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једна књига

Ево књи ге ко ја сло же ну срп ску при чу и са зна ња на ко
ји ма се она те ме љи за сни ва на ис ку ству и чи ње ни ца ма 

про шло га жи во та. Она је у од но су на све те чи ње ни це и 
афир ма тив на (пам ће ње) и кри тич ка (са мо за бо рав). Оно 
што ми жи ви мо да нас и ка ква је суд би на Ср ба у са вре ме
ном све ту под јед на ко је ре зул тат и јед но га и дру го га. На то 
скре ће па жњу и до бро ода бран на слов књи ге: Пам ће ње и 
са мо за бо рав (Ор фе ус, Но ви Сад, 2014).

Ко је су ње не кључ не од ли ке? Ова књи га је ин фор ма тив
на, ана ли тич на, мул ти ди сци пли нар на, на уч но про ми шље
на, отре жњу ју ћа и гор ка у по у ци. Ин фор ма тив на је по то ме 
што ну ди бит на зна ња о кључ ним пи та њи ма ових про сто
ра у вер ти ка ли ко ја те че од Кон стан ти на Ве ли ког и сред
ње га ве ка, па све до на ших да на. У сре ди шту су јој пи та ња 
ве за на за на ци о нал ни иден ти тет, срп ску ду хов ност, пам
ће ње, са мо за бо рав и са мо по ри ца ње. Ана ли тич на је оту да 
што објек тив но и не при стра сно, на чи ње ни ца ма, да кле 
на ем пи риј ском ма те ри ја лу, раз ма тра кључ на и отво ре на 
пи та ња срп ске суд би не у про шло сти и са вре ме ном све ту. 
По то ме, у до ка зном по ступ ку, она ко ри сти раз не на уч не 
ди сци пли не (исто ри ја, ан тро по ло ги ја, ет ноп си хо ло ги ја, 
исто ри ја је зи ка и књи жев но сти, ми то ло ги ја, прав на исто
ри ја и кул ту ро ло ги ја).

Књи га Пам ће ње и са мо за бо рав про ми шље на је уто
ли ко што не узи ма чи ње ни це као не што што је се би до
вољ но, не оста је, да кле, на ни воу по зи ти ви стич ког ту
ма че ња фе но ме на ко ји ма се ба ви, не го, по ла зе ћи од то
га, ло гич ки сми сле но, кри тич ки и ана ли зом дру штве не 
и кул тур не исто ри је, до ла зи до оце на и за кљу ча ка. То је 
осно ва ње не на уч не ме то до ло ги је. Та ко по ка зу је ка ко је 

уз узор не исто риј ске тре нут ке те кло гор до по ср та ње Ср
ба кроз ве ко ве, че сто под стак ну то и срп ским гре шка ма у 
ста рим и но вим вре ме ни ма. По уч на је за то што ука зу је 
на те гре шке и им пли цит но тра жи да се на гор ком та
ло гу ис ку ства гре шке не по на вља ју у но вим иза зо ви ма и 
ис ку ше њи ма.

По то ме је књи га Пам ће ње и са мо за бо рав исто рич на и 
ак ту ел на. Она је на по сре дан на чин гор ка у ста ву и за кључ
ку да од исто ри је ни смо на у чи ли мно го и да по на вља чи
ма ко ји су па да ли на том ва жном ис пи ту ни је на кло ње на 
бу дућ ност. У том сми слу, али ни ка ко на пре тен ци о зан 
на чин, ова му дра, опо ра, па и гор ка књи га, ко ја се ба ви 
лич но сти ма, до га ђа ји ма и по ја ва ма, је сте тре зве на и ан га
жо ва на. По себ но мар ки ра оне по ја ве и фе но ме не ко ји су 
има ли бит ног ути ца ја на то ко ве срп ске про шло сти (при
ма ње хри шћан ства, хри шћан ски рас кол, ути цај исла ма на 
ду хов ни жи вот, кон вер тит ство, под ва ја ња у срп ском кор
пу су, гу би так на ци о нал не суп стан це у ра то ви ма то ком 20. 
ве ка, ауто шо ви ни зам на ше га вре ме на). Да бо ме, пам ти и 
лич но сти ко је су Евро пу уво ди ли у Ср би ју (До си теј), али 
и под ви жни ке (Вук Ка ра џић) ко ји су Ср би ју и срп ске ду
хов не вред но сти на нај бо љи на чин пред ста ви ли Евро пи и 
уво ди ли у европ ску кул ту ру. Са тим укр шта ји ма бит них 
чи ни ла ца, ко ји ту ма че њем дру штве не и кул тур не исто ри је 
да ју до ста ре љеф ну, у по не чем и но ву сли ку срп ске про
шло сти, књи га Пам ће ње и са мо за бо рав Бо ја на Јо ва но ви ћа 
је сте сло је ви та, при зма тич на и му дра, па за то мо же да бу де 
и ко ри стан пу то каз на рас кр шћи ма вре ме на.

Пе тар Пи ја но вић
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ПОЕЗИЈА

Стеван Тонтић

МИшљЕЊА О љУБАВИ

Мишљења о љубави разликују се
С обзиром на године оних
Који се о њој јавно изјашњавају.

Младићи па и средовјечне особе
Тврде да љубав почива на добром сексу,
Као биљка на храњивом хумусу,
Док старци, загледани на ону страну,
Говоре да је љубав дар небеса
И да секс може само да је 
Упрља и обесвети.

Зна се да су љубав највише упрљали
Неки проповједници чистоте љубави
Са посвећених мјеста,
Под трајном љубавном сушом.

Напротив, чисти љубавници
Проносе славу љубавног умијећа
Проповиједајући голим тијелом
И разгаћеном душом.

МАГИЈА жЕнСкОГ ПОЛА

Магију женског пола први пут сам осјетио
У својој петој години. Гледао сам кроз живицу
Једну раскречену младојку из сусједства
Како пиша у високо ижђикалим кукуризима,
Са сукњом задигнутом до изнад пупка,
Готово до самих набреклих дојки.

Млаз је био јак као код омање јунице.
Одмах сам знао да присуствујем страшно
Тајанственом, за очи забрањеном збивању,
Тим више што се радило о дјевојци,
Али се нисам повлачио с положаја
Све док радња, током које би она повремено
Зажмурила, није обављена до краја.

Не кријем, добио сам јаку жељу 
Да изблиза сагледам то растворено
Рутаво међуножје, завирим у шпиљу

Из које тај благодатни млаз шикља,
И да се сав сјурим унутра.

Прошли су ме дубоки срси
Од те опојне, вртоглаве замисли
Која ме још увијек
не оставља на миру.

А ускоро ћу умријети. 
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ЛИЈЕВА нОГА

Кад сам недавно, хитајући из куће, 
закорачио преко прага,
нога ми се одједном укочила
и остала да виси у зраку.
Око ње се заковитлало, завртложило
Мноштво црних сјенки, пуштених с ланца
Који их је, по смрти њихових тијела,
Држао подаље од могућих жртава.
Почело је да ми се мути у глави,
На тренутак сам изгубио свијест, 
Али се срећом убрзо појавила моја жена,
Која ме и овог пута избавила
Из тог вихора немирних утвара,
Из гротла нечистих сила.

Пољубила ме и рекла да сам грешком,
Као и увијек кад ме она не води
Својом срећном руком,
Искорачио из куће лијевом ногом.

РИЈЕЧ ТИЈЕЛУ
(уз једну пјесму Милоша Видаковића)

Тијело, тијело! Задајеш ми муке.
Зар ћеш дивљати у љубавној страсти
Док ми не скрсте на грудима руке?

Тијело, тијело! Куд да те одложим,
Кад си одбило све мудре савјете,
Без икакве намјере да те обожим.

Како само мислиш да ћемо се спасти?
Зар опет пред њена кољена пасти?

Тијело, тијело! Та смири се, 
Има да ћутиш у њеном предсобљу.
Већ сутра ћу те оставит на гробљу.

Милен Алемпијевић
SUB ROSA DICTUM
    за К.А.

знамо већ:

море је слано јер
рибе пишају у њега а

сузе слане су јер
бог пиша у њих

(остао је само
наш загрљај

последња мистерија 
на свету)
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ПРОЗА

Ото Хор ват

нОЋ У ЕР ЛАн ГЕ нУ

За ко ра чио је у ноћ не раз ми шља ју ћи. И на јед ном је мрак 
по стао део ње га, ви ше не го што је он ика да био део мра-

ка. Ни је умео то се би да об ја сни до кра ја. Ако би за стао 
на тре ну так на пу ту пре ма Уни вер зи тет ској би бли о те ци и 
ослу шнуо рад ско ро не чуј них пум пи, би ло је ја сно да се 
ноћ на па ја ла та мом из ње го вог ср ца. Али и ру жа је ма сив-
ни део но ћи ка да је зве зда но не бо, по ми слио је, не на шав-
ши ме ђу тим ни уте ху, ни на ду у то ме.

Ева ме је че ка ла ис пред би бли о те ке у ко јој је ра ди ла. 
Има ла је све тло пла ву, лет њу ха љи ну на се би. Ви део сам 
ра дост на ње ном ли цу. Осмех пун не ви ног оче ки ва ња. 
Очи су јој бли ста ле. При по гле ду на ње не бо се но ге у ба-
ле тан ка ма про шли су ме при јат ни жмар ци. Већ са ма по-
ми сао на зној... До бро до шао у мој Ер лан ген! уз вик ну ла је 
и ба ци ла ми се у на руч је. Ли за ла ми је усне као псић. Укус 
бре са ка, али оних бе лих, слат ко-опор, ко ји је те шко не по-
же ле ти још. Не у спе шно сам по ку ша вао да јој угри зем је-
зик. За тим ме је од гур ну ла од се бе као да јој је по тре бан 
про стор за ре чи: Не мо же мо ве че рас код ме не. Се стре су 
ми се ра ни је вра ти ле са пла ни на ре ња, Рут је иш ча ши ла 
зглоб и до би ла гипс. Ку ћа је пу на љу ди, луд ни ца јед ном 
реч ју. О, ре кох, ка кво сра ње, баш ми је жао. А за ово дру-
го ни је ва жно, до дао сам нон ша лант но. Ма да ми је би ло 
кри во.

Же лео сам да је за бо лим.

Ухва ти ла ме је под ру ку и ре кла: Komm, ge hen wir. По-
сле не ко ли ко ми ну та хо да, при ком смо ћу та ли, док ме је 
обе ма ру ка ма др жа ла за де сну ми ши цу као да се бо ја ла 
да ћу јој по бе ћи или не ста ти из ру ку, сти гли смо пред ка-
фић Ora to ri um. Бар мен са ис те то ви ра ним вра том и мин-
ђу ша ма у но су и на обр ва ма услу жио нас је од мах и то са 
осме хом као да смо му пр ви го сти, иако смо се је два би ли 
про би ли кроз озно ја ну ма су љу ди до пул та. Осе ћао сам 
на се би при јат не ми ри се же на о ко је сам се на мер но оче-
шао, а ми ри си му шка ра ца би ли су не по треб на и не при јат-
на дис тор зи ја. Ни сам мо гао да се се тим ка да сам пр ви пут 
био у овом ка фи ћу. Ме ђу тим, ве ру јем да сам ско ро сва ки 
пут ка да бих се спу стио из Бер ли на, до ла зио са њом на ово 
ме сто. Ко ли ко ду го да кле по зна јем Еву и ка ко смо се и где 
упо зна ли? Ни то га ни сам мо гао да се се тим, али у том тре-
нут ку ни сам при да вао не ку ва жност бе лим стра ни ца ма у 
сво јој ме мо ри ји. Да ли је и Ис те то ви ра ни та ко ђе из вре ме-
на ко је се гу би ло у ма гли про шло сти? У сва ком слу ча ју, он 
је че шће по гле да вао у њу, не го у ме не. Ни је ми би ло дра го 
што је на тај на чин гле да, али ми је по ве ћа вао по тен тост. 
А и по зор ност.

Иза се бе сам осе ћао та ла са ње ма се и у том жа мо ру и 
шу мо ре њу, као у без гре шном вр ту, пре по знао бих по не ки 
уз бу дљи ви цвр кут рај ске пти це, по не ко сме шно за ви ја ње 
ко јо та. Се де ли смо на бар ским сто ли ца ма на лак ће ни на 
цр ни мер мер ни пулт ко ји ни је био хла дан под до ди ром. 
По сма трао сам је и ћу тао. Пио сво је пи во. По ку ша вао сам 
да не гле дам у ма ји цу бар ме на. Ћу тао сам. Ни сам ни ка-
да осе тио по тре бу да ти ши ну из ме ђу нас ис пу ња вам би ло 
ка квом при чом. По го то во што је, ка да би смо ћу та ли, та 
ти ши на има ла то пао ми рис ње них па зу ха. Ева је от пи ја-
ла ве ли ке гу тља је пи ва. Гле да ла час у ме не, час у ма су љу-
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ди. Ни је ми из гле да ло да јој је до сад но. По љу био бих је 
и укус бре са ка је још био ту. Ње на ина че сме ђа ко вр џа ва 
ко са чи ни ла ми се там ни јом од нај там ни је но ћи при при-
гу ше ним све тли ма ка фи ћа и за пи тао сам се не ма ли то у 
ства ри не ка кве ве зе са та мом ко ју сам осе тио у свом ср цу 
ка да сам си шао са во за? Ни је ски да ла ле ву ру ку са ка и ша 
мо јих пан та ло на. На сме шио сам јој се баш у том тре нут-
ку јер сам ви део да ме гле да. Тру дио сам се да не из гле дам 
ту па во.

По сма трао сам је, као што ре кох, али и бар ме на с вре-
ме на на вре ме. Ис те то ви ра ни је имао на се би ма ји цу са 
сли ком три кр ва ва, зар ђа ла кли на. Из бе га вао сам да ми 
по глед скли зне на ње го ву ма ји цу, јер бих од мах осе тио 
озбиљ ну муч ни ну. Имао сам ути сак да бих из бљу вао све 
при сут не. А то ни сам мо гао да до зво лим се би пред Евом. 
Упр кос не кој искон ској од бој но сти за ко ју ни сам имао 
ни ка кво об ја шње ње, ти кли но ви су би ли маг нет за мо је 
очи. И ка да бих из но ва и из но ва угле дао кр ва ве кли но ве 
на ма ји ци бо је пе ска, са мо што не бих по вра тио и ве че ру 
из во за и сво ју утро бу и чи тав свет. Не где сам се већ био 
срео са њи ма, ви део их, али ни сам мо гао да се се тим где. 
Све ми је по че ло ићи на жив це. И за кр ва вље ни кли но ви и 
не пре ста на крат ко ћа мо је ме мо ри је. Као да сам био из ма-
ни пу ли сан да се не се ћам све га. Да ли чим на са вре ме ног 

му шкар ца ко ји па ти од хро нич не фраг мен тар но сти. Да ли 
је мо гу ће да сам кли но ве и пе сак ви део у не ком фил му? 
Мо жда исто риј ском?

То пло ми је ов де, хај де да иде мо на не ко дру го ме сто, 
ре ци мо код Händela, ре кла ми је на кон што је за вр ши ла 
пи во. Он је ту од мах иза сле де ћег угла, у Him mel fa hrt stras
se. И за и ста на кон не ко ли ко ми ну та хо да ушли смо у ка-
фа ну и се ли за сло бо дан сто у дну ба ште. У ства ри, на 
два сло бод на ме ста за ду гач ким сто лом за ко јим је се де ло 
не ко ли ко па ро ва ко ји су ћу та ли, гле да ли се не тре ми це, 
от пи ја ли пи во из кри гли и др жа ли се за ру ке. Из гле да ло 
ми је као да не ког оче ку ју ко са мо што ни је сти гао. Ми 
смо та ко ђе на ру чи ли две кри гле пи ва са чип сом. Ре чи и 
по кре ти су нам по ста ли мек ши и при јат ни ји јер смо у су-
шти ни би ли са ми и јер смо има ли бес крај ни про стор но-
ћи око се бе. У јед ном тре нут ку ви део сам Ис те то ви ра ног 
са не ка квим ко пљем у ру ци ка ко пре ла зи шљун ко ви ти 
пра зни про стор на сре ди ни вр та ко ји је био ура мљен сто-
ло ви ма са не мим па ро ви ма у на пе том иш че ки ва њу не чи-
јег до ла ска. Био је из ро нио са на ше де сне стра не, као да 
је иза шао из бр шља на ко ји се пе њао уз зид од ци гли. Са 
дру ге стра не зи да би ла је не ка ква по зна та ре ги о нал на фа-
бри ка за ко ју ни ко ни је знао шта про из во ди. Али би се 
по не кад осе ћао те шки смрад из ње них дим ња ка. Ско ро да 
сам био из у стио По гле дај иза се бе, јер му је би ла окре ну-
та ле ђи ма, али је у том тре ну Ис те то ви ра ни већ за ма као у 
уну тра шњост ка фи ћа. Ипак је би ло чуд но да се прак тич-
но ни от ку да ство рио ту, и за што је имао ко пље у ру ци? 
или сам са мо то уми слио, па сам јој ре као да ни је ни шта, 
да ми се не што са мо учи ни ло. Узи мао сам за лет, осе тио 
сам то. Ни сам био си гу ран да оно што на ме ра вам да јој 
ис при чам не ће иза зва ти у њој сум њу да има по сла са лу-
да ком. По не кад се до ду ше та сум ња ја вља ла и у ме ни, али 
мо рао сам да по де лим са њом оно што ме је у по след ње 
вре ме ма сов но му чи ло и из ба ци ва ло из рав но те же ко ју 
сва ка ко још ни сам по се до вао.

Ре као сам јој: не мој да ми слиш да сам луд. Имам ути сак, 
ни ма ло при ја тан, да ме не ко пра ти у по след ње вре ме. По-
сма тра ме од го ре, сто ји из над ме не, ви ди и зна све уна пред 
шта ћу да ура дим, шта ће ми се де си ти. И то ми, са јед не 
стра не, пру жа осе ћај си гур но сти. Ве ро ват но си и ти чу ла за 
те при че о ан ђе лу за штит ни ку, о ан ђе лу ко ји је до де љен са-
мо те би и слич не бу да ла шти не. Али, са дру ге стра не, пра ће-
ње и кон тро ла ме ис пу ња ва ју не по зна тим стра хом. Тај не ко 
ме не оста вља на са мо ево ни са да ка да сам са то бом. Шпи ју-
ни ра ме, ма то ри во а јер, као што сам ти ре као нон-стоп. Не 
знам за што имам ути сак да ако по сто ји, ако сам у пра ву да 
по сто ји, да је у том слу ча ју по при лич но ма тор и да има се ду 
бра ду и но си ис пра ну пла ву беј збол ка пи цу. По ку ша вам да 
га иг но ри шем, ње га или тај осе ћај ње га, од ју тра до мра ка, 
али рет ко ка да успе вам да га за бо ра вим и то ме ипак не где 
нер ви ра. Оно што осе ћам као по ра жа ва ју ће и што ми од у-
зи ма ра дост да ти се ра ду јем, је сте чи ње ни ца да ја ни сам ја, 
иако је то на рав но те шко об ја сни ти, и да ни сам сло бо дан. 
Као да ни шта не за ви си са мо од ме не. На рав но, тру дим се 
да не раз ми шљам о сло бо ди. јер она је увек на кра ју дру-
га чи ја не го што смо је за ми шља ли и же ле ли. Али да је тај 
не ко што ме по сма тра од го ре или одо ле, вр ло мо ћан и 
мра чан тип упр кос све тло сти у ко јој се на вод но не ки ма 
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по ка зу је, у то ни ка да ни јед ног тре нут ка ни сам по сум-
њао. Исто та ко не сум њам да мо же, ре ци мо, по кре том 

пе ра да ме пре кри жи, из бри ше из јед не и упи ше у не ку 
дру гу књи гу. Че сто ми се де ша ва да ја сно осе ћам да не ко 
при ча кроз ме не, а да је из не ке дру ге ди мен зи је, на ста вио 
сам. Као да ове ре че ни це ни су оне ко је сам же лео да ти ка-
жем, ко је бих ти ре као да ни сам ма ри о не та овог ауто ра мог 
жи во та. И још не што, по ку ша вам чи та во ве че да се се тим 
твог пра вог име на и шта оно зна чи за ме не, али без успе ха.

Ева ме је по гле да ла оче ку ју ћи ве ро ват но да ћу пла ну ти 
у смех, али ни сам. Си ту а ци ја је би ла озбиљ на. Ле то пу них 
је да ра. По ква ре ни за мр зи ва чи сла до ле да. Свет па ра лел них 
на ра ци ја.

Гле да ли смо се као две из глад не ле пу ме у раз дво је ним 
ка ве зи ма.

От пи ла је гу тљај пи ва као да се ипак ни шта ни је де си ло, 
као да је би ла од сут на док сам јој др жао увод у сво ју ду шу, 
и ре кла Идем да пи шким. И ја сам јој од го во рио Океј, иди, 
али не мој да кре неш и по ци га ре те. На сме ја ла се дво сми-
сле но и сма кла сво ја сто па ла са мог пул си ра ју ћег ме ђу нож-
ја. Ла ко је обу ла ба ле тан ке за ко је сам знао да има ју не жан 
ми рис љи ља на и оти шла. По сле не ко ли ко ми ну та по чео 
сам из до са де, а не из не стр пље ња или стра ха да је мо гла 
да оде, по гле дом да про че шља вам ли ца, пра зне про сто ре 
из ме ђу те ла. Ми слио сам да ћу је угле да ти пре не го што она 
ме не угле да и да ћу због то га би ти у не кој пред но сти. Ева се 
ме ђу тим ни је по ја вљи ва ла па се го ру ћи грм у мо јој бли зи-
ни чи нио као не по тре бан и глуп лук суз. Ева..., али ка ко да-
ље? Ева Сам сон или мо жда Са вин? Ева Ho warth? Ева Bern
stein? Или је са мо Ева? Али, ако је та ко, ка ко је то мо гу ће?

Хо тел Pa ra di es на ла зио се не да ле ко од же ле знич ке ста-
ни це. По ма ло оро ну лих фа са да, али са но вим про зо ри ма 
бе лих пла стич них окви ра ко ји су упа да ли у очи. Згра да 
је де ло ва ла на ка рад но, ме ђу тим, до бра звуч на изо ла ци ја 
има ла је сво јих пред но сти. Бле ја ње мр ша вог и офу ца ног 
јаг ње та ни је тре ба ло да ми до не се и ове но ћи сно ве са ко-
ји ма ни сам знао шта да за поч нем. Би ло је ја сно да је Pa ra
di es јеф тин, и да у ње му обич но пре но ће ме на џе ри ско ро 
про па лих фир ми, за лу та ли бе ли го лу бо ви, као што смо 
би ли ми, и по ср ну ле рок зве зде ко је је за бо рав не у мит но, 
као рђа кли но ве, на гри зао.

Пор тир је био ни ски хро ми Тур чин са ко зјом бра ди цом. 
Ка да нас је угле дао, обра тио се Еви пр во на тур ском, па на 
ара меј ском, и он да на бес пре кор ном не мач ком. Ја као да 
ни сам по сто јао. Пре ме штао сам се са но ге на но гу. Био сам 
спре мио лич ну кар ту и др жао је у ру ци, али је пор тир од-
мах нуо гла вом: Al les in Ord nung, ре као је Еви. До би ли смо 
со бу бр. 22 на дру гом спра ту и ја сам био за до во љан што 
ми тај број ни шта не зна чи. Чим смо ушли у нео че ки ва но 
при јат но на ме ште ну со бу, при шао сам про зо ру. По глед на 
ши не ле во. По глед на ши не де сно. Би ло је не чег у то ме што 
ни је по твр ђи ва ло те о ри ју о бес ко нач но сти. 

Док се она ту ши ра ла, ле жао сам на кре ве ту још увек 
об у чен. За гле дан у пла фон со бе. Ни сам се пи тао за што се 
мо ра ла ис ту ши ра ти пре на шег сје ди ња ва ња, иако је зна ла 
да ја упра во због ње них ми ри са гу бим гла ву и што су они 
би ли ја чи и си ро ви ји, то бих ја ви ше... По ку ша вао сам да 

се се тим ка ко ме је она зва ла ве че рас, ко јим име ном. Да ли 
ми се уоп ште обра ти ла упо тре бив ши не ко име или не ка-
кво ду шо или ми ли? И уоп ште ко јим име ном ме је зва ла 
при ли ком на ших ра ни јих су сре та у Ер лан ге ну или Бер ли-
ну? Би ла су то пи та ња без од го во ра у том тре нут ку ко ји је 
из гле дао да ће оста ти ве чан.

Из џе па јак не из ву као сам нов ча ник, а из ње га по но во 
сво ју лич ну кар ту. Отво рио сам је и пре по знао се бе од пре 
две го ди не ка да сам још ко су ши шао на крат ко, али ру бри-
ка за лич но и по ро дич но име би ла је пра зна. Пре не ра зио 
сам се, ско чио са кре ве та као да се за па лио и при шао зид-
ној лам пи у пред со бљу. Ни је би ло гре шке, ни шта ни је би ло 
на пи са но ра ни је. Па пир је био не дир нут и чист као јед но-
рог из Еви ног сна. Без име на сам. Ужа сну ло ме је у пр вом 
мо мен ту, а за тим сам се осе тио сло бод ним. Као да се стро-
ва ли ла сте на са мог ср ца: ја сам да кле без ика кве суд би не.

За сва ки слу чај же лео сам још не што да про ве рим, узео 
сам јој та шни цу са сто ла и отво рио је. Тра жио сам јој лич-
ну кар ту. пр во сам отво рио њен цр ве ни по ве ћи ко жни нов-
ча ник и, за и ста, та мо се на ла зио до каз ње не ег зи стен ци је. 
Ипак сам био из не на ђен от кри ћем да ни код ње ру бри ке 
ни су пу не. Са мо она са име ном: Ева. Све оста ло је би ло 
пра зно. Го ди на и ме сто ро ђе ња, адре са пре би ва ли шта. Ако 
ме је не до ста так мо јих по да та ка ис пу нио не ком на дом, не-
до ста так ње них ме је ске њао. Али она је ба рем по се до ва-
ла име. Мо гу ћу суд би ну. Ме ђу тим, ова ко за јед но ми још 
ни смо би ли ми, све док се ди про гра мер са пла вом беј збол 
ка пи цом ни је од лу чио ка кву суд би ну тре ба да има мо. Јер 
ни је сва ко име суд би на за се бе. Ни је да ти ме што си до био 
име имаш и свој ауто-пут са на плат ним рам па ма.

Иг но ри сао сам ње но го ло те ло ка да је иза шла из ку-
па ти ла, иако ју је је дан део ме не из ра зи то пом но пра тио. 
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Мо рао сам да се фо ку си рам на на шу при чу и да јој ка жем: 
Је ди ни на чин да оста не мо за јед но у овом тек сту, ако се не 
ва рам, ако ме се ћа ње на јед ну слич ну story из да ле ке про-
шло сти не ва ра, је сте да по ку ша мо да се по на ша мо та ко 
као да ми са ми не ма мо ни ка кву во љу, да смо те ле ди ри го-
ва ни ро бо ти, да све ра ди мо ка ко он же ли, да бу де уве рен да 
оно што ми ра ди мо је сте у ства ри оно што он же ли, а ни-
ка ко дру га чи је. A да при све му то ме ми ите ка ко ко ра ча мо 
ста зом ко ју смо са мо ми ода бра ли, да отва ра мо да не са мо 
она ко ка ко на ма при ја. Да му да мо при вид ап со лут не мо-
ћи и на ше пот пу не за ви сно сти од ње го вог пи сма, ње го вог 
сце на ри ја, и да при све му то ме ми се би из ми сли мо пра ва и 
ори ги нал на име на.

До ђи, ре кла ми је гла сом ко ји је као шмиргл-па пир 
скли знуо низ мо ју кич му. Не мо гу, од го во рио сам јој на кон 
не ко ли ко тре ну та ка. Устао сам са кре ве та на ко ји је она у 
ме ђу вре ме ну ле гла. Ви ди, ко ли ко бих ра до, али не мо гу. 
Иако те же лим су ма ну то да ме све бо ли, не ћу ни да те пип-
нем, јер је овај ту, по сма тра ме, по сма тра нас. Схва тио сам 
да не ћу да до зво лим да жи ви кроз ме не, да ужи ва у те би 
кроз ме не. Да ижи вља ва сво ју не ви ност или пер верз ност 
та ко што ће опи са ти, што ће кре и ра ти ка ко и ко ли ко ду го 
во ди мо љу бав. Он да ра ди је не ћу ни шта. Јер ни сам сло бо-
дан, мо ја во ља ни је сло бод на.

Гле да ла ме је као да ме ви ди пр ви пут. И мо жда је у то ме 
би ло не ке исти не. Гле да ла ме као да је схва ти ла да има по-
сла са лу да ком. И у то ме је до не кле мо гло би ти не ке исти не. 
Али тај лу дак јој је био не ким чу дом до де љен и она је зна-
ла да не же ли ни ти да мо же да се раз дво ји од ње га, иако је 
слу ти ла да се на ша при ча не ће за вр ши ти хе пи ен дом, а што 
ће ми при зна ти мно го ка сни је, ша па том уз су зе очај ни це, 
ка да нам је на ре ђе но да се спа ку је мо и на пу сти мо је ди ни 
нам бе ли дом, не ви ни свет наш.

До ђи, уга си ћу све тло и у тво јој гла ви.
Ка сни је, одо ле вао сам из не над ној ту зи ко ја се об ру-

ши ла на ме не као бес ко нач на ла ви на тру лог и то плог 
ли шћа и ша пу тао јој: Сит сам аук то ри јал них си ту а ци ја 
у ко ји ма се на ла зим, где сви угле да ју др во и мој пад са 
би ци кла при ком уда рам гла вом у ста бло, пре не го што 
за и ста и стиг нем би ци клом до ста бла, а да не го во ри мо 
да уда рим гла вом у ње га при па ду са би ци кла. Уме сто да 
бу дем у не ким про сто ри ма sho win ga и tel lin ga са то бом, 
ја бих пре да бу дем у си ту а ци ја ма do in ga, од но сно знаш 
већ че га. Не знам да ли ме раз у меш, во лео бих да про ве-
дем ви ше вре ме на са то бом, док мо гу. Док има мо вре ме-
на да бу де мо за јед но у овом из ло гу, да не ка жем, у овом 
сме шном и ис ка ри ки ра ном те а тру ба рок них рај чи ца. Јер 
знаш и са ма, мо жеш да прет по ста виш да нам по сле ово га 
сле ди до ли ни ца су за и ја у ка. Си ва и пу ста. Са пра зним 
шо пинг цен три ма.

Ева ме је по гле да ла не по зна тим ми очи ма. А за тим за-
мо ли ла: При чај ми не што. Успа вај ме не ком сво јом при-
чом. А ти за и ста умеш да их при чаш као ни ко дру ги, ни 
тре ћи.

По не кад не знам шта ћу са сво јим се ћа њи ма. Пи там 
се да ли су она за и ста мо ја. Или сам их ви део или мо жда 
чуо, па их усво јио и уре зао у пам ће ње то ли ко да су по-
ста ла део мог би ћа. Ре ци мо, се ћам се круп не ки ше јед ног 

лет њег су мра ка у шу ми са ви со ким бо ро ви ма. Сто јим под 
над стре шни цом ку ће од да са ка на про план ку и гле дам ка-
ко го ри јед на дру га ку ћа сто ти нак и не што ме та ра да ље. 
Чу јем ја сно пуц ке та ње пла ме но ва, об ли зу ју се уз др ве не 
зи до ве ку ће. Му шка рац у там ном крат ком ка пу ту и пан-
та ло на ма угу ра ним у ви со ко угла ча не чи зме ужур ба но 
при ла зи ку ћи са ве дром во де, али пла ме но ви су раз у зда-
но ве ли ки, па он не успе ва да се до вољ но при бли жи ку ћи 
и во да ко ју ба ца из ве дра па да пред њу као бе ла ма ра ма 
опра шта ња. Же на пла ве ко се ску пље не у пун ђу огр ну та 
не ка квим џем пе ром сто ји на пар ме та ра од ме не на ки-
ши и нер во зно пу ши. То ли ко је осе ћам бли ском да би смо 
мо гли би ти и љу бав ни ци у не ком дру гом вре ме ну. Ку ћа 
је ње на и ви дим да би пла ка ла да ни је ужа сну та, да ни је 
у шо ку због то га што са ку ћом од ла зи и је дан до бар део 
ње ног жи во та. Се ћа ња ни су ни прах ко ји ће мо јед ног да-
на по ста ти. Пред но ге јој ле же мој оста ре ли вуч јак Ри го 
и цви ли и уме сто ње. При ме тио бих био још си гур но и 
дру го, али ни сам мо гао да одво јим по глед од пла ме но ва, 
цр ве них и на ран џа стих на там ној по за ди ни шу ме ко ја се 
гу би ла у мра ку. Или, на при мер, не знам ода кле се се ћам 
јед ног жен ског ли ца, ле пог, али умор ног и мр ша вог, уро-
ње ног у бе ли ја стук. Осмех ко ји же ли да ми упу ти у јед ном 
тре нут ку не у спе шан је по ку шај. Не ма ни за то сна ге. Час 
је уми ра ња. Пре ла ска у не из бе жну и ко нач ну ди мен зи ју 
за бо ра ва. Или на при мер ово, се ћам се не ка квог ста на са 
гло ма зним и ста рим на ме шта јем. Би ла је ноћ и ја сам се 
био из гу био, иза шао сам из јед не со бе у ко јој сам спа вао 
и за те као се у да ле ко ве ћој у ко јој сам ви део на пре ве ли-
ком кре ве ту две на ге осо бе за ко је сам био уве рен да су 
мо ји ро ди те љи. Спа ва ли су или су се пра ви ли да спа ва ју. 
Би ли су на ги и ни су. И то та ко ђе не умем да ти об ја сним. 
Као да сам их ви део и уну тра шњим оком. На јед ном су 
ско чи ли са кре ве та као да их је мо је при су ство про бу ди-
ло, али уоп ште ни су обра ћа ли па жњу на ме не. Ли за ли су 
сво јим ду гач ким и ру жи ча стим је зи ци ма сво је ша пе, бе-
дра. Те ла су им би ла ми ши ћа ве, гип ке ма ши не у све тло-
сме ђем, ско ро злат ном, крат ко дла ком кр зну. На кон то га 
су про шли по ред ме не као да ме не ма, иза шли су из со бе 
и ушли у одво је не ка ве зе оба сја не сун цем ко је се упра во 
ра ђа ло. Ме не је на кон то га био об у зео и са вла дао го рак и 
не за у ста вљив плач, јер сам схва тио да сам остао сам. На-
сту пи ло је до ба дру га чи је уса мље но сти. И ви диш, иако се 
се ћам го ми ле до га ђа ја, ли ца и ста ња, че сто ме мо ри глад 
за се ћа њи ма, јер ми се чи ни да их у ства ри уоп ште не мам, 
као ни би ло ка кво ис ку ство жи вље ња ов де. Али то ка жем 
ви ше се би, јер је Ева већ би ла за спа ла. Об у зе ло ме је олак-
ша ње ком се ни сам био на дао, по чео сам да осе ћам за мор 
при при по ве да њу. Да је би ла буд на и да ме је слу ша ла си-
гур но бих јој ре као још и ово за крај, са свим не по зна тим 
гла сом: Осе ћам да у чи та вој овој при чи по сто ји цен зу ра 
ко ја у ме ни иза зи ва по рив за то тал ном ауто цен зу ром ко ја 
сход но то ме по спе шу је да љу цен зу ру, а ова опет сти му-
ли ше ми ну ци о зно уста но вља ва ње ин сти ту ци је оба ве зне 
ауто цен зу ре.

Са про зо ра хо тел ске со бе по сма трао је ка ко сви ће, Ева 
је спа ва ла ду бо ким и мир ним сном гре шни це. У ње го вом 
ср цу та ма је не ста ја ла ка ко је све тлост си вог да на ра сла, а са 
њом је ра сла и си гур ност да је тре ну так об ра чу на све бли-
жи. Ти ши на је сти гла, али још ни је по ку ца ла на вра та.
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ПОГЛЕДИ

Иван Ми лен ко вић
ОР фЕ ЈЕВ ПРЕкРшАj: СЛУ ЧАЈ нОСТ И 
нУ жнОСТ кОД кОР ТА СА РА И ДЕ ЛЕ ЗА*

ПРА ВИ ЛА ИГРЕ
Ор феј, као што је по зна то, ни је из др жао: окре нуо се. А 

ни је смео. Тај окрет озна чио је крај игре. У ње го вом слу ча ју 
пра ви ла су по ста ви ли бо го ви. Они су би ли, исто вре ме но, 
су ди је и из вр ши о ци ка зне. Ни је уте шно, али та ко је с бо-
го ви ма: у њи хо вим је ру ка ма за ко но дав на, суд ска и из вр-
шна власт. Ну жност игре и не по вре ди вост ње них пра ви ла 
би ли су за јем че ни бо жан ским ауто ри те том. Ор феј ту ни је 
мо гао ни шта. Осим да игра по пра ви ли ма (а не да се игра 
пра ви ли ма).

Глав ни ју нак и при по ве дач ре мек-при че Ху лиа Кор та-
са ра „Ру ко пис на ђен у џе пу“ сва ко ма ло си ла зи у па ри ски 
ме тро, „баш та мо где се све де ша ва под зна ком нај не у мит-
ни јег рас ки да“1, да би по но вио Ор фе јев гест и из под зе мља 
отр гао сво ју Еури ди ку. Је ди но што он, за раз ли ку од Ор-
фе ја, не зна ка ко ње го ва Еури ди ка из гле да, ка ко се зо ве и 
где ће је, у мре жи па ри ског ме троа, сре сти. Да би то са знао, 
по треб но је да по шту је пра ви ла игре ко ју је сам сми слио. 
Из игре су ис кљу че не оне ста ни це ме троа где не ма мо гућ-
но сти из бо ра, Сен-Сил пис ре ци мо (ли ни ја 10, љу би ча ста, 
Порт де Кли њан кур – Ме ри де Мон руж), ко ја има са мо је-
дан ход ник што во ди ди рект но на по вр ши ну. На тој ис тој 
ли ни ји, ме ђу тим, на ла зи се и „јед на од нај го рих ста ни ца, 
Мон пар нас-Бјен ве ни, ко ја ши ри сво ју смр дљи ву хи дру до 
крај њих мо гућ но сти не у спе ха“2, ста ни ца с ко је се, на рав но, 
мо же иза ћи на по вр ши ну, али с ко је се, та ко ђе, мо же пре ћи 
на че ти ри дру ге ли ни је, те је мо гућ ност да по го ди те ко ји ће 
пра вац иза бра ти не по зна ти са пут ник што у ва го ну ме троа 
се ди на су прот ва ма – ја ко ма ла. За то је Мон пар нас-Бјен ве-
ни „јед на од нај го рих ста ни ца“: има ису ви ше ком би на ци ја. 
Услов игре је, да кле, да по сто је ма кар два ход ни ка. Игра у 
ко јој не ма из бо ра, ра чу на ју ћи ту и мо гућ ност да се из игре 
иза ђе, ни је игра. Ор феј је имао из бор: мо гао је и да се не 
окре не.3 Игра Кор та са ро вог ју на ка по чи ва на по кла па њу 
уна пред за да те пу та ње – он се кроз под зе мље кре ће ход-
ни ци ма ко је је сам од ре дио, слу чај но (као ба ца њем коц ке) 
– са пу та њом де вој ке ко ју пр ви пут су сре ће у ме троу и ко-
ја, на рав но, не зна, ни ти по пра ви ли ма игре мо же и сме 
да зна, да је у не ка квој игри. Ка да се, да кле, ју нак спу сти у 
под зе мље и иза бе ре јед ну од 14 ли ни ја па ри ског ме троа он 
уна пред зна ко је ће прав це да сле ди, од но сно ко јим ће се 
под зем ним ход ни ци ма кре та ти. Ре ци мо, пра ви ло ка же да 
ће, уко ли ко де вој ка ко ја му се бу де сви де ла, си ђе на ста ни-
ци Дан фер-Рош ро, он мо ћи да јој при ђе са мо ако она иза-
бе ре ли ни ју На си он – Ето ал (ли ни ја 6, тир ки зна), од но сно 
ако кре не упра во ход ни ком ко ји по ва зу је ли ни ју 10 и ли-
ни ју 6. Уко ли ко иза бе ре дру гу пу та њу, све и да му се до па ла 

нај ви ше на све ту, он не ће сме ти да јој се при бли жи. Та ко, 
на и ме, ка жу пра ви ла. 

