му очи,
спóре чичка звецкале.
Хушкао је узводно испод јоха.
Не иде свако усправно
кроз плићак временâ.
Многима вода однесе
камење испод ногу.
Гледајући укочено у зид,
неспособан
да крваво испарење
још зором именујем,
слушах како судија
изриче пресуду,
искидане реченице из пожутјелих папира.
Он нагло склопи корице аката.
Недокучиво је
шта је покретало његово лице.
Погледах га
и видјех његову немоћ.
Хладноћа ми се у зубе засијече.
Превод с немачког и белешка Стеван Тонтић
Петер Хухел (Peter Huchel, 1903 – 1981) иде у ред најзначајнијих немачких песника 20. века (Бродски га је сврстао међу
четири највећа). Објавио је пет књига песама (Gedichte, 1948;
Chausseen, Chausseen, 1963; Die Sternenreuse, 1967; Gezählte Tage, 1972, Die neunte Stunde, 1979). Између 1949. и 1962. уредник је чувеног источноберлинског часописа Sinn und Form, да
би се након смене са те позиције и вишегодишње политичке
изолације иселио у Западну Немачку, где се, уз заслужена признања, окончао његов људски и песнички пут.
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ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ

КРУГОВИ БОЈАНА ЈОВАНОВИЋА
Са Бојаном Јовановићем разговарао Милета Аћимовић Ивков

Ви сте изразито плодан и разноврстан стваралац у
више области научног и уметничког деловања и већ по
томе редак у нашој савременој култури. Ваша су интересовања везана за: културну историју, етнологију, антропологију, психологију, археологију, теологију,
историју уметности, књижевност, поезију, филм... и,
чини се тако интелектуално-стваралачки интегрисана у вашим књигама да се таква, скоро ренесансна,
ерудиција саморазумева. Како ви, добронамерном и заинтересованом саговорнику, тумачите и оправдавате тако замашну ширину вашег научно-истраживачког и креативног испољавања?
Области које сте поменули, сазнајна су претпоставка да би се адекватно разумео првенствено човек који
је, као стваралац културног универзума, у средишту антрополошких интересовања. Упознајући човека, спознајемо себе, али не само кроз своје биолошке и социо-културне датости, већ кроз могућност задатости самостварања. Снажно мотивисани да откријемо свој идентитет,
да сазнамо ко смо и да дођемо до смисла свог постојања, започињемо то трагање. Испоставља се, међутим, да
на крају сваке деонице трагања за собом и својим идентитетом, налазимо само оно што смо створили од себе.
Иако је, дакле, тај дуги процес без коначног исхода,
приближавање себи се исказује одговарајућим креативним активностима. Одрастањем заборављамо моћ својих стваралачких почетака, везаних за игру и маштање,
када смо лако остваривали оно што смо желели. Тај
наш самозаборав постаје исход нашег животног пута
чији је почетак, ипак, обележен другачијим значењем.
Јер док су наши први кораци у знаку живог и бескрајног
сазнајног и креативног интересовања, потоње доба суочава нас са ограничењима и немогућностима. Уколико
настојимо да стално себи освешћујемо, осветљавамо и
разграђујемо те лимите, онда за последицу такве активности имамо трагове које смо оставили за собом.
Данас се таква истраживачка обухватниост назива
студијама културе. Уз ризик да се питање оцени као реторичко, у тако широком систему каузално повезаних
концентричних кругова, које би сте ви културно-научно
поље вашег рада одредили као централно? И где би, у таквом поретку и односу, вашој поезији било место?
Различитост дисциплина показује своју релативност
уколико остављене трагове сагледамо из самог центра
наше активности. Тада можемо увидети да је креативност повлашћени период у нашем животу и да су са тог
становишта само пуком конвенцијом одређени обими
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тих повезаних кругова. Различите активности, симболизоване тим међусобно испреплетеним круговима, проистичу из њихових свуда присутних центара чије вертикале исказују извесне приоритете. Несумњиво, да у таквом поретку самом врху припада поезија која омогућује да се види најдаље и да се завири до метафизичких
реалности нашег животног постојања.
А када већ помињемо поезију као вид изразите креативности у језику, да ли се она може разумети и као
концентрисаније и сажетије исказивање ваших научничких идеја, представа, сазнања...?
Поезија спада у примарну духовну дисциплину у којој се елементарним средствима постижу највиши духовни циљеви. Њоме се не долази до рационално проверљивих сазнања, остваривих научним методама, јер
она представља индивидуалну реакцију и одговор песника на упитност његовог унутрашњег и спољашњег
света. До битних увида и знања која постају релеватна и
за друге, песник стиже посебним, песничким језиком.
Показује се да многа од тих знања о свету и човековој
природи претходе потоњим научним сазнањима. Фројд
ће то своје искуство изразити признањем да је свуда где
је стигао откривао да су тамо већ били песници. Тајне
које су ме интересовале, међу којима централни значај

има човеково постојање одређено његовим доласком и
одласком с овог света, откривао сам у поезији и науци
на различите начине. Поезија има моћ да на свој начин
искаже ауторски увид у те тајне, који допушта могућност различитих рецепција, док научно сазнање, које
претпоставља оспоравање, сужава те могућности, јер се
аргументовано исказан резултат остварен одговарајућом процедуром не може негирати. Несумњиво, дакле,
да постоји веза између различитих области којима се
бавим, али сва додатна знања која доприносе песничком стварању нису и пресудна за стварање песама, њихово разумевање и тумачење. Песма је увек аутономна
целина која се и ствара и рецепцијски отвара из себе, а
највећа знања која помажу у том стваралачком процесу нису научна већ животно искуствена.
А, у вези са тим, од куда долази ваша склоност ка хаику поезији? Уопшште, ка далекоисточној верској и
филозофској традицији и мисли? Имајући у виду чињеницу да сте још у раној студији Српска књига мртвих (1992) српску обредну традицију поредбено доводили у везу са „источним светлом знања“ старокинеске Књиге промена?
Та склоност је изражена још у првим песмама, у време када нисам свесно знао за постојање те далекоисточне песничке традиције. Тростиховна форма хаикуа је
проговорила из мене спонтано, а њено касније упознавање открило ми је њену сложену духовну једноставност. У сажетој форми дошло је до кристализације вековног духовног искуства Далеког Истока. Свако ко се
суштински бави културом спознаје недовољност сопственог културног круга и потребу да прошири своје искуство. Зато је и логично да су уметници, филозофи и
научници са Запада налазили у културама Истока оно
што им је недостајало у сопственој култури. У парцијалном развоју, Исток и Запад су остварили различите домете. Западни интелект је потискивао ирационалну, интуитивну и инстинктивну димензију свог бића и дегенерацијом свог духа платио своју рационалну супремацију. Исток је интуитивно спознао да је у осветљеној соби
испод лампе највећа тама, док је Запад рационално сагледао механизме којима се та тама ослобађа, пројектује у другог да би се он демонизовао и уништио.
Разлике у начину мишљења, доживљавању света и
живљењу основ су испољавању и свих других антрополошких разлика између Истока и Запада чији су сусрети и комуникација били плодотворни и међусобно корисни. И у данашњим процесима глобализације, схваћеним као поступно и неминовно цивилизацијско интегрисање планете, Запад прихвата вредности Истока као
што и Исток усваја технолошка достигнућа западне цивилизације. У контексту тих процеса и размена искустава, чини се продуктивним сагледати и феномен смрти
са различитих становишта. Анимистичка схватања смрти у српској традицији протумачио сам и у равни симболике кинеских таоистичких појмова, везаних за Књигу промена. Сачињен од испрекиданих линија које представљају принцип јана, хексаграм Кун, дијаметрално супротан хексаграму Ћијен, симболише исход нашег животног пута када се отвара пролаз нашој ослобођеној душевној и духовној енергији. Та слика ми се чини прихватљивом не због њене визуелне ефектности и убедљи-

вости, већ због оличења дубље истине о нашем животном постојању које осим физичког има и своју духовну,
метафизичку димензију.
Бавећи се „енигмама и мистеријама смрти“ у традицији и веровању нашег народа, указали сте на значај
посебне научне дисциплине – танатологије и своје
књиге одредили поднасловом Танатологике. У књизи
Тајна лапота (1999, 2013), другим делом Танатологика, позабавили сте се и демистификовањем једног „научног мита“. Чини се да ваши научни закључци нису
довољно прихваћени и валоризовани. Шта треба да
обухвати референцијални круг Танатологика, и шта
још треба да се каже и учини како би се раскрио табу
о убијању стараца; односно мит о лапоту код Срба?
Танатологија је данас озбиљна научна дисциплина
која се, међутим, различито дефинише. У значењу науке о смрти, она је без свог јасно одређеног научног
предмета и одговарајућег методолошког приступа. Зато се у трагању за сопственом епистемологијим, она и
дефинише као интердисциплинарно подручје које интегрише сва научно релевантна знања. Међутим, танатологија је и област проучавања психолошког аспекта
смрти и умирања, које је својевремено иницирала Елизабет Киблер Рос. Танатологикама сам означио приступ
утврђивања одређених правила и логике обредних и
митских садржаја везаних за тематику смрти. Српска
књига мртвих је отворила круг питања о митском аспекту смрти у широј реалности српске традиционалне културе, док је Тајна лапота посвећена разматрању традиционалног и научног мита о обреду убијању старих. Тиме су дати неки од могућих одговора који се поводом
других појава тематски даље преиспитују и проширују
трећом, још необјављеном књигом, Митска аура смрти. Разматрања се заснивају на откривању и утврђивању логике традионалног односа према смрти, који своју
вредност и значај показује и за савременике.
Научна знања и знања уопште не мењају тако лако
представе у које људи желе и хоће да верују. Митови
живе, упркос нашим рационалним знањима, јер преносе не фактичку већ фиктивну поруку везану за психолошку реалност нашег постојања. Довољно је потсетити
се само како у колективној меморији поједини значајни догађаји, попут Косовске битке и историјских личности, попут Вука Бранковића и Марка Краљевића, имају
потпуно другачије и супротно значење од историјски
стварног.
Тако је и са предањем о убијању старих, које говори
о фиктивном обреду убијању старих, чије је буквално
тумачење и довело до стварања научног мита. Премда
се показала његова научна неодрживост, тај мит је наставио да живи у свести људи који га евоцирају као симбол неадекватног, нељудског односа према старима и у
данашњем свету. Недовољно познавање сопствене традиције и доминација површног новинарства чине да
мит о лапоту и даље живи у нашој култури.
Уопште, одакле толике предрасуде, живи анахронизми, у мишљењу и веровању нашег народа? Вашим језиком речено – одакле је дошао и због чега је у духу
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ганизам“? Јесу ли Срби у потпуности христијанизован народ?
Предрасуде и анахронизми у традиционалној и савременој култури долазе најчешће као потврда виталности елементарних облика веровања и мишљења у повољним социо-културним околностима за њихово испољавање. Није, дакле, реч о некон њиховом континуитету из
давних времена, већ о њиховом обнављању у кризним
временима која увек значе и њихов нови почетак. Можемо тај феномен назвати и новим паганизмом као показатељем регресивног духовног и културног процеса који
је најевидентнији у сфери морала у којој је највећи отпор настојању да се универзализују моралне вредности.
Уместо њих практикују се двоструки стандарди по којима и учињено зло од којег се има корист постаје добро.
Духовни развој почиње преображајем паганства као наше природне психолошке основе. Тај процес започиње
личним трудом којим се, како вели Свети Сава, све може
преобразити, па је зато и посебно значајан тај лични напор да себе изградимо. Уколико знамо да нема хришћанских народа, већ само хришћана појединаца, онда
зависно од броја христијанизованих Срба можемо говорити колико је српски народ христијанизован.
А шта би онда данас била „етничка посебност“? Потом, имајући на уму ваше књиге: Пркос и инат
(2008), Речник јавашлука (2009) и Љубав и опраштање (2011), шта данас пред новим епохалним изазовима и у новом сазнајном контексту, најсажетије, може да се каже о српском духовном бићу, карактеру,
менталитету? Једноставно – где смо ми, а где је
свет?
Етничка посебност је првобитни слој нашег колективног идентитета, који се током историје мењао под
утицајем других етничких, културних и духовних чиниоца. Остајући исти, доследни себи, веома много смо се
мењали, али су неке од тих промена, попут наметања
друге вере и њено присилно прихватање, одводиле наш
народ у етнички и национални самозаборав. Треба се чувати уопштавања, генерализација које у једну одредницу хоће да угурају све, по цену поништавања различитости. Прокрустова постеља карактерологије: типа такви
смо ми. и сл. донекле важи за затворене заједнице, али
у модерном, овореном друштву о неким заједничким карактеристикама можемо говорити само у оквиру менталитета. Оно што је важило као доминација прелазничког
сада преовладава као транзициони менталитет.
У односу на изграђен свет, утврђених и важећих
стандарда, ефикасан и системски заокружен, наше вековно друштвено, државно, привредно, културно и духовно експериментисање довело нас је до стања у којем
себе тек изграђујемо. Недовршени смо као нација, као
држава и друштво. Налазимо се на великом градилишту
на којем недостају грађевински материјал, стручњаци,
радна снага. Парадокс је да све то ми поседујемо, али
тога нема тамо где би требало да буде. Поседујемо велике природне ресурсе и огроман људски и стручни потенцијал, али мале могућности да се они и остваре и
ставе у функцију обнове и изградње привреде, друштва
и културе. Приватизација као лоше научена мантра понавља се у призивању и ишчекивању иностраних инве/18/
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ститора који ће слободне грађане и предузимљиве људе
претворити у зависне и послушне робове.
Тако, парафразирајући наслов једне ваше књиге о карактеру као судбини (2002), долазимо до неких од темељних и данас актуелних питања какво је наше културно и духовно постојање. Ви сте, у помињаној књизи, научавали како Срби: „упркос досадашњој традицији, нису добили своју ‘карактерологију’“. Шта се до
данас у вези са тако важним питањима нашег идентитета десило, променило, унапредило – изузимајући обимну и у знатној мери научно оповргавану Дворниковићеву Карактерологију Југословена (1939,
1990)?
Довољно је само се потсетити како је изгледао наш
свет пре само неколико деценија па увидети битне и радикалне промене. Тај цвајговски „јучерашњи свет“ више не постоји, па зато они који живе у њему не схватају
и не прихватају данашњу стварност. Наша је судбина да
се мењамо, али те промене је тешко усагласити са потребом да останемо исти, па овај парадокс решавамо
тако што се мењањем одричемо претходног себе или
одбијањем промена настојимо да се сачувамо.
Настала на основу претпоставке да индивидуалне карактерне особине одликују и људске заједнице, карактерологија је назив за дисциплину која за предмет проучавања има психолошку реалност колектива чији се чланови одликују и одређеним заједничким особинама. Показало се да је карактеролошка особеност појединца непримењива на читав колектив. Међутим, што је колектив затворенији и компактнији, то су његове заједичке
особине веће, па се зато и може условно говорити о његовом карактеру који адекватније треба назвати његовим
менталитетом. Тако се с разлогом говори о традиционалном племенском менталитету који одликује све његове чланове. Проучавање менталитета је посебно значајно за разумевање културе једне средине у одређеном
периоду њеног постојања. Француски нови историчари
су се посебно бавили историјом менталитета. Њихова
проучавања су заснована на адекватним изворима, па су
могли да сагледају и евидентне промене у менталитету
и тачно истраже узроке тих промена. Због бурне историје у којој је коренито уништавана наша култура, нама
недостају ти непосредни подаци и зато можемо само посредно да истражујемо и говоримо о менталитету нашег
народа у одређеним крајевима и временима. Међутим,
може се проучавати и менталитет данашњих навијача
који се интегришу у својеврсне нове племенске заједнице. Зависно од мотива за самопотврђивањем, односно
дубине социјалне, економске и духовне кризе они у
спорту, односно у клубу за који навијају налазе начин
своје афирмације. Међусобни сукоби тих урбаних племена су често крвави а пале жртве показују дубину тих
архаичних мотива и потребе за самопоттврђивањем.
Све време ми, заправо, говоримо о култури која представља „најобухватнији аспект човекове реалности“,
о обрасцу културе као обједињујућем и надређеном феномену и институционалном систему неопходном за
дубинско и делатно разумевање духовне и националне
прошлости и садашњости. У наслову и садржају једне

од ваших новијих књига, начин и пут њеног функционалног деловања назвали сте „околним“. С обзиром да
живимо у добу сваковрсних напетости и криза, на шта
треба да се ослони и ка чему да се усмери колектив, какав је наш, када се нађе у ситуацији померености вредносних критеријума, егзистенцијалној и политичкој
изнудици и кризи? Да ли и како у тако драматичној
ситуацији традиција, духовност и култура, тим
„околним путем“, могу да буду од користи и помоћи?
Заборављамо основни принцип културе: самоодрицање од непосредног, природног задовољења нагонских
потреба. Постали смо људска бића тако што смо изградили културу као посредну инстанцу између себе и природе, и форматизовали задовољавање својих потреба у
равни културе. То задовољство у култури и самопотврђивање културом је увек изложено искушењу природних пречица: да се животни циљеви и потребе могу непосредно задовољити. Крађом, пљачком и убијањем
других, проституцијом, куповином диплома. Кршењем
закона уклањамо ону битну регулаторну препреку као
путоказ до циља. Остварени домети у култури, оличени
традицијом и духовношћу, пружају нам одређену сигурност јер уколико их у потпуности и заувек не можемо прихватити, онда свакако можемо усвојити принцип
самоодрицања на основу којег су они остварени. Раније
је тај принцип изражаван кроз строжије етичке захтеве
саможртвовања, који су због своје сакралности имали
обавезујући карактер. Данас живимо у егоистичком свету у којем се симулирају ти узвишени принципи да би
привремено прикрили неморалне поступке.
Чини се да су разговори о културном обрасцу и обрасцу културе (појасните ову динстикцију) суштински
повезани са идеолошким моделима и догмама, предрасудама и стереотипима, а у коначном и изразима политичке воље на нашем тлу. Слободан Јовановић је
сматрао да ми нисмо изградили свој културни образац. Пишући о формирању нововременог (транзиционог) културног обрасца ви нарочиту пажњу посвећујете духу самопорицања. Илуструјте нам, укратко,
актуелну ситуацију? Анализујте је, упоредите, процените? И, ако је могуће, оцртајте контуре наше
културно-националне будућности?
За разлику од обрасца културе који почев од најранијих времена одликује сваку људску заједницу, културни образац настаје у модерном добу и одликује се међусобно повезаним институцијама које уобличавају културни живот друштва. У настојању да сагледа и оцени
важност културног обрасца, Слободан Јовановић је констатовао да ми нисмо нити створили нити прихватили
неки туђи културни образац. Међутим, када се објективно сагледа српска култура у периоду од последња
два века, онда се може видети како је ипак дошло до
стварања тих образаца. Читав 19. век је био у знаку формирања националног културног обрасца који је своје
златно доба достигао почетком 20. века до Великог рата. Стварањем заједничке државе са Хрватима и Словенцима долази до формирања новог, југословенског
културног обрасца, да би након Другог светског рата
био створен комунистички културни образац. Разбијањем Југославије деведесетих година нестаје дотадашњи

и нарочито после 2000. године у Србији се опет ствара
нови културни образац.
Из овог кратког увида у процес током последњег века показује се колико су културни обрасци били последица актуелних политичких воља и владајућих идеологија. Њихова краткотрајност и брзо смењивање створили су утисак, чак и код оних који су, попут поменутог
Слободана Јовановића учествовали у њиховом грађењу,
о њиховом непостојању. Реч је, дакле, о томе да смо током 20. века имали четири културна обрасца, али се њихово брзо смењивање заснивало првенствено на поништавању вредности претходног обрасца. Нисмо, дакле,
чували своје темеље и оно што смо претходно изградили да би на томе створили и нешто више, комплементарно претходном и значајно због потврђивања себе на
вишем степену општости, већ смо зарад новог рушили
претходно. Тај наш самопорицатељски дух увек нас је
враћао почецима и отварао питање нашег идентитета.
Зато се данас и налазимо на већ поменутом великом
градилишту свог самопотврђивања које, обележено нереалним мегаломанским пројектима и одсуством потребних здања, изгледа и као рушевина. Тај симбол наше недовршености исказује се у националном, друштвеном, државном и културном смислу. Он је као нека мрља подстицајан за гатање, али наша реална будућност
зависи првенствено од способности интегрисања оног
другачијег од нас, које означавамо негативним, да би
могли стварно да културно и духовно напредујемо.
У критички веома ангажованој књизи Памћење и самозаборав (2014), за трагичну судбину српског народа у минулом веку ви, због интензивног дробљења „српског етничког и националног корпуса“ окривљујете
српске комунисте - „њихову идеју антисрпства“. А потом додајете да је, без обзира на калварију заједничке
државе: „југословенство још увек битан чинилац идентитета појединаца у Србији“. Како је дошло до тог
парадокса? Шта га данас оживљује и подстиче? Да ли
је по среди нека (користимо вашу синтагму) - „болест
у народу? И/или су за нашу амнезију и национално-државно гордо посртање и несналажење, узроци и кривци на некој другој страни?
Готово полувековно трајање комунизма у Србији
оставило је, ипак, дубоке трагове у српској култури чији се негативни аспекти не могу за релативно кратко
време исправити и превазићи. Ретки су појединци, попут песника Танасија Младеновића, који су признали да
су као комунисти изневерили сопствени народ. Изневеравање је, наравно, блага реч да се означе погубне последице идеолошке комунистичке индоктринације и
укорењивања мита о великосрпској кривици као основе
легитимног допуштања да се разбуктају сви околни национализми који су терором над Србима настојали да
остваре своје сецесионистичке циљеве. У Србији су још
увек јаки интереси тзв „деце комунизма“, односно комуниста да продуже живот том миту у оквиру другосрбијанске идеологије која је показала патолошку неосетљивост за бројна индивидуална и масовна страдања
Срба у протеклим ратовима.
Иако знамо готово све о погубним последицама
титоизма у Србији, та знања су у потпуној супротноКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.166–168
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сти са раширеним митом о Титу и његовој владавини у српском народу. У нашој широј друштвеној, политичкој и културној јавности створена је слика о титоизму као времену у којем се добро живело, па се са нескривеним симпатијама гледа и овог комунистичког диктатора. Чини се да у нашем јавном мњењу, у медијима, свести
политичара и најширих маса, постоји консензус о његовој позитивној представи. Премда би се можда могло говорити о извесној историјској дубини те представе, њени
стварни корени су психолошки плитки на шта упућује
преовладавање емоционалног над интелектуалним које
постаје сметња у адекватном сагледавању битних чињеница за стварање праве слике о Титу. У таквим околностима је дошло и до потискивања негативне димензије титоизма, која и када се искаже као аргумент за макар уравнотеженију представу о овом периоду, постаје небитна.
Ако, како кажете, у предању о лапоту преовладава
култура над нагоном, у којој мери и како култура данас може да буде важан чинилац формирања и стабилизовања појединачне и колективне самосвести, те да
тако помогне у превазилажењу актуелних, бројних и
нерешених, наших појединачних и колективних егзистенцијално-политичких проблема, заблуда, криза?
Само поштовањем принципа културе који претпоставља морални и практични аспект можемо помоћи
себи. Ми углавном знамо шта је добро, а шта је лоше,
али упркос том знању понашамо се неразумно. Знамо
колики је проценат из буџета потребно издвојити за
културу, знамо које часописе треба финансирати, а сваке године се тај проценат смањује а значајна гласила се
гасе. Да би нам ефектно могла помоћи, култура треба
да буде битан чинилац нашег живота. Не можемо је
маргинализовати до те мере да и себи и другима стављамо до знања да је неважна, а уједно очекивати од ње
помоћ у решавању и превазилажењу актуелних невоља.
Од онога коме је преко потребна не можемо тражити
помоћ нити очекивати да нам је он може пружити.
Разумевајући важност културног идентитета и посредничку, „односно комуникацијску суштину“ културе, како видите њену улогу и значај у савремености, а како у будућности?
Првенствено као стваралачки однос према себи. Оно
што називамо идентитет и што у младости настојимо да
откријемо, верујући у неку истинску датост о нама, постоји, као што смо поменули на почетку, само као оно
што створимо од себе. На крају трагања за собом и трагања за смислом свог постојања откривамо оно што смо
непосредно на основу свог искуства, сачињеног од бројних елемената које смо усвојили, успели да изградимо
као свој културни идентитет и успоставили непосредне
везе са релевантним садржајима као остварењем свог
животног смисла. Знање нам може помоћи да јасније и
реалније сагледамо културну димензију свог постојања
као динамичке категорије, свесни да смо се до сада мењали и да ћемо због свог опстанка морати то и убудуће
да чинимо, али кроз промене које не значе самоодрицање и самозаборав, већ памћење себе и задовољавање
најдубље потребе да останемо упркос променама остане исти и оно што суштински јесмо.
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У којој ће мери традиционална знања и вештине,
оличене и у верско-религијском и митолошком наслеђу, обликовати свест, идентитет и сазнајни хоризонт савремености. Где ће се у њој наћи место за
уметност имагинирања; уметност причања прича,
књижевност? Поготово имајући на уму ваш увид исказан у књизи Светови антрополошке имагинације
(2014) да су неки од истакнутих истраживача културе: Сигмунд Фројд, Мирча Елејаде, Клод Леви –
Строс, Сима Тројановић, Војин Матић, своја научна
сазнања и достигнућа реализовали и на „крилима антрополошке имагинације“? Да ли се тако, кроз стилску умешност и уверљивост, релативизује њихов научни значај?
Показује се да дела поменутих аутора, као и многих других из области хуманистичких наука, поседују
и имагинативну димензију. Научни значај не може
умањити способност аутора да резултате свог рада искаже стилски атрактивно и аутентично. Проблем је када се тај начин осамостали, па уместо научног добијете књижевно дело које својом доминантном фикцијском димензијом не може заменити фактичко. Но, то
што се дешава у области хуманистичких наука и што
се прихвата као научна истина није дуговечног карактера. Присетимо се да смо готово до јуче неупитне
марксистичке истине сматрали основом свог погледа
на свет и на тим основама градили друштво, економију, културу. Показало се да је и том идеолошком миту
истекло време трајања и да се данас суочавамо са његовим дуготрајућим заблудним последицама. Попут
традиционалних и овај је мит постао део нашег искуства, историјског и културног наслеђа чији је утицај на
нашу стварност занемарљив у односу на друге, нове
митове у које данас верујемо. Премда мит добија негативну гноселошку конотацију када се увиде његова сазнајна ограничења, јасно је да знатно дубља потреба за
имагинативним садржајима одређује наш однос према
свету. Имајући, дакле, у виду константну људску потребу како да фактички спозна свет, тако и да га фиктивно преобликује, јасно је да је имагинативна димензија нашег односа према стварности чинилац њеног тумачења и промене. У том процесу ми стварамо нове
светове чији је плуралитет услов опстанка оне једине
наше људске реалности. Са тог становишта ће и познате традиционалне форме културе, везане за религијско-митолошко наслеђе, остати важан садржај нашег
духовног света.
Да ли сте задовољни рецепцијом и валоризацијом ваших књижевних, филмских и научних остварења?
Уколико је задовољство позитиван емоционални одјек који у нама настаје због оног што смо учинили, онда
у том продуженом деловању уочавамо да је понекад потребан дуг пут од рецепције дела до његове адекватне
валоризације. У настојању да будемо реални према себи, самоиронија је начин да уравнотежимо похвале и
оспоравања која долазе од других. Однос према тим
пролазним реакцијама је начин потврђивања принципа
реалности и објективности првенствено према себи, јер
на мишљење других о нама и нашим делима не
можемо другачије утицати.

ПОЕЗИЈА
Биљана Обрадовић

МАЛИ ЗЕЛЕНИ ЈАСТУК
ПИСМО ХОТЕЛУ CORNHASKER

ЗАУСТАВИТЕ ОВЕ СНОВЕ

Поштовани,

Ноћу чујем викање
из њихове спаваће собе, у полусну
чини се као да сањам
као да тата виче, мајка
му каже да се смири,
да престане да виче, јер ће нас пробудити.

Мислим да ме се не сећате, али и поред тога
желим да вам се захвалим зато што сте
нашли и послали ми зелени јастук
на надувавање који сам заборавила у соби.
Могли сте да га задржите,
или једноставно баците у ђубре.
Поклонила ми га је мајка мог дечка
пре неколико година.
Тај мали зелени јастук за врат
ми је помогао да спавам у авиону док сам
путовала до Кине, Америке, и Југославије.
Овог лета сам га сјајно искористила у Београду
подмећући га испод мог поломљеног левог
стопала. Пријатељи су ме преносили до кафића и
ресторана, или до својих кућа, да не бих седела у
стану потпуно сама, и осећала се као у затвору.
Као што видите, тај јастук ми је много пута
помогао тако ми се чини да просто не могу без
њега. Заиста сте оправдали мишљење да у
Мидвесту живе најљубазнији људи, а не олош из
Њујорка који су задржали моју лажну Калвин
Клајн мараму коју сам купила од Афричких
уличних продаваца у Фиренци на првом путовању
у Италију с мојим момком. Оженио ме, и од онда
ми је та марама доносила срећу.

Сувише мала да бих разумела, бојала сам се
његове вике, његових претњи, док нас
буди да би слушали његов пијани глас,
мајка плаче, покушавајучи да га ућутка.
Не знам шта јој је рекао.
Не могу да се сетим. Али, је увек било
исто – из године у годину, све док нисам
почела да схватам, све док нисам устала
и покушала да му кажем да престане, све док мој
одрастао брат, није покушао да га обузда
све док сви нисмо знали да није у
реду – као мајка моје студенткиње
(која је имала деветоро деце од
различитих очева)
која ју је тукла
било чиме што јој је дошло под руку код куће:
шерпе, лонци… која јој се извињавала –
ни ја нисам могла да мрзим, већ да волим
насилника.
Волела сам мог оца до самог краја.

Кад год будем у Линколну одседаћу само код вас.
Превеле: Татјана Стефановић и ауторка
И зато вам се још једном захваљујем што сте ми
га вратили.
Надам се да ћу ускоро поново бити ваш гост.
Искрено ваша…
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ОГЛЕДИ
Коља Мићевић

ТРИ ЦРВЕНЕ
ДАНТЕОВА ЦРВЕНА
Поред многих погрешних представа које свет још
увек има о Дантеу, јесте његов црни огртач у коме га
углавном сви замишљају. За то су највише „криви“ писци и песници романтичари, који су Дантеа уводили у
своје романе, приче или песме. У неправилном сонету
„Написано на једном примерку Божанствене Комедије“,
Виктор Иго га овако описује већ у прва три стиха:
Једне ноћи видех, низ путељак блиски,
човека под плаштем као конзул римски
и к’о црн под сјајем што с небеса точи...
Оноре де Балзак – који извесно никад не би дошао
на идеју о Људској комедији да Дантеова Поема није добила,
макар накнадно, назив Божанствена – у приповеци Прогнаници описује сцену у којој се међу потиштеним људима истиче ћутљиви човек сав увијен у црни плашт! То је Данте*...
* Прича је објављена 1831, што значи да припада првим текстовима Балзакове Људске комедије! Чак је
извесни Едуар Тудуз начинио гравиру на којој Данте
стоји испод каменог лука на улазу у врт, из профила, и у црном дугом плашту све до стопа, испод којега вири вршак подужег мача!
Ипак, Дантеова боја није паклена црна, већ црвена!
На портретима које дугујемо Ђоту, Дантеовом млађем
савременику и пријатељу – кога Данте значајно помиње у
певању ХI Чистилишта – и Сандру Ботичелију – једном
од првих илустратора његове Комедије, који се њоме инспирисао и за друга славна платна – Данте се види из
профила, и код Ђота и код Ботичелија с леве стране, не
само у црвеном руху него и с црвеном капом на глави*!
* Једина разлика је у томе што се око главе Ђотовог Дантеа – који се до непрепознатљивости разликује од Ботичелијевог – не налази ловоров венац, као знак песничке
славе који Данте, иако га је прижељкивао, никад није добио! На слици Доменика де Микелина, из 1465, начињеној за 200-годишњицу рођења, Данте је представљен као
заштитник Фиренце са Комедијом у рукама, градом иза
леђа, и с венцем око главе; на тој слици све је нетачно,
јер нити је Данте овенчан ловоровим венцем, нити је
икада био заштитник свога родног града из кога је протеран и у коме није ни сахрањен, једино је аутентична
црвена боја његовог плашта и Књига коју држи!
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Нема нејасноћа због чега је Данте носио црвени
плашт, нарочито у време док је живео и слободно се
кретао Фиренцом, до 1301; као припадник струке апотекара, носио је боју свога еснафа, иако никада није
обављао ту службу! За Дантеа је та црвена боја истовремено била и црвена боја „поједеног срца“ из другог текста „Vita nova“, боја његове страсти према Беатриче.
Свакако, симболичко значење те боје не зауставља се
само на томе; јер и поједине боје могу такође бити тумачене степенасто, од првог до четвртог значења, а црвена боја у Дантеовом случају од боје његовог плашта
до боје латица мистичне Руже у бескрају. Данте је такође добро знао да је једна од три теолошке врлине – које
га сусрећу око Беатриче у Рају – огрнута у црвену боју,
и да је то доброта, љубав која се даје. Због свега тога може се рећи да је за њега еснафски црвени плашт имао
више смислова због којих га је и носио!

ВИЈОНОВА ЦРВЕНА
Поред оне аутентичне гравире која представља тројицу обешених – а за онога у средини мало ко не помисли да је Вијон, који ипак никада није био обешен! – постоји још једна из XV ст. која представља човека огрнутог у дуги плашт, с ножем за појасом – ништа посебно,
пошто је готово сваки средњовековни човек носио нож
заденут за појас – за кога се претпоставља да је Франсоа
Вијон*!
* Тај цртеж је први пут објављен 1489, на насловној
страни првог издања Вијонове поезије, код париског
штампара Пјера Левеа. У то време Вијон је увелико
био одсутан из Париза и највероватније није ни био
жив. Његов портрет, ако је то уопште његов портрет,
рађен је дакле по сећању руком некога ко је можда
и познавао Вијона лично, или према опису некога ко
се још сећао песника.
Оба дубореза, у одсуству аутентичнијих, штампају се
и данас приликом популарних издања Вијонових дела.
Тешко је рећи да је плашт којим је наводни Вијон огрнут на тој гравири с ножем за појасом црвен или неке
друге боје!
Треба да се поводом тога још једном обратимо његовим стиховима; и то онима за које можемо рећи да су
такви да је у њима свака реч од посебног значења, јер су

уграђени у последњу баладу Завештања, у којој се Вијон опрашта од целог света. Више не моли опроштај –
то је учинио у претходној балади – него организује своју сахрану. Не обичну сахрану, него онога који је од почетка био мученик љубави – amant martyr* – чак и ако
му је та слика можда служила да се сакрије и одбрани
од оптужби за сасвим друкчија почињена дела!
* Вијон тако описује самога себе у октави VI мале поеме, Le lai, али у шестом стиху ове завршне баладе
даје ту слику још развијенију, да се зна:
car en amour mourut martyr,
чиме – поред много тога – показује да је његов спев
остварен с много више концентрације него што се то вијонистима повремено чини! Као и Данте, и Вијон је у
стању да поједине слике и идеје држи у духу као заустављене, да би их у правом тренутку, кад се чини да их је
можда заборавио, употребио!
У првој строфи завршне баладе Вијон сажима све теме које је претходно најавио:
Сад је конац Завештања
и крај јаднога Вијона
дођите му рàд праштања
кад чујете гробна звона
сви у руху рујног тона
јер љубавна стрâ га сета
њој жртвова муда бона
када крену с овог света.
Слика vêtus rouge, у рујном руху, појачана је у посветној строфи у којој Вијон – као свој последњи покрет
пред одлазак без повратка – испија и добар гутљај црвеног француског вина, чије име у оригиналу, vin morillon, садржи и слику смрти: vin mor(t)illon, вино смрти!
Пасија је завршена. Остаје нам само да закључимо
да је онај Вијонов плашт – који песник и није носио сваки дан, него у свечаним тренуцима, као што је овај кад
пева своје властито опело – црвене, рујне боје! Од просутог вина, од проливене крви, од безнадежне љубави.