Сво јих пра ви ла ју нак се чвр сто др жи јер ве ру је да је са-
мо то јем ство су сре та, да ће же на ко ју бу де упо знао на тај 
на чин, да кле по при си ли игре, по на ло гу ну жно сти, би ти 
она пра ва. Али, ко ли ко год по ку ша вао, ни јед ном ни је до-
шао у при ли ку да при ђе де вој ци ко ја би му се сви де ла и ко ја 
би, у још јед ној игри уну тар игре (ко ју ће мо ов де оста ви ти 
по стра ни), од го во ри ла на ње гов по глед. А он да је пре кри-
шио пра ви ла. „Па у ци су пре ви ше гри зли, у пр ви мах ни сам 
ва рао, јед но став но сам про ду жио за њом да бих по том мо-
жда при стао, пу стио је да оде у би ло ком прав цу та мо го ре; 
на сред сте пе ни шта схва тих да ни је та ко, да па у ке мо гу уби-
ти са мо још ако већ јед ном пре кр шим тај за кон“4. И до го-
ди ло му се не што див но, до го ди ла му се Ма ри-Клод (та ко се 
зва ла ње го ва Еури ди ка). Пр ви пут у жи во ту осе тио је сре-
ћу. И би ло је ча роб но све док под ла ми сао о то ме да је ва рао 
ни је по че ла да га про ба да, да бу ши ме хур сре ће, да га та њи, 
сме жу ра ва. Нај зад ви ше не мо же да из др жи, от кри ва Ма ри-
Клод „пре ва ру“: „све сам јој ре као, сва ку по је ди ност игре, 
не ве ро ват но ћу ко ју по твр ђу ју [толике Еуридике] из гу бље-
не у дну ход ни ка, увек па у ци на кра ју“5. Пред ла же јој да и 
она уђе у игру, али ово га пу та као уче сни ца ко ја зна пра ви-
ла и на њих при ста је: њих дво је тра жи ће се по па ри ском ме-
троу не ко ли ко ме се ци, сва ко днев но, од пр вог до по след њег 
по ла ска ме троа, а да не ће зна ти кад и где ово дру го ула зи 
у ме тро и на ко јој ли ни ји. По сле „не ја ког опи ра ња по бе ди 
игре“6 Ма ри Клод при ста је. Да ствар бу де го ра ово га пу та 
ће мо ра ти да по го де и ва гон у ко јем се на ла зи оно дру го. 
За јед но ће би ти са мо под усло вом да се су срет ну, да им се 
уна пред ода бра не пу та ње по кло пе.7

ПА РА ДОк СИ ИГРЕ 
Већ се отво рио чи тав сплет па ра док са игре. Ако пра-

ви ло игре ка же да је дан од уче сни ка не сме да зна да је у 
игри, да ли се та ква „игра“ мо же на зва ти игром, од но сно 
да ли су свест или зна ње о то ме да се игра игра кон сти ту-
тив на за са му игру? Ако је су, о ка квој је вр сти зна ња реч? 
У осно ви за пле та фил ма Деј ви да Фин че ра Игра, из 1997. 
го ди не упра во је то што глав ни лик Ни ко лас ван Ор тон не 
зна да је део до бро од и гра не игре. То не зна ју ни гле да о ци 
до са мог кра ја фил ма. По ен та се, да кле, от кри ва на кра ју: 
оно за шта је глав ни лик ве ро вао да је „ствар но“, а за јед но с 
њим и ми, гле да о ци, би ла је, за пра во, „игра“. Али то је сла-
ба по ен та. На кнад ним зна њем, зна њем après co up, ко јим се 
от кри ва „пре ва ра“ – а би ли су пре ва ре ни и ју нак и гле да о-
ци – не до би ја се ни шта осим тре нут не ка тар зе с ко јом не 
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зна мо шта да ра ди мо. На кнад но зна ње не осве тља ва сми-
сао прет ход них до га ђа ја осим у нај ба нал ни јем ме ха нич-
ком сми слу. Мно го су за ни мљи ви ји пре о кре ти ко је ну ди 
при по вет ка Да ни ла Ки ша „Слав но је за отаџ би ну мре ти“, 
у ко јој глав ни лик до са мо га кра ја ве ру је да је у игри (а не у 
„ствар но сти“), или филм Жа о ка Џор џа Ро ја Хи ла из 1973, 
у ко ме ни гле да о ци ни „жр тва“ не зна ју да је реч о игри, 
али за раз ли ку од Фин че ро ве Игре, „жр тва“ Хи ло ве Жа о ке 
не ће са зна ти да је би ла део игре. За њу игре ни је ни би ло. 
Сми сао игре био је да очу ва гра ни цу из ме ђу зна ња и не зна-
ња, из ме ђу ствар но сти и игре, од но сно из ме ђу ствар но сти 
игре и игре ствар но сти. Пи та ње је, да кле, да ли игра мо же 
да функ ци о ни ше на раз ли чи тим ни во и ма и да се на сва ком 
ни воу за др же сва она свој ства ко ја игру чи не игром? 

По тра ди ци о нал ном од ре ђе њу, пра ви ла су су шти на 
игре. Али јед на ко је ва жно да се пра ви ла зна ју. Зна ње је оно 
што нас уво ди у игру. Да Ор феј ни је знао да се не сме окре-
ну ти, те да је ка зну за ра дио не зна ју ћи чи ме ју је за слу жио, 
мит не би имао сми сла. „Скри ве на ка ме ра“, ре ци мо, до би ја 
ста тус игре тек ако не вољ ни уче сник да при ста нак на игру 
за ко ју, у чи ну од и гра ва ња, ни је знао да у њој уче ству је. По-
тре бан је, да кле, ма кар на кнад ни при ста нак за уче ство ва ње 
у игри за ко ју „уче сник“ ни је знао да је игра. Тај при ста нак, 
за пра во, кон сти ту и ше са му игру. (За то је, из ме ђу оста лог, 
на мон ти ра ним про це си ма у ко му ни стич ком ла ге ру би ло 
ва жно да осу ђе ни ци пот пи шу не ке па пи ре. „Игру“ је, ма-
кар и на кнад но, ва ља ло не ка ко ле ги ти ми са ти при стан ком 
игра ча. Што је у смр то но сним про це си ма при ста нак би вао 
обез бе ђен под при си лом дру го је пи та ње.) Па ра докс гле-
да о ца у по зо ри шту (што га сјај но раз ви ја Брехт), ко ји је, 
упра во као гле да лац, кон сти ту тив ни део по зо ри шне игре 
та ко ђе је у игри, али ту се по ја вљу је упра во про блем ста ту са 
зна ња, од но сно игра ба бу шки, ку ти ја сми сла ко је се на ла зе 
у дру гим ку ти ја ма сми сла, а ко је се, опет, на ла зе у тре ћим 
ку ти ја ма ко је се... и та ко до нај ма ње ку ти је. Ко ја вр ста зна-
ња, од но сно ко ја вр ста при стан ка је на де лу у по зо ри шној 
игри? У ко ју вр сту игре нас уво ди ула зак у по зо ри ште? 

Нај зад, за ни мљи во би би ло пси хо а на ли зу по сма тра ти 
као игру узи ма ју ћи у об зир прет ход ни при ста нак „игра ча“ 
и на кнад но зна ње. На и ме, у пси хо а на ли тич кој „игри“ улог 
је оно до че га ће се, тек, мо жда, до ћи. Не, на про сто, ис ход 
пси хо а на ли тич ких се ан си, већ игра са мне мо нич ким тра-
го ви ма ко ји се пе њу у свест (са др жај игре), осва ја ју је и, 
по пут но вих игра ча, или но вих еле ме на та, по ста ју део игре 
ко ји пра ви ла не мо гу, по де фи ни ци ји, да по ста ве уна пред. 
Пси хо а на ли за би би ла па ра док сал на игра у ко јој има мо 
пра ви ла (спо ља шња), има мо игра че ко ји, да би игра би ла 
игром, по шту ју та пра ви ла (од но сно ана ли ти ча ра и оно га 
ко се под вр га ва ана ли зи, по и гра ва ње тран сфе ром, од би-
ја ње збли жа ва ња), али су штин ски са сто јак игре, њен ис-
ход, зна ње до ко јег се пси хо а на ли тич ким по ступ ком тек 
до ла зи, ов де је нај у пит ни је. У пси хо а на ли зи би смо, као и у 
сва кој игри, мо ра ли ја сно да раз ли ку је мо фор мал ни и са-
др жин ски мо ме нат игре, али ако и успе мо да их раз лу чи-
мо, у са мој игри они су мно го спле те ни ји не го, ре ци мо, у 
ша ху. Ша хов ско пра ви ло (фор ма) ка же да коњ не мо же да 
се кре ће као ло вац, а да ли ће играч у то ку пар ти је уоп ште 
да по ме ри ко ња (са др жи на) дру га је ствар. Уко ли ко у кла-
сич но схва ће ној игри ја сно раз ли ку је мо фор му од са др жи-
не, те се фор мом не мо же мо по и гра ва ти да би игра уоп ште 
би ла игром, у пси хо а на ли зи се фор ма не пре ста но ме ња јер 

по чи ва на до да ва њу еле ме на та, на на кнад ном зна њу ко је 
увек из но ва ле ги ти ми ше са му игру. То што су игра чи на 
сво јим ме сти ма, ана ли ти чар у фо те љи, онај ко ји се под вр-
га ва ана ли зи на ка у чу, спо ља шњи је мо ме нат игре. Пра ви-
ла кон сти ту шу су срет ана ли ти ча ра и оно га ко се под вр га ва 
ана ли зи, али је у игри учи нак игре, ње на са др жи на. У кла-
сич но схва ће ној игри са др жи на не ути че на пра ви ла. Ако 
од нос игра ча у фуд ба лу по ста не ли чан, а не по сре до ван 
игром, ако са др жи на за пре ти пра ви ли ма, су ди ја је ту да би 
игру за шти тио од лич ног, док у пси хо а на ли зи су ди је не ма, 
По ли ти ка је та ко ђе игра у ко јој не по сто ји јем ство да се 
игра чи не мо гу по и гра ти и са мим пра ви ли ма. Ре во лу ци ја 
ме ња пра ви ла игре, али је и про ме на Уста ва про ме на пра-
ви ла игре, да кле мо гу ћа про ме на игре упи са на је и у са ма 
пра ви ла, у од ред бе Уста ва ко је го во ре о то ме ка ко се и под 
ко јим усло ви ма Устав мо же про ме ни ти.

ИГРА
Су срет се, да кле, до га ђа под обе леж јем, под по кро ви-

тељ ством ну жно сти. „Слу чај ни су сре ти пред ста вља ју не-
што по нај ма ње слу чај но у на шим жи во ти ма“ (que un en
cu en tro ca sual era lo me nos ca sual en nu e stras vi das), пи ше 
Кор та сар. Али упра во у овој ле пој ре че ни ци ве ли ки пи сац 
ис ка зу је сву му ку ре чи да ухва те, да за хва те оно бит но у 
иде ји слу чај но сти и ну жно сти. Ка да ову ре че ни цу „пре ве-
де мо“ на је зик пој ма, у њој уоча ва мо игру про тив реч но сти, 
две су прот ста вље не тврд ње, две тврд ње ко је се уза јам но 
ис кљу чу ју. Кор та сар, на рав но, то зна и чи тав ње гов ве ли-
ки ро ман по ку ша ва да оправ да ту про тив реч ност, али, на 
рав ни пој ма, про блем оста је упра во ту: ка ко то да је слу чај-
ни су сре т оно што је нај ма ње слу чај но? Ка ко то да је слу-
чај ност за пра во не и ма ње слу чај но сти? Шта зна чи то да је 
слу чај ност, за пра во, ну жност? 

Да се ра за бра ти да је ну жност то што јем чи исти ну су-
сре та. Су срет ко ји за слу жу је то име упра во је ну жан су срет. 
Али ка ко пре по зна је мо ну жност? За Ора сиа Оли ве и ру до-
каз ну жно сти је то што је Ма га на мо сту, на Пон-дез-Ар, 
да кле у вре ме и на ме сту ко ји ни су уна пред утвр ђе ни. Сам 
су рет је јем ство ну жно сти. Да се ни су сре ли, су срет, на про-
сто, не би био ну жан. Дру гим ре чи ма, јем ство ну жно сти 
је из о ста нак би ло ка квих пра ви ла. С дру ге стра не, Кор-
та са ров Ор феј, ко ји лу та па ри ским под зе мљем, ну жност 
су сре та из во ди из са ме игре, из пра ви ла. Су срет је сре ћан 
ис ход игре. Ну жност је учи нак игре, оно због че га је игра 
и за по че та. Ну жност је, да кле, оно што је уна пред упи са но, 
оно пред о дре ђе но и на до дре ђе но, оно што се, по де фи ни-
ци ји, као та кво, не мо же из бе ћи. Суд би на. Оно што би се 
ина че сма тра ло слу чај но шћу – су срет дво је стра на ца у па-
ри ском ме троу – до би ја обе леж је ну жно сти, од но сно, ка ко 
ка же Де лез, „по твр ђе ног слу ча ја“, али са мо ако слу чај ност 
пре по зна мо као при ли ку. Шта је, ме ђу тим, „по твр ђе на“ 
слу чај ност, шта је то што афир ми ше слу чај? Из бор ли ни-
је ко ју ју нак би ра, као и из бор пу та ње ко јом ће се кре та ти, 
про из во љан је, по пут ба ца ња коц ки. Али ком би на ци ја ко-
ја пад не, оно што ће про и за ћи из тог из бо ра, то је ну жно: 
„Ре зул та ти ба ца ња, ком би на ци је ко је па да ју, рас по ре ђу ју 
се пре ма по сле ди ци с об зи ром на хи по те тич ку ну жност, 
то јест с об зи ром на оства ре ну хи по те зу“8. Хи по те за гла-
си да ће се, ре ци мо, ну жност оства ри ти ако до би је мо два 
ке ца у ба ца њу коц ки. У слу ча ју да та два ке ца пад ну, 
слу чај ност је по твр ђе на и до би ли смо ну жност. Ис по-
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што ва на су пра ви ла игре, до шло је до по кла па ња хи-
по те зе са њеним оства ре њем и ну жност је, ре ци мо то 

та ко, про из ве де на, по твр ђе на. Кор та са ров Ор феј се му чи, 
ме ђу тим, јер ни је ис по што вао пра ви ла игре и ње гов су срет 
ни је ис ход игре, не го је и да ље слу ча јан. Слу чај ност ни је 
по твр ђе на. Са мо ба ца ње коц ки, на пи са ће Ма лар ме, не уки-
да слу чај (un co up de dés ja ma is n’abo li ra le ha zard). Уки ну ти 
слу чај зна чи ло би фраг мен ти ра ти га, пре ма пра ви ли ма ве-
ро ват но ће, на ви ше ба ца ња9, што ће ре ћи ба ца мо све док 
не до би је мо же ље ну ком би на ци ју: Кор та са ров ју нак ула зи 
у ме тро све док, пре ма пра ви ли ма игре, не срет не Њу. Упла-
ћу је мо срећ ку све док се на ша ком би на ци ја не по кло пи са 
из ву че ном ком би на ци јом. Али то је ло ша игра. „Ре че но је 
да чо век не уме да игра: то је сто га што, чак и ка да се по да 
слу ча ју, од но сно мно штве но сти, он сво је афир ма ци је схва-
та као да га огра ни ча ва ју, сво је од лу ке као да га од вра ћа ју 
од учин ка [Кортасаров Ор феј је, да кле, у јед ном тре нут ку 
од лу чио да при ђе де вој ци, уме сто да од лу ку пре пу сти игри, 
али га је од лу ка од вра ти ла од кон зу ми ра ња учин ка, од то га 
да са де вој ком ко ју во ли оста не у вези], сво је ре про дук ци је 
као да до во де до по врат ка истог у хи по те зи до би ти [све се 
по на вља увек на исти на чин, не ма раз ли ке, све је исто]. Но 
упра во је то ло ша игра, игра у ко јој ри зи ку је мо ка ко да из гу-
би мо, та ко и да по бе ди мо, за то што се ту не афир ми ше чи-
тав слу чај [сваки но ви ула зак у па ри ско под зе мље не ства-
ра ни ка кву раз ли ку, већ са мо ис тост, утвр ђу је па сив ност и 
пре пу шта ње без на ђу – јер вла да случајност]: свој ство прет-
ход но утвр ђе ног пра ви ла да фраг мен ти ра, као ко ре лат има 
мањ кав услов у игра чу ко ји не зна ко ји ће фраг мент иза ћи 
[он оча ја ва због слу ча ја, јер не уме да пре о и зве де ну жност, 
не уме да афор ми ше случај]“10. Али шта зна чи афир ми са ти 
слу чај, по твр ди ти га?

Оно, да кле, што од ре ђе ни слу чај из да ва ја из слу чај но-
сти је сте игра ко ја је су сре ту прет хо ди ла и ко ја је до су сре та 
до ве ла, од но сно ко ја је, у крај њој ин стан ци, по твр ди ла слу-
чај. „Ка да би слу чај био до вољ но по твр ђен играч ви ше не 
би мо гао да из гу би“11. По твр ди ти слу чај, да кле, као да има 
дво стру ки при звук код Де ле за, као да нам Де лез су ге ри ше 
да се фраг мен ти ра ни слу чај по твр ђу је као слу чај ност, док 
се, у дру гом слу ча ју, по твр ђу је као ну жност. У пр вом слу-
ча ју по твр ђу је се као слу чај ност слу ча ја. У дру гом као ну-
жност слу чај но сти. То је та фа сци нант на де ле зов ска ла ко ћа 
ба ра та ња дис па рат ним еле мен ти ма, уз од би ја ње па ра ло ги-
за ма. У ло ших игра ча ну жност прет хо ди су сре ту. Код до-
брих игра ча су срет је јем ство ну жно сти. Ни је, да кле, би ло 
ну жно сре сти Ма ри-Клод, већ је су срет с Ма ри-Клод по твр-
дио слу чај и дао му вред ност ну жно сти: „Чак и по ла зна тач-
ка, чул ност у су сре ту са оним што при си ља ва на осе ћа ње, 
не прет по ста вља ни ка кву срод ност, ни ти пред о дре ђе ност. 
Упра во су прот но, оно слу чај но, или кон тин ген ци ја су сре та, 
јем чи ну жност оно га што су срет при си ља ва да се ми сли“12. 
Игра, као и ње на пра ви ла, пот пу но су про из вољ ни. То зна 
и ју нак Кор та са ро ве при че. Ње го ва при си ла на игру чи сто 
је пси хич ке при ро де, то су па у ко ви у сто ма ку ко ји га гри зу, 
то је уса мље ност, то је че ка ње, то је па сив ност, то је не су о-
ча ва ње са све том. Да кле, наш ју нак је, ула зе ћи у игру, чи тав 
про блем раш чла нио на еко но ми ју до би та ка и гу би та ка, а 
им пе ра тив игре мо ра ли зо вао „као прин цип нај бо љег из бо-
ра ко ји од ре ђу је до би так“13. Ово је кључ но ме сто. Прин цип 
је по ста вљен пре не го што се ушло у игру, а чу ва ри прин-
ци па упра во су пра ви ла. Али она су про из вољ на. Уто ли ко 

је и прин цип про из во љан. Пра ви ла је су кон сти ту тив на за 
игру, али про блем ни је ту, не го у то ме што се из про из вољ-
ног од но са по ста вља прин цип ко ји во ди игру као циљ ко ји 
је из ван ње. Ба ца ње коц ке, уто ли ко, ни је под ре ђе но оп стан-
ку исте прет по став ке – про на ла же ње оне пра ве под од ре ђе-
ним усло ви ма – од но сно иден ти те ту не ког не про мен љи вог 
пра ви ла, јер „сва ко ба ца ње коц ки афир ми ше чи тав слу чај 
сва ки пут“14. Про из вољ ност ко ја по сто ји у игри, нај ви дљи-
ви ја у игри де те та, за пра во је не га тив но од ре ђе ње јер зна чи 
са мо то да слу чај ни је по твр ђен, или да ни је до вољ но по-
твр ђен. Ка да би слу чај био по твр ђен, сва ко ба ца ње зна чи ло 
би до би так, као у игри бо го ва, или у де чи јој игри. Де те је, 
на од ре ђе ни на чин, ма ли бог ко ји у сво јој игри уки да слу чај 
јер сва ка ком би на ци ја је сте до бит на, оно „про сла вља до би-
так“ без об зи ра на до би је ну ком би на ци ју.15 Кор та са ров Ор-
феј, пак, жа ли сва ки си ла зак у под зе мље, јер је рђав играч. 
Он не схва та да се су срет с Ма ри-Клод већ до го дио. Ње го ва 
по тра га је, уто ли ко, по тра га за не чим што је већ про на шао. 
Су срет за ко јим че зне већ се до го дио. Ор феј ни је пре по знао 
ну жност (ина че се не би окре нуо).

* За хва љу јем Алек сан дри Ман чић, Ми ли ци Ра шић и 
Бран ку Ром че ви ћу на су ге сти ја ма. Њи хо ве ин тер вен ци је 
уне те су у текст.
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пу та је би ва ло до вољ но да, до ла зе ћи Ули цом Се не, про ви рим ис под лу ка 
што из би ја на Ке де Кон ти и тек што бих у ти тра вој, пе пел но ма сли на стој 
све тло сти над ре ком ра за знао обри се, истог тре на би се на Пон-дез-Ар 
ука за ла ње на вит ка при ли ка ка ко по не кад ше та та мо-амо, а по не кад сто-
ји на лак ће на на гво зде ну огра ду и зу ри у во ду. При род но је та да би ло 
да пре ђем ули цу, да се поп нем уза сте пе ни це мо ста, да кро чим у ње го ве 
из ду же не об ли ке и да при ђем Ма ги ко ја би се на то осмех ну ла без из не на-
ђе ња, уве ре на као и ја да слу чај ни су сре ти пред ста вља ју не што по нај ма ње 
слу чај но у на шим жи во ти ма, а да са стан ке уго ва ра ју они љу ди ко ји се 
до пи су ју на хар ти ји с ли ни ја ма или зуб ну па сту ис ти ску ју од о здо“ (Ху лио 
Кор та сар, Шко ли це, Про све та, Бе о град 1984, пре вод Сил виа Мон рос Сто-
ја ко вић, стр. 11, пре вод из ме њен. Пре во ди тељ ка је, на и ме, у пр вој ре че-
ни ци ро ма на на пра ви ла круп ну гре шку. ¿Encontraría a la Ma ga? пре ве де но 
је са „Хо ћу ли на ћи Ма гу?“, уме сто „Хо ћу ли сре сти Ма гу?“. Раз ли ка је, 
ка ко овај текст на сто ји да по ка же, зна чај на.) 
8 Де лез, Раз ли ка и по на вља ње, стр. 451. 
9 Исто, стр. 321. Та ко ђе Де лез, Ни че и фи ло зо фи ја, стр. 34-36, 41-43.
10 Де лез, Раз ли ка и по на вља ње, стр. 194. Упор. Де лез, Ни че и фи ло зо фи ја, 
стр. 35.
11 Де лез, Раз ли ка и по на вља ње, стр. 321. За плет се мо же раз у ме ти и кроз 
чу ве ни виц у ко јем се играч на сре ћу, ко ји ни ка ко не успе ва да до би је 
ни шта, по жа ли бо гу ка ко га бог не чу је упр кос то ме што му се он, играч, 
го ди на ма обра ћа, вер но му се го ди на ма мо ли. На то му бог, из нер ви ран, 
од вра ти: „Па ку пи срећ ку!“. 
12 Де лез, Раз ли ка и по на вља ње, стр. 240.
13 Исто.
14 Исто.
15 „Си стем бу дућ но сти тре ба да бу де на зван бо жан ском игром за то што 
пра ви ла не прет хо де, за то што се игра већ од но си на соп стве на пра ви ла, за-
то што де те-играч мо же са мо да до би је – бу ду ћи да је чи тав слу чај по-
твр ђен сва ки пут и сва ки на ред ни пут“, Де лез, Раз ли ка и по на вља ње
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ПОЕЗИЈА

Ева Зоненберг

нАшЕ ЗЕМАљСкЕ СТВАРИ

x x x

Написати нешто од чега 
Би настао стих а после дуго дуго ништа
Јер ниједна друга реч не би успела да га достигне
Његове метафоре биле би нешто недостижно
Као дар украден боговима
Као глас пристиглог с удаљене планете

Постоји стих попут изједначења дана и ноћи
Који као да је упио у себе елементе
И у свакој реченици показао приказан свет
Постоји негде такав надљудски стих
Сила која зауставља сунце
Као додир невидљивог изазива језу
Као да неко у њега удахњује живот
И почиње да живи властитим животом
Док се између стихова провлачи вечност

Постоје песме које могу настати само једном у животу
Које се само једном сучељавају с тајном
Оне су и очекивање одговора после кога следи ћутња
То је попут нечег изгубљеног пре хиљаду година
Слепи свирач који повраћа вид
Не само да налази већ и препознаје његово значење

Написати потпуну и недосежну песму
У њој би тако једноставно засјао драгуљ
Склониште за свако бекство
Шапат истине који ће заглушити крик
Као знамење које се урезује на кожи
Тај бол чини да се величина постигне
И доказује неистинитост непремостивих речи
Та песма је ожиљак али нико не препознаје које ране

Краков, почетак јуна 2006.

нАшЕ ЗЕМАљСкЕ СТВАРИ

Пецкаћемо једни друге погађајући ко је ко
Да бисмо се некако забављали тим повратком  
 из Сибира
Први повратак односио се на мапе и километре
Други повратак односиће се на време и секунде

Не зна се ко је реч ко мисао а ко машта
Као ни континенти с рељефа
Онај прави неисклесив је у било ком камену
Онај последњи је стена пробијена копљем воде
Као стена с песникињом која скаче у амбис мора
Амбис ће раширити руке а море открити Лице  
 Новог Копна

AzRA.pl

свака азра* воли само једном
сваки ратник нада се само једном
зна за једног Бога и хиљаде анђела
не треба „знати“ да би се знала истина
не мора се „разумети“ да би се саосећало са њом

ниједна историја неће исприповедати шта она  
 љубав бејаше
нико неће наћи одговор шта онај рат бејаше
осим овог света одговорићу ти на сваки траг  
 твог стопала
ко ће поверовати у сусрет свемира са зрнцетом песка
само вера као бљештав оклоп и следећа битка

*Азра – девица, личност из источњачке љубавне поеме Вамик и 
Азра, која обрађује мотив сличан оном у Ромеу и Јулији.- Прим. 
прев.

ПЕСМЕ нАђЕнЕ нА СТАЗИ СУнцА

када моје очи плачу огњем говорим језиком Земље
када моје очи плачу крвљу говорим језиком Књиге
када моје очи плачу морима говорим језиком звезда
када моје очи плачу ветровима говорим језиком 
вечности
када моје очи плачу људима говорим језиком смрти
када моје очи плачу тобом говорим језиком одеће
када моје очи плачу срцем кажем овде нема никог 
када моје очи плачу камењем говорим језиком Огња
када моје очи плачу ћутњом говорим језиком пустиње
када моје очи плачу песком говорим језиком Постојања

С пољског превела Бисерка Рајчић
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ПОЕЗИЈА

Драгослав Дедовић

УнУТРАшЊИ ИСТОк

У СТАРОМ кРАЈУ

Пекара из које сам доносио погачице
сада је шнајдерај а видеотека са 
дјечијим филмовима – пекара

Обданиште срушено
Башта белгијске кафане постала
складиште pet shop-а
Велики ланац је прогутао
малу самопослугу

Хорст и Елвира су се развели
Пред њиховим хаустором смо
бацали петарде у новогодишњој ноћи
Он је пијан причао о типу који 
жели да се сједини са хрчком

Смијали смо се ушесторо
Нема више ни тог смијеха

Комшија Турчин (просијед, уморан)
не реагује мора да сам 
друкчији

Овдје сам осјећао да живот 
цурка кроз прсте ко млака мокраћа
овдје сам био забринут родитељ 
уморни муж, отплаћивач кредита што
сања о другим мјестима
другом животу

За чим онда жалим? 
За приликом да заувијек одем из
старог краја да му прије тога
све опростим

ВАЛЕТА

јануар је милостив према средоземном гребену
све титра у благом свјетлу разливеном по заливу
сокаци, куле, излизани басамаци што воде у 

хеленску плавет
са видиковца за јасних дана поглед сеже до либијске 
обале
затворим ли очи језик којим говори продавачица 
сладоледа
зазвучи као крсташка молитва на арапском
то је дакле све што остаде од царства небеског
домицил за британске пензионере
проблеми са водоснабдијевањем 
променадом се гегају црнпурасте жене
њихова љепота вене већ након шеснаесте
три империје су се овдје потрошиле па нестале
а оне су још увијек ту прижељкујући трудноћу

поподне пред одлазак
у празном кафеу пуном бљештавила
скоро да осјећам навирање безразложне среће
али конобар ми се обраћа из досаде: 
Where do you come from?
I don´t know.
Really.

ИЗМЕђУ АкшАМА И ЈАцИЈЕ

Заборавили смо упалити свјетло. 

У осамдесет и трећој – пепељаста коса
Неће више видјети родни Загреб. 
Ни Ћуприју гдје су родитељски гробови 
без биљега. Ни Београд гдје њена бака 
задигнуте сукње бјежи кроз сукрвицу.

У руци потврда о закупу мјеста на 
атеистистичкој гробљу у Тузли јер овдје 
више нема ни хришћана ни атеиста.

Чује се езан. На столу прегршт фотографија
преосталих у каприцу ратних паљевина

Заборавили смо свјетло

Спомиње мајку, мртву већ седамдесет година 
А буде ли по реду и ја ћу у неко предвечерје
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њу споменути свом дјетету.
Причаћу о овом трену. Нећемо упалити свјетло.
Тама је плазма, дишемо је скупа са 
нашим мртвима 

Свако своје тугује, свако прижељкујује
да се каткад кроз таму и њега неко сјети.

кнИн

клупа под снијегом, кућа без крова
крезуби прозор и цијук вјетра

ватра, вода, лед скрцкаше нечији дом
а тај неко је далеко од свега што воли

по чему ли памти овдашње дане?
шта му дође смалаксала клупа, а шта 
стаза крај запарложеног гробља?

тужније од цркве у коју пада снијег
јесте кућа из које расте дрво

УнУТРАшЊИ ИСТОк

Пишем ћирилицом, на кољенима, у возу.
Тако скривам написано; тако се показујем.
Краснопис води у једно касно љето:

Дебела коса - усправна танка.
Модрица на јагодици 
и тиха радост због дана који стижу.

Ноћу сновима зажаре ријечи, тражећи се 
забасају на запад. Сретну се доцкан,
на кољенима, у возу.

ПЈЕСМО МОЈА

Дуго смо заједно. Заборавио сам
шта бјеше прије. Можда ме тада
Није ни било, мала моја алхемијо

Не живим по твом закону.
Одређују ме
планови бахатих менаџера, 
генералштапске позе, живот у страху од
људождерског тржишта од
стратешких одлука фино избријаних људи.

Али теби се могу увијек вратити, ти имаш по 
сису за свако несрећно дијете, и знаш да ће
брашно наших костију сачувано у 

здјелици под језиком једном 
пропјевати онако како се
нисмо усудили како смо
ћутке прижељкивали 

ДОЛАЗнИ ПЕРОн – УнУТРАшЊИ ЈЕЗИк

Каткад све утихне сред градске вреве.
Као потопљен у воду борим се за дах.
Па се помирим, не дишем.
У слуху дамарови добошари. 

Временом омјехурен, 
часак ил` два плутам без мисли.
То, док не зачујем да неко 
изнутра скоро шапатом пјева:
моли се, псује и чезне.
Тај глас, тај језик, једини важан, 
на којем сви смо код куће. 

Али чим продишем - 
отпрхну значења с ријечи, а
мелодију, крхку, 
преклопи руљин зуј.

ТЕРАЗИЈЕ

ћутимо као да знамо:
не постоје ријечи за такав дан
у којем се једно дијели на двоје
за три десетљећа
град губи боју ја се смањујем
мушкарци који ће те вољети 
жене којима ћу се дати
дјеца која нису наша
вуку нас за рукаве чупкају за косу
мамећи у будућност - оћутаћемо али
када коначно пођемо 
утрнула корака низ Балканску
наш кућни светац огласиће се болно
бродском сиреном са Саве
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ТУМАЧЕЊА

Ро берт Хо дел

ПРИ ПО ВЕТ кА VER SUS РО МАн
Ни ко лај Ље сков и Дра го слав Ми ха и ло вић као при по ве да чи (по Вал те ру Бен ја ми ну)1

Дра го слав Ми ха и ло вић је, слич но Ље ско ву, Че хо ву, Хе-
бе лу, Гот хел фу или Пе тру Шта му, кла си чан аутор при-

по вет ке. У ње го вим тек сто ви ма се у пр вом пла ну на ла зи 
лик ко ји ни је сам но си лац рад ње, али ути че на да ле ко се-
жно ор га ни зо ва ње пер спек ти ве при по ве да ња. У ра ним 
при по вет ка ма је тај лик иден ти чан са при по ве да чем, па се 
ра ди о при по ве да њу у пр вом ли цу, нај че шће си ту и ра ном 
у не при ви ле го ва ној сре ди ни. У ка сни јим тек сто ви ма пре-
о вла да ва при по ве дач у тре ћем ли цу, чи ји се је зик и свест 
при бли жа ва ју ауто ро вим. Око тог глав ног ли ка гру пи шу 
се оста ли, вре мен ски и про стор но ве за ни за ње га, та ко да 
не до ла зи до ка рак те ри стич но ро ма неск не из ме не сце на, 
као пре ма уна пред кон стру и са ном ком по зи циј ском пла-
ну. При по ве да ње оста је у окру же њу про та го ни сте. Ова кав 
на ра тив ни по сту пак по ти че из тра ди ци је усме ног при по-
ве да ња,  ка ко је она при ка за на у есе ју Вал те ра Бен ја ми на 
„При по ве дач. Раз ма тра ња о де лу Ни ко ла ја Ље ско ва“. Да би 
тер ми но ло шки раз дво јио при по вет ку од мо дер ног ро ма на, 
Бен ја мин ко ри сти по јам „ис ку ства“:

Er fa hrung, die von Mund zu Mund geht, ist die Qu el le, aus 
der al le Erzähler geschöpft ha ben. Und un ter de nen, die Geschic
hten ni e der geschri e ben ha ben, sind es die Großen, de ren Ni e
derschrift sich am we nig sten von der Re de der vi e len na men lo sen 
Erzähler ab hebt. (Be nja min 1977, 386)

При ча, ко ја иде од уста до уста, из вор је из ко јег су сви 
при по ве да чи цр пе ли ма те ри јал. Ме ђу њи ма су нај ве ћи они 
чи ји се за пи си нај ма ње раз ли ку ју од ка зи ва ња ве ли ког 
бро ја ано ним них при по ве да ча.

При по ве да че во ис ку ство мо же, по Бен ја ми ну, по ти ца-
ти из два раз ли чи та из во ра. Јед на гру па при по ве да ча, они 
ко ји су ви де ли све та, при по ве да ју о не по зна том и не при-
сту пач ном, а дру га гру па, они ко ји су оста ли у за ви ча ју, 
до бро по зна ју при че и пре да ња сво је зе мље. При том, гру-
пе се мо гу и ме ђу соб но ме ша ти, као што је то слу чај баш 
код Ми ха и ло ви ћа. Ње го ва ис ку ства са Го лог ото ка би ла су, 
као и ис ку ства јед ног Ша ла мо ва на Со ло вец ким остр ви ма, 
до ступ на са мо ма лом бро ју љу ди, а при че као што су Пе
три јин ве нац, Бо ги ња или Пре жи вља ва ње, ин спи ри са не су 
ли ко ви ма из ауто ро вог не по сред ног окру же ња. У њи ма је 
аутор до бро ослу шки вао сво је са го вор ни ке, про то ти по ве, 
па се њи хов го вор је два раз ли ку је од го во ра оних „ано ним-
них при по ве да ча“ о ко ји ма Бен ја мин го во ри у свом есе ју.

Та кво при бли жа ва ње ауто ра и ли ка не пред ста вља са мо 
ми ме тич ки по сту пак, чи ја би екс трем на фор ма био сказ; у 
ње му се ма ни фе сту је и је дан од ре ђен став ауто ра у од но су 
на чо ве ко во окру же ње – од ре ђе ни по глед на свет.

Као и Че хов, ко ме је Тол стој за ме рио да је због не до-
стат ка ја сног по зи ци о ни ра ња ауто ра пре ма при ка за ном 
све ту „то све сам Ни че“,2 и Ми ха и ло вић при по ве да сво је 
при че углав ном без аутор ског ко мен та ра. Чи ни се као да 
се жи вот при по ве да сам. Не са мо да се аутор уз др жа ва од 
би ло ка квог вред но ва ња – он не по ку ша ва чак ни да при-
ка за ним до га ђа ји ма ути сне сво ју сми са о ну ли ни ју. О тој 
сми са о ној ли ни ји го во ри ли су и Ље сков и, под обр ну тим 
пред зна ком, ње гов опо нент До сто јев ски. У јед ној днев нич-
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кој бе ле шци из 1878. го ди не (По по во ду выс тав ки) До сто-
јев ски пи ше:

„На до из о бра жа ть де й стви те ль но сть как она есть“, – 
го во рят они, тог да как та кой де й стви те ль но сти сов сем 
нет, да и ни ког да на зе мле не бы ва ло, по то му что су щ но
сть ве щ ей че ло ве ку не до ступ на, а вос при ни ма ет он при
ро ду так, как отра жа ет ся она в его идее, про й дя че рез его 
чув ства; ста ло бы ть, на до да ть по бо лее хо ду идее и не бо
я ть ся иде а ль но го. (До сто ев ский 1994, 90)

„Ствар ност се мо ра при ка за ти она квом ка ква је сте“ – 
го во ре они, иако та ква ствар ност не по сто ји и ни ка да на 
све ту ни је ни по сто ја ла, јер су шти на ства ри чо ве ку ни је 
до ступ на; шта ви ше, он ви ди при ро ду она ко ка ко се она 
осли ка ва у ње го вој иде ји и ка ко га во де осе ћа ња; за то тре-
ба да ти про сто ра иде ја ма и не бо ја ти се иде ал ног.

До сто јев ски је не са мо убе ђен да умет ник сли ка ис кљу-
чи во иде ал ну пред ста ву свог пред ме та,  а не пред мет сам; 
он у та квом иде а лу ви ди јед ну ви шу ре ал ност. И у ње го-
вим ро ма ни ма се пре по зна је та кав ста тус иде ал ног,  док су 
при ка зи сва ко днев ни це све де ни на нај ма њу ме ру: ње го ви 

ли ко ви не иду на по сао, не при пре ма ју обро ке и не се де за 
сто лом са при ја те љи ма. Они се ско ро ис кљу чи во ба ве пи-
та њи ма сми сла жи во та, пре ма ко ји ма сва ко днев не бри ге 
из гле да ју бе зна чај но. А то ра ди кал но тра жа ње сми сла од-
ре ђу је и струк ту ру тек сто ва. 

За Ље ско ва, ме ђу тим, зах тев за сми са о ном ли ни јом 
пре тва ра се у „ја рам умет но сти“ („яр мо для ис кус ства“, у 
пи сму Шче баљ ском 4.1.1874. // Ле сков 1956-1958, 10, 360):

Пи са те ль, ко то рый по нял бы на сто я щ им обра зом 
раз ни цу ро ма на от по ве сти, очер ка или рас ска за, по нял 
бы так же, что в сих трех по след них фор мах он мо жет 
бы ть то ль ко ри со ва ль щ и ком, с из вест ным за па сом вку
са, уме ния и зна ний; а, за те вая тка нь ро ма на, он дол жен 
бы ть еще и мы сли те ль, дол жен по ка за ть жи вые со зда
ния сво ей фан та зии в от но ше нии их к дан но му вре ме
ни, сре де и со сто я нию на у ки, ис кус ства и ве сь ма ча сто 
по ли ти ки. Дру ги ми сло ва ми, если я не сов сем бес тол ко во 
го во рю, у ро ма на [...] не мо жет бы ть от ня то не ко то
рое, – не ска жу „по у чи те ль ное“, а тол ко вое, ра зъ я сня ю щ
ее смысл зна че ние. (Пи смо Ф.И. Бу сла је ву од 1. 6. 1877 // 
Ле сков 1956-1958, 10, 450)

Пи сац ко ји је за и ста схва тио раз ли ку из ме ђу ро ма на и 
но ве ле, ски це или при по вет ке, раз у мео је и то, да ће у по-
след ња три жан ра са мо игра ти уло гу за пи си ва ча са од ре-
ђе ном ме ром уку са, спо соб но сти и зна ња; ако пак за поч не 
тка ње ро ма на, мо ра по ста ти и ми сли лац и при ка за ти жи ва 
ство ре ња сво је ма ште у њи хо вом вре ме ну, ми љеу и ста њу 
на у ка, умет но сти,  че сто и по ли ти ке. Дру гим ре чи ма, ако 
се не ва рам пот пу но, не мо гу ће је у ро ма ну не ви де ти од ре-
ђе но – да не ка жем „по уч но,“ али сва ка ко ин тер пре ти ра ју-
ће зна че ње у прав цу раз ја шње ња сми сла. 