МОЦАРТОВА ЦРВЕНА
Године 1770, кад је имао четрнаест година, Моцарт
се на другом путовању кроз Италију, накратко задржао
у Верони, где се његов пут још једном укрстио с Дантеовим, који је у том граду од 1312. провео неколико спокојних година под кровом моћне породице дела Скала*.
* Можемо поставити питање да ли је Моцарт имао
прилику да присуствује обичају утркивања за палио,
који Данте описује на крају певања XV Пакла.
Том приликом је сликар Саверио Дала Роза начинио
Моцартов портрет који је значајан по много чему, али
и по томе што је млади композитор – с рукама спуштеним на дирке клавсена и лицем окренут према нама –
обучен у јарко црвени капут! Десет година касније, је-

дан други уметник, Јохан Непомук Кроче, насликао је
породични портрет Моцарта на коме видимо сестру и
брата с рукама укрштеним на диркама клавсена – Волфгангова десна рука између две Нанерлине – док је отац Леополд наслоњен с предње стране инструмента, са
својом виолином у левој подигнутој руци. И на том портрету – на коме покојна мајка присуствује с једног овалног оквира, у средини композиције – Моцарт је обучен
у један црвени дуги капут!
Како не приметити да је Моцарт на два платна представљен „у руху црвеног тона“, управо онако како је Вијон тражио од својих пријатеља да буду обучени на његовој сахрани! Али, разлози Моцартове црвене боје су
сасвим различити, иако не можемо ни њему ускратити
право да се сматра мучеником љубави, amant martyr, јер
га је Алојзија Вебер непосредно пре настанка тог портрета грубо прострелила посред срца и, неверница, отишла другом!
Црвена боја Моцартових капута – а један сличан,
ако не и онај исти из 1780. носио је и 1789, кад га је на
путу за Лајпциг упознала Барбара Крафт која ће много
касније, 1819, начинити по сећању један изванредан постхумни портрет – објашњава се пре свега чињеницом
да су капуте или плаштеве такве боје носили капелмајстори! Нема сумње да је Моцарт тиме желео да у њему
виде капелмајстора, иако је управо у то време узалудно
покушавао да то постане! Да ли је идеју имао отац Леополд, који је поседовао развијен смисао за драматизацију и поставку на сцену, или Волфганг, коме тај смисао уопште није недостајао, свеједно! Јер нема сумње да
се Амадеус добро осећао у тим капутима црвене боје, у
нади да ће ипак постати капелмајстор, што се није догодило у оној мери у којој је то очекивао и, још више,
заслуживао!
Кад се, непосредно пошто је начињен тај групни
портрет породице Моцарт у Салцбургу, осамосталио и
оженио, Моцарт је у Бечу наставио да воли црвене фракове! У писму од 28. септембра 1782, бароници Марти
Елизабети фон Валдштатен – која је можда била његова
ученица клавсена, али свакако мецена и значајна подршка у његовој одлуци да се ожени Алојзијином сестром
Констанцом упркос противљења оца Леополда – Моцарт, поред многих лудих и непреводивих игара речима и заводљивих примисли – јер био је такав! – исписује врцави пасус о своме начину облачења:
– Што се тиче црвеног фрака који ми тако болно голица срце хтео бих Вас замолити да ми кажете где се може добити и по коју цену; то сам потпуно заборавио јер
сам размишљао о његовој лепоти, али не и о цени. – Желим на сваки начин да имам један такав фрак и да му
додам дугмад о којима се моје мисли надимају већ дуже
времена, ону коју сам видео једном на Колмаркту, док
сам досад иначе своју дугмад за одела одабирао у Прандауовој фабрици дугмади vis à vis кафића Милано. Ова
су од седефа украшена с неколико белих каменчића и у
средини с једним лепим жутим каменом. – Желим да
имам увек све што је добро, аутентично и лепо. – Откуд
то да би они који то не могу дали све за такве ствари, а
они који могу не чине тако?
(Из рукописа Le Pet au Diable)
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ПРОЗА
Бранко Ћурчић

У ГОСТИМА
обра прича о рату никад се не завршава крајем рата, тако је рекао Херкул негде на средини свог говора, бар тако мислим. Част да присуствујем окупљању
указала ми се сасвим случајно (био сам да вратим позајмљене лестве). Комшија Ролекс ме је позвао унутра,
да седнем и попијем. Нико у његову кућу не долази тектако: он је човек домаћин. Иако сам ја ето-тако одабрао
баш тај тренутак да вратим позајмљено – тренутак када
је он имао госте: Херкула и његову жену Мацу, које сам
знао из виђења. Мали је град, па ето. А Херкул је превише велик, превише сјајан и ћелав, широк, гегајућег хода, прави манекен на писти нашег централног тротоара
– Улице љубави.
Шта ви знате о рату, само што није рекао Херкул,
али јесте, сигуран сам, помислио. Рекла су то, у ствари,
његова у подсмех скршена уста, тренутно запечатирана
Ролексовом домаћом лозом, чувеном. Додуше, био је тај
ратни ветеран у праву. (Када кажем ветеран не мислим
да је он нешто посебно стар. Јесте, старији је од мене неких десетак година, знам то из ових-оних прича по граду. Али његов изглед и конституција, по мојој процени,
гарантују да он комотно може да учествује у још којем
год рату. Но, Маца има попут мене – тридесет. Сећам се
да је као средњошколка краљевала по фолкотекама и да
су је умало избацили из њене средње медицинске због
оптужбе да је дркала и пушила неким опаким фрајерима у подруму те школе. Али, то су биле само приче, приче од пре ко зна колико времена, истина.) Дакле, ја ништа нисам знао о рату осим из оних књига о Николетини и деци што рано лете које сам читуцкао доста давно,
доста давно. Када сам морао да читам, то јест, у школи.
И, да: по кевином и ћалетовом навијању за наше, испред
телевизора што је пламтео од електронске крви, када
сам био тинејџер. А ја, где сам био и шта сам радио у то
доба, искрено, ни не памтим. Знам само да сам више пута помислио како ми се мозак крчка на жару вутре. Потом сам помало баталио то дилејисање, морао сам. И тако, упознао сам своју будућу жену, и шта више да кажем, ето ме овде. Телепортом.
А онда је Херкул развалио своје испуцале усне са којих се сливала лоза. Личио је на неман, на безубу алу која усисава и чврсто и меко, и душе и тела, и која непрестано вари ли вари и избацује зеленкасту пену кроз све
отворе. Имали смо само паповке, Роле, јесам ли ти рекао, питао је Ролекса, а Ролекс је одмахнуо главом, завртео је око осе, мало већ цврцнут. Домаћин је тада сипао свом госту још једну дозу. И Маци је досуо, мада ова
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није попила ни пола. Имали смо паповке, а оно грми, не
знаш да ли нас црни засипају или то онај горе сере. Рат
је то, Роле, и горе и доле! Хаос, а ми само са паповкама!
Једино Чабра, онај Мандин лудак што је погинуо, носи
зољу. А зољу када испалиш, то ти је готово са пуцањем,
знаш! Окинеш једном и трт! Пази, улице уске, мрачне,
блата на све стране. Па ће нам одједном Мута из Старе
Пазове: Људи, јебеш ми све ако је ово доле блато. Оно
севне. Кад ми доле погледасмо, Роле мој добри, а оно
лешеви у распаду. Курац, блато! Какво блато, то је био
пут од просутих црева и јетри, а било је и бубрега колико волиш! Ту Херкул узе па испи лозу на екс и нацери се
према прозору, ка комшијским крововима из чијих је
оџака дим правио пируете. Ја цугнух, те схватих да бих
можда у наредном животу могао бити писац или тако
нешто, уметнички. Али, видећемо, полако.
Маца рече, ту је ја први пут чух да се огласила, дај
ми Цецо (беше то Ролексова жена), дај ми Цецо онај нови Авонов каталог да погледам шта бих могла.
А у даљини, Роле, знаш, поче Херкул као зачуђено
дете, видиш ти, али не верујеш, мислиш фатаморгана.
Мерцедес, мерџа, црн као, ево, ево ова његова кошуља
(ту Херкул покаже на мене). Као нов! Приђосмо му ми,

опрезно, шуњајући се, Чабра млатара зољом, плаши
снајпере, кад, ето ти нама среће изненада! Мерџа ни
окрзнут није! Што ти је Шваба! Град се у пепео претворио, а на ауту ни огреботина! То су ти ваљда та чуда рата, то само у рату можеш затећи, нигде више! И шта ћемо друго, на брзину се договорисмо, те растависмо ауто
на равне части. Мута је био изузетан механичар, лимар,
чудо од човека, веруј ми! Сљуштисмо тако мерџу, остаде само костур, и спаковасмо вредне делове у торбекање, а оне неке странске регистрације исцепкасмо за успомену, ено ми их у соби, па ајде, терај даље!
Маца се убаци, њен глас упаде у глас њеног мужа,
као нека звучна диверзија са стране. Можда то и није
било тако, али мени је Ролекс досуо још једну ракију и
ја сам је пијуцкао на празан стомак. То је резултирало
некаквим смешним песничким сликама, шта ја знам,
пун ми је курац свега ионако. Ето, Маца рече Цеци, својој другарици, па ето, Цецо, са овим (ту показа на неки
кармин у каталогу), могла бих бити главна на мору, када мој Херкул и ја одемо у Грчку. И то посебно главна
када Херкул узме па захрче, а ја изађем у провод, а? Ту
се Цеца и Маца насмејаше, саме за себе, као нека кикоћућа забавна острва, а онда Маца погледа испод својих
равних, плавих шишки право у мене. Трепну, ваљда да
провери да ли се и ја смејем. Ја цимнух уснама лево-десно да јој потврдим. Маца је обрнула још један кикот замахнувши главом уназад. А ја нађох да је поприлично
симпатична. Мада су године њеног лудовања прошле и
оставиле црнпурасте усеке по лицу, тамном ваљда од
соларијума.
И шта да ти кажем, Роле мој, него да сам те делове
сутра продао Швабама неким што су нам дошле све у
црним униформама. И то за, јеботе, добре марке. Добре! Али нисам ја од оних, не, па да се вратим кући и
градим кућу од седам спратова. Не! Ја сам ти, добри мој
Роле, пазарио седам зољи и десет калашњикова за оне
моје! И то од неких познаника истих тих Шваба што сам
им продао делове, е, курцем их прорешетам! Знаш зашто сам то пазарио? За сутрашњи бал! Имали смо заказану игранку са црнима, јесте, ахахахахаха! Поскок колце, а! Него шта!
Ролекс је сипао и Херкулу и мени по још једну туру.
Ту је, онако успут, покушао да убаци нешто везано за ту
своју ракију. Како је настала, од чијег грожђа, где је пекао, шта ти ја знам све, али то су били све неки комадићи, неке фрљоке од реченица, нешто што је Херкул са
слашћу усисао у себе, прерадио (говорећи брзо:
Мхмхмхмх), па наставио своју причу коју, заправо, није ни прекидао.
Види, Роле, то је било око осам ујутру. Магла. Ми
кренемо кроз град, ка центру, да стиснемо црноговнараше. А све што видиш у оним рушевинама јесу само
неке сенке. Варке. Вране ли су, шта знам. Али боли те
курац. Имаш оружје. Узмеш па прошараш једном, па
други пут, па трећи, мора бити трећег пута, зна се који
курац помаже! Нема нама ко да командује, то је наша
предност била, веруј ми, овога ми крста што ми је на
бицепсима и што се не може одлепити осим ако ми руку не одсеку! Тако ми бога, оног горе!
А Цеца се тада обрати (изненади ме) мени, шта кажеш комшија на ово (показа ми страницу из каталога):

уска плава хаљина, сјаји се од шљокица. Имаш неки савет, упита ме уз лукави кез. Ту ја уфиксирах Мацу, зарих се у тај њен поглед испод шишки, као да је, шта ти
ја знам, неки лепак. Онда ме Маца приупита, али кроз
неки зез: Није скупо за три црвене, а? И њих две се поново закикоташе, а када се мало смирише и ваздух поче
да им у кратким потезима излази кроз нос, Маца мирно окрете следећу страну тог каталога.
Муту ранише, Роле пријатељу и брате, тако одједном, из магле! И то знаш где – ту се Херкул скрушено
прекрсти – знаш где, добри мој Роле? У јаја га звекну
куршум, али богами, одвали том јадничку и добар део
главића! Ма, цео курац је био за ништа, само нека мрља, као када се риба умуси од менструације! Верујеш
ми, а? Ту схватисмо да се сам враг умешао у игру нас и
црних, па узмемо да се повлачимо и чувамо метке за боље дане, када се мало и та пиздинска магла дигне. Али
’оћеш ово! Шипак! Црни стежу обруч око нас: и са севера и са југа и са запада и са истока! И шта сада, а, Роле,
шта сада...
Маца је листала каталог, смешећи се, смешећи се са
својом другарицом Цецом. И оне су се гледале, као погледима домунђавале. А онда је Маца ускликнула: Јао,
јао, јао! Какав купаћи! Само има једну штрафту доле, а
иначе је провидан као неки најлон, то је баш за Грчку,
за провод! То ти је нови Гучи, поручила јој је Цеца,
стручно. Маца је ту стала да цима Херкула за раме, да
му тако скрене пажњу да овај погледа тај проклети купаћи, глава ме заболе и од лозе и од тог купаћег и од
свега! Углавном, она је успела у својој намери и њен
муж је спустио поглед и промрмљао: Лепо, лепо. Па је
загрлио Мацу и они су се прибили једно уз друго. Маца
је лупкала својим песничицама о каталог, срећна као
мало дете што је пронашла тај купаћи.
И шта ти мислиш, добри Роле, како смо изашли из
тог срања, а? Јесмо ли ми уопште живи, шта кажеш,
брате мој једини, а? То је био низ питања на које је Ролекс требало да одговори и задовољи свог госта. Могао
сам и ја да се убацим, али ја, ја стварно више нисам
знао шта да радим. Ухватила ме је нека нервоза зато
што сам се код комшије задржао много дуже од планираног. И зато што сам опет пио. И утиснуо у мисли ову
Мацу, на коју ћу доста мислити када дођем кући и затворим се у клозет. Без обзира на све, на своју туњаву
савест и женину дреку.
Роле мој добри, ми повикнусмо црнима: Охееееј!
Они запуцаше, верујеш ли ти мени? Ту Херкул направи
паузу да би попио. Таман да се ја поздравим. Љубазно,
али благо – ја те људе, уосталом, слабо и познајем. А
још слабије познајем ту причу што је причао тај човек,
Херкул. Мене мучи, заиста, друга једна прича, прича
која је наставила свој вез одмах након што сам изашао
из Ролексове куће. Ево шта се у њој ради: жена ће ми из
уста осетити ракију и ја ћу морати да је смирујем цело
поподне. Разним причама: причаћу јој и ово о рату само да бих је умирио. Дао наду да ћу се, ево обећавам,
ускоро прибрати, наћи посао, да ће и она наћи посао
преко те странке, па да ћемо мало стати на ноге. Да ћемо ићи на море, у Грчку, да ћемо тамо правити нашу
децу. Само, хоће ли ми она поверовати и овај пут?
Нисам сигуран, али шта ја ту могу.
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ПОЕЗИЈА
Анастасја Строкина

ПОСЛИЈЕ ДУГЕ БОЛЕСТИ
***
Послије дуге болести
поново се привикавам на предмете:
бабине кутије нису бескорисне,
нема јој ништа драже;
на столу усред старог нереда
налазим омиљену књигу – „Живот Арсењева“,
на двадесет седмој страници стала –
поново читам прије скоре недјеље;
поново се привикавам на здраву топлоту тијела,
ка новој жељи – покрету,
ка пијанину: на сунцу он заблистао,
и ја свирам сад до боли, до боли
у очима, до зујања у тјемену,
до звука најчистијег, најтачнијег.
Како је то добро: с времена на вријеме
ка свему, баш као дијете, навикавати се поново.

МОЈИ ЈУНАЦИ
Гледам кроз прозор.
Споља, изнутра –
једнако хладно.
Јунаци мог дјетињства
гурају се иза врата:
невјероватни гусари,
ослободиоци и освајачи,
на кога сте сад налик?
Ко живи у земљама
које сте ослободили и освојили?
Мокри под кишом из снијега,
јунаци мог дјетињства,
уђите.
Јунаци моје младости
покорно се згурили иза врата.
Ванземаљски глумци
и музиканти,
гдје је ваша искреност?
Ко живи у Америкама
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које сте открили?
Зашто дрхтите,
мокри под кишом из снијега?
Уђите.
Јунаци моје зрелости –
њих нема.
Одсуство им неочекивано,
како се пробудити
као човјек средовјечан.
Непостојећи моји јунаци,
не стојте тамо
под кишом из снијега.
Уђите.
Примам вас,
тако смијешне и јадне,
ја вам опраштам,
моји јунаци,
за своју наивност,
своје заблуде,
своје наде.
И поново вас бирам.

***
Средњовјековна кула и ми на нивоу казаљки.
Ти – стрелица минутна, ја – спора сатна.
Тијело од тијела једно другом, тијелом једно другом крилати,
Гледамо град, не распознавајући
Улице већ распознавајући кровове.
Замрли, као пред вратима велике цркве.
Ја скоро не дишем, ни ти скоро не дишеш.
Вријеме на врху нокта се сабило до
Најмање видљиве тачке. И ми смо одсад
Неки други – шта ће нам земаљске награде,
Ако нам свадбени марш на родном латинском
Са највиших стабала поје цврчци.

НА ЈЕВРЕЈСКОМ ГРОБЉУ. ХУМКА ЦЕБИ
Свакоме довољно времена.
Довољно за све. Више не треба.
Гледаш очима сивим
на ограду,
а иза ограде –
бронзани брзи јелен
и натпис: Цеби.
Бијели–бијели јоргован
гроздовима – у небо;
једно другом уручени,
земаљски изданци,
и не раздвојени –
просто посебно,
просто земља међу нама –
танка опна;
скаче јелен ноћу
ка јелену,
и с висока
види: Праг се охладио.
Камен умјесто цвијета
баци на хумку,
баци и не бој се: цвјетови –
сви су камење.
Скаче он кроз жбун –
право мени у очи
и раскид вату
пространства – рогом.
Времена довољно, довољно,
времена много.

***
Као фотографија из мрака,
Излазим из таме парадне.
Никуда, чини ми се, не требам –
Можда у „Лутајућег пса“?
Тамо ћу проћи под ниским луком,
Скрити се у угао – срце обамре:
Самоћа моја – као јарки,
Ужарени угаљ на длану.
Превод са руског и биљешка Жарко Миленић

Анастасја Строкина
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Софија Живковић

ПОСЛЕ

Време је да кажемо нешто о ономе што
следи после:
Јављају ми лоше вести из града
Са којим сем натписа у крштеници
Немам ништа судбинско,у ствари; после, дакле,
Толико времена, ја не видим како би
Могло поново, све то,
Трње и срча, кривудави стрми путеви,
Несавладиви успони, а не мислим на тај
Град кад кажем после толико времена;
Време је, дакле,
Да кажемо нешто о ономе што следи после;
Не, не мислим на смрт, то није после, то је
Заувек,
А ја мислим увек на
Оно што долази када ти смисао измакне,
Када ти исклизне оно што називаш „бурне
емоције“
Као кад заборавиш цигарете негде, или
упаљач,
Тако банално као кад
Ти спадне ешарпа на улици, па те
Непознати пролазник после уходи – да ти
врати изгубљено;
Заправо, покушавам да измирим
Оно што видим пред очима са оним што
видим кад
Затворим очи, осећам твој парфем,
Мешавина течног сапуна и дезодоранса
Немаш јеврејску коб нити германску анемију,
Али ти имаш
Кључеве, а то је много више
Од талента закључавања, ти рашчитаваш
а то је много
Више од расписивања,и не мислим заиста на
смрт
Кад кажем после, мада вечерас
На постељи у том граду умире једна жена
заувек,
А ја осећам како постоји само после;
прелиставам те и
Видим да је то после теби донело мир, као да
си умрла,
А мени лутање, као насилна смрт.
Не сада. Не у овом тренутку. Није време.
После.
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ПОГЛЕДИ
Ивана Стефановић

КЊИЖЕВНОСТ И МУЗИКА
ошто сам ја музичар, верујем да је моја улога да овде то и останем тј. да заступам музику и да на књижевност гледам из столице музике. Зато бих одмах на
почетку хтела да кажем неколико речи о музици уопште, онако како је ја видим.
Музика заузима огроман простор наших живота и то
у више различитих сфера: заузима простор духа, простор имагинације, испуњава наше психолошке потребе,
чини нас расположеним или усхићеним. Изазива сузе,
врши утицај, заводи, манипулише, смирује, раздражује,
поправља или квари расположење, чак има и нека физиолошка дејства, диже крвни притисак. Стари народи
кажу, а исто потврђују и научни налази, да је способна
да лечи. А из разних искустава знамо да може и да позове на побуну.
Са своје физичке стране музика је сложен спектар
звучних фреквенција и аликвота. Неких од тих фреквенција смо свесни, чујемо их и знамо да их чујемо,
али неких других уопште нисмо свесни. Оне улазе, „раде“, вршљају по нашем нервном систему а ми их не региструјемо.
Музику у данашњем свету најпре бих упоредила са
поплавом. Она је као река која се излила из корита у које тешко да ико сада може да је врати. Она је просто
свуда: у телефону, продавници, аеродрому, касетофону, мини и макси линији, слушалицама свих врста,
аутомобилима у пролазу... Музика пролази поред нас,
засипа нас, понекад за тренутак орасположи, али и трује. Она је постала океан звука у коме се расхлађујемо
али се неретко и давимо.
И где су у том мору опере, где концертне дворане,
где учионице у школама и на академијама у којима се
свира, где су ту радио програми са уметничким садржајем? Нико не зна тај процент али сви знамо да је он неопростиво мали.
Пошто сте већ уочили да сам према овим појавама
у најбољем случају иронична, онда морам одмах, на
почетку, да оградим свој простор и да кажем у којем
ћу се простору кретати и задржати. Тај простор се заправо налази у забаченом, можда и мртвом углу ове
бучне слике коју сам малопре исцртала. То је простор
уметничке музике, и то уметничке музике XX, XXI века.
Оно што сада следи је да кажем ово: на свом путу од
преисторијске фруле до данашњег загађеног и загађујућег океана, музика се не одваја од речи. Стално су заједно. Руку под руку, нераздвојне.

П
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Почећу са Јеванђељем.
Да ли је Јеванђеље књижевност? И да ли спада у оно
о чему вечерас причамо? За мене да – и то захваљујући
Баху и његовом ремек делу Пасија по Матеју. Из најранијег детињства знам неке делове те величанствене музике. У сцени Тајне вечере Христ каже: „један од вас ће
ме издати“, а онда апостоли, у хору, постављају оно
страшно питање „Јесам ли ја тај?“ То питање Бах понавља 11 пута. Бах пише ноте хору где се питање једанаест пута понавља, и нема дванаестог. Дванаести је Јуда.
Да ли је латинска миса за мртве књижевност?
Бенџамен Бритн пише 1962. г. свој Ратни реквијем.
У овом делу композитор користи два текстуална предлошка. Једно је традиционални латински текст мисе за
мртве а други – за мене важнији – стихове 9 песама енглеског песника Вилфреда Овена, који је погинуо 1918.
године. Он се данас сматра једним од најзначајнијих
британских ратних песника. Монументално Бритново
дело је ода пацифизму, оно је одупирање рату, одупирање присили да се буде убица – у ма које и ма чије
име. Да ли је латинска миса за мртве књижевност – не
знам – али свакако знам да су Овенови стихови које је
Бритн компоновао поезија велике вредности. Сам
Бритн је цитирао Овенове речи и тиме доказао колико
му је избор текста био важан: „Моја тема је рат, и штета
коју он наноси. Све што песник може да учини, је да
упозори“. Бритн није казао „све што сам ја, композитор,
могао да учиним...“, он каже „све што је песник могао
да учини“ и тиме одаје велико признање, hommage песми, песнику, речи!
Управо сам дала примере за једно својство музике
које, за мене лично, представља њену најбитнију, најсуштаственију димензију, а то је њен драмски потенцијал
и формат. У тренутку када пронађе текст, речи за своје
музичко дело, композитор дефинише координате свог
апстрактног језика. Ако дело ослоњено на значење текста остане без тог текста, ако му га насилно одузмемо –
у музички наратив остају утиснути отисци значења и
смисла за који се аутор определио.
Зато можемо говорити о књижевној или поетској матрици многих музичких дела. Да почнемо од најједноставнијих примера: Гуноовог и Гетеовог Фауста, Берлиозовог Фаустовог проклетства, Пикове даме Пушкина и
Чајковског; од читавог низа Шекспирових драма које су
се нашле у операма Вердија: Отело, Веселе жене Винд-

зорске, али и код Прокофјева и Шостаковича: Ромео и
Јулија и Леди Магбет Мценског округа...
У инструменталним композицијама има такође много мање или више неприкривеног утицаја Шекспирових
дела. За пример Менделсонов Сан летње ноћи. Поред
тога издвојићу и Рихарда Штрауса који је један од оних
који се у великом броју својих дела ослањао на књижевност: на Ничеово филозофско–поетско дело Тако је говорио Заратустра које је преточио у симфонијску поему истог наслова, Сервантесовог Дон Кихота, Молијеровог Дон Жуана... Ово је посебно јасно и видљиво у
операма као што су Саломе према Оскару Вајлду, Електри и Аријадни на Наксосу према Хофмансталу.
Али сада бих хтела да споменем и композицију Сан
летње ноћи Алфреда Шнитке. У тој композицији као да
постоји неколико слојева нових музичких значења, која
нису увек расположена да повлађују драмском тексту.
Нека иронија скрива се иза идиле, а испод малог звука
као да се крију претећа, бурна оркестарска дешавања. А
ево шта је Шнитке рекао за своју композицију: „Ово нема никакве везе са Шекспиром“.
То је аспект коме бих хтела да посветим мало пажње. Узети књижевно дело за потку или инспирацију
музичког дела не значи увек и слепо праћење логике и
тока саме књижевности. Музика је већ одавно почела
тога да се ослобађа, а посебно у другој половини XX века. Зато се ја, ипак, нећу задржати ни на једној од предходно овлаш споменутих композиција већ ћу покушати да покажем нешто од тог другог пута којим музика
може да иде, и иде, а који је неупоредиво критичнији,
самосталнији и сложенији него што је „обично“ инспирисање неким књижевним делом.

ЗИМСКО ПУТОВАЊЕ ВИЛХЕЛМА МИЛЕРА И
ФРАНЦА ШУБЕРТА
Мој први пример има три кратка „чина“. Почиње у
19 веку. Циклус од 24 песме на стихове Вилхелма Ми-

лера Зимско путовање у музичко рухо је оденуо Франц
Шуберт. Песме за глас и клавир. Ни мање ни више од
тога. Тематски то је дело о лутању, тражењу и неналажењу, усамљености и смрти. Али још нешто, то је онај
случај када говоримо о генијалном делу.
А како су се нашли песник Вилхелм Милер и бечки
композитор Франц Шуберт? Шуберта је музички образовао отац, подучавао га у свирању виолине, касније
певања, хармонике и оргуља и он је постао један од
најизразитијих представника музичког романтизма.
Живео је само 31 годину а његов опус ипак обухвата
скоро 1000 дела.
Вилхелм Милер је волео да лута и путује. Као човек
изнутра узнемирен, као стваралац је каналисао то своје
осећање кроз прозну и поетску обраду теме лутања. Када се мало прочепрка покаже се да су се двојица аутора
сасвим разликовала. Јер Шуберт је водио сасвим другачији живот, статичан, сасвим ретко је одлазио ма где и
то само неким сасвим конкретним, не луталачким, циљем. Беч је напустио само неколико пута: једном у
Словачку два пута у Доњу и Горњу Аустрију. Зашто је и
чиме Шуберт био привучен и инспирисан Милеровом
луталачком темом кад таква стваралачка инклинација
није имала упоришта нити у његовом карактеру нити у
начину живота? Јер, не заборавимо: на почетку видимо
како се композитор загледа у књигу, како чита већ написане стихове, мисли о њима и препознаје тему која
га привлачи.
Докучивање праве природе Шубертовог уметичког
односа према мотиву лутања је веома изазовно и важно.
Теодор Адорно, који је проучавао Шубертово дело, проценио је као важан управо мотив лутања за композиторово целокупно стваралаштво – уздижући га чак на
ниво концепта. Ја бих, уз дужно поштовање према
Адорновој „пресуди“, рекла још и ово: Композитор
јесте био луталица.
Дух лута. Ноге нас само носе.
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Век и по касније, Шубертов (и Милеров) циклусу песама Зимско путовање преузима један други композитор, добитник је Гетеове награде и наш савременик, немачки аутор Ханс Зендер. Он 1993. пише композицију која се зове Шубертово Зимско путовање – компонована интерпретација за тенор и мали оркестар.
Многи су се композитори лаћали Шубертових песама, преузимали његове теме, оркестрирали их, аранжирали а међу њима су били и Берлиоз, Лист, Брамс,
Бритн. Али први који се усудио да изнова испише цео
Шубертов циклус и то назове компонованом интепретацијом, био је Зендер. Он је, наравно, као композитор 20. века, неко са искуством музике после Малера, неко са искуством авангарде, неко са искуством постмодернизма. Кад објашњава шта је урадио са Шубертом, Зендер каже: „моје ’читање’ Шуберта не тражи
ново изражајно тумачење, већ се пре користи слободом
да се свим интерпретаторима дозволи интуиција: проширење или сажимање темпа (у извођењу), транспозицију кључа, извлачење у први план карактеристичних боја.“ Некима су ово Зендерово (ре)интерпретирање
Шуберта и Милера у новом аранжману допало, чак и
неким чистунцима, док су други дело назвали „мутантом“.
Пробаћу да опишем шта се дешава у првој песми циклуса Зендера и Шуберта.
Од првих неколико тактова клавирског увода Зендер
прави једну потпуно нову ситуацију. Најпре, веома тих,
скоро нечујан звук долази из далека, потом почиње да
личи на кораке који се приближавају, из „корака“, ритмизоване пулсације, помаљају се елементи који личе
на марш, а он као да хоће да антиципира не само оно
што ће се појавити на страницама овог лирског текста,
него и делове историје. То више није клавир који прави увод већ повећи камерни ансамбл у коме се мешају
боје жичаних инструмента са дрвеним дувачима, трубом.... Можда је за илустрацију довољно рећи да, од 8
уводних Шубертових тактова Зендер прави 4 минута
инструменталног „корачања“, а од целе прве песме,
„Gute Nacht“, која у оригиналу цела траје око 4 минута, он распричава читав мали симфонијски став од
скоро 10 минута. Тако Зендер, савремени композитор, дира у све параметре, мења оркестрацију, додаје
и одузима, „скрнави“, мутира, тумачи и трансформише Шуберта, али, шта не мења – не мења текст.
Њега чува.

Трећи „чин“.
Дакле, реч је код Зендера недодирљива. Али, ево, и
она пролази кроз ново читање. Елфриде Јелинек, књижевница и добитница Нобелове награде за књижевност,
за коју знамо да је студирала композицију на Конзерваторијуму у Бечу, пише текст под насловом „Зимско путовање“. У свом тексту она полази од Шубертовог циклуса, за који је једном приликом изјавила да јој ниједно уметничко дело није више значило. Али у свом делу,
она веома брзо напушта романтични тон Шуберт/Ми/30/
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леровог циклуса – изводи оштри заокрет ка актуелним
тематским сижејима, оним којима се већ бавила у својим претходним текстовима: она говори о корупцији и
финансијским скандалима, банкарским кризама, жртвама отмица и наставља о заточеништву, усамљености,
појму личног и историјског времена и све више се експлицитно приближава сопственој биографији. Овај
текст, за који неки критичари кажу да је њен најинтимнији, најдирљивији текст, она завршава на крају у немилосрдном ауто-ироничном само-обрачуном са „увек
старим песмама“. Очигледно је да мисли на Зимско путовање Милера и Шуберта са којим се заправо идентификује.

И још кратка кода за крај ове приче о Зимском путовању. Аустријски уметник Роберт Хамерштил приредио
је у Леополд музеју у Бечу, изложбу својих цртежа и
графика и назвао је Зимско путовање. Овај циклус је,
наравно, инспирисан музиком Франца Шуберта и стиховима песника Вилхелма Милера. Двадесет четири цртежа оловком, на којима су цртачевом руком исписани
песникови стихови, репродукована су у монографији
Зимско путовање Франца Шуберта. Током изложбе музика се свира и пева. Музика и поезија допуњавају изложбу. На овај начин, Шубертово и Милерово ремекдело доживљава још једну трансформацију у интерпретацији, постаје кулиса за сопствену величину. У први
план долазе слике и осећа се нешто од комерцијалног
елемента. У позадини просторије одјекују тактови Зимског путовања и ремек дело постаје једноставни, глатки
галеријски зид.
Срећом, ово није крај. Зимско путовање ће се стално
оплођавати, будиће идеје за нова читања, интерпретације и отварати прозоре ка стално новим увидима и разумевањима.

ПЕСМЕ РАТА КАКО САМ ГА ВИДЕО
ГЕТРДУРЕ СТАЈН И ХАЈНЕРА ГЕБЕЛСА
Хајнер Гебелс, немачки композитор, компоновао је
2007. композицију Песме рата како сам га видео. То је
вишеставачно дело у форми свите на текстове Гертруде
Стајн.
Неколико речи о књижевници. Она је чула нешто
што је називала „унутрашњим звуком“ а то се после појавило и у њеном специфичном прозном стилу којим је
писала. Говорила је о „звучној плочи о коју се преламају звуци које ће они сами створити“. Она је експериментисала с речима, синтаксом, понављањима, редоследом
речи, користећи нешто као психолошки поглед на језик.
Негде сам прочитала да је Гертруда Стајн имала обичај
да чита наглас. Шта је то чула Гертруда Стајн? Подвлачим реч чула. И да ли је то што је чула утицало на то да
развије онај свој карактеристични, високо идиосинкретички, репетитивни књижевни језик и стил?
Компонујући, Гебелс се послужио избором текстова
из Песама рата како сам их видео Гертруде Стајн а који
су настали током Другог светског рата у Француској и
објављени 1945. године. То што у наслову стоји реч

„песме“ не подразумева ни да је текст поезија нити да се
тај текст пева. Током 26 ставова композиције, текстове
читају сами музичари, али искључиво женски део ансамбла, дакле женски гласови. Текстови су подељени тако да их говоре оне уметнице које су тренутно слободне, тј немају шта да свирају. Поред неколико делова
који подсећају на хорско декламовање, композитор препоручује да се што већи број чланица ансамбла укључи
у читање.
Да ли је ово театролико свирање у ствари позориште, или опера? Док у паузама извођења нотног текста,
извођачи изводе књижеви текст, догађа се нешто што
бих назвала слепљивањем литературе за текстуру звука.
Јер се скоро до краја елимише питање шта је ту пратња,
шта је пре, шта касније, шта је ту инспирација, шта из
чега проистиче? Парафразирам речи из програма овог
концерта који је одржан на Бемусу.

Време је да кажем и нешто из личног стваралачког
искуства. Прочитаћу део из текста који сам под насловом „Песник на конкурсу код композитора или како
композитор чита“, објавила у својој књизи Музика од ма
чега. Он почиње речима:
„Не желим то да прикривам: композитор чита сваки
текст или песму са идејом да ће га на неки начин употребити, искористити, ако треба и преокренути у корист своје идеје, подметнути под свој план, припојити
свом будућем производу. Шта могу са овим да учиним?
– пита се композитор за песму код које застане. Да, ово
би се можда могло употребити за неку нову ствар. Као
и ликовни уметник који гледа шта може да узме из природе и из окружења, шта може да пребаци у свој атеље,
и свој медиј, да транспонује и претвори у слику/скулптуру/инсталацију, тако и композитор слуша шта га
окружује и чита оно што може да му роди нову идеју,
да га инспирише, да подстакне следећи стваралачки корак. Он тражи шта му одговара као расположење, као
ритам, број слогова или распоред самогласника, шта му
је добра полазишна основа за нову креацију. Текст, поезија је ту прва у реду занимања композитора. Он слуша шта може да чује око себе и како би то што чује могао да укомпонује у своје дело.“
Од сачуваних грчких ода до највећих страница соло
песме 19. века, и наравно до данас, музика је директно
и неприкривено користила песнички рад. Композитор
чита туђе песме или драмске форме, онда их преточи у
музику, а затим, док ауторској агенцији пријављује
своје дело, обавезан је да пријави и оно друго. После
му се код обрачуна ауторске накнаде одбије 25% за
песника, текстописца. Текст је дакле ту и композитор
га узима са мање или више уважавања па га онда или
доноси интегрално, сачувавши све његове елементе и
целину, или га прекроји, некад мало, некад много преуреди, а некад драстично измени, до непрепознатљивости.
Излагање са трибине „Књижевност и музика“, одржане у Српском књижевном друштву 21. априла 2015.
године.

Софија Живковић

ЗЕЛЕНО

Оранж је за мене најарогантнија топла боја. Помисао: Лоркине наранџе. Naranjal, или плантажа наранџи, воћњак наранџи, заправо. Па наранџин цвет,
азахар, па спржена андалузијска земља која вуче ка
наранџастој. Лорка: Нећу помињати Зелено, волим
те зелено, једна дубока, трагична песма која је постала, посредством отеловљења глупости у мелодраму, љубавном песмом у целом свету. Радије ћу
се сетити једне из заоставштине која помиње зелену
ноћ. Има и газелу која помиње зелени отров (је ли
отров од ког је настрадао Коктоов Пол био зелен?)

УРМЕ

Омиљено воће моје и моје баке. Ставља се исецкано
у haroset, десерт који се прави за Песах, али га ја правим кад год стигнем. Компот од јабука преливен са
мало меда, млевени бадеми и лешници, урме, цимет,
мало вина (опционо) и шлаг. Шлаг је моја лична креација, нема везе са ритуалом. Лорка не помиње урме, колико знам, само маслине и наранџе. Штета.

ЛОРКА

У Гранади, аутор књиге Јевреји из Сефарада, ми објашњава како неке речи код Лорке не може знати било ко јер су то андалужанске речи, „употребљавала
их моја бака“. Непреводивост; да, ми преводимо референцију, али не и конотативност. Колико вербалних асоцијација вуче свака реч, посебно те неке у поезији. Да ли ми заиста можемо да волимо Лорку, да
се усудимо да волимо Лорку? Једини песник који ме
доведе у дилему да ли је то слика или песма; драма
или лирика, епика или лирика и драма, музика или
ликовност. Код њега је смрт помешана са љубављу,
наранџама, маслињацима, ружама, каранфилима,
сунцем, а пре свега је повезана и синонимна са страшћу. Хосе Антонио Марина каже да је у шпанском
реч pasion (страст) била прва ознака за емоције, оно
што је код Цицерона био affectus, а потом тек emocion и sentimiento. Смрт их подиже у небеса, митолошка смрт, као сенка, као биће које служи да убрза
причу и оживи је енергетски. Није чудо што му је постхумна збирка носила назив Sonetos de amor oscuro. Као да је Лорка, на крају, напокон, дошао до коначне формулације: мрачна љубав. Нешто између
његових ноктурних стихова, таме, песме „Muerto de
amor“ („Мртав од љубави“), газеле о мрачној смрти,
он напокон љубав (а код Лорке је то увек страст, заправо) увезује директно са мраком, ерос са танатосом, како им и доликује. Он даје фрагменте разговора уместо песама. Чујемо песму, реплику, не знамо
позадину, али можемо да наслутимо. Он је есејиста
у поезији. Он је пророк: есеје ће сви писати.
Из рукописа микроесеја Књига коју нисам написала
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ПОЕЗИЈА
Сем Шепард – Боб Дилан

ДЈЕВОЈКА ИЗ БРАУНСВИЛА
Једном сам гледао филм са Грегори Пеком
О човјеку који је јахао кроз пустињу.
Њега је упуцао сиромашни младић који је хтио бити славан.
Мјештани су жељели згромити тог младића и објесити.
И шериф је ударао тог младића до крви
Док је револвераш лежао и удисао свој посљедњи дах.
Оставите га, нека иде, нека каже да ме упуцао отворено и поштено.
Желим да осјећа шта значи кад се сваког трена суочиш са смрћу.
И сад се сјећам тог филма док се возим
И он ме стеже као кугла и ланац.
Знај да не могу вјеровати да смо живјели тако дуго удаљени једно од другог.
Сјећање на тебе зове ме попут јурећег воза.
Видим дан кад си ми пришла у лажној пустињи,
У свом полупаном „форду“ и равним петама.
Не могу схватити зашто си изабрала то мјесто за сусрет.
Но имала си право. Било је красно док сам био у возилу.
И ми смо се возили у том аутомобилу цијелу ноћ до Сан Антонија.
И спавали смо код Алама. Твоја кожа је била тако њежна и мека.
На путу до Мексика ти си изашла да потражиш љекара и никад се ниси вратила.
Продужио сам али било ми је лоше, а глава као да ће ми се распрснути.
А возили смо се овим аутомобилом и сунце је изашло изнад горе,
И знам да она није са мном, али је била овдје и имала тамни ритам у души.
А ја сам тако сломљен и нисам више у стању да се сјетим времена када сам био само твој.
А она не жели да ме се сјети. Она зна да би овај аутомобил могао измакнути контроли.
Дјевојко из Браунсвила с браунсвилским коврџама, зубима као бисерје који сјаје као мјесец изнад нас.
Дјевојко из Браунсвила, покажи ми цијели свијет, дјевојко из Браунсвила, ти си моја слатка љубав.
И путовали смо цестом према Амарилу.
Застали смо гдје је Хенрy Портер живио. Он је имао више страћара на миљу ван града.
Руби је у задњем дворишту вјешала веш, имала је црвену косу везану у реп. Видјела нас је како
долазимо у облаку прашине.
Рекла је: „Хенри није овдје али можете ући, он ће се вратити ускоро.“
Затим нам је рекла како су тешка времена и како је мислила о томе да се врати у свој завичај.
Али да знате, она се предомишљала сваки пут кад би новац пристизао.
Рекла је: „Добродошли у земљу живих мртваца.“ Могло би се рећи да је била тако скрхана.
Рекла је: „Све је овдје прилично корумпирано.“
„Докле ћете ићи?“, Руби нас је питала уздахнувши.
„Ићи ћемо све док нам точкови не отпадну и док има горива,
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Све док сунце не згули боју и док навлаке не изблиједе и док јеленска кожа не умре.“
Руби се само насмијала и рекла: „Ах, знате да неке бебе никад ништа не науче.“
Нешто о томе је тај филм говорио и ја га сада не могу избити из главе.
Но не могу да се сјетим зашто сам био у њему ни какву сам улогу требао имати.
Све чега се сјећам је био Грегорy Пек и пут којим су се људи кретали.
А за многе од њих ми се чинило да иду мојим путем.
Дјевојко из Браунсвила с браунсвилским коврчама, зубима као бисерје који сјаје као мјесец изнад нас.
Дјевојко из Браунсвила, покажи ми цијели свијет, дјевојко из Браунсвила, ти си моја слатка љубав.
А они су очекивали некога с помпадуром1.
Пролазио сам улицом када су хици одзвањали.
Нисам знао да ли се сагнути или потрчати, те сам трчао.
„Стјерали смо га у гробље“, чуо сам некога да виче.
А ти си видјела моју слику у Корпус Кристи Трибјуну.
Испод ње је стајало: „Човјек без алибија.“
Изложила си се опасности због мене, рекла си да сам био са тобом.
А када сам те видио да си се тресла пред суцем и збиља плакала,
Помислио сам – то је најбоља глума коју сам икад видио.
А увијек сам био тип особе која не тежи преступу али понекад се нађе иза браве.
О, ако постоји оригинална мисао, ја бих је могао изрећи сада.
Знај, осјећам се прилично добро, али то ти не говори много. Ја бих се могао осјећати много боље,
Ако би само ти била са мном да ми покажеш како.
И стајао сам у реду на киши да бих видио филм у коме глуми Грегори Пек.
Знај да то није једино што сам имао на уму.
То је сада нешто ново, а чак се не сјећам ни о чему се ту радило.
Али ја га видим увијек кад станем у ред.
Дјевојко из Браунсвила с браунсвилским коврчама, зубима као бисерје који сјаје као мјесец изнад нас.
Дјевојко из Браунсвила, покажи ми цијели свијет, дјевојко из Браунсвила, ти си моја слатка љубав.
Знаш како је чудно што ништа не иде онако како смо планирали.
Једино што смо знали сигурно о Хенрију Портеру је да његово име није било Хенри Портер.
И знај да је било нешто на теби, драга, што ми се допадало и што је било увијек тако добро за овај свијет,
Баш као што си увијек говорила да је било нешто на мени што се теби допадало, а што сам оставио у
Француској Четврти.
Чудно је како су они који трпе заједно јаче повезани него они који су најзадовољнији.
Не жалим ни за чим, они могу много говорити о мени када ме нема.
Увијек си говорила како људи не чине оно у шта вјерују, само чине оно што је најприхватљивије,
а онда се кају.
А ја сам увијек говорио: „Буди са мном, драга, и надај се да ће све бити како треба.“
Једном сам гледао филм, мислим да сам га гледао двапут.
Не сјећам се шта сам био ни гдје сам био.
Све што се сјећам је то да је у њему глумио Грегори Пек, носио пиштољ и био упуцан с леђа.
Чини ми се било је то давно, много прије но што су пале звијезде.
Дјевојко из Браунсвила с браунсвилским коврчама, зубима као бисерје који сјаје као мјесец изнад нас.
Дјевојко из Браунсвила, покажи ми цијели свијет, дјевојко из Браунсвила, моја слатка љубави.
С енглеског превео Жарко Миленић
1

Тип фризуре, овдје мушке – прев.
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ПОГЛЕДИ
Наташа Костић

ЋИЕН И КУН – СИМБОЛИ НЕБА
И ЗЕМЉЕ У „ПРОМЕНИ ЏОУА“
Кини се за „Књигу промене“, која је древнија верзија каснијег, свеобухватнијег дела „Промене Џоуа“,
каже да је то први међу класичним канонима, како по
времену настанка, тако и по значају за кинеску културу. Савремени назив дела „Промена Џоуа“ односи се на
„Књигу промене“ и „Коментаре промене“ заједно. Осим
тога, постоје и бројна јиђинголошка дела која настају
кроз векове као коментари и разна тумачења „Промене
Џоуа“ многобројних кинеских мислилаца. „Књига промене“ је књига гатања која настаје на прелазу династија
Шанг и Западни Џоу, она обухвата симболе хексаграма,
линије и њихове називе, као и текстове хексаграма и линија. Древни Кинези користили су „Књигу промене“ да
би предвидели срећу или несрећу и будућност догађаја.
Сматра се да су „Коментари промене“ дело Конфучија и његових ученика. Време њиховог настанка и комплетирања је отприлике крај Периода Зараћених држава (3. век п. н.е). Функција „Коментара промене“ је тумачење и давање филозофских објашњења „Књизи промене“. Аутори „Коментара промене“ су на основу древног сујеверја развили веома богат космолошки систем.
Ако неко жели да разуме садржај и смисао 64 хексаграма „Књиге промене“, то ће тешко успети без детаљног
читања „Коментара промене“ који се састоје од тзв. „10
крила“, тј.: првог и другог дела „Текста тумачења“, „Текста симбола хексаграма“, „Текста симбола линија“,
„Класичног текста“, првог и другог дела „Венца текста“,
„Учења о хексаграмима“, „Редоследа хексаграма“ и
„Помешаних хексаграма“. Почев од Ванг Бија, јиђинголога из 3. века н. е., „Књига промене“ и „Коментари
промене“ бивају спојени у једно дело чинећи заједно
„Промену Џоуа“.
Превод који следи обухвата прва два хексаграма
„Промене Џоуа“, дакле и гаталачки и филозофски текст
хексаграма Ћиен и Кун – симбола неба и земље. За разлику од ранијих превода овог дела код нас, који су,
уствари, преводи енглеских или немачких превода, овај
пут је текст преведен директно са старокинеског језика.

У

Ћиен1 представља „Небо“,
саставни триграми: доле небо и горе небо
Хексаграм „Неба“: Треба принети обилну жртву. Корисно је за гатање.
„Текст тумачења“ каже: Како је величанствена небеска доброта, све што постоји зависи и почиње од неба, самим тим и припада небу. Кретање облака и па/34/
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дање кише, циклични ток и формирање свих врста ствари. Залазак и излазак Сунца, стварање шест праваца
у простору2, Сунце јаше на шест змајева и у складу са временом креће се преко неба3. Дао неба4 се мења, он одређује природу и животни век свега што постоји, одржавајући узвишену хармонију природе, дакле, небо „угађа и праведно је према свему што постоји“. Оно је почетак од кога се рађа мноштво ствари, на њему почива
мир мноштва земаља.
„Текст симбола хексаграма“ каже: Као што се небо
енергично креће, тако и честит човек неуморно ради на
себи како би постајао све јачи.
Почетна деветка5: Скривени6 змај7, не сме се олако
деловати.
„Текст симбола линија“ каже: „Скривени змај, не сме
се олако деловати“, пошто се јанг линија налази на дну.

Деветка на другом месту: Змај се појављује у пољу,
повољно је видети племића вишег ранга.
„Текст симбола линија“ каже: „Змај се појављује у
пољу“, види се велико доброчинство.
Деветка на трећем месту: Племић целога дана вредно ради, а ноћу је опрезан као да му прети опасност,
нема штете.
„Текст симбола линија“ каже: „Целога дана вредно
ради“, непрекидно иде путем правде и не одустаје.
Деветка на четвртом месту: (Змај) оклева да ускочи
у дубоку воду8, нема штете.
„Текст симбола линија“ каже: „(Змај) оклева да ускочи у дубоку воду“, ипак креће напред и зато „нема штете“9.
Деветка на петом месту: Змај лети небом, повољно је
видети племића вишег ранга.
„Текст симбола линија“ каже: „Змај лети небом“, „човек са великим знањем и врлином“ има својих заслуга у томе.
Деветка на врху: Змај је полетео превисоко, биће кајања.
„Текст симбола линија“ каже: „Змај је полетео превисоко, биће кајања“, јер све оно што је претерано не
може трајати дуго.
Апсолутни принцип10 деветке: Појавила се дружина
змајева, а међу њима нема вође, срећа.
„Текст симбола линија„каже: „Апсолутни принцип
деветке“, је врлина неба, за њега нико није „вођа“11.
„Класичан текст“ говори: „Јуен“12 је примарна сила
доброте; „хенг“13 је концентрисање лепоте; „ли“14 је пра-

тилац правде; „џен“15 је стуб свих постигнућа. Честит
човек отеловљује човекољубље и зато може да управља
људима, сакупља лепоту и зато је веома учтив, благонаклон је према другима чиме постиже праведност,
доследно следи пут правде и стога има постигнућа.
Честит човек се руководи са ова четири квалитета и
зато се каже: „Хексаграм неба – доброта, лепота, љубав,
правда“.
Почетна деветка говори: „Скривени змај, не сме се олако деловати“. Шта то значи? Конфучије16 је рекао:
„Змај, има врлина, али живи повучено. Његов карактер се
не мења да би се прилагодио светини, нити га је брига за
успех и славу, он се повлачи из света и не секира се због
тога. Не брине га то што његове речи и дела не наилазе на
одобравање других, он ради оно што му се прохте, када
му се нешто не свиди он то брзо напушта, истрајан је и
никада се не колеба. Он је прави скривени змај.“
Деветка на другом месту говори: „Змај се појављује
у пољу, повољно је видети племића вишег ранга.“ Шта
то значи? Конфучије је рекао: „Змај, има врлина и следи пут правде. Искрен је кад говори и најуобичајеније
речи, опрезан је кад ради и најтривијалније радње, бори се против зла, негује своју искреност, свету чини
добра дела а не хвали се, његова богата моралност едукује и просветљује људе. Када се у „Књизи промене“
каже: ’Змај се појављује у пољу, повољно је видети племића вишег ранга’, мисли се на квалитете честитог човека.“
Деветка на трећем месту говори: „Племић целога
дана вредно ради, а ноћу је опрезан као да му прети опасност, нема штете.“ Шта то значи? Конфучије је
рекао: „Честит човек јача своју моралност и обогаћује
своја знања, према другима је одан и искрен, чиме такође повећава своју моралност. Он се лепо изражава и
око себе ствара атмосферу истинољубивости, тако да
увек успева у свему. Он зна докле може да иде и вредно тежи да у томе успе, са њим се може дискутовати о
тананим стварима. Он зна своје циљеве и успева да их
оствари, у процесу рада труди се да очува своје поштење. Зато се он налази на врху17, а није горд, и испод18,
а није забринут. Зато је он вредан и предузимљив, а кад
треба и опрезан, мада бива у опасности, ипак нема штете.“
Деветка на четвртом месту говори: „(Змај) оклева да
ускочи у дубоку воду, нема штете.“ Шта то значи? Конфучије каже: „Горе или доле, нико му неће показати
прави пут, али битно је да не чини зло. Напред или
назад, ништа није вечно непроменљиво, не треба да остане сам. Честит човек јача своју моралност и обогаћује
своја знања, тежи да све постигне на време, нема штете.“
Деветка на петом месту говори: „Змај лети небом,
повољно је видети племића вишег ранга.“ Шта то значи? Конфучије је рекао: „Исти звуци су у сазвучју (резонантни), исти ћи19 се међусобно траже. Вода тече ка
мокрим местима, ватра гори тамо где је суво. Облак прати змаја, а ветар тигра. Када се појави мудрац, цео
свет га прати. Оно чији је корен небо тежи на горе, док
оно чији је корен земља стреми на доле, наиме, свако
следи своју врсту.“
Деветка на врху говори: „Змај је полетео превисоко, биће кајања.“ Шта то значи? Конфучије је
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рекао: „Узвишен је, али без тачно одређене позиције, високо горе, отуђен од народа, мудри учењак
је на нижој позицији и зато (узвишеном) нема помоћи.
Због свега тога, чим крене у акцију, осетиће кајање.“
„Скривени змај, не сме се олако деловати“, зато што
је у ниском положају. „Змај се појављује у пољу“, и
привремено остаје ту. „Целога дана вредно ради“, активан је. „Оклева да ускочи у дубоку воду“, он тако себе испитује. „Змај лети небом“, настанио се горе и влада. „Змај је полетео превисоко, биће кајања“, достигао
је крајност и то узрокује његову пропаст. Небо – „апсолутни принцип деветке“, сваки феудални принц влада
својом државом, под капом небеском влада поредак.
„Скривени змај, не сме се олако деловати“, јанг енергија је сакривена испод земље. „Змај се појављује у
пољу“, све што је створено показује се у свом пуном сјају. „Целога дана вредно ради“, активан је у складу са
променама небеског времена. „Оклева да ускочи у дубоку воду“, наступа трансформација даоа неба. „Змај
лети небом“, већ је заузео позицију небеске врлине20.
„Змај је полетео превисоко, биће кајања“, пратећи промене небеског времена достиже крајност. Небо је „апсолутни принцип деветке“, која осликава закон неба.
Небо је „добро“, јер све што постоји почиње од неба,
небо даје лепоту свему. Небо „угађа и праведно је према свему што постоји“ јер је таква природа неба.
Небо на почетку лепотом и благонаклоношћу угађа свему што је створено под капом небеском, а да при
томе ни не спомиње своју вештину угађања, заиста је
величанствено! О, величанствено небо! Енергично и
исправно, оно је чиста есенција врлине. Шест линија се
креће и мења, њихова промена се огледа у свим ситуацијама. Сунце јаше на шест змајева и у складу са временом креће се преко неба. Облаци се крећу небом и
пада киша, природом влада мир.
Честит човек за циљ свог рада има постизање потпуног личног моралног култивисања, сваки дан се види
његов рад на томе. Каже се да је он „скривен“, зато што
се скрива и не истиче, он ради али још увек није завршио посао, стога он нема никаквих постигнућа.
Честит човек учи да би сакупљао знања, пита да би тачно разликовао истину и лаж, великодушно се опходи
према људима да би остао спокојан, у послу се управља
човекољубљем. „Књига промене“ говори: „Змај се појављује у пољу, повољно је видети племића вишег ранга.“
То је квалитет честитог човека.
Деветка на трећем месту, је поновљена тврда21 линија, али није у средини триграма, није довољно високо
да би достигла небеску позицију, нити је довољно ниско да би имала земаљску позицију22, зато је племић „вредан и предузимљив“, а кад треба и „опрезан“, мада
бива у опасности, ипак „нема штете“.
Деветка на четвртом месту је поновљена јанг линија,
али није у средини триграма, није довољно високо да би
заузела небеску позицију, није довољно ниско да би заузела земаљску позицију, нити средина доњег и горњег
триграма представља људску позицију; зато (змај) „оклева“. Оклевати, значи бити несигуран, тако да „нема
штете“.
„Човек са великим знањем и врлином“ о коме говори деветка на петом месту, усаглашава своју мор/36/
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алност са небом и земљом, просветљен је попут Сунца
и Месеца, његове активности су усклађене са природним током времена, срећу и несрећу повезује са утицајем духова и божанстава. Када се покреће пре неба,
небо не крши његова претсказања, када се покреће
након неба, он поштује природни ток времена. Обзиром
да му се ни небо не супротставља, шта тек рећи о људима, шта тек рећи о духовима и божанствима!23
Када се говори о „претерано високом“, он само зна
да иде напред, а не зна да се повуче, он само зна како да
опстане, а не зна да умре, зна само како да добија, а не
зна шта је губитак. Једино свети мудрац зна. Он зна
како напредовати, кад се треба повлачити, како опстати и када треба умрети, а да се при томе не прекрши
закон правде. Једино свети мудрац то зна.
Крај хексаграма „Неба“.
Кун представља „Земљу“,
саставни триграми: доле земља и горе земља
Хексаграм „Земље“: Треба принети обилну жртву,
гатање указује да је корисно оседлати кобилу и кренути
на далек пут. Честит човек креће на пут, прво се изгуби,
а потом пронађе газду. Има корист, на југо-западу налази новог пријатеља, док на северо-истоку губи пријатеља. Ако је питање гатања у вези са безбедношћу одговор је – срећа.
„Текст тумачења“ говори: Како је бескрајна земаљска „доброта“, све што постоји зависи и рађа се од
ње, стога, земља послушно прати промене неба. Земља
је врла, њена врлина прекрива све што постоји и нема
граница. Она је раскошна, моћна, пространа и свим
врстама ствари даје лепоту. „Кобила“ је исте врсте као
и земља24, креће се по земљи без ограничења, по природи је кротка и „наклоњена правди“. Честит човек
креће на пут, прво се изгуби, тј. промаши пут, а потом
лако налази прави пут. „На југо–западу налази новог
пријатеља“, тј. налази сапутника. „На северо–истоку губи пријатеља“, али ће ипак на крају славити. Доследна
правичност доноси срећу, зато што је у складу са земљиним квалитетима пространства и неограничености.
„Текст симбола хексаграма“ каже: Земља покорно
прати небо. Честит човек богатством врлине прихвата и
утиче на друге.
Почетна шестица: Када згазиш на мраз, знаш да
ускоро наступа чврст лед.
„Текст симбола линија“ каже: „Када згазиш на мраз
и видиш да је чврст лед“, значи да је енергија јина почела да се концентрише. Природном променом долази до
настанка „чврстог леда“.
Шестица на другом месту: Човек прави барку, мада
није довољно вешт у томе, нема неповољности25.
„Текст симбола линија“ каже: Покрет шестице на
другом месту, човеков карактер је директан и поштен;
„мада није довољно вешт у томе, нема неповољности“,
дао земље је неизмерно велик.
Шестица на трећем месту: Краљ Џоу Вен је покорио
династију Шанг, постављено питање има позитиван исход. Можда постане и краљ, мада сада нема успеха,
крајњи резултат ће бити добар.
„Текст симбола линија“ каже: „Човек има литерарног талента и поштено дела“, треба му времена да

би се испољио. „Можда постане и краљ...“, јер је његово
знање неизмерно велико.
Шестица на четвртом месту: Закопчани џеп26, нема
штете, али ни угледа.
„Текст симбола линија“ каже: „Закопчани џеп, нема
штете“, човек је опрезан, и зато нема несреће.
Шестица на петом месту: Жута27 подсукња28, велика
срећа.
„Текст симбола линија„каже: Жута подсукња, велика срећа, украс се налази у средини.
Шестица на врху: Два змаја се боре у пољу, њихова
(проливена) крв је тамно жута29.
„Текст симбола линија“ каже: „Змајеви се боре у пољу“, стигли су у беспуће.
Апсолутни принцип30 шестице: корисно је бити доследно правичан.
„Текст симбола линија“ каже: „Апсолутни принцип
шестице: корисно је бити доследно правичан“, јер ће се
тако на крају постићи велики успех.
„Класичан текст“ говори: Земља је најпокорнија, доследна у својим активностима, најспокојнија и дисциплинована, креће се за својим господарем небом и доследна је у томе31, она је дом свему што постоји, рађа и
одгаја све што постоји, неизмерно је пространа. Дао
земље послушно прати промене неба и понаша се у
складу са временским приликама.
Ко сакупља доброту имаће пуно весеља, ко сакупља
зло имаће пуно несреће. Ако министар убије свог владара, а син свога оца, то уопште није ствар једног дана, узрок несреће је дуго постојао, али није на време примећен. „Књига промене“ говори: „Када згазиш на
мраз, убрзо наступа чврст лед“. Другим речима, све се
дешава природним током ствари.
„Директан“ тј. има исправну намеру, „поштен“ тј.
праведан је у делању. Честит човек је пажљив и искрен
у себи, а правичан и поштен у опхођењу са другим људима, истрајава у пажљивости и правичности и зато га
сви подржавају. „Човеков карактер је директан и поштен, мада није довољно вешт у томе, нема неповољности“, људи имају поверења у његова дела и нико не
сумња у њега.
Мада јин садржи врлину којом би могао да постане
и краљ, он се не усуђује да постане краљ. Јин представља дао земље, дао супруге и дао министра. Мада
дао земље сада нема успеха, крајњи резултат ће бити
добар.
Када небо и земља следе природни ток промене,
трава и дрвеће напредује. Када су небо и земља затворени32, мудар човек се повлачи из света33. „Књига промене“ говори: „Закопчани џеп, нема штете, али ни угледа.“ Другим речима, он је опрезан.
Честит човек својом духовном лепотом34 влада стварима и догађајима. Пут правде заузима своју позицију35 у складу са друштвеним обичајима и нормама.
Лепота се чува у души, показује се у понашању, развија
се у послу, то је апсолутна лепота.
Када је снага јина изједначена са јангом, мора доћи до „борбе“ међу њима. Зато што је јин изједначен
са јангом, овде је назван „змајем“36. Још увек није напустио своју врсту37, зато се овде спомиње „крв“. На
овом месту „тамно–жута боја“ представља помешане

боје неба и земље. Боја неба је тамна, а боја земље је
жута.
Крај хексаграма „Земље“.
i
Хексаграм Ћиен се у потпуности састоји од јанг линија, симболизује
небо.
2
Исток, запад, север, југ, горе и доле.
3
У древном кинеском миту, Сунце се на колима креће преко неба, кола су зауздана са шест змајева.
4
Дао неба – кружна путања по којој се крећу небеска тела, генерална
законитост космичког поретка.
5
Деветка представља јанг линију.
6
У води.
7
Змај: симбол среће древне Кине, божанство пролећа и кише, зато су
древни Кинези приносили жртве змају како би пала киша. Архетип
змаја је питон, змија, гуштер, крокодил, даждевњак, мада по неким
теоријама змај симболизује природну појаву – дуге. У „Промени Џоуа” змај је симбол активне јанг енергије и честитог човека.
8
То је за змаја безбедно и познато окружење у коме он живи.
9
Ова п оз иција није баш најз го днија за јанг л инију, пошто је че тврта позиција аналогна јину, зато „змај“ на четвртој позицији помало оклева.
10
Апсолутни јанг, трансцендентни јанг, мушки стуб космоса.
11
Сва бића и ствари у космосу су међусобно равноправне.
12
„Јуен“ представља апсолутну доброту апсолутног јанга.
i3
„Хенг” је апсолутна лепота апсолутног јанга.
14
„Ли” представља апсолутну љубав и благонаколоност апсолутног
јанга према свему створеном и живом.
15
„Џен“ се преводи: 1. у „Књизи промене“ као „гатање“, 2. у „Коментарима промене“ као „правичност, част, ићи путем правде“. У овом делу текста означава апсолутну истину и правду као атрибуте апсолутног јанга.
16
У изворном тексту на старокинеском овде се каже “учитељ је рекао”, а подразумева се да се мисли на Конфучија.
17
Унутрашњег тј. доњег триграма.
ii8
Спољашњег тј. горњег триграма.
19
Енергија која ствара све у космосу, етар.
20
Деветка на петом месту представља „небеску позицију“ и њен атрибут је „небеска врлина“.
21
Тј. јанг линија.
22
Тј. налази се на тзв. људској позицији која носи тешкоће, страх,
сумњу и несигурност. У сваком хексаграму почетна и друга линија
предсављају дао земље, трећа и четврта дао човека, а пета и шеста
дао неба. Дао земље, човека и неба у „Промени Џоуа” се заједно називају „три својства“.
23
У време настанка „Коментара промене” Небески цар је и даље врховно божанство Кине, а духови и божанства који се шест пута
спомињу у „Промени Џоуа” су нижи по рангу од Небеског цара.
24
Јин тј. женска.
25
Барка је са равним четвороугаоним дном, тако да не може да се преврне.
26
Човек који лаконски говори и до кога истовремено долази мало информација.
27
За древне Кинезе боја земље је била жута, те пошто се говори о хексаграму „Земље”, зато се овде и користи симболика жуте боје.
28
У древна времена
(Шанг) је била врста подсукње коју су носили
и жене и мушкарци. Жута подсукња је била аристократски симбол
среће. Такође, она симболизује и карактерну лепоту човека.
29
- сјуенхуанг заједно представљају боје неба и земље, каже се и:
- тиенсјуен дихуанг тј. “небо је тамно, а земља жута”.
Тамно-жута боја у тексту симболизује спајање неба и земље. Симбол
јин и јанг змајева који се „боре“ уствари је симбол спајања мушког и
женског принципа, а овај коментар линије у себи носи и слику таиђија – бића космоса.
30
Ово је апсолутни трансцендентни јин, женски стуб космоса.
31
У складу са небеским временом рађа и одгаја све што је створено.
32
Затворени су за природну размену јина и јанга.
33
Тј. он напушта своје друштвене функције.
34
У оригиналном тексту жута боја је искоришћена у контексту духовне лепоте.
35
Мисли се на шестицу на петом месту, што је повољна позиција.
36
... јер је змај симбол јанга.
37
... и даље је јин.
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ПРОЗА
Томислав Маринковић

СУВИШЕ СТВАРНОСТИ
амишљам како у време јесење сумаглице, наквашене леденом кишом, у моје село, из града Б., изненада стиже путник с кишобраном и подвијеним ногавицама на које се лепе, као капљице воска, грудвице житког
блата.
Према изразу његовог лица, заклео бих се да би тај
измаштани путник одмах ставио потпис на речи које је
изговарио лик из једног романа класичне руске књижевности. Наиме, књижевни јунак је, суочен са сличном жалосном сликом, у некој крајњој руској забити, од
почетног чуђења брзо дошао до резигнираног закључка
да је загазио у саму „каљугу и чемер провинције“. И
имао би, донекле, право на такав суд наш збуњени придошлица. И не само он. Сваки градски човек осећао би
неку врсту обавезе да то каже. Али мештанин тог равничарског села, као што сам и ја, дошао би до сасвим супротног закључка, ако би му свакодневни живот давао
уопште повода да се удубљује у његове окоштале и препознатљиве црте.
Кад би требало, у неком лагодном часу, повести разговор о јадној и досадној киши која полива оголеле воћњаке, о јатима врана што од раног јутра продорно креште и круже изнад тамних шумарака и расквашених
ораница, тада би се тек видело колико је појам „провинцијског чемера“ растегљив.
Најпре, није Липолист толико утонуо у блато како
се нашем измаштаном госту у први мах учинило. И
главну сеоску улицу и побочне сокаке одавно прекрива
асфалт. Јесте, понегде севне нека рупа у којој се годинама таложио муљ, местимице има и блата које, најчешће, точкови трактора доносе с влажних њива; али, све
у свему, стање трошног асфалта није тако рђаво да би
нас, већ свикнуте на пукотине и неравнине на нашим
путевима, терало у очајање. С друге стране, касна,
прозебла јесен је таква, не може и не треба да буде
другачија. Дани имају своје боје – једни се купају у
плаветнилу и сјају прозрачног неба, други су сиви као
оловна руда у напуштеним коповима. Тако је од памтивека.
Неко ће се запитати: шта је, заправо, узрок различитог тумачења и поимања обичног јесењег дана? Није то
лако ни себи разјаснити, камоли неком другом. Ипак,
као и о свему, и о томе се може изустити неколико приближно тачних речи. Основно је да се сеоски човек
упорно и чврсто држи за земљу. Он ни у једном часу не
заборавља да је хлеб на његовој трпези створила и даривала земља. Рођен на тој земљи, одрастао у трчкарању
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преко ливада, заувек опчињен мирисима хајдучке траве, красуљка, ивањског цвећа, багрема и липа, он је, несвесно, постао страствени следбеник природе. У његовом свету биљке су зачин за поправљање укуса напорног, тегобног живота. Биљке су и награда за човека који
се везао за комад земље; уместо да је, као толики други,
отишао у обећани свет слободе, који се, упркос привлачној реклами, обично окончава добровољним ропством.
На неки начин, он зна да је његова судбина недељива од природе и њених правила. Ако пожели време
са доста сунца, неће то бити личан, себичан прохтев.
Већ је више пута проверио да у земљи има превише
влаге, да се посао не може ваљано обавити док вишак
не испари, док земља поново не почне да се мрви. Или
да је стасалој пшеници потребно да се просуши, како
би била спремна за жетву. Тако је и са призивањем
кише. Мисли су, више него ономе ко их призива,
усмерене на биљке. Тек ако је удовољено њиховим потребама ратар ће отворити душу и рећи нешто и у своје име.
Али обратите пажњу ко казује све то. Онај који је
донео одлуку да напусти градске улице и врати се тамо
где је рођен, иако ни сам није убеђен да је учинио исправну ствар. Тај нови живот не показије му одмах своје најбоље стране. Чега год да се дотакне, мучи га вишак стварности. Нејасно осећа да се живот не налази
увек на једном месту. Али да се његово одсуство или
присуство најбоље показује најпре у њему, кроз болну
слутњу, или наглу душевну радост. Схвата да је за човека важније и пресудније несмирено стање духа од
физичког померања. То га подстиче да све упорније пише поезију.
Није лако, али ни одвећ тешко бити једна врста отпадника од групе саплеменика који, понекад и наивно,
не одустају од натегнуте везе с вековима којих више нема, али чија су правила чврсто закуцана на улазу у свако
село. Само, да је отпадништву бар ту крај! Не, никако.
На мојој окућници, на омањем породичном имању, постоји свет преко пута оног традиционалног биљног света. На њему расту и стасавају чудне биљке, још чуднијих
имена:
Magnolia soulangeana, Skyroket Juniperus, Salix caprea Pendula, Ampelopsis, Taxus bacata, Aronia melanocarpa, Aktinidija chineensis, Thuja Octidentalis, Paeonia
suffruticisa, Josta, Acer palmatum, Pyrus pyrifolia „Kosui“, Wisteria sinensis...

Неке од тих биљака пресадио сам и у своју поезију.
Поред послова у расаднику, баштованским занатом почео сам да се бавим и у језику. Право је уживање спајати цветне пупољке и метафизику. Дабоме, оба процеса
прати снебивање околине, што је код нас сасвим природно. У одређеној мери, чак и корисно. Нагони човека
да буде још упорнији у намери да не одустане.
Да не заборавимо покислог господина с почетка ове
приче. Јесте, брзо се снашао на клиском терену фикције, ипак, помало ми га је жао. Изложио сам га непотребном путовању и смуцању кроз сеоске сокаке којих се
плаши. Ципеле су му сигурно сасвим закаљане и наквашене кишницом. Волео бих да могу некако да га орасположим. Или да му омогућим да се, по повратку у Б.,
о свему доживљеном исприча са најближима. Утолико
пре што није одговоран збиљи, можемо до миле воље
нагађати како би на њега, или неког сличног, деловао
судар са сировом и неукротивом сеоском природом.
Свакоме би, после таквог искуства, убеђења морала бити бар мало смекшана и пољуљана. Можда би му се чак
отело признање да је, „одлазећи тамо, у то блатњаво село“, упознао нешто што му је раније било непојмљиво.
Покушаћу да наслутим како би дијалог текао, пошто је

добродушни господин родбини већ потанко објаснио
уводне детаље своје авантуре.
– Упознао сам, изустио би он на крају, први пут у
свом животу, лепоту суморних дана!
– Како то? – упитао би неко од присутних. Како је
могуће заволети кишу која ти полива врат, јесењу маглу, крештање врана, шта може ту бити лепо?
– То вам је, скоро да чујем наставак његовог одговора, као кад у руке узмемо неку добру књигу. Читамо је
скоро без даха, не примећујемо да време пролази покрај нас, нити нам је до њега стало. Писац књиге нам
казује неку горку људску истину, али баш то нас везује
за столицу, и не помишљамо да се подигнемо...
Да је човек од крви и меса, а не лик који је осуђен да
на ограниченом простору води свој папирнати, измишљен живот, већ би почео да ми се допада.
Волео бих да имам моћ да га само на тренутак
оживим. Да му, можда испод неке расцветале магнолије, прочитам песму Косте Паламе, „Моја највећа
жалост“. Уверен сам да би и он, као и песник, зажалио
и завапио због пропуштене прилике да се радује Природи „целим својим животом и свом својом мудрошћу“.
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СЕЋАЊА
Миодраг Павловић

ПИСМО МЛАДИМ ПЕСНИЦИМА
мом сећању ране седамдесете године су носиле
ознаке неке унутрашње ослобођености, можда и под
окриљем либералних политичара. Одјек светског покрета младих од ’68 и ’69 још се чуо у ваздуху. Седамдесете
године су тек касније постале тмурне и духовно сиромашне. Људи су тих година лако комуницирали између
себе, и различите генерације су сматрале за природно
да се заједно нађу на занимљивим задацима. Гојко Ђого ми је у име Дома омладине предложио да водим курс
креативног писања поезије. Данило Киш је касније требало да чини то исто за младе прозне писце. После повратка из Америке, где сам држао предавања на више
универзитета, мени се понуда чинила природном и мислим да сам је прихватио лака срца; појединости договора се не сећам. На курс писања поезије дошли су познати млађи песници, као и они мање познати, па и понеки гимназијалац. Дворана у којој се одржавао течај
била је сваки пут пуна, разговарало се о песмама присутних, а давао сам и препоруке што се тиче даљег читања поезије и занимљивих књига из других области.
Није било ничег нормативног у тим разговорима и ја
нисам био заступник неког одређеног естетског опредељења. Ако се добро сећам, ова састајања су трајала око
три месеца и завршила су се доласком лета. Ђого и ја
смо настојали да младим песницима олакшамо штампање њихових састава који су били анализирани на нашим састанцима.
У јавности се појавио и понеки приговор са тезом да
се уметност не може научавати, да је креативност нешто изван педагогије. Мене ти приговори, који су долазили већином од песника, нису узнемиравали, као што
нису узнемиравали ни учеснике нашег курса креативног писања. Свака уметност има своју техничку страну,
има у себи и удео знања. Иначе се не би могле учити ни
философија, ни теологија, па ни политичке науке. Одувек, у свим културама су постојала места где су се скупљали приврженици неке уметности да се узајамно
просвећују, упућују, подстичу. У том скупљању младих
уметника има много лепоте. Тако су и наша тадашња
састајања у Дому омладине протицала у хармоничним
разговорима и у узајамним читањима и коментарисањима оног што нам је тада било најдраже: то је била поезија.
Не може се, јасно је, измерити колико се коме помогло, да ли је било стварног утицаја на дело песника у настајању. Свако је од нас, у сваком случају, био лечен од
осећања да је сам на свету, што је честа меланхолија
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младих песника. Па и за мене који сам већ био такорећи „зрео“ песник, рад на тумачењу, објашњавању и подстицању песничког стваралаштва био је доживљај изузимања из друштвеног контекста који није увек био
пријазан, па ни сасвим подстицајан. Многима бих пожелео да осете ту песничку здруженост коју смо ми осећали у то време и на том месту кад смо се окупљали зато што смо били песници и зато што смо хтели да чујемо један другог.
Београд, маја 1997.