А упра во је то раз ја шње ње сми сла оно што у ро ма ну 
до во ди до „за о кру жи ва ња“ и „кон цен три са ња“ око јед ног 
пре по зна тљи вог цен тра.

О то ме се го во ри и у де лу Деч је го ди не (Дет ские го ды. Из 
вос по ми на ний Мер ку ла Пра от це ва), ко је Ље сков за по чи-
ње об ја шње њем да ће ову ис по вест об ли ко ва ти дру га чи је 
не го што то чи не ро ма но пи сци:

Я не ста ну усе ка ть од них и раз ду ва ть зна че ние дру
гих со бы тий: ме ня к это му не вы ну жда ет ис кус ствен ная 
и не е сте ствен ная фор ма ро ма на, тре бу ю щ ая за кру гле ния 
фа бу лы и со сре до то че ния все го око ло глав но го цен тра. (Ле-
сков 1956-1958, 5, 279)

Ја не ћу ума њи ти зна чај јед них, а на ду ва ти зна чај дру гих 
до га ђа ја; на то ме не те ра ве штач ка и не при род на фор ма 
ро ма на ко ја те жи за о кру жи ва њу фа бу ле и ње ном кон цен-
три са њу око глав ног цен тра. 

Прав да ју ћи сво је при по ве да ње он на ста вља ова ко:
В жи зни так не бы ва ет. Жи знь че ло ве ка идет как раз

ви ва ю щ а я ся со скал ки хар тия, и я ее так про сто и бу ду раз
ви ва ть лен тою в пред ла га е мых мною за пи сках (исто, 279).

У жи во ту то га не ма. Жи вот се раз ви ја као сви так па пи-
ра, па ћу га и ја раз ви ја ти та ко, као врп цу, у спи си ма ко је 
ов де пред ста вљам. 

Жи вот је за ње га са мо хро но ло шки след до га ђа ја ко-
ји се ни жу без ра ста на пе то сти, без тач ке кул ми на ци је:
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Все это раз ви ва ет ся свит ком, лен тою, без апо фе
о за, да же без ку ль ми на ци он ной точ ки. (пи смо од 19. 2. 

1881 И.С. Ак са ко ву // Че ред ни ко ва 1971, 114)
То све се раз ви ја као па пир ни сви так, као тра ка, без 

апо те о зе, чак и без кул ми на ци о не тач ке. 

То би он да зна чи ло да у та квом жи во ту не вла да ју ни-
ка кав ред и ни ка кав ви дљи ви сми сао. Та кав сми сао мо жда 
и по сто ји, об ја шња ва Ље сков, али је не до сту пан људ ском 
схва та њу: „Не ка дру ги про на ђу сми сао, мо је је да за пи су-
јем“ („Пу сть дру гие раз би ра ют, а мне по ра за пи са ть“), та ко 
за кљу чу је 1886. у ча со пи су Но вь (бр. 7, стр. 352). Не мо гућ-
ност да у чо ве ко вом бив ству на ђе ко хе рент ни сми сао не 
зна чи за Ље ско ва и то да сво је при по вет ке ви ди као про сту 
за ба ву. На про тив, он им у сва ком слу ча ју при пи су је ути-
ли тар ни мо ме нат. У већ ци ти ра ном пи сму Бу сла је ву пи ше:

Но и в по ве сти, и да же в рас ска зе долж на бы ть своя слу
жеб ная ро ль – на при мер по ка за ть в по роч ном серд це тот 
уго лок, где еще уце ле ло чтони бу дь свя тое и чи стое. Эта 
за да ча ско ль при ят ная, сто ль же и по ле зная, и я ее до сти
гал по рой, вов се не имея к это му ни ка кой те о рии, а тем 
ме нее „тен ден ции“. (Ле сков 1956-1958, 10, 451)

Ду жа, а и кра ћа, при по вест мо ра не че му слу жи ти – на при-
мер, да у по роч ном ср цу про на ђе ку так у ком се скри ва не што 
све тло и чи сто. Овај за да так је ка ко при ја тан та ко и ко ри стан 
и ја га ис пу ња вам по не кад и без не ке те о ри је или „тен ден ци је“. 

При мер, ко ји он у на став ку на во ди, ла ко се мо же при-
ме ни ти и на Ми ха и ло ви ће ве при по вет ке:

Мне нра ви ло сь мне ние ки та й ско го „ца ря му дро сти“ 
Кунцзы, что „в ка ждом серд це еще есть до бро – сто ит 
то ль ко, что бы лю ди уви да ли на по жа ре ре бен ка в пла ме ни, 
и все по же ла ют, что бы он был спа сен“. (исто, 451)

Сви де ло ми се ми шље ње ки не ског „ца ра му дро сти“ 
Кон фу чи ја да се „у сва ком ср цу кри је не што до бро – љу ди 
тре ба са мо да угле да ју не ко де те у пла ме ну и од мах ће сви 
по же ле ти да оно бу де спа се но“.

О прак тич ној ко ри сти при по ве да ња го во ри и Бен ја мин. 
Оно са со бом но си по у ку, пи ше он, је дан „на ук“, ко ји је из раз 
„еп ске стра не исти не“. Та по у ка се, до ду ше, ни ка ко не на ме ће 
чи та о цу не го му се то ком чи та ња от кри ва са ма од се бе.

Ову „еп ску стра ну исти не“ Бен ја мин по ве зу је са пој мом 
„му дро сти“. Му дрост је као на та ло же но ис ку ство мно гих 
ге не ра ци ја, пан дан дис кур зив ном прин ци пу ко ји Ље сков 
озна ча ва тер ми ном „те о ри ја“ и ко ји би се мо гао упо ре ди ти 
са грч ким „ло го сом“ – из вор но „са би ра њем“ или „ску пља-
њем“, од но сно, од ме ра ва њем ар гу ме на та.

На ис ку ство, на ко јем по Бен ја ми ну по чи ва му дрост, по-
зи ва се и Иво Ан дрић. Гле да ју ћи из те пер спек ти ве ра зу мљи-
во је што је Ан дрић, ко ји је са из у зет ком Го спо ђи це пи сао не 
ро ма не не го ро ма неск не хро ни ке, схва тан пр вен стве но као 
при по ве дач. Ње го ви по зи тив ни ли ко ви – и они у На Дри ни 
ћу при ја и у Трав нич кој хро ни ци (упр. поп Ми ха и ло, Али хо џа, 
го спо ђа Да вил) – упра во су оте ло тво ре ња људ ске му дро сти, 
из ра же не ина че у по сло ви ца ма и але го ри ја ма. Чак и аутор 
сам го во ри, опре зно и не дог мат ски, о ко ри сти при ча ња:

Али до пу ште но је, ми слим, на кра ју по же ле ти да при-
ча ко ју да на шњи при по ве дач при ча љу ди ма сво га вре ме на, 

без об зи ра на њен об лик и ње ну те му, не бу де ни за тро ва на 
мр жњом ни за глу ше на гр мља ви ном уби лач ког оруж ја, не-
го што је мо гућ но ви ше по кре та на љу ба вљу и во ђе на ши-
ри ном и ве дри ном сло бод ног људ ског ду ха. Јер, при по ве-
дач и ње го во де ло не слу же ни че му ако на је дан или на дру-
ги на чин не слу же чо ве ку и чо веч но сти. (Го вор при ли ком 
при ма ња Но бе ло ве на гра де 1961. г. Ан дрић 2003, 5)

1 Це ло вит текст ће би ти об ја вљен у Збор ни ку МСЦ 45/2 2016. го ди не.
2 „Это все Ниц ше. Лю ди, не вы ра бо тав шие в се бе ясно го ми ро со зер ца-
ния, раз де ля ю щ е го до бро и зло […]“ (Тол стой, Л.Н. О ли те ра ту ре. М. 
1955, стр. 492.)
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ПОЕЗИЈА

Власта Младеновић

фУСнОТЕ ЗА МОкРАЊцА

ЈА САМ ПОЕЗИЈА
(руковетна)

Ја сам поезија, 
ја сам поезија,
у којој свет је сажет,
свеж сам цвет,
свежањ речи,
сјајан букет,
који дише,
ал га нико не мирише.

ПРАСкОЗОРЈЕ ПОЕЗИЈЕ
(литургијска)

Сад сам,
како знам.

Полако, путем Христовим,
па докле стигнем.

Корак по корак,
има времена,
још је мрак.

Али кад сване,
заиста, заиста,
судбина ће бити иста.

ИГРАЈУ СЕ ДЕЛИЈЕ
(По М. П. Сељанчици)

Деле се делије
широм земље Србије.

Ситно, ситно, ситније,
све док се може,
тако се Срби деле,
тако се Србије множе.

Деле се, деле, делије
широм земље Србије.

ДИСХАРМОнИЈА

Поремећен је однос
између мене и свемира,
никад већи хаос,
из чистог мира
падају кише,
нападају ме 
све више.

ЕВРОПИС
(у Паризу, једне ране јесени)

У земљи сам
залазећег сунца,
сумрак је поезије,
ни овде ми
место није.
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ПРОЗА

Се нел Пас

нА нЕ БУ СА ДИ ЈА МАн ТИ МА

У Ха ва ни а са мном као са вет ни ком, ду мао сам ја, Да-
вид ће би ти раз де ви чен, и то, што ка жу, док треп неш. 

Не ће још ни се дам на е сту на пу ни ти,  а да већ јед ном не 
оку си нај сла ђу по сла сти цу. Мо рам да ти раз ја сним да наш 
ју нак ни је је ди ни ко ји је био де ви чан ски не так нут у та-
да шњим шко ла ма, ка мо ли сре ће! Из раз ло га што сам ти 
већ из нео, та мо је та да би ло ви ше де ви ца не го у цр ква-
ма пре то га. Он је пак био је ди ни ко ји је оста вљао ути сак 
као да му се не жу ри да што пре иза ђе из та ко не у год ног 
про це па. Али то је би ло са мо при вид но, у се би је уисти ну 
оча ја вао, та зар не ћу ја то зна ти кад сам ње го ву ду шу чи-
тао бо ље не го сво ју вла сти ту. Због то га, а не го во ре ћи му 
ни шта јер сти дљив це је бо ље ста вља ти пред свр шен чин 
ка ко не би има ли вре ме на за раз ми шља ње, рас пи тао сам 
се ко ји су де ло ви гра да нај по год ни ји за му ва ње, где се на-
ла зе нај мрач ни је би о скоп ске дво ра не и ка ко да се стиг не 
до пар ко ва са нај ма ње над зо ра. Украт ко, тра жио сам иде-
ал на ме ста. Би ло ми је ина че ја сно да упр кос овим мо јим 
не се бич ним по тра га ма, у Ха ва ни ни је не мо гу ће да се јед-
но став но на ле ти на две ве се ле удо ви це, или на две рас-
пу ште ни це ре ше не да на док на де гра ди во, и да ће сва ка ко 
би ти оду ше вље не ако се ле по про ве ду са та квим мом ци ма 
као што смо нас дво ји ца, а на ро чи то са Да ви дом јер, услед 
не ке од тих не до ку чи вих тај ни жи во та, ту жни и ме лан-
хо лич ни ти по ви нео до љи во при вла че же не, али бо ље да 
се ока нем да ље раз ра де ове те ме јер ћу у су прот ном не из-
бе жно из би ти на слу чај из ве сне го спо ђе у го ди на ма ко ја 
је во зом пу то ва ла за Сан тја го де Ку ба и та ко на ба са ла на 
по ти ште ног ре гру ту.

Да си мо гао са мо да ме ви диш, она ко раз дра га ног и 
ис пу ње ног за но сом због пред сто је ћих по ду хва та, о чи-
јој при пре ми се ја оба шка и ста рам! О то ме ти при чам: 
на дам се да схва таш да сам ја о том деч ку бри нуо и због 
соп стве них ин те ре са по што, бу де ли Да вид на ста вио да 
бу де чист и че дан, сла бо ће ми би ти од ко ри сти у дру гом 
ен гле ском осва ја њу Ха ва не, са да и без Ен гле за. Сва ког 
ју тра сам на јед ном ста ром ка лен да ру пре цр та вао сва-
ки ми ну ли дан а по под не бих пре гле дао ци пе ле за из ла-
ске јер, сход но мо јој ба би, на осно ву њих же не про су ђу ју 
о му шкар че вој лич но сти. Још увек ни сам ни шта о то ме 
го во рио Да ви ду због оно га што сам ти упра во ре као, да 
је смо та не бо ље ухва ти ти на пре пад. Сва ког ча са, ме ђу-
тим, а да би знао да ни је сам у сво јој са мо ћи не го да сам 
та мо ја, ње гов нај бо љи друг, по тап шао бих га по ра ме ну 
или бих га за гр лио. Мно ги сма тра ју да два мла да муж ја-
ка не тре ба да раз ме не не жно сти, али ја не де лим та кво 
уве ре ње јер ми слим да ме ђу дво ји цом при ја те ља је дан 
увек тре ба да во ди глав ну реч, с тим што то ва ља по сти-

ћи ком би но ва њем не по ко ле бљи во сти и на кло но сти ка ко 
онај дру ги не би ди би дус пао у бе дак. Он би се он да на-
сме шио и по гле дао ме оним сво јим из ра зом уч ти вог Ја-
пан че та, из че га сам ја и из вла чио за кљу чак да иш че ку је 
нул ти час јед на ко жар ко као ја. 

И та ко је све то те кло, па ћеш тач но раз у ме ти мо је за-
пре па шће ње ка да сам у пе так у под не, пре не го што се за-
чу је зво но сло бо де, ушао у на шу со бу ка ко бих још јед ном 
из глан цао на ше ци пе ле, кад оно, за ти чем га ка ко но вим 
дру га ри ма из ла же сво је ста ре те о ри је. Упра во бе ше сти-
гао до нај по тре сни јег де ла свог из ла га ња, оно ка да из ла же 
став да ће љу бав во ди ти кад му то бу ду на ло жи ла осе ћа ња, 
и да ће он да ту љу бав во ди ти са де вој ком ко ју ће из и стин-
ски во ле ти, а ко ја ће и ње га во ле ти из и стин ски. Остао сам 
паф. Па је л‘ је то си шао с ума или ко ји му је ђа во? Зар ни-
смо до вољ но про па ти ли та мо са ор та ци ма на се лу? По чео 
сам да му да јем зна ко ве да сма њи до жи вљај. Али, кад ме је 
угле дао, по што је у ства ри ме ни хтео да ста ви до зна ња да 
не ће ме ња ти сво ја на че ла са мо за то што је сце на рио про-
ме њен, још је по ви сио глас и до дао да ће до тич на мо ра ти 
с њи ме да де ли и ре во лу ци о нар не и ин тер на ци о на ли стич-
ке иде а ле, и да ће њој мо ра ти да се сви ђа ју, као и ње му, 
пе сме Сил ви ја Ро дри ге са и сти хо ви Ма ри ја Бе не де ти ја и 
Ро бер та Фер нан де са Ре та ма ра. Ку нем ти се, до шло ми је 
у зе мљу да про пад нем. Да ли је ствар но по лу део, шта му 
је? Озбиљ но! А да би под ву као то што је из ва лио, из ва дио 
је ис под ја сту ка не ка кву сив ка сту књи жи цу. Ово је књи га 
по е зи је, рас ту ма чио је они ма ко ји су га слу ша ли; ку пио 
сам је док смо пу то ва ли ова мо, ка да смо ста ли у Ка ли ме ту 
да не што пре за ло га ји мо; про чи тао сам све га две-три пр ве 
пе сме, али ова књи га ми је већ ме ђу нај о ми ље ни јим. И ни 
пет ни шест, отво ри он ту књи гу и ста де да чи та. Од су
ством про бо де но те ло; Крв би жеђ да уто ли по љуп ци ма; 
До ва зду ха се сти же мо ли твом на сте пе ни ца ма; А мач је 
уза врео као кан ди ло јер је опе ло... Јед но став но сам за кло-
пио очи. Сад ће да се око ме на ње га, по ми слио сам; сад ће 
да му ка жу пе де ру је дан; сад ће да се ба це на ње га и да га 
од ву ку до школ ског дво ри шта да би га та мо раш че ре чи ли 
или жи вог спа ли ли. Ви део сам чак и ка ко по тиљ ком уда ра 
о сва ки сте пе ник и ка ко на сви ма оста је згру шак кр ви па 
сам се на чи сто ужа снуо. Али, ни шта од то га не би, те сам 
отво рио очи и, пра во да ти ка жем, тек сам се он да пре не-
ра зио јер сам, да про стиш, тим сво јим очи ма ви део ка ко се 
ти па жљи ви слу ша о ци, ти од ва жни и да ка ко дра ги мом ци 
из Пи нар дел Ри ја, Хо ве ља но са, Си је ра де Ку би та са, Ку е та 
и Ма ја ри ја, од ко јих ве ћи на ни кад ни је сра ла у ве це-шо љи 
ни ти је има ла те ку ћу во ду у ку ћи, ње га од јед ном по бо жно 
слу ша ју. Из не ког опет раз ло га ко ји ни кад ни сам ус пео да 
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од го нет нем, љу ди ко ји пи шу или чи та ју пе сме у дру ги ма 
из гле да по бу ђу ју го ле мо ува жа ва ње. Ово је, ре као је Да вид 
на кон чи та ња, ово је еле ги ја ко ју је пе сник по све тио Ру бе-
ну Мар ти не су Ви ље ни, му че ни ку и пе сни ку Ре во лу ци је; 
еле ги ја је вр ста пе сме у ко јој се опла ку је не чи ја смрт или 
не ка дру га не сре ћа, као у Еле ги ји Хе су су Ме нен де су Ни ко-
ла са Ги ље на, на шег на ци о нал ног пе сни ка; или у Еле ги ји 
за по кој ним су пру гом Хер тру дис Го мес де Аве ља не де, ко-
ју би Шпан ци да нам сво ја та ју иако је она би ла ку бан ска 
пе сни ки ња из 19. ве ка; а ту је и пе сма Смрт Ан то њи ка 
Кам бо ри ји ка Фе де ри ка Гар си је Лор ке, ко га су фран ки сти 
као што зна мо стре ља ли у Шпа ни ји. Од ва жни мом ци из 
Пи нар дел Ри ја, Хо ве ља но са, Си је ра де Ку би та са са, Ку е-
та и Ма ја ри ја за хва ли ли су му се и обе ћа ли да ће пр вом 
при ли ком на ба ви ти књи гу, по сле че га су из со бе иза шли 
у пот пу ној ти ши ни. Чу до, по ми слио сам, нај ве ће чу до са-
вре ме ног до ба.

Ка да смо на по кон оста ли на са мо сру чио сам се на сто-
ли цу. Ку нем ти се, мо рао сам. За што ми то ра диш, ро ђа че, 
упи тао сам Да ви да чим сам по вра тио моћ го во ра. Ако не 
ма риш за на ше при ја тељ ство и баш те бри га за пла но ве о 
по нов ном осва ја њу Ха ва не, а ти ми то по ште но ре ци па 
да пре ки не мо ово дру же ње и да се ви ше не за ма ја вам с 
то бом. 

Чим ме је ви део та ко сну жде ног, до шао је до ме не, ста-
вио ми јед ну ру ку на ра ме и по све тио ми је дан од сво јих 
нај леп ших осме ха, али то га пу та ни је на све ту би ло осме-
ха ко ји би ме у ра дост вра тио. Ар нал до, не мој да се ки-
даш због ства ри ко је то не за вре ђу ју, ре че ми та да; слу шај, 
пред ла жем ти да за ме ни мо кре ве те; да ни ма хо ћу то да ти 
пред ло жим јер твој је по ред про зо ра а ја во лим про зо ре. 
Имао је, на рав но, и чи та ву те о ри ју о про зо ри ма, и не ће 
ме за чу дид ти ни ако се кроз је дан од њих јед ном оти сне и 
у ствар ност, ко зна. Скло нио сам му ру ку са свог ра ме на и 
устао. Не ка те би и про зор и кре вет ако ти је то ли ко ста ло, 
про це дио сам оја ђен; мо жда ти про ма ја са те стра не осве-
жи тин та ру. То га об ра до ва. Ор но се по пе на нов ле жај, 
ис пру жи се на ње му, гла ву сме сти на ја сту ку, са ви јед ну 
но гу, дру гу опру жи и, ста вља ју ћи ис пред очи ју ону бле са-
ву књи гу пе са ма ко ју тек што је на све стра не раз гла сио, 
он она ко сме тен, пре да де се чи та њу и пре ста де да бу де 
део објек тив не ствар но сти. Иза шао сам у ход ник. Мо рао 
сам, кад ти ка жем. Ту смо сти гли до тач ке у ко јој, као што 
већ би ва у ро ма ни ма што их пи шу но во пе че ни пи сци, 
хтео-не хтео мо раш да би раш из ме ђу два мо гу ћа пу та: хо-
ћеш ли и ти са мном у ход ник, па да и сам са знаш шта 
је би ло да ље, или оста јеш у со би, па да по ста неш све док 
не ких дру гих до жи вља ја. Ти би раш, али ако ме не пи таш, 
пре по ру чио бих ти да кре неш за мном јер оно што са мо 
што се ни је де си ло ни је не што што се сва ког да на де ша-
ва, чи сто сум њам да ће ти се у жи во ту пру жи ти још јед на 
при ли ка да при су ству јеш не че му иоле слич ном. 

 

Знам, мла ди ћи као што сам ја ни су они ко ји по бе ђу ју, 
за њи ма не ма по тре бе ни у овом исто риј ском ча су. Ни 
сам Фи дел у сво јим го во ри ма не про пу шта при ли ку да 
ка же ка ко су отаџ би ни по треб ни ве се ли али и по све ће ни 
мла ди љу ди спрем ни на ве ли ке под ви ге па и жр тве. Чак 

и у мо јој ку ћи, где смо пре те жно би ли ти хи и мир ни, од-
јед ном се ство рио ви шак енер ги је. Ма ма је пр ва про гле-
да ла. Јед ног да на је до шла ку ћи у вој нич ком оде лу у дру-
штву сво је дру га ри це Иса бел, она је та ко ја јој је отво ри-
ла очи. Гу зо ви ми се раз ли ва ју, за сте ња ла је пред огле да-
лом чим је обу кла си во ма сли на сте пан та ло не. Све ти се 
оцр та ва, на сме ја ла се Иса бел. На дам се да се не ћеш ни 
усу ди ти да иза ђеш на ули цу та ко не при лич но оде ве на, 
уба ци ла се ба ба: Мо жеш ли ми ре ћи шта ће на ма ак ти-
вист ки ња у овој ку ћи? Шта је то што ов де тре ба уоп ште 
др жа ти под при смо тром? Јао, ма ма, од го во ри ла је ма ма 
док је за коп ча ва ла блу зу и ста вља ла бе рет ку, не бу ди та-
ко огра ни че на, мо лим те, при смо тра се од но си на Јен ки је 
и на бур жу је. И усу ди ла се, не го шта не го се усу ди ла кад 
је иона ко би ла не пре по зна тљи ва. Му шкар ци би за ста ли 
пред њом, а кад би од ма кла да ље, че шка ли би се за врат и 
про мр мља ли, Ви ди ви ди Есте лу, да је чо век сме ста по је-
де, ште та што је та ко смер на и што јој је ста ра она кво 
за ке ра ло! Тек, на у чи ла је да пу ца на не при ја те ља, пр во из 
ру ског пи што ља, по том из че шке пу шке, а на по слет ку из 
пу шке ки не ске про из вод ње. Ре дов но је де жу ра ла, ишла 
са са стан ка на са ста нак, сти за ла ку ћи у сит не са те, но ћу 
би при о ну ла на уче ње а при сту пи ла је и Са ве зу ку бан-
ских же на. Ко ја сам сле пи ца би ла!, по на вља ла је сва ког 
ча са; це лог жи во та сам ро бо ва ла, а ни сам ни при ме ћи ва-
ла; од са да, ако бо га тун ке же ле да им ку ћа бу де чи ста, 
не ка их са ме по чи сте; а ако хо ће да им се ка же го спо ђа, 
не ке ле по сед ну у ави он и пра вац Ма ја ми, јер, што се ме-
не ти че, ме не ни ко ви ше не ће екс пло а ти са ти. По че ла је 
да ра ди у кро јач кој ра ди о ни ци тек стил не кон фек ци је где 
су је иза бра ли и за чла на син ди кал не по дру жни це, па се 
ку ћи вра ћа ла рас пре да ју ћи о про дук тив но сти ра да, о ме-
то до ло ги ји, о го ми ли ства ри ко је тре ба ура ди ти, као и о 
оним дру гим, ко је ни ка ко не тре ба до пу сти ти, али и о 
Ла са ру Пе њи и о на ред ној мо би ли за ци ји. Јед ног 26. ју ла 
на ја ви ла је да ка ми о ном иде у Ха ва ну са Иса бе лом и да ће 
по не ти не ко ли ко по мо ран џи и сен дви ча у нај лон ке си. 
Ни шта ни је по мо гло што јој је ба ба при пре ти ла да је не-
ће пу сти ти у ку ћу кад се бу де вра ти ла. Вра ти ла се три да-
на ка сни је оним истим ка ми о ном и са две лут ке, јед ним 
при мер ком Гро фа Мон те кри ста и пу но ра зних кек си ћа 
у нај лон ке си. За ди вље но је ис при ча ла ка ко се је дан се-
ља нин по пео на улич ну све тиљ ку да би им до по след њег 
ма хао од о зго и да је је дан фо то граф све то сли као. А је си 
ли ви де ла Фи де ла? Па на рав но, Фе ла ми да, сви су га ви де-
ли! Фи дел је као упи сан. Има ду ге пр сте, ши ро ко че ло, 
ма, му шка рац и по. А тек бра да! Упра во га је по сма тра ла 
кад је он из го во рио оно, да зе мља при па да они ма ко ји је 
об ра ђу ју. Не мо же те ни да за ми сли те ка кав је ур не бес на-
стао ме ђу по љо при вред ним про из во ђа чи ма! Ни кад ра-
ни је ни је се та ко не што чу ло: да зе мља при па да они ма 
ко ји је об ра ђу ју. Она је и са ма по ско чи ла и ста ла да ви че 
док ни је про му кла, Иса бел је по ско чи ла и ста ла да ви че 
док ни је про му кла, и оних ми ли он се ља ка је по ско чи ло и 
ста ло да ви че и да ма ше за ста ви ца ма и да скан ди ра Фи-
дел је по у здан, Јен ки ји ма са мо бу здо ван, Ни шта они не 
мо гу Фи де лу, ни шта не мо гу на шем се лу, док и са ми ни су 
про му кли. Ве ли чан стве ни скуп, ко ли ко ли је са мо на ро-
да би ло, а и оне згра де у Ха ва ни, не да су ви со ке! Не што 
ћу вам ре ћи: ако Јен ки ји до ђу, ту ће и оста ти, не ће 
мо ћи с на ма да иза ђу на крај. На сле де ћи марш по ћи 
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ће мо и ми, ре кла је; ни смо ви ше де ца и тре ба да уче-
ству је мо у круп ним до га ђа ји ма. Је сте, ка ко да не, ре-

кла је ба ба, већ су се на би ли у је дан од тих ка ми о на без 
огра де што их во зе пи ја ни во за чи па по сле пре про да ју 
го ри во. По бо гу, ма ма, ко то ка же да не ма ју огра ду? Ко то 
ла же да су во за чи пи ја ни? То су све не при ја тељ ске кле ве-
те, то је сит на осве та оних ко ји не мо гу да се ми ре с тим 
да је с про шло шћу свр ше но. Ти им да јеш та кав при мер да 
већ и тво је две кће ри хо ће да иду да опи сме не се ла та мо 
у Ори јен те, а сад ти ме ни ре ци, та мо где су по лу ди вља ци, 
шта ће оне та мо, ре ци ми ка ко ћеш им из би ти те му ши це 
из гла ве. Али, уме сто ма и да по ку ша та ко не што, ка да су 
мо је се стре до не ле спи ско ве ма ма је узе ла пен ка ло, ис цр-
та ла у ва зду ху јед ну сло же ну ара бе ску и ста ви ла пот пис 
на пред ви ђе ном углу ра ди по твр де са гла сно сти. Ни шта 
ни је по мо гло што је ба ба при пре ти ла да ће се обе си ти у 
дво ри шту, ни ти то што је ис при ча ла да је на же ле знич кој 
пру зи осва ну ла труд на ко за са нат пи сом на ко јем је пи са-
ло: „Ова ко ће се вра ти ти ове што иду да опи сме ња ва ју 
око ло“. Пас ко ји ла је не ује да, од вра ти ла је ма ма не на во-
де ћи по је ди но сти о то ме да ли ми сли на не при ја те ља или 
на ба бу, и као да се у тре ну пре тво ри ла у Ма ри ја ну Гра ха-
лес, мај ку Ма се о вих и свих хра брих Ку ба на ца, по гле дом 
ме је од ме ри ла од гла ве до пе те и са мо што ни је уз вик ну-
ла, „А ти, ти да се при пре миш, већ је вре ме да се бо риш 
за сво ју отаџ би ну“ јер је зна ла да је то, или не што слич но, 
Ма ри ја на по ру чи ла сво јим си но ви ма док их је гу ра ла у 
рат про тив Шпа ни је. Али ја сам био ису ви ше мр шав, 
стал но не што бо ле шљив, па ју је то од вра ти ло, на стра ну 
то што ју је Иса бел не пре кид но упо зо ра ва ла на мо ју по-
ву че ност. Иса бел је твр ди ла да ја па тим од ме лан хо ли је, а 
ме лан хо ли ја, код мом ка ко ји ра сте без оца, уме да бу де 
ве о ма опа сна и не рет ко се за вр ша ва још го рим по сле ди-
ца ма. Ма ма се упла ши ла и јед но по под не, сле де ћи упут-
ства сво је при ја те љи це, од ве ла ме је у со бу и на ре ди ла да 
спу стим пан та ло не. Са да се окре ни пре ма ме ни. Ја сам се 
окре нуо а она је сва за ја пу ре на из ле те ла из со бе. Не што 
ка сни је сам чуо ка ко Иса бе ли го во ри да сам ја, го, пљу-
ну ти отац, да сам пот пу но нор ма лан и да, шта ви ше, 

имам као и он је дан мла деж сред ко њи ћа-гр бо њи ћа и да, 
као и код ње га, гле да уле во. Та при ро да је чу до!, про збо-
ри ла је Иса бел, отац и син ко ји је два да су се и ви де ли 
ли че као ја је ја је ту! Ме ђу тим, уме сто да се уми ри, Иса бел 
се на кон пре гле да још ви ше уз не ми ри па је упи та ла ма му 
да ли ју је мо ри ла не ка ве ли ка бри га док ме је но си ла у 
сто ма ку или да ли га је из ло жи ла све тло сти пу ног ме се-
ца. Ма ма ни је мо гла да се сти ичег слич ног. Зар ти се ни је 
де си ло не што нео бич но? Не, ни шта, са мо ми се спа ва ло 
и по вра ћа ло, као сва кој труд ни ци. Че кај, ста ни, ста ни, 
ре кла је Иса бел хва та ју ћи ма му под ру ку, она же на што 
ти је оте ла му жа, зар ни је ве шти ча ри ла? Па, је сте, ре кла 
је ма ма и опет по че ла да се пла ши. Е, па то ти је то: она ти 
је пу но за ви де ла па да би ти до жи вот но на па ко сти ла, ба-
ци ла је уро кљи во око на Да ви да. Ку ку, Иса бел, ре кла је 
ма ма ве о ма за бри ну та, али ја не ве ру јем у те ства ри. Не 
мо раш да ве ру јеш ако не ћеш, али са ма си ми ис при ча ла 
да ти је син био бо ле стан на ро ђе њу и да се спа сао за хва-
љу ју ћи мле ку јед не ко зе ко ја се из не бу ха ство ри ла код 
те бе, је л‘ ни је та ко? Је сте, та ко је, при зна ла је ма ма. Па 
ка ко не схва таш он да! Бо го ро ди ца ми ло ср ђа ти је по сла-
ла ту ко зу, она ти је спа сла де те, али де те је и да ље под 
чи ни ма, је си ли му их ски ну ла? Не, ни сам, од го во ри ла је 
ма ма. Шта би он да ти још хте ла, дра га мо ја: Да вид зра чи 
при род ном све тло шћу из ну тра и ве о ма је мио, али ка ко 
ти об ја шња ваш то што је та ко за тво рен, то што не во ли 
да из ла зи не го се ди код ку ће и ва зда не што пи ше, а у 
ства ри већ би тре ба ло да је имао ба рем три до че ти ри де-
вој ке? Ма ма ни је зна ла шта да од го во ри. Но си ли Да вид 
око вра та не ку амај ли ју, оцеп му шког др ве та сеј ба или 
ка кву дру гу за шти ту? Не но си, при зна ла је ма ма. Из ви-
ни, али ти си до ста не смо тре на, ре кла је Иса бел. Шта за-
ми шљаш где ти жи виш? Ов де је пу но враџ би на у оп ти ца-
ју, а до бра мај ка то ни ка ко не сме да смет не с ума. 

(Од лом ци из ро ма на На не бу са ди ја ман ти ма)

Пре вод са шпан ског и бе ле шка  
Сил ви ја Мон рос Сто ја ко вић 

Се нел Пас (Se nel Paz, Фо мен то, 1950), ку бан ски је при по ве дач, ро ма но пи сац, но ви нар и филм ски сце на ри ста 
чи је су књи ге на гра ђи ва не у зе мљи и ино стран ству, па је та ко при ча Вук, шу ма и но ви чо век до би ла ме ђу на род ну 
на гра ду „Ху ан Рул фо“ за при чу 1990. као и кри ти ке, 1992. Та при ча је пре ве де на на низ је зи ка а по ста вље на је као 
по зо ри шни ко мад са ви ше од два де сет вер зи ја у све ту. На осно ву ње је на стао и филм Ја го да и чо ко ла да, за ко ји је 
сце на рио на пи сао сам аутор. Не у мор но пу ту је са фе сти ва ла на фе сти вал, али жи ви на Ку би као још по ко ји пи сац 
из тзв. Ге не ра ци је пе де се тих, ко ја ста са ва на кон што је Ре во лу ци ја већ оства ре на (1959) а омла ди на се по ма ло умо-
ри ла од пре жва ка них при ча о Фи де лу, Чеу и оста лим еп ским пр во бор ци ма. Је дан од при пад ни ка те ге не ра ци је, ко ја 
се бе сма тра до не кле и ре зев ном, да не ка же мо из и гра ном, та ко ђе из у зет но успе шан и не ма ње убо ји ти књи жев ник 
а и но ви нар Ле о нар до Па ду ра, за се бе твр ди да су ње га мо гли или да за бра не или да га на гра де. Ни он ни је по стао 
ди си дент, не го је остао код ку ће, где та ко ђе ужи ва огро ман углед као и Пас. При пад ни ци ма те ге не ра ци је је за јед-
нич ка и му зи ка „Битлса“ ко ју они, по себ но у по гле ду ре чи, до жи вља ва ју као пра во от кро ве ње. Lucy in the Sky with 
Di a monds...

У ро ма ну На не бу са ди ја ман ти ма аутор на из ме нич но пре пли ће при чу два де ча ка ко ја из уну тра шњо сти до ла зе 
у Ха ва ну на да ље шко ло ва ње. Кроз њи хо ва ка зи ва ња од мо та ва се ку бан ска сва ко дне ви ца у ши рем вре мен ском ра-
спо ну па чи та лац мо же да пра ти ка ко је и сред иде а ла би ло бит но да ли не чи ји та та већ во зи „мо сквич“ или још увек 
кр пи ста ри „ше вро лет“. Мо же да пра ти не у мит но ра сло ја ва ње дру штва и све оне по ја ве ко је су по го дан пред мет де-
тек тив ских ро ма на, а ко је су у слу ча ју ове књи ге из не те из угла што до дат но пле ни чи та о ца упр кос опо ром на лич ју 
ствар но сти.

За овај при лог ода бра на су два по гла вља по ме ну тог ро ма на.



КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.169–174       /21/

ОГЛЕДИ

Ви ли јам Ба тлер Јејтс
СА ЊА РИ ЈЕ нАД  

ДЕ ТИЊ СТВОМ И МЛА ДО шЋУ 
(Oд лом ци)1

С об зи ром на то да ми је би ло те шко да па жњу усред-
сре дим на би ло шта ма ње за ни мљи во од соп стве них 

ми сли, би ло је муч но под у ча ва ти ме. Не ко ли ко мо јих 
стри че ва и те та ка по ку ша ва ло је да ме на у чи да чи там и, 
по што у то ме ни су ус пе ли, а и за то што сам већ био знат-
но ста ри ји од де це ко ја су с ла ко ћом чи та ла, по че ше да 
ми сле, што сам ка сни је са знао, да ми не ке спо соб но сти 
не до ста ју.2 Мо жда су и ду же вре ме та ко ми сли ли. Мој је 
отац оста јао код ку ће и ни ка да ни је од ла зио у цр кву, што 
ми је ули ло хра брост да јед ног не дељ ног ју тра и ја од-
би јем да кре нем. Био сам, ина че, по бо жан, очи би ми се 
че сто ис пу ни ле су за ма при по ми сли на Бо га и соп стве не 
гре хе, али сам цр кву мр зео. Ба ка је по ку ша ла да ме на-
у чи да, ка да ко ра чам, на зе мљу пр во спу штам пр сте јер 
сам се, прет по ста вљам, осла њао на пе те, и то је од ла ску у 
цр кву од у зе ло сва ко за до вољ ство. Ка сни је, ка да сам већ 
на у чио да чи там, ужи вао сам у ре чи ма хим не, али ни ка-
да ни сам ус пео да раз у мем због че га хо ру тре ба три пу та 
ви ше вре ме на не го ме ни да стиг не до кра ја; де ло ви слу-
жбе ко је сам во лео, про по вед и од лом ци из От кро ве ња и 
Књи ге про по вед ни ко ве, ни су мо гли да бу ду обе ште ће ње 
за сва та по на вља ња и умор од ду гог ста ја ња. Отац ми је 
ре као да ће ме, ако не одем у цр кву, учи ти да чи там. Са да 
ми слим да је за пра во хтео да ме на те ра да одем, за рад ба-
ке, а ни је ус пео да сми сли ни је дан дру ги на чин за то. Био 
је на пра сит и не стр пљив учи тељ, па ми је бу квар ба цио 
о гла ву, та ко да сам сле де ће не де ље од лу чио да ипак одем 
у цр кву. 

Мој се отац, ме ђу тим, за ин те ре со вао за то да ме под у ча-
ва па је сто га са мо по ме рао час на рад ни дан, све док ни је 
ус пео да са вла да мој лу та ју ћи ум. Пр ва ја сна сли ка ко ју о 
ње му имам при о ну ла је за мо ју има ги на ци ју, ве ру јем, са мо 
пар да на пре пр ве лек ци је. Тек што бе ше при спео из Лон до-
на, ишао је го ре-до ле по деч јој со би. Имао је из ра зи то цр ну 
бра ду и ко су, док му је дан образ бе ше на ду вен због смо кве 
ко ју је др жао про тив бо ло ва у по ква ре ном зу бу. Јед на од да-
ди ља (она ко ја је из Лон до на до шла са мо јом бра ћом и се-
стра ма) ре че дру гој ка ко је чу ла да је жи ва жа ба нај бо ља. А 
он да су ме по сла ли у дам ску шко лу3 ко ју је др жа ла ста ри ца, 
ко ја нас је по стро ја ва ла у ре до ве, ко ри сте ћи ду га чак штап, 
на лик шта пу за би ли јар, да би мо гла да до сег не оне у ре до-
ви ма по за ди. Отац је још увек био ту, у Слај гоу, ка да сам се 
се вра тио са пр вог ча са, па ме је упи тао че му су ме учи ли. 
Ре кох му да сам учио да пе вам, а он ре че: „Пе вај, он да“ и ја 
за пе вах:

„Од ка пљи ца во де,
Од пе ска зр на ца 

Моћ ни оке ан бу де
И угод на зе мљи ца“4

та ко да је све је ча ло. Отац је он да ста ри ци на пи сао да 
ме не ни ка да ви ше не би тре ба ло под у ча ва ти пе ва њу, а 
ка сни је је исто ре че но и дру гим мо јим учи те љи ма. Убр зо 
на кон то га мо ја нај ста ри ја се стра до шла је у ду жу по се-
ту, па смо обо је од ла зи ли у ма лу дво спрат ни цу у не кој 
си ро ма шној ули ци, где нас је по ста ри ја го спо ђа учи ла 
спе ло ва њу и гра ма ти ци. Ка да би смо сво ју лек ци ју до бро 
на у чи ли, до зво ља ва ла нам је да гле да мо мач ко ји је њен 
отац до био као во ђа тру па у Ин ди ји и Ки ни и да спе-
лу је мо ду га чак по хвал ни нат пис на сре бр ним ко ри ца ма 
ма ча. Док смо ишли ка ње ној ку ћи или на зад, ка сво јој 
ку ћи, пред со бом би смо др жа ли ве ли ки ки шо бран, обо је 
чвр сто сте жу ћи др шку; упра вља ли смо се гле да ју ћи кроз 
ру пу ко ју је у плат ну ки шо бра на про гри зао миш. Ка да 
сам пре ра стао књи ге од јед но сло жних ре чи, по чео сам 
да сво је вре ме про во дим у со би ко ју су зва ли Би бли о те-
ка, иако у њој не бе ше ни јед не књи ге ко је бих се се ћао, 
из у зев не ких ста рих ро ма на ко је ни ка да ни сам отво рио 
и ви ше том не ен ци кло пе ди је об ја вље не кра јем 18. ве ка. 
Мно го сам чи тао ту ен ци кло пе ди ју, па и да нас пам тим 
по ду жи део у ко јем се раз ма тра ло да ли би фо сил др ве-
та, упр кос свом из гле ду, мо жда мо гао да бу де са мо ка мен 
чуд ног об ли ка.