Ђорђе Деспић
ЕСЕЈИСТИКА МИОДРАГА ПАВЛОВИЋА
Име Миодрага Павловића у српској књижевности и
култури вероватно се најпре везује за његову поезију.
Ова чињеница не чуди будући да је заједно са другим,
генерацијски блиским песницима (В. Попа, И. В. Лалић,
Б. Миљковић, Ј. Христић, С. Раичковић), био предводник послератне српске модерне, а потом постао и једно
од најдоминантнијих песничких имена друге половине
20. века. Још од прекретничке и превратничке збирке
87 песама (1952), Павловић, заједно са Васком Попом,
постаје синоним за повратак српске поезије модерној
поетици, коју ће наредних деценија својим опусом
плодно и аутентично афирмисати. Павловићево књижевно стварање и ангажовање, међутим, није само
вредно као песничко. Представиће се и као приповедач
(Мост без обала, 1956; Битни људи, 1995), путописац
(Кина – око на путу, 1982; Путеви до храма, 1991;
Отварају се хиландарске двери, 1997), опробаће се и као
драмски писац (Игре безимених, 1963; Кораци у подземљу, 1991), а биће запажен и као романсијер (Други долазак, 2000; Афродитина увала, 2001; Краљица таме,
2001; Бесовски вртлози, 2006). Посебну пажњу, међутим, заслужује његово импресивно есејистичко дело.
Могло би се чак рећи, без пуно двоумљења, да је у контексту трага који његов укупан опус оставља у српској
књижевности есејистика барем подједнако вредна и важна колико и стихови које исписује.
Из данашње перспективе посматрано, међутим, а с
обзиром на укупан проблемски опсег и вредносни домет Павловићевог критичко-есејистичког опуса, као да
и даље важи запажање које још 1981. године износи Љиљана Шоп да његови есеји „нису наишли на адекватан
одјек“. И збиља, иако се и данас износе највише оцене о
његовој есејистици, о његовој поезији много је више писано, као да је нашој књижевној и академској јавности
првенствено стало да нас подсети колико је велики Миодраг Павловић – песник. Он засигурно и јесте један од
највећих српских песника 20. века, у то нема никакве
сумње, али овим инсистирањем на већ верификованом
песничком статусу осећамо да се чини неправда у односу на значај његове есејистике, и у погледу афирмисања модерне књижевнотеоријске мисли, и у оквиру књижевноисторијског проучавања српске поезије, и у контексту митско-антрополошког распона његових интересовања.
Проблемски, али и квантитативни распон Павловићевог критичко-есејистичког рада пред истраживача доноси и немале потешкоће. Прва је у обухватању и сагледавању његовог опуса. Више него предан проучавалац
поезије и културе, Павловић је аутор двадесетак есејистичких књига и студија (уколико рачунамо нека поновљена и допуњена издања), као и тридесетак предговора. Међутим, она друга потешкоћа могла би се формулисати на следећи начин: како у приступу овој есејистици парирати њеној ширини књижевноисторијског сагледавања, теоријској и естетичкој утемељености, културолошкој компетенцији, уметничкој, интелектуалној и духовној радозналости? Чини нам се да нећемо отићи да-

леко од истине уколико изразимо схватање да је по
свим овим аспектима данас тешко пронаћи равноправног саговорника Миодрагу Павловићу.
Кроз своје вишедеценијско стварање Павловић се
одавно осведочио као песник који своју инспирацију
модерно црпи из традицијских простора. Но, његова
окренутост српској и светској књижевности и уметности уопште, занимања за мит и повест, његове антрополошке преокупације и склоност ка актуелизовању различитих друштвено-културних и цивилизацијских пресека, рефлектују се не само у песничким, него и у есејистичким делима, а касније и у романсијерским остварењима. Све то чини да безмало сваки предмет Павловићеве мисаоности и интелектуалне знатижеље доживимо
и прихватимо као феномен који прераста почетну артикулисаност и поприма функцију поетичко-естетичке и
идејне нити којом ће се прожети највећи део његовог
укупног књижевног опуса. Ако песнички опус нуди
иманентну поетику једног песника, онда његов критичко-есејистички рад може бити схваћен, и најчешће јесте, као експлицитна његова поетика. Код Павловића ће
се залагање за модерне песничке токове и критичко-теоријску мисао развијати паралелно – и у виду поетскииманентне и у виду дискурзивно-експлицитне поетике.
То је видљиво већ у првој деценији његовог стварања,
када своје виђење књижевности износи путем критичко-есејистичке мисли Рокова поезије (1958), књиге која
је била „изазов борнираној политичкој свести и партијској култури“ (Палавестра). Бавећи се начелним питањима, пишући приказе који спајају критику и есеј, и
представљајући се већ тада врсним интерпретацијским
огледима, Рокови поезије већ тада оцртавају Павловићеве поетичко-естетичке оријентире и јасно наговештавају смер не само избора његовог европског књижевног
наслеђа (Лотреамон, Јејтс, Бодлер), већ и новог читања
националне песничке традиције (Дис, Бојић, Матић, Давичо, Попа). На овим поставкама стваралачких и естетичких проблема Павловић ће развити један духовни и
културни императив, који ће у наредним деценијама
постати препознатљив и у његовој поезији, и у антологичарском раду, и у есејистичко-критичком опусу.
Како дефинисати Павловићев тип есеја? И може ли
се уопште говорити о његовој једнообразности? У жанровском и терминолошком смислу, есеј у изворном,
монтењевском облику, схваћеном као „врло лично интонирана, каткад аутобиографско-психолошка размишљања о сваковрсним практично-етичким и друштвеним питањима“ (Речник књижевних термина, 1992),
код њега је прилично редак. Ако под есејем подразумевамо прозни текст који се на уметничку или научну тему поседује субјективност у приступу и асоцијативност
у излагању, ако под њим подразумевамо говор поводом,
а не говор о туђој речи, онда се за есејистички опус Миодрага Павловића може рећи да га негује најпре у оним
његовим текстовима у којима промишља начелна књижевна и уметничка питања. То се првенствено односи
на неке текстове из већ поменутих Рокова поезије, где се
могу препознати елементи „природне стопљености филозофске уопштености и песничке конкретности“ (како
каже Ј. Христић док промишља форму есеја), затим
на фрагментарни Дневник пене (1972), а потом изКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.166–168
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разитије и на Поетику модерног (1978), где се расправа о књижевним темама почесто изводи у првом лицу и у наглашено личном тону, „кроз особену мешавину доживљаја и знања, искуства и умовања“, приказујући у исти мах „сензитивну реакцију, интуитивни
став и интелектуалну радњу“, што су речи самог Павловића док говори о особеностима есеја Вирџиније Вулф.
Тај печат индивидуалности у разматрању, међутим, код
њега неће изостајати ни у другим сегментима његовог
есејистичког опуса, али тамо ће далеко изразитије бити
остварена интенција ка више књижевноисторијском и
интерпретативном сагледавању српске и светске књижевне традиције. Слично важи и за књиге из митско-антрополошког простора, које су темељне и аргументоване студије о човековом духовном пореклу и културној
историји, и углавном ослобођене личних утисака и погледа.
Дефинисање Павловићевог есеја утолико је сложеније уколико смо свеснији разноврсности простора којим се његов есеј бави. Највећи део односи се на књижевност, усмену и уметничку, класичну и модерну, али
незанемарљив део бави се проблемима теорије књижевности и митско-антрополошким питањима. Павловићев
есеј није ни уметнички ни филозофски по начину излагања, што не значи да у њему нема поетских прелива на
стилско-изражајном плану, или пак тежње ка системском разматрању одабраног предмета. Заправо, и то је
веома важна одлика и вредност Павловићевог стваралаштва, прави смисао и домети те тежње видљиви су у вишедеценијском оцртавању његовог поетичког, духовног,
филозофског хоризонта, који је остварен кроз складан
и надопуњујући спој његове есејистике и поезије. Отуда
тек укупно посматрање његове есејистике и песништва
доводи до свести о значају његовог опуса, односно тек
тако постаје достижна спознаја да је пред нама једна
аутентична књижевна и културна мисија, која је, ако
већ није прерасла у систем сагледавања, засигурно убедљиво тежила одређеној целини књижевног искуства.
У хронолошком погледу, могла би се условно пратити и развојна линија Павловићеве есејистике. У првој
фази, од педесетих до средине седамдесетих година
прошлог столећа, она разматра начелна питања, поставља књижевнотеоријске основе (Рокови поезије, Дневник
пене, Поетика модерног), и истовремено плодно проучава српске песнике 19. и 20. века (Осам песника, 1974;
Поезија и култура, 1974; Ништитељи и свадбари, 1979),
посебно истичући свест о неопходности компаративних
сагледавања у националном и светском књижевном
контексту. У другој фази, која траје од средине седамдесетих до средине осамдесетих, аутор је највећим делом фокусиран на уочавање традицијских вредности
усмене и старе српске књижевности из угла модерне
критичке мисли и савременог сензибилитета (Ништитељи и свадбари, Обредно и говорно дело, 1986), док је у
трећој фази (друга половина осамдесетих) на делу спуштање до оних почетних, исконских трагова човека, и
промишљање значаја митског простора, архетипских
ситуација и симбола (Поетика жртвеног обреда, 1987;
Говор о ничем, 1987; Храм и преображење, 1989).
Павловићева есејистичко-критичка пракса нуди сагледавање на неколиким плановима. Они се најчешће
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међусобно преплићу и додирују, те не морају нужно бити одвојени. На првом би се могли пратити и препознавати теоријски проблеми везани за саму природу и
функцију књижевности, као и поетичко-естетички
принципи којих се он придржава у вредновању и тумачењу српске песничке традиције, и у том се виду нарочито истичу три његове књиге: Рокови поезије (посебно
прво поглавље – Теме), Дневник пене и Поетика модерног. Поред тога, на самом почетку он ће се у поступку
ослањати на критичко-теоријске постулате англоамеричке школе и феноменолошког учења, али ће временом његови текстови ослонац проналазити и у другим
теоријама и методолошким приступима, и ова препознатљива методолошка плуралност, односно неискључивост, нешто је што обележава његов приступ проучавању књижевних дела. На другом нивоу могуће је посматрати изузетно широк књижевноисторијски распон
његове есејистике. Средишње место овде би свакако
припадало текстовима у којима даје ново читање и
вредновање националног песништва. Са овим задатком
пред собом аутор се оглашавао већ у Роковима поезије,
али усредсређено у овај подухват креће од књиге огледа
Осам песника, коју даље развија Поезијом и културом,
те допуњује Ништитељима и свадбарима. Сав овај критичко-есејистички рад, међутим, може се разумети као
наглашавање властите Антологије српског песништва
(1964), у којој је изнео виђење оквира и развоја српске
поезије од XIII до средине XX века. Стога есејистички
опус о српским песницима можда најпре треба прихватити као функционално и непрестано проширивање аргументације и критеријума датих у предговору Антологије, односно као есејистички продужену артикулацију
антологичарских вредносних судова. Осим есеја о српској уметничкој поезији, у овом оквиру треба сагледавати и његове есеје о усменој и средњовековној књижевности, које по први пут, заједно са есејима о српским
песницима, објављује у Ништитељима и свадбарима,
док ће се у Обредном и говорном делу, односно касније у
Огледима о народној и старој српској поезији (1992),
жанровски издвојено и заокружено бавити нашом најстаријом књижевношћу.
На овом нивоу посматрана, Павловићева есејистика
обухвата и текстове које пише о светској књижевности,
и то не нужно о поезији. Први огледи те врсте присутни
су још у Роковима поезије (о Јејтсу, Бодлеру и Лотреамону), док је у Читању замишљеног (1990) у потпуности
посвећен светским остварењима, бавећи се античким
трагедијама, Дантеом, Шекспиром, Молијером, Хелдерлином, Гетеом, Пушкином, Гогољем, Достојевским, Виљемом Блејком, Елиотом. Светска књижевност у видокругу му је и у Поетици жртвеног обреда, у којој се првенствено интересује за митско-антрополошке проблеме, и где су, осим већ поменутих Шекспира, Хелдерлина и Достојевског, присутни и текстови о Хомеровој
Одисеји, Софокловом Краљу Едипу и библијској књижевности. Управо Поетика жртвеног обреда (1987), заједно са неколиким књигама тог духовног усмерења, попут Природног облика и лика (1984), Говора о ничем,
Храма и преображења, Обреда поетичког живота (1998),
представља резултат интересовања за митско-антрополошки простор човековог културног и духовног разво-

ја, који се у његовој есејистици по први пут јасније јавља у Дневнику пене, док је у поезији присутан готово од
самих почетака, али уочљивије од Октава (1957).
Трећи ниво сагледавања Павловићевих есеја односио би се, заправо, на идентификацију оне вертикалне
усмерености која се у његовом проучавању поезије развија од наглашавања песме као релативно аутономног
естетског феномена, што се у Роковима поезије може
најпре препознати, до све интензивније тежње да се она
посматра и разуме кроз одређену традицијску линију.
Временом ће се Павловић, у ствари, све изразитије
ослањати на Елиотову концепцију традиције, изграђујући тиме не само вредносну слику песника којег испитује већ и представу о оквирима и развојним тенденцијама српског песништва. После Рокова поезије и уводног
есеја О књижевној традицији, први концепцијски
озбиљнији текст о овој теми свакако је његов предговор
за Антологију српског песништва, посебно завршни, сумирајући део, где се оглашава надахнутим теоријским,
модерно утемељеним и аргументованим промишљањем
српске песничке традиције. Овој елиотовској теми он ће
се често окретати, а овде, осим што наглашава значај
традиције и потребу савремене поезије да успоставља
дијалог са националним књижевним наслеђем – наслеђем које јој заправо и прибавља њен прави идентитет –
аутор истиче и неколике проблемско-тематске линије,
у којима препознаје траг песничког континуитета у српској поезији, односно знак виталности националне песничке традиције. Тако једну линију, ону која изражава
општење са мртвима, Павловић препознаје у вертикали
која се од Ивана В. Лалића, преко Настасијевића, Анице
Савић-Ребац, Шантића и Јована Суботића спушта чак
до Јефимије. Другу линију, ону апокалиптичне инспирације, проналази у поезији од Ј. Суботића, па преко
Војислава Илића, Диса, Срезојевића, до Радомира Продановића и Стевана Раичковића. Ту је најпосле и линија која артикулише „трагичне историјске тренутке“, линија богата тужбалицама, плачевима, јеремијадама (Павловић), а која се протеже од наше старе поезије, преко
Орфелина, Мушицког и Стерије, до Змаја, Костића,
Шантића, Бојића, Скендера Куленовића, Лалића и Попе, „као да од страдања и плача никада времена за предах није ни било“. Иако дате у широком књижевноисторијском замаху, ове линије зналачки су изведене, у духу
поетичких сродности и са осећајем за нијансе у песничким сензибилитетима, али су такође и израз и импулс
самих Павловићевих стваралачких опредељења. Општење са мртвима и есхатолошка питања, апокалиптична
визија и имагинација, заједно са трагичношћу и драматичношћу бројних цивилизацијских момената и пресека – све су то важне проблемске тачке Павловићеве поетике, коју управо тих година почиње интензивније да
артикулише, и на којој ће до краја свог поетског стварања инсистирати као на облику песничког сазнавања човека и света.
Задатак који се ставља пред изучаваоца Павловићеве есејистике не односи се само на представљање реалне ширине његовог критично-есејистичког подухвата
већ и на неопходност указивања на аутентичну вредност и смисао целине укупног Павловићевог дела. Овде
чак и није толико реч о потреби да се у потпуности

представи само распон његове есејистике, већ и да се
укаже на њену развојност, модерност и – по нама можда оно најважније – унутрашњу кохерентност. Иако у
Павловићевој есејистици препознајемо више проблемских сегмената, они дакако нису оделити простори већ
саставни делови једне обухватније културне и књижевноисторијске мисли која се деценијама конзистентно
објављује. Други пак ниво кохерентности, подједнако
важан, односи се на повезаност његове есејистике са песничким опусом (касније и романсијерским), и за нас
је то виши степен – степен стваралачке кохеренције, који засигурно обећава увиде у могуће уметничке импликације његових критичко-есејистичких прегнућа. Говорећи о Миодрагу Павловићу, Бранко Поповић примећује да песник-критичар „говори песмом, а у критици
продужава да мисли мисао песме“. Поповићев закључак могао би се вероватно применити на већину песника-критичара, али ово би се виђење могло и обрнути, и
рећи да баш код Павловића нису нимало ретки случајеви да се говор критике и интерпретативних запажања
продужава кроз текст његове песме, односно да сам есеј
води у зачетак песме.
На основама нашег разматрања, есејистика Миодрага Павловића могла би се разврстати на два типа есејистичког дискурса. Први би био онај који се приближава
типу научно-књижевног огледа, било да су у питању теоријске или књижевноисторијске теме. Специфичне особине оваквог Павловићевог есејистичког поступка огледају се у настојању да се дело промишља кроз његово
формално-садржајно јединство, да се препознати чворишни проблеми аргументовано рашчитају, да се утврди
поетичко-естетичка природа дела, да се оно увек књижевноисторијски контекстуализује, компаративно сагледа, друштвено и традицијски уоквири, те нагласе национална и европска, културна и духовна струјања која се
у њему сустичу. Стога се у овим есејима најпре може
пратити интерес за релацију између песме, с једне, и
књижевног наслеђа у виду уметничке, усмене или светске баштине, с друге стране. Павловићев приступ увек
одаје дослух са савременим књижевним теоријама и методолошким поступцима, тако да се за ову есејистику
може тврдити да је по теоријској упућености непрекидно одисала свежином. Кроз хронолошки развој његових
есејистичких текстова могу се препознати функционални одјеци различитих теоријских постулата, од англоамеричке нове критике и ослањања на феноменолошку
мисао, преко структуралистичких идеја и естетике рецепције, до архетипске критике, постструктурализма и
културолошко-антрополошки заснованог промишљања
књижевности. Павловићеви текстови не поседују научну апаратуру и ригидност. Уместо поступне линеарности у развијању увида често је по среди игрив и шармантан ток дискунтинуитета у излагању, што га не спречава
да увек буде модерно и функционално теоријски утемељен, интерпретацијски луцидан и продоран, стилски
аутентичан и заводљив, будући да дискурс тумачења и
аргументовања почесто прожима поетским духом и фигуративношћу. Ове специфичности Павловићевог есејистичког дискурса односе се на највећи део његовог есејистичког опуса – оног посвећеног изучавању поезије и књижевности у начелу.
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Други тип есејистичког дискурса више се односи на културолошко-антрополошке проблеме који
аутора посебно привлаче осамдесетих година прошлог
века. Осим препознатљивог бриљантног стила, који га и
у овим текстовима краси, одликује га и ретко висок степен интелектуалне радозналости и компетентног промишљања зачетака човекових културних и духовних потреба и радњи, које ће потом оригинално и откривалачки повезивати са простором књижевности. У том трагању за традицијским коренима човекове културе он ће
се спустити у наднационални, митско-антрополошки
простор, у којем препознаје и проналази оне архетипске импулсе који касније избијају и у усменој и у модерној литератури, представљајући се као елементарнa
основa људске духовности.
Посматрајући Павловићево стваралаштво из данашње перспективе, са великом дозом сигурности може се
устврдити да постоји висока мера поетичке конзистентности, како унутар саме његове есејистике и повезаности
критичко-есејистичких текстова о поезији (српској, усменој, светској) са радовима подстакнутим антрополошким
занимањима, тако и у релацији између укупне његове
есејистике и песништва. Ту је дефинитивно разрешено
евентуално питање, уколико је оно уопште и постојало,
да ли је његов есејистички опус независна и по песништво необавезујућа, или је то ипак консеквентна промишљајућа пракса, у којој су садржани не само (ауто)поетички елементи прошлог, већ често и основе оног будућег уметничког стварања у виду архитекстуалних трагова
помоћу којих се можда најпластичније може потврдити
Елиотово схватање традиције и индивидуалног талента,
схватање које се показало тако пресудним за Павловићеву књижевну и културну мисију. Као песничко и културно биће које је у потпуности елиотовским принципом детерминисано, Павловић нема другу могућност од оне да
стварање одабраног песника непрекидно посматра као
део који мора бити књижевно и културно условљен, и који произилази из простора званог песничко наслеђе. У
његовим књижевноисторијским интерпретацијама доследно струји свест о томе да песник није самоникао, већ
да је увек резултат традиције, односно властите читалачке праксе. У том смислу, и сам Павловићев критичкоесејистички текст нуди се као потврда таквог аксиома с
обзиром на то да зна да открије лектиру својих будућих
песама. Отуда нам се његови есеји чине још драгоценијим јер потврђују не само оно очекивано: да критичка
пракса једног песника почива на темељима властите поетике, већ и да се из есејистичке активности, као облика
артикулисаног читања, рађа идеја која ће се касније песнички оваплотити. Од таквих примера Павловићевих
читања нема пластичнијих потврда ни елиотовске тезе о
односу песника и традиције, ни постструктуралистичког
схватања интерлитерарне природе књижевног текста.
Управо чином читања, тумачења и вредновања традиције, културна кодираност код Павловића-песника бива и
изразитије доживљена и садржајнија, па он не само да се
естетски одређује према традицији, и не само да је експлицитно дефинише, већ је својом поезијом у идеалном
елиотовском духу и модернистички обнавља.
Део Павловићевог есејистичког опуса који обухвата
есеје о српским песницима, као и огледе о усменој и
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старој српској поезији, са аспекта историје српске књижевности засигурно и најзначајнији његов део, данас
посматрамо пре свега као знак напора да се представи
властита вредносна визија српске књижевне традиције.
Ту визију он ће оцртавати својим вишедеценијским есејистичким прегнућем, које заједно са антологичарским
подухватима представља јединствен пример једног системски преданог промишљања и обухватања српског
књижевног, првенствено песничког наслеђа. Док су својевремено његови текстови прихватани као глас превредновања традиције, данас се они најпре узимају готово као обавезна, поуздана и убедљива полазна основа
за њено естетско сагледавање. Антидогматичност приступа одабраним песницима показаће се, такође, као
обавезујући принцип његовог читања, јер су у интерпретацијама, осим опредељења за тумачење оних аутономних вредности песничког текста, непрестано присутни
и видови компаративног сагледавања било у циљу наглашавања аналошких и интертекстуалних релација
према српском и светском песништву, било у циљу истицања друштвено-историјске условљености поезије.
Такве анализе најчешће су праћене поузданим књижевноисторијским контекстуализацијама, док ће „искорак“
из текста често знати да се – потпуно функционално –
ослони и на помало заборављене аспекте позитивистичког приступа и припадајућег биографизма, рецимо, који ће у есејима о Дису, Лази Костићу или Војиславу
Илићу, међутим, наћи своју пуну оправданост.
Премда је у доношењу закључака овога типа пожељнија одмереност и одсуство пренаглашавања, усуђујемо
се да устврдимо да је критичко-есејистички опус Миодрага Павловића без премца у српској књижевности 20.
века. Притом, није у питању, мада није ни неважан,
квантитативан оквир овог дела његовог стварања. У питању је најпре такав проблемски, књижевноисторијски
и културолошки распон којем Павловић на свим пољима прилази са врхунском компетенцијом. Такво промишљање, које карактерише модерна теоријска аргументација, аналитичка убедљивост, луцидност увида, истанчан критички дух, смисао за синтетичније обухватање
књижевног и културног наслеђа, визија развоја књижевности, све то прожето са потврђеним уметничким искуством и песничким нервом, пре њега у српској култури
20. века у том интензитету и замаху није било познато.
Српска критичко-есејистичка мисао обилује блиставим
именима, од Скерлића и Богдана Поповића, Исидоре
Секулић, Милана Кашанина и Станислава Винавера, до
Зорана Мишића и Борислава Михајловића-Михиза,
Сретена Марића, Јована Христића и Николе Милошевића, да набројимо само нека од њих, али чини се да
нико није тако системски одговорно и концепцијски
предано пришао изучавању и вредновању наше књижевне и културне традиције, и њеном одређивању према
европској и светској културној и духовној баштини, као
што је то својим критичко-есејистичким опусом учинио
Миодраг Павловић. Као крајњи резултат проучавања и
овог опуса, али и укупног Павловићевог стваралаштва,
намеће се неизбрисив утисак импресионираности његовим капацитетом интелектуалног и уметничког потенцијала, као и свест о непроцењивом доприносу савременој српској књижевности.

Слободан Зубановић
УЧИТЕЉЕВА ПОСВЕТА
Миодраг Павловић.
Онима, који су сами могли да виде светлост,
Саопштио је загонетку: има светлости, има и таме.
(М. Петровић, За поезију)

У својим сећањима на ране седамдесете године прошлог века, у тексту под насловом „Писмо младим песницима“ објављеном у часопису „Поезија“ 1997. године, Миодраг Павловић вели како су „људи тих година
лако комуницирали између себе, а различите генерације су сматрале за природно да се заједно нађу на занимљивим задацима“, те да су те године „тек касније постале тмурне и духовно сиромашне“. Сећање на њих никако не може те године вратити али их, сигурно, може
упоредити са данашњим, по свему судећи горим. Велико учешће Мије Павловића у српској књижевности и
култури тим више добија на значају а његово, посебно,
место у поезији и поред неоуобичајено обимног прилога за наше прилике, тек ће бити предмет изучавања високих домета песниковог стваралаштва.
Када сам, у марту 1970. године, набавио његову књигу песама Велика Скитија, још не знајући да ћу се и сам
запутити стазом којом је њен аутор одавно ишао и добрано утабао, моје чуђење и изненађење након читања
те збирке (пре свега због утиска како језик тог песништва не употребљава никакве обрасце наше песничке
традиције, док лако користи говорне узорке фолклорног и урбаног типа у једној сликовитости која прија читаоцу и његовој радозналости), било је необично и изненађујуће; нисам ни претпостављао да ћу се коју годину касније са песником ближе упознати, прво као „ђак“
на Курсу креативног писања у Дому омладине 1972. дотле незабележеног у нашој земљи, где је био ментор, а
потом 1973. као „колега-песник“ у „Просвети“, где је он
радио као уредник и где ми је исте године штампана прва књига песама Купатило.
Сећања бледе, али наук остаје. Курс креативног писања поезије (прозаисти нису учествовали) у чаршији
назван „течај лепог писања“ у нашој књижевној јавности примљен је са апсолутном резервом и подсмехом,
до подругљивости. Такаво бављене песништвом у виду
књижевних школа, на енглеским, америчким универзитетима, колеџима, кампусима и при издавачким кућама тог доба, било је готово уобичајено. С друге стране,
већ сам приступ новом и анализирање неког књижевног
дела малађег ствараоца на нашим катедрама у то време
није био могућ, о некаквом „учењу писања“ или другачијем прилазу поезији да и не говоримо. Постојао је јаз
имеђу интересовања за поезију, о чему сведоче не мали
број часописа, трибина и књига из тога времена с једне
и система образовања с друге стране; млади људи заинтересовани за писање песама били су препуштени таленту, индивидуалним склоностима и милости ондашњих уредника. Ето, и дан данас, веома ретко, наши савремени песници, писци, говоре студентима. По природи ствари, по образовању и комуникацији са светом, по
надарености и резултатима сопственог песничког рада,
Павловић је то свакако знао у часу када се прихватио
катедре у једној песничкој школи, претечи разноразних

курсева писања који ће, у наредном веку, све до ових
дана, постати разнородни и уобичајени. Верујем да је
сарадња са младим људима и за њега била новост и да
му није било баш лако да се са почетницима у књижевности бакће сваког понедељка, два месеца. Међутим,
сигуран сам, ниједан будући курс неће, како каже идејни творац прве песничке школе у нас, Гојко Ђого, „створити читаву репрезентацију српске поезије“, нити ће на
челу имати таквог песника, педагога, водитеља, како год
хоћете, какав је био Миодраг Павловић.
На тој школи нисам се учио писању песама. То се,
вероватно, ни на једном универзетету на свету, или
школи, не може научити, предавао на њему и сам Хомер. То, да у неком чучи песник, открије се кад-тад или
никад; лепа је граница између певања и умирања. На
часовима, који су некад трајали дуже него што је предвиђено, припадао сам групи ћутолога, ништа не бележећи. Моја интересовања била су окренута извесним и
тада, за мене, неочекиваним објашњењима које је Павловић давао наводећи примере из светске поетске
праксе; такође, била су занимљива његова запажања о
нашим остварењима која смо као неку врсту домаћих
задатака радили на одређену тему и мотиве. Још су били интересантније дискусије о песмама донетим на
увид из наших, текућих, радионица. У њима су предњачили они који су већ имали објављене књиге, највише
Раша Ливада и Мирко Магарашевић. Први се истицао
врцавим досеткама и песничким хумором, други есејистичким прилазима и озбиљношћу у појашњенима која
су се чак тицала најобичнијих ситница.
Шта сам онда научио у тој школи? Најпре нешто
што је веома потребно након одлуке да вам писање не
буде хоби, по цену да сте унапред пристали на на неку
врсту патње која се других ни мало не дотиче. Стекао
сам ону, потребну, дозу самопоуздања која је расла више што су разочарења била већа, или се смањивала на
меру дистанце како су се повећавала тапшања по рамену. Затим, научио сам оно што ми је постало необично
јасно тек после „школовања“, што ме и дан данас опомене кад се прихватим оловке: као међу људима тако и
међу речима постоје разлике у њиховом карактеру,
разлике у идејама које собом носе. Другачије речено,
карактер речи тражи њихово место најпре у стиху; деси
се да само једна реч утиче на читаву песму, а да то приметимо тек у одштампаној књизи. И најзад, научио сам
оно што се у нашој средини, не недовољно већ уопште,
не признаје. Поезија је рад. Можда је то тако зато што
је само неколико минута довољно да други осете, не
бих рекао доживе, ваљано довођење у везу разних ствари у написаној песми за коју сте потрошили дане, можда године – да би сва та нагомилана искуства, стања,
поруке, светло или таму које сте понудили, други прихватили као своје. За све остало школе поезије не сноси
кривицу.
Један од последњих сусрета са Миодрагом Павловићем десио се у години обележавања педесетог рођендана
његове књиге 87 песама. Поводом те чињенице замолио
сам га да, поред осталих текстова, том приликом објавимо и разговор са њим за „Књижевни магазин“, стрепећи
да до тога неће доћи. Присећао сам се договора око
књиге разговора са српским песницима Десет питаКЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.166–168
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ња – десет разговора, када смо Михајло Пантић и ја
и поред јаког инсистирања и убеђивања, после једног лепог дружења са песником у кафани „Сувобор“,
остали без пристанка на ту форму. Овог пута било је
другачије; одговори су стигли. У марту 2010, песник који је обележио епоху дошао је у Змај Јовину, у библиотеку, где је тада радила редакција „Књижевног магазина“, доневши ми књигу 87 песама, четврто издање, и одговоре на питања. Био је некако, на његов начин радостан, суздржан, задовољан разговором, текстовима о годишњици 87 песама и стилом како је темат уређен. Нема, сад, никаквих разлога да не објавим посвету учитеља једном од ученика његове школе. Врло цењеном и драгом песнику Слободану Зубановићу, пријатељски, Миодраг
Павловић.

Мирослав Максимовић
ПАВЛОВИЋ, СЕЋАЊЕ
Зашто сећање на Миодрага Павловића почињем помињањем Глигорија Ђерића? Тај стари вук српског издаваштва – био је заменик директора Просвете и фактички
водио послове тог великог издавачког предузећа и у време када је Павловић тамо био уредник – имао је обичај да
записује све, сваки разговор, сваки сусрет, сваки догађај.
Мислио сам да је непотребно да док, рецимо, водимо необавезан разговор о текућим пословима (неко време смо
седели у истој канцеларији у БИГЗ-у), он прави белешке,
па сам збијао шале с том његовом навиком. Сад, кад је
време прошло, кад Глига и Мија нису живи, знам да нисам био у праву. Ништа није забележено, остало је само
варљиво сећање, а колико је оно варљиво стално нам показују туђи мемоарски списи у којима се износе сећања
на догађаје у којима смо сами учествовали: место факата,
стварних догађања и људи заузела је нечија слика о њима.
Од степена сујете и самозаљубљености мемоаристе зависи колико ће то бити прича о њему а не о њима.
Имам то на уму док се присећам времена када сам
упознао Мију Павловића. То време изгледа, из данашње
перспективе, толико бајковито да уопште нисам сигуран
колико је оно стварно било такво а колико га таквим прави сећање на властиту песничку младост.
Мију сам упознао у зиму 1971/72, почетком ове потоње, у Дому омладине Београда. Дом је био једно од жаришта књижевног и интелектуалног живота не само Београда. Гојко Ђого је уређивао чувену трибину Књижевни
уторак, а Симон Симоновић филозофску трибину, тако
да је млад човек имао прилику да у Дому чује, види, а и
упозна све тада значајне писце и интелектуалце из читаве Југославије. Унутрашња превирања и навирања, својствена духу младих уметника, могла су, и тако, тада, да
се мешају са спољним, јавним духовним животом, јер је
он постојао, помало контроверзан а веома богат. Ни налик на (непостојећи) данашњи. У Дом сам долазио готово свакодневно, не само због његових трибина, него и
због послова око моје прве књиге песама. (Ђого је проширио делатност Дома покретањем едиције ДОБ – за
младе писце – па је позвао и мене да дам рукопис за друго коло едиције, које носи штампану ознаку 1971, а фактички је изашло 1972: добро се сећам, због датума, да
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сам први примерак књиге добио 29. фебруара 1972.) Једног дана, Гојко ми је испричао да је дошао на идеју да те
зиме у Дому организује рад неке врсте песничке школе
– не сећам се да ли јој је био дао неко име, ни да ли га је
касније имала – где ће млади песници разговарати о питањима поезије, и да је Миодраг Павловић прихватио да
води рад те (безимене) школе, или курса.
Миодраг Павловић! Његово име је било, за младе песнике, нека врста химере, далека и недодирљива а у књижевном животу стално присутна слика. Учесник, боље
рећи зачетник модернистичког преврата у српској поезији после Другог светског рата, чије се утицај итекако
осећао и почетком седамдесетих година, а чији су актери
још били живи и активни у књижевном животу. Аутор
чувене антологије, чија је прекретничка улога у вредновању српске поезије изазвала полемике, хваљења и оспоравања, али и утицала на начин размишљања о историјској целини те поезије. И, поврх свега, уредник у „Просвети“, где је, још и тада, објављивање књиге значило,
младом песнику, дефинитивно признање књижевне
вредности. И сада, одједном, требало би да с тим човеком млади песници разговарају о поезији, непосредно и
равноправно.
Причајући о својој идеји, Ђого је нагласио да очекује
да учествујем у том подухвату, кад ми већ Дом омладине
објављује књигу. Прихватио сам, а прихватио бих и без
његовог „убеђивања“. Заинтересовала ме је могућност да
из усамљеничке песничке собе на Бановом брду, која је
већ 4-5 година била у пуном погону, „уђем“ у песнички
колектив (у шароликом друштву у кафани „Коларац“,
где сам тих година „живео“, било је песника, али то је било првенствено младалачко кафанско дружење а не песничко окупљање). Ипак, први разлог мог прихватања
била је жеља да чујем шта ће аутор Рокова поезије да каже о поезији, и – жеља да га лично упознам.
Мија је био исти, ликом, као на фотографијама. Исто
лице, исте наочаре. Само су очи биле другачије: узнемирене, као да је у њима помешана жеља да се стварност
види са сталном стрепњом од стварности. Наочаре су на
њих спуштале вео суздржаности. И читаво његово понашање било је суздржано, суздржано је и говорио. (И касније, у сусретима с њим, увек сам имао утисак да у разговору остане једна реченица коју није изговорио, а мислио је на њу.) Одмах се видело да је од оних песника који вам неће, ма колико били међусобно присни, после
ословљавања са „буразеру“, изрецитовати неку своју песму или отворити душу неком личном исповешћу.
Сваки час песничке „школе“ почињао је Павловићевим излагањем, а затим би учесници разговарали. Чини
ми се да је било и неког писања, колективних домаћих
задатака, који су на часовима коментарисани. Међутим,
ни једног јединог детаља се не сећам, не сећам се ни „полазника“ школе. (Осим Наде Шербан и Слободана Зубановића, које сам раније био упознао. Тек касније, са изненађењем, прочитао сам позната имена песника који су
ту долазили.) Остао је само општи утисак да никакву песничку корист од школе нисам имао. Што је било и очекивано. У том смислу, само наизглед били су у праву заједљиви коментари песничких колега који су, годинама
потом, исмејавали ту „школу“, не схватајући притом – а
ни ми, учесници, вероватно тада то нисмо уочавали – да

задатак такве школе није да ствара песнике – а и како
би!? – него да ствара читаоце и културну атмосферу, да
буде једна од тачака тзв. књижевног живота, да буде једна у низу привремених или сталних малих културних
„институција“ које, све заједно, творе културну основу
постојања једног народа. Мислим да је Мија Павловић то
схватао, и да је то био први разлог његовог прихватања
улоге „професора“.
А и први разлог мог учешћа у том подухвату задовољен је: упознао сам Мију, и тако верификовао право да
га ословљавам, као и у овом тексту, општеприхваћеним
надимком, који су употребљавали и они који га лично
нису познавали. Доста сам стрепео од првог сусрета у
једној од просторија Дома омладине – било је то колективно упознавање са појединачним руковањем – јер нисам знао како да се поставим. Мислио сам да и он зна
оно што ја знам: да ми излази Спавач под упијачем у Дому, а да ће потом, исте године, бити у „Просвети“ објављени Мењачи (што сам, пре службеног писма, сазнао од
Видосава Стевановића – он је већ био млади уредник у
Просвети – када сам се, на Божић 72, сударио са њим,
припитим, на вратима „Коларца“: Буразеру, рекао је,
примљена ти је књига). Имао сам велики респект према
њему, па сам стрепео шта ће ми рећи сад, кад је као уредник прочитао једну моју књигу. Међутим, Мија се према
свима понашао исто, љубазно и суздржано, као да их је
тек упознао. Одахнуо сам, а неколико деценија касније
сазнао сам, посредно, да он тада није имао појма ко сам:
мада су Просветину едицију савремене поезије потписивали он, Милорад Павић и Стеван Раичковић, само је
овај последњи, бар те године, читао пристигле рукописе
и одабирао који ће бити објављени. Уверен сам да би се
Мија понашао исто, љубазно и суздржано, као да ме не
познаје, и да је већ био прочитао обе књиге. Но, иза љубазности и суздржаности извиривала је његова жеља да
упознаје младе песнике. И то је, мислим, други разлог
његове „професуре“.
По завршетку „школе“, у пролеће, позвао ме је једног
дана на ручак. Ручали смо на тераси ресторана „Парк“,
поред Калемегдана. Нити се сећам шта смо јели и пили,
нити се сећам свега о чему смо разговарали (извините,
опет, Глиго Ђерићу, што сам се шалио на Ваш рачун).
Памтим, једино, разговор о Блејку: аргументовао је зашто је он велики песник и указао на тешкоће моје мегаломанске идеје да Блејка пренесем у везаном стиху на
српски.
Већ тада ми се учинило да наслућујем Мијин осећај
који стоји у позадини његове суздржаности и који је стајао у позадини његове тадашње наклоности младим песницима: осећај да га српска књижевна средина не разуме у довољној мери, да га не прихвата онако како се њему чини да би могла, да јој је, на известан начин, непотребан. Тим би се осећајем могли објаснити неки његови каснији, наизглед безразложно суздржани и чудни поступци. Рецимо, један мали али карактеристичан детаљ.
Две-три године наваљивао сам на њега да ми да рукопис
нове песничке књиге за БИГЗ. Пристао је, али је стално
одлагао, са разним изговорима. Једног дана, уговорили
смо предавање рукописа у кафани „Код коња“. Нашли
смо се, седели, пијуцкали и дуго ћаскали, и када сам, на
крају, затражио да погледам рукопис, одговорио ми је да

је у међувремену размислио и одустао од објављивања.
Зашто, због мене, због БИГЗ-а? – питао сам. Не. Чини му
се да његова поезија у ствари никога не интересује и да
нема смисла да је објављује.
Можда је због тог осећаја да га не разумемо и остао
да вечно почива на гробљу неке немачке паланке, мада
је имао тиху, културно утемељену српску патриотску
свест. Но, без обзира да ли је ово моје тумачење исправно, и без обзира да ли је за Мијине осетљивости било разлога или не, остаје наша обавеза, тј. обавеза српске књижевности да Миодрага Павловића и као песника и као
укупну књижевну појаву на ваљан начин анализира и
смести на достојно место у својој историји.