Оче во без вер је ме на гна ло на раз ми шља ње о вер ским 
до ка зи ма, па сам с ве ли ком зеб њом из но ва и из но ва ва гао 
то пи та ње, јер сам ми слио да не бих мо гао да жи вим без 
ве ре. Сва мо ја вер ска осе ћа ња би ла су, или бар ми слим 
да је су, по ве за на са обла ци ма и мут ним по гле ди ма кра-
јич ком ока у бли ста во не бо, мо жда због не ке би блиј ске 
сли ке Бо га док се обра ћа Авра му или не ке слич не. Мо гу, 
ба рем, да се се тим при зо ра ко ји ме је ди рао до су за. Јед ног 
да на до бих од лу чу ју ћи ар гу мент у ко рист ве ре. Тре ба ло је 
да се јед на кра ва оте ли, па сам оти шао у по ље где се на-
ла зи ла за јед но са над ни ча ри ма ко ји су но си ли фе њер, да 
бих на ред ног да на са знао ка ко се кра ва већ оте ли ла ра но 
ују тру. Сва ко га сам пи тао ка ко те лад до ла зи на свет и, по-
што ни ко ни је хтео да ми ка же, од лу чио сам да ни ко и не 
зна. Она су Бож ји дар, то је си гур но, али је, та ко ђе, ја сно 
као дан да се ни ко ни ка да ни је усу дио да их гле да ка ко до-
ла зе, а и де ца мо ра да сти жу на исти на чин. Од лу чио сам, 
та ко ђе, да ћу, ка да бу дем био од ра стао чо век, че ка ти да 
ви дим те ле или де те ка ко до ла зи на свет. Био сам си гу ран 
да ће се та да по ја ви ти облак и јак бле сак све тло сти, те да 
ће Бог из не ти те ле из обла ка на све тлост. Та ме је ми сао 
учи ни ла за до вољ ним све док де чак од 12 или 13 го ди на, 
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ко ји je до шао у јед но днев ну по се ту, ни је сео крај ме не 
у плев њу и об ја снио ми чи тав ме ха ни зам сек са. Он је 

све о то ме на у чио од ста ри јег де ча ка, чи ји је па тик био (да 
упо тре бим тер мин ко ји он сам не би раз у мео5), па сам се 
због ње го вог опи са, из ре че ног, што тек са да ви дим, та ко 
као да го во ри о би ло ко јој дру гој чи ње ни ци фи зич ког жи-
во та, осе ћао јад ним не де ља ма по сле то га. По што су пр ви 
ути сци из бле де ли, по чео сам да сум њам у исти ни тост ње-
го вих ре чи, али сам јед ног да на у ен ци кло пе ди ји от крио 
оде љак ко ји је, иако сам са мо де ли ми це раз у ме вао ду гач-
ке ре чи у ње му, по твр ђи вао оно што ми је он био ре као. 
Ни сам та да знао до вољ но да бу дем шо ки ран при ро дом 
ње го ве ве зе са тим ста ри јим де ча ком, али то је сте био пр-
ви пре кид сна де тињ ства.

Смрт сам пој мио ка да су у по се ти би ли отац, мај ка, мо-
ја два бра та и две се стре. Био сам у Би бли о те ци ка да сам 
чуо звук тр ча ња и не ко га ко у про ла зу ка же да је мој мла ђи 
брат Ро берт умро. Био је бо ле стан не ко ли ко да на пре то га. 
Ка сни је смо се стра и ја се де ли за сто лом, вр ло раз дра га-
ни, цр та ју ћи бро до ве са за ста ва ма на по ла ко пља. Мо ра да 
смо већ чу ли за или ви де ли бро до ве у лу ци са за ста ва ма 
на по ла ко пља. Сле де ћег ју тра за до руч ком смо чу ли ка ко 
љу ди при ча ју да су мај ка и слу шки ња ноћ пре Ро бер то-
ве смр ти чу ле ка ко бан ши на ри че.6 Мо ра да се по сле то га 
де си ло да сам ба ки ре као ка ко не же лим да са њом идем 
ка да по се ћу је ста ре љу де при ко ва не за кре вет, јер ће они 
уско ро умре ти. 

V
На по кон ми је, ка да сам имао осам или де вет го ди на, 

јед на од те та ка ре кла: „Идеш у Лон дон. Ов де си не ко. Та-
мо ћеш би ти ни ко и ни шта.“ Знао сам и та да да су ње не 
ре чи би ле удар на мог оца, а не на ме не, али сам тек на кон 
не ко ли ко го ди на са знао и њен раз лог за то. Ми сли ла је да 
је чо век спо со бан као мој отац мо гао да про на ђе на чин да 
сли ка при сту пач ни је сли ке, са мо да се на то од лу чио и да 
је ње го ва гре шка „што сва ко ве че про во ди у свом клу бу“. 
По гре шно је ми сли ла да је Хе дер ли је ва умет нич ка шко ла 
не што што би она сма тра ла ме стом рас ка ла шно сти.7 

Мај ка, брат и се стра су ваљ да би ли у Слај гоу ка да сам 
по слат у Ен гле ску јер смо отац и ја са гру пом пеј за жи ста 
бо ра ви ли у Бар нхем Би чи зу са не ким ста рим го спо ди-
ном Ер лом и ње го вом го спо ђом. Отац је сли као оно пр во 
ве ли ко је зе ро на ко је на и ђе те ако сте се во зи ли из Сла уа 
кроз Фар нхем Ро јал. Са сли ка њем је по чео у про ле ће и 
на ста вио је да на сли ци ра ди чи та ве го ди не, та ко да се 
она ме ња ла са го ди шњим до би ма, да би од ње од у стао, 
не за вр шив ши је, ка да је по вре сом по кри ве ним оба ла ма 
на сли као снег. Он ни ка да ни је за до во љан и ни ка да се-
бе не мо же да на те ра да ка же да је не ка сли ка до вр ше на. 
Уве че ме је пре сли ша вао лек ци је или ми је чи тао не ки 
ро ман Фе ни мо ра Ку пе ра. Шу ме су ми би ле из вор за но-
сних аван ту ра – јед ног да на су се сле пић и шар ка бо ри ли 
у зе ле ној ува ли, а по не кад се го спо ђа Ерл бо ја ла да по-
чи сти со бу јер сам ја на ка ми ну оста вио бо цу пу ну гу-
ште ра. С вре ме на на вре ме би де чак са фар ме пре ко пу та 
у зо ру ба цио ка ми чак о мој про зор, па би смо од ла зи ли 
да пе ца мо на дру гом ве ли ком је зе ру. С вре ме на на вре ме 
сам са дру гим де ча ком с фар ме га ђао врап це из ста рог 
ре вол ве ра, па би их он пе као на ра жњу. Ту је био и ста-
ри коњ ко га је је дан од сли ка ра на зи вао ске лом; по не кад 

сам се са си ном ста рог Ер ла во зио до Сла уа, а јед ном и до 
Винд зо ра, па смо у Винд зо ру ру ча ли хлад не ко ба си це ку-
пље не у па бу. Ни сам знао шта зна чи би ти сам јер сам мо-
гао да у при јат ном уз бу ђе њу лу там кроз огра ђе не де ло ве, 
та да вр ло про стра не, или око не ког је зер ца, за ми шља ју-
ћи бро до ве ко ји при ста ју или ис пло вља ва ју кроз тр ску 
и раз ми шља ју ћи о Слај гоу или о нео бич ним по мор ским 
аван ту ра ма у до бром бро ду ко ји би тре ба ло да по ри нем 
ка да по ра стем. Мо рао сам да пред спа ва ње учим по лек-
ци ју и то је би ла стал на му ка, јер сам са мо вр ло рет ко 
мо гао да сво је ми сли усред сре дим на то ли ке ства ри ко је 
тре ба за пам ти ти, а и та да са мо са не ла го дом. Јед ног да на, 
отац ми ре че ка ко је је дан од сли ка ра при ме тио да сам 
ја де бе ло ко жац, ко ји уоп ште не ма ри за оно што му се 
ка же, а ја ни сам мо гао да раз у мем ка ко не ко мо же би ти 
та ко не пра ве дан. Због то га сам се осе ћао очај ним ка да 
сам бес по слен, али шта се ту мо гло. Још јед ном при ли-
ком сам се из не на дио и за пре па стио. Сви су, сем мог оца 
и ме не, би ли у Лон до ну, ода кле су Ке не ди и Фа рар и Пејџ8 
– њи хо вих име на се не ја сно се ћам – сти гли сме ју ћи се и 
бр бља ју ћи. Је дан од њих је из ста нич не че ка о ни це од нео 
та блу с тек стом, па ју је ока чио о наш зид. „Украо ју је“, 
по ми слих, ма да су отац и оста ли од то га на пра ви ли те му 
ве се лог раз го во ра. 

Он да сам се вра тио у Слај го на не ко ли ко не де ља, где 
сам мо рао да бу дем јед ном или два пу та го ди шње го ди-
на ма, све док се ни смо на ста ни ли у Лон до ну. Мај ка и 
оста ла де ца су мо жда све вре ме би ли та мо јер се се ћам 
да је са мо отац с вре ме на на вре ме од ла зио у Лон дон. Пр-
ва ку ћа у ко јој смо жи ве ли у Лон до ну би ла је бли зу ку ће 
Берн-Џо ун са у Норт Ен ду9, али смо се по сле јед не или 
две го ди не пре се ли ли у Бед форд Парк. Док смо би ли у 
Норт Ен ду, има ли смо др во кру шке у вр ту и оби ље кру-
ша ка, али су оне би ле пу не цр ва, а ско ро пре ко пу та нас 
жи вео је учи тељ по име ну О’Нил и ка да ми је не ки де ча-
чић ре као да је учи те љев пра де да био краљ, ја у то ни сам 
сум њао. Јед ном сам се део уз огра ду вр та не ке ви ле од жи-
ви це и гво жђа, кад за чух ка ко је дан де чак ка же дру гом да 
ја имам та ко та ман тен за то што не што ни је у ре ду са мо-
јом је тром, те да не ћу мо ћи да по жи вим ви ше од го ди ну 
да на. Ре кох се би да је го ди ну да на дуг пе ри од; за го ди ну 
да на мо же се ура ди ти то ли ко то га, и из ба цих ту ми сао из 
гла ве. Ка да би ми отац до зво лио од мор, а и ка сни је ка да 
бих био на школ ском рас пу сту, од ла зио бих са шку ном 
на је зе ро и ко мот но је дрио на спрам две ју је дри ли ца не-
ког ста рог по мор ског офи ци ра. Он би по не кад по гле дао 
у пат ке и ре као: „Во лео бих да овог дру шка на од не сем 
ку ћи за ве че ру“, а пе вао ми је и мор нар ску пе сму о бро ду 
сан ду ку ко ји је ис пло вио из Слај гоа по сле ве ли ке гла ди10, 
због че га сам се осе ћао ја ко ва жним. Слу ге у Слај гоу већ 
су ми би ле ис при ча ле ту при чу. Чим је брод на пу стио 
си дри ште, те ло не по зна тог мр тва ца је ис пли ва ло – вр-
ло зло ко бан пред знак; мој је де да, ина че слу жбе ник Лој-
дса, про клео брод, али је он са мо скли знуо у ноћ. Је зе ро 
је има ло сво је ле ген де; сто га је де чак, ко ји је ви део ка ко 
из ве стан уз о ран па ро брод „го ри до са ме во де“, био вр ло 
вре дан при ја тељ. Ту бе ше и де чак пре ма ко јем сам био 
вр ло љу ба зан јер сам знао да је ње гов отац учи нио не што 
срам но, ма да ни сам знао шта. Тек сам по сле мно го го-
ди на от крио да је ње гов отац у ства ри био тво рац не ких 
вр ло по пу лар них ста туа, од ко јих се мно ге са да на ла зе и 
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на јав ним ме сти ма. Чуо сам да оче ви при ја те љи го во ре о 
ње му. По не кад је и се стра ишла са мном, па би смо за гле-
да ли у све по сла сти ча ре и про дав ни це игра ча ка ко је су 
нам би ле на пу ту до ку ће, а на ро чи то у јед ну пре ко пу та 
Хо ланд Ха у са јер се у ње ном из ло гу на ла зи ла је дри ли ца 
од ше ће ра, и пи ли би смо во ду са свих фон та на. Јед ном 
нам се обра тио не ки стра нац, ку пив ши нам и слат ки ше, 
ис пра тив ши нас мал те не до вра та. По зва ли смо га да уђе 
и ре кли му ко нам је отац. Ни је хтео да уђе али се на сме-
јао и ре као: „Ах, сли кар ко ји сва ко га да на са стру же оно 
што је прет ход ног на сли као“. Дир љи во ме се ћа ње оп хр-
ва ло пре не ки дан ка да сам про ла зио по ред че сме крај 
Хо ланд Пар ка, јер смо упра во ту се стра и ја не ка да раз-
го ва ра ли о то ме ка ко жу ди мо за Слај го ом и ка ко мр зи мо 
Лон дон. Знам да смо та да обо је би ли на иви ци су за и са 
чу ђе њем се се ћам, јер не знам ни ко га ко ме је ика да би ло 
ста ло до та квих успо ме на, да сам жу део за бу се ном с не-
ког ме ни до бро зна ног по ља, за не чим од Слај гоа што бих 
мо гао да др жим у ру ка ма. Био је то не ки ста ри пле мен ски 
ин стинкт као код ди вља ка, јер смо ми за пра во од га ја ни 
та ко да се сме је мо сва ком по ка зи ва њу емо ци ја. Па ипак, 
упра во је на ша мај ка, ко ја би јав но по ка зи ва ње љу ба ви 
сма тра ла про стач ким, ту љу бав одр жа ва ла жи вом. Са те 
и са те је про во ди ла слу ша ју ћи или са ма при ча ју ћи при-
че о кор ми ла ри ма и ри ба ри ма Ро сиз По ин та, или о свом 
де во ја штву у Слај гоу, та ко да се ме ђу на ма увек пре ћут-
но при хва та лао да је Слај го мно го леп ши од би ло ко јег 
дру гог ме ста. Са да уви ђам ко ли ко су ње на осе ћа ња би ла 
ду бо ка, ко ли ко је она би ла ћер ка сво га оца. Мо је се ћа ње 
на то ка ко је из гле да ла у то вре ме по ста ло је вр ло ма-
гло ви то, али ми слим да су њен лич ни осе ћај и же ља за 
тим да има и соп стве ни жи вот већ би ли иш че зли у бри зи 
око нас и ве ли кој стреп њи око нов ца. У се ћа њу је увек 
ви дим с на о ча ри ма и у вр ло јед но став ној ха љи ни, ка ко 
ши је или пле те. Ме ђу тим, пре де сет го ди на, ка да сам био 
у Сан Фран ци ску, не ки ста ри бо гаљ, ко ји је Слај го на пу-
стио пре но што се она уда ла, до шао је да ме ви ди; до шао 
је да ми ка же, ре че, да је мо ја мај ка „би ла нај леп ша де вој-
ка у Слај гоу“. 

Је ди но што сам ика да на у чио би ло је оно че му ме је отац 
под у ча вао, јер ме је он за стра ши вао опи си ма мо је мо рал не 
де гра да ци је и по ни жа вао мо јом слич но шћу са не при јат-
ним љу ди ма; ипак су ме убр зо по сла ли у шко лу у Хе мерс-
мит. Бе ше то гот ска гра ђе ви на од жу те ци гле: про стра на 
са ла пу на сто ло ва, не ко ли ко ма лих учи о ни ца и одво јен ин-
тер нат, све то са гра ђе но је, ваљ да, 1840. или 1850.11 Ми слио 
сам да је то пра ста ра гра ђе ви на ко ја је не ка да при па да ла 
осни ва чу шко ле, лор ду Го дол фи ну, ко ји је за ме не био ро-
ман ти чан ју нак јер је о ње му и ро ман на пи сан.12 Ни ка да тај 
ро ман ни сам про чи тао, али сам сма трао да се књи ге пи шу 
са мо о ро ман тич ним љу ди ма. С јед не стра не на ла зи ла се 
фа бри ка кла ви ра од жу те ци гле, са две дру ге – по лу за вр-
ше ни ре до ви рад њи и ви ла, све опет од жу те ци гле, док се 
с че твр те стра не, иза зи да на шег игра ли шта, на ла зи ла ци-
гла на са шља ком и хр па ма по лу пе че не жу те ци гле. Ли ца и 
име на школ ских дру го ва иш чи ле ла су ми из се ћа ња, из у зев 
јед ног име на без ли ца и ли ца и име на јед ног дру га, углав-
ном, не сум њи во, због то га што је све то би ло та ко дав но, 
али де ли ми це и за то што из гле да да ја пам тим са мо ства-
ри ко је су се из ме ша ле са сце на ма ко је има ју не ко свој ство 
по треб но да би ми се из но ва и из но ва ја вља ле у се ћа њу. 

Не ко ли ко да на сам, док бих се вра ћао ку ћи дуж Хе мерс мит 
Ро у да, го во рио се би да ми је од у зе то све до че га ми је би-
ло нај ви ше ста ло. Био сам про на шао књи жи цу у зе ле ном 
по ве зу ко ју је мом оцу дао не ки да блин ски на уч ник; у њој 
је би ло ре чи о нео бич ним мор ским ство ре њи ма ко је је тај 
на уч ник био от крио ме ђу сте на ма у Ха у ту или их је из ву-
као у Да блин ском за ли ву. Ду го ми та књи га бе ше оми ље на; 
кад год бих је чи тао, ве ро вао сам да по ста јем му дри ји, али 
са да ви шпе ни сам имао вр ме на ни за њу ни за соп стве не 
ми сли. Уче ње или пре сли ша ва ње или пе ша че ње из ме ђу 
ку ће и шко ле че ти ри пу та днев но, јер сам сре ди ном да на 
од ла зио ку ћи на ру чак, од у зи ма ло ми је сва ки тре ну так. 
Ме ђу тим, уско ро сам за бо ра вио на сво је не во ље, пот пу но 
за о ку пљен две ма ства ри ма ко је до та да ни сам по зна вао – 
дру же њем и не при ја тељ ством. По сле ча со ва пр вог да на у 
шко ли, на игра ли шту се око ме не обра зо вао круг од де ча ка 
ко ји су ме пи та ли: „Ко је твој отац?“, „Шта он ра ди?“, „Ко-
ли ко има па ра?“. Убр зо је дан де чак ре че не што увре дљи-
во. Ни ка да до та да ни ко га ни сам уда рио ни ти је ме не ко 
уда рио, а са да, у ро ку од јед ног ми ну та, без ика кве све сне 
на ме ре, већ као да сам ма ри о не та, по чех да уда рам све ко је 
сам мо гао да до хва тим и да при мам удар це. По сле то га су 
ми на де ва ли сва ка ква име на због то га што сам Ирац, па 
сам уче ство вао у мно гим ту ча ма и ни ка да, го ди на ма, ни-
сам у њи ма до бро про ла зио; бе јах не жне гра ђе и без раз ви-
је них ми ши ћа. По не ка да сам, ипак, про на ла зио на чи на да 
се осве тим, па чак и да бу дем агре си ван. Бе ше ме ђу на ма 
је дан де чак чи ји је ко рак био огро ман и ко га су се ма њи 
де ча ци бо ја ли. На шав ши га са мог на игра ли шту, при ђох 
му и ре кох: „Се но, сла ма“. „Шта то зна чи?“, упи та. „Ди жи 
на се но, спу штај на сла ма“13, од го во рих и ре кох му ка ко у 
Ир ској вод ник глу пом ре гру ту ве зу је за члан ке слам ку и 
влат се на да би му по ка зао ка ко да раз ли ку је соп стве не но-
ге. Из у да рао ме по гла ви, а ка да сам се по жа лио дру го ви ма, 
ре ко ше ми да сам сам крив; да сам за слу жио све што ме је 
сна шло. Ве ро ват но сам се на ова кве под ви ге усу ђи вао јер 
сам ми слио да Ен гле зи ни су ни па мет ни ни при стој ни, сем 
ка да су умет ни ци. Сви ко је сам у Слај гоу до бро по зна вао 
пре зи ра ли су и на ци о на ли сте и ка то ли ке, али ни Ен гле ску 
ни су во ле ли, ве ру ју ћи у пред ра су ду ко ја је, ваљ да, по ти-
ца ла из вре ме на Ир ског пар ла мен та14. Знао сам дис кре ди-
ту ју ће при че о Ен гле ској и све сам их узи мао за озбиљ но. 
Мај ка је би ла упо зна ла не ку Ен гле ски њу ко јој се Да блин 
ни је сви ђао за то што су но ге му шка ра ца ису ви ше пра ве, а 
у Слај гоу је јед ном, што сви зна ју, не ки Ен глез во за чу ре-
као: „Да ви љу ди ни сте та ко ле њи, сву кли би сте пла ни ну и 
про стр ли је по пе ску, па би сте он да до би ли хек та ре и хек-
та ре плод не зе мље.“ У Слај гоу је, ина че, ши ро ко ушће ре ке, 
за вре ме осе ке ве ћим де лом сув пе сак, али чи тав Слај го је 
знао да је на не ки на чин, ко јег не мо гу да се се тим, пли ма 
пре ко пе ска оста ви ла узан ка нал по го дан за бро до вље. У 
сва ком слу ча ју, онај во зач је це ре ка ју ћи се ову при чу при-
чао по чи та вом Слај гоу. Љу ди су је и ка сни је при ча ли да би 
до ка за ли ка ко Ен гле зи увек гун ђа ју. „Гун ђа ју у ве зи са сво-
јом ве че ром и са свим и сва чим – био је, ето, и не ки Ен глез 
ко ји је хтео да обо ри Нок на реи“ и та ко да ље. Мај ка ми их је 
по ка за ла ка ко се љу бе на же ле знич ким ста ни ца ма и учи ла 
ме да се згра жа вам над њи хо вом не уз др жа но шћу, а и отац 
ми је при чао ка ко је де да, Ви ли јам Јејтс, ко ји је умро пре 
но што сам ро ђен, ка да се из јед не по се те у Ен гле ској 
вра тио ку ћи, у сво ју па ро хи ју у окру гу Да ун, го во рио 
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о не ком чо ве ку ко га је упо знао на кол ском пу ту, а ко ји 
му је „она ко ен гле ски“ ис при чао све о сво јим по сло ви-

ма. Отац је об ја снио ка ко је дан Ен глез обич но ве ру је да му 
ње го ви при ват ни по сло ви обез бе ђу ју ува жа ва ње, док је дан 
Ирац, она ко си ро ма шан и, ве ро ват но, у ду го ви ма, уоп ште 
не ма та кво са мо по у зда ње. Ја, ме ђу тим, у то об ја шње ње 
ни сам по ве ро вао. Мо је да ди ље у Слај гоу, ко је су, по све му 
су де ћи, га ји ле ир ску ка то лич ку по ли тич ку мр жњу, ни ка да 
ни су ле по го во ри ле ни о јед ном Ен гле зу. 

Јед ном сам се, док сам ишао по гра ду Слај гоу, освр нуо 
за Ен гле зом и Ен гле ски њом чи ја ме је гар де ро ба при ву кла. 
Пам тим да је чо век на се би имао си во оде ло и до ко ле ни це, 
а же на – си ву ха љи ну, па је да ди ља пре зри во ре кла: „Ди жу 
гра ју.“ Ваљ да је и пре но што сам се ја ро дио по сто ја ла не ка 
ен гле ска пе сма са на пе вом „ди жи гра ју гра ју“15; по ред то га, 
сви су ми би ли ре кли да Ен гле зи је ду пра ве ра же, па чак и 
не ку вр сту ај ку ла, а ја сам лич но, тек што сти гох у Ен гле-
ску, ви део јед ног стар ца ка ко у сво ју ка шу ста вља мар ме ла-
ду. Био сам као од се чен од свих оних де ча ка, не са мо због 
анг до та ко је су сву где ваљ да глав ни из раз не по ве ре ња ме ђу 
на ро ди ма, већ и због то га што су на ше мен тал не пред ста-
ве би ле раз ли чи те. Ја сам чи тао њи хо ве књи ге за де ча ке и 
оне су ме уз бу ђи ва ле али, ако бих у њи ма про чи тао не што 
о не кој ен гле ској по бе ди, ни сам осе ћао да чи там о свом на-
ро ду. Они су раз ми шља ли о Кре си ју и Азен ку ру и о Ју ни он 
Џе ку и сви бе ху вр ло ро до љу би ви док сам ја, без оних под-
се ћа ња на Ли ме рик и Је лоу Форд ко ја би осна жи ла јед ног 
ир ског ка то ли ка, раз ми шљао о пла ни ни и је зе ру, о мом де-
ди и о бро до ви ма.16 Ан ти ир ско рас по ло же ње је ја ча ло јер 
је оформ ље на Ли га за зе мљу, а зе мљо по сед ни ци по би је ни 
и ја, ко ји ни сам имао ни ка квих по ли тич ких убе ђе ња, ипак 
бе јах пун по но са јер је ро ман тич но жи ве ти у опа сној зе-
мљи.17

Прет по ста вљам да сам ми слио да су гру би ма ни ри у 
јед ној јеф ти ној шко ли, као што је и мој де да Јејтс ми слио 
о ма ни ри ма оног слу чај ног са пут ни ка, ти пич ни за чи та ву 
Ен гле ску. У сва ком слу ча ју, ки њи ли су ме, а за ра дио сам 
и мно гу ма сни цу на оку и имао мно ге из ли ве ја да и бе са. 
Јед ном је де чак, син по зна тог че шког ста кла ра, ина че ста-
ри ји од нас оста лих, а ко га су по сла ли из до мо ви не због 
не ке љу бав не афе ре, пре био дру гог де ча ка због ме не јер 
смо „обо ји ца стран ци“. Још је дан је де чак, ка сни је школ ски 
атле та и мој глав ни при ја тељ, мно ге због ме не ту као. Ње-
го вог се ли ца и име на се ћам18 – име му је би ло ху ге нот ског 
по ре кла док му је ли це, као и вит ко и гип ко те ло, по бо ји и 
цр та ма, има ло у се би не чег ин ди јан ског.

Ја ко сам се бо јао оста лих де ча ка и то ме је, по пр ви пут 
у жи во ту, на ве ло да сум њам у се бе. Ка да сам не ка да у јед-
ном ћо шку са ку пљао ко ма де др ве та за свој бу ду ћи ве ли ки 
брод, био сам си гу ран да бих мо гао да оста нем при бран у 
бу ра ма и да умрем бо ре ћи се кад до ве ли ке бит ке до ђе. А 
са да сам се сти део свог ку ка вич лу ка; же лео сам да бу дем 
као мој де да ко ји је о мо гу ћим опа сно сти ма раз ми шљао то-
ли ко ма ло да је јед ном због не ког ста рог ше ши ра с па лу бе 
ско чио у Би скај ски за лив.19 Ја ко сам се бо јао фи зич ког бо ла 
та ко да сам јед ном, ка да сам на ча су на пра вио не ку бу ку, 
до зво лио да за то оп ту же оног мог дру га атле ту и да он због 
то га до би је два удар ца шта пом пре но што сам при знао 
сво ју кри ви цу. А он је ру ке др жао ис пру же не без тр за ња и 
ни је их по сле ба ти на тр љао о бо ко ве. Ја ни сам до био удар-
це шта пом не го сам мо рао да оста нем да сто јим до кра ја 

ча са. Мно го сам па тио по сле то га, ка да сам раз ми слио, али 
друг ми ни шта ни је при го во рио. 

По сле не ко ли ко го ди на у шко ли, де си ла се по след ња 
ту ча у ко јој сам уче ство вао. Друг атле та ми је обез бе-
дио мно ге ме се це ми ра, али је на кра ју од био да се ви ше 
уме сто ме не ту че и ре као ми да мо рам да на у чим пе сни-
че ње и да се оста лим де ча ци ма не при бли жа вам док не 
на у чим ка ко. Сва ког да на сам од ла зио код ње га ку ћи и 
у ње го вој со би смо бок со ва ли, али су се бор бе за вр ша-
ва ле увек на исти на чин. Раз дра жљи вост ми је да ва ла 
по чет ну пред ност, та ко да сам га ви јао по чи та вој со би, 
а он да би он на па дао, што се обич но за вр ша ва ло та ко 
што би ми по те кла крв из но са. Јед ног нас је да на ње гов 
отац, по ста ри ји бан кар, из вео у ба шту и по ку шао да нас 
на те ра да се пе сни чи мо на хлад но кр ван, кур то а зан на-
чин али од то га ни је би ло вај де. На по кон је јед ног да на 
друг ре као да опет мо гу да при ђем де ча ци ма и тек што 
про ђох кроз ка пи ју игра ли шта, кад је дан де чак ба ци 
ша ку бла та на ме не и вик ну: „Лу ди Ирац“. Не ко ли ко пу-
та сам га уда рио у ли це, док сам ни сам при мио ни је дан 
уда рац, пре но што су де ча ци ко ји су се ту за те кли ре кли 
да би тре ба ло да се по ми ри мо. Ис пру жих ру ку са стра-
хом јер сам знао да бих, у слу ча ју да се ту ча на ста ви, био 
пре би јен, али је он при хва ти, ма да на бу си то. Мој углед 
као бор ца био је то ли ко лош да је за ње га то би ла ве ли-
ка бру ка, а чак су се и учи те љи ша ли ли на ра чун ње го-
вог на ду ве ног ли ца; и ма да су не ки ма њи де ча ци до шли 
као иза сла ни ци да ме пи та ју да из де ве там де ча ка чи је су 
ми име на ве ли, ја се ви ше ни ка да ни сам ту као са не ким 
школ ским дру гом. Мно го смо се ту кли са де ча ци ма из 
ули це као и са они ма из обли жње шко ле за си ро ма шну 
де цу. Увек смо има ли пред ност јер на ма ни су до зво ља-
ва ли да се га ђа мо ка ме њем, због че га смо би ли при мо-
ра ни да им се при бли жи мо или ма кар да по ку ша мо да 
им при ђе мо што бли же. Ре да ри су има ли на ре ђе ње да 
при ја ве сва ког де ча ка ко ји се ту че на ули ци, али су они 
при ја вљи ва ли са мо оне ко ји су се га ђа ли ка ме њем. Ја 
сам увек тр чао уз атле ту, али ни ка да ни ког ни сам на па-
дао. Мој је отац сма трао да су те ту че бе сми сле не, чак и 
да су ен гле ска бе сми сли ца, због че га је ни сам мо гао да 
се раз љу тим то ли ко да ми се га ђа ње ка ме њем при сви ди; 
по ред то га, мој при ја тељ је го нио не при ја те ља. Он ни је 
имао ни ка кве сум ње или не до у ми це у ве зи са тим да 
ли да сво јом пе сни цом сев не на не при ја те ља, ко га, због 
ни ско сти, тре ба ту ћи што је че шће мо гу ће, а би ло је и 
не де ла ко ја је тре ба ло осве ти ти: је дан од на ши де ча ка 
је уби јен удар цем ка ме на скри ве ног у гру дви. По не кад 
смо има ли не при ли ка са ро ди те љи ма тих дру гих де ча-
ка. Атле та се за ка чио са ста рим Нем цем ко ји је имао 
бер бер ску рад њу крај ко је смо сва ког да на про ла зи ли 
на пу ту ку ћи, та ко што је јед ног да на пљу нуо кроз из-
лог и по го дио Нем че ву ће ла ву гла ву – ре да ри ни су би ли 
за бра ни ли пљу ва ње. Не мац нас је по ју рио, али ка да је 
атле та за у зео бор бе ни став, он оде. Е сад, иако сам знао 
да ни је у ре ду пљу ва ти љу де, мо је ди вље ње пре ма при-
ја те љу је зна чај но по ра сло. Про ши рио сам глас о ње му 
по шко ли, па је су тра дан на ста ло ко ме ша ње ка да је не ко 
угле дао оног ста рог Нем ца ка ко се по шљун ку пе ње ка 
кан це ла ри ји управ ни ка шко ле. Убр зо се из про ла за за-
чу ла та ква га ла ма да је и управ ник мо рао да слу ша. То 
је ри ђо ко си брат управ ни ка из ба ци вао ста рог Нем ца, 
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ви чу ћи слу ги: „Па зи да не укра де ка пу те“. Ка сни је смо 
чу ли да се био рас пи ти вао за име на дво ји це де ча ка ко-
ји сва ко днев но про ла зе крај ње го вог из ло га и да су му 
ре кли име на дво ји це нај бо љих, ко ји су та ко ђе ту да про-
ла зи ли, али су би ли на гла су по го спод ском по на ша њу. 
Ипак, и мој је друг био, та ко ђе, пла шљив што ми је вра-
ти ло са мо по у зда ње. Че сто би ме за мо лио да му ку пим 
слат ки ше или пи во од ђум би ра јер се по не кад бо јао да 
раз го ва ра са не по зна тим љу ди ма. 

Јед но до бро ми шље ње о ме ни сма трао сам вред ним. 
Ка да сам кре нуо на ба зе не шко ле Хе мерс мит са оста лим 
де ча ци ма, у по чет ку сам се бо јао да уско чим све док се сте-
пе ни ца ма у ба зе ну не бих спу стио то ли ко да ми во да бу де 
до бе да ра; ме ђу тим, јед ном ка да сам био сам, пао сам са да-
ске за ска ка ње ко је ја би ла на ви си ни од пет или шест сто па 
над во дом. По сле то га, ска као сам у во ду с ве ће ви си не не го 
оста ли де ча ци и ве жбао пли ва ње под во дом и пра вио се 
да ни сам без да ха кад из ро ним. По ред то га, ка да бих уче-
ство вао у тр ци, во дио сам ра чу на да не дах ћем и да не по-
ка жем ни ка кав знак на пре за ња. У то ме сам био бо љи чак и 
од атле те; иако је он тр чао бр же и ума рао се те же од би ло 
ко га дру гог, сав би пре бле део, док сам ја при мао по хва ле. 
Имао сам оби чај да са њим тр чим док тре ни ра, ка ко бих му 
пра вио дру штво. Дао би ми ве ли ку пред ност на стар ту, да 
би ме уско ро пре те као.

Ме се ци ма сам пра тио ка ри је ру из ве сног про фе си о нал-
ног тр ка ча, ку пу ју ћи но ви не из ко јих сам мо гао да са знам 
да ли је по бе дио или из гу био. Ви део сам био да га опи су-
ју као „бли ста ву осо би ту зве зду аме рич ке атле ти ке“ и та 
див на ре че ни ца га је учи ни ла оча ра ва ју ћим. Да су га на-
зва ли осо би том бли ста вом зве здом, уоп ште не бих ма рио 
за ње га. Овај симп том ни сам раз у мео још го ди на ма по сле 
то га. Га јио сам соп стве ни сан, лич ни об лик уоби ча је ног 
сна јед ног шко лар ца, иако ви ше ни сам ску пљао ко ма ди ће 
сло мље ног или тру лог др ве та. Че сто сам, уме сто да учим 
лек ци је, бе ла по ља ша хов ске та бле на свом сто чи ћу пре-
кри вао цр те жи ма са мог се бе ка ко из во дим сва ко ја ке под-
ви ге, ура ђе ним олов ком и ма сти лом. Јед но га да на, отац 
ре че: „На Нел со но вом бро ду за вре ме бит ке код Тра фал га-
ра био је је дан чо век, брод ски бла гај ник, већ осе део; ка кав 
осе ћа јан лик; тај чо век је мо рао да по стиг не не што!“ Био 
сам озло је ђен и збу њен, а и да ље сам збу њен, и да ље озло-
је ђен, на ла зе ћи да је јад но и лу до то што ми ко ји смо за ми-
шља ли то ли ке пле ме ни те осо бе не мо же мо сво је прох те ве 
да укро ти мо. 

С ен гле ског пре ве ла Ви о ле та Стој ме но вић

1 Wil li am Bu tler Yeats, Re ve ri es over Child hood and Youth (New York: The Mac-
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5 Реч па тик (pat hic) по ти че од ста ро грч ког παθικός (pathikós), од πάθος 
(pat hos – бол, пат ња, страст). Њо ме се озна ча ва па си ван парт нер у хо мо-
сек су ал ном или пе до фил ном од но су. 