Драган Хамовић
МИОДРАГ ПАВЛОВИЋ,
ПОГЛЕД НАКОН ОДЛАСКА
Има људи, како неко рече, од чије величине читаве
културе живе деценијама. За српски растрзани књижевни случај друге половине двадесетог века, у ред таквих
ретких људи свакако спада Миодраг Павловић. Више
уважаван него вољен, носио је нешто од онога Бодлеровог „аристократског задовољства не допасти се“. А био
је изданак наше изворне духовне аристократије што је
држала до прадеде устаника и сељака, и деде што сељак
више није био – а који су прегорно отимали слободу,
стицали државу, подлажући културни напредак народа
задуго заробљеног у „дивјачне тмуше азијатске“.
Чак и ако су битне ставке његовог песничког пројекта – поткрепљене у есејистици и прекретничким антологијама – песници за њим пристигли остварили у још
раскошнијој, страснијој мери, Павловићева величина
није само у заснивању пројекта, него и у песничкој
остварености. Пун читалачки утисак омета разуђеност
Павловићевог песничког и укупног рада. Није, убеђен
сам, Павловић ни марио какав ће утисак оставити, него је текао за својим сваковрсним занимањима. Најпотпунији доживљај његове песничке заокружености имао
сам читајући књигу Србија до краја века (1997), објављену у едицији Десанкине награде. У том је, лично бираном, националном лирском корпусу најсржније био песнички посведочен, ма колико пажљиво ослушкивао
звуке и рашчитавао знаке других поднебља.
Песник интегралног видика. Као песник и мислилац
поезије, одлучно је отворио пред нашим очима осмовековни, заправо миленијумски хоризонт српског песништва, у доба када се присилно мислило да трајемо од јуче. Културни космополита, укорењен у своме, видике је
непрестано ширио и дубио. Често се враћам његовој
синтагми „битка за памћење“ као кључном одређењу
његова деловања. Беше свестан свог позива да превлада
пропусте или празнине остале иза претходника. Имао
је смисла за фину а дубоку субверзију, и у поезији и
около поезије. Није случајно што је, такав, посебно иритирао Оскара Давича, песника који је сам себе сужавао
идеолошком горљивошћу, те је овај одбио да му стихови буду поред „тупавих муцања“ попа Никанора (Грујића) и Васка Попе у Павловићевој Антологији српског
песништва (1964). А Попи је Павловић посветио не
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само несразмерно највише простора у осмовековној сабирној књизи српске песме, него још и посвета „пријатељу Васку Попи“ стоји на њеном челу. То је
гест колегијалне оданости ретке врсте. Чини ми се, неузвраћен.
Ни за подразумеване идеологеме постреволуционарне културе, очито, није марио. Декласирао их је мирно
и поступно, из стиха у стих, из текста у текст. Па се, наводно, чудио зашто се други чуде што је песник Сава
Немањић на почетку реченог антологијског одабира. Па
је из књишке прашине извео у поредак наших изабраних гласова и друге песнике средњег века, барокног доба и просвећености, учене класицисте Вукове епохе,
скрајнуте песнике сапутнике модерних времена. Не само песме, него и одломке из житија и одломке из посланица, који делују као сушта поезија, упркос начелним
филолошким примедбама. Помоћу тога, боље смо појмили беспримерни борбени напор српске песме за одржањем, унутрашње јединство културе историјски закинуте за континуитет установа и развоја.
Био је, по свој прилици, први наш лирски модернист
који је и духовни изазов Свете Горе могао да пренесе
читаоцима скупа с противречним искуством века којем
је припадао, века што је устоличио ништавило. „Осећај
светости само је наличје осећања ништавности свега“,
записао је песник у Књизи старословној (1989): „Кад хоће да постане стварна, као дан, светост постаје одурна.“
Песник иначе склонији екстензивнијем исказу, знао је
да га овери откривењским увидима, по речима из Светогорских дана и ноћи (1987): „Раздаљине између човека и Творца прво су расле споро, онда вртоглаво брзо
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[...] Откровење зато мора да покаже оно што се на почетку засигурно знало.“ На местима песникове сабране
духовне тензије, читалац је могао осетити некакву тиху
свечаност говора, унутарњу умну музику, крећући се
кроз оплемењену српску синтаксу.
Сваки песник ствара „на трусном подручју сопствене личности“, написао је једном Миодраг Павловић. У
поезији, прози и есејима, али и усменим сећањима враћао се дану свога раног душевног земљотреса. У Васкрс
1944. у Београду, засут савезничким бомбама. Израња у
разним текстовима фигура песника Радомира Продановића, Настасијевићевог ученика и пријатеља, мужа Павловићеве сестре од тетке, који је на дечака Миодрага
вршио ванредан утицај при почетку његовог сазнајног
успињања. Авионска бомба директно погађа подрум куће у улици Страхињића Бана 77, у којој је Павловићев
„велики друг“ живео са женом, малим сином и жениним родитељима. Сви у подруму гину, док на њиховој
празничној трпези на спрату – није пукла ни чаша. За
тај сто требало је седне и будући песник Миодраг Павловић, али се, на звук сирене за узбуну, с пола пута до
улице Страхињића Бана, окренуо својој кући и мајци
што га је послала код своје сестре.
Кад су педесет и пет година после, 1999. године, сирене за узбуну изнова парале ваздух над Београдом и
широм Србије, Павловић се спремно одазива позиву
уредника краљевачког часописа Повеља да сачине тематски блок посвећен годишњици смрти Радомира
Продановића, рођењем Краљевчанина. Изнео је пред
писца ових редова чуване рукописе и фотосе, написао
дирљив текст о једном песнику који није дочекао ни-

шта од онога што је сам дочекао и достигао. Потанко
ми је, у шетњи Београдом, показивао места и приповедао појединости најтруснијег дана свога, већ подугог,
живота, који је тада лако могао да буде сасечен. Видео
сам, изблиза, како му је до те приче стало, колико му
је важан тај спомен. Мислим да је био задовољан есејем о Продановићевој поеми „Шлемови“, објављеном
у ратном темату Повеље 1999. Доцније ми је сугерисао
да не изоставим Продановића у свом прилогу за зборник о Павловићевој лирској поетици (Институт за књижевност и уметност, 2010). Нисам то, вероватно, учинио у очекиваној размери, али се о предлог нисам
оглушио. Било је, поред осталог, необично да је у опсежном предговору Антологији српског песништва Павловић на више места наводио Продановићево песничко име и његове ставове као да је реч о општепознатом
и прихваћеном аутору, а не о некоме ко практично није ни доспео да укорачи у књижевност. Продановићев
млађи песнички друг старао се, до свога краја, да се
име „песника погинулог у бомбардовању“ не заборави.
Зато га и сада спомињем, сени Миодрага Павловића на
радост. (Састаше се однедавно, тамо „где више нема
растанка“, макар је због ненађеног оправдања за онако страшну изгибију старијег друга и његових ближњих, како је Павловић признао, „напола остао агностик“. Напола.)
Припиткивао сам га, разним приликама, о којечему
из историје књижевности коју је стварао. Био је деликатан сведок, чак и на мање деликатне теме. Ако и нелак у
општењу, није био нашки ситан нити низак, од чега болује главнина типичних српских књижевних егземплара, како руралних тако и назови-урбаних. Није био типичан. Годила му је, једном изречена, аналогија између
њега и древног, торжественог Доментијана Хиландарца.
Носио је неко торжество, са којим се требало носити.
Којем је ваљало служити.
Кад је уреднику тек засноване библиотеке „Нова дела“ Завода за уџбенике предао рукопис насловљен Рајске изреке (2007) беше изричит да му је то последње песничко дело. Није тако било, на срећу, јер песник снује
– Творац одлучује. Дух се побунио од најављеног краја,
па је животворни импулс певања поскочио и омогућио
још два песничка наслова.
Нисмо га можда, од неког времена, ни редовно читали, површно верујући да је изречен и прочитан. Достигнувши своју висину, није нас више изненађивао. Али,
помнија читања, једино меродавна, могу показати да је
висину, углавном, дочувао и потврдио до краја. И постојану усмереност на ствари основне, поред свега што је у
својим хододарјима видео и упознао. „Све упућује на то
да је човек сплетка / која доводи до изнанства / али не и
до разрешења“ – поентира у песми „Рајске изреке“. Човек је сплетка. „Оживљавам тако што замишљам / како
црква расте из мог тела“, написао је у позном циклусу
„Ктиторов сан“: „усхићен сам речима / помоћу којих човек / чврсто на темељима стоји.“ Знао је Миодраг Павловић и при свом крају оно што се на почетку „засигурно
знало“, а сам је лирски наслућивао. Верујем да је, и на
овој страни, расплитању човекове сплетке био ближи од
многих. Овога су у гробу кључеви.
Почетком јуна, 2015.

Злата Коцић
„ДУША, ИЛИ ЊЕНА ПЕСМА“
у спомен на Миодрага Павловића

ОВДЕ

„Чика Мија овде“ – најчешће се шаљиво
оглашавао телефоном, а једном додаде:
„Ту ли си?“; „Ти ли си?“, узвратих истог трена, и обоје прсосмо у смех; сличне дијалекатске пошалице с
временом су добијале на значају, унеколико ублажавајући носталгију, кад се јављао из даљине. Знамо, званично Миодраг Павловић, код свих нас у разговору би
аутоматски склизнуло у – Мија, што му је и годило:
„Па јесте, ово је и лакше, а оно је и превише – ем мио,
ем драг, захтевно“. Међутим, овим скраћењем, ти си
на добитку, пустити „МИ“ испред „ЈА“ – значајна је
релација, можда и виши ступањ од „ЈА – МИ“, узвратим, и то је већ било довољно да из полушаљивог пређемо на уобичајени тон разговора. Његова отвореност
да ослушне како и о чему млађи размишљају ослобађала ме је и помагала да извучем из себе нешто за чим
сам и несвесно трагала, и именујем га управо пред
њим, уверена да ће бити примљено без остатка. Заузврат, била бих угошћена кратким усменим есејима, и
надовезивала се с осећањем нарастања оне спонтане
креативне енергије у садејству, која нам је толико значила. Иза његове скептичности, отварала се ведрина,
њоме се и приклањао мојој „урођеној ведрини“, како је
говорио; на том пољу се одвијао наш „словенски бој с
тегобама“, како смо се једном подсмехнули себи испливавајући из разговора о мукама нашег доба. Посебно нас је везивало узајамно поверење у процену нових
рукописа – било ми је чак и необично да је њему та
процена била све значајнија и потребнија, на крају је
и претеривао, на најмању примедбу умео је да згужва
или поцепа папир. И ето, и сад, кад још чујем што се
не да чути, „Чика Мија овде“ – растужи ме најпре то
неважеће „овде“.
ХЛЕБА

Увукло ме у свој вртлог Дивно чудо,
грандиозна сцена Ртња-Арарата, с обредним колом у подножју и гозбом векова на врху. Призори потресно лепи, суштину примам, али доста тога не
разумем: латим се свеске и оловке. Мислим, митологија, мој терен, али, откривај још; наново кроз историју
уметности и цивилизација; продубљуј знања из археологије, алхемије... прави мали универзитет. А ходам у
ритму стихова: свуда пчеле; у пекари само што не кажем: дај ми хлеба смерног; будим се: свештенице мале...постоје од људског вишка као душа или њена песма...
У таквом стању духа спазим Аутора: уђе у мој аутобус.
За дивно чудо, поздрави ме; за сваки случај кажем ко
сам, а откуд Ви овде? Каже: ово је мој аутобус! Ја сместа о Дивном чуду: ко ће ме разумети ако не Миодраг
Павловић!? Ни слутила нисам ту високу привилегију
разумевања којим ћу бити почаствована деценијама.
Пред мудрим саговорником који цени време, муњевито
мисли, истински ослушкује, и ја лакше сведем своју мисао, извлачећи највредније што имам. Јесте будан, радознао за све око нас, али сублимиши, буди јасан,
нађи меру! Ако склизнем ка расплињавању очас ме
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врати, осмехне се, одмахне руком. Вољан да помогне, подстакне, посаветује; склон и своје науме
да провери. Одлазећи од њега, задуго носим радост сусрета: неку огрејаност у духу, титрај људске топлине.
Ни сањала нисам толику подршку и бригу: да није вукао за рукав, можда би Лазареве лестве још дуго остале
у рукопису. Кад није било изгледа за штампање, хтео је
да буде први приложник, да се прикупе средства. Срећом, било је довољно да буде уредник. Да представи
спев: Рађа се из предјезичке таме; најновији глас наше
искони. Да верујемо, да не верујемо? И кад је у аутобусу, Мија је у космичком броду... Укрштају се у њему
осовинске силе света. Види апокалипсу и показује нам
је дивовским прстом, а другом руком кува ртањски чај и
нетремице, под бомбама, дотура и нама хлеба смерног,
надсуштног.
ДРОЗД

Кад би се плаћали рачуни за телепатију,
Мија и ја били бисмо ојађени. Два примера, везана за Лестве. Тражим и тражим затурену копију
Лазаревог васкрсења, на чијој полеђини ми је честитао
на спеву. Управо у тренутку одустајања, он се јавља из
Немачке; не издржим, кажем шта сам загубила, знајући да је копију донео оданде. Потегне у тамошњу књижару, пронађе последњи такав примерак. Касније нађем и прву копију: у знаменитој Антологији, била сам је
склонила на сигурном. Други пут, читав дан вртео ми се
у глави део стиха, „светогорски грозд“. Најзад га изговорим и наглас, у кући, ван контекста. „Мама, шта ти је?“
Да се дете не забрине, кажем: Онако, тражим риму (кад
препевавам, дешава се да ходам по кући тражећи риму!). А рима је већ била у сандучету, нађем је после пет
минута: Мијина карта и на њој дрозд, и етимологија немачке речи слична нашој – била је то реплика на мог
славуја.
АВИОН

Прве песме које сам показала Мији биле су
започете у авиону над облацима. Завршетак је био: Свевишња крсти беле оранице./ Радуј се који
јој се поклониш/ а да ти се глава не одрони / као камен.
„Ово као камен ти је вишак“, рече. Тачно! – радујем се,
и утувим. Надаље, дуга је прича. Пратио је што сам исписивала тумачећи његове стихове, охрабривао како
само он уме. Ако је био у Београду, није изостао ни с
једне моје књижевне вечери. Бивала ми је ритуал заједничка вечера у нашој кући, задовољство - у ресторану.
А кад је настало време глади, тешке болести у кући, нисмо могли да одбијемо лекове; може ли се икад заборавити та непрекидна брига и помоћ. Мислила сам да је
све што се одвијало око Лазаревих лестви врхунац сарадње, разумевања, пријатељства. Али, тек су нам предстојали најтежи губици. Видим, запада у немоћ, у ишчекивање краја: „Хоћу – каже – да раздам све, док сам
овде“. Најпре готово да не реагујем , као да нисам ни
чула, затим укључујем хришћанску свест: сви треба да
смо увек спремни за прелазак. Али на тренутке ме подиђе језа: он уистину почиње да се опрашта! Уследило
је читање оних делова завештања који се тичу даљих издања и задужења за мене, Љиљану Шоп. Нема ту речи,
шта год да заустим – забашурим неубедљивим осмехом.
На крају смислим: ових дана путује, даћу му писамце и
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замолити да прочита у авиону. Написаћу, на полеђини
оне резервне копије Лазаревог васкрсења: Хвала ти за
најдирљивије наследство. Али немој да журиш, нема
разлога! Овде си схваћен, поштован, вољен! Јавља се телефоном. „Одлажем пут!“ Одложи! – заклимам, и не
одрони се глава. Али први је случај да се не разумемо:
не мислимо на исти пут! Где су трезори у које би се
сместила раскошна попутнина таквог пријатељства?
Преко три деценије – то је временски оквир; али оно
што тај оквир размиче – више не припада времену.
ПОСЛЕДЊЕ Спомињемо Миодрага Павловића на
наступима у Сету, Коља Мићевић, ја, Патрицио Санчез Ројас. На затварању фестивала, мобилни: Кристина. У Београду смо, можеш ли да дођеш? Али
на југу Француске сам, бићу још неколико дана у Паризу. Како је Мија? Не брини, али дођи. Чим се вратим,
ето ме код вас. Да нису реуматски болови, вртоглавице?
Одмах по повратку, чујем друго: Тата је врло слаб, дођи
да се опростите, сасвим на кратко, много је исцрпљен,
не једе, само воде попије. Онда, нешто у воду, мед? Неће ништа. Усходам се.Узвртим. Узмем па оставим, узмем, оставим три своје нове књиге, стално је питао кад
ће и где изаћи, каквог то сад има значаја, вратим се с
прага по њих, убацим у ташну, за случај да пита. Стижем, желела бих да унесем бар мало ведрине. Мија ле-

жи, видно слаб, лице пак продуховљеније но икад. Топле очи. „Најзад!“ – шири руке. – Последњи дани.“ „Немој тако.Знаш да то не одређујемо ми“. „Последњи...
Причај. Како је било?“ „У Француској? Изванредно,
све. Публике невероватно много. Спомињали смо те, на
мом наступу.“ „ Је л’ знају? – пита. „Да, знају!“ „Добро
је“. Капци се склапају, бори се, али тоне. Кристина и
Мадлен у неверици: Живнуо је! Говори, смеши се! „Мало ћу да одморим. Ти седи. Причајте.“ Већ за који тренутак, опет је ту. „Е, добро да си дошла! Последњи дани!“ „Не, Мијо, ево Кристина ти носи воде...“ Узима гутљај, не буни се против меда. „Имала си књигу, тамо?“
„Да.“ „Како изгледа?“ „Ако хоћеш да видиш, донела сам
ти, све три.“ „Дај! Лепо, што си мислила!“ Узима књиге,
гледа корице, опипава их, лицем пролазе титраји, не
знам ко ће први да засузи, не, савлађујемо се, окрене
сваку у рукама, отвори, склопи ... Колико књига памте
ти прсти? „Е, кад си дошла!“ „Долазићу. Одмори сад мало!“ „Mutter!“ – детињe нежно зове Мадлену, она прилази, узима га за руку. Припомажемо. Слаби и тешки
кораци, али на ногама је, накратко.
УМРЕТИ

Шта да те питам? Мало ли си рекао. А то
што сада видиш или поимаш не изговара се
и не пише, просто се зна, тамо? Понешто назремо и
одавде. То, да нема границе између два мучно одвојена
света. Бог зна како и чиме су одвојени, непобитно и беспоговорно, а да су уједно толико неодвојиви: напросто
осећамо да се прожимају. Онај свет никад довољно одвојен да бисмо га сметнули с ума или заборавили, овај
никад довољно примакнут ономе да би га дотакао, сагледао. Шта може да учини помисао, сећање, шта пак сан:
све и ништа. У какво складиште да, најбрижљивије, слажемо живе слике и звукове које памтимо, док смо у
овом облику и свету, да остану ту и после нас? Шта може ум, немоћан да се отргне већ и самом глаголу умре-

ти, ако не да досегне песму, заумну, дубљу од раке, од
самог средишта кугле, а лакшу од земље, плоднију од
семенке, крилатију од знања, светлу као сунце? Видиш,
служим се овдашњим појмовима. Не знајући шта заправо значи то „променити светом“, „растати се с душом“
– поимам га како умем: као сазревање душе за тај чин
преласка, њено продевање, преодевање у нови облик
постојања. Умео си да одмахнеш и руком и главом на
такве моје представе, али истом руком и главом исписао си „Прелазак“ у Дивном чуду – „Душа се мајке преко
синовљевог длана пење“... Господе, усели и ову душу у
места светла, у места свежине, у места одмора...
ДУША

„Данас опет имам душу и видим велике
заваде светова што међу собом једва и намргођено опште.“ Драги Мијо, хвала ти по стоти пут за
ову корачницу. Да, ходати у том ритму готово да је равно узлетању. Дато ти је да тај стих, у интонацији библијској, као и све остале што следе у Златној завади, као и
многе друге, чудесне, забележиш већ овде, док си још
био овде, али знали смо да нису само овдашњи, да су
више одонуд. Волео си да будеш прецизан: „Ја мислим
да је душа тај облик мишљења ни из живота, нити из
смрти“. Храбро, мудро, твоје. Кад би мене неко питао,
сазвала бих скуп, вољан да слуша, не, отворила бих поетску позоришну сцену, за старе и младе, и да се управо
одатле почне, од свакодневног читања о том међупростору „који не припада ни животу ни смрти, из којег се
и један и други пол могу сазнати“ , о тој златној завади
као о „супротностима које нас воде у висину сазнања“.
Заустим да ти кажем: Помози, учини још нешто отуд,
за ту сцену, да нас покрене, оживи, обнови. Увек си бринуо о таквој обнови. О таквом надовезивању на већ нађено, оживотворено, принето... Али видим, ишчуђујеш
се: Зар вам за све то није довољан Ртањ: Гозба векова на Ртњу?

На представљању књиге Миодрага Павловића Рајске изреке у Заводу за уџбенике, 2007. године.
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ПОЕЗИЈА
Милан Гарић

ЛАКОЋА
Лако је теби, ти никада ниси ни отишао
даље од огњишта, куће изнад опште болнице
и градског гробља, ти си само прешао преко
пута, с једне стране калдрме на другу.
Али шта с оним који се напрасно, по први пут
нађе на прагу дома од којег је бјежао у језик
и даље, заобилазио мјесто на коме је стајао.
Лако је теби да говориш, твоја је мајка зором
пјевала док се умивала једном, лијевом руком, а десном
бодро, мушким стиском пумпала воду, једино сребро
којег смо имали у изобиљу; твоја је матер свечери
у нашој башти поравном кајдом исте пјесме
пјевала док је заливала ружу: и јоргован и љиљане,
зумбуле и лале, замбак и крин, драгољуб и беле
раде, хортензије, кактус, свекрвин језик и главу,
каранфиле, алкатмере, ђул-бехар и дивље руже...
Ти си се играо, хватао лептирове и пуштао
змајеве од папира по ледини и низ косу са које је
сишао у долину ријеке и на коју се враћао град.
Али шта с оним који се и сам у матерњем
језику осјећа као птица у перју па хоће да лети.
Теби је лако разазнати и схватити све молитве
а не разумјети им ријечи обучене у ризе, ихраме
и албе.Твој комшо, побожан и радан пјевушио је
на једном а говорио на другом, накалемљеном језику,
на трећем језику ћутао о Богу својих отаца, о половини
људске душе која до судњег дана остаје крај гроба.
Ти никада ниси обијао прагове неког вишег смисла,
ти си кроз прозор своје собе видио све четири бога
како предводе покисле људе у поворкама и уче их
да не плачу и да ћуте над отвореном књигом.
Било ти је јасно: ако ће Спаситељ доћи он је већ ту.
Али шта с оним који је скоро и сам склопио ћитаб
а тек сада зна да је поезија празна као ваздух који
дишемо и да је црна земља чиста, чиста добри мој.
Лако је теби да ћутиш, ти цијели живот ниси
ни излазио из оне модре перине, ушушкан у ноћ,
у древни сан и јаву земље, у онај непролазни тон,
бруј бића које самује. Али шта с оним ко и сад
лучи ко говора првобитним језиком, језиком
праживота, прајезиком смрти, глас или слух; ко се
узноси и пропада у земљу док пјева још о свему том.
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ПЕТО ГОДИШЊЕ ДОБА
За И. Х.
Може то бити било које доба, било који час,
важно је само да нас неко или нешто
подсјети на њега. Да се одазиваш.
Ти подсјетиш ме на дане кад разгони нас
хладноћа по топлим кућама. Подсјећаш ме
како, дјечарац, шарао сам по влажном прозору,
прстом по замагљеним прозорским стаклима.
Јави се доба оно кад ишли би у госте
добрим људима и дјеци у старим кућама,
ми дјеца из смеђих зграда,
кад забленули би се, очуђени
оним истим, нашим шарама исписаним
по влажним стаклима на пенџерима.
Дјетињства сјетим се свог као подмлађених
мириса. Од тада па до данас остаде једна
мемљива тајна: шта то, тако дуго а тако штуро,
као да нас дјеце нема, разглабале су мајке
о збивањима у касаби - граду.
Ти подсјетиш ме, што дјечарац одавно ниси.
Не личиш више ни изгледом на своје племе.
Блијед, носиш наочаре, качкет и бркове,
чуваш одњеговане акушерске прсте.
Песник, границе људског чувства словима
испипаваш, посним говором, мрсном казом,
на два нар(ј)ечја одједном.
Гледам, док се ми дан-ноћ усавршавамо,
попримамо боју зидова поред којих пролазимо,
попримамо боју прашине и сипкости,
док се претражујемо по матерњем језику,
дотле шире се судбоносни аброви
о тој, на крају крајева, акценатској разлици.
Сјећаш ме ти, што још увијек, за хладних дана
напишеш на прозорском стаклу неколико ријечи
и пар нервозних знакова.
Кад отопли, твој рукопис ишчезава са стакла
и све постаје провидно; сасвим лијепо видиш људе,
дрвеће, птице. И небо.
Али кад сунце зађе и кад захладни,
све нестаје, а само твоја слова на стаклу
поново постају читљива.
Подсјетиш ме да и данас, докон, мртав - озбиљан, поновим једну од дјечачких
игара: да принесем уснама и носу огледало,
па ако засузи, наднаравно лако,
овлашним потезом малог прста испишем
све што знам: да још увијек ко некад
око провидног прејасног знака магли.
Знали смо то и тад, када пишући по стаклу,
ми дјеца, од једног истог сви, оно што нам је
записано, невјешто смо преписивали
по мрзлој, замагљеној подлози.

И никада, до дана данашњег, до најзрелијих
година, нисмо му писмом били ближе
него тад, када усамљени дјечаци,
гледали смо кроз прозор,
како снијег се на земљу спушта
као канон молебни, као молитва
за опрост свих наших будућих гријехова.

ХЉЕБ И ВИНО
„Ако Бога нема, као што не таји више ова звјездана
ноћ ниједној од својих звијезда, онда је
ненасилна људска смрт милостива као троједни
човјеков бог. Јер не стрепи човјек од неминовности,
од бола и трпљења, него од случаја:
ако се ишта догодило случајно, све се догодило
случајно, све се догодило безразложно. Случајно
смо онда изненада отишли из града у коме смо
прогледали и проговорили и случајно смо се онда
након толико година вратили у овај град у коме
нам није остало ништа друго него да пригрлимо
своју
немоћ; да покушамо ћутке оно што нисмо успјели
поезијом, да ово што је можда почело без разлога
образложимо пресликавањем, да ово што је почело
сазнањем као прародитељским гријехом довршимо
и закључимо несхватљивошћу као утјехом и као
надом.“
Док мрсим тако у себи у касну ноћ кад нам ни вино
што кријепи гдјекад и опија говор, тријезни пјев,
не може окријепити исцрпљену мисао, лозу што се
суши и на завезаном и на развезаном језику, у собу
ми кроз полуотворена балконска врата са чистим
зраком уђе мирис врућег хљеба и помилује ме
тајном
озбиљења. Човјек памти све, од првог сјемена
до зрна пшенице од зрна пшенице до хљеба
насушног.
Заборав не постоји, постоји само пребрзо сјећање.
Најбрже сјећање је људска стварност:
зажарен прозор на пекари што се огледа на уској
улици, просијава, дрхтури на стаклима и губи се
на зидовима дугих, ољуштених кућа са магазама
и поткровљем, са уским доксатима с вањске
и широком верандом са скривене дворишне стране,
домовима оних трговаца, потомака арамејских
луталаца што одведоше их некуд изненада; што
једне од оних година када преплашени су анђели
као шумске звијери кад виде човјека, баш у оном
мјесецу када о празнику, негдје око друге чаше вина,
одговарали би радо себи и сину своме најмлађем
зашто се ова ноћ разликује од осталих, одоше
из Старог града старом пругом, и не вратише се.
А све су биљежили и чували у књизи и ништа
нису препуштали случају.
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ТУМАЧЕЊА
Владислава Гордић Петковић

ПОДЕЉЕНИ АУТОРИТЕТ
ПСЕУДОБИОГРАФИЈЕ
Дејвид Шилдс и Шејн Салерно, Селинџер, Admiral Books, Београд, 2014.
едовољно цењена и проучавана, и стручном и лаичком читалаштву драга, биографска литература
отвара много питања. Поред нерешиве недоумице о томе где престају истинитост и поузданост а примат преузима спекулација и конструкција, као горуће се поставља и питање жанра и метода: у којој мери је и она најмање претенциозна, питка и сладуњава биографска
књига ипак научно релевантна, а у којој мери је поуздана биографска грађа ипак окидач сензационализма? Селинџерова биографија у преводу Горана Скробоње поставиће у центар пажње управо питања метода и жанра,
наводећи нас својом формално-структурном провокативношћу (или наивношћу?) на разматрање тема и проблема који њеним ауторима вероватно нису били на памети.
Метод животне приче (енг. oral history) долази до
релевантних података тако што у центар пажње као свој
главни извор ставља особу чије је знање о сопственом
животу или локалној заједници од немерљиве важности.
Овај приступ прикупљању и обради грађе отворио је могућност за концептуално реформатирање, будући да у
фокусу нису више стручњаци и научници који прикупљају податке са експертским знањем, искуством и квалификацијама, него су најважнији сами испитаници,
чији искази творе моћну базу података о раније непознатим или недовољно проучаваним феноменима. Тако однос моћи и знања редефинише истраживачке позиције, што не омаловажава знање и обученост испитивача, али га неминовно ставља у други план, иза кооперативности неопходне да се стечени подаци прикупе.
Многи у случају примене овог метода говоре о ситуацији „подељеног ауторитета“: експертиза је немогућа без
извора који ће податке обезбедити и тако бити ауторитет по себи, макар несвестан свог знања и његовог значења.
Заступници методе животне приче користе технике
интервјуа да наведу испитанике да говоре о својим
успоменама или искуствима из прошлости. Ова метода истраживања и прикупљања података стиче нарочиту популарност међу универзитетским стручњацима и
истраживачима у невладином сектору током шездесетих година прошлог века, једнако у развијеним и земљама Трећег света, добијајући на важности у контексту политичких превирања тога времена, али дугујући
свој продор ипак чињеници да некако баш тада постају доступне технике покретног аудио снимања. Још један разлог афирмације методе животне приче јесте и
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потреба да се оспори или макар преиспита доминација писаних историјских извора, који су због политичких или друштвених предрасуда које манифестују
спорни колико и због чињенице да су кроз њих највише говорили чиниоци моћи. Заступници ове методе
здушно се посвећују маргиналним или маргинализованим појединцима и групама, онима који не добијају
прилику да буду виђени или слушани, онима чија се
сведочења не бележе у званичним историјским списима. Но, то не значи да овај метод одбацује могућност
интеракције са елитом: фокус ове истраживачке технике је бележење усменог сведочанства које проистиче
из живог сећања, никако сећање које се преноси традицијом генерацијски.
Објављена 2013, три године након што је највећи
аме рич ки пи сац-уса мље ник по сле Еми ли Дикин сон
преминуо, (псеудо)биографија Селинџер је пуну деценију прикупљана транскрипција сећања и докумената ко ји тво ре ин три ган тан, иако мо жда не увек сасвим поуздан, биографски темељ за тумачење уметности и дела. Ова књига истражује кључне формативне утицаје на Селинџера, и ефекте тих утицаја: највише учешће у Другом светском рату, али и турбулентно детињство, контроверзан однос према јеврејству,
историју његовог повлачења од света. Селинџер вероватно није свесно креиран по угледу на метод „животне приче“, али у потпуности потврђује све његове постулате.
Шилдсова и Салернова у више гласова компонована
„селинџеријада“ посебну пажњу посвећује посттрауматском стресу и његовом утицају на Селинџерово стваралаштво, поглавито на Ловца у ражи, али и прихватању
хиндуистичке религије, како утицајима на писца тако и
утицајима писца, обилато све документујући али без
сведочења Селинџерове друге жене и његове деце. Религија и опсесија нимфетама, ратне трауме и однос
према јеврејству, све је то помешано у књизи која се,
поред осталог, бави и културним и друштвеним утицајем Селинџера: и његовог дела, и његовог култа. Иако
крајње поларизована и често неправедно строга према
напорима Шилдса и Салерна, англофона критичка рецепција ипак признаје да је ова књига о „човеку ког је
тишина претворила у божанство“ можда прво потпуно
читање једне америчке иконе. На искрцавање у Нормандији, Селинџер је са собом носио скицу првих шест
поглавља Ловца у ражи, искуство рата било је предметом неких необјављених прича у којима је скицирао до-

живљена ратна страдања, а роман није у финалној верзији, довршеној 1950, показао ништа од ратних догађаја о којима су говорили Мејлерови Голи и мртви. Од
3100 људи у Селинџеровој регименти само је 500 стигло
до Кауферинга IV, концентрационог логора крај Бухенвалда у лето 1945. О Ловцу у ражи, за који је тешко нашао издавача, Селинџер никад није говорио, рекавши
да не може да објасни шта је мислио, а и да може, није
сигуран да му је до тога. Над Селинџеровим стваралаштвом свакако се надвија читав низ биографских императива који га чине тајанственим али који писање неауторизованих биографија чини привлачним и пожељним. Пишући како би за себе самог успоставио поредак
ствари и вредности, Селинџер 1965. престаје да објављује, и наредне четири и по деценије, до смрти у деведесет и првој години, време су ћутања, посвећеног веданта хиндуизму.
Селинџер јесте некохерентна и жанровски збуњујућа
мимикрија филмске монтаже повезане са есејистичким
или звучним записом – те с те стране и може да се посматра као наративни одливак теренског рада карактеристичног за метод животне приче – а на читаоца оставља утисак дугог слалома између изјава и претпоставки. Пошто је ова књига пратила документарац о Селинџеру, могли бисмо је назвати и „књигом снимања“. У
овом жанровском амалгаму занимљиво је видети како
коаутори себе цитирају и себе наводе у колажу гласова,
изговарајући категоричке тврдње и доприносећи више
идолатрији него фактографији. Отуд имитација биографије у овом подухвату донекле јесте дирљив омаж вољеном писцу а однекле игра филмском монтажом, пресељена на папир. Наивност и свежина овог приступа успевају да оснаже мистификацију, увек тако неопходан
зачин наших љубави према извесном броју дискретних
писаца: од већ поменуте Емили Дикинсон па до Пинчона, њих је читава легија.
Велика је штета што књига нема индекс имена, али
је врло могуће да је то последица жеље да читање и истраживање буду узбудљивији и стручњаку, и Селинџеровом обожаваоцу. Један од суровијих британских критичара Шилдсову и Салернову књигу назвао је машином за млевење меса у коју повремено западне парче
бифтека, и сурова пластичност ове слике подсећа како
посао биографа управо и подразумева покушај да се од
података друге и треће категорије сачини првокласно
сведочење о животу и раду уметника. Не сазнајемо све
што бисмо желели о Селинџеру као писцу чије је стварање последица ратне трауме и необјашњиве жудње за
неодраслошћу, и чини се да аутори у свом пионирском
биографском подухвату полазе од жеље да деконструишу имиџ а не да конструишу живот. Они који би од ове
биографије желели грађу за портрет једне поетике писања свакако ће се осетити прикраћени – али књижевнотеоријску студију нико им никад није ни обећао, поштено говорећи.
Неко је за ову биографију написао да галами као
блокбастер, и ту галаму Селинџер свакако не би прихватио, не би подржао урањање у сопствене тајне, нити би одобрио интерактивну психоанализу којој је подвргнут. Да ли је Селинџер можда нека врста креативне
фикције о животу уметника, проза са порозне границе

стварног и измаштаног? Утисак је да биографија слави
мит Селинџера више него што истражује фактографију, да умножава гласове који мултипликују збуњујуће
представе о писцу. Бука сензације као да надвладава
тишину стварности. Селинџерова дела остала су ипак у
сенци трауматизованог живота, сведочанстава која су
делом добронамерне фантазије а делом пикантне анегдоте.
Да ли биографија Шилдса и Салерна жели да се
представи као претходница Селинџеровог постхумног
дела, остаје да се види, јер су најављена објављивања
нових дела између 2015. и 2020, наводно из независних
а поузданих извора. Једно од најављених постхумних
дела требало би да буде наставак Ловца у ражи, а постоје и необјављене приче о породици Глас. Дакако, претходних педесет година не престају нагађања о новим
књигама писца за ког се знало да и даље пише свакога
дана, као што је и сам рекао Њујорк Тајмсу 1974. Селинџеров син Мет и удовица Колин О’Нил, задужени да
се брину о његовој оставштини, нису сарађивали с
ауторима књиге и од њих нису дошле никакве информације.
Писац који је утицао на тако различите ауторе какви
су Сол Белоу, Филип Рот и Томас Пинчон био је заокупљен темом судара људске невиности са друштвом обесмишљености, рашчараности и извештачености. Његови псеудобиографи покушали су да чаролију размонтирају, али не и да одгонетну мрачну ћудљивост овог
дирљивог изопштеника.
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ПОГЛЕДИ
Соња Вишњић Жижовић

ХОНКАДОРИ – УПОТРЕБА
НАВОЂЕЊА У ХАИКУ ПОЕЗИЈИ
д најранијег периода своје познате историје, јапанска култура
је испољавала одређене карактеристике које су јој омогућиле
да релативно лако прима спољашње (стране) утицаје, стварајући
веште селективне методе позајмљивања елемената различитих
култура (у почетку углавном кинеске, а касније и западњачке),
али и њиховог даљег развијања и прилагођавања властитом инстинкту и сентименту – дакле, способност да страну културу преобликује на свој начин. Такође, Јапанци традиционално нису као
Западњаци бринули о оригиналности својих идеја или стилова.
Тако се, рецимо, још у 12. веку (заправо, периоду Камакура) у јапанском песништву појавио обичај алудирања на неку ранију песму. У јапанском песништву алузија се означава термином хонкадори (
, мада се користи и термин хонсецу,
), који у јапанској уметности има квалитете југена (префињене елеганције) и
ушина (искрености). Хонкадори не означава само упућивање на
другу песму, иако стихови некада могу да се понављају од речи до
речи. У ствари, употребом хонкадорија, песник покушава да на
читаоца утиче на исти начин као и песма на коју упућује, а једина
је разлика у значењу и атмосфери. Пошто се поезија у Јапану
углавном писала на песничким такмичењима (утаавасе), „добра”
песма није била само она која је на јединствен и леп начин изражавала песникове емоције. Другим речима, песниково мајсторство се процењивало и на основу његовог познавња старих песама, као и на основу тога како у своје песме укључује хонкадори и
друге тропе. На овај начин, хонкадори је додавао песми слојевитост јер је њоме песник испољавао своју вештину у коришћењу јапанских тропа, што је указивало и на његову упознатост са остварењима јапанске поезије уопште. Употребу хонкадорија је дефинисао јапански песник Фуђивара но Теика (1162-1241). Његово
тумачење хонкадорија ограничавало се и везивало за пробрану публику (слушаоце и читаоце), заправо – на аристократе и чланове
јапанског двора, који су били упознати са јапанским песништвом.
Тако су за Фуђивара но Теику контекст и употреба хонкадорија зависили од читаоца, а вешта употреба алузије или навођења огледа
се у равнотежи између тога да песма није плагијат, а да и даље
евоцира садржај изворне песме. Тако су се, у ствари, у јапанском
песништву (али и јапанској уметности уопште1) навођење и алузија сматрале уметничким техникама, те су се таква дела ценила
подједнако као и оригинална. Не изненађује што су „уметност навођења” поштовали познаваоци уметности, који су имали исте
склоности као и сâм уметник, пошто је оно што уметник наводи
познато њему, али и слушаоцу или читаоцу. То је подразумевало
круг људи који су имали довољно времена да се посвете изучавању књижевности, поезије и уметности уопште, пошто се таква врста знања не може стећи за кратко време, већ мора да се годинама негује.
Уметност навођења и алузије пронашла је своје место у бројним уметностима у Јапану, али је можда најизраженија у јапанској поезији, која је најдуже присутна међу свим друштвеним слојевима у Јапану. С друге стране, с обзиром на изражену склоност
Јапанаца према традиционализму, употреба хонкадорија је омогућила и неговање традиције песниковим навођењем и алудирањем на дела ранијих песника. Иако хонкадори евоцира другачију
атмосферу и значење у односу на изворну песму, песник се с по-
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штовањем односи према оригиналу. С друге стране, с појавом
идеје хонкадорија у 12. веку, десило се то да је оно што се пре тога сматрало крађом по први пут добило статус уметничке технике, па се променило и схватање уметности навођења оригиналних
песама (види: Akiko Tsukamoto, Мodes of Quoting: Parody and Honkadori, Simply Haiku: An E-Journal of Haiku and Related Forms,
2004, www.simplyhaiku.com). Заправо, Јапанци нису (као што су
то чинили Западњаци) у потпуности прихватали и признавали
вредност оригиналности, нити су поштовали формална ауторска
права. С друге стране, сматрали су да духовна вредност неког
уметничког дела, што је чинило његову суштину, не долази од самог уметника, већ од његовог духовног стања које му дозвољава
директан приступ апсолутној Истини или Путу. Према будистичком схватању, прави Пут се може наћи или изгубити, али се не
може „поседовати”, па је требало умањити и свести (ако не потпуно укинути) схватање да је уметник оригинални стваралац.
Слично је и таоистичко схватање по коме је уметник медијум преко којег се испољава Пут или тао, који се манифестује у уметничком делу. Тако је уметник, с једне стране стваралац, а не пуки
имитатор, а с друге – не полаже право на своје дело преко којег
треба (и покушава) да пренесе универзална начела. Због тога се у
Јапану подражавање духа мајстора и великих уметника из прошлих времена сматрало циљем калиграфије, сликарства или поезије. Тако су постојале бројне школе које су развиле уметнички
стил чији су следбеници одступање од традиције сматрали „грехом”. Наравно, у овим уметностима, као и у јапанској поезији,
постојало је много начина подражавања великих и признатих мајстора или старих дела, па су некада такви уметници чак били изузетно оригинални. На тај начин је хонкадори, или „уметност навођења”, постао кључни чинилац у стварању нечега што је ново и
оригинално, а опет традиционално и познато. Такође, управо је
овај обичај навођења и алудирања на ранија дела омогућио и хаику песницима да неспутано у неким својим песмама користе алузију. Најчешћа је можда била алузија на параболу „Лептиров сан”
једног од оснивача философског таоизма, Чуанг Цеа. Алузију на
учење овог чувеног таоистичког философа и његову најпознатију
параболу користио је и Мацуо Башо, који је изузетно поштовао
аутора поменуте параболе. Алузија на дело Чуанг Цеа је свакако
обогатило садржај и контекст хаикуа, а слика лептира (и/или сна)
преузела је смисао и симболику изражену у Чуанг Цеовој причи
„Лептиров сан“. Тако следећи Башоов хаику посебно алудира на
споменуту причу и редак је пример Башоове песме за чије је
схватање потребно одређено предзнање – заправо, познавање класичног дела таоизма, Чуанг Це и философије његовог аутора.
Кими ја ћо
варе ја Соши га
јуме гокоро.
Ти си лептир
а ја сневајуће срце
Чуанг Цеа.

Употреба два ја ( ) у оригиналу упућује на везник и, а оваква
употреба ја је честа у књижевном јапанском када се набрајају
ствари исте вредности. Соши је јапанско читање за Чуанг Цеа, па
тако цела песма отворено алудира на Чуанг Цеову причу „Лептиров сан“. Ово је један од бројних Башоових хаикуа у којима се
употребљава слика лептира или сна. За Башоа, као и за Чуанг Цеа,
лептир постаје симбол пролазности и сну налик постојања човековог живота. Према речима Башоовог ученика, Кикакуа, који се
често описује као мајсторов омиљени ученик од његових десет
ученика-философа, „Башо је толико био дирнут Чуанг Цеовом
причом о лептиру да је неко време користио псеудоним Кукусаи,
што је јапански израз за кинеску фразу радосно лепршање лептира“. (Wolfe: Using the Useless: 2004:109)
Овим хаикуом Башо је свакако пренео философску идеју таоистичког веровања у илузорност сопства, али је, алудирајући на
Чуанг Цеову причу Башо заправо обогатио властито стваралаштво
и искуство.
Наведену песму Башо је написао након разговора са Досуијем, који је био велики љубитељ Чуанг Цеовог учења. Уз песму,
Башо му је послао и следећи текст:„Ти си лептир, а ја сневајуће
срце Чуанг Цеа. Не знам да ли сам Башо који је сањао са срцем
Чуанг Цеа да је лептир под именом Досуи, или да крилати Досуи
сања да је Башо.” (Aitken: 1995:127) Чак и споменути текст алудира на Чуанг Цеа: „Једном је Чуанг Чоу (тј. Чуанг Це) сањао да
је лептир који лепрша около, срећан због оног што јесте и радећи
оно у чему ужива. Није знао да је био Чуанг Чоу. Изненада се пробудио и био је ту, очигледно и недвосмислено Чуанг Чоу. Али, није знао: да ли је сада он Чуанг Чоу, који је сањао да је био лептир –
или је он лептир који сања да је Чуанг Чоу. Између Чуанг Чоу-а и
лептира, мора бити неке разлике! То се зове преображавање ствари.” (Чаунг Це: 2001:49) Тако, као што се Чуанг Це поигравао са
„преображајем ствари“, посебно властитим сопством и лептиром,
Башо се поигравао са Досуијем.
Иако хонкадори представља алузију2 на књижевно дело, он може да означава и цитат, што значи да се некада стихови од речи
до речи понављају. Хаику песник и уређивач Кор ван ден Ховел,
објашњава разлику у схватањима Истока и Запада по овом питању: „Ако је хаику добар, не мари да ли се тема већ раније користила. Писање варијација на одређену тему у хаикуу, користећи
се понекад истим или сличним фразама (или само мењајући пар
речи у претходном хаикуу), једно је од најзанимљивијих изазова
који овај жанр пружа песнику и може остварити различите освежавајуће начине „новог сагледавања” ствари. Ово је особина традиционалног јапанског хаикуа који је тешко прихватљив многим
западњацима, са њиховим идејама јединствености и романтичарског индивидуализма. Али, неки од најоригиналнијих хаику песника не оклевају да позајмљују ако уоче да на тај начин могу да
оживе „стару” слику.“
Као пример овог обичаја послужиће два хаикуа из постбашоовског периода. У питању су песме Јосе Бусона и Масаоке Шикија.
Бусон:
Цуригане ни
томарите немуру
коћо кана
На храмовском звону
сместио се и чврсто заспао –
лептир.3
Масаока Шики:
Цуригане ни
томарите хикару
хотару кана
На храмовском звону
сместио се и светлуца –
свитац.

Западна књижевна критика би Шикијеву песму вероватно
окарактерисала као плагијат, као песму која пробија границе алузије. Ипак, ако се песма чита у контексту јапанске песничке традиције, културолошки значај кигоа (сезонске речи), а посебно хонкадорија (алузије), Шикијева песма поново контекстуализује Бусонову тако да даје ново значење и отвара нову перспективу. Шики је у својој песми користио исту технику као и Бусон, али је Бусоновог мирног, уснулог лептира (који је киго за пролеће) заменио светлуцајућим свицем (који је киго за лето). Они су повезане,
али другачије слике, па се добија другачије осећање и тиме готово нова идеја песме. С друге стране, Шикијев хонкадори (алузија)
код читаоца одмах скреће пажњу на раније написану Бусонову
песму, чиме је Шики на неки начин одао и поштовање старом
мајстору и његовом делу.
Тако увиђамо да је у Јапану заправо постојала тенденција да
песник, или уметник уопште, покушава да уради готово исту
ствар као и његов претходник, на мало другачији начин. Због тога
је и Мацуо Башо једном изјавио: Не иди траговима старих, већ
тражи оно за чиме су они трагали.
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1
Рецимо, у сликарству, где је ученик првих неколико година заправо правио копије учитељевих радова,а тек се касније, потпуно овладавајући техником, одвајао од њега и успостављао властити стил. Тако по речима Гертруде Емерсон: „Све у Јапану мора се научити напамет. Начин сликарске
подуке састоји се од тога да мајстор начини студију коју ученик копира и
поново копира док је не репродукује. Али, циљ није пука репродукција,
већ репродукција на идентичан начин.“ (Гертруда Емерсон: „Хелен Хајд и
њена јапанска деца“, у: Јапан на графикама Хелен Хајд, Кокоро, Београд,
2014, стр. 37-38.)
2
У писању, једна од најважнијих одлика подражавања која се одупире
томе да се назове плагијатом јесте алузија. Од седамдесетих година 20.
века, књижевни теоретичари не само што су алузију схватали као „прећутно упућивање на друго књижевно дело”, већ су покушавали да докажу како је алузија „средство за симултану активацију два текста”. Овде
прилажемо четири модела алузије како их је типлошки поделио Еарл
Минер, који се посветио проучавању јапанске дворске поезије: 1.
Mетафоричка алузија у којој одјек претходног дела уноси смисао у нови
контекст, 2. подражајна (имитативна) алузија у којој тачан цитат језика
или неке слике општих одлика претходног дела ствара еквивалентност
између претходног контекста казивања и новог контекста, 3. пародична
алузија у којој цитат језика или представе општих одлика претходног дела указује на противречност између претходног контекста казивања и
новог контекста, и 4. структурална алузија у којој понављање структуралних елемената (на пример, распознавања и преокрета) претходног
дела даје облик новом делу по аналогији са претходним делом. (из: Earl
Miner, Allusion, Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Princeton,
1974.)
3
У свом делу Зен и јапанска култура, Даисецу Сузуки исцпрно аланизира
наведену Бусонову песму из угла зен будизма. Објашњавајући како храмовско звоно и лептир делују на машту Јапанаца (лептир као симбол пролазности и звоно као симбол непокретности и постојаности, али и симбол будистичког закона) истиче лептира, као мало пролазно створење чији живот неће трајати дуже од једног лета, али док живи он у свом животу ужива у највећој могућој мери, лепршајући од цвета до цвета, а сада је задремао на великом храмовском звону које је симбол страхопоштовања и вечне вредности. И по величини и по боји лептир и звоно су у контрасту, а Сузуки лептирову несвесност да неко свакога тренутка може ударити о звоно и тиме га
уплашити, поистовећује и са човековом несвесношћу о догађајима који долазе, било да су они добри или лоши: „Ми плешемо на рубу вулкана, потпуно несвесни могућности његове изненадне ерупције, баш као и Бусонов лептир. Управо зато, неки у Бусону наслућују извесно морално
упозорење уперено на наше лакоумне навике.“ (Сузуки: 2005:190)
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ПРОЗА
Ана Козлова

ЉУБАВ
аисији Руковој је било једанаест година када је на
Бадњи дан протурила главу кроз прозор, угледала
доле мушкарца и заљубила се у њега. У том незаборавном тренутку Таисијина мајка је управо гатала о суђеном, картама са позлаћеним наличјем и, чим је осетила промају, викнула: „Ко је отворио прозор?“ Пошто
нико није признао, било је очигледно да га је отворила
Таисија, и мајка је рекла: „Драга, па нећеш ваљда да
проведеш празник у постељи?“
Таисија је клечала на прозорској дасци и вртела главом, као навијено штене, покушавајући да осмотри драгог у психози мећаве, али он се није видео са прозорске
даске. А он је био тридесетседмогодишњи мушкарац,
разведен, поклоник Хајдегера1, а те Бадње вечери се обрео под прозором Таисије Рукове због тога што му је био
потребан новац, па се унајмио да продаје бомбице за
празник. На раменима му је био ранац, са којим је пре
десет година дошао из Џелалабада, само што сад у ранцу
носи петарде са рубинским реповима, ватромет који кошта пет долара а при експлозији мутно подсећа на пегазе, као и понос фирме „Хлоп-хлоп и Со“ – црног змаја
који бљује варнице (најскупљи је, узгред буди речено).
Тада је Таисијина мајка одложила карте, незадовољна пасивношћу суђеног, протегла се да је слатко крцнуло и пошла у кухињу, како би се побринула о вечери.
Пут јој је водио кроз гостинску собу у стилу позног Рима, у којој је отац Таисије Рукове, увек нечим разјарени папучић, читао Селина2. Он је жену називао „мамица“ и као магнет привлачио кућну мачку, аналогно разјарену од мажења, која су се обрушавала на њу. Тог Бадњег дана, док је поред његове фотеље пловила „мамица“
севајући белом задњицом и размишљајући о следећем
критичком тексту, о још једној превари, о хладној трајној ондулацији – није ли боље на пролеће? – о ватромету као изненађењу, и успут га шаљиво шљапнула по
оштром колену, дигнутом увис, он је цимнуо крај њеног
шала и рекао:
– Слушај, какав стил: „Семена будућег олошког света ницала су још на самом тлу рата...“
– О, да... – зевнула је жена и одмах се узбудила: – Јела је? – оптуженички је показала мачку, која се грејала
у мужевљевом крилу.
– Лудо! – викнуо је Таисијин отац. – „Ишли смо код
ње да пипањем тражимо своју срећу, којој је бесно претио читав свет. Својих жеља смо се, наравно, стидели,
али нисмо извољевали. Теже је одрећи се љубави него
живота...“

Т
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– Шта читаш? – налактила се о наслон његове фотеље и с леном будношћу домаћице разгледала собу. –
Сартр? О – мермерна рука, прозрачна испод пазуха,
клизила је површином креденца – купио си ми цигарете? Хвала, опет погрешне.
– Не.
И он и она су закључили да је одговор глуп, али ипак
је корелативан барем са једним од задатих питања.
Жена је поправила шал и сетила се да је пошла у кухињу. Тамо њу очекује девојка, с наочарима и кикама,
разједана тајним жељама, као тело болешћу, као оклоп
рђом – куварица и baby sitter под једном маском, за сасвим пристојну плату. Девојка се видно узрујавала у
присуству Таисијине мајке, чија преобилна полна енергија пакосном матримонијалном иглом рањава „плаву
чарапу“ у само срце. Поцрвенела и задихана, била је поносна на себе то што је пред сам упад стигла да сакрије
роман Катрин Панкол3, и то управо на реченици: „’Не
бојте се, не бојте, ја сам добра сељанка, имам за вас два
јајета...’ – Он је легао одозго додирујући моје голо, глатко тело. Ја сам га из све снаге гурала, гребала му врат и
лице, али он је наставио да цепа мајицу на мени и узбуђено...“
– Нешто сте одлучили? – заблебетала је глумећи срдачност. – Не знам шта да радим, гуска се још није одмрзнула, а жао ми да је бацим у врелу воду, јер тада корица неће бити хрскава...
– Не-не... – поновила је жена расејано. – Гуску не
треба... – Изненада се сетила сцене из Рата и мира, кад
су гатали по певцу... Можда може и по гуски? – Додај
зелен у паштету – прибрала се и заповедила мадам, као
што јој то и доликује. – Црно вино треба ставити на топло, а за закуску ћемо рагу од поврћа. За дете спремите
воћну салату и питу са сиром, а ја... – ићи не ићи, лена
сам да се облачим, али... – одох ја да купим јагоде.
Док се мајка штипала за образе, чешљала и тешко
обувала чизме на босу ногу, Таисија Рукова је писала
љубавно писмо, прво у свом животу. Једини образац било јој је Татјанино писмо, које су морали да уче у петом
разреду, али Таисија није запамтила ни реч из њега,
осим „То је воља неба – ја сам твоја...“, и чак није била
сигурна у тачност интерпункције. А она је написала следеће:
„Најважније је да ви живите у великој кући са чаробним собама. Али, знате, чаробним у правом смислу речи, зато што смо ми сасвим недавно били у ресторану,
а кад ме је мама одвела у тоалет и после убедила да опе-

рем руке, показала је дозатор течног сапуна и рекла:
‘Видиш, каква чаробна славина!’ – ја сам се тако застидела ње – јер су тамо биле још две жене – само што нисам заплакала. Хтела бих да у спаваћој соби увек пада
снег, јер је то лепо: лежиш у кревету, под ћебетом, и
гледаш га како пада. Могу да вам откријем једну тајну:
снег, ако се гледа одоздо увис, пада спирално, па изгледа да су у спаваћој соби покретни стубови. Иза њих можемо да се кријемо и тражимо једно друго. А у кухињи
ћу да настаним чапљу, недавно сам је видела у зоолошком врту, када су мама и тата куповали шећерну вуну. Она је тако паметна! И вероватно ће пожелети да
има гнездо. А да нас нико не би узнемиравао, хајде да
купимо змаја и вежемо га испред врата. Ако змаја будемо сваког дана хранили пепелом, рикаће нимало лошије од пса овчара и дисаће прави правцати пламен! А пепео можемо да узимамо из камина. Знате, ја вас веома

волим и нећу вас никада варати. Чекам вас и желим да
ме украдете што пре. Т. Рукова“.
Са руског превела Радмила Мечанин
i

Мартин Хајдегер (1889 – 1976) – немачки философ, један од утемељивача немачког егзистенцијализма (сам Хајдегер је више пута истицао да његова мисао нема везе са том школом). Аутор радова посвећених не толико проблему индивидуалне субјективности, колико проблемима традиционалне метафизике.
2
Француски писац Луј Фердинанд Селин (Celine) (псеуд.; право презиме је Детуш) (1894 – 1961), чија дела имају основну тему – страх и
ужас савременог „сумрачног“ живота (Путовање на крај ноћи, Смрт
на кредит), проповед нацизма, култа силе, антисемитизма, до цинизма отворено изражавање мржње према савременом човеку, окупираног једино „скотским“ саморепродукцијом – у форми конкретноописног „тока свести“.
3
Катрин Панкол – професор француске књижевности, ауторка популарних романа о односима мушкараца и жена у Француској.
Улази у моду и у круговима руских читалаца.
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ЧИТАЊА
Адријана Крајновић

КРИТИКА КАО
УЖИВЉАВАЊЕ
Михајло Пантић, Стан без
адресе, Архипелаг, Београд,
2014, Од стиха до стиха,
Народна библиотека „Стефан
Првовенчани“, Краљево, 2014.

Доктрина метрополиса рађа талас
нових идеја које подражавају инстинкт стада, гомиле која слабошћу
воље доприноси урушавању етичкоестетских критеријума и виталитета у
данашњем друштву. Могло би се рећи
да модерни дух под маском толеранције заправо скрива немогућност да
каже да или не, док би се објективност
пре могла свести под недостатак самосвојствености. Поменута слабост
воље потом постаје симбол који нас
одводи странпутицом, док је постојећи песимизам само припремно стање
за нихилизам. Сетимо се да је, објашњавајући шта нихилизам у ствари
значи, Ниче истицао да је реч о стању
у којем највише вредности губе своју
вредност, у којем недостају циљ и одговор на питање зашто.
Има ли онда смисла поставити питање шта се данас десило с једном од
најдубљих људских потреба, потребом
за причом, те како се на путу да постане вредност нашло оно што бисмо тек
условно могли подвести под књижевност или критичко мишљење о њој?
Нашли смо се усред културе тоталног раскида са традиционалном
парадигмом. Пред нама су дела у којима ниједан наратив није доследно
спроведен, а која аутономију уметничког дела представљају као застаре/60/

лу идеју, како нам је још одавно поручивао Бертолд Брехт. Да ствар буде
још несувислија побринула се и савремена критичарска продукција. Сциентизација књижевности и научни догматизам засенили су инвентвност и
упућеност тумача, избрисали важност
интимног и непосредног сусрета са
књижевним делом. Међу академицима и интелектуалцима је дошло до
својеврсног успона теорије. Сами
ствараоци развијају критичку самосвест, а издавачи се ипак опредељују
за публиковање тржишно исплативих,
комерцијално примамљивих, како дела, тако и аутора.
Ипак, појам читања и перцепције
књижевних дела, нарочито поезије,
чиме се превазилази окошталост критичарског гласа, налазимо у двема
књигама Михајла Пантића.
Издање београдског Архипелага
Стан без адресе, скупина је есеја, путописа и разговора. Схвативши писање
као својеврсно ослушкивање промена
кроз које пролази, критичар сањалачког когита Михајло Пантић парадигматски сагледава позицију књижевности у симулакруму савремене културе.
Наивно и непосредно нас аутор
наводи на преиспитивање и присећање на сопствена читалачка искуства.
Једноставно констатујући да се сам не
сећа прве књиге коју је у животу прочитао провоцира нас да се присетимо
која је то била књига која је у нашем
случају утрла пут формирању читалачког идентитета.
Већ на првим страницама Стана
без адресе аутор нас наводи да се сетимо детињства, поезије за децу, па ране
младости и првих сусрета са Пушкином. Да, топлина која мањка у савременој приповеци, жељној да сублимацијом смисла и језичком херметичношћу збуни, пре но фасцинира читаоца, избија из уводне приче Говори тихо и носи пса са собом. Ако смо заборавили да је пас прича за себе, скуп индивидуалних, тек секундарно расних особина, једном речју – личност, Пантић
ће нас подсетити у сведочењу-причи о
другу из детињства, који је у ОНО време сматран непримереним луксузом
или етички неприхватљивом грађанском ексцентричношћу, али који ипак
кућу чини домом, јер кућа без пса, није
кућа.
Но, баш такву кућу остављају јунаци Пантићеве приче Збуњуел и Према-
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зантес, који трбухом за крухом, свесни обезвређености своје дипломе
стоматолога, одлазе пут Барселоне.
Иако у аутопоетичким, метанаративним, секвенцама Стана без адресе
аутор наводи да су теме у књижевности увек исте, да се своде на човека и
његов живот у времену, а да се само
мења перспектива из које им се приступа, док данас побеђује садашњост,
он сам изналази тему која превазилази оквире парадокса у којем живимо.
Отуд тема имиграната у култури коју
на нивоу архетипа одређују сеобе. У
Барселони Пантићевих јунака нема
ни сиесте, ни Гудија, испуњена је скупинама булатовићевски осликаних
обескорењених људи.
Обескорењени или не људи око
нас су првенствено обезличени. У
сталном кретању и задојени масмедиологијским садржајима људи данашњице заправо срљају у суноврате.
Актуелност Давичовог суновратизма
интригира и читаоца Пантићеве приповетке Неколико врста тишине. Тишина оних који слушају поезију тако
открива истанчаност атмосфере која
рађа писце, квалитетне писце који откривају и Пантићев стваралачки кредо – писати о свакодневици, али не
било како, ваља писати о стварности
нормалним једноставним и надасве
људским језиком. Одговарајући на питање шта је књижевност, Пантић избегава њено мистификовање. Јасно и
прецизно указује на проблем хиперпродукције у којој књижевна дела, иако би требало да рефлектују епоху у
којој настају, те потиру ксенофобичност, само успевају да се прелију на
облике квазиуметничког изражавања.
Иако је још Марин Држић завапио
да амор није амор, већ је злато амор,
ову девизу понајвише присвајају савременици. Морални имератив јесте
новац и отуда је готово илузорно питање да ли је књижевност опстала као
симболичка форма културе, начин да
појединац у одговарајућем језичком облику саопши свету извесне ствари, спекулативни имагинативни облик без
којег култура мислећег појединца не би
била могућа. Има ли мислећег појединца, треба ли му култура, или је, како Пантић наводи, у свом покушају да
мисли и сагледа нешто изван површине, не прихвата ствари са видљиве
стране, тај појединац само оптужен да
филозофира, што је ђавоља работа.
Посебан аспект ђавоље работе је,

чини се, поезија, азил за друкчије и
преосетљиве. Иако Пантић у неколико
наврата потцртава да је поезија истински темељ културног идентитета, чини се да је она данас понајвише магринализована, комерцијализована и
поклекла пред идеологемским искушењима. Лоша поезија је она која није
чист и интересни говор, она која је оптерећена очекивањима, а којој се свашта и узима и додаје, јасан је Пантић.

Тезом да ћемо боље разумети
епоху у којој живимо уколико будемо
читали оно што савремени песници
пишу Михајло Пантић отпочиње
збирку есеја о српским песницима
Од стиха до стиха. У овој надасве песничкој књизи, низу надахнутих интерпретација издвајају се доминанте
епохе, но не запостављају ни савременици који унапређују израз српског песништва.
Настојећи да објасни природу песничке самосвести, Пантић не посеже
за савременим теоријама тумачења,
већ говори о изузетности песничких
појава које потресају уврежена схватања песничке форме. Сам аутор тако
остаје при уверењу да критика треба и
да забави и да поучи. Интерпретацију
заснива на непосредном и личном сусрету са песмом, не настојећи да читаоца фасцинира својим компетенцијама, већ да га приволи на читање и
разодевање слојева песничког текста.
Од стиха до стиха иде се кроз поезију песника који представљају митопејску реинтерпретацију културе
(Милосав Тешић, Борисав Радовић),
непрестану ревитализацију традиције
(Љубомир Симовић, Рајко Петров Ного, Ђорђо Сладоје), а стиже до оних
који искушавају изражајне моћи језика, неоавангарде и чистог лиризма

(Мирослав Максимовић, Новица Тадић, Владимир Копицл, Дејан Алексић). Између Војислава Илића и Енеса Халиловића Пантић скреће пажњу
и на евидентан раст женске поезије, те
нас са њом упознаје у есејима посвећеним песништву Милене Марковић,
Јелене Ленголд, Снежане Минић.
Као константа модерне поезије издваја се аутореференцијалност, док се
по Пантићевом суду, њеним утемељивачем ваља сматрати Војислав Илић.
Но, не изоставља се ни указивање важности класицистичког наслеђа у
Илићевом песничком опусу.
Модерно време је и упитомило,
ограничило древног homo ludens-a, те
управо зато Пантић истиче значај појаве Душка Радовића, који у српску
поезију враћа дух игре. Играти се значи бити слободан, што је неопходно у
кругу песника града, тачније градских
искушеника, међу којима се налази и
песник у руху обрнутог пророка Новица Тадић. Црнохуморно, гротескно,
преокупираност фатумском људском
несрећом, окоснице су Тадићеве песничке књиге. Књиге, јер Пантић истиче да сви песници истински пишу
само једну књигу.
У епохи владавине популарне културе поезија се не затвара у кулу од
слонове кости, напротив. Издваја се
такозвана певана поезија, средњовековно и романтичарско наслеђе, која
као симболички знак има електричну
гитару, а представника међу песницима који у нотном кључу нашег времена обнављају исконску везу музике и
стихова у Момчилу Бајагића Бајаги.
Као есејиста Михајло Пантић српској књижевној критици оставља драгоцена дела која непосредно осликавају кретање архетипова, слојева који
се из удаљених епоха имплементирају
у савремену стваралачку самосвест.
Проблем књижевне критике и критике културе, напетост субјективног доживљаја судова и укуса који претендују на објективно важење Пантић, читалац и критичар, решава једноставно. Позива се на Михизове речи, те
поручује да је на њему да каже о чему
је која књига и ваља ли штогођ, а нама
препушта све остало. Отуд и ми на себе преузимамо да кажемо да се између новинске критике као лакоатлетске
дисциплине, академске која постаје
ирелевантна и оне из које се само чују
пријатељски гласови усхићења издвајају књиге Стан без адресе и Од стиха

до стиха, као јединство искуства, теоријске утемељености, интуиције и рефлексије. Вама препуштамо веру у
моћ ума и културни напредак човечанства, кроз читање.

Иван Радосављевић

НА РАМЕНИМА
ЖАНРА
Горан Скробоња, Покладе,
Паладин, Београд, 2014.

Не могу да замислим бољи пеницилин за антижанровски књижевни
снобизам, ако га још где има, од нове збирке прича Горана Скробоње,
чији пуни наслов гласи Покладе и
друге приче. Тематски раскошно маштовита, актуелно референтна на
смислен, подстицајан начин, формално чврсто спрегнута и ефикасно
изведена, ова проза премошћује јазове и биће привлачна како омладинској публици жељној узбудљивих авантура, тако и олињалим, блазираним професионалним читаоцима попут потписника овог текста;
како тврдокорним фановима жанра,
тако и припадницима генералне,
рецимо библиотечке публике у чије
руке допадне можда тек случајно,
захваљујући лепим корицама; а такви ће читаоци следећи пут нарочито потражити нову Скробоњину
књигу, или неку од ранијих.
Приповетке окупљене у овој
збирци књижевно стоје чврсто ослоњене на два носећа стуба: један сачињава разрада жанровских поставки фантастике и хорора у контексту
алтернативноисторијских и антиу-

КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.166–168

/61/

топијских конструкција, чиме аутор
овим текстовима обезбеђује посредно, али зато ништа мање чврсто сидриште у читаочевој животној
стварности, а други чини реторичка
перфекција.
Говорећи о оном првом, можемо
за пример узети причу „Марта“, у којој Горан Скробоња атмосферу хорора тка описивањем савремене цивилизације бачене на колена смртоносном епидемијом подивљале супербактерије. Додатну драмску димензију он обезбеђује убацујући у игру елемент љубавне приче чији актери, барем начас, успевају да преживе катаклизму аутодеструкције коју људи, на
крају, у паници сами покрећу, док се
читаоцу на уверљив и очигледан начин намеће завршно цивилизацијско
и морално питање које се тиче човековог делања уопште. Тај завршни
приповедни покрет пресудно је важан, и у Покладама Скробоња га понавља из приче у причу.
Поменимо, као другу илустрацију, причу „Хрид“. У њој наш аутор
ангажује пун арсенал својих омиљених жанровских образаца (алтернативни историјски ток, посткатаклизмичка антиутопија, технолошка
фантастика, путовање кроз време...),
да би причу на крају довео до сингуларне преломне тачке у којој трагички јунак, без своје кривице, долази у ситуацију да мора да донесе
фундаменталан морални суд чије ће
последице у сваком случају да буду
опште и апсолутне, да изабере једно
од два неподношљива и ужасна решења, расуђујући не по личном импулсу и склоностима, већ у координатама свеукупне прошлости и будуће судбине читавог људског рода.
Управо тај приповедни маневар,
то кретање од почетног жанровског
обрасца до завршног дефинисања
проблема који носи општељудску и
свевремену релевантност Горан
Скробоња доследно и ефикасно
примењује из приче у причу (уз један изузетак, о којем ћу мало касније), демонстрирајући на практичан начин то да жанровска литература, не губећи ништа од своје сензуалне привлачности, у рукама
зналца може да представља једнако
делотворно полазиште за књижевно
испитивање непролазних, темељних
проблема људског стања као и „висока“ књижевност.
/62/

Други од поменута два носећа
стуба ове прозе не односи се само
на стилско-језичку дотераност, која
је овде очевидна и упечатљива:
Скробоњин језик је гибак и прецизан, лишен самодопадности и парадирања, функционално оријентисан
на причу, и несумњиво елегантан у
својој уздржаној строгости – али ту
елеганцију читалац ће приметити
тек ако се нарочито загледа у том
смеру, скренувши поглед с екрана
фабулације, што уопште није лако.
Односи се, дакле, такође на елемент распоређивања грађе, где се
сваки жанровски писац среће с особеним техничким проблемом: наиме, потребно је читаоцу предочити
претпоставке на којима почива свет
који настаје приповедањем које
управо траје. С тим проблемом писци нежанровске прозе суочавају се
у много мањој мери, јер се многе
ствари подразумевају: на пример,
то да време тече без могућности
враћања, да радња и ликови припадају људској цивилизацији на планети Земљи, да је граница између живота и смрти пролазна само у једном смеру, и тако даље. Насупрот
томе, писац фантастике и хорора
има слободу (обавезу, потребу) да
диференцијално дефинише произвољан број таквих базичних градивних делова приповедног света. Перципирање тих оригинално устројених градивних делова и начина на
који се склапају у систем управо и
представља једно од особених задовољстава које носи читање фантастике или хорора. Догод се у читаочевој машти тај систем не употпуни,
дочарани свет флуиднији је, отворенији и неодређенији него што би
био његов парњак у нежанровском
књижевном делу. Ту чињеницу Горан Скробоња користи да оствари
нарочито допадљиве ефекте распоређивањем тих диференцијалних
елемената, успоравањем ритма којим читаоца упознаје с њима, а најбоље резултате остварује кад тај ритам усклади с развојем фабуле, тако
да коначни читаочев увид у целовиту природу представљеног фантастичног света коинцидира с врхунцем у фабулативном току, који по
правилу долази на крају приповетке. Одличан пример таквог поступка налазимо у причи „Прекрасна
када сване зора“, коју оклевам да
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назовем најбољом у збирци јер је
квалитет њених саставних делова
веома уједначен, али је мени свакако најдража, можда због особеног
топлог сентимента којим зрачи.
Долазим, на крају, и до изузетка
који сам поменуо: у причи „Пројект: Сунце“ Скробоња чини изузетак, отклањајући од ње сваки покушај домашивања општије релевантности, тематизовања дубоких етичких дилема, па чак и критике савремених културних образаца (какву
налазимо, рецимо, у причи „До последњег“). Уместо тога, ступајући
обема ногама у жанр, без потребе да
се извињава, он исписује урнебесно
забаван акциони вампирски хорор,
пародију наративних конвенција из
Флемингових романа и филмова о
Џејмсу Бонду, коју смешта у алтернативни ток српске историје. Рећи
ћу само оволико, тек да заголицам
оне који Покладе још нису прочитали: у овој верзији, Бонд је заносна,
опасно паметна и сналажљива госпођица Цукић, непревазиђена мајсторица источњачких борилачких
вештина, а њеног шефа, у оригиналу познатог под кодним именом М,
глуми нико други до Драгутин Димитријевић Апис! – па сад ко може,
нек одоли.
Покладе, уверен сам, жанровску
књижевност представљају у њеном
најбољем издању. Горан Скробоња овде користи све њене примамљиве, узбудљиве, разобручено маштовне склопове, успевајући наизглед без напора,
природно и логично да приче усмери
к важним, интелектуално подстицајним питањима (осим недељног матинеа, кад се у кину Скробоња даје вампирски кунг-фу спектакл). Добро написано, у сваком погледу.