6 Бан ши („же на хум ки“) је жен ски дух или ви ла у ир ској ми то ло ги ји. Ве ру-
је се да пла чем пред ска зу је смрт у по ро ди ци чи ји је не раз двој ни пра ти лац.
7 На ве ли ку жа лост су пру ге и по ро ди це, Јеј тсов отац, Џон Ба тлер Јејтс 
(1839-1922), на пу стио је сту ди је пра ва за рад умет нич ке шко ле, 1867. Био 
је пеј за жи ста и пор тре ти ста.
8 То мас Чарлс Фа рар (1838-1891) – ен гле ско-амрич ки сли кар и про фе сор 
сли кар ства; Пејџ и Ке не ди ни су иден ти фи ко ва ни. 
9 Едвард Берн-Џо унс (1833-1898) – ен гле ски сли кар и (гра фич ки) ди зај-
нер, бли зак, као и Јеј тсов отац, пре ра фа е ли ти ма, на ро чи то Д. Г. Ро се ти ју, 
чи ји је уче ник био, као и Ви ли ја му Мо ри су и др. 
10 Ве ли ка Глад (1845–1852) је пе ри од то ком ко јег је ста нов ни штво Ир-
ске де ва сти ра но због гла ди (тј, ка ко се ве ру је, због то га што је кром пир, 
основ ну жи вот ну на мир ни цу ста нов ни штва Ир ске у том пе ри о ду, на ро-
чи то си ро ма шни јих сло је ва, уни шти ла пла ме ња ча) – око ми ли он љу ди 
је умр ло од бо ле сти и гла ди, а исто то ли ко је еми гри ра ло, та ко да се број 
ста нов ни ка сма њио за (го то во) че твр ти ну. Уло га бри тан ске вла де у про-
лон ги ра њу не ста ши це и гла ди и да ље је пред мет кон тро вер зи; не ки овај 
пе ри од ир ске исто ри је озна ча ва ју као „ир ски хо ло ка уст“. Бро до ве ко ји ма 
су Ир ци по ку ша ва ли да еми гри ра ју пре ко Атлан ти ка на зи ва ли су сан ду-
ци ма, мр твач ким ков че зи ма, јер су усло ви под ко ји ма су љу ди тран спор-
то ва ни би ли то ли ко ло ши да су глад, ти фус и дру ге бо ле сти узро ко ва ли 
ма сов не смр ти пут ни ка. Јејтс алу ди ра на ле ген ду о бро ду По ма но – ње-
го во по сто ја ње та ко ђе је пред мет кон тро вер зи, јер ни је убе ле жен у зва-
нич ном ре ги стру - и на ба ла ду ко ја се мо же про чи та ти на: http://www.
sli go he ri ta ge.com/ar chpo ma no.htm 
11 Го дол фи но ва шко ла за де ча ке у Хе мерс ми ту, из на след ног фон да сер Ви-
ли је ма Го дол фи на (1634-1696), ди пло ма те из чу ве не по ро ди це двор ја на, 
др жав ни ка и по ли ти ча ра, отво ре на је 1856. (до 1900). Јејтс у на став ку го-
во ри о прет ку ове по ро ди це, лор ду Сид ни ју Го дол фи ну (1645-1712), ко ји 
је, из ме ђу оста лог, био и управ ник кра љев ске ри зни це.
12 Са ти рич ни ро ман Го дол фин Едвар да Бул вер-Ли то на (об ја вљен 1833, 
18402) не ма ни ка кве ве зе са би ло ко јим чла ном по ро ди це Го дол фин, као 
ни исто и ме ни лик из сен ти мен тал ног, пред ро ман ти чар ског љу бав ног ро-
ма на Еме лин, си ро че у зам ку (1788) Шар ло те Смит, ко ји је и у 19. ве ку, због 
по пу лар но сти, ви ше пу та штам пан. С об зи ром на опис Би бли о те ке, Јејтс, 
ве ро ват но, ми сли на овај дру ги.
13 Јејтс, за пра во, оба пу та де ча ку ка же исто с тим што пр ви пут упо тре-
бља ва ир ске ре чи за ко но пац од упре де ног се на или сла ме (Su gaun) и за 
уже или бич од пру ћа (Gad).
14 Ир ски пар ла мент по сто јао је од 1297. до 1801, ка да је уки нут на осно ву 
За ко на о уни ји, ко јим је ство ре но Ује ди ње но кра љев ство Ве ли ке Бри та-
ни је и Ир ске. 
15 У пи та њу је марш „Бри тан ски гре на ди ри“ с кра ја 17. и по чет ка 18. ве ка, 
и да нас у упо тре би ши ром ан гло фо ног све та. Ре френ „tow, row, row, row, 
row, row (for the Bri tish Gre na di ers)“, за пра во, тре ба да пре не се звук буб-
ње ва, иако су у пи та њу лек се ме са од ре ђе ним ску пом зна че ња, ко је фор-
ми ра ју и сли ве ни цу “tow row” тј. tow–row – га ла ма, лар ма, га ла ми ти, и сл., 
ко ју је, за пра во, да ди ља упо тре би ла.
16 Бит ка код Кре си ја (1346) и бит ка код Азен ку ра (1415) спа да ју у пре-
суд не бит ке Сто го ди шњег ра та. У обе ма је ен гле ска вој ска, за хва љу ју ћи 
на о ру жа њу по год ном за усло ве и те ре не на ко ји ма су се бит ке од ви ја ле, 
по бе ди ла број ча но над моћ ни је не при ја тељ ске тру пе Фран цу за (и њи хо-
вих са ве зни ка), ма да је у крај њем ис хо ду, Фран цу ска из ове се ри је ра то ва 
и су ко ба иза шла као по бед ник над Ен гле ском. 
Ју ни он Џек (до слов но: (По мор ска) за ста ва Уни је) је на зив зва нич не за-
ста ве Ује ди ње ног кра љев ства Ве ли ке Бри та ни је и се вер не Ир ске, усво је не 
1801. 
Ли ме рик је је дан од нај ве ћих и нај ра зви је ни јих гра до ва у Ир ској. У ње му 
је кра јем 17. ве ка скло пљен пакт ко јим је окан чан рат из ме ђу при ста ли-
ца ка то лич ког кра ља Џеј мса Дру гог и про те стант ског прин ца Ви ли је ма 
Оран ског, ко ји су се бо ри ли за пре сто Ен гле ске, Шкот ске и Ир ске – по бе-
дом ових пр вих. Пакт је, из ме ђу оста лог, ка та ло ци ма да вао сва за кон ска 
пра ва, под усло вом да се за ку ну на вер ност кра љу Џеј мсу.
Је лоу Форд (до слов но: жу ти газ) је по ље крај ре ке Бле кво тер у Ир ској, где 
се у Де ве то го ди шњем ра ту у Ир ској, ко ји је гел ски по гла вар Хју О’Нил 
во дио про тив ен гле ске упра ве у Ир ској, 1598. од и гра ла исто и ме на бит ка. 
Иако се рат за вр шио по ра зом и пре да јом по бу ње ни ка, ова бит ка би ла је 
нај те жи по раз Ен гле за у Ир ској ика да до та да.
17 Ли га за зе мљу или Ир ска на ци о нал на ли га за зе мљу – по ли тич ки по крет 
с кра ја 19. ве ка (осно ван 1879) на чи јем че лу је био Чарлс Пар нел, а чи ји 
је циљ био уки да ње ен гле ског зе мљо вла сни штва у Ир ској и омо гу ћа ва ње 
ир ским за куп ци ма да до ђу у по сед зе мље ко ју об ра ђу ју. 
18 Чарлс Си рил Ви си
19 Би скај ски за лив је за лив Атлант ског оке а на (из ме ђу Шпа ни је и 
Фран цу ске), по знат по ја ким бу ра ма и вр ло ви со ким та ла си ма.
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ПОЕЗИЈА

Добривоје Станојевић

РЕфОРМАТОР

нЕшТО ЈЕ нИшТА

Не вариш лажне боговске обрве, 
Извајане носеве, очи пластелина, чело абоноса,
срчане црте подбратка, преткоморне мане на 
довратку.
Ма, сачекај!
Догодиће ти се ожиљци вакцине,
Млохава уста, асиметрични тестиси, 
отромбољеност духа после предјела, 
поспаност на шпанском столу, 
стрије у речима, целулулит мисли, 
лилипут вијуга, пихтије испуштеног ваздуха, 
способност да остариш чим те препознају.
Јуре за тобом док их нећеш са просутом супом 
детињства без бибера самопоуздања, 
са малодушношћу кад нагрде те,
милосна кад прегазе те кола, извађена жучко 
претпотопска,
половни песмејкеру,

И ништа је нешто.
Али ако нешто није све, оно је ништа.

Лирицима не треба име, од њих су већ римовали боље.

Други ће дисати уместо нас.

РЕфОРМАТОР

Чешка уво, претура по шерпама,
Слаже тањире и шерпасе,
Галами ако га питате,
Пући усне кад ћутите,
Носи кожну јакну, најновији модел,
(само при спасавању брдоломника)
Фармерке, качкет, уређује судоперу,
Сагиње се као да љуби жену,
Љуби као да улази у непознати град,
Убија муву једном руком,
Стенице га гризу свом расположивом снагом,
Кува сатараш и калајбућ,
Главни је састојак чорбастих екрана,

Шапуће да то неће баш тако лако,
Помера стакло да спакује шале,
Оштри ножеве, сецка црни лукац,
Виси му радар, перјаница се вијори,
Испадају јабуке и наранџе испод елисе ваздухоплова,
Пије јогурт и трпи мирис лоја,
Шушкање жучних кеса чини га поносним,
Поверење му нестаје у потрошачкој корпи
Леденице му падају по туђим главама,
У јатима пахуље лете за врапцима
Семенке се спремају за клијање,
А он, реформатор, поносан на себе,
Презире све надменошћу утопљеника,
Камиони се смањују, авиони нестају,
Давања мала, узимања велика,
Људи седе, жене стоје,
Деца туку, родитељи трпе,
Шупље се прозива празнином,
Нагло скрећемо да бисмо стигли брже,
Преко ноћи улице се венчавају с љускама тананог 
асфалта,
Наши слободни зидари граде на води,
Пруге се дижу у завејано небо,
Усељавамо дојиље у камене куће,
Возимо их струјним колима,
Једемо своје месо у излозима,

Огладнео сам Хамсуновом глађу
И задрхтали су прозори у Куала Лумпуру.

У Кини је данас Дан републике
У Авганистану Дан Светог Рафаила.

Код нас цврче мрави,
Код нас мравињају цврчци.

кО У кАО кАкАО ИЗ кАЛА

На дну перје стихом заливено,
А рефрени срмом преплетени,
Други првом речју накићује
Први другог сузом заливају.
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Ево баште у којој се рима гуши,
Све нек расте, а да чедо не осети,
Пуцњеви се Србијом разлежу,
Код оваца несташе вукови.

Коњи кола брзо поломише,
Царица се низ друмак стровали,
Истом певац седе за трпезу,
Ми о Вуку, а Мркаљ на врата.

Ко у као, какао из кала.

С БЕДЕМА ЛАТИнЧЕ

Запевало с бедема Латинче,
Проклињало, пак је и проклело,
Запевало, пак је и запело,
Недељало, пак је понедељак,
сусретало, пак је и сусрело,
одјекнуло, пак је и јекнуло,
облачило, пак се и свлачило,
изведрило, пак и закишило,
закаснило, касно поранило,
споменуло, не повратило се,
плавих коса, накривљена носа,
одмарало, пак се умарало,
не имало, од Бога просило,
одлазило, пак се не вратило,
забринуло, пак је угинуло.

Римовало, пак је заплакало,
Заплакало, па је ућутало.

Какве, доро, божанске тишине!

ПРИЈАТЕљУ

Наше песме певају заједно
нахерене свака својом страном,
Риме напевом дувају у једро,
Заратио Ђердап са Дунавом.

Пружају руке као ране жеље,
Са космосом пене не мире се лако,
Море је далеко, не воле уцене,
Повремено застану полако.

Весело, друже, ма какав си ти то,
Да пишемо грубо да ли то умемо,
Поново вртлози страховито
Завршавају тамо где не смемо
Да кажемо буди и не брини више,
Запевајмо химну Жарковачком адом,
Викторија твоја уштипком мирише

И са мојом Нијом прскају се крадом.

Наше песме певају свеједно
Намрштене свака својом страном,
Пауци римом обојили бездно
Запливао Ђердап са Дунавом.

кАД МЕДИ ЗАЛАЈЕ
Томиславу Стевановићу,  
песнику знатнијим од свих знаних

Меди, хајде једном зањишти на мене,
Глас ти је рзав од мемле и буђи,
Дунавом у сплету поскакују мрене,
Зуко, Капор, Рунда постали још луђи.

Смуђеви у трку опет посустају,
Њушни их да перје распе се у сплету,
Они и не знају зашто куце лају,
Нити шта значи дремеж на бурету.

Меди, ти си крушка, ти смоквице пала,
Шапица ти мами сваким својим њихом,
Кад ме видиш, јурни с тротоара,
Огласи се лавежом ко криком.

Свилоруна Меди, залај за песнике,
Сред Смедерева где се немар лије,
Па прескочи прастаре бранике,
Контејнере заклане Србије.

Арлаукни алтом нека се све ори,
Да одјекне Дунав, Југово заклизи,
Нека змијаукну авлијски мачори,
Месечарске репове одгризи.

Не завијај дуго, љутиће се Томче
Кад прође и њега она тиха страва,
Док по врату шетале се омче,
Металором вијала мећава.

Меди, хајде, најзад, зарежи на мене,
Нек се лавеж проспе сред чађи и буђи,
Скелама у лету пролазе сирене,
Нек мисли комшилук да смо сасвим туђи.

Закевћи ко Џими на Месец и звезде,
Запевај ко Станић о кобили Сузи
Ил се сневесели ко Чапа без газде,
Кад наиђе песник, тек пред њим засузи.

Меди, ти си глатка ко јегуља лети,
Њушкица ти влажи сваким својим кликом,
Када сенку спазиш, јурни па полети,
Огласи се лавежом ко стихом.
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Каја Панчић Миленковић

нАСЛОВнА СТРАнА

ЈЕХOВИнА СЕСТРА

Ни ка да не ћеш по ста ти но ви нар. 
Пе ро ти се спо ти че о ду шу и то не у образ као  
 у жи во бла то.
По глед ти не бе жи из ви ди ка, исти на те као  
 ухо да пра ти...

Ниси смела о болесној старици
ни реч да напишеш,
ниси смела да кажеш
да је у мраку прогледала,
у самоћи загрлила Бога
као брата.

Никоме ниси смела да кажеш
да су петнаест година
само Сунце и свећа 
осветљавали њену собу 
а Божје речи душу.

2.

Да си прогутала судбину старице
као дављеник последњу сламку
не би птице са грана, пси на улици
бежали од тебе.

Страх не би 
целом граду ишчупао језик,
нити би се руже ветрова
у стакленику осушиле до корена.

3.

Па где баш слику старице
поред слике директора школе
и градоначелниковог сина?

Зар да њене очи светле као сијалице,
као истина са насловне стране?

А имала си довољно година

да било чије лице 
с најлепшим осмехoм сликаш.
Зато је твоје лице постало мрља!

кОнцЕПцИЈА

Пре него што научиш да пишеш, 
научи да страху
а не својим очима и ушима верујеш.

Питање не сме да буде 
кост у грлу, ни свраб истине, 
а када допузи одговор 
с речи очисти сувишну буђ и прашину, 
устајали ваздух и задах. 

Тама мора да побели, 
врхови да испуне поноре,
а тајна мора да остане
нема сестра истине.!

САЛОн

Сиромаштво није твоја тема
ни купање улица и шминкање града.
Ти би да окрпиш закрпе, 
а коме треба истина
испод царевог новог одела?

У нашем салону 
лаж мора да остане без бора,
крађа без бубуљица.
 
Боље да твоје часне седине поцрне
него да ја трунем у самици без зидова.
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Ко си ти да вуковима мериш репове,
магарцима уши? Где си чула
да зидови немају очи?

И још не верујеш
да слепи глувима најбоље шапућу,
а они њима најлепше намигују?
Хармонија мора да постоји
између леве и десне руке, 
горње и доње половине кичме.

Њихов је и ваздух који дишеш,
вода коју пијеш.
Твој корак, сваку твоју реч
скројили су по својој мери.

БОГ ВИДИ СВЕ

Докле ћеш ме газити питањима,
пљувати ћутањем?

Добро знаш да се ја не питам
хоће ли ове зиме радијатори бити топли,
колико ће страна имати новина
са једним новинарем
и да ли ћемо купити џип
или тастатуру за твој рачунар, 
плазма телевизоре, или папир за редакцију.

Уосталом, шта ће теби папир
када то што напишеш можеш да прочиташ на 
монитору,
а не морш ни сваки текст да прочиташ.
Читај га у новини, ако те баш интересује.

Дођеш од куће прехлaђена
па ти поломљене столице
и прегореле сијалице сметају, 
а не видиш папире по столовима, 
ни паучину на зидовима.
Али Бог види све,
ако ти немаш, он има очи! 

нИ ЛЕкАР, нИ ВЛАСнИк

Шта ће теби грејање у оволикој просторији
када ни за светло ниси зарадила?
Слаб ти је екран на рачунару
па ни велика слова не видиш?
Стиди се својих година,
рачунар може праунук да ти буде.

Шта хоћеш ти од мене?
Хоћеш да ти заложим ватру крај столице?
Напољу још није нула степени.
Ја не носиим котларницу у џепу
ни ТА пећ у ташни, па да ти укључим грејње.
Нисам ја клими наредила да дува хладно.
.

Ево ти газдиног телефона, 
па кажи њему да ти се прсти коче.
Ја нисам лекар, а ни власник.

ЗЛАТнА ЈАЈА

Ти добро знаш да политика није поезија
а новина збирка песама пуна живота
и страха да тело не остане без душе.

Није ти председник општине Јесењин
да чита текстове као песме, 
нити су његова Десна и Лева Рука 
Цвијић и Чајкановић док читају
твоје коментаре обучене у народну ношњу.

Биле смо и остаћемо глувонеме птице 
и само због њих певамо као певачице, 
или ћемо летети са овог места 
као глупе кокоши на сиромашнији југ
или север пун истих гладних јата .

Боље је да останемо у кавезу, 
кокошји мозак је на цени.
Свеједно је да ли истина ћути
или лаж кокодаче,
само нека златна јаја носе.
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ПРОЗА

Дра ган Алек сић

1942/43.

Го спо ђа Ида Бер гер ше та Глав ном ули цом у сво јој про-
лећ ној цр ве ној ха љи ни. Три–че ти ри ко ра ка иза ње хо-

да ју два есе сов ца. Вит ки су, у но вим цр ним уни фор ма ма, 
чи зме им се бес пре кор но сја је. Мла ди су, мо жда има ју го-
ди на ко ли ко и го спо ђа Бер гер. Је дан есе со вац ка же дру-
гом: „Ово је си гур но Ру ски ња, гле дај ка ко хо да. Ја би је 
ма ло…“

Го спо ђа Бер гер је уда та за Кар ла Бер ге ра, офи ци ра 7. 
СС до бро во љач ке брд ске ди ви зи је Prinz Eugen, ко ји већ ме-
се ци ма ра ту је по Бо сни и Цр ној Го ри. На јед ном од су ству 
је ре као су пру зи: „Та мо се чи не стра шни зло чи ни, ма са кри. 
Чет ни ци, пар ти за ни, Ита ли ја ни, ми – не зна се ко је го ри. 
Ви део сам спа ље на се ла: мр тве стар це, же не, де цу. Љу ди и 
сто ка у рас па да њу, смрад до не ба. Ула зи то у но здр ве, у чо-
ве ка, и ту оста не.“

Да не би ви ше слу ша ла вул гар но сти му шка ра ца иза се-
бе, Ида Бер гер ула зи у пр ву про дав ни цу на ко ју на и ла зи. 
То је Маyеро ва про дав ни ца му шке и жен ске га лан те ри је. 
Иза те зге су вла сник Франц Ма јер, кал фа Егон Фриц и ше-
грт Јо хан Фукс. Они пом но слу ша ју го спо ђу Алој зи ју Хо-
гел. А она го во ри ка ко је вој ска пре у зе ла гим на зи ју. Је дан 
офи цир је ре као ди рек то ру, го спо ди ну Су бо ти ћу, да до пет 
са ти све бра ве на вра ти ма и сви пре ки да чи, као и сва елек-
трич на ин ста ла ци ја, бу ду у ис прав ном ста њу, ина че ће до-
би ти кур шум у гла ву. Њој још увек ни је ја сно за што је је дан 
Ср бин ди рек тор гим на зи је, у Ба на ту – ко ји при па да Рај ху. 
Па, Не ма ца је ви ше у гра ду.

На же ле зниц кој ста ни ци, у ве чер њим са ти ма, ухап ше-
на је го спо ђа Ви да Не шко вић. Она се са де цом, два на е-
сто го ди шњим си ном Сте фа ном и три на е сто го ди шњом 
ћер ком Со њом, вра ти ла из Бе о гра да. Де ца су пу ште на 
ку ћи а го спо ђа Не шко вић је од ве де на у за твор. Код ње је 
на ста ну би ла Ру ски ња Ол га Сер ге је ва са си ном. Она је 
на по ли ци ји из ја ви ла да је го спо ђа Не шко вић ко му ни ста. 
Ру ски ња Сер ге је ва је не ко ли ко го ди на ста но ва ла у до њем 
де лу ку ће го спо ђе Не шко вић. По след њих не ко ли ко ме се-
ци ни је пла ћа ла ки ри ју. Го спо ђа Не шко вић јој је пре не ко-
ли ко да на ре кла да не мо ра да пла ти дуг, али да мо ра што 
пре да се исе ли, ка ко би тај део ку ће био из најм љен не ком 
дру гом. Њој је био по тре бан но вац, јер је је два са ста вља-
ла крај са кра јем. Још је по са ве то ва ла Ол гу Сер ге је ву да се 
обра ти Оп шти ни за по моћ. Мо жда је оста ла пра зна још 
не ка је вреј ска ку ћа. Не ке су узе ли си ро ма шни ји Нем ци 
ко ји су по ста ли по ли цај ци, а у не ке, оне бо га ти је, усе ље ни 
су не мач ки офи ци ри. Али да ипак пи та, јер су не ке ку ће 
из у зет но ве ли ке и у не кој је мо жда остао је дан део сло-
бо дан.

Сле де ћег да на се по гра ду про чу ло о хап ше њу го спо ђе 
Не шко вић. Ру си су би ли озло је ђе ни на сво ју су на род ња-
ки њу. Го спо дин Ге на диј Хлеб ни ков, про фе сор ма те ма ти-
ке и фи зи ке у гим на зи ји, и док тор Кон стан тин Штар ков, 
по до го во ру са ви ђе ни јим Ру си ма из гра да, упу ти ли су 
се код гра до на чел ни ка Ан дре а са Ку на да ин тер ве ни шу 
за го спо ђу Не шко вић. Ис пред Град ске ку ће са че као их је 
ге о ме тар Алек сеј Сла вјан ски и сва тро ји ца су се ус пе ла 
на пр ви спрат. Го спо дин адво кат Ан дре ас Кун, гра до на-
чел ник од ма ја 1941, ле по је при мио Ру се, са слу шао их, а 
он да се оба ве зао да ће о слу ча ју го спо ђе Не шко вић, удо-
ви це ње го вог дру га из ло ва Слав ка Не шко ви ћа, по раз-
го ва ра ти што пре са ше фом по ли ци је, го спо ди ном Отом 
Ма те сом.

Два да на ка сни је, го спо ђа Не шко вић је пу ште на из за-
тво ра. Код ку ће, у со би у ко јој је ста но ва ла Ол га Сер ге је ва 
са си ном Ко стјом, про на шла је на хо кли ци јед ну ку ти ју. У 
ку ти ји је био но ви муф, од по лар не ли си це. За бе ле ла се се-
вер на чи сто та у ма лој скром ној со би. Ис под ку ти је, го спо-
ђа Не шко вић је про на шла па пир на ко ме је пи са ло:

Про сти ме ня.

Је дан не мач ки офи цир је по се тио би о скоп „Гу став“ и 
вла сни ку Се ба сти а ну Гу ста ву на ре дио да Ср би ма про да-
је кар те у са мо јед ном де лу би о ско па. Ср би су ва шљи ви и 
тре ба да се оде ле од оста лих. Вла сни ку Гу сти се то ни је сви-
де ло и упи тао је офи ци ра шта да ура ди ако у би о скоп до ђе 
ко ји Не мац са Срп ки њом. Офи цир му је ре као да та квог 
Нем ца ње му при ја ви. 

Због пе га вог ти фу са, је дан док тор, два бол ни ча ра, три 
бер бе ри на и ви ше по ли ца ја ца оби ла зе ку ће у ци ган ском 
де лу гра да. Ши ша ју се до гла ве му шкар ци и же не, ста ри и 
мла ди. Сви мо ра ју да бу ду го ли. Же не се бри ја ју сву да где 
има ју дла ка. Ши ша ју се и бри ја ју ро ди те љи пред де цом, де-
ца пред ро ди те љи ма, сва ко пред сва ким, не гле да се ко је 
ко ме фа ми ли ја. То по сма тра ју по ли цај ци и сме ју се. Ко мен-
та ри шу из глед же на, под сме ва ју се стар ци ма и ста ри ца ма. 
Ћу шка ју и уда ра ју му шкар це ко ји пру жа ју от пор. Не ке ве-
зу ју. Мла ђи по ли цај ци зу ре у го ле же не и де вој чи це, пип-
ка ју оне не мир ни је ко је не же ле да их се ши ша и бри ја, ко је 
се оти ма ју због сти да, због на го сти пред оче ви ма, де цом, 
ком ши ја ма. Дез ин фи ку ју се љу ди и њи хо ва оде ћа, со бе и 
кло зе ти.

 У Бур гу су из ло же не ве ли ке фо то гра фи је се дам при-
пад ни ка Prinz Eugen ди ви зи је ко ји су по ги ну ли у око ли ни 
Са ра је ва, ка да је део ба та љо на упао у клоп ку пар ти за на. 
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Та да је уби је но 47 при пад ни ка ди ви зи је, све до бро вољ ци, 
фолк сдој че ри из Бач ке и Ба на та. Ис под сва ке фо то гра фи-
је је по је дан зе ле ни ве нац на тро но шцу. Иза фо то гра фи ја 
су за ста ве Рај ха. Фо то гра фи је мр твих вој ни ка и офи ци ра 
су ту али те ла су оста ла ра су та по Бо сни. Ту га је при ти сла 
град. Пре ти се од ма здом. Вој ни ци ту ку Ср бе по ули ца ма, 
на же ле знич кој ста ни ци, по ка фа на ма, на пи ја ци, где ко-
га стиг ну. Од за до би је них по вре да по гла ви, у бол ни ци је 
умро Ђу ро Бун чић, ар хив ски чи нов ник. Ср би се ле ги ти-
ми шу по ули ца ма. Ко не ма ле ги ти ма ци ју од во ди се у по ли-
ци ју где пла ћа ка зну од 150 ди на ра. Пи ја ни ка са пин Бо нез 
у ка фа ни „Код град ског кан та ра“ ва ди пи штољ и ви че да 
же ли да пи је срп ску крв, да је Хи тлер бог, да су сви Ср би 
гов на. Ср би се го не са тро то а ра. Не мач ки де ча ци про га ња-
ју срп ску де цу.

На пр вој фо то гра фи ји са де сне стра не је Кар ло Бер гер. 
Млад, леп, плав, пла вих очи ју, осмех нут.

До бо ша ри су оби ла зи ли град. До бо ва но је да сва ко до 
ше зде се те го ди не жи во та мо же да се при ја ви у До бро во-
љач ку ди ви зи ју. Је дан не мач ки вој ник је у тра фи ци код Ни-
ке ку пио Вре ме. Ни ка га је упи тао ка ко то да та ко до бро 
го во ри срп ски. Вој ник је од го во рио да го во ри срп ски јер је 
Ср бин. Отац му је Ср бин а мај ка Шва би ца. Из по жа ре вач-
ког је окру га.

Ухап ше но је ви ше уче ни ка гим на зи је. Др же их у по ли-
ци ји по не ко ли ко да на. Јед не пу шта ју ку ћа ма а дру ге ша љу 
у ло гор, у Беч ке рек. У ло гор су по сла те и две уче ни це VII 
раз ре да.

У окол ним се ли ма ухап ше ни су чла но ви по ро ди ца 
оних што су од бе гли у шу му. Та ко ђе, ухап ше ни су сви ко ји 
су се дру жи ли са они ма ко ји су се при дру жи ли пар ти за ни-
ма. Не ки су се ља ци пре ту че ни а је дан пи ја ни вој ник ума ло 
ни је убио по пу у Вра чев га ју.

У под не је стре ља но пе де сет ли ца, ко ја су до ве де на из 
ло го ра у Беч ке ре ку. Би ло је че тр на ест же на, јед на је би ла у 
дру гом ста њу. Стре ља ње је оба вље но под бре гом код Си ге, 
на има њу Јо ха на Фог те ра, ко ји је до бро вољ но усту пио па-
ди ну крај свог ви но гра да. Та о ци су стре ља ни у гру па ма од 
по де сет, и то с ле ђа. По том је је дан офи цир сва ко ме ис па-
лио по ме так из пи што ља у сле по оч ни цу. За тим су ле ше ви 
ко тр ља ни низ бр до. До ле су их уто ва ри ли у за пре жна ко-
ла, јед не пре ко дру гих. Во же ни су кроз ва рош, кроз Глав ну 
ули цу, а из ко ла је цу ри ла крв. Свих пе де сет уби је них је 
са хра ње но у јед ну ве ли ку ра ку, ко ју су ис ко па ли Ци га ни, 
иза шин тер ске ру пе бли зу Не ре.

Вој ник Ан дре ас Амон је ис пао кроз про зор са дру гог 
спра та ка сар не. Још за жи во та од ве зен је сво јој ку ћи и та-
мо је, у свом кре ве ту, умро то ком но ћи. Ро ди те љи су би ли 
уз ње га и мо ли ли се до пред зо ру, ка да је мла дић из дах нуо. 
Оцу се учи ни ло да је ње гов не срећ ни син у јед ном тре нут-
ку про ша пу тао: „Му ти.“

Са хра на је би ла ка сно по сле под не. Ков чег су но си ли 
вој ни ци и по ча сним пло ту ном се опро сти ли од свог са-
бор ца. Ан дре ас Амон је са хра њен без све ште ни ка. Ка да су 
се вој ни ци, сва фа ми ли ја и при ја те љи раз и шли, а уз гроб 
оста ли са мо ро ди те љи, Фер ди нанд и Ана Амон, по ја вио се 
све ште ник То мас Пуц и опо јао гроб. Убр зо се опро стио од 
не срећ них ро ди те ља и упу тио ка из ла зу где га је че као фи-

ја кер ко јим се, по пр ви пут от кад је на слу жби у гра ду, до-
ве зао до не мач ког гро бља.

Го спо ђа Ви да Не шко вић про да је ру ски бе ли муф вла-
сни ци ка фа не и бор де ла „Код три де ви це“, Маг ди Ешку-
то вић. За до би је ни но вац ку пу је угаљ и др ва. Део нов ца 
чу ва за кућ не по треп шти не, као и за Све тог Ни ко лу, кућ ну 
сла ву. У цр кви да је па ра стос по кој ном му жу. Чи но деј ству је 
про та Ду шан Јо ва но вић.

Го спо ђа Ида Бер гер је сву сво ју оде ћу раз де ли ла си ро ти-
њи. Оде ла свог по кој ног су пру га по кло ни ла је Чи ка–Ри сти 
ко ји је го ди на ма бри нуо о ње ној ба шти, за ње го вог уну ка, ги-
ман зи јал ца. Об ра ла је све ду ње са ста бла крај бу на ра. Ду њу 
је по са дио њен по кој ни све кар око Кар ло вог пр вог ро ђен да-
на. У сва ку со бу је ста ви ла по не ко ли ко ду ња. Оку па ла се и 
у спа ва ћој со би ис пред огле да ла, на су прот брач не по сте ље, 
на пар фе ми са ла це ло сво је на го те ло. Обу кла се и ле по по-
че шља ла. Узе ла је у ле ву ру ку јед ну ду њу са нахт каст не крај 
Кар ло ве стра не кре ве та. Иза шла је и по сла пре ма ве ли кој 
шу пи у зад њем де лу ку ће. Би ло је облач но, то пло ра но је се-
ње под не. Ви со ка и ши ро ка дво крил на вра та шу пе су ме се-
ци ма би ла под кљу чем. От кљу ча ла је ка та нац, при ка чи ла га 
за отвор на ре зи и ши ром отво ри ла оба кри ла. На сре ди ни 
шу пе је би ла ве ли ка бе ла сто ли ца ви со ког на сло на. Из над ње 
је ви си ла ом ча. Ду го уже је би ло ве за но за де бе лу гре ду. Пре 
не ко ли ко го ди на за то уже је би ла ве за на ко фа ко јом се ва ди-
ла во да из бу на ра. Кар ло је уже за ме нио но вим, бо је ћи се да 
се јед ног да на не от ки не и ве ли ка ко фа оста не на дну бу на ра. 

 То пао ве тар је ду го мре шкао и при пи јао цр ве ну про-
лећ ну ха љи ну уз мла до те ло. Ми рис пар фе ма се ме шао са 
ми ри сом ду ње ко ју су чвр сто сте за ли мр тви пр сти ле-
ве ру ке го спо ђе Иде Бер гер.
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СЕЋАЊА

ВО ЈА ЧО ЛА нО ВИЋ

ИЗ ДнЕВ нИЧ кИХ ЗА ПИ СА ВО ЈЕ ЧО ЛА нО ВИЋА
Об ја шње ње ис пред днев нич ких за пи са1

Оно што сле ди ис под овог кур зи ва ни је узо рак књи
жев ног жур на ла по пут Ти шми ног днев ни ка из оку пи
ра ног Но вог Са да. Ни је ни „не по сред ни пра ти лац сва
ко днев ног жи во та и ства ра лач ког про це са зна чај ног 
ис тра жи ва ча, књи жев ни ка, по ли ти ча ра“ у јед ном суд
бо но сном раз до бљу. То је, у ства ри, пу ки по че так днев
ни ка ко ји сам стао да во дим 1941. по сле ше сто а прил ског 
бом бар до ва ња као за вр ше ни а без из глед ни гим на зи ја лац 
vul ga ris пред за та ра бље ним Уни вер зи те том. Ни за ли су 
се ота да је дан за дру гим не ми нов ни днев нич ки за пи си са 
спо ра дич ним пре ки ди ма (због од ла ска на рад у тзв. на
ци о нал ној слу жби, али и на онај дру ги, при нуд ни, у не
мач ким ло го ри ма на Цр ном вр ху), прак тич но, све до кра
ја ра та, кад сам и сâм одах нуо као ва зду шни стре лац са 
ју ри шни ка Ил2.

Ме не и мо је тај рат је за те као у Офи цир ским ста но ви
ма, гло ма зној бе о град ској пе то спрат ни ци на спрам чи јег се 
пре ши ро ког про че ља у Ре сав ској про сти ре парк Ма њеж. Би
ли смо јед на од сто ти ну та мо шњих по ро ди ца ко је су, док си 
пуц нуо пр сти ма, све до по след ње исто вре ме но оста ле без 
ота ца, не слав но до па лих не мач ког роп ства. Ту сам, да кле, у 
тој сце но гра фи ји три и пô го ди не и да нио и (уз по ли циј ски 
час) но ћио. Па и пу нио днев ник. У ко јем, за чу до, је два да се 
и по ми ње ори ја шки до га ђај зва ни Ше сти април. Да ли са мо 
за то што је пр ва стра ни ца днев ни и ка ис пи са на тек у ле
то те зло срећ не го ди не? Исти ни за во љу, не ма га ни дру где. 
Па се, за те чен, пи там по сто ји ли ика кво срод ство из ме ђу 
чи ње ни це да је спо мен на тај удес за ко пан у ћу та њу (не и у 
за бо ра ву) и оне (та да мо жда још утроб не) Ан дри ће ве ми сли 
да нај леп ше и нај стра шни је ства ри „ни су ни кад ка за не“.

Не го, да до дам.
За ми ну лих се дам де це ни ја, уза луд сам (опет и опет) 

по ку ша вао да до ку чим не за што сам во дио днев ник – чи ни
ли су то и дру ги (да не за бо ра ве оно што би ина че за бо ра ви
ли; да за бе ле же сво је ми сли и осе ћа ња; да про чи сте ŷм, ус
по ста ве пер спек ти ву, раз ла ба ве ли га мен те) – не го за што 
сам то ра дио у гр чу, без од ла га ња, мал те не фа на тич но. Као 
да је у пи та њу био сâм жи вот. Што се ис хо да ти че, и сад 
је исто: од го нет ке не ма. Сем ако днев ник ни сам та ко пре
да но и осо бе њач ки во дио да не бих по лу део.

3. Ок ТО БАР 1941.
Ис па да да сам сад пре ко дан за по сле ни ји, јер, по ред 

уоби ча је них ју тар њих по сло ва, це па ња др ва и до ба вља ња 
хле ба, од ла зим и код зу бар ке, го спо ђе На та ше Ти шме. Због 

кр њот ка од ле вог оч ња ка. Где гу бим не са мо вре ме не го и 
жив це, по нај већ ма у че ка о ни ци, не ка да шњој ку хи њи. 

Да нас сам та мо за те као са мо јед ну па ци јент ки њу, же-
ну сред њих го ди на и осред ње за бри ну тог ли ца; се де ла 
је у нај у доб ни јој сто ли ци, на чи ње ној од ме тал не це ви и 
пле те ног пру ћа. За мном је ушао го спо дин си вог ли ца 
у оде лу исте та кве бо је. По ње го вим крет ња ма, прет по-
ста вио сам да спа да ме ђу љу де ко ји ла ко сту па ју у раз го-
вор. То ми је го ди ло јер ме ћу та ње у че ка о ни ци ста вља 
на му ке.

Али ни он не обе ли зу ба. Сви тро је смо се ута па ли (сва-
ко за свој ра чун), у раз гле да ње че ка о ни це. И сâм сам, то-
бо же за ин те ре со ван, осма трао аква ре ле и кор бач обе ше не 
на зи ду, фи ну ва зу у др ве том об ло же ној зид ној ни ши, и 
не ке те гли це у углу. Са свим из ли шно, уз гред бу ди ре че но, 
јер ми је све то би ло до бро зна но још од ју че и пре кју че. 
По не ки при кри вен и му ње вит по глед ба цао сам на же ну 
пре ко пу та и на го спо ди на у си вом. Мо ра да су то и они 
ра ди ли. Да ли за то што сам у па ме ти об но вио став да ни је 
при стој но не по зна тој осо би гле да ти у ли це ду же од два-

(Фото З. Кршљанин)
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три се кун да, од но сно, да је при стој но (а ко ли ко на пор но 
то ли ко и сме шно) зве ра ти уна о ко ло, или за то што сам се бе 
са гле дао као не до вољ но со ци ја ли зо ва но би ће, тек, из џе па 
сам на пра сно из ва дио ка лен дар чић, и за пи тао го спо ди на у 
си вом оде лу: „Из ви ни те, ко ји је да нас да тум?” Бе јах от пр ве 
оце нио да је овај чо век ку ди ка мо по де сни ји за то пи та ње 
од же не за бри ну тог из гле да. „Тре ћи, тре ћи”, спрем но је од-
го во рио. „Тре ћи”, ка зао сам на то и упит но и по тврд но, али 
то ном за хва љи ва ња. „Та ко је”, на ста вио је он. „До ду ше, сад 
се и не во ди мно го ра чу на о да ни ма. Бро је се са мо го ди не. 
У сло бо ди, да ни су бр зо про ла зи ли, а сад … оте гли се …“ 
Не знам да ли је же на у сто ли ци пре ко пу та зуц ну ла, али 
из раз ње ног ли ца го во рио је да не ма ни шта про тив до тич-
не тврд ње. 

Ка ко се из ор ди на ци је (без сум ње, не ка да шњег са ло на 
или спа ва ће со бе) ни ко ни је огла ша вао, нас дво ји ца смо 
укли зи ли у при чу о те шко ћи на бав ке ле ко ва, то пло ме ра 
и срод них ме ди цин ских по треп шти на. Пре ма ре чи ма мог 
са бе сед ни ка, све га то га ов де до вољ но има, а не ста ши ца је 
при вид што га ства ра ју са ми ле ка ри да би оправ да ли ди-
за ње це на.

Ућу та ли смо се за чув ши из сте пе ни шта не ка кву 
шкри пу, гла со ве и пре пир ку. Пре по знао сам зу бар кин 
алт. Но си те те ства ри на нај гор њи спрат, на ла га ла је не-
ко ме. А он да и: „Не го, слу шај, при ја те љу, не мој да ми огу-
лиш зид!” 

На то је го спо дин у си вом устао и на пу стио че ка о ни-
цу, па се и ње гов глас уткао у сте пе ни шну ка ко фо ни ју. А 
са мо не што ка сни је, кроз за тво ре на ула зна вра та ус пео 
сам да ко ли ко-то ли ко ра за бе рем ње го ву крат ку рас пра ву 
са го спо ђом На та шом. Ис па да да је од ње тра жио да му, 
као из бе гли ци, бар на пет на е стак да на усту пи не ки стан. 
Ра ср ђе на зу бар ка, ко ја спр ва ни је хте ла ни да чу је за та ко 
не што, убр зо је убла жи ла и тон и син так су, по ми њу ћи да 
су јој стан тра жи ли и то ли ки ње ни по зна ни ци, али „кад не 
мо же – не мо же”. Же на пре ко пу та и ја смо се зглед ну ли, 
ми слио сам да ће мо се мо жда и осмех ну ти (зна чи, го спо-
дин у си вом и ни је њен па ци јент!), али тад су се отво ри ла 
ула зна вра та, и зу бар ка се, про ла зе ћи бр зим ко ра ком по-
ред нас, упу ти ла ка ор ди на ци ји; за њом бе ше оста ло да у 
ва зду ху ти тра јед но за доц не ло Ох, Бо же.

У зу бар ску сто ли цу сео сам (као јо ги на ек се ре) стре пе-
ћи од стру га ња кр њот ка. До че га ни је до шло. Го спо ђа На-
та ша ме је, по гле дав ши зуб, за пи та ла да ли ме је ју че бо лео, 
због ар се на, и ре кла да до ђем су тра, у исто до ба. Не мо гу да 
опи шем ка кво ме је див но осе ћа ње об у зе ло при уста ја њу са 
те од врат не сто ли це. 

Два пут сам да нас по зи рао По па ри2, пре и по сле под не. 
По под не је у „ате љеу” био и Ша ми ка. Стал но је при чао, 
али из гле да да га ни По па ра ни ја ни смо па жљи во слу ша ли. 
Пор трет је сад леп, тех нич ки знат но до те ра ни ји, ка жу да 
се и слич ност са мном по ве ћа ла, а, пре ма По па ри, од лич но 
је и пси хо ло шки ре шен. Што још ни сам ус пео да до ку чим. 
Убр зо се на шао ту и Бе а та у рад нич ком ком би не зо ну и ше-
ши ри ћу. Вра ћао се с по сла. 

Су шти ку би зам, вик нуо је он. 
Знао сам ја да ћеш се ти љу ти ти због те ку би стич ке тен-

ден ци је, сме шкао се По па ра, ус пра вља ју ћи сли ку на кре ве-
ту уза зид ка ко би је сви до бро ви де ли. 