Владимир Гвозден

ВРТОГЛАВИЦА
Јован Зивлак, Под облацима:
изабране и нове песме
1979-2014, Адреса,
Нови Сад, 2014.
Под облацима је репрезентативан
избор из поезије Јована Зивлака из
књига објављиваних од 1979. године
до данас, а укључује и нове песме које до сада нису уврштене у посебне

ауторове збирке на српском. Књигу
је сачинио сам песник, поштујући, уз
мања тематски мотивисана изневеравања, хронологију појављивања
својих песничких збирки или ранијих избора из поезије (Троножац,
1979; Чекрк, 1983; Напев, 1989; Зимски извештај, 1989; Чегртуша, 1991;
Обретење, 1993; Острво, 2001; Песме
1979-2005, 2006; О гајдама, 2010).
Опредељења да се изоставе песме објављене у раздобљу од 1969-1979. године, допринело је утиску да читамо
једну јединствену збирку. Стога овај
избор потврђује да је у последњих
тридесет и пет година Зивлакова поезија – иначе добро, чини се и боље
него код нас, прихваћена унутар песничких кругова у Немачкој, Француској и Пољској – кохерентна у језичком, стилском и тематском смислу, односно да постоји одређена врста рефлексивног и језичкoг демона
који повезује његово сазнање света
са особеном песничком реториком.
После читања ове збирке-избора,
читаоцу ће постати јасно да је Зивлакова поезија у једној важној равни
опрезна рефлексија о могућностима
поезије која сече и уједињује, која одговара на нужни изазов савремености
тако што истовремено руши и гради
њене митове. Постоје различите нити
које су започете у збирци Троножац, а
које ће остати непрекинуте деценијама касније: поигравање кулинарским
писмом и метафоризацијом хране,
али и болести као духовне/телесне;
инсистирање на нарочитој поетици
(али и политици и естетици) сићушности унутар друштвеног хоризонта нарцизма и гигантизма; преиспитивање као једини прави гест субјекта, али и песништва; судар знања које претендује на општост и/или уни-

верзалност и сингуларности свакодневице; ресемантизација узвишених
речи и њихово враћање „блату“ егзистенције; језичка и смисаона напетост између баналности доживљаја и
друштвено пожељне и прихватљиве
дубине субјективности. Већ из раних
песама види се „политичка“ опседнутост Зивлака вишком људи и ствари,
али и вишком поезије. Песничка брига о том вишку није било каква брига,
већ се одвија кроз језичке покушаје
да се саздају обриси историјске онтологије која смешта људе унутар одређених категорија, које прати недостатак праве, битне речи у процесу самоописивања.
У Чекрку та тема само добија на
снази. Тама бића је тама језика и основна питања које песник поставља
себи гласи: како говорити? Шта значи истински говорити? Како описати/изразити/дочарати/изумети ситуацију говорника? Криза искуства о
којој је говорио Валтер Бенјамин, а
коју изнова тематизује Агамбен, доводи у питање устаљене представе о
тренутку, времену, вечности и зрелости. Непунолетност хоће да се
представи као пунолетна, искуствена и сазрела и отуда се код Зивлака,
и даље у оквирима сићушности, скитања и тематизацији природе, све
више јављају сложени регистри емоционалности везани за крајности
жестине и припитомљавања. Темељни проблем емоционалног регистра
говора постаје у Зивлаковој поезији
сечиво које продубљује смисао оног
човека који се може именовати као
„скитач“ и „питалац“. У Непаву се
продубљује тема односа кондиционалности и субјективности, који добро сажимају почетни стихови Зимског извештаја („могло је све најзад
бити /другачије и није се све морало
/ овако десити. али сваки / исход је
догађај / а пристанак и одбијање /
две су рукавице пред којима / се врпољимо“). Зивлака све више заокупља тешко питање савремености:
шта је (заиста) догађај? Које искуство се може оценити као битно, као
епохално? У доба неподношљиве лакоће историјског писања, поезија не
може да конкурише брзини прилагођавања језика налозима тренутка.
Њен отпор све више иде у правцу
психомахије.
У Чегртуши се стога поставља питање: ко сам ја? А изузетна песма Зао

гост у форми биографског, али и квази-хагиографског дискурса деконструише идеју живота као целовите и
кохерентне приче која истовремено
не би била лаж и остваривање митске
или нормативне матрице према којој
човек мора, уколико хоће да успе, да
саобрази своју егзистенцију. Све је чешћа и „животињска“ тема, карактеристична за Зивлакову поезију, унутар
које се говори о спрези заједнице и
насиља. Кроз метафоре лова и хајке,
кроз басне без наравоученија, песник
мучење животиња посматра као изворну алегорију пропасти идеала хуманости. Песме из збирке Острво надаље горко-хуморно тематизују односе знања, моћи и насиља, односе између општег и посебног, и између видљивог и невидљивог. Збирка О гајдама проговара о расапу који се настањује између људског потенцијала и
егзистенције. У поезији оживљава погодбени начин, праћен промишљеним набрајањима, игром сећања и
мирном аутоиронијом. Коначно, у
Новим песмама из 2014. године влада
симболичка размена између празнине и чуђења ослоњена на трагање за
песничким језиком који би досегао
варљиву могућност догађаја.
Ритам нагодбе носи Зивлакову поезију. Главна реч ове поезије је реч
да, али не у смислу афирмације већ у
смислу условне свезе. Његова „глаголска“ поезија наглашава прекид писања, она воли понављања, белине,
ритам поменутог да; она садржи
асинтаксичка сечења, стихови су преломљени, нема великих слова, не користи се зарезима, али радо нас опомиње својим тачкама... На делу је
критика говора као пристајања, односно говор о говору као нужна нагодба
са језиком, али и покушај разградње
његове моћи, противљење именовању. Зивлакова песма често постаје нешто што, уз неизбежан ризик (а не уз
лажну сигурност), доноси истовремено губитак и добитак: то је лавиринтски свет дезилузије са двоструким исходом који у кратком тренутку обретења поништава случај. Песнички субјект је истовремено насмејана и
уплакана лутка која зазире од сваке,
па и властите песничке и људске моћи. Ова поезија је политичка, али не
онако како се олако замишља политика – као пука борба за моћ. Она је
политичка зато што покушава да тражи језик који би био слика те борбе,
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али и њена деконструкција. Пред нама је критичка и рефлексивна поезија чија вртоглавост се опире уредним
разврставањима које воли књижевна
критика. (Али она прија филозофима, о чему сведочи и надахнут поговор Драга Прола!) Коначно, потребно
је усудити се и заћи под облаке. Када
то једном учинимо, брзо увиђамо да
Зивлаковом поезијом влада динамички номинализам, што значи да она
лако улази у хоризонт наше жеље,
поткрада наше знање и излаже одлуке које не могу бити коначне, већ делују као провокативне, интимне и
снажне слике наше егзистенцијалне и
вербалне свезаности.

Жарко Миленковић

МОРА ДА ЈЕ
НЕКО УМРО
Радмила Лазић, Црна књига,
НБ „Стефан Првовенчани“,
Краљево, 2014.

Последња песничка књига Радмиле Лазић, једне од најбољих савремених српских песникиња, представља преокрет и заокрет у односу
на претходне њене књиге. Иако смо
сви са појавом ове књиге, упечатљивог наслова Црна књига, били уверени да ће Радмила Лазић, још једном
проговорити о савременим питањима, о жени као неједнаком и потлаченом члану нашега друштва, ова
књига ипак говори о неким другим
стварима, о личним стварима песникиње и уједно потпуно универзалним стварима човека.
Залазећи у године, Лазићева по/64/

стаје свесна неких других (рекло би
се важнијих) питања као што су старост, нестајање, слабљење, самоћа,
отуђеност, смрт. Зато су песме из ове
књиге, посвећене управо овим темама, а мало мање оним које говоре о
положају жене и о друштву нашега
времена. Оправдавајући злослутни
наслов књиге, песникиња нам је дала
књигу горке садржине, једну сасвим
песимистичку књигу, коју је произвело песникињино незадовољство
друштвом око себе и незадовољство
самом собом. У овој књизи уочавамо
заокрет у мотивима, осећа се некакво мистичко и метафизичко присуство, загледаност са друге стране
овога света. Преиспитивање себе, донекле свођење рачуна са собом. Више то нису песме из којих избија живост и нада да се нешто може променити, основно осећање је трагично,
јунакиња Лазићкиних песама, сама
песникиња, осећа да је сваки дах живота продужавање неизбежног краја,
о чему говоре завршни стихови песме која отвара ову књигу:
Пијем кукутин сок
Из дана у дан,
На цевчицу.
(„Из самице“)
Окретање ка себи, потрага за бићем у себи, води до неизбежног отуђења од света, којем се сваким даном све мање и мање припада, а
што даље води ка тражењу оправдања за човеков живот на земљи у оквиру очекивања неког другог, лепшег живота. Вечног.
Доле је град
Надјачавао сопствену рику.
Ја сам и даље гледала
И гледала горе.
(„Древни говор“)
Овај живот постаје сваким даном
све тежи и тежи песникињи, свет све
даљи и даљи, неразумевање све веће
и веће, самоћа све дубља и поразнија. Такав живот песникињи постаје
све тежи и све болнији, у коме сваки дан представља одбројавање до
коначног краја, који се наслућује,
неретко прижељкује и призива:
Дођи ноћи,
Дођи велика птицо.
Склопи своја црна крила
нада мном.
Твоја мелем крила.
(„Дођи ноћи“)
Свођење рачуна са собом и са Богом, кога песникиња, поштујући Ње-
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гову заповест ретко, тачније свега
два-три пута у целој збирци именује, постаје основни мотив читаве Црне књиге, претварајући монолог песникиње са самом собом у дијалог
са Богом и изгубљеним драгим. Потрага за собом у другим људима није
успела, отуђење постаје неиздрживо
и иницира припрему за пут. Стога су
река, чамац, путовање, пловидба,
друга обала с једне и нико, ништа,
нигде, очај са друге стране постале
кључне речи ове збирке. Вода има
иницијациску улогу, а река је не случајно често коришћен мотив, спирање греха и досадашњег живота те
чистота душе која прелази на другу
обалу означава један нови и другачији почетак – „Друго јутро“ како
гласи последњи стих песме „Бити“.
Карактеристика ове збирке се огледа и у следећем, о неопходности
мушког принципа женском принципу те неостваривости женског без
мушког принципа, песникиња која у
ранијим збиркама пева о мушком
као о тиранском, силеџијском, мушком као јарму који је требало скинути с леђа, у овој књизи постаје неопходно, те сада пише:
Самохрана сам жена.
Гурам колица с угљем
Сваки дан
Товаре на њих без пардона
сви од реда.
(„Самохрана“)
што је сасвим неочекивани преокрет, ка мишљењу да је жени место
поред мушкараца и место мушкарца поред жене.
Оно што се није променило
у Лазићкином певању, јесте однос
према друштвеном стању, моралу,
људима, ту је све остало исто, на мртвој тачки. „Очајни псалам“ ни мало
није песма којој је за циљ десакрализација сакралног, играње са канонским формама, већ је „Очајни псалам“ права очајна песма, ламент над
друштвеним приликама у земљи:
Из очаја децу правимо
У очају давимо –
Очајем кљукајући
Очајничиће наше
Да продуже род наш очајни
Име наше очајно да проносе
Очајну децу рађајући
А она још очајнију
Итд.
Свет је схваћен као кавез из кога
је немогуће побећи без позива одо-

зго - без позива Бога, зато песникиња моли „Маестра“ који диригује
над светом да јој спусти лестве да
из себе, али и из овога света изађе:
„Сад спусти лестве / Да се уз њих из
себе успињем. / Извуци ме из овог
кавеза.“ („Из кавеза“). Тело је оквир из кога душа жели да се ослободи, живот је кавез из кога жели
да се изађе, очајни свет је огромни
кавез у ком је човек присиљен да
борави.
Подељена у четири циклуса: „Из
самице“, „Древни говор“, „На рушевинама“ и „Реквијем“, Црна књига Радмиле Лазић представља заокрет, потпуно мењање поетике њеног певања ка
оним стварима које муче човека/жену
у зрелим годинама, када је мисао о
смрти важнија од мисли о животу. Када се схвати да је живот само фетусно
стање пред прави вечни живот, за који
се не зна са сигурношћу да постоји,
али се прижељкује и наслућује. Продирући у суштину бића, самоће, разголићености, старости, трагањем за „врлим новим светом“ Радмила Лазић се
својом Црном књигом уписује у сам
врх српског песништва XXI века, века
„ћутања и самоће“.

Вања Радаковић

ЦИКЛИЧНА
МУДРОСТ
Милош Петковић, Кућа
четири ветра, Народна
библиотека „Стефан
Првовенчани“, Краљево, 2014.

Да ли се оно што данас читамо
као поезију може заиста назвати поезијом? Да ли је она изгубила свој

есенцијалистички модус и искључиво се промишља и настаје у складу са
окружењем у којем се налази? Какво
је то окружење? Колико то окружење
утиче на саму поезију, на њен облик
и садржину? Како се поезија данас
односи према традицији? Која је поетска парадигма најрепрезентативнија за савремену поезију? Шта је
уопште савремено и ново у поезији?
Да ли и данас постоји (нео)авангардна поезија? Да ли је поезија у овом
времену уопште могућа? Ово не морају бити само питања, уједно то могу бити и одговори.
Мноштво младих песника и песникиња активно узима улогу у
стварању књижевног живота Србије.
Један од њих је и Милош Петковић.
Он уједно креира и решава актуелне дилеме савременог песништва;
дефинише и редефинише песничку
традицију, води дијалог са претходним генерацијама песника и креира
сопствену поетику, поставља нову
меру уметничке организације.
Данас је готово и немогуће пронаћи два слична песника, или два
песника који су инспирисани сличним поетским моделом. Поетике су
данас појединачне, приватне, интимистичке. Ако бисмо и рекли да се
Петковићева нова књига поезије реципрочно огледа у поетици авангаре, морали бисмо имати у виду да
не постоји идеално дефинисана
авангарда, омеђена временским оквирима – она је увек и у сваком времену универзална негација класичне (утврђене) основе.
На самом почетку Петковићеве
нове књиге Кућа четири ветра стоји
„Лаж“. Стоји Растко Петровић као
Алфа и Омега концепта српске авангарде. Он се овде управо и налази
као смерница ка манифестацији радикалних ломова у сфери књижевног и уметничког стваралаштва; као
показатељ стилске маркантности
текста који следи. Подељен у седам
целина, са 43 појединачне песме/секвенце, текст књиге Кућа четири ветра доима се као уређена целина.
Међутим, ова поезија се може читати као низ самосталних целина, повезаних укрштањима – унутар самог
текста, али и као значењски поливалентан текст закључан у интертекстуалне, интеркултуралне утицаје. У
различитим слојевима текста могуће је уочити синтагме које прераста-

ју у метафоре и симболе, могуће је
пратити и ритмичко-мелодијске
конструкције које постају самодовољни преносиоци значења.
У поетској структури текста Куће
четири ветра уочљива је пракса негирања класичног стиха, прозаизација и фрагментарност. Језички експеримент је спроведен на више равни,
и на синтаксичкој и на морфолошкој: занат: приљежност:одмереност: ткачница: прељуба: узвик: одскок: тачка: мит: нада: чујност: некрштени: свет: провера: посед: мртва
тачка: занос: вера: налет: кост: жудња: ... (из песме „Мед на асфалту“).
Попут ноктурна, ова песма добија
медитативни карактер. Као и у другим песмама, мешају се различита
медијска искуства и гради се својеврсни антипоетски колаж и синтетичка
књига која језик третира само као
потенцијал представљања поетских
импулса. Начело подражавања замењено је начелом пуне оригиналности, спонтаности, експеримента, импровизације; карактеристична је непрепознатљивост одређеног стила;
редукована је разлика између комуникативне и песничке употребе језика. Уочљив је концепцијски приступ
кадрирању, а кадрирање тј. монтажа
као песнички поступак настало је
управо у авангарди и то по угледу на
великог уметника авангардног филма, Ејзенштајна. Отуда и захтев за
укидањем традиционалног начина
писања, што подразумева и лексику
и синтаксу и интерпункцију. Црњански је писао да није „стих оно што
песму чини песмом“ и да „пишемо
слободним стихом, јер је то последица наших садржаја“. Прецизно жанровско одређење Куће четири ветра
може измаћи читаоцу, али то не
умањује интересовање за садржајни
ниво ове књиге. Књига Милоша Петковића не привлачи само својом
формалном дистинкцијом, већ и
својим садржајем, јер је са том књигом могуће остварити богат критичарско-поетски дијалог.
Оно што нам је овом књигом можда поручено је да ако уметник жели да спозна свет, мора прво да спозна себе. Ако спроведеш замисао „да
говорећи о себи ћутиш у себи... прекасно ће бити да будеш оно што јеси.“
Отуда се намеће и питање – ко је
субјекат ове књиге, ко изговара
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текст, о коме се пише? Коме? Где је
идентитет текста? Могуће је наслутити да идентитет тј. субјекат текста
пре егзистира у тексту самом, између корица књиге, него што је то чулни ентитет који се преноси у текст.
Прва секвенца првог циклуса и почиње апострофом непознатом субјекту. „размисли, нешто је увек исто у твојим покретима. Промисли...“ Мисаоност, духовност, мудрост можда су три кључне теме ове
збирке. У овој књизи доста је тога
статично, у стању мировања, сведено „присуство, одвојеност, размаженост или довољно дуга будност“.
Старост тела која нужно доноси и
смрт је за песника „најава година
владавине“. Владавина (чега?) након смрти тела. Затим следи неколико инверзних наслова. „Огромност, њена“; „Књига, њена“; Она из
наслова ових секвенци прожима целу збирку. Она из наслова може бити Sophia, Мудрост сама, усамљена,
чији глас у песнику шапуће. Она која каже „ћутаћу у крилу песниковом...“ Још неколико апострофа налазимо даље у аутореференцијалним деловима текста: „оно што желиш у песми пронаћи, устук је пред
собом...“ А Свако од нас „неће видети више од онога што треба“. Како
песник верује „слика не садржи довољно детаља“. Недовољно је ослонити се на чуло вида, већ се мора
укључити и оно унутрашње чуло
перцепције, оно које дели Ја од Другог.
Песнички свет ове књиге је донекле просторно омеђен у кружницу,
зупчаник, точак, у циклично протицање времена, у „трен, пре или касније, трен“, „кревет је окружен
птицама“ у „Химни свакодневице“.
Али у том свету песничке свакодневице, парадоксално, кретња може
бити фиктивно појачана, у тежњи да
се лирика стопи са свеопштим, да се
превладају границе, да се открије
невидљиво, да се спозна кретња као
последица различитих потенцијала,
да се осети и дохвати управо Ветар.
Стога, ова збирка и носи назив Кућа
четири ветра. Она заокружује тежње, чува унутар себе могуће, недоречено, јер сваки стих овде неизговорен остаће да лебди као потенцијално остварив. Негде. У неком другом поетском свету. Јер лирика је
кретање.
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Милуника Митровић

СВЕ ДУБЉЕ
МЛАД, У
МЕЂУВРЕМЕНУ
Никола Живановић, Carmina
Galli, Народна библиотека
„Стефан Првовенчани“,
Краљево, 2014.

Линије основних преокупација
нове песничке збирке Николе Живановића Carmina Galli разлистава се у
више тематско-мотивских блокова,
мада без формално посебних циклуса, остајући стално на трагу поимања
и доживљаја суштине духовне стварности, измештене ван наноса пуке
реалности времена и места. Тако,
права локација песничког ја обитава
осцилирајући негде између, у процепу безнађа и тегобе. Искоса и ван
света, урања дубоко унутра: Стешњен
у процепу/ Између живота и смрти/
Проводим дане (песма „Последњи“).
Песнички субјект је тако у стању
егзистенцијалне напетости, без трајног упоришта, без заштите, и отуд тај
плес духа по опасној ивици смисла и
бесмисла, живота и смрти, љубави и
мржње, лепоте и свакидашње баналности, екстазе и очајања од тренутка
до тренутка се претапа једно у друго.
Заправо, све то о чему пева промишљајући, интензивно и проживљава,
испитујући коб временске релације
младост - старост више него оно између, где би у ствари требало живети и као биће се остваривати остваривати сад и овде. А то за песника
превасходно, значи одуховљеност
преселити у реч, у уметност која слу-
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жи као путоказ лепоти и љубави, пошто се зна да: Свет као духовна творевина/може постојати само у духу.
И зато је у својим ванредно упечатљивим песмама („Младост“, „Линија сенке“, „Ода мојој баби“, „Последњи“, „Витановачка“, „Песник и музе“
и др.), Живановић на страни старости, мада тој животној доби сам још
ни изблиза не припада. Видећи у неминовности свеопште пролазности
младост као слепу и нему животињу,
не као повлашћеност човекове егзистенције, већ апсурдни губитак њених чари које не дају никакву утеху
ни награду, да би потом закључио
похвалом старости: Стар човек је
/Круна цивилизације. Парадоксално
општој оцени, да је старост пад у самост пред лицем смрти, испад из космичког кружења у самопосматрање
неповратно проживљеног живота,
песник управо из свога властитог искустава залазеће младости, стоји на
прагу размеђа линије крајњих тачки.
И са тог духовног пропланка, сагледава даље и дубље суштинске фазе
временског и сваког другог протицања, остварујући прецизну слику једне луцидне поетске рефлексије:
Младост је само фаза,
Претпоставка старости,
Њена скица, костур,
План пред којим архитекта
Стоји замишљен.
(„Последњи“)
Ако старости заиста припада оштрина логике неумитног краја, док у
пометњи и осами сакривеног унутрашњег света сабира рекапитулирајући
пређено градиво и искуство живота
ником више потребно, младост је тек
скица једне сличне пометње у заносу
ероса пред долазећим. Резултат старења за узврат једино добија духовни
ореол, круну пресвучену позлатом
мученика у заумном цивилизацијском коду. Зато песничком ја које је
у дијалогу са својим будућим ја, преостаје да иронизира благо и елегантно, као у песми „Витановачка“: Младост није здрава у твојим годинама./
То је знак слабости, лењост духа, да
кажем. У поенти на крају, следи усрдна и мудра препорука: Труди се да
стариш безрезервно и просто/ Док од
младости не остане ни трага.
Међутим, без ироније песник у сасвим другачијем тону, са нежном сетом и љубављу саплео песму „Ода мо-

јој баби“. Кад драга, уснула старица
плаче, то из ње некадашња девојчица:
Прекривши лице дечијим рукама, од
смрти се брани. Крхка немоћ девојчице и старице, потресно се здружују у
истом бићу затварајући животни круг,
чиме је дискретно наглашен песников
однос самилости према беспомоћности људског бића неовисно од старосних фаза. Бића баченог у свет које
дрхти као трска на ветру пред победничком косом смрти без одбране од
оног што све прождире и поништава.
Опорије интонирану иронију својих стихова, Живановић као да више
користи онда када се обраћа себи самом и младости у времену садашњем. Нестрпљиво и готово резигнирано пожурујући младост као непожељног госта да што пре неповратно
оде. И да као телесност сагори, односећи и њега заувек из те испразне мељаве и муља свакидашњице у неке
мирније воде чисте духовности ближе телесном ушћу и згаснућу, ишчитавамо у песми „Младост“. Ова песма, испевана по мотиву Хелдерлинове песме „Вечерња фантазија“, овде се проблематизује на нешто другачији начин, јер нема и неће ипак бити те луке обећаног мира:
Где су те старачке боре, кад ће
те седе власи?
На празно мељу кутњаци година,
на празно
Секутићи сати.
Осећање егзистенцијалне празнине, расутости и подвојености бића, чини се, рађа тај порив за извесном деструкцијом и разарањем као
одбраном, и опонирање свему плотском и материјалном као приземном и пролазном наспрам духовног.
Али да то жуђено испуњење бића,
не долази потпуно ни подавањем
љубави и дионизијском ужитку живота, потврђују на много начина
бројне љубавне песме ове збирке,
које су мање више и њен стожер, и
жила куцавица. Будући да су веома
сложене, оне свакако заслужују темељан приступ и посебно књижевно-теоријско разматрање. Овде ћемо се унеколико дотаћи само неких
песама. Карактеристична је песма
„Дионисове кости“, која се везује и
за египатски пандан Озириса, чије
кости Изида скупља како би га поново саставила и оживела, нешто
налик жени кад скупља веш за својим неуредним мушкарцем. Језички

згуснута, ова слика је парабола руине и безнађа, језе пред згаснућем
узалудне вере у телесне сокове и
трајност животне радости: Нигде његовог тела. Ниједног комада меса. Ето
како изгледа ноћ без светла и живот
без смисла, сведен само на откуцаје
срца попут ружног и кужног сна, како ће песник ефектно завршити
кратку, фантазмагоричну и загонетну песму „Ноћ“: Ето, тако изгледа
живот/Без нас.
У песми „Велика Алба“, можда је
остављен и највидљивији аутопоетички кључ за ову поезију и уопште
песниково поимање (не)могућности
говора о љубави: Укус вишње, путовање у Египат, лудост пијанства/
имају више шансе да дочарају живот/ него што то може једна обична
љубав. Наредни стихови даље нијансирају расположење дискретне сете
сећања на оно време протраћено
без праве љубави и актуелне екстазе, која телесност уздиже до сакралног: Твоја леђа, ноге, осећам твој дах
по својој кожи,/ и питам се шта је
оно/ Што сам некада звао животом.
У истој песми, о оним божански надахнутим љубавним тренуцима, испеван је можда и најљубавнији стих
ове песничке књиге: Био сам снег на
коме твоје тело оставља анђеле.
Својим „Априлским сличицама“,
дужој фрагментарној песми, на свој
начин песник гради нову апотеозу
таквим повлашћеним љубавним сусретима, такође минулим, од којих
је остао утон у безнађе са нешто црног труња под ноктима, као плотски
траг вољења и бића вољеног: Кожу
твоју,/ Крв твоју / Ту сам је оставио
да сатруне.
Песник је у сталној несмирености и потрази за суштинским одговорима на вечну упитаност о томе
шта је љубав а шта лепота, и чему
уопште знање и људско ускуство?
Ова и друга питања посредно, а
каткад и експлицитно постављају
песме Николе Живановића, као у
поеми „Каже не познаје ме“: Зна ли
лепота шта то љубав на њој бојажљиво налази/ Или је лепота тек
лепота, кад је од ње чиста,/ Као огледало бистра, / Када кроз њу, без
муке, љубав сама себи прилази? У
жудњи за спознајом и препознавањем, пре свега, властите целовитости, оним правим и блиским лицем свога идентитета које негде

постоји, али се расплињава и дроби у некој спиритуалној магми, помешано са реалношћу увек измичућом: А лице остаје цело,/ Тамо на
крају/ врло дуге улице.(„Лице“) Мало тога преостаје човеку у овој и
овакво отуђено чилећој „реалности“ у осаму - Одлазиш у све где ништа није стварно, / нити ту можеш ишта донети што ти значи
(„Стварност, прва варијација“)?
Можда нешто шкртих речи, које
почаствују неподношљивост одсуства чисте љубави и лепоте, или само распетост између „пакла без тебе“ и „пакла са тобом“, кад још једино је подношљива/ ова неизвесност твога долажења и одлажења/
Овај живот. (Тридесет и једна реч
о љубави“). Наизглед парадоксално, али у временима свакојаких
апсурда и злости, најблискији постају они страни нам људи, који
сваки дан пролазе крај нас и са којим се добро разумемо ћутњом
баш зато: Са много веће раздаљине/
него што се препознају/ Пријатељи,
љубавници, Родитељи и деца, како
се каже у песми „Странци“.
Споне међу песмама окупљеним под насловом ове књиге, мада
често невидљиве, понекад у оштрим контрастима тема и расположења као и различитим поетичкостилским решењима, указују ипак
на структуру која претендује на целину, додуше, лабаву. У сваком
случају, чини се, да је песник Никола Живановић својом трећом песничком збирком наглашеније него
у претходној Астапово, показао
спремност да на специфичан, свој
начин проговара стиховима о ономе што боли, што је лично, трауматично затамњено и мучно, до краја
неисказиво. У исти мах, измичуће
и блиско, одвајкад људски универзално.
Јер, оно што рањава зар и не лечи, подиже дух поезије из летаргије
додавањем новог озона и изазова, да
би речју било вишезначније и истинитије обухваћено. На радост духу,
такав чујни вапај за смислом и
ослобођењем од материјалних
условности заслужује да буде изнова артикулисан посвећеничким певањем и мишљењем. Покушај и те
како вредан читања, уверавају бројне песме међу корицама књиге Carmina Galli.
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Драган Лакићевић

ЕРОТИКА И
ПОЕЗИЈА
Слађана Илић, Женски у сто
техника, Дерета, Београд, 2014.

Пролошким песничким уводом
започиње своју цикличну прозу – низ
приповедака Женски у сто техника
Слађана Илић. Наслов те уводне поетске прозе „Док се све не истопи“
садржи аутопоетичку нијансу, као
продужетак поетичко-пародијског
наслова „Женски у сто техника“. Пародирана синтагма „у 100 лекција“,
преузет из уџбеника и приручника,
примењен је у иронијској функцији:
овде су лекције замењене техникама,
значи поступцима, али и значењима.
А прозни или поетски глагол „истопити“ у овом наслову има теоријско
значење „топљења смисла“ једне или
свих приповедака.
Сто техника означава неограничени низ поступака – уметничкоприповедачких, али и целина-слика
– прозних. Те целине су приче, приповетке, са ефектима лирским и
драмским у исти мах. Све то благо
сенчи специфична иронија – значења и „техника“.
Из прича Слађане Илић обично
изостаје класични наратор. Он је сувише ироничан да би био класичан
и у причама у трећем лицу. Кад
„приповеда“ сами јунак, он је већ
својим приповедањем одређен и
својом синтаксом „описан“, а садржајем приче обележен.
Ти садржаји чине приче-одломке
једног сензибилитета, као дела живота и једног или стотину јунака. Јуна/68/

ци су обично жене. Сензибилитети
Слађаниних наратора обликују низ
прича које су поређане као целине
исте студије, истог љубавног филма, а
љубавни филм има више различитих
мотива и заједничких именитеља.
Различити мотиви су пре свега љубавни, партнерски, а заједнички именитељ им је, исто, љубав. Различите су
и „технике“ испољавања, израза, третмана љубави; заједнички су елементи
приповедног поступка: сценска организација приче, дијалози са документарном или визуелном позадином.
Заједнички именитељ била би и
лирска мисаоност младе жене-наратора, која приповеда лако и природно, а
закључује једва приметно – филозофски-иронично, са нијансама емпиријске пародије: „Човек увек мора нешто
да изгуби… да би нешто добио“ („Песма коју обоје волимо“). Тај елемент
лика стабилизује причу, да не лепрша
као поезија која је љубавни део приче.
Усред приче „Партија баскета“, тачно
између два доживљаја (две приповедне сцене-целине) наратор казује самоодређење којем (као заједничком именитељу) тежи укупна проза Слађане
Илић: „Одједном сам постала безбрижна и лака…“ Над нараторовом емотивном иронијом лебди класични стих
Црњанског: „Сад смо безбрижни, лаки,
нежни…“ Нежност се подразумева –
она је потка приче, мада нежност не
помиње млада жена-наратор, али се
нежност осећа на свакој страници и у
свакој причи. И та нежност јавља се „у
сто техника“, видова и израза.
Мистерија љубави и њени појавни облици имају стотину својих значења и израза – и на њих се односи
„сто техника“. Слађана Илић бира
оне тајновитије, суптилније видове,
изразе и феномене љубави. Љубав
није само између њих двоје – писца
ове књиге занима више наличје љубави – свесно и несвесно: „посебност тренутка који је управо прошао“ („Песма коју обоје волимо“).
Приче пред нама су мале студије
љубави, при чему свака има неки други феномен. У „Завету“, рецимо, љубав
и стварање – љубав и језик: „Потребна
је друга реч, нежна, она због које се
још више то нежно створење воли. Како је може волети ако је тако види?“
То „видети“ такође се испољава у
више техника, видова. И заједнички
именитељ им је „женски“. Жена се
„види“ – у сто техника“ – личним
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огледањем у другима, огледањем других у њој, сазнањем које је, опет, лирско-рефлексивно: „Уколико недостају
наушнице, жена је разоткривена! Ако
није ставила наушнице, значи да није
задовољна собом, животом…“ („Из
канцеларијског чистилишта“). Свету
прозе припада и мисао: „Мушкарци
воле бескрајну женску безбрижност.“
Студија жене, међутим, слути неку дубљу позадину не само ове мисли, него
и уопште феномен привлачности, као
дела односа међу половима. Ту неухватљиву материју садржи подтекст
приче о Еми и Марини, али и других
прича Слађане Илић.
Аутопоетичка прича, или прича
о причи, мало је ремек-дело у књизи пред читаоцем. Има наслов „Сви
наши рођаци“. Тематски, представља излет из циклуса љубавних мотива. У причи о књизи јавља се хемингвејевска ратна прича: бомбардовање цивилног воза у Грделичкој
клисури 1999. године. Ратни злочин
учинио је сапутнике, преживеле и
страдале – књижевним рођацима.
Причу казује главни јунак, објашњавајући како је изгубио књигу из
библиотеке. Службеница библиотеке, у ствари писац, заузврат добија
причу његовог живота и пита се да
ли та лична прича може бити општа:
„Кад би се његова прича нашла на
полицама библиотека, да ли би имала читаоца? Да ли би их имала кроз
десет година? А кроз двадесет? До
када? Докле сеже наше памћење – и
у прошлост и у будућност?“ То би се
питање могло поставити и за све
приче и књиге – за ову књигу и за
остале књиге. На то питање одговара
само питање, прича у причи. Моралност и књижевност не могу се раздвојити ни у најмoдернијој причи.
Слађана Илић радо приповеда о
путовањима међуградским аутобусом. На тим путовањима јављају се
необични дијалози. У декору дијалога увек је поетска атмосфера:
„Народњаци су трештали. Трештали
су народњаци. Народњаци су трештали“ („На обалама страха“).
Овим понављањима иронично је дочарарана психосоцијална атмосфера путовања и стања духа.
Ефектне реплике и дијалози, у
причи „Бријање“ замењују изјаве испитаника који одговарају на (ироничну) анкету о садржају женске торбе.
Садржају женске торбе одговара са-

држај појмова, схватања и асоцијација испитаника, односно људи уопште.
Приче Слађане Илић су игре: и
анкета о бријању и испитивање реаговања на поломљени дисплеј мобилног телефона („Додирне тачке“), и
љубавна „Игра“ која почиње исказом:
„Игра је имала своју логику, живот и
смрт“. То би се могло рећи и за причу, сваку, поготово за причу „Игра“.
Својеврсну игру представља и приповедачко-имагинативно истраживање под насловом „Јутарњи секс“. Потрага за елементима љубави одвија се
у испитивању специфичног начина
живота, односа и карактера службеника у модерном пословном свету. Ова
прича као да се продужава у психосексуалну проблематику главне јунакиње
Маце Аксентијевић на факултету.
Приповедачким играма и вештинама, уз помоћ ироније и језичких
бравура, остварена је најсмелија и
најуспелија приповетка Слађане
Илић, „Маца на факултету“. У напоредном сликању јунакиње Маце и
њене „двојнице“ – „маце“, опсесивне
супституције бића жене, духовито је
разигран један модерни књижевни
лик и друштвени тип, препун хуморно-трагичне психологије и душе, духовите сатире грађанског морала у
исти мах. Храбро и слободно, али пре
свега приповедачки вешто, Слађана
Илић креира своју ревију женских
ликова савременог доба. У њима се,
на посебан начин, огледају мушки.
Приче Слађане Илић налазе се на
прелазу из еротике у поезију. Поезија удаљава еротску прозу од порнографије, а еротика поезију боји иронијом и усложава свет прозе и поступак овог јединственог рукописа.

Бранислав Живановић

ГРАМАТИКА
ПРИСНОСТИ ИЛИ
НЕДОЂИЈА ПОД
ПОТПЕТИЦАМА
Надија Реброња, Фламенко
утопија, НБ „Стефан
Првовенчани“, Краљево, 2014.
Фламенко утопија, друга песничка књига новопазарске песникиње
Надије Реброње (1982), грађена на

фону претходне збирке, Плес морима
(2008), носилац је тридесет седам песама исписаних у кратком даху, сведног, минималистичког израза, асоцијативно-симболистичких капацитета,
где идеја заснована на сижеу сусрета
гради слику на нивоу симбола. Слично претходној песничкој збирци, насловна синтагма представља парадоксалну конструкцију, док се спој конкретног и апстрактног очитава како
на плану наслова, тако и на плану садржаја – у тематском и мотивацијском општењу кроз метафору плеса
као арткулације невербалног говора
препознатом у фламенку – симболу
сублимирања, синкретизму и синестезијском процесуирању који преко
претпостављене хармоније тежи за
обухватношћу простора и обликотворности света. У једноделној композицији збирке, одсуству интерпункције и хијерархије слова наслућује се
жуђена нивелишућа свеобухватност
која, попут флеменка, брише границе, географске, верске и културолошке. Надија настоји да изједначи поезију и путовање путописном основом:
простор и сусрет, док се време детектује кроз просеве прошлости у непосредној садашњости, стављањем и
препознавањем свога Ја, свога тела, у
позицијaмa и перспективе другог и
другости. У Фламенко утопији Надије Реброње читамо напор да се сведочи о себи и свету кроз говор другог.
Иако сам наслов збирке најпре
асоцира на плес, фламенко се испољава као утопизам, фигура којом би
се превазишло свеопште и свеприсутно Зло, бодријаровски означено великим словом, тематизовано модерном
историјом и скорашњим историјским
турбуленцијама и сведочанствима везаним за, овде теамтизован, Аушвиц

(„ирена, када је подсетила пољску“),
распад Југославије („есма, оскару,
пријатељу“) или Шпански грађански
рат, у ком је, како у пар песама евоцира песникиња („хишам, фармацеут, у дворишту маурске куће“ и „девојка којасе зове итсасо, што на баскијском значи море“), страдао један
од највећих шпанских песника, Фредерико Гарсија Лорка. Овакав приступ не треба да чуди уколико узмемо
у обзир историјски подтекст Надијине песничке збирке као резултату њеног стипендијског боравка у Гранади
(источног дела полуострва кастиљанске покрајине), препознате ако тачке
укршатаја Истока и Запада. Занесеност Шпанијом, њеном историјом,
градовима и људима, а нарочито Гранадом, није, како бисмо на прву лопту препознали, у озвучености света,
што дакако поред плеса поезија чини
и открива, већ у ономе што Гранада
представља са становишта историјско-културолошких чињеница, а што
за темељније разумевање и тумачење
Фламенко утопије изискује историјски увид o Уједињењу Шпаније.
За Надију Реброњу фламенко
представља врсту медијума, превођења, спајања и сублимације; микрокосмос и сабиралиште суштина („плешем / ципелама освајам земљу / на
том месту / градим утопију“, песма:
„патрисија, фламенко плесачица“). У
фламенку се препознају утицаји, најпре, арапске музике и оријенталног
музичког система заснованог на полутоновима, потом јеврејске сефардске музике, али и католичке средњовековне музике, коме су роми дали
крајњи допринос индијским фолклорним мелосом – као последњи
чувари ове музике. Посреди је снажан, сугестиван диктат ауторке која
асоцијативним и симболичким посредовањем поставља себе и свој однос према животу и стварности, док
елементи музике синегдохски искрсавају кроз слике инструмената и
потпетица – као лајтмотиву збирке.
Мото збирке који гласи: „ја не пишем песме / само слушам људе / и градове“ истиче расткопетровићевску
тенденцију да су људи, њихов говор и
градови наша другост, а ауторка само
селективни медиј и катализатор. Емпатијом се та другост/разлика, кроз
плуралистички, полифонични и дисперзивни потенцијал, савладава и
преводи. Стога не чуди што је управо
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топос огледала уз топос потпетица
доминанта Надијине збирке. Лакановски „стадијум огледала“ схвата се
у свом основном виду као поистовећивање, тј. као „преображај који се
збива у субјекту кад усваја слику“
(Лакан). Огледало овде није пуки
трансмитер, предмет репродуковања
појавног и видљивог, нити је пуки
објекат у коме се открива другост и
идентитет, него носилац распореда
инвертиране рефлексије, супротности, негативитета дубљег значења,
imago (Лакан) унутрашњег, разоткривач соптва, такорећи, онога иза огледала. Истинска идентификација је,
како истиче песникиња, у огледању у
другом субјекту преко налажења емпатије. Огледање у објекту, површи
стакла или воде, није рефлексија која
води ка него против огледаног субјекта. Овим огледању у другом превазилази се и оно што Башлар назива
Нарцисовим комплексом (видети, на
пример, песму: „нина, вајарка“ и „надија, мароканка од које сам купила
кастањете“ и „кит, програмер“).
Па ипак, највећа вредност збирке
– поред историјског контекста као
подтекста и стожера збирке – њена је
највећа слабост. Читајући само наслове песама, запажамо читав регистар имена, професија, па и топонима (пример: „фредерик, уметник фотограф, гранади“, „хишам, фармацеут, у дворишту маурске куће“, „соломон о фатими коју је срео у реалеху“,
„нина, вајарка“, „филип, ди-џеј“,
„кит, програмер“). Неискоришћеност
потенцијала дисперзивности лирског
гласа очитава се управо на плану говора другог (и од другог ка његовом
другом, које тада, у умножавању перспективе, постаје трећи, у противстављању према лирском Ја: пример:
„шта је карим говорио ирис“, „клара,
оскару, пијанисти“, „соломон о фатими, коју је срео у реалеху“, „есма, оскару, пријатељу“, „сониа, кариму,
пријатељу“), када говор, у многим песмама збирке, не користи снагу жаргона (пример, песма: „асто, на кечуа
језику“), професије, класе или расе
како би ауторитативно опонашао говор, речју, испољио идентитет на
којем толико инсистира песникиња и
кроз који се оглашава лирско Ја. Тешко је поверивати да сваки субјект
испољава способност поетског говора
у својим исказима. Посреди је, дакле,
песничко обликовање. Уз то, за при/70/

стојно превођење добро познавање
(извесног) језикâ и изналажење еквивалената у матерњем, и обрнуто, је
императив. Лирско Ја, у овом случају, осим у промени рода тј. граматичког лица, није неко други, већ у и кроз
неког другог. Та некохерентност је
видљива у конзистентности и кохерентности говора и уједначености:
песама, тона, лексике и синтаксе
лирског гласа из кога се оглашава непреображено лирско Ја – које под самонаметнутим захтевима полифоније збирке не може да буде/остане кохерентно и хомогено. Краће речено,
у неискоришћеном дискурсном потенцијалу и капацитету збирка губи
на снази. Уместо да доследно свом
моту представља стенограм људи и
градова, професија и места из којих
се оглашава емпатични лирски субјект као својеврсни кохезивни елемент фламенка, знатан део песама
збирке су тек пуки операти језика,
каталог имена и професија лишених
идентитета који на плану језика не
доносе много. Многи такозвани
идентитети остају неиспољени,
шкољке говора, објекти, плохи медијатори кроз које допире песма често
сведена на објективизирана, документована и исповедна сведочанстава лирског гласа или његову медитативну рефлексију која не образује
идентитет и не изражава персоналност. Када би глагол из мота („ја не
пишем песме / само слушам људе / и
градове“): слушам – који повлачи са
собом говор, дакле, вребалну артикулацију – био замењен далеко транзитивнијим глаголом: читам, збирка
би вероватно зашла у, овде недовољно изражен, наративни израз, и самим тим добила другачији, далеко
шири и дубљи опсег деловања, а са
тим вероватно оправдала оно што
смо именовали слабошћу Фламенко
утопије. Јер, по Ролану Барту, ,у пољу читања нема пертиненције (= гледиште у лингвистици са којег изабирамо да посматрамо, испитујемо,
анализирамо један тако разнородан и
неуједначен скуп какав је језик)
објекта; глагол читати може бити
засићен, катализован, хиљадама објеката: читам текстове, слике, градове,
лица, покрете, сцене итд.’ Овако, читалац следи плес кроз историју, културу и егзистенцију идентитета испражњених од значења, лишених
сопственог, аутентичног гласа у ко-
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рист песничког идентитета, те, најзад, говора зачињеног солилоквијумом, интертекстуалним алузијама,
цитатима, флоскулама и општим местима. Значење мота се тако на плану готово више од половине песама
збирке урушава у његовој огледалној,
инвертираној рефлексији. Уместо да
буде емитер аутентичног, песникиња
манипулише субјектима, не успева
да се расточи/уђе и огласи кроз идентитет другог, већ кроз другог испољава властити идентитет чиме је ауторитатитвност и аутентичност језика/говора као вредности компромитована и изгубљена у рефлексији песничког језика самозагледаног у себе.
С тим у вези не би било наодмет упоредити фигуру плеса као стратегију
говора, артикулације, превођења и
сублимације, те удвајање субјективности и граматику присности Фламенко утопије Надије Реброње са
имагинативнијим, инвентивнијим и
промишљенијим приступом у третману наведених елемената, чији је
носилац одличан поетски роман Соње Веселиновић (1981), Кросфејд
(КЦНС, 2013).
Било да је реч о скепси и неповерењу према модерној историји и начинима живота савременог човека,
или говори из перспективе рода
оглашавањем кроз оно што препознајемо као женско писмо – позицији жене у модерном друштву („ана, у
фајлу названом Оо! гледало!“, „лејла,
док сједи“) – песникиња преводи,
спаја, повезује и води читаоца игривим асоцијативним плесом језика и
слика у одређен простор и одређене
професије, конкретне датости у конкретном простору културе плохих и
празних, деперсонализованих индивидуа са њиховим различитим потенцијама. Тако је мотивска и композициона структура збирке сва утемељена на кретању чији је смисао
одавно откривен. Укрштај, тј. фламенко препознаје се на релацији коју сугерише насловна синтагма: између нечега конкретног, разиграног
и хармоничног и нечега апстрактног, што препознајемо као метастабилно стање – оно недостижно за којим се жуди и чему, најзад, не престајемо да се надамо. Баш као и говору збирке Фламенко утопија Надије Реброње, који не саопштава
онолико колико обећава и успева да
плеше.

Анђелка Цвијић

О ПРОШЛОСТИ
И САВЕСТИ
Драги Бугарчић, Слепи споменик,
Чигоја штампа, Београд, 2014.

Најновије прозно остварење Драгог
Бугарчића, роман Слепи споменик,
представља последњи део трилогије о
локалитету Шинтерај у Вршцу, на којем су покопана тела Подунавских
Шваба, Мађара и Срба, убијених од
октобра 1944. до 1947. Од уласка Црвене армије и партизана у Вршац, готово две и по године, Подунавски
Немци су терани у логоре, одузимана
им је имовина и шиканирани су на
најстрашније начине. Уз њих, у тим
логорима завршавали су и сви други
који су такође без правог суђења, на
преком суду проглашавани идеолошким и државним непријатељима.
Бугарчићева трилогија почиње романом Споредна улица (2006, 2012),
потом долази роман Гаталица (2013),
а овој теми припада и документарна
књига Крст на вршачком Шинтерају
коју је Бугарчић написао са публицисткињом Надеждом Радовић. За разлику
од Споредне улице која говори о ликвидацији цивила у једној вршачкој улици
1944, и романа Гаталица који о невино страдалим фолксдојчерима говори
кроз живот некадашњег Вршчанина,
познатог аустријског сликара и графичара Роберта Хамерштила, роман Слепи споменик бави се догађајима у Вршцу из средине 20. и с почетка 21. века, симболично „хромим временом“ у
којем цивилизацијска правда никако
да се подигне и стане на ноге.
Роман Слепи споменик писан је у
једној реченици која је налик зглобу

превијена на поглавља-пасусе; наслов
је последња (и прва) реч наоко прекинуте реченице и одређује тему поглавља – рецимо, Споменик, Зној, Срце,
Кожа, Број, Љубав, Сећање, Срећа, Логор, Прошлост, Коров, Тата, Име, Бол,
Комшија, Пресуда, Штрудла, Другарица, Сан... Тиме се постиже динамичнији ток романа, подстиче пажња читалаца а сâмо прозно ткиво значењски
згушњава и добија одређену поетску
боју која сваку од прича боји елегичним тоновима.
Четири речи се понављају у наслову поглавља и свесно су изабране јер
су камени међаши Бугарчићеве трилогије о Шинтерају; те су речи – Вршац, Крст, Ваздух и Време. Вршац, као
место о којем је реч, Крст, као основна тема и, симболично, тежина коју
Вршчани носе на својој савести; Ваздух, као нешто што се са рођењем
удахне, тај вршачки ваздух који Подунавски Немци и они који су успели да
побегну из логора не заборављају иако
су расути по свету, далеко од родног
места. Тај ваздух, као метафора успомена („Да само на један дан долетим
до Вршца“, каже један од јунака романа Слепи споменик), провлачи се кроз
све Бугарчићеве књиге о Шинтерају: у
њима протерани, побегли, преживели
фолксдојчери сањају свој Вршац, живе у облацима изнад свог града и лебде над њим у својим сновима.
И, најзад, реч Време које иако пролази незамисливом брзином и даље
уме да стоји, подсећајући нас на све
што се догодило и, упркос жељи да нас
не прогони, увек тражи да се измиримо са прошлошћу. То Време у нама,
које су неки инкапсулирали не дајући
му да експлодира у немирној савести,
тражи један чин којим ће се учињено
зло и добро измирити у суживоту, и
пред јавношћу. У примеру Вршца и
његовог Ваздуха који долази са Шинтераја, чин измирења, тачније смирења, јесте Крст а ове четири речи које
су поновљене у „Слепом споменику“
као да су његове четири стране.
Три су главна лика романа Слепи
споменик: Беатрикс Фиксман која живи у Лудвигсхафену, и њен пријатељ
из детињства Герхард Шмит из Беча.
Обоје своја сећања говоре или у диктафон новинарки Н. Р. (Беатрикс у Вршцу, у који је дошла на разговор са
председником локалне самоуправе о
подизању крста на Шинтерају), или
пред камером (у Бечу) уредника вршачке ТВ Бранислава Лазина. Постоји

и трећа прича, Терезе Вебер, која за
разлику Беатрикс и Герхарда чије ће
речи бити објављене или емитоване на
телевизији, не жели да се њене успомене даље шире.
Три приче, болне и тешке, и троје
људи од којих двоје желе да се обзнани
њихова, и патња њихових сународника, док је једно и даље обузето страхом
од евентуалних последица и сумњом
колико то уопште интересује нове генерације. Какве су то патње биле када
страх и данас, у сасвим другачијем
свету и далеко од места где се све зло
човеку дешавало, закопчава уста и не
дâ души да изрекне шта је све пропатила...
Какве год да су, Бугарчићева јунакиња Беатрикс сматра да треба говорити – успомене ти не могу наудити,
оне су далека поучна и лековита прошлост. Њене и Шмитове речи значе и
вољу да се ова „вишедеценијска нêма
прича“, како каже писац, заврши постављањем каменог крста на Шинтерају, тој необележеној гробници јада, у
знак сећања на страдале, убијене Вршчане и житеље суседних варошица и
села. И док се људи чија кривица никада није доказана рехабилитују, власт
се годинама противи постављању споменика, прибојавајући се жига који би
јавно обележио ружни део вршачке
прошлости.
А само филозофија паланке бежи
од савести. Она тужно верује да један,
онај лепи део историје може својом
снагом да избрише други, онај ружни,
као да никада није постојао. Али не
може тако, не само зато што добро и
зло представљају неодвојивост откако
је ова дихотомија обележила цивилизацију, већ и зато што постоје Вршчани који се не мире са оваквом паланачком филозофијом и који преко ноћи, кришом, на Шинтерају постављају
дрвене крстове да би их сутрадан власт
склањала.
Драги Бугарчић прозива савест
свих Вршчана, људи који у свом граду
негују сећања на знамените људе као
што су народни херој Жарко Зрењанин, сликар Паја Јовановић, песник
Васко Попа, политичар Јаша Томић,
отац српске драме Јован Стерија Поповић, Бора Костић, први српски и југословенски шаховски велемајстор.
Без њих историја овог града не би била то што јесте. Али зар само о лепом,
пита се писац, треба говорити, зар није дужност према сопственој савести
да се подигне и споменик онима који
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би, можда, да им живот није срамно
силом прекинут, били у свом слављењу родног града равни овим великанима... У коров са Шинтераја зарасла је и
савест вршачке власти која се том обележју противи.
Исписан у једној дугој реченици
баш као и Бугарчићев Лавиринт из
1995, роман Слепи споменик има још
неке одлике других прозних дела овог
писца. У њему се препознају стварне
личности, па и сам аутор, чиме се наставља преокретање стварности и добијају сасвим нове, свеже визуре. Тако
Беатрикс интервјуише новинарка Н. Р.
коју некадашњој Вршчанки препоручује Надежда Радовић; Н. Р, опет, пише о Беатриксиној животној причи за
месечник „Република“ чији је уредник
Златоје Мартинов; Бранислав Лазин,
новинар и тв уредник интервјуише
Герхарда Шмита а у књигу се уводи и
млади романописац Драги Бугарчић
који је (у роману Гаталица) са Лазином снимао животну причу Роберта
Хамерштила. Тако реалности живих
људи, изукрштане са судбинама ликова романа, укидају границу игре документа и литературе, дајући овој другој
снагу стварности која у случају трилогије о вршачком Шинтерају има и утилитарну улогу – остварење идеје о подизању крста у спомен невиним жртвама, сенима и силуетама из „година
које су појели скакавци“ о којима је
писао Борислав Пекић, а чијем делу
на ову тему Драги Бугарчић својим
књигама чини омаж.

Александар Б. Лаковић

„НОСИОЦИ ТУГЕ“
„ИЗВАН СВЕТА“
Сунчица Денић, Свет изван,
Албатрос плус, Београд, 2014.
При првом површном прелиставању романа Свет изван књижевнице Сунчице Денић, уочава се његова необична растресита и полижанровска структура. Исто својство изазива и мото романа у виду Кишовог цитата из Енциклопедије мртвих („Хтео сам да ту
књигу прича градим као целину, да не
кажем као роман у којем би приповетке биле поглавља“).
Дакле, поменута ангажована занеобичајена композиција романа пред
нама није реткост. Међутим, носећа
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архитектура најновијег романа Сунчице Денић која се састоји од неколико
прича, доврхуњена је и испреплетена
краћим записима, коментарима, сећањима, стиховима, цитатима, народним
песмама, који нису заслужиле атрибут
приче, али јесу карактеристику самосвојних фрагмената, који нису само садржајне спојнице, већ су и активни
учесници у роману, спремни на дијалог са причама као носиоцима радње,
али и са осталим фрагментима узајамно. Значи, ону претходну квалификацију, на први поглед наслућену, да је
реч о полижанровском роману, већ
можемо заменити закључком да је, пре
свега, у питању роман разноликих
фрагмената, са њиховим особеним
значењским излетима и уланчавањима.
Иначе, још руски формалисти,
уочавајући да сиже романа није увек
најбитнији ниво остварења (а ни толико постојан), предвидели су управо романе фрагмената и детаља, али не у
облику који је, у међувремену, заживео
у светској књижевности, нарочито и у
српској прози, почев од Душана Матића, па преко Милорада Павића, не треба заборавити Данила Николића, и нове прозе Милисава Савића, до скорашњих романа Владимира Пиштала.
Иако књижевност поседује непредвидиву и зачудну моћ, тачније магију и
чаролију, да у понуђеном нам и достигнутом језику може стварати нову
збиљу, ауторка Денић се није ослонила
само на ту могућност и погодност, јер
у роману Свет изван, детаљно је и веристички описан ауторкин завичај, људи и догађаји заточени у њему, кроз известан временски времеплов. Денићка
се одлучила за садржај романа у којем
су све њене визије, осећања и доживљаји, дубоко укорењени у стварности
људског живота и да бројне појединач-
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не судбине које роман описује управо
припадају збиљи ауторкиног и нашег
времена. Баш као што су још Хомер,
Данте и Толстој чинили у својим остварењима. Не треба подсећати да је сведочење поменутих великих књижевника о (не)историјским догађајима моћније је и веродостојније од бројних етнопсихолошких студија тог времена.
Структура оваквог прозног остварења омогућава другачију и неочекивану
рецепцију кључних прозних текстова,
што је и обележје романа Свет изван.
Може чак, као што то чини Сунчица
Денић, и да омогући помињаним полижанровским спојницама право на
дијалог и монолог. Међутим, само
приче могу описати и досмислити оно
што је писац, овом приликом Сунчица
Денић, предвидела и унапред замислила, мада је, подсећам, ауторку одабрала тема, а не обратно, како обично мислимо. Од појединих тема писци једноставно не могу побећи. Неки и не желе, попут књижевнице Сунчице Дeнић.
Ни други, на пример, извантекстовни наноси који оживљавају искључиво
у међусобним везама и који су значењски битан, али ограничен допринос сижеу романа, ипак, немају одлучујућу
важност у читању и тумачењу садржаја
романа. Још једном, приликом читања
и тумачења романа Свет изван, долазимо до старе истине да књижевност
не чине само текстови, већ је књижевност нешто више од интеракције само
два субјекта - писца и читаоца односно
читаоца и књижевног текста (Мери
Кригер), за чији дијалог је нужно разумевање свих текстова унутар романа,
тако и ван њега, на основу асоцијативности било које врсте.
Дакле, једино приче, попут Денићкиних, на тај начин, и одређују то јединствено значење романа, које подразумева оно што умрежава и чини јединственим све садржајне делове и
сегменте књижевног остварења, уопште. И вертикалне и хоризонталне, па
и спиралне.
Треба подсетити, да ни прозвани
наратор није имао тако значајну функцију у причању прича, уколико изузмемо неколико његових записа, које су
прочитали други наратори. Зарад појашњења, наиме, професор је, као лингвиста, био „одређен да у оквиру пројекта попише микротопониме у селима око Приштине“ и том приликом
„пописивања стања у језику“ установио
је да се „језик отуђио“ („Деценија од
погрома, а променили су се и мостови

и међе, и њиве и људи... И путеви и извори добијали су нове правце и нове
изворе“). Уочио је и „да је Косовцима
нежност потиснута. Све је замењено
стрепњом и безнађем“. Ипак, наратор
је, по његовом признању, упознавајући
топониме Угљара и околине, упознао
„и мештане Угљара из петнаестог и шеснаестог века“, што наводи на закључак да познавање језика означава познавање времена, али и подсећа на
значајну функцију језика у идентитету
појединца и заједнице о чему је Витегштејн исписао бројне медитације.
Оно што је особеност романа Свет
изван јесте одсуство патетике у искреним исповестима житеља Угљара, иако
је, узимајући у обзир њен тренутни
друштвени статус преживљавања у енклавама на Косову, то било очекивано
и сасвим реално. Емоције, иначе, нису
одсутне, али нису ни пренаглашене,
што би на оваквом садржајном терену
можда могло заглушити доживљај читања. Иако Денићкини про„носиоци
туге“ и садржаја романа живе необично тежак живот, испуњен страхом, неизвесношћу, трагедијама, осамљеношћу, безнадом и осећањем напуштености и сувишности, нема неконтролисаних емоција које би изазвале сажаљење од стране читалаца. Њихов усуд
упозорава, а не призива сузе. Њихове
горке приче нас упознају са оним што
смо, одавно већ, претпостављали. У
свим тим причама, какав год био социјали статус наратора уочава се достојанство, спремност на трпљење, али не
и на изневеравање свог бића, свог памћења, своје прошлости, што све чини и
њихов појединачни живот и идентитет.
Такав статус треба асоцирати са мудрошћу Конфучија да је „племенити
човек увек спреман на помирење и
смирење, али се не понижава“. Ниједан од Денићкиних наратора не тражи
кривца у другим особама и народима
(„Ослабили смо скроз, кажу. Може ко
год жели да ти уђе у кућу, у кревет да
ти уђе, у душу ...“).
У причи „Дисање“ уочавамо поетско-метафорично-сликовито једначење живота и радости („Изгубио сам осмех, а то је као да сам завршио са постојањем“), која је, очигледно, нестала
са лица и из снохватица житеља Угљара, као представника читавог Косова.
Исти је случај, у нетом прозваној причи, са бунтом и знаком препознавања
читавог национа, коју је изнедрило и
место рођења и живљења („Мене је, у
међувремену, створила ова тишина,

овај грч и неизвесност; најпре немаштина, а потом могућност избора. И
све дотле док сам се борио и трудио, ја
сам живео. Нисам био сам у тој борби!
Био сам део јединствене заједнице –
део идентитета“).
Затим, необична је слика житеља и
придошлица ауторкиног завичаја, који
нису глорификовани. Напротив, све
њихове грешке и посрнућа ауторка није заборавила (приче „Краљевчанин“,
„Драгутин“). У прилог таквом односу
према даљој судбини Косова и његових
житеља у енклавама, јасно сведоче речи монаха Пајсија, ранијег хиландарског игумана: „Мисао да се нећемо
спасити чисто је ђаволска“, а коју можемо проширити: „То да се нећемо извући, нећемо спасити, мисли велика
већина Косоваца. И не само Косоваца!
Када се боље гледа, као што то гледа о.
Пајсије, таква мисао истински је ђаволска“.
Зачудна је и оданост Угљарчана
својој земљи („Многи су поумирали
ових година. Кажу ми браћа да се то
дешава старијима пре него што ће кренути са Косова. Ућуте тако, па нестану“), доказујући њихову топографију
насловом романа – Свет изван.
И из ових кратких цитата се јасније
уочава Денићкин изузетно вредан дискурс, наративно-веристички са емоционално-семантичким и умиљатим занеобичавањима и излетима изван очекиваног текста, а преузетим из горчине живота житеља Угљара.
Денићкино сведочење животом, не
само причом, поседује још један квалитет, који се односи на језгровиту реченицу, сплаварећег тока, неоптерећену, вигилну, свежу, тиху и достојанствену, прилагођену наратору, али и у
тим условима није мењала андрићевско-селимовићевску сликовиту и звучну одору, уз сво спорадично гномско
богатство.

Дарко Даничић

БУДУЋНОСТ
КУЛТУРЕ
Ерик Хобсбаум, Крај културе,
Архипелаг, Београд, 2014.
Ерик Хобсбом (код нас превођен
као Хобсбаум) један је од најзначајних
историчара XX века. Јеврејин који је
себе видео као Британца, рођен у Алек-

сандрији а као дете живео у Бечу и
Берлину (до 1933. год.) и био сведок
доласка Хитлера на власт што је на њега оставило трајни печат те се при доласку у Лондон врло брзо приклонио
марксистима. Још 1936. учланио се у
комунистичку партију. И поред проблема да нађе посао није напустио своја уверења а она су се успротивила Совјетској интервенцији у Мађарској као
и изреалским националистима. И поред тога, његова размишљања о економским, политичким, социјалнним и
културним догађајима отворила су нове видике, пружајући бројна надахнућа за генерације историчара. Његово
најпревођеније дело је Доба екстрема
или Кратка историја XX века како гласи у поднаслову, која је објављена и
код нас, као и Глобализација, демократија и тероризам која је у издању Архипелага објављена 2009. год. и која
представља својеврстан наставак Доба
екстрема.
Сматрајући да је историјска наука
састављена из многоструких димензија
које треба посебно истражити и повезати у заједничку историју друштва,
Хобсбаум је у својим истраживањима
обухватио социјалне, политичке, економске и културне структуре и њихове
међусобне везе. Био је разочаран немогућношћу спајања и бројношћу разних историјских струја које су резултовале недостатком дела која би се могла идентификовати као синтетичка
целина историје друштва.
Крај културе је последње Хобсбаумово дело, и с тога често истицано као
тестаментарно, у којем он испитује односе културе и политике као и културе
и друштва. Писана у широком раздобљу од 1964. год. па до смрти аутора,
есеје које ова књига садржи објављивани су различитим поводима, а део њих
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светлост дана је угледао тек са овом
књигом, пратећи преображај културе
под утицајем друштвених промена и,
посебно, технолошке револуције.
У уводном поглављу које је, на први поглед, изненађујуће, посвећено
манифестима, тим покличима група
које је повремено испаљивала авангарда, повремено политика, Хобсбаум
увиђа кризу друштва које је увелико
загазило у двадесет први век („То је један знак нашег хаотичног друштва у
распадању...“), промене које су имале
учинак не само на суштину друштвених и културних процеса, већ су отупеле и онај декларативни, прокламаторски део. Примећујући како су манифести полако замењени нечим што се зове „изјава о намерама“, аутор уочава
безвредност и ефемерност данашњих
јавних изјава о начелима. Зашто су манифести уопште важни ? Откривајући
да је Комунистички манифест преживео време и историјске промене, он
подсећа да су га последњих деценија, у
недостатку левице од озбиљног политичког значаја, пронашли сами капиталисти.
Први део књиге под називом „Тешко стање високе културе данас“ обухвата неколико чланака с краја деведесетих година у којима аутор самерава
остатке буржоаске културе почетком
овог века са дометима које је имала у
претходна два. И ту, каткад сурово реално, огољава стање уметности која се
у многим сегментима још увек бори да
пронађе себе у новонасталим условима масовне репродукције звука и фантазмагоричним могућностима комуникације. Бавећи се перспективама посебних области културе, Хобсбаум нам
пружа увид где је данас књижевност у
свету у којем се реч повлачи пред сликом, а писана реч пред оном изговореном на екрану, тражи одговоре где се
налазе архитектура, музика и визуелна
уметност. Од катедралне архитектуре,
преко катедрала грађанске класе у виду градских опера и железничких станица, архитектура и градитељство и данас имају запажено место, понекад и
спектакуларно ако имамо у виду облакодере азијских и блиско источних земаља.
Како се у свему томе сналази музика ? Саркастично примећујући да потрошачко друштво сматра тишину злочином, људи данас живе у свету засићеном музиком. али да се структура
битно мења. Класична музика живи
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углавном на „мртвом“ репертоару, али
чак и рок музика, према мишљењу
слушалаца, своје домете остварила је
још шездесетих година прошлог века.
Зачудо, множе се фестивали и они постају место размене естетичке музичке
енергије у поплави звукова свих врста.
Оно што једва преживљава у бродолому високе културе је визуелна уметност, посебно сликарство које је, по
аутору, у незаустављивој кризи. Уметници се више посвећују инсталацијама
које су често мање занимљиве од радова сценографа или дизајнера рекламних кампања. Није далеко закључак да
је дошло до инверзије, да се визуелне
уметности крећу унатраг од уметности
ка идеји.
Крећући се у другом делу књиге по
култури буржоаског света а посебно се
укотљавајући у средње европску политичку сцену XIX i XX века, Хобсбаум
посебно истиче ванредан допринос Јевреја европској и светској култури и
уметности. Бавећи се у неколико есеја
односом источних и западних Јевреја и
њиховим „аутизмом“ у односу на културне и уметничке тенденције пре почетка „доба просвећености“, он увиђа
управо то доба као кључни моменат за
преображај који је довео до „десегрегације“ и окретања значајног дела јеврејске популације ширим занимањем за
светска догађања, како у хуманистичким и техничким наукама, тако и у
уметности. Одлучујући корак у тој
еманципацији је учињен преко језика,
и то, у знатној мери, немачког („пут од
застарелости до прогреса... био је поплочан немачким словима“). „Ношење
немачког сакоа, као и говорити пољски
и немачки у Варшави, служили су као
знак за распознавање мале групе пионире еманципације“.
Доследно се придржавајући прогресивистичких критеријума доба просвећености, истичући геополитичку
компоненту „носталгије“ за Хабзбуршком монархијом, Хобсбаум, међутим, помало неспретно упада у замку
коју је сам поставио у наслову књиге
парафразирајући Фукујамин Крај
историје, када у есеју „Средњоевропске
судбине“ који је први пут објављен
2003. године каже „Ми више не живимо у ери европске историје када је постојала знатна потреба за једним централним блоком као бедемом између
сила Немачке и Русије“. Нажалост, већ
украјинска криза покренута кратко
време после ауторове смрти неуморно

КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.166–168

оповргава магловита обећања о „крају
историје“, мада се из његове констатације не може закључити ни чија је то
(била) потреба. Остајући доследан усвојеним критеријумима, он негира будућност „културног идентитета“ нације
коју повезује са митопејом, што доказује истицањем разлике између националне и универзалне културе.
У последња два дела књиге („Несигурности, наука и религија“ и „Од
уметности до мита“), Хобсбаум се бави
страховањима данашњег човека (и
конзумента културе) за сутрашњицу.
Узимајући науку као прототип позитивног и неопходног примера за живот, Хобсбаум нам кроз неколико биографија научника дочарава развој науке, првенствено у прошлом веку. Постављајући референтну основу у западноевропски цивилизацијски круг, он
подржава и одређено уплитање науке
у политику, мада су је неки још у међуратном периоду откривали као притајену идеологију (Фајерабанд). Хобсбаум, ипак, као левичар, жали за недостатком критичких гласова интелектуалаца („Пут од демократског идеала
атинске агоре до неодољивих искушења шопинг центра ограничио је простор расположив за голему демонску
снагу XIX и XX века), од којих се још
може чути само глас Ноама Чомског.
Мада помало неуједначена и расута збирка есеја, Крај културе је значајно дело које минуциозно представља
културу онаквом каквом смо је знали а
тек слутећи у ком се правцу креће и
шта под тим појмом подразумевамо
данас, препознајући унутрашња кретања и кохезионе силе које неминовно
доводе до промена на свим нивоима: и
код ствараоца и примаоца културе, тако и на њен укупни утицај на цивилизацију којој припадамо. Мора се рећи
да се Хобсбаум бави углавном западноевропском културом и ова књига је првенствено прича о буржоаској култури
и њеном развоју, књига која доводи у
питање сам концепт и облик високе
културе (не само данас, већ и у будућем времену) као „духовне сржи буржоаског друштва“. С те стране може се
приметити да Хобсбаум своје левичарске ставове из младости развија у правцу постмодернистичке мисли подразумевајући глобални (културни) универзализам, мада, ипак, у више наврата
истичући негативне последице обрушавања неолиберализма на токове
културе.

БЕСЕДА
Тања Крагујевић

УНУТАРЊА ЗВЕЗДА ПРОЛАСКА
Чега ли сам сен ја, пролазни путник кроз оно што пролази?
„Путник“

итала је свет са усана света. И боље га разумевала,
песмом.
Била је, у животу, носилац хиљаде осмеха под сенком шешира, очаравала академике, преводиоце, путнике, децу и птице У поезији пак, остала је савременица
чак и оног доба које тек настаје, доба стрепњи – великих
раздаљина, хладноће срца.
О њеној песми говорили су као о певу. Та мелодиозност у засенак је бацала дијаграмску тежину њених
промишљања, као што су њена спонтaност и раздраганост у други план стављале њене опомене, и туге. Остала је, у поезији, савременица чак и оног доба које тек
настаје, доба стрепњи – великих раздаљина, хладноће
срца.
Њене речи, њене су очи – њен непоновљив духовни
вид, који над груменом земље црта и његову прошлост,
у голој стени види отиске стопа, човеков траг у времену. Њена песма је рендгенски снимак њене шаке, анатомија самоће, пролазности – човековог усуда. Али и
поетски одговор, саздан митовима, летописом Перунових потомака, говором животних и духовних путописа
– песмом трајања.
Јер у лирици су сабрана сва лица и сва доба лирике. Језик у њој живи – као златоподложена лалићевска
слика света – сашапат са постојањем. Сви тренуци у
песми су заустављени – у једном часу су и будући, и
прадавни. И прво лице Десанкине песме оно је Ја сваког Божјег створења на земљи, одувек, и свагде. Њен
говор је и пагански, и хришћански, то је и њена башоовска уска стаза у забрђе, њен „озон завичаја“. Њен
зен, где смрт и живот са оне су, једне стабљике, Октавија Паза, која носи „два цвета близанца“, и она религиозност „пројектована у немир интимног света“ – апсолут расут у хиљаду могућности“ – од којих свака, како је писао Иван В. Лалић, за ову песникињу, као да је
она права.
И њено Слово љубве, и Слово Љубави, једнако су
Молитва за љубав – за „златну скрињу“ и „љубави
храм“ – то чудо обнове света, његове вишејезичности,
и свеобухвата тишине, где пантеизам и религија нису
друго до укидање слепила за лепоту и благост, интуитивна, спонтана вера у трајање, у снагу доброте, једини сјај наше унутарње звезде проласка, која своју прадавну домовину има у светлости свог порекла, и бу-
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дућности, у васиони срца, и невидљивом срцу васионе.
Подједнаке стваралачке језичке силе – памћење и
новина – магијска и савремена језичка снага и моћ,
Де сан ки су би ле јед на ко на кло ње не. Од пе са ма у
про зи ме ди та тив не све де но сти, до лир ског дис пу та
са сле пи лом си ла, моћ ни ка, и пу чи не све та, ко је ће
се увек о не ко га и не где огре ши ти, ње на „Ре ли ги ја
уцвељених“ (из божићног додатка „Политике“ 1941),
али и сва ка пе сма збир ке Тра жим по ми ло ва ње,
(1964), иста су ли ца јед ног ства ра лач ког зна ка: са трепета, „пастве срца“, којима је посвећена Реч, и из
чијег нам окриља Реч допире – као дар живота, његова непребројива разноликост, и паслика његове величајности.
Песник је хипостаза тог парадокса – тока и златног круга – којима влада језик, његова моћ, воља за
продужењем, за уникатним добром – постојањем. „На
свету је превише слабих“, писао је Јосиф Бродски у
свом једином писму неком моћнику (1972). „Једина
правичност је доброта“. Десанкин кодекс срца управо
је због те правичности саздан. За оне, који „кап воде
на длану носе“, који ни до себе не знају да нађу пут,
који сами су, „као звук изгубљен у космосу“. Један бат
срца ту престиже други, као талас, и уздах, заштитно
пресрећући удесе, ратове, апокалипсе.
У песми „Вермер“ нобеловка Шимборска пише:
Све док она жена у Краљевском музеју/ у насликаној
тишини усредсређености / из дана у дан сипа/ млеко из
бокала у чинију,/ свет не заслужује/ смак света.
Све док свега три Десанкина стиха (Oзон завичаја,1990) дрхте у капели, у страху да Богородица, можда, неопрезно држи Христа – док постоји та Стрепња
– тај завет песме, тај страх и нада – свет заслужује то
„љубавно чудо“ – свети живот.
У једином чланку писаном за наше новине („Правда“, 18. мај 1936), Пол Валери каже да постоји нешто
што премашује славу писца – ону, остварену за његова
живота. То су књиге, које ће имати „јеванђелске особине“; оне, које значе и вреде „као књиге сутрашњице“.
Наша књижевност има таквог писца. Десанку.
Путника у време које долази.
Из Беседе добитнице награде Десанка Максимовић,
изговорене у Бранковини
на дан песникиног рођења, 16. маја 2015.
КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.166–168
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ЧИТАЊЕ СЛИКА
Драган Јовановић Данилов

ВИЗУЕЛНА ПРАСЕЋАЊА
лика Мирослава Арсића је један сложен, густ и
многозначан сустав, озбиљна структура симбола у
којој је писмовни графизам такође сложен, густ и
многозначан. Круг, овална контура, математичке координате, степениште, спирала (са својом знаковитом
тајновитошћу), призор, дакле све то, стилизовано у
рафиновани пиктографски знак и својеврсни лирски
идеограм, чини јединствени, иманентно барокни ликовни вокабулар, који рачуна са линеарном чаролијом и архетипским фантазмом. Ти су знакови својеврсне инсигније, личне амајлије, насупрот неумитности
ништавила. Насупрот ранијем, дехуманизованом свету мотоциклиста, хаоса, брзине и дезинтеграције, они
у себи сада носе упућеност на смисао једног вишег,
сублимираног реда.
Арсићевa најновија платна одликују се визуелно
појмовном чистотом, питагорејском ученошћу и хијераратским редом органски повезаних целина. Простор је у извесном смислу геометризован кадрираним
записима и иконичким знаковима, који су, заправо,
визуелна прасећања. Фрагментација (симболички разуђене и ритмички уравнотежене плохе) омогућујуе
Арсићу да динамизује просторну димензију своје слике. А затим, све те кадрове повезује и спиритуализује
логика која је у исти мах и церебрална и лирска. Дух
организоване осећајности и феноменолошке редукције знака прожима Арсићеве слике, високе емисије знакова и симбола. Слика Мирослава Арсића импонује
активитетом снажног графизма и драмског немира.
Она одише динамичношћу визуелних метафора које
су код овог уметника у капиларним претапањима и
сложеним алузивним интеракцијама.
Нема код Арсића оног еруптивног, биолошког активизма и магматичних облика. Овај уметник одолева гестичкој понесености и предност даје уравнотеженој, смиреној палети која искушава својства и карактер материје. Арсићева форма је згуснута, засићена и
пастуозна. Импонује његов осећај за племенитост
фактуре, за један спиритуални пиктурални енформел.
Палимпсестичне, минералне наслаге сликарске материје откривају у меденој густини завршног слоја све
своје пиктурално богатство. Овог уметника, изузетно
осетљивог на квалитет сликарске материје, занима
оно примордијално стање материје. Слојеви уљане пасте која је обнављајућа и животворна, представљају
наслаге времена, на којима се Арсић „сећа изнутра,
самим собом“.

С
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Арсићева уметност највише нам доноси тамо где
се овом уметнику посрећило да на својој слици, кроз
једну поособљену, асоцијативну апстракцију (која рачуна са разноврсношћу кадрирања) транспонује нешто од оног надчулног и тајанственог мира Метеора,
односно тамо где његова платна подстичу извесне синестезијске примисли. Мирослав Арсић је у корпусу
савремене српске ликовне уметности, дубоки зналац
ме ди ја, ен де мијска лич ност са ду бо ким погле дом у
себе, уметник који је створио један особен и препознатљив графички и сликарски идиом. Најновије његове слике представљају зенит његове уметничке зрелости.

ЈЕДНА ПЕСМА
Братислав Милановић

КОВАЧИ ПОД ТАШМАЈДАНОМ
Пролазе, парком, преко бившег гробља,
блажени шетачи као да ходају
првотним светом: стискају се, у грмљу,
на клупама, љубавници решени да баш сад,
јер је планула крв, пробију опну живота;
деца и штенад откривају исте законе игре
док их мајке, крајичком ока, надгледају
(попут прамајки што су, овлаш, проверавале
како се њихов пород, у вучјем крзну,
с младим зверима отима о играчку-кост)
и непојамним кључем, отварају тајне
својих суседа важније од самог постања;
смеше се старци док, окренути небу, упијају
сунце процветало на рубу времена…
… а дубоко, под травом, сигурни да ће се,
у доњим одајама, још данас, њиховим трудом,
умножити број житеља, кују весели ковачи
ланце за глежњеве: и њихове, и твоје и моје.

О

ва песма је, не само на први поглед, читљива. Изазов тумачу овде није непрозирност
значења, него начин на који се она изграђују,
такорећи механизам песме.
Основни песников поступак могао би да се
одреди као претварање опозиција у паралеле,
као проналажење сличног (или чак истог) у различитом: митског у историјском, архетипског у
свакодневном, универзалног у сингуларном. У
свакој од четири строфе, ова трансформација
задобија другачије валере. Љубавници који ће
зачети нови живот на бившем гробљу; деца и
штенад које воде исти закони игре, старци и животодарно сунце… Али овај механизам песме се

остварује и на другим, сложенијим равнима:
љубавници и мајке, деца и старци, напослетку,
а најважније, блажени шетачи и весели ковачи
(поново свакодневно и архетипско).
Оно што чине ковачи, пребацује преко свега
таман вео неизбежног страдања. Јер то исто чему је песма тежила, препознаје се као робовање, усуд коме нико, ни са ове ни са оне стране
живота и света, не може да се отргне.
И на крају: зашто су шетачи блажени, а ковачи весели? Ово је читљива песма, али није једноставна.
Саша Радојчић

ДЕЛА

СТАНИСЛАВА
ВИНАВЕРА
Друго коло
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