Уве че сам био код Ди ме3. За те као сам та мо и г. Ру си ћа4. 
Ис по ста ви ло се да он вр ло до бро сви ра на кла ви ру. По што 

је нај пре Ди ма по ка зао ка ко је на у чио пр ву стра ну Ли сто-
ве Ма ђар ске рап со ди је , г. Ру сић нам је од сви рао две ства-
ри. Нa кон че га је за ди вље ни Ди мин отац, не мо гав ши да 
се уз др жи, уз вик нуо: „Па, го спо ди не Ру си ћу, ви сте пра ва 
ре ве ла ци ја!” У ме ђу вре ме ну, не ко је ушао у су сед ни са лон, 
и г. Ди мић је та мо оти шао. Г. Ру сић је на ста вио да сви ра. 
Кад се опро стио од кла ви ја ту ре, г. Ди мић је увео на вра та 
го ста, ста ри јег чо ве ка раз ба ру ше не ко се и ове ћег ме сна тог 
но са. Ста јао је на пра гу као ме двед диг нут на зад ње но ге, и 
осме хи вао се. 

Ово је про фе си о нал ни ком по зи тор, клик нуо је г. Ди-
мић и за зву чао по пут дур-тро зву ка при ме ре ног ка квој 
све ча но сти под ве дрим не бом. Што ме је то ли ко збу ни ло 
да у маг но ве њу ни сам схва тио на ко га се то што је ре као 
од но си – на г. Ру си ћа или на го ста. Што ми је, да ка ко, по-
ста ло ја сно чим је г. Ру сић, по сле ру ко ва ња с го стом, на ста-
вио да сто ји са ђач ки опу ште ним ру ка ма по ред кла ви ра, и 
по чео да се из ви ња ва го сту јер ствар ко ју је од сви рао ни је 
ве жбао још од де тињ ства. Ди ма ми је шап нуо да је то г. Ср-
буљ, ко ји му да је ча со ве из му зи ке. Њих дво ји ца су ре кли 
је дан дру го ме ка ко се већ од не ку да по зна ју, и по ву кли су се 
у са лон, из ко јег се ви ше ни шта ни је мо гло да чу је. Ве ро ват-
но су го во ри ли о по ли ти ци. Ди ма и ја смо оти шли у тре ћу 
со бу; та мо ми је про чи тао не ко ли ко згод них стра ни ца из 
свог днев ни ка, укљу чу ју ћи и опис на чи на на ко ји га г. Ср-
буљ ин стру и ра. 

Да нас смо при ми ли пи смо од та те из Нир нбер га. Пи ше 
да на да на шњи дан кре ће у Љу бља ну, и да ће ода тле, по свој 
при ли ци, у не ки ита ли јан ски ло гор. Ру ко пис му је сав ис-
тр ган, нер во зан, и на јед ном ме сту из о ста вио је три сло ва. 
Бо јим се да је бо ле стан.

4. Ок ТО БАР 1941. 
(су бо та)
Већ сам се део у сто ли ци код го спо ђе На та ше кад су у 

ор ди на ци ју ушле две де вој ке. Зу бар ка их ни је упу ти ла у че-
ка о ни цу, не го им је ре кла да при че ка ју ту, у со би за ле че ње. 
Ухва ти ла је за врат елек трич ну зми ју и њо ме по че ла да ми 
стру же зуб. И те ка ко је бо ле ло, но да за је чим у при су ству 
тих де во ја ка, ни је ми па да ло на па мет. Док би сва ко устру-
ча ва ње из о ста ло да сам био сâм са го спо ђом На та шом. Ње 
се не бих сти део. Ова ко … Као за инат, го спо ђа На та ша ми 
је истом при ли ком још и ва ди ла жи вац. Био сам ап со лут но 
на иви ци то га да дрек нем, „па куд пу кло да пу кло”, али у 
де ли ћу се кун да већ је све би ло свр ше но Устао сам са сто-
ли це и по ред де во ја ка по но сно из и шао. 

Под сво дом ори ја шког ула за у дво ри ште па ви љо на, 
око по дне ва би ло је до ста дру го ва. Де бе љу шка сти Ми ле, 
ва зда спре ман да и без раз ло га от кри је сво је рет ке зу бе, 
Ми ша Стан ко вић и Ми ша Чу бри ло, па Ке па, Пу ва и ко 
све не. Оку пље ни у го ми ли, чи та ли су не што за шта се ис-
по ста ви ло да је Лут ки чи на све ска. На ко ри ца ма је ста ја ло 
„Кри ти ке де це Офи цир ских ста но ва”, а у за гла вљу сва ког 
ли ста у све сци – име не ко га од нас. Зву ча ле су те „кри ти-
ке” јад но и ку кав но, ре ци мо: „До бар је”, „Сим па ти чан је 
и зла тан”, „Не по зна јем га до вољ но”, „Има ле пе цр не очи” 
и већ то ме слич но. Чи ме је Лут ки ца у мо јим очи ма још 
ви ше из гу би ла. Да нас се ше та ла са дру га ри ца ма по пар ку, 
го лих но гу, у цр ним ци пе ла ма са ви со ком пот пе ти цом. Ту 
се, из гле да, сна ла зи мно го вич ни је не го у опи си ва њу 
офи цир ске де це, 
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У тој све сци на шао сам сво је име. Лут ки ца се о ме-
ни из ра зи ла као и о ве ћем бро ју дру гих, „До ста је сим-

па ти чан”, не што у том сми слу. Али, ис под то га не ко је био 
на пи сао „Осо бе њак ве ли ки”. Раз у ме се да сам то схва тио 
као ша лу, па, ипак, по ми сао да ве ро ват но оста вљам та кав 
ути сак ни је мо гла да ме мал чи це не рас ту жи. Осо бе њак. 
Мо жда то и сâм знам. Ма да је то га те шко би ти све стан. 

По под не сам опет ишао код По па ре. До вр шио је сли-
ку и на пра вио там ну по за ди ну. Ма ло се пе тљао око очи ју. 
Бе о ња че је пре ма зи вао час не ком ро зе, час пла вом бо јом. 
На кра ју, оста вио их је у јед ној ни јан си пла ве. По ка зао сам 
му аква рел што сам ју че из ра дио. Сви део му се, за кров с 
де сне стра не ре као је да има не чег се зан ског, али ми је све-
тла бо ја ку ће у сре ди ни упро па сти ла це лу сли ку. Би ло ми је 
по ма ло кри во, ма да то ни сам хтео сâм се би да при знам. Ту 
ми је па ло на па мет да се упи шем на Умет нич ку ака де ми-
ју. На кнад ни ис пит по чи ње пре ко су тра. Оти шао сам од мах 
да о то ме оба ве стим и Ди му. При ста је и он да се упи ше. 

До зво ла из ла ска до 7 уве че по те ра ла нас је ра ни је ку ћи. 
До шли су Зо ран, у пи џа ми са ши ро ким цр ве ним ре ве ри ма 
и шпи лом ка ра та у џе пу, и Бо ле, са осмеј ком што асо ци ра 
на онај у го спо ди на Бог да на. Игра ли смо ду го та бли ћа и 
ла жеш. Што ми је уисти ну до ја ди ло. 

На по љу је са вр ше на ме се чи на. По пут мо дри ка стог флу-
и да об ли ва кров не ко си не и кро шње за мра че ног гра да, а 
оно при тлу пре пу шта вла сти цр них дре ма ју ћих сен ки. Ни-
от куд зву ка. Све је та ко ти хо и та јан стве но, пра ва прав ца та 
ноћ, ко ју, сем на ших ми сли, ква ри још је ди но улич на све-
тиљ ка, чи је се мут но жућ ка сто ви де ло, обе ло да ње но као ве-
ли ка кру жна мр ља на кал др ми, на ве тру рит мич но њи ше. 

1 Увод ни део пре у зет је из Бе о град ског књи жев ног ча со пи са (бр. 36–37, је-
сен-зи ма 2014, стр. 5–6) , где су об ја вље не по чет не стра не Днев нич ких за
пи са (стр. 5–16). Стра ни це ко је сле де ни су до са да об ја вљи ва не.
2 На ди мак сли ка ра Ми ће По по ви ћа, школ ског дру га Во је Чо ла но ви ћа. 
(Прим. Ј. Ж.)
3 Ди ма је „пре зи мен це“ што га је, као ђак Тре ће му шке гим на зи је у Бе о-
гра ду, ме ђу дру го ви ма до био Иван Ди мић, по то њи про фе сор фран цу ске 
књи жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту у ју го сло вен ском глав ном гра-
ду.  (Објашњење је преузето из Београдског књижевног часописа  бр. 
36–37, јесен-зима 2014, стр. 9)
4 По чет ком пе де се тих ми ну лог ве ка, Све то зар Ру сић је, у свој ству ста ри јег 
аси стен та на ка те дри за фран цу ски је зик Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о-
гра ду, от пу то вао о свом тро шку у Па риз ра ди до вр ше ња док тор ске ди-
сер та ци је (на те му на стан ка сим бо ли зма у фран цу ском пе сни штву) при-
ја вље ну још пре ра та за „др жав ни док то рат“. Тај ње гов рад се, ме ђу тим, 
го ди на ма оте зао, и епи лог је био пре ста нак рад ног од но са у Бе о гра ду.
Прак тич но до вр ше на те за оста ла је та ко, нео д бра ње на, у ру ко пи су, а Ру-
сић се из Па ри за ни је ни вра тио. (Исто, стр. 15)

Ја сми на Вр ба вац
ВО ЈА ЧО ЛА нО ВИЋ,  
кА ДА кРАЈ ЈОш нИ ЈЕ кРАЈ

Не где сре ди ном 90-их, док сам још муч но ута ба ва ла 
уред нич ки пут ко јим ћу тек ка сни је кре ну ти са ма ње лу-
та ња, за стај ки ва ња и па у зи ра ња, по зва ла сам те ле фо ном 
Во ју Чо ла но ви ћа. Са да ви ше не бих мо гла да се се тим због 
че га сам же ле ла да га по зо вем као го ста не ке од еми си ја 
ко је смо та да при пре ма ли. Мо гу ће је да је по вод био 1996. 
го ди не об ја вљен ро ман Џеп на коб, али ви ше ни сам си-
гур на. 

По што сам се пред ста ви ла и об ја сни ла по вод по зи ва, 
Чо ла но вић је промпт но од био сва ку мо гућ ност да се на по-
зив ода зо ве. Са до зом љут ње у гла су, об ја снио је да су га и 
до са да из на ше ре дак ци је пре ска ка ли и да чвр сто сто ји иза 
од лу ке да се ви ше у на шим еми си ја ма не по ја вљу је. 

Ни сам то од би ја ње та да до жи ве ла лич но. Схва тив ши 
да сам би ла жр тва не по чин ства ко ле га из не ких ра ни јих 
вре ме на, ви ше сам се за ми сли ла над по вре ђе но шћу и до-
сто јан ством ко је је Чо ла но вић ус пео да у са мо две ре че-
ни це пре не се ја сно и не дво сми сле но. Раз у ме ла сам да га 
је, као бив шег ко ле гу и уред ни ка РТС-а, за бо рав  по себ-
но вре ђао и да би не ко дру ги на ње го вом ме сту ла ко мо 
пре шао пре ко то га за рад но вог пу бли ци те та. И оди ста, 
чвр сти на ка рак те ра је очи глед но до при не ла да се Во ја не 
по ја ви та да ни у јед ној еми си ји још ду ги низ го ди на на кон 
на шег раз го во ра. 

Не ка ко, као да ме је та да за ве то вао, ни ја се ни сам усу-
ђи ва ла да га по но во по зо вем у еми си ју, чак ни ка да је об ја-
вио на ред ни ро ман, Ла вов ски део ни че га (2002). 

А оно што је до дат но до при не ло да ни ка да не за бо ра вим 
овај крат ки те ле фон ски по зив био је по да так са са мог по чет-
ка  на шег та да шњег раз го во ра. На и ме, док сам се пред ста-
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вља ла, у тре нут ку док сам још из го ва ра ла по след ње сло го ве 
сво га пре зи ме на, Чо ла но вић ме је упи тао да ли сам у срод-
ству са Ђ.В. или П. В. Од го во ри ла сам да ми је П. В. отац, на 
шта је он по ме нуо да је мла дост у офи цир ским ста но ви ма у 
бли зи ни Ма ње жа про вео дру же ћи се са мо јим оцем и стри-
цем. Ни сам за овај по да так зна ла, те сам у тре нут ку  осе ти ла 
за до вољ ство што ћу са не ким мо ћи да раз го ва рам и о том 
пе ри о ду оче вог жи во та ко ји се од ви јао у рат ним усло ви ма 
где су го то во сви оче ви, офи ци ри та да шње ју го сло вен ске 
вој ске, би ли од ве де ни у за ро бље ни штво, док су де ца оста ла 
са мај ка ма ко је су се сна ла зи ле да ка ко-та ко пре жи ве рат-
не го ди не без ика квих из во ра при хо да. Хлад но од би ја ње да 
се су срет не мо, без има ло сен ти мен та спрам ћер ке дру га из 
мла до сти, за па ли ло је та да у ме ни жи шку ра до зна ло сти да 
из усти ју пи сца чу јем ње го во ви ђе ње тих го ди на. Исто вре-
ме но, ду бо ко по што ва ње и раз у ме ва ње ње го вог од би ја ња 
утвр ди ло ме је у ста ву да сво ју ра до зна лост су спрег нем. 

Тек пет на ест го ди на на кон тог пр вог те ле фон ског по-
зи ва, од лу чи ла сам се да по но во по тра жим те ле фон Во је 
Чо ла но ви ћа. Би ло је то 2011. го ди не на кон об ја вљи ва ња 
ње го вог ма е страл но на пи са ног ро ма на  Ода ма њем злу. 
Са зна ње да је де ло рас ко шног је зи ка, нео бич не струк ту-

ре и ве о ма мо дер ног те мат ског кор пу са, об ја вио пи сац на 
пра гу де се те де це ни је свог жи во та свр ста ва ло га је ме ђу 
оне ауто ре ко ји иза зи ва ју чу ђе ње и ди вље ње у исти мах. 
Ово га пу та мој по зив за уче шће у еми си ји ни је био од-
би јен и та ко је за по че ло на ше че тво ро го ди шње дру же ње. 
Био је то чо век за ди вљу ју ће ин те ли ген ци је, лу цид но сти и 
обра зо ва ња. Ни шта од фи зич ке и мен тал не гип ко сти ни је 
би ло из гу бље но то ком де вет де це ни ја и при ват но и умет-
нич ки уз бу дљи вог жи во та са не ко ли ко пре лом них та ча ка 
ко је су уно си ле ег зо ти ку у је дан, ина че, го то во бес пре кор-
но успе шан жи вот ни пут. Ме ђу тим, оно што је нај ви ше 
при вла чи ло, би ла је Во ји на бес крај но то пла и тр пе љи ва 
при ро да. Ко ли ко ли је са мо мо рао би ти по вре ђен по ступ-
ци ма сво јих бив ших ко ле га ка да је оно га да на од био по-
зив. Тек то ли ко го ди на на кон на шег пр вог, те ле фон ског 
су сре та,  раз у ме ла сам да ни је би ло су је те у оном од би-
ја њу. Да га ни је ру ко во ди ло ни шта осим по ри ва да се за-
др жи ми ни мун људ ског до сто јан ства. И да га је страст и 
ду бо ко уко ре ње на умет нич ка во ка ци ја одр жа ва ла жи вим 
и без вре ме ним још за жи во та на ко ме го ди не као да ни су 
оста вља ле тра га. 

Ње го ва ра до зна лост и из у зет на ме мо ри ја учи ни ле су 
да су срет ње га и мо га оца ста не у сам врх нај за ни мљи ви-
јих раз го во ра ко ји ма сам ика да при су ство ва ла. Се ћа ња на 
рат не го ди не и по ми ња ње ве ли ког бро ја по зна тих лич но-
сти ко је су на овај или онај на чин де фи ло ва ле кроз њи хо ве 
жи во те та да, учи нио је да за жа лим што овај раз го вор ни-
је би ло мо гу ће за бе ле жи ти. Ко ли ко је са мо тај них зна ња 
би ло из ву че но на све тлост то га да на из мрач них ко мо ра 
се ћа ња. Ко ли ко, го то во не хај но по ме ну тих суд би на је то га 
да на про ми ну ло пред на ма у том јед но ча сов ном раз го во-
ру, и про ме ни ло мо ја зна ња и убе ђе ња о мно ги ма чи је сам 
жи во те по зна ва ла са мо са клап ни, из зва нич но об ја вље-
них би о граф ских цр ти ца. И са мог Во ју је про га ња ла ми сао 
да се као пи сац и све док јед ног вре ме на огре шио о лич ну 
же љу да све што је рат них го ди на про жи вља вао пре то чи 
у књи жев ност. Вај као се ка ко је са да  ису ви ше ка сно да 
за по ч не пи са ње ро ма на о рат ним да ни ма у Бе о гра ду. Не 
зна ју ћи да по сто је днев нич ке бе ле шке ко је је Во ја скри-
вао до пред сам крај жи во та, би ла сам јед на од оних ко ји 
су га на го ва ра ли да се ипак упу сти у још јед ну књи жев ну 
аван ту ру. 

Ка да сам про те кле је се ни, у  Бе о гра ском књи жев ном ча
со пи су на и шла на од ло мак из ње го вих днев нич ких бе ле шки 
ве за них за пе ри од о ко ме сам од ње га и оца то ли ко слу ша-
ла, она ста ра жи шка упа ље на на шим пр вим те ле фон ским 
раз го во ром се по но во за сја ла и на го ве сти ла  из ве сност да 
ће Во ја ипак ус пе ти у сво јој мла да лач кој на ме ри да јед но 
вре ме ра све тли из свог угла. Ни је се ис пу ни ло. Го то во од-
мах по об ја вљи ва њу, не ко са бо љим по зна ва њем жи вот них 
не ми нов но сти га је пре ки нуо у то ме. Тај вр ли по зна ва лац 
на ших суд би на је пред у хи трио и мој те ле фон ски по зив ко-
јим сам же ле ла да Во ји пре не сем сво је оду шeв ље ње ње го-
вом од лу ком да за поч не об ја вљи ва ње днев ни ка. Као да се 
за тво рио круг. Ње гов од ла зак је за тво рио сва ку мо гућ ност 
да ће се ски ну ти вео са не ких тај ни или мо жда са мо са не-
ких при ват них исто ри ја ко је су би ле део јед не ве ће це ли не. 
Не мо же мо зна ти шта би Во ја Чо ла но вић об ја вио, а шта 
за др жао за се бе. Али, днев ни ци још увек по сто је и до кле 
год по сто је, има на де да ће јед ног да на би ти и у ру ка ма 
чи та ла ца. Вре де ло би, не тре ба у то сум ња ти.

Воја Чолановић и Петар Врбавац
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Љи ља на Шоп
нА Ук О нА О ПА кОМ ЛЕ ТЕ ЊУ ИЛИ: 

ОПРО шТАЈ ОД ВИ ДО ВИ ТО СТИ

Пр ви ро ман Во је Чо ла но ви ћа, Дру га по ло ви на не ба, об-
ја вљен је 1963. го ди не. 

Де це ни ју ка сни је, од мах по за вр шет ку сту ди ја, по чи-
њем си сте ма тич но да чи там све што су до та да об ја ви-
ли та да са вре ме ни на ши пи сци у вре ме мог де тињ ства и 
шко ло ва ња ко је је уве ли ко под ра зу ме ва ло „ди ри го ва но“ 
чи та ње, и та ко се су сре ћем са до та да шњим опу сом Во-
је Чо ла но ви ћа. Са чу ђе њем и оду ше вље њем до жи вља вам 
ове књи ге као дру га чи је од ве ћи не оних ко је се об ја вљу ју, 
а на ро чи то оних ко је се це не и хва ле. Се ћам се да сам пр ви 
пут по тра жи ла спи сак НИН-ових до бит ни ка за ро ман го-
ди не и из угла ути са ка о Чо ла но ви ћу од ваг ну ла до бит ни ке 
пр ве де це ни је (два пу та До бри ца Ћо сић, три пу та Оскар 
Да ви чо, из ме ђу оста лог и те 1963. за Гла ди, као и на ред-
не за Тај не). Има ла сам осе ћај да ми се гу ста ко пре на, ко ју 
до та да ско ро да и ни сам при ме ћи ва ла, по че ла ра зи ла зи ти 
пред очи ма. До жи ве ла сам не ку вр сту „ми ни е пи фа ни је“, да 
се по слу жим из ра зом ко ји ће че ти ри де це ни је ка сни је сам 
Во ја Чо ла но вић ста ви ти у на слов раз го во ра ко ји смо во ди-
ли за Књи жев ни ма га зин. 

Не кон вен ци о нал но ми шље ње, дру га чи је те ме или при-
ступ те ма ма, дру га чи ји стил и је зик, дру га чи ји ху мор, дру-
га чи ји ре а ли зам, дру га чи ја фик ци ја, дру га чи ји ток све сти... 
Се ћам се и да нас ка ко сам пре че ти ри де це ни је по ми сли ла: 
као да чи там стра ног пи сца, као да му ју на ци не де ле исто 
вре ме и исти про стор са ју на ци ма дру гих на ших са вре ме-
них ауто ра. Ви ше  и не знам ка да ми је ко нач но си нуо од-
го вор шта је то то ли ко дру га чи је: од су ство сва ке иде о ло-
ги је, као и при че о по де ла ма и омра за ма у том кљу чу, ко ја 
оп се да или за ро бља ва оно вре ме не умо ве, као и пре ђа шње 
и по то ње уоста лом. Про жи вев ши го то во чи тав је дан век 
лич них, по ро дич них и на ци о нал них исто риј ских зби ти ја и 
тра у ма, и то вр ло дра ма тич них –  ка ко се ка сни је са зна ва ло 
из ње го вих рет ких ин тер вјуа – и из у зет не ауто би о гра фи је 
ко ја је као књи га на ста ла за хва љу ју ћи слу ху Го ра на Пе тро-
ви ћа и ње го вом уред нич ком нер ву, Чо ла но вић је као рет ко 
ко ус пео да иде о ло ги ју и иде о ло шки на чин ми шље ња прог-
на из сво је про зе.

Елем, пе де сет го ди на на кон об ја вљи ва ња а че тр де се-
так по сле пр вог чи та ња Дру ге по ло ви не не ба, ужи ва ла сам 
у раз го во ру са ауто ром, ко ји ми је при по ве дао ка ко се 
(ауто би о граф ска) при по вест о „чед ном бе о град ском до-
бро вољ цу из 1944.“ отр гла не са мо иде о ло ги ја ма, не го и 
ра ни је скро је ном пла ну ком по но ва ња ро ма на. А ја пи сцу 
ка зу јем ка ко ме је Дан ко Се ку лић (глав ни ју нак ро ма на), 
у вре ме та да шњег чи та ња мој вр шњак, при до био за ту чу-
де сну пер спек ти ву жи вље ња, осма тра ња и де ла ња уна зад. 
И ка ко то за  ме не уоп ште ни је био ро ман чи ја се при ча 
до га ђа у ра ту и до брим де лом опи су је бор бе не опе ра ци је у 
ва зду ху у ко ји ма стре лац бу квал но се ди на су прот пи ло ту 
и кре та њу ави о на, већ ван вре ме ни bildungs ро ман о ве ли-
ком мла да лач ком об ра чу ну са со бом и свим вр ста ма ауто-
ри те та ко ји је дин ку, ор га ни зо ва но или не све сно, гу ра ју да 
за пло ви низ ве тар и стру ју жи во та, у ко ло те чи ну ко ју му 
пред ста вља ју као про грес, сре ћу и бу дућ ност. Ка зу јем ка ко 
сам би ла оп чи ње на сим бо лич ним пла ном при че и на сло-
вом ко ји је за и ста ука зи вао на не ку „дру гу по ло ви ну не ба“ 

у вре ме ну ка да је она „пр ва по ло ви на“ пред ста вља на при-
лич но пред ви дљи во и углав ном зра чи ла зва нич ним оп ти-
ми змом. То ком тог раз го во ра обе ћа ла сам ауто ру и се би да 
ћу но вим чи та њем, на кон де це ни ја жи вот ног и књи жев ног 
ис ку ства, про ве ри ти сво је не ка да шње ути ске.

Ни ка да ни је ка сно за ис пу ња ва ње обе ћа ња.
За до вољ ство у тек сту не је ња ва ни да нас. С осме хом 

уви ђам раз не ни вое ње го ве суб вер зив но сти у 1963. го ди-
ни, а кат кад пот пу но за не ма рим вре ме у ко јем је на пи сан. 
Уоча вам ка ко се већ у ро ман си јер ском пр вен цу, ко ји Чо-
ла но вић пи ше као че тр де се то го ди шњак, што је у да на-
шње вре ме у нај ма њу ру ку нео бич но, уви ђа ју вр ли не али 
и за нат ско уме ће ко је ће об ли ко ва ти и од ли ко ва ти спе ци-
фи чан пи шчев на ра тив све до по след њег ро ма на Ода ма
њем злу. Мо ти ви мла дог Дан ка Се ку ли ћа да кон ку ри ше за 
елит ни вој ни род, те уме сто сна о пи ло ту за пра во по ста је 
ми тра ље зац на бом бар де ру, ни на кра ју спи ска не ма ју па-
три от ски за нос у ба нал ном зна че њу тог пој ма, с ко јим се 
на жа лост не рет ко су сре ће мо у жи вот ној али и књи жев ној 
прак си, као што га не ће има ти ни го то во по ла ве ка ка сни је 
мо тив глав ног ју на ка Оде да сво јој скан ди нав ској го шћи и 
љу бав ни ци у оби ла же њу Бе о гра да по ка же и ру ше ви не од 
по след њег бом бар до ва ња гра да. Дан ко за пра во бе жи од 
вла сти те ем па ти је ка да схва ти да се ова опа сно ши ри чак 
и на рат не за ро бље ни ке, бе жи од мај ке чи је „не мо же, и 
тач ка“ не до зво ља ва да од ра сте, бе жи од стра ха да ће му 
се вра ти ти пре ле жа на бо лест ту бер ку ло зе гр ла ка да су-
срет не чо ве ка са угра ђе ним апа ра том у гр кљан, бе жи од 
де вој ке ко ју сма тра ју ње го вом зва нич ном ве ре ни цом, па 
се и он та ко по на ша иако осе ћа да ни је у пи та њу љу бав, 
бе жи од су и цид ног по ри ва, од ком плек са ма ње вред но сти 
ко ји на ра ста у при ја те ље ва њу са Об ра дом, ко ји је „рас по-
ла гао свим оним што је ме ни ва пи ју ће не до ста ја ло“, од па-
нич не не си гур но сти ка да му се учи ни да се као под ста нар 
за љу бљу је у га зда ри цу, удо ви цу са две кћер ке. Са мо све сна 
и од ме ре на Ол га Рад ман, ко ја успе ва да су спрег не емо ци-
је и оста не та јан стве ни пред мет же ље обо ји це под ста на ра, 
као да је про то тип  ка сни јих Чо ла но ви ће вих ју на ки ња (Оса 
Брок из Пу сто ло ви не по ме ри, Ми на Ахо из Оде ма њем злу) 
ко је њи хо ви парт не ри ни ка да не ће са свим раз у ме ти и упр-
кос љу ба ви за др жа ти у сво јим жи во ти ма. Не об ра чу на ва 
се слу чај но Дан ко са оцем пси хо а на ли зе, тач ни је са соп-
стве ним стра хом од Еди по вог и иних ком плексâ, као што 
тај и сва ки дру ги Дан ков об ра чун са со бом и дру ги ма не 
пра ти слу чај но иро нич ни ху мор. 

Што се ства ри ви ше об ја шња ва ју и при ме ри ма пот кре-
пљу ју, то су за ку ча сти је и та јан стве ни је, јед но је од оча ра-
ва ју ћих „пра ви ла“ од ко јих Чо ла но вић не ће од у ста ја ти у 
при по ве да њу ду гом шест де це ни ја.

Оквир на при ча ко ја „оправ да ва“ Дан ко ву ис по вест ре-
чи то по ка зу је да се глав ни ју нак, прем да му је то крат ка 
„рат на би о гра фи ја“ на пра вој стра ни омо гу ћа ва ла, ни је 
укло пио у по сле рат не дру штве не то ко ве. Чи ње ни ца да га 
де вој ка, не си гур на у при ро ду њи хо вих  од но са и њи хо ва 
ме ђу соб на осе ћа ња, по се ћу је на са свим нео бич ном „рад-
ном ме сту“ за оно вре ме, у цр кви, где ре ста у ри ра фре ске 
и где јој (за сва ки слу чај, ка ко би пред у пре ди ли емо тив не 
за бу не) пред ста вља „сво ју нај но ви ју љу бав“, ан ђе ла ко ји је 
ча мио под мал те ром 520 го ди на че ка ју ћи да га он осло бо-
ди, вас кр сне и за во ли, сво је вр сна је крип то граф ска на зна-
ка ду хов ног и дру штве ног ста ту са глав ног ју на ка, ко ји по-
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се ти тељ ки из гле да као не ко ко „и не се ди на ске ла ма, већ на 
вре ме пло ву чи ји је кљун окре нут ка не кој бог те пи та кад 
про ху ја лој го ди ни“. Да кле, не ко ко ме је „дру га по ло ви на 
не ба“ ва жни ја и ствар ни ја од пр ве ко ја без бед но нат кри-
љу је ве ћи ну обич них, прак тич них, ре а ли ја ма по све ће них 
љу ди.

Чо ла но вић не кри је да су из ве сни еле мен ти ис по ве сти 
Дан ка Се ку ли ћа о крат кој фа зи ње го ве ви до ви то сти ауто-
би о граф ски, па су та ко и Дан ко ве мла да лач ке лек ти ре за-
пра во пи шче ве лек ти ре. Ме ђу њи ма нај и стак ну ти је ме сто 
за у зи ма Ан дре Жид, по себ но Ко ва чи ла жног нов ца. Очи то 
да се из не над ни од нос из ме ђу Об ра да и Дан ка де ли мич но 
гра ди по узо ру на од нос из ме ђу два ва жна ли ка у Ко ва чи ма, 
Бер на ра и Оли ви јеа, са – за на шу та да шњу књи жев ност –  
бо го хул ном алу зи јом на мо гућ ност фи зич ке при влач но сти 
из ме ђу мла ди ћа ко ји су „јул и де цем бар“ по тем пе ра мен ту 
и при ро ди, а сла жу се као „ка луп и од ли вак“. Чо ла но вић са 
жи дов ском ла ко ћом уво ди у ро ман све но ве и но ве ли ко ве, 
као што жи дов ски од ба цу је план ко ји је с по чет ка имао пре-
пу шта ју ћи се но вим и не пред ви дљи вим мо гућ но сти ма при-
че ко ја леб ди из ме ђу исти не и фик ци је с жи дов ском жуд-
њом „пру жа ња хра не још не ја сним ра до зна ло сти ма“. А ка да 
Бран дис из вр ши са мо у би ство због Дан ко ве „ве ре ни це“, а 
глав ни ју нак пр ви пут чак ни на ре чи ма не по ка же ем па ти ју 
пре ма не срећ ном По ља ку, у дав ном чи та о цу из ро ни се ћа ње 
на дав ног фран цу ског но бе лов ца и ње гов чу ве ни ро ман у 
ко јем ни ко ни је са мо до бар или са мо рђав, баш као ни у Дру
гој по ло ви ни не ба. На рав но, у пи та њу су ду хов не по ду дар но-
сти ко је од у век пре мре жу ју свет ске књи жев не тран свер за ле 
и до дат но ин три ги ра ју про фе си о нал не чи та че.

Васа Павковић
ДУХ СЛОБОДЕ И ИнДИВИДУАЛИЗМА

Се ћа ње на Во ју Чо ла но ви ћа

1.
Да нас је 14. ок то бар 2015. го ди не. 
Бе ле жим то јер је пре тач но го ди ну да на, на тај дан, пре-

ми нуо пи сац Во ја Чо ла но вић, је дан од нај бо љих про зних 
пи са ца ко је је срп ски је зик имао у дру гој по ло ви ни про-

шлог и пр вим го ди на ма ово га сто ле ћа. Је зич ки вир ту оз, 
ка квих је ма ло би ло пре ње га, у ње го во вре ме, а ка квих ће 
ма ло би ти и у би ло ко јој бу дућ но сти.

Пи сац ко јег сам имао сре ће да упо знам и по вре ме но се 
дру жим са њим, не где од кра ја 80-их па до ње го ве смр ти.

Сад те шко је пре ци зни је ре ћи ка ко је, и ка да је, то по-
че ло.

Ве ру јем да је по че ло с књи га ма, од но сно: про чи тао сам 
Дру гу по ло ви ну не ба и за па њио се да та кав ро ман по сто ји 
у на шем је зи ку и књи жев но сти. Оду ше ви ла ме је ле жер-
ност при по ве да ња, ка кву сам пре то га срео код Хе мин гве ја. 
Не на ме тљи ва, при род на пу сто лов ност и ду хо ви тост тек-
ста. По сле сам про чи тао, се ћам се, крај ње ати пи чан рат ни 
ро ман Ле ви длан, де сни длан. Ту ме је из не на ди ла пи шче-
ва спо соб ност да по сле то ли ко на пи са них тек сто ва и об-
ја вље них књи га, од но сно сни мље них фил мо ва, го во ри о 
Дру гом свет ском ра ту, го во ри на је дан са свим дру га чи ји, 
ин ди ви ду а ли зо ван на чин. Ро ма ни Пу сто ло ви на по ме ри, 
Те ло хра ни тељ и збир ка при ча Ми рис про ма ша ја би ли су 
до пу на тог тре нут ка пра вог, не по но вљи вог чи та лач ког до
жи вља ја због ко је га и узи мам књи ге у ру ке.

2.
За тим је ту био зим ски су срет, не где „Код ко ња“, слу-

ча јан, са кри ти ча рем Че до ми ром Мир ко ви ћем, ко ји уме-
сто по здра ва ре че да ће ме об ра до ва ти, јер су „ма ло час“, 
на НИН-овом Жи ри ју на гра ди ли „је дан из ван ре дан ро-
ман ко ји ће се ва ма си гур но сви де ти“. Би ло је то не где 
кра јем хлад ног и ве тро ви тог ја ну а ра 1988. Уве че су ме-
ди ји по че ли да нас за тр па ва ју ре чи ма о Зеб њи на рас кла
па ње, ње ном пи сцу итд., итд., а су тра дан сам свра тио до 
књи жа ре „Ге ца Кон“ и ку пио на гра ђе ни ро ман. По јед но-
ста вље но ка за но: ро ман о Не бој ши Ту ту шу и ста рач кој 
за ве ри ме је оду ше вио, па сам у књи жев ним кру го ви ма, 
тих да на, ши рио пла мен свог уве ре ња да се ра ди о ван-
се риј ском оства ре њу. Чо ла но ви ћев про зни свет је, ви део 
сам то, од го ва рао мла дим љу ди ма, пи сци ма и чи та о ци-
ма, до жи вља ва ли су га као нео че ки ва но чу до, бли ско ин-
тен ци ја ма нај мла ђе ге не ра ци је срп ских про за и ста, при-
пад ни ци ма тзв. мла де срп ске про зе, мно го, мно го ви ше 
не го ње го вим ге не ра циј ским ис пи сни ци ма и ге не ра ци је-
две мла ђим пи сци ма.

Чи та ју ћи Чо ла но ви ће ве про зне књи ге, стал но сам су-
сре тао не ве ро ват не, све же, но ве ре чи, ужи ва ју ћи у ње го-
вој че сто ду гој, али у свим сме ро ви ма про точ ној, бо га тој 
ре че ни ци.

Због то га сам и на пи сао текст о лек си ци ко јом се пи сац 
слу жио, до ста дуг и пре пун при ме ра жи вих, убе дљи вих ре-
чи, ко је је пи сац гра дио у скла ду са мор фо ло ги јом срп ског 
је зи ка, не из не ве ра ва ју ћи је зич ку тра ди ци ју, али је суп тил-
но ино ви ра ју ћи. 

Текст је, са да да ле ке, 1989. го ди не иза шао у 38. књи зи 
на уч ног ча со пи са „Наш је зик“.

Ту не где смо се ста ри пи сац и ја сре ли и упо зна ли. И 
ота да је по че ло при ја тељ ство два раз ли чи та али убр зо и 
бли ска чо ве ка. Од ла зио сам у Кра ља Ми лу ти на 7 и про-
во дио сат, два у раз го во ру са ва зда ве се лим, раз го вор љи-
вим, шар мант ним пи сцем ен ци кло пе диј ских зна ња и ви-
ди ка. Че сто је с на ма би ла, и дру жи ла се и Во ји на су пру га 
Да ња. Ми ну ли би око нас и њи хо ва кћи Ла ра и син 
Мар ко.
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3.
На јед ном Сај му књи га, две-три го ди не ка сни је, 

био сам у дру штву та да мла ђих пи са ца, у не кој вр сти ма лог 
људ ског кру га, по сред ши ро ке глав не са јам ске „ули це“, и са 
на ма је био, као и увек ве се ли, до бро рас по ло же ни пи сац 
Зеб ње на рас кла па ње. У не ко до ба, из ме ђу ша ла, ко мен та-
ра, до го во ра, упао је, до шао са стра не, и Све ти слав Ба са-
ра. Ре као је, от при ли ке: „Во јо, ви сте нај мла ђи пи сац ме ђу 
на ма!“ – што су сви, па и Во ја Чо ла но вић, при хва ти ли са 
сме хом. 

Јер је ди но је Во ја, са око 70 го ди на, био у ста њу да у 
ис тој озбиљ ној про зи, упо сли и Лед Це пе ли не и стрип ску 
фи гу ру Чо ве ка бр жег од сво је сен ке, и ва си он ску Лај ку и 
Не фре ти ти ну пу дри је ру. И три ста дру гих чу да.

Го ди ну или две ка сни је из не на да ми је по зли ло на том 
истом Сај му. Спо па ла ме је вр то гла ви ца и муч ни на. Су сре-
тох Во ју Чо ла но ви ћа и он ми пре по ру чи да на крат ко иза-
ђем из огром не Ха ле 1 и про ше там крај ре ке. „Об у зео вас је 
фе но мен Фа ра де је вог ка ве за“ – об ја снио ми је, „због свих 
ових ме тал них ре шет ки и око ва по штан до ви ма“.

По слу шао сам га, а по по врат ку у Ха лу 1, Дра шко Ре ђеп 
ми пре по ру чи да про тив про ду же ног деј ства Фа ра де је вог 
ка ве за до бро до ђе и је дан на екс по пи јен ви ски. И та ко је 
би ло. 

Спој те о ри је и прак се уки нуо је муч ни ну и вр то гла ви-
цу, па сам опет мо гао да се вр тим по штан до ви ма и раз го-
ва рам са пи сци ма и чи та о ци ма, да ли стам књи ге и су да рам 
се с но ви на ри ма.

4.
У раз го во ри ма код Во је Чо ла но ви ћа ва зда сам до-

би јао све но ве и но ве, чуд не и нео че ки ва не ин фор-
ма ци је из ње го вог бо га тог жи во та. У јед ној од ра них 
при ча, Во ја Чо ла но вић је жи во при по ве дао ка ко је по-
шав ши у пр ви раз ред, у Сла вон ском Бро ду, већ дру ги 
дан, уме сто у шко лу, оти шао до цир ку са ко ји је тих 
да на го сто вао у ње го вом род ном ра ду. И тре ћег и че-
твр тог да на, узи ма ју ћи тор бу с бу ква ром и та бли цом, 
он би на јед ном ме сту скре нуо са пу та за шко лу и од-
ла зио да по сма тра цир ку зан те, ти гро ве и уда ве, клов-
но ве, тра пе зи сте... И ко зна ко ли ко би све по тра ја ло, 
да ди рек тор шко ле, на ули ци, ни је су срео Во ји ног оца 
и упи тао га о ка квој се то бо ле сти ра ди и хо ће ли ма-
ли Во ја уско ро по но во у шко лу. „Мо же те за ми сли ти 
збу ње ност мог оца!?“ – пи тао ме је чап кун ски Во ја. 
Сме јао сам се док је пи сац го во рио ка ко му отац ни-
је ни шта от крио, не го га је су тра, по та ји це, пра тио 
и уло вио у пре сту пу, па од луч но пре ки нуо у да љем 
„цир ку зи ра њу“.

Дру га при ча во ди ла је у по че так 50-их, ка да је Во ја 
Чо ла но вић ра дио у Тан ју гу и са мо и ни ци ја тив но, пре ко 
гра мо фон ских пло ча, са дру гом ва ја рем, учио ја пан ски је-
зик. До пр ла је ко-зна-ка ко та вест до Ми ло ва на Ђи ла са, 
ко ји је био до ма ћин јед не ја пан ске син ди кал не де ле га ци-
је. Моћ ни Ђи лас је по звао Во ју и ви ше-ма ње му на ре дио 
да се при хва ти во ђе ња ја пан ске де ле га ци је, по фа бри ка ма 
од Је се ни ца до Гев ге ли је, као зва нич ни вла дин пре во ди-
лац. Уза луд је наш пи сац об ја шња вао да је са мо ук, да учи 
пре ко пло ча, да је тек на по чет ку кур са. Ђи лас се ни је дао 
уми ло сти ви ти. Три де сет да на је мла ди Во ја во дао Ја пан це 
Ју го сла ви јом. По след њих да на је већ био у ста њу да им на 

ја пан ском ис при ча виц о Му ји и Ха си. „И Ја пан ци су се 
сме ја ли ви цу!“ – уз ви ки вао је кроз смех Во ја, мно го го ди-
на доц ни је. Тек на кра ју по ду хва та Ђи лас је по звао Во ју 
ко ји је тре ба ло да Ја пан ци ма пре во ди ње го ве го во ран ци је 
о са мо у пра вља њу, ко је се та ман уво ди ло у ју го сло вен ске 
фа бри ке. И то је Во ја, на рав но с ве ли ким на по ром, ус пео 
да оства ри. Ипак, кад су Ја пан ци оти шли, Ђи лас је зва-
нич ним гла сом ре као Во ји: „Ни сам баш за до во љан ва шим 
ја пан ским, дру же!“ 

Јед на ко ин те ре сант но ми је би ло Во ји но при ча ње о то ме 
ка ко он пи ше ро ма не. На и ме, пр во што му је увек би ло по-
треб но бе ше на слов. И не ке од до брих на сло ва би по де се так 
го ди на чу вао „у зад њем џе пу“, а он да би осе тио ка ко је сти-
гао час да на слов ис ко ри сти и кре тао у пу сто ло ви ну пи са ња. 

По ме ри књи жев не пу сто ло ви не то је зна чи ло да се 
сва ког да на пи ше ре че ни ца по ре че ни ца, али да та, јед-
ном на пи са на ре че ни ца, оста не упра во та ква, ка ква је 
тог да на ура ђе на, по пра вља на, до те ра на. Пи шу ћи це лог 
жи во та та ко, по две-три-че ти ри го то ве ре че ни це днев но, 
Во ја Чо ла но вић је сва ког да на имао го тов де лић ко нач-
ног тек ста, а по не кад и мал ко ви ше. Али ни ка да ни јед ну 
са свим го то ву стра ну! Ме ђу тим, ре че ни ца по ре че ни ца 
(за вр ше на до кра ја и ко нач на), вр тло жи ла би се и ску-
пља ла око се бе на ред не, и за го ди ну-две-три ро ман би 
био го тов, а не ки но ви на слов, сми шљен ко зна ка да, мо-
гао је да се из ву че из зад њег џе па и да се кре не у но ву 
спи са тељ ску аван ту ру.
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Се ћам се да је Во ја мно го др жао до на сло ва Кра љев ство 
глу пих пи та ња, али да га, на жа лост, ни кад ни је из ву као из 
зад њег џе па сво је ин вен ци је.

5.
При род не на у ке су ва зда при вла чи ле Во ју Чо ла но ви ћа – у 

ра спо ну од ге не ти ке до астро но ми је. Упра во сто га је ра дио 
на уч не про гра ме и био уред ник мно гих на уч них еми си ја у 
злат но до ба бе о град ске те ле ви зи је. У ства ри, ма ло је на ших 
пи са ца уоп ште чи је би се зна ње, по сво јој ен ци кло пе диј ској 
во лу ми но зно сти, мо гло при бли жи ти зна њи ма ко је је по се-
до вао, и у ро ма ни ма и при по вет ка ма фик ци о на ли зо вао и 
функ ци о на ли зо вао Во ја Чо ла но вић. По чет ком 90-их по чео 
је по вре ме но да ми при ча о ро ма ну чи ји ће глав ни ју нак би ти 
фе тус. С тим ци љем, вр то гла вим, и пре и по сле не из ве де ним 
у срп ском је зи ку и књи жев но сти, чи тао је мо ре ино стра не, 
ре цент не ли те ра ту ре, тра га ју ћи за од го во ри ма на пи та ње: 
ка кав је кон такт људ ског фе ту са са мај ком и са спољ ним све-
том. Док је тра гао за из да ва чем, би ће да сам га ја, али и не ки 
дру ги љу ди, усме ри ли да за вр ше ну Џеп ну коб по ну ди из да-
вач кој аген ци ји „Дра га нић“. Ро ман о „ма лом збо ра ном са вр-
шен ству“ иза шао је у џеп ном из да њу и с об зи ром на вред-
ност по ду хва та, про шао до ста не за па же но, јер се и из да вач 
ни је раз у ме вао у са вре ме ну књи жев ност. Као и дру ги чи та о-
ци, и сам сам био за те чен фан та стич ним тки вом овог ро ма-
на, ко ји би мо жда ме ђу пр ви ма тре ба ло по но во об ја ви ти, из 
оп се жног и бо га тог ро ма неск ног де ла Во је Чо ла но ви ћа.

Не где у то до ба та да шња про фе сор ка срп ског је зи ка у 
пан че вач кој гим на зи ји, Је ле на Жу рић, по зва ла је Во ју да 
бу де гост ње них ђа ка. Не бих да го во рим о то ме ка ко смо 
се на ула зним вра ти ма ста ре гим на зи је с име ном „Уро ша 
Пре ди ћа“ ми мо и ла зи ли с про фе со ри ма је зи ка и књи жев-
но сти ко ји као да су бе жа ли од ве ли ког пи сца, већ бих па-
жњу по све тио кон так ту ко ји је Во ја Чо ла но вић оства рио 
са гим на зи јал ци ма, уче ни ци ма тре ћег и че твр тог раз ре-
да, ко ји су про чи та ли не ке ње го ве књи ге и пре ко два са та 
жи во раз го ва ра ли о мо дер ној књи жев но сти, оду ше вље ни 
отво ре ним ду хом ста рог пи сца. Се ћам се да је по сле ве че-
ри, у јед ном мо мен ту, пи сац за мо лио да оде до то а ле та – а 
по што се ду го ни је вра тио, устао сам и кре нуо да га по тра-
жим. „То са мо ме ни мо же да се де си“ – сме јао се на сав глас, 
кад сам ушао у то а лет – док је у ру ци др жао пла стич ну ал-
ку, ко ја се от ки ну ла са ка зан че та над шо љом. Ка ко је пи-
сац по ву као ал ку, истог ча са је це ло ка зан че „по ср ну ло“ и 
от ки ну ло се са но се ће шип ке, а во до пад по ку љао по уском 
про сто ру. Ста ри пи сац је био мо кар, али тај ап сурд ни ко-
шмар је под но сио на сме јан и ве сео, окре ћу ћи га ка ху мо ру 
и не пред ви ди во сти људ ског жи во та!

Не ко ли ко го ди на доц ни је, вра ћа ли смо се чак иза по но-
ћи, Во ја Чо ла но вић и ја, са ус пе ле књи жев не ве че ри у Вр-
шцу. Би ла је зи ма, ду ва ла је ко ша ва, ја сам во зио а Во ја ме 
раз га љи вао сво јим при ча ма. На сре ди ни пу та из ме ђу Пан-
че ва и Бе о гра да, за у ста ви ла нас је ру тин ска по ли циј ска кон-
тро ла. Отво рио сам про зор, а по ли ца јац ми за тра жи во зач-
ку до зво лу. Да дох му је и он ла га но кре те ка дру гој стра ни 
пу та. Иза шао сам из аута и на го ло мра зи ци кре нуо за по-
ли цај цем ка ме сту где су сто ја ла по ли циј ска ко ла и у њи ма 
још је дан по ли ца јац. У мо мен ту се се тих јед ног до брог три-
ка Пре дра га Мар ко ви ћа и до вик нух по ли цај цу пред со бом: 
„Из ви ни те!“ Он се окре те и за гле да у ме не, др же ћи ру ка ма 
мо ју са о бра ћај ну до зво лу: „Да!“ „Из ви ни те, мо же мо ли бр-
же, во зим ака де ми ка Чо ла но ви ћа.“ По ли ца јац се пре ко мог 
ра ме на за гле да у ауто и Во ји но ли це иза ста кла и ре че: „Оно 
је ака де мик у ко ли ма?“ „Да!“ – ре кох, а он ми без ре чи вра ти 
до зво лу и по здра ви ме. Ка да сам уско чио у ауто мо бил и Во-
ји ре као да је уна пре ђен у ака де ми ка, сме јао се на сав глас. 

6.
Чим сам то ком рат не 1999. го ди не из не на да по стао 

уред ник у На род ној књи зи, јед на од пр вих иде ја ми је би ла 
да не ка ко при ву чем Во ју Чо ла но ви ћа у то књи жев но ја то. 
Та ко је ско ро по сле 40 го ди на иза шло дру го из да ње Дру ге 
по ло ви не не ба, у окви ру ко лек ци је ко ја је тре ба ло да књи-
жев ној пу бли ци пред ста ви це лог Во ју, да та ко ка жем. Убр-
зо, пи сац је за вр шио и сјај ни ро ман Ла вов ски део ни че га и 
он је по стао дру га књи га у пла ни ра ној еди ци ји. Као и ве ћи-
на Чо ла но ви ће вих књи га, од лич но је про шао код елит не 
пу бли ке и кри ти ке. Јер је ели та од у век и би ла циљ на гру па 
овог пи сца ван ов да шњих ка те го ри ја.

Се ћам се да смо, ко ра ча ју ћи од Во ји ног ста на у Кра ља 
Ми лу ти на до Це тињ ске, ра ди до го во ра о ро ма ну, не пре-
кид но ишли та ко што би Во ја ис пред ња чио, а ја га је два-је-
дви це су сти зао на рас кр сни ца ма и пред се ма фо ри ма. А све 
у ча су ка да је пи сац био ско ро дво стру ко ста ри ји од ме не!

У то вре ме је пао и рад на иза бра ним при по вет ка ма Во-
је Чо ла но ви ћа. Уред ник СКЗ-а Мар ко Не дић је пи тао пи-
сца, а овај ме пре по ру чио да на пра вим из бор. И пред-
го вор, за пла во ко ло. С тим у ве зи је и ово: ма да сам 
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био све стан да ра не, јав но сти са свим не по зна те Во ји не 
при че, из мла до сти, ни су ква ли тет не као ње го ве мно-

го доц ни је ма ло број не при по вет ке, из две об ја вље не књи-
ге, унео сам их у са др жај као ин фор ма ци ју о пу ту ко ји је 
пре шао и ње го вим пр вим ета па ма. На жа лост, због оби ма 
књи ге, из да вач је тра жио да их из ва дим из са др жа ја и оне 
су оста ле не по зна те – а не ке су, и са да ми сим та ко, до ста 
ва жне за Дру гу по ло ви ну не ба и уоп ште ра ну по е ти ку Во је 
Чо ла но ви ћа.

7.
У јед ном мо мен ту, због по ро дич них раз ло га, пи сац 

је од лу чио да про ме ни стан у ко јем је жи вео де це ни ја ма 
и пре се ли се у Ули цу Ра ди во ја Ко ра ћа. То је, на из ве стан 
на чин, и на жа лост, пре ки ну ло на шу људ ску и са рад нич ку 
ве зу. Не знам ко ли ко пу та сам све био у Кра ља Ми лу ти-
на 7, али са мо је да ред на сле де ћој пи шче вој адре си. У том 
ме ђу вре ме ну се на ла зи и епи зо да о ко јој сам већ пи сао и 
ко ја је би ла вр ло зна чај на. На и ме, у пи шче во име сам на-
чи нио ко лек ци ју ње го вих есе ја о аме рич ким и ен гле ским 
про за и сти ма, и на звао је Остр во и кон ти нент. Те оп се жне, 
ана ли тич ки бри љант не есе је о Фок не ру, Ма ла му ду, Ке трин 
Ен Пор тер и дру гим мај сто ри ма про зе, пи сац је ства рао за 
по тре бе пред го во ра или по го во ра де ла ко ја је пре вео. До го-
во ри ли смо се да ру ко пис по ну ди мо КОВ-у и ње го вом агил-
ном уред ни ку, пе сни ку Пе тру Кр дуу. И ма да се оду ше вио 
ру ко пи сом (ко ји је био са чи њен од ма ши но пи са мог пред-
го во ра и фо то ко пи ја Во ји них есе ја), Пе тру је оду го вла чио и 
окле вао са об ја вљи ва њем. Из го ди не у го ди ну, не вра ћа ју ћи 
нам је ди ни при ме рак ру ко пи са. Та ко се и до го ди ло да, не 
мо гу ћи да дру га чи је вра тим ру ко пис у Во ји не и мо је ру ке, 
уђем у по ле ми ку с Пе тру ом на стра ни ца ма Да на са. Сем што 
смо из вре ђа ли је дан дру гог, по ле ми ка ни је има ла дру гих 
по сле ди ца. Пе тру ру ко пис ни је вра тио и књи га је, чи ни се, 
са свим из гу бље на. Ина че, ша ле ћи се, Пе тру би го во рио ка-
ко за до бру књи гу ни кад ни је ка сно, па чак ни пост хум но.

По не ки те ле фон ски раз го вор и су сре ти у СКД-у, чи ји је 
члан по стао по осни ва њу, би ли су на ша је ди на ве за, чак и у 
мо мен ту ка да је по сле де вет го ди на па у зе, Во ја Чо ла но вић 
об ја вио свој по след њи ро ман Ода ма њем злу.

Овај од лич ни ро ман је чи тао НИН-ов жи ри у ко јем сам 
био и ја и тај жи ри се ве ћи ном гла со ва опре де лио да на гра-
ди Бер нар ди је ву со бу Сло бо да на Ти шме. Глав ни про тив-
кан ди дат је био упра во по зни и из вр сни љу бав ни ро ман 
Во је Чо ла но ви ћа. А у не кој вр сти па ра док са на шао сам се 
у ве ћин ском де лу Жи ри ја, ко ји се опре де лио за Ти шмин 
ро ман. (Ина че, по сле то га, Ода ма њем злу је до не ла ста ром 
пи сцу чак три ви со ка књи жев на при зна ња, ви ше не го и 
јед на ње го ва књи га до та да.)

Во ја Чо ла но вић је ми мо сва ког ре да и за слу га са хра-
њен на гробљу Лешће. А на по след њи пут га је, сем чла но-
ва по ро ди це, от пра ти ло три де се так ко ле га и по што ва ла ца. 
Па да ла је сит на је сен ска ки ши ца, ко ја је у јед ном мо мен ту 
ста ла а сун це је про си ну ло, с ба нат ске стра не, из ме ђу мо-
дрих обла ка. 

По ми слих ка ко је чо век чи је је про зно де ло јед но од нај-
до вр ше ни јих и нај о збиљ ни јих у исто ри ји срп ске кул ту ре 
и у по зној смр ти остао на мар ги ни, као не ка кав из вр стан 
са мо сво јан дра гуљ, ко ји не ма ни же ље ни по тре бе да се ме-
ша са дру гим – би ли они зла то, сре бро, рет ки дра гу љи или, 
ка ко обич но би ва, сит на би жу те ри ја.

Је ле на Жу рић
нАЈ ДО СЛЕД нИ ЈИ МО ДЕР нИ СТА

Де ло не мо же по ста ти мо дер но ако пр во ни је пост мо дер но.
Жан-Фран соа Ли о тар

Зна чај ни ја кри ти чар ска вред но ва ња ства ра ла штва Во-
је Чо ла но ви ћа, од ње го ве пр ве књи ге, збир ке при по ве да ка 
Осе дла ти ме ћа ву (1958), до по след ње, ро ма на Ода ма њем 
злу (2011), у пр вом ре ду ли стом ис ти чу скло ност пи сца 
пре ма спе ци фич ном ви ду ху мо ра и иро ни је. За хва љу ју ћи 
тим осо би на ма, Чо ла но ви ће во де ло обо га ћу је на шу књи-
жев ност упра во оним еле мен ти ма за ко је би се мо гло ре ћи 
ка ко су у њој ко ли ко зна чај ни то ли ко и рет ки. У Чо ла но-
ви ће вој про зи је за сту пљен јед но ста ван ми са о ни обра зац 
пре ма ко јем при каз људ ске ствар но сти ни је у пот пу но сти 
дат ако у ње му исто вре ме но не ег зи сти ра ју уз ви ше но и ба-
нал но, од но сно тра гич но и ко мич но, не рет ко са ис хо дом 
у гро те сци. Та ви зу ра, по зна та још у нај ста ри јој књи жев-
но сти, а при хва та на или од ба ци ва на у ка сни јим епо ха ма, 
угра ђе на је у те ме ље мо дер ног при по ве да ња. 

За пи сца мо дер ног сен зи би ли те та, ка кав је Во ја Чо ла-
но вић, та иста ви зу ра пред ста вља су штин ску од ред ни цу 
це ло куп не ње го ве про зе, по себ но ро ма на. Kао кон сти ту-
тув ни еле ме нат сво је по е ти ке ис ти ца ли су је и Вир џи ни ја 
Вулф и Џејмс Џојс и Ол дос Хак сли. Ка да Хак сли у есе ју 
„Тра ге ди ја и це ла исти на“ ка же да из раз мо дер ног вре ме-
на све ви ше по ста је не „хе миј ски чи ста“ књи жев ност, не-
го „це ла исти на“, он се ру ко во ди упра во по ме ну тим ми-
са о ним обра сцем. „Ро ман“, пи ше он, „мо же све. Чак и кад 
об ли ку је озбиљ ну те ма ти ку, ње му мо же би ти свој ствен 
ре ла ти ви стич ки по глед на ства ри, спе ци фич но ху мо ри-
стич ка пер спек ти ва, схва ти ли се ху мор као фи ло зоф ски 
по јам.“ Ре кли би смо да за пи сца мо дер ног сен зи би ли те-
та, ка кав на ла зи мо код Во је Чо ла но ви ћа, та иста ви зу-
ра пред ста вља су штин ску од ред ни цу це ло куп не ње го ве 
про зе, по себ но ро ма на. Из ве сно је да би, као нај че шће 
при ме рен Чо ла но ви ће вим ро ма ни ма, нај ви ше од го ва рао 
по јам ко мич ни. Де фи ни ци ју ко јом би се мо жда нај бо ље и 
нај тач ни је од ре дио та кав ро ман чи ни се да пру жа сле де-
ћа ре че ни ца Ху ли ја Кор та са ра: „Ко мич ни ро ман (а шта 
је Улис не го ко мич ни ро ман?) мо ра на чи та о ца оста ви-
ти исти ути сак као они [романи] где иза три ви јал них до-
га ђа ја осе ти мо озбиљ но и ва жно зна че ње, ко је че сто не 
успе ва мо да од го нет не мо.“

Са да, ка да је жи вот ни и ства ра лач ки век Во је Чо ла но-
ви ћа за вр шен, мо же мо да по ста ви мо пи та ње: да ли је Во ја 
Чо ла но вић је дан од пр вих и, у из ве сном сми слу, је дан од 
по след њих (пост)мо дер ни стич ких пи са ца срп ске књи жев-
но сти? Ако би смо же ле ли да се ока не мо пи та ња пе ри о ди за-
ци је и свр ста ва ња а у ко рист из на ла же ња уну тарк њи жев-
них, ства ра ла штву има нент них стра те ги ја и по сту па ка, 
од но сно ту ма че ња пост мо дер ни зма као по ступ ка – мо гли 
би смо де ло овог пи сца да по сма тра мо не са мо у кон тек сту 
европ ске и свет ске (аме рич ке) пост мо дер не књи жев но сти 
(де ла То ма са Пин чо на пре не го Хор хеа Лу и са Бор хе са) не го 
и као ви тал ни на ста вак срп ског мо дер ни зма, са осла ња њем 
на европ ско и аме рич ко ис ку ство (по е ти ке Ан дреа Жи да, 
Ол до са Хак сли ја, Џем са Џој са, Ви ли ја ма Фок не ра). Раз у ме 
се, ако би смо се и да ље вра ћа ли у про шлост, мо гли би смо 
да зна тан део Чо ла но ви ће ве про зе, има ју ћи на ро чи то у ви-
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ду на ра тив не стра те ги је, до ве де мо у ве зу са ан гло сак сон-
ском тра ди ци јом (по нај ви ше са Ло рен сом Стер ном). Овом 
не ма лом бро ју „ли ни ја“ за ову при ли ку до да је мо још две: 
јед ну ко ја во ди од Сте ри ји ног Ро ма на без ро ма на (а де лом 
и од Сте ва на Срем ца) и дру гу – го го љев ску, ко ја по ти че од 
ру ског ска за. Ако све у куп ну књи жев ну ба шти ну, ми сле ћи 
на ње не вр хо ве, по сма тра мо као не пре ки ну ту (жи ву) са-
да шњост и мо дер ност – у сми слу ње ног де ло ва ња на ра ђа-
ње аутор ских по е ти ка – он да се не ми нов но за ду бљу је мо у 
по е ти ку са му и, у нај бо љем слу ча ју, от кри ва мо ње не ме та-
фик ци о нал не ко ор ди на те.

По соп стве ном све до че њу, Во ја Чо ла но вић се су срео са 
пост мо дер ном по сред ством Иха ба Ха са на, чи ја је „пре да-
ва ња о аме рич кој аван гард ној ли те ра ту ри слу шао, као сти-
пен дист, сре ди ном 1965. на Се ми на ру аме рич ких сту ди ја у 
Салц бур гу“. Пи та ње ко је нам се не из о став но на ме ће је сте: 
да ли је и, ако је сте, ко ли ко је за и ста, то ис ку ство (из ме ђу 
оста лог) од ре ди ло пра вац ко јим ће се кре та ти Чо ла но ви-
ће ва про за? И још: шта је то у ње го вом де лу што се мо же 
ди рект но ве за ти за но ва по е тич ка са зна ња до ко јих је до-
шао, а шта оста је кон стан та ње го ве про зе за го то во ше зде-
сет го ди на књи жев ног ра да? Од но сно, па ра фра зи ра ју ћи 
чу ве ну Ли о та ро ву ми сао, мо же мо да се за пи та мо – шта је 
у тој про зи би ло то ли ко пост мо дер но да би ка сни је мо гло 
да по ста не мо дер но? – има ју ћи, уз гред, све вре ме на уму и 
Чо ла но ви ће ву по себ ну на кло ност пре ма па ра док су.

Да кле: пре 1965. го ди не Во ја Чо ла но вић је об ја вио, не 
ра чу на ју ћи при по вет ке у књи жев ној пе ри о ди ци, са мо две 
књи ге – збир ку при по ве да ка Осе дла ти ме ћа ву (1958) и ро-
ман Дру га по ло ви на не ба (1963); по сле те го ди не усле ди ле 
су књи ге при по ве да ка Ми рис про ма ша ја (1983), Осмех из 
цр не ку ти је (1993) и На че ло не из ве сно сти (2003; из бор 
Ва се Пав ко ви ћа до пу њен, по ред оста лог, при чом „Оп ште 
ме сто“, ко ја се ту пре ми јер но по ја ви ла) и ро ма ни Пу сто ло
ви на по ме ри (1969), Те ло хра ни тељ (1971), Ле ви длан, де сни 
длан (1981), Зеб ња на рас кла па ње (1987), Џеп на коб (1996), 
Ла вов ски део ни че га (2002) и Ода ма њем злу (2011). Осим 
то га тре ба по ме ну ти и књи ге Ле ген де о ста рим ја пан ским 
ју на ци ма (1967) и Пре кра ја ње жи вог (ге не тич ко ин же њер
ство – до стиг ну ћа, пред ви ђа ња, опа сно сти) (1998). То ме 
тре ба до да ти и на сло ве ко је је Чо ла но вић (на ро чи то то-
ком свог рад ног ве ка но ви на ра и уред ни ка) пре вео са ен-
гле ског је зи ка: Фок не ров Ре кви јем за ис ку ше ни цу, Цр но је 
мо ја оми ље на бо ја Ма ла му да, Ду го пу то ва ње у ноћ Ју џи на 
О’ Ни ла, Де вој ке Ита ли јан ке Ај рис Мер док, па и Ка пу Рју-
но су кеа Аку та га ве, Са вре ме ног ју на ка Лу и са Бром фил да, 
M. A. S. H. Ри чар да Ху ке ра, као и де ла Исто ри ја ре ли ги ја 
Ис то ка и За па да Тре во ра Лин га и Жи вот и де ло Сиг мун да 
Фрој да Ер не ста Џон са. Осим то га, си гур но ни је без зна ча ја 
и чи ње ни ца да је Чо ла но вић го ди на ма, са не ко ли ко је зи ка, 
пре во дио на уч но по пу лар не тек сто ве за ме сеч ник Га лак си
ја, а са фран цу ског и ен гле ског пост про дук циј ска сце на ри-
ја ТВ се ри ја из књи жев но сти и ли ков них умет но сти. Ис ку-
ство пре во ђе ња сма трао је ве о ма ва жним у спи са тељ ском 
по слу.

Пи та ње ко је нас, да кле, за о ку пља гла си: ко ји су то пре-
по зна тљи ви еле мен ти Чо ла но ви ће ве по е ти ке од по чет ка 
ње го вог ства ра ла штва до по след њег об ја вље ног ро ма на, 
Ода ма њем злу, а у че му се огле да ју, и ка ко, да их та ко на-
зо ве мо, ис ку ства (и ис ку ше ња) пост мо дер них ути ца ја? 
У том сми слу је за ни мљи во по сма тра ти шта се у про зи/

при по ве дач кој по е ти ци Во је Чо ла но ви ћа ме ња ло од кра ја 
пе де се тих го ди на про шлог ве ка до да нас. За ову при ли ку 
крат ко ће мо се освр ну ти са мо на две књи ге об ја вље не пре 
1965. го ди не (збир ку при по ве да ка Осе дла ти ме ћа ву и ро-
ман Дру га по ло ви на не ба), на ње гов дру ги (Пу сто ло ви на по 
ме ри, 1969) и на ње гов по след њи ро ман (Ода ма њем злу, 
2011), ко ји чи не, ка ко их је сâм пи сац од ре дио – „(по е тич-
ки аси ме три чан) ерот ски дип тих“.

Пр ва збир ка Чо ла но ви ће вих при ча, Осе дла ти ме ћа ву, 
по ка зу је пи сца ка квог ће мо, су де ћи бар по те ма ти ци, ли ко-
ви ма, ми љеу, ат мос фе ри и је зи ку, до след но пре по зна ва ти 
и у ка сни јим ње го вим де ли ма (ка ко, ме ђу пр ви ма, утвр-
ђу је Ва са Пав ко вић): пи сца ур ба ног ми љеа (Бе о гра да, са 
ви дљи вим дру штве но-исто риј ским ко но та ци ја ма), при по-
ве да ча ко ји се нај че шће ко ри сти тех ни ком in me di as res и 
по ступ ним от кри ва њем пред и сто ри је глав них ју на ка, чи-
ји се ли ко ви бри жљи во пси хо ло шки ни јан си ра ју и на го-
ве шта ва ју у на пе то сти, нај че шће, љу бав не фа бу ле. Мре жа 
те ма, мо ти ва и ли ко ва у Чо ла но ви ће вим де ли ма, ка сни је 
ће се по ка за ти, ком плек сно је и сло же но ис пре пле те на, са 
ак цен том до ког је, чи ни се, пи сцу Чо ла но ви ћу пре вас ход-
но ста ло: не на то ме о че му (или шта) пи сац при по ве да, 
не го на оно ме ка ко то чи ни. Књи жев ни ју на ци, глав ни и 
спо ред ни, са истим или раз ли чи тим име ни ма, у го ди на-
ма су ко је од го ва ра ју или не од го ва ра ју го ди на ма њи хо вог 
твор ца у вре ме ка да их он ства ра. Та ко се, из ме ђу оста лог, 
спо ред ни лик стар ца из ро ма на Пу сто ло ви на по ме ри мо-
же по сма тра ти и као сво је вр сни књи жев ни про то тип за 
лик Не бој ше Ту ту ша, глав ног ју на ка нај слав ни јег ро ма на 
Во је Чо ла но ви ћа, Зеб ња на рас кла па ње. А ли ко ви ју на ка 
Ју га Ста ји ћа и Осе Брок из ро ма на Пу сто ло ви на по ме ри, 
пре ма то ме, пред ста вља ју књи жев не про то ти по ве ли ко ва 
Јан ка Ђа пе и Ми не Ахо из ро ма на Ода ма њем злу.

Са из у зет ком два ро ма на, од ко јих је у јед ном реч о мла-
дој же ни (ју на ки њи Те ло хра ни те ља) а у дру гом о не ро ђе-
ном де те ту (‘ју на ку’ Џеп не ко би) – уз чи ње ни цу да се сви 
Чо ла но ви ће ви ро ма ни свр ста ва ју у ро ман ли ка – оста ли 
ро ма ни по ка зу ју, и по ред не ких кон стан ти у гра ђе њу ли-
ка глав ног ју на ка, па и пре по зна тљи вих ко ор ди на та ми љеа 
ко ме он при па да, ипак са свим од ре ђе не раз ли ке и спе ци-
фич но сти. Пр ви Чо ла но ви ћев ро ман, Дру га по ло ви на не ба, 
у осно ви је мо де ран ро ман о обра зо ва њу, са зре ва њу лич-
но сти, сво је вр сни „пор трет умет ни ка у мла до сти“. Чо ла-
но ви ће вог ју на ка, као и Џој со вог, ка рак те ри ше на ро чи ти 
об лик его цен трич но сти чи је је по ла зи ште у са мој при ро-
ди њи хо вог ду бо ко сен зи бил ног би ћа, ко је, бра не ћи се од 
спољ ног све та, је ди ни из лаз про на ла зи у умет но сти. Обо-
ји ца ће на пу сти ти све (дом, по ро ди цу, па и отаџ би ну), иза-
бра ће из гнан ство и са мо ћу, и по ку ша ће да се из ра зе „не-
ким сти лом жи во та или умет но сти што [...] сло бод ни је и 
што [...] пот пу ни је...“ Алу зи је на ју на ке дру га два мо дер на 
ро ма на – Ко ва че ла жног нов ца Ан дреа Жи да и Днев ни ка о 
Чар но је ви ћу Ми ло ша Цр њан ског – са др жа не су у чи ње ни-
ци да они чи не лек ти ру ју на ка, од ко је се он одва ја тек пред 
крај сво је рат не „пу сто ло ви не“. Лик Дан ка Се ку ли ћа из-
гра ђен је у све тло сти по ме ну тих ро ма на и, у од но су пре ма 
њи ма, у од ре ђе ној ме ри и до из ве сне гра ни це, по ста вљен је 
као Дон Ки хот пре ма ви те шким ро ма ни ма – што је са свим 
дис крет но су ге ри са но. Бес по штед но, кроз низ ду хо ви то 
ис при ча них епи зо да, ју нак Дру ге по ло ви не не ба на са-
мо и ро ни чан и ху мо ран на чин об ли ку је сво ју ис по вест, 
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од ре ђу ју ћи се би ко мич ну уло гу у истим оним жи вот-
ним си ту а ци ја ма и ре ла ци ја ма из ко јих се ње гов вр-

шњак у ро ма ну Ми ло ша Цр њан ског, Пе тар Ра јић, из ди же 
као по ет ско-тра гич на лич ност. Го во ре ћи као и Пе тар Ра јић 
о јед ној сво јој „је се ни и жи во ту без сми сла“, о свом од но су 
пре ма мај ци, же на ма (при сту пач ним и оним дру гим), при-
ја те љу и, ко нач но, ра ту и суд би ни сво јој у ње му, по ка зу је се 
као су шта су прот ност ју на ку Ми ло ша Цр њан ског. Дан ко 
Се ку лић се, на кра ју, као Пе тар Ра јић, не за но си ми шљу „да 
ће мо из у мре ти“ и да ће до ћи „бо ље сто ле ће, оно увек до-
ла зи“, али са бо љим љу ди ма. На про тив, у тре нут ку ка да је 
„ко нач но и нео та ра шљи во по стао оно што већ то ли ко го-
ди на је сте“, сто је ћи уз ла жни ка мин, чи ја на пр сла мра мор-
на пло ча одо ле ва ње го вом по ку ша ју да је при ти ском пал ца 
по ме ри, а ми сле ћи на смрт при ја те ља ко га је сма трао бо-
љим од се бе, он за кљу чу је: „Ово ни је оти шло до ђа во ла. Јер 
је кр ње, хммм? Па је ду га ве ка“. Док је па ра ле ла са ју на ком 
Днев ни ка о Чар но је ви ћу из ве де на са те жи штем у њи хо вој 
ан ти под но сти и са из ве сним па ро диј ским на зна ка ма, ве за 
са дру гим ро ма ном, Ко ва чи ла жног нов ца, су ге ри са на је на 
дис крет ни ји на чин. Рас про сти ре се го то во ди фу зно па се, 
сход но то ме, ре флек ту је нај ви ше у ат мос фе ри са мог ро ма-
на, а он да и у не ким осо би на ма глав ног ли ка. Из ра зи та ин-
те ли ген ци ја, по тре ба за са мо стал но шћу, де чач ка чед ност, 
ду хов но (и го то во љу бав нич ко, пла тон ско) збли жа ва ње са 
вр шња ком, љу бав пре ма ста ри јој, зре лој же ни – не ке су од 
пре по зна тљи вих цр та ко је по ве зу ју Чо ла но ви ће вог и Жи-
до вог ју на ка. Осим то га, и Дру га по ло ви на не ба је, по пут 
Днев ни ка о Чар но је ви ћу и Ко ва ча ла жног нов ца, не ка вр-
ста днев ни ка или, тач ни је, по ре чи ма ње го вог ју на ка: „Кад 
ка жем да го во рим исти ну, не ми слим, на рав но, да је она 
хе миј ски чи ста. Шта ви ше, убе ђен сам да ни је. Зар бих се 
ина че већ пет на ест го ди на ли био да за ви рим у днев ник у 
ко ме сам као не по сре дан до жи вљај за бе ле жио ма ње-ви ше 
све што ћеш са да чу ти? Али ако и из не ве рим по ко ју чи-
ње ни цу, знај да ћу оста ти ве ран пра вом сми слу чи та ве те 
исто ри је“. 

Под се ти мо се ка ко је Ихаб Ха сан, сма тра ју ћи се на не-
ки на чин од го вор ним за мо жда и пре у ра ње ну афир ма ци-
ју пост мо дер ни зма, са ста вио, као до да так сво јој књи зи 
Ко ма да ње Ор фе ја (1982), ве ро ват но нај о бу хват ни ју ли сту 
пост мо дер ни стич ких, али и мо дер ни стич ких од ли ка – на-
лик би нар ним опо зи ци ја ма. Има ју ћи њих у ви ду, мо же мо 
да при ме ти мо ка ко се пост мо дер ни стич ке од ли ке у од но су 
пре ма мо дер ни стич ким, пре ма Ха са но вој ли сти, огле да ју 
већ у пр вом Чо ла но ви ће вом ро ма ну, да кле мно го пре по-
ме ну тог су сре та те о ре ти ча ра пост мо дер ни зма и (пост)мо-
дер ног пи сца у на ста ја њу. До вољ но је да из дво ји мо са мо 
не ке од од ли ка: ин тер тек сту ал ност, де кон струк ци ја, ан ти-
на ра тив (ма ла исто ри ја), иро ни ја (и па ро ди ја).

Пу сто ло ви на по ме ри сва ка ко је ро ман ко ји се мо же 
сма тра ти јед ним од пр вих пост мо дер них тек сто ва у срп ској 
књи жев но сти, ка ко је то ме ђу пр ви ма утвр ди ла кри ти чар-
ка Љи ља на Шоп. Чо ла но вић ту при ме њу је стра те ги је при-
по ве да ња и је зич ко-стил ске еле мен те не ти пич не за срп ску 
про зу ше зде се тих и се дам де се тих го ди на 20. ве ка, али и те 
ка ко свој стве не соп стве ној при по вед ној по е ти ци, што ће 
по ста ти ти још из ра зи ти је у ње го вим ка сни јим де ли ма, а 
на ро чи то у ро ма ну Ода ма њем злу. По сти за ње илу зи је о 
исти ни то сти при че и ње них ју на ка ов де се оства ру је ин си-
сти ра њем на аутен ти за ци ји: пу тем хро но то па (Бе о град и 

Осло, из ме ђу Са ми та не свр ста них зе ма ља и Ку бан ске кри-
зе) и, на ро чи то, у окви ру епи сто лар ног дéла. Исто вре ме но 
се од ви ја и раз гра ђи ва ње тог, до до ку мен тар но сти до ве-
де ног, по ступ ка: на пла ну ком по зи ци је – ка да при по ве дач 
упу ћу је чи та о ца у по сту пак об ли ко ва ња ро ма на, као и на 
пла ну ли ко ва – ко ји по се ду ју свест о то ме да су угра ђе ни у 
де ло. Та ко ис ку стве на стра на при че го то во да гу би зна чај 
у ко рист ње не ор га ни за ци је, од но сно у ко рист мо гућ но-
сти да са ма ор га ни за ци ја при че по ста не пред мет ин те лек-
ту ал не (ауто ро ве и чи та о че ве) игре. Ти ме пи сац ко нач но 
упот пу њу је сво је по и гра ва ње уло гом кре а то ра (ро ма неск-
ног) све та ко ји упра вља ли ко ви ма, си ту а ци ја ма, вре ме ном 
и про сто ром – по сти жу ћи исто вре ме но да са ма при ча ни 
за тре ну так не из гу би ни шта од сво је уз бу дљи во сти или 
увер љи во сти. Слич но оно ме што Ба тлер, по во дом Фа ул-
со вог ро ма на Жен ска фран цу ског по руч ни ка (1969), јед ног 
од нај зна чај ни јих пост мо дер ни стич ких ро ма на, уоча ва 
да смо, као чи та о ци, исто вре ме но „у при ли ци да бу де мо 
’уну тра’ и да са о се ћа мо са ли ко ви ма (што је ти пич но за 
ро ман ре а ли зма), као и да бу де мо ’спо ља’ [...]“. За ни мљи во 
је под се ти ти да се и у Фа ул со вом ро ма ну, об ја вље ном кад 
и Чо ла но ви ће ва Пу сто ло ви на по ме ри, на мер но от кри ва-
ју ауто ро ве ма ни пу ла ци је: „При по вест ко ју при чам скроз 
је из ми шље на. Ли ко ви ко је ства рам ни кад ни су по сто ја ли 
ван мо је гла ве“. Чо ла но вић (као уоста лом и Фа улс) у ро-
ма ну ба шти ни на сле ђе аван гар де ко је се огле да у то ме да 
се књи жев но де ло све сно об ли ку је та ко да се пре по зна је 
као ар те факт, умет нич ка тво ре ви на. Ру ски фор ма ли сти, 
по зна то је, а ме ђу њи ма по себ но Вик тор Шклов ски, раз ви-
ја ју то у сво јим те о риј ским ста во ви ма. По во дом Стер но вог 
ро ма на Три страм Шен ди, Шклов ски го во ри о ого ље ном по
ступ ку или ого ље ној фор ми од но сно о спо зна ва њу фор ме 
по мо ћу ње ног на ру ша ва ња.

Ро ман Ода ма њем злу по ка зу је све до та да шње ква ли-
те те при по ве дач ког уме ћа Во је Чо ла но ви ћа, су ми ра на по-
се бан на чин ње го ва по е тич ка/пост мо дер ни стич ка од ре ђе-
ња, али их и иро ниј ски до во ди у пи та ње. Син таг ма на че ло 
не из ве сно сти, ко ја се ја вља кроз чи тав Чо ла но ви ћев опус, 
за слу жу је по себ ну па жњу. На при мер, скре та њем па жње 
чи та о цу на на че ло не из ве сно сти, у ви ду ко мен та ра на ра-
то ра обе ле же ног за гра дом, Во ја Чо ла но вић у ро ма ну Ода 
ма њем злу по сти же ви ше стру ку алу зив ност: упу ћу је на 
ме та про зни ка рак тер свог ро ма на, од но сно на чи ње ни цу 
да се ме та про за осла ња на јед ну вер зи ју Хај зен бер го вог 
прин ци па не из ве сно сти (ко ји се са сто ји у то ме да „код нај-
си ћу шни јих че сти ца ма те ри је сва ки про цес по сма тра ња 
до во ди до ве ли ких по ре ме ћа ја“), од но сно на не мо гућ ност 
опи си ва ња објек тив не ствар но сти. Реч је, на и ме, о то ме да 
по сма трач не ми нов но, увек, из об ли ча ва по сма тра но. За-
јед нич ки име ни тељ ме та про зних тек сто ва/ро ма на (од Ло-
рен са Стер на до Бор хе са, Џо на Бар та, До нал да Бар тел ми ја, 
На бо ко ва и дру гих), Па три ша Во у сво јој сту ди ји од ре ђу-
је као „ве ли ча ње мо ћи кре а тив не има ги на ци је у спо ју са 
не из ве сно шћу у по гле ду ва ља но сти ње ног из ра за; крај ње 
са мо све стан од нос пре ма је зи ку, књи жев ној фор ми и чи-
ну пи са ња про зе; све про жи ма ју ћа не си гур ност у по гле ду 
од но са фик ци је и ствар но сти; па ро диј ски, раз и гран, пре-
на гла шен или вар љи во на и ван стил пи са ња“. У са деј ству 
кон струк ци је и де кон струк ци је ро ма неск не сли ке ствар-
но сти Чо ла но вић је остао до сле дан у опре де ље њу за ме та-
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фик ци о нал ност. „Ово ни је ри ја ли ти шоу“, под вла чи на ра-
тор, и та тврд ња за у зи ма цен трал но ре фе рен ци јал но ме сто 
у фор мал но-са др жин ским и по е тич ким аспек ти ма ро ма на 
Ода ма њем злу. Су прот но Бал за ко вом (од но сно Шек спи-
ро вом) All is true – да кле као све сни од мак од им пе ра ти-
ва ре а ли стич ког књи жев ног по ступ ка или од тен ден ци је 
да се исти ни то при ка зу ју и до ча ра ва ју ли ко ви и до га ђа ји 
или да се увер љи во при ка зу ју исти ни ти ли ко ви и до га ђа-
ји – том ди стинк ци јом уве де но је још јед но, пост-мо дер-
но или пост мо дер ни стич ко зна че ње. Ме та фик ци о нал ност 
као бит на од ли ка Чо ла но ви ће вог ро ма на за сно ва на је на 
ин вен тив ном по ве зи ва њу са вре ме ног ис ку ства но вог те ле-
ви зиј ског жан ра (ри ја ли ти ТВ, ри ја ли ти шоу), ко ји при ка-
зу је сце не из „ре ал ног“ жи во та љу ди, са по зи ци јом на ра то-
ра ко ји „из ве шта ва“ о оно ме шта се до га ђа у ро ма неск ном 
све ту. По и гра ва ју ћи се ме диј ским ис ку ством мо дер ног чи-
та о ца у гле да њу ри ја ли ти про гра ма, на ра тор се, исто вре-
ме но, ху мор но и иро ниј ски од но си и пре ма та квом ис ку-
ству и пре ма сво јој уло зи: да ле ко од мо ћи тзв. све зна ју ћег 
при по ве да ча (сво је вр сног де ми ју р га), ње го во је свој ство 
са др жа но у спо зна ји илу зор но сти или уза луд но сти (из ли-
шно сти) та кве мо ћи, и у од ри ца њу од ње. Уме сто на сло ва 
ро ма на Чо ла но ви ћев на ра тор нај че шће (пе ри фра стич ки) 
упо тре бља ва син таг ме те ку ће из ве шта ва ње с ли ца ме ста 
и те ку ћа из ми шљо ти на. Бу ду ћи да оне, у свом основ ном 
зна че њу, ди ја ме трал но су прот но де фи ни шу при ро ду на ра-
то ро вог ка зи ва ња (од но сно сâм ро ман), мо же се по ста ви ти 
пи та ње за што је та ко, ок си мо рон ски, по ста вље на ње го ва 
уло га као оног ко исто вре ме но „из ве шта ва с ли ца ме ста“ 
(при ка зу је исти ну) и „из ми шља“ (фик ци о на ли зу је). Кон-
тра дик тор ност је са мо при вид на: ро ман је пред ста вљен 
као „из ми шљо ти на“ ауто ра, а ис при по ве дан по сред ством 
на ра то ра (ко мен та то ра, „из ве шта ча са ли ца ме ста“), што 
зна чи да је „те ку ћа из ми шљо ти на“ сâм ро ман, а „те ку ће 
из ве шта ва ње“ сво је вр сна фор ма и са др жи на при по ве да-
ња по ве ре на на ра то ру. Ро ман је, раз у ме се, фик ци о на лан 
текст, на ра тор је из ве штач о де ша ва њу у фик тив ном све ту, 
те је упра во свет ро ма на „ли це ме ста“, па је, са мим тим, по-
чет ни ути сак о ко ли зи ји из ме ђу та два од ре ђе ња по гре шан. 
На и ме, бу ду ћи да је на ра тор фик ци о на лан ко ли ко и при-
ча ко ју нам при по ве да, ње го во „из ве шта ва ње с ли ца ме-
ста“ у овом се слу ча ју од но си на ого ља ва ње при по ве дач ког 
по ступ ка, а то је, мо ра мо при зна ти, јед на од не сум њи вих 
(пост мо дер ни стич ких) исти на ства ра лач ког про це са.

Жан ров ски од ре ђе на као љу бав ни ро ман, Ода ма њем 
злу се, у из ве сном сми слу, мо же чи та ти и као ре ак ци ја на 
ста ње у са вре ме ној књи жев но сти, ко ја као да пла ћа да нак 
оно ме што се у ро ма ну зо ве – „све оп шта три ви ја ли за ци-
ја“. У ве зи с тим упут но је под се ти ти на за пи та ност Ро нал-
да Са ке ни ка ко ју Лин да Ха чи он апо стро фи ра у По е ти ци 
пост мо дер ни зма: „Да ли ра ди кал на есте ти ка хра бри не-
про ми шље но по тро шач ко дру штво или кон вен ци о нал-
ни ми ме тич ки ре а ли зам ко ји обез бе ђу је осно ву за све те 
блок ба сте ре на би ле тар ни ца ма и ли ста ма бест се ле ра? Ни је 
ли све хит ни је, с об зи ром на при ти ске та кве по тро шач ке 
ма ни пу ла ци је, при ка за ти чи та о цу књи жев ност ко ја би му 
пру жи ла пре мо дел за кре а тив ну исти ну ’кон струк ци је’, 
не го за па сив ну исти ну ’по ду да ра ња’, пре за су о ча ва ње и 
ра зо но ду не го за по ми ре ње и при ла го ђа ва ње пу тем иден-
ти фи ка ци је и ка тар зе ко је су свој стве не ми ме тич кој те о ри-
ји – пре брех тов ски мо дел, не го ари сто те лов ски?“ 

Пре по зна тљи ва кон стан та при по ве дач ке по е ти ке Во је 
Чо ла но ви ћа, ка рак те ри стич на и за два по ме ну та ро ма на, 
огле да се, да кле, у под ри ва њу аутен ти за ци је, иако је оства-
ре но на раз ли чи те на чи не. По сту пак ого ља ва ња, под се ти-
мо, во ди још од Стер на (ње го вог иро нич но-па ро диј ског 
по и гра ва ња при по вед ним стра те ги ја ма), ко ји као ро до на-
чел нич ки ис ти чу и Ре не Ве лек и Остин Во рен, али га, при-
род но, по ве зу ју и са Го го љем, Жи дом, Хак сли јем и Те ке ри-
јем. О Те ке ри је вом „мно го ку ђе ном во ђе њу рад ње“ у Ва
ша ру та шти не ти те о ре ти ча ри ис ти чу: „…ње го во стал но 
опо ми ња ње чи та о ца да су ка рак те ри лут ке ко је је он из ми-
слио – без сум ње пред ста вља јед ну вр сту те књи жев не иро-
ни је: књи жев но сти ко ја са му се бе под се ћа да ни је ни шта 
дру го до ли књи жев ност“.Та ко се, и у Чо ла но ви ће вим ро-
ма ни ма, уме сто ис кљу чи ве ми ме тич ке исти не по ду да ра ња, 
са мо об на жу ју ћим при по ве да њем, де три ви ја ли зу је љу бав на 
при ча и чи та о цу ну ди кре а тив на исти на „кон струк ци је“.

Осим то га, Во ја Чо ла но вић ро ма ном Ода ма њем злу 
су ми ра све кључ не те ме и мо ти ве сво је про зе, ема на ци је 
је зи ка и екс пе ри мен те у је зи ку, по ступ ке и стил ска ре ше-
ња, за кључ но са за о кру жи ва њем до ми нант них цр та „чо-
ла но ви ћев ског“ ју на ка. Де ло ви на сло ва или це ли на сло ви 
прет ход них књи га, као и пре по зна тљи ве фра зе – ви дљи ви 
у Оди ма њем злу – ру ку на пејс меј кер (Зеб ња на рас кла па
ње), ла вов ски део (Ла вов ски део ни че га), вра та од утро бе 
(Џеп на коб), на че ло не из ве сно сти (На че ло не зве сно сти), 
во жња уна зад и ле те ње (Дру га по ло ви на не ба) и др., ука зу ју 
на то да је по след њи Чо ла но ви ћев ро ман јед ним сво јим де-
лом спе ци фи чан ко мен тар на го то во све што је прет ход но 
тај про за и ста на пи сао. (Ње го ва сло же на струк ту ра, ме ђу-
тим, зах те ва по себ ну сту ди ју.) Ис пи ту ју ћи гра ни це при по-
вед них оп се га и мо гућ но сти, Чо ла но вић је и у Оди ма њем 
злу об ли ко вао илу зи ју ства ра ња јед не мо гу ће сли ке све та 
у књи жев ном де лу. У са деј ству ства ра ња (кон струк ци је) и 
„ра за ра ња“ (де кон струк ци је) ро ма неск не сли ке ствар но-
сти, остао је до сле дан у опре де ље њу за ме та фик ци о нал-
ност. 

За јед нич ки еле мен ти ро ма на Пу сто ло ви на по ме ри и 
Ода ма њем злу, без об зи ра на еви дент не раз ли ке у де та љи ма 
об ли ко ва ња ро ма неск не при че и ње них ју на ка, по ка зу ју, у 
осно ви, пре по зна тљи ве од ли ке при по ве дач ке по е ти ке Во је 
Чо ла но ви ћа: ме та фик ци о нал ност, пре кла па ње Er-for me и 
Ich-for me, из ме не фо ка ли за то ра (та ча ка гле ди шта), при су-
ство ко мен та ра (да тих у за гра ди и ван ње), ин си сти ра ње 
на иро ни ји и ху мо ру (по стиг ну тим, нај че шће, упо тре бом 
по ре ђе ња, ок си мо ро на и па ра док са), као и на лу дич ком 
по тен ци ја лу је зи ка, од но сно ко ри шће њу игре ре чи, нео-
ло ги за ма и мно го број них алон жма на, ко ји ма се до ча ра ва 
звук и ин то на ци ја жи вог, усме ног го во ра. Тре ба на гла си ти 
и чи ње ни цу да ро ман Ода ма њем злу, на фор мал ном и на 
идеј ном пла ну пред ста вља сво је вр сну квин те сен ци ју Чо-
ла но ви ће вог при по ве дач ког ис ку ства и уме ћа. У ње му је, 
из над све га, до шла до из ра жа ја скло ност пи сца ка иро ни ји 
и по себ ној вр сти ин те лек ту ал ног („хак сли јев ског“ или ан-
гло сак сон ског) ху мо ра. Иро ни ја је, по сред ством функ ци-
о нал но ода бра не стра те ги је при по ве да ња, на шла по де сан 
је зич ки из раз у свр сис ход ној и ефект ној упо тре би лу дич
ког по тен ци ја ла је зи ка – у је зич ким игра ма и ка лам бу ри ма, 
у ства ра њу и об ли ко ва њу фи гу ра хар мо нич ног про ти ву-
реч ја (ок си мо ро на, ан ти те за и па ра док са) ви ше не го 
не ких дру гих стил ских сред ста ва (тро па, на при мер); у 
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на сто ја њу да се и гра фич ки де лу је на ре цеп ци ју тек ста 
– не са мо уме та њем (стри по ли ких) цр те жа, зна ко ва и 

нат пи са – већ и гра ђе ња по себ ног си сте ма гра фо сти ле ма. 
Пре ма оце ни кри ти ча ра Мар ка Не ди ћа, Во ја Чо ла но вић  

је нај до след ни ји мо дер ни ста у срп ској књи жев но сти, и тај 
суд је дра го цен за сва ко озбиљ ни је ту ма че ње Чо ла но ви ће-
вог де ла. Осим не сум њи ве еру ди ци је и књи жев не (и књи-
жев но те о риј ске) кул ту ре, Чо ла но вић сло же ност и бо гат-
ство соп стве ног је зич ког из ра за (ко ји ема ни ра – озна чен, 
ја сно мар ки ран – већ од на сло ва сва ког ње го вог књи жев-
ног де ла) као да по нај ви ше ба шти ни од Ста ни сла ва Ви на-
ве ра, и ви на ве ров ског слу ха и да ра за је зик. У Чо ла но ви ће-
вим на сло ви ма, на и ме, де лу је не ко ли ко кон стан ти, чи не ћи 
их, на по ет ском пла ну, успе лим по е ти зми ма – те мељ ним 
ме та фо ра ма, чи је де ши фро ва ње мо же би ти је дан од кљу-
че ва за раз у ме ва ње де ла на ко је се од но се. У пр ви мах збу-
њу ју ћи, нео д го не тљи ви, ало гич ни, „увр ну ти“, нон сен сни, 
они ре дов но пред ста вља ју „укр шта је су прот но сти“. Оск-
си мо рон ски и па ра док сал но, као „оштро ум на лу дост“, они 
нај че шће пред ста вља ју син так сич ку кон струк ци ју у ко јој 
су спо је ни се ман тич ки не спо ји ви, про тив реч ни, кон тра-
дик тор ни пој мо ви – чи ме се за пра во знат но про ши ру је 
њи хо во се ман тич ко по ље. На жа лост, је зик про зе Во је Чо-
ла но ви ћа – са из у зет ком јед ног члан ка Ва се Пав ко ви ћа – 
ни је до са да био пред мет на уч ног ба вље ња.Чо ла но вић се 
сва ка ко свр ста ва у ред пи са ца скло них је зич ким ино ва-
ци ја ма, те и ње го ва ин ди ви ду ал на лек си ка мо же по ста ти 
пред мет про у ча ва ња, би ло по себ но, би ло у окви ру епо хе 
пост мо дер ни зма.

И по ред зна чај них кри ти чар ских уви да и ту ма че ња 
Чо ла но ви ће ве про зе, на ро чи то од осам де се тих го ди на 
про шлог ве ка до да нас (Љи ља не Шоп, Ва се Пав ко ви ћа, 
Че до ми ра Мир ко ви ћа, Мар ка Не ди ћа, Слав ка Гор ди ћа), 
чи ње ни ца је да де ло Во је Чо ла но ви ћа углав ном ни је би-
ло пред мет кон ти ну и ра ног на уч ног ба вље ња ни ти му се 
у књи жев но и сто риј ским и књи жев но те о риј ским тек сто-
ви ма по све ћу је до стој на па жња.Те шко је, на и ме, са си гур-
но шћу утвр ди ти раз ло ге због ко јих де ло Во је Чо ла но ви ћа, 
(од но сно ње го ва по е ти ка) ни ти је има ло ни ти има оно ме-
сто у срп ској књи жев но сти ко је му, по сво јим ква ли те ти-
ма, при па да. 

Ми ло ван Мар че тић
ВО ЈИн ДАР РА ДО ЗнА ЛО СТИ

У на ше вре ме, у ко јем са мо љу бље и охо лост нај че шће 
да ле ко на ди ла зе вред ност оно га што са мо то са мо љу бље 
и охо лост ну де, ка да су ове осо би не и у та ко зва ном књи-
жев ном жи во ту и код књи жев ни ка та ко че сте, лич но сти и 
пи сци ка кав је био Во ји слав Чо ла но вић из у зет но су рет ка 
по ја ва. Не зна чи то да је Во ја Чо ла но вић био чо век без ам-
би ци је и по тре бе да сво је де ло по ка же, већ да је у ба вље-
њу књи жев но шћу успе вао да са чу ва сво ју људ скост. Пред 
ис ку ше њи ма вре ме на у ко јем смо ду го жи ве ли и у ко јем и 
са да жи ви мо, он ни је за бо ра вио да су само пи са ње и дар 
за пи са ње вред ни ји од дру штве них или еснаф ских при-
зна ња. Знао је да ће оно ме ко та при зна ња прет по ста ви 
са мом пи са њу би ти ума ње ни ужи ци и да ро ви ко је пи са-
ње до но си. Во ја Чо ла но вић свој дар и књи жев ни за нат до 

кра ја жи во та ни је из не ве рио, ни ти су тај дар и за нат из не-
ве ри ли ње га. 

Ка ко је ње го во књи жев но уме ће би ло из над сва ке 
про сеч но сти, ни је ни би ло по тре бе да сво ме де лу кр чи 
пут ванк њи жев ним ору ђи ма. Ужи ва ње у чи ну ства ра ња 
јед ног но вог и по себ ног све та, све та при че или ро ма на, 
си гу ран сам да је би ло оно што је Во ју, уз чи та ње, и да-
ка ко по ро ди цу и при ја те ље, чи ни ло срећ ним чо ве ком. 
Мај стор при по ве да ња, он ни је про пу штао те ужит ке и 
мо гу да га за ми слим као ар хи тек ту не ке сло же не гра ђе-
ви не ко ји, за ми слив ши ње ну кон струк ци ју и кон ту ре, 
до те ру је сво је де ло до нај фи ни јих об ли ка и сја ја, у том 
до те ри ва њу сре ћан. Због то га је вре де ло жи ве ти и тај 
жи вот је Во ја умео да про жи ви. То уме ће би ло му је и 
ору ђе про тив оног што га је, као и све нас ко ји смо на 
овом ме сту и жи ви мо у овом вре ме ну, ву кло у су прот-
ном сме ру. 

Во ја Чо ла но вић био је и лич ност и пи сац са још јед-
ним из у зет ним да ром – да ром мла да лач ке ра до зна ло сти. 
И тај дар он је умео да чу ва, до кра ја жи во та, све стан да 
је и ра до зна лост јед на од осо би на нео п ход них за пи са-
ње и за лич ну сре ћу. Као та квог, Во ју Чо ла но ви ћа сам и 
ја упо знао, и био све док те ра до зна ло сти у раз го во ри ма, 
по не кад и ду гим, ли цем у ли це или пре ко те ле фо на. Раз-
у ме се, ти раз го во ри су на пу шта ли окви ре књи жев но сти 
и ши ри ли се не са мо те мат ски, већ и про стор но, ре кло би 
се, до бес кра ја. Ви ше пу та раз ма тра ли смо и пи та ње свих 
пи та ња: пи та ње чу да по сто ја ња жи во та, па он да и чо ве ка 
и ње го вог ра зу ма и је дин стве но сти у бес кра ју ко ји чи не 
ми ли јар де ми ли јар ди зве зда и пла не та у ми ли јар да ма га-
лак си ја ра ста вље них ми ли јар да ма пу та ве ћом пра зни ном. 
Та кви раз го во ри и пу то ва ња до та ко да ле ких де сти на ци-
ја не ко ме мо гу из гле да ти де ти ња сто, али они пи сци ма не 
сме ју би ти за бра ње ни. 

Ни шта ма ње ши рок био је свет Чо ла но ви ће ве ми сли 
и ма ште, уз већ по ме ну ту страст и са мо за да ту оба ве зу 
да љег ис тра жи ва ња тог све та, ка кву је дан ин те ли ген тан, 
учен и да ро вит чо век не мо же да из бег не. Во ја је ту био 
нај ра до зна ли ји мо гу ћи ис тра жи вач, а он да и мај стор 
књи жев ног об ли ко ва ња тог свог не у мор ног ис тра жи-
ва ња. Раз у ме се, че сто су се та два про це са од ви ја ла у 
исто вре ме. У са мом пи са њу Во ја ни је хр лио на пред док 
оно што је до тад ра дио пот пу но не за вр ши, по себ но ка-
да су у пи та њу ре че ни це, они са став ни де ло ви тек ста на 
ко ји ма се пи сац по ка зу је и до ка зу је. Он ре че ни цу ни је 
на пу штао док је не об ли ку је она кву ка ква је ди но, ка ко 
је он сма трао, мо же да бу де. При чао ми је, ве ро ват но не 
са мо ме ни, о сво ме тра же њу од го ва ра ју ће ре чи, о то ме 
ка ко му је по не кад би ло по треб но и не де љу-две да не ку 
ре че ни цу за вр ши. Ра дио је та ко из осе ћа ња од го вор но-
сти, не са мо пре ма се би, већ и пре ма они ма ко ји ма пи-
ше, сво јим чи та о ци ма. Ни је хтео да из не ве ри ни њих, ни 
књи жев ност. 

Пре ма на ма мла ђи ма, не ви ше и мла ди ма, Во ја Чо ла но-
вић био је отво рен као ни је дан пи сац сво је ге не ра ци је, ви ше 
не го што смо и са ми ме ђу со бом отво ре ни. Био је из у зе тан 
са го вор ник, ду хо вит, са да ром за нај пре фи ње ни ји ху мор, 
ко ји не кал ку ли ше, са го вор ник без скри ве не на ме ре, ко ји 
нам сво је зна ње да ру је на је дан не на ме тљив на чин, ко ји нас 
са ува жа ва њем и слу ша, же ле ћи и сам, у сво јој не у ма ње ној 
ра до зна ло сти, да сво је ве ли ко зна ње још не чим до пу ни. 



КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.169–174       /45/

Та ко је Во ја прет ход них де се так го ди на раз го ва рао и ка да 
бих га на звао да га пи там ка ко је, или ка да би он ме не на звао 
да ми пре при ча ути ске о не ком тек сту об ја вље ном у Бо град
ском књи жев ном ча со пи су, или ка да би ме пи тао шта бих му 
из ча со пи са пре по ру чио за чи та ње. И јед но и дру го чи ни-
ло ми је ве ли ку част, а још ве ћу ка да би не што ре као о не кој 
мо јој пе сми или при чи. Свра тио би и у на шу ре дак ци ју, до 
ко је јед ном де ве де се то го ди шња ку ни је би ло баш ла ко сти ћи 
(спрат у Фран цу ској 7 ви сок је пет ме та ра), и раз го ва ра ли 
би смо ду го, не са мо о књи жев но сти, већ и о чу ду жи во та и 
ра зу ма у бес кра ју и без бро ју све мир ског ужа ре ног или хлад-
ног ка ме ња и још ве ћој пра зни ни из ме ђу тог ка ме ња. 

Во ји на при по вед на сла га ли ца, ма ко ли ко по не кад би-
ла са ста вље на од си ћа них де ло ва, би ла је не са мо пре ци-
зно сло же на, без пу ко ти на, већ је са др жа ва ла и уни вер-
зал не те ме и по ру ке. Њен тво рац ни је до зво ља вао да у 
њој оста не ни нај ма ње је зич ког и ми са о ног ха о са. За то је 
он то ли ко ра дио на сво јим ре че ни ца ма, исто вре ме но и на 
па су си ма и по гла вљи ма, на кра ју и на це ли ни де ла. Као 
ка кав гра ди тељ, сва ку сво ју ци глу је с по себ ном па жњом 
об ли ко вао, да би он да та ква, не про мен љи ва, по ста ла не-
по мер љив део склад не гра ђе ви не. Као сва ко до бро при-
по ве да ње и ње го во при по ве да ње, ток ње го вог тек ста и 
ми сли, мо же се упо ре ди ти са ди са њем. То ди са ње ни је 
пе снич ко, али у ње му има пе снич ких сли ка и рит мо ва, је-
згро ви тих син таг ми, са ста вље них од са мо не ко ли ко ре чи 
а са др жај ни јих од це лих стра на не ког рас при ча ног и екс-
пан зив ног при по ве да ча. По не кад би у њи ма бле снуо екс-
пло зив ни ху мор, а уме ре ни ху мор и иро ни ја про жи ма ли 
су, чи ни се, као не ки флу ид сме ха вац, и це ло Во ји но де ло. 
Јер Во ја је смех во лео. 

Де ло Во је Чо ла но ви ћа зах те ва про ниц љи вог чи та о ца, 
ко ји ће уме ти да пре по зна све ње го ве сло је ве и ни јан се, све 
ње го ве са др жај не, зна чењ ске и је зич ке од ли ке. Ре че ни це 
тог при по ве да ња су сло же не и вра то лом не, мо жда их ни-
је дан наш пи сац не ма та кве. Она свест кроз чи ји фо кус го-
во ри при по ве дач је ин те ли гент на и про ниц љи ва, она ви ди 
мно го, али се и пи та, ре флек сив на је и че сто ауто и ро нич-
на. Та свест во ли вр ли ну, пле ме ни ту стра ну чо ве ко ву, али 
се и сме је сла бо сти ма и де ли ма сво јих ју на ка. Сме је се и, 
раз у ме се, пра шта. 

Во ја Чо ла но вић био је наш са вре ме ник у су штин ском 
сми слу: и ду хов ном и ства ра лач ком. Си гур но ће би ти и са-
вре ме ник ге не ра ци ја ко је до ла зе. Га ран ци ја за то је ње го во 
вред но књи жев но де ло, ње го ва ми сао о књи жев но сти, са-
др жа на у том де лу, и ње го ва из у зет на лич ност. 

У Бе о гра ду, 16. де цем бра 2014.

Го ран Пе тро вић
ДО нЕ БА

Во ја Чо ла но вић. Ме ђу тим, пре не го што су ми оку пље-
ни пи сци ре кли да, ево, при ла зи и Во ја Чо ла но вић – пр во 
сам ви део осмех. То је осмех чо ве ка ко ји се ра ду је дру гим 
љу ди ма. Да кле, тај осмех не чи не са мо у осмех уоб ли че не 
цр те ли це, већ и осмех ну те очи. У ко ји ма је, чи ни ми се, 
би ло и ма ло се те. 

За тим у се ћа њу по чи ње да пре о вла ђу је фи гу ра чо ве ка. 
Ви так, пле ме ни тог др жа ња и по кре та, али не за то што је те-

лу на ло же но да га га као та квог пред ста ви, већ за то што је 
оно у са гла сју са не чим уну тра шњим, мно ги би то уну тра-
шње на зва ли ду шом. Има љу ди ко ји су сво је те ло при си-
ли ли, ве ро ват но муч ном ве жбом на ви кли да их за сту па и 
чи ни мно го пле ме ни ти јим не го што уисти ну је су, али то са 
Во јом Чо ла но ви ћем ни је био слу чај. Ње го во те ло ни је би-
ло на те ра но не ким бе сми сле ним по зо ри шним егзeрциром, 
вла да ју ћом дру штве ном фор мом, ина че би кад-тад по ка-
за ло не стр пље ње, не за до вољ ство за да том уло гом. Оно је 
би ло у са гла сју са њим са мим. 

По том се уоча ва ју дру ге осо би не: бла го на кло ност, ду-
хо ви тост, не на ме тљи вост... Из оно га што го во ри по ла ко 
из ра ња ју зна ња, али га ни је сра мо та да се из не на ди оним 
што зна ју дру ги; из ра ња ис ку ство, али је зна ти же љан и за 
ис ку ство дру гих; из ра ња при ча ка кву мо гу да ис при ча ју са-
мо ро ђе ни при по ве да чи, али он има стр пље ња и да слу ша, 
да чу је при чу дру гог... 

И, мо жда је дан не ва жан или мо жда ве о ма ва жан де таљ: 
на се би има ко жну пи лот ску јак ну, из гле да као да је на Са јам 
књи га, те 1997. го ди не, до шао оним ма лим, пољ ским ави о-
ном са јед ном ели сом – као да је до час пре ужи вао у ве ли-
чан стве ној са мо ћи на не бе ском сво ду, а са да је, ето, при спео 
да ужи ва и у људ ском мно штву... Као да је све с раз у ме ва њем 
са гле дао од о зго, а са да је ту да све, с не ма њим раз у ме ва њем, 
гле да и од о здо... Та кав ми се чи нио пр ви су срет. 

Ис по ста ви ће се да сам у јед ном по гре шио. Ми слио сам 
да се он не ће се ти ти. Пре ва рио сам се. Кад год би смо се 
из но ва ви де ли на Сај му књи га, Во ја Чо ла но вић се све га се-
ћао, баш као да из ме ђу раз го во ра ни је про шла го ди на-две. 
А го ди не је су про ла зи ле...

 

На вр ши ла се де це ни ја. И пре вр ши ла се. По ште но је ре-
ћи – на пред лог Ми о дра га Ра и че ви ћа уре ђу јем – са Во јом 
„са ста вљам“ књи гу о Во ји Чо ла но ви ћу. Све је исто, вре ме 
ни је за ма гли ло онај осмех, ону бла го на кло ност, ду хо ви-
тост, ни је раз ре ди ло ње го ва зна ња и се ћа ње. Са де ве де сет 
го ди на је и да ље мла дић. Од но сно, а то је рет кост, Во ја Чо-
ла но вић се по ка зу је као је дан од оне вр сте љу ди ко ји са би-
ра ју и про шло и бу ду ће. Код нас је то за и ста не у о би ча је но, 
нај че шће због про шло сти од ба цу је мо бу дућ ност или се 
због бу дућ но сти ли ша ва мо про шло сти. Не, за Во ју Чо ла-
но ви ћа је све то збир, лич на су ма ко ја је са би рак укуп не 
људ ско сти, ме ра ци ви ли за ци је. При ме ра је мно го, ње го-
ва лек си ка је та ква, ујед но је са вр ше на ни ска ста рин ских 
ре чи, али је и са вре ме на, кат кад елип тич на, из не на ђу ју ће 
ско ко ви та. Ње го ва за ни ма ња су та ква, чак и у до слов ном 
сми слу, од зид них но ви на ко је је уре ђи вао као гим на зи-
ја лац до нај са вре ме ни је тех но ло ги је, до сај бер про сто ра. 
При че му се ни је ли ша вао ни јед ног ни дру гог. Чи ни се да 
се у ње го вом слу ча ју про ме ни ло са мо те ло. Али, ни оно не 
баш са свим. И да ље не при зна је го ди не, сва ки ње гов по-
крет от ме но шћу и ла ко ћом пра ти от ме ност и ла ко ћу ње-
го ве ду ше. 

Рад на књи зи од ми че. Ви ђа мо се мно го пу та. Во ја Чо ла-
но вић де ло ве ру ко пи са пре да је ка ко ко ји за вр ши. Пам тим 
и да има онај упи тан по глед, онај по глед ко ји ина че ка рак-
те ри ше мла ђе пи сце – по ку ша ва да од го нет не шта као 
чи та лац ми слим. Ни то ни је баш та ко че сто, ка ко го-
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ди не про ла зе ве ћи на пи са ца се или уз о хо ли или „зга сне“, у 
њи ма се уту ли та по себ на вр ста за пи та но сти, зеб ње, ме ша-
ви на стра ха и ра до сти. Во ји Чо ла но ви ћу је, ме ђу тим, и да-
ље ста ло до оног дру гог, он ни је за тво рен у са мо ћу пи са них 
ре чи, он зна да ре чи ни шта не зна че ако не по сто ји ухо или 
око бли жњег. 

Ви ђа мо се не бро је но пу та, а ја та ман по ми слим да сам 
уред нич ки све за о кру жио, ка да ис кр са ва још не што: бла-
го де тињ ство у Бо сан ском Бро ду, муч ни бо ра вак у рад ном 
ло го ру на Цр ном вр ху, дир љи ва вер ност при ја тељ ста ва, 
ре ци мо са Ива ном Ди ми ћем или Ми ћом По по ви ћем, те-
шка опе ра ци ја, то да има Ор ден за хра брост ко ји се не где 
за мео, бол на суд би на оца, ка ко је учио је зи ке, чак и ја пан-
ски, па но ви нар ски по сло ви, по зна ва ње ро ка и џе за... И то 
да је пре вео књи ге ко је ни сам ни про чи тао, па о ра ду на 
те ле ви зи ји у вре ме ну ка да је те ле ви зи ја под ра зу ме ва ла и 
сли ку и тон, а уз све то пу то ва ња, исто ри ја умет но сти, ан-
тро по ло ги ја, ар хе о ло ги ја... Сто ти не зр на, раз де ље них гор-
ком оп ном, што их и спа ја у жи вот пун, у жи вот ко ји ли чи 
на нар.

Што се ти че са ме књи ге, Во ја Чо ла но вић не ма зах те ва, 
ни шта не тра жи, ни шта не прох те ва. У не ко ли ко на вра та, 
чи ни ми се, нај ве ћи је про блем – ње го ва скром ност. Ипак, 
се ћам се, је два и да по ка зу је, али ми на свој ствен, ма ло и 
сти дљив на чин, ста вља до зна ња да би во лео да се у књи зи 
по ја ви и фо то гра фи ја ње го вих ави ја ти чар ских на о ча ра. Те 
на о ча ре, „бри ле“ ре кло би се струч но, но сио је као стре-
лац на бом бар де ру иљу шин, од да на ка да се 1944. го ди не 
при ја вио у ле тач ку шко лу, не же ле ћи да у вре ме рат но бу де 
слу жбе ник. То су на о ча ре уз ко је са да у књи зи, на по вла-
шће ном ме сту, на кра ју, сто ји ње гов за пис: „Ове бри ле су 
ми на бор бе ним за да ци ма шти ти ле (од сту ди и ве тра) не 
са мо очи већ, на вод но, и сам оп ста нак, јер сам на њи хо-
вој тра ци пре пи сао, да ка ко на ру ском, апо тро пеј ски ис каз 
Жи вот стрел ца кра так је као деч ја ко шу љи ца.“ То су на о-
ча ре кроз ко је је од о зго гле дао на свет. 

И, ка да је већ реч о све ту, се ћам се, Во ја Чо ла но вић је 
из над рад ног сто ла имао ба рок ну кар ту две по ло ви не зе-
мљи не ку гле из 1665. го ди не, из чу ве не ко лек ци је ма па 
„Атлас ма јор“, за пра во у на ше до ба се риј ски штам пан по-
стер, али у ње го вом до му та ма па као да је и да ље уни кат на, 
јед на је ди на. Као да је до по след њег да на за др жао  де чач ку 
ра до зна лост пре ма све ко ли ком све ту и као да га је та све-
ко ли ка де чач ка ра до зна лост и у по од ма клим го ди на ма жи-
во та др жа ла на овом све ту. 

 

Књи га је об ја вље на. На рав но, ја сам не што за бо ра вио. 
Ни сам Во ји Чо ла но ви ћу вра тио не ко ли ко фо то гра фи ја и 
јед но ње му упу ће но пи смо Иха ба Ха са на, ко ји је за пра во 
пр ви де фи ни сао по јам пост мо дер ног. Фо то гра фи је и пи-
смо сам тек не ких го ди ну да на по сле из ла ска књи ге про-
на шао у за џеп ку та шне. Опет, ни сам си гу ран да ли је то 
при ме тио, али сам са свим убе ђен да ако и је сте, он ме не 
би опо ме нуо. Стр пљив ка кав је био, са че као би да се ја 
се тим. 

У сва ком слу ча ју, сре ће мо се да бих му вра тио оно што 
сам за бо ра вио. Цр ве ним, прав дам се. Од го ва ра осме хом, 
оним истим. У дру штву ње го ве су пру ге Да ње од ла зи мо у 

је дан ка фе у бли зи ни. Не ма сум ње да је Во ја Чо ла но вић 
убе дљи во нај вре ме шни ји по се ти лац тог ка феа, а опет као 
и да ни је. Да ли за хва љу ју ћи ње го вом осме ху, ње го вој раз-
дра га но сти, ду хо ви то сти, ра до зна ло сти... Био је то наш 
по след њи раз го вор. Би ло је то на ше по след ње ви ђе ње, у 
ка феу у ко јем је би ло не ко ли ко гим на зи ја ла ца за гле да них 
у мо бил не те ле фо не, где се слу ша ла пре гла сна му зи ка ко ју 
ни ко ни је слу шао, где се на те ле ви зи ји „вр тео“ не ки спорт-
ски до га ђај „без то на“ – уоп ште где се ма ло при ча ло, а ни је 
баш би ло мно го ни сме ха... Осим за на шим сто лом. Осим 
за на шим сто лом, за хва љу ју ћи, пре све га – Во ји Чо ла но-
ви ћу. 

 

Био сам, ве ру јем као и мно ги, љут. Не ки љу ди, пра вил-
ни ци, шта ли, пре су ди ли су да Во ја Чо ла но вић не мо же да 
бу де са хра њен у Але ји ве ли ка на на Но вом гро бљу. За ме сто 
по гре ба од ре ђе но је гро бље Ле шће. Био сам љут, па опет, 
та мо ми се, тог да на, све учи ни ло као мно го при ме ре ни-
је не го на пре на тр па ном Но вом гро бљу. Јер, би ло је не ба. 
Мно го не ба. Та ман за чо ве ка са она квим осме хом, за чо ве-
ка ко ји се ра до вао дру гим љу ди ма, бла го на кло ног, ду хо ви-
тог, пле ме ни тог др жа ња, по но сног, али скром ног... 

Не ба је би ло мно го, још и ду бо ко пла вог, та ман ко ли ко 
тре ба за чо ве ка ко ји је пи сао она кве књи ге... И не са мо да 
га је би ло мно го, већ је то би ло ме сто ода кле је не бо из гле-
да ло бес крај но. Та ман за чо ве ка ко ји је из над рад ног сто ла 
др жао кар ту све та. 

Би ло је мно го не ба. Та ман за чо ве ка ко ји је имао ави ја-
ти чар ске на о ча ре... Би ло га је, не ба, за и ста, мно го. Та-
ман за чо ве ка до не ба. 
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ПОЕЗИЈА

Володимир Криницкиј

МАЧАк

ВЕЧЕРА

желим вечеру
од полумрака
наставке серијала

од топлине твога тела
мириса твоје косе
твога даха на моме образу
твоје коже под мојим уснама
од додира
пољубаца

желим опијеност 
нас као једину целину – експлозију
пољубаца жеља 
под мојим уснама
твога даха на моме образу
мириса твоје косе

желим 
вечеру у топлини
од топлине твога тела

тебе 
светлост на кожи
 јединој мапи

МАЧАк

Имам мачка у души.

Мачак често седи на једном мјесту.
Можда је лењ или чека прилику да сакупи кофере
и одјури колико га ноге носе.

Можда је већ помислио
да не може ништа учинити.

Или му је мозак преуморан
да би окретао странице мог дневника
испуњеног апсурдима стотину пута већим од оних
који су обележили век
и имали барем неки смисао.

Ипак, мислим да ситуација са мојим мачком
није тако трагична, као што изгледа.
Заправо, он може отићи.

Имам сада душу која преде.

ПАРк

Стари човек сваког дана
долазио је у парк
носећи пажљиво
у рукама букет цвијећа.
Тамо је гробље љубави.

У БИБЛИОТЕцИ

Постоје људи који 
читају књиге темељито,
при руци им је папир и оловка.

Они записују нешто важно
од тога што читају.

Немам такву навику, 
ни ту способност.

Када бих барем 
доносио властиту главу
у библиотеку.

Во ло ди мир кри ниц киј ро ђен је 1977. у Ки ро во град ској ре ги ји (Укра ји на). Сту ди рао исто ри ју на Исто риј ском фа-
кул те ту Све у чи ли шта у Оде си. Од 2007. об ја вљу је члан ке, при је во де и пје сме у штам па ним и веб ча со пи си ма Дзвін, 
Сло во Про сві ти, Чор но мор сь кі но ви ни, Укра їн сь ке сло во, Бу кво їд. У ча со пи су Тек стOver, ан то ло ги ја ма Со няч ні ві три ла 
и Ві три ла твор чо сті об ја вљивао је при је во де бје ло ру ске, бо сан ске, ен гле ске, ма ке дон ске, срп ске, хр ват ске и цр но гор ске 
књи жев но сти.
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ПУТОПИС

Ни ко ла По по вић

МАЈ СТО РИ ЗА нА ТА И ПРИ ЧЕ

Жи ве ћи крај мо ра Беј ру ћа ни су за гле да ни у зве зде, али 
три ви јал ност сва ко дне ви це не из бе жна је у ве ли ком 

гра ду. Да ни ис пу ње ни истим раз да љи на ма и по сло ви ма 
спо је ни су ов де с ле вант ским ужи ва њем у жи вој ре чи и 
ри ту а ли ма, као што је ис пи ја ње ка фе и – бри ја ње. Са пу-
ни са ми ри сом мо шу са и ам бре, чет ки це од жи во тињ ске 
дла ке, бри тве са се деф ном др шком, пе шки ри на то пље ни 
па ром, део су тог ри ту а ла. По кре те по но вље не хи ља да ма 
пу та пра те при че, је дин стве не и кад се по на вља ју. И као 
што је до бро ко ри шће ње бри тве уме ће ко је се ве жба го-
ди на ма, та ко се у Беј ру ту дар при ча ња на сле ђу је, пре но си, 
сва ко днев но бру ши и не гу је. Мо жда, ви ше не го дру где, у 
беј рут ским бер бер ни ца ма. 

Бер бер ни це су ов де не за о би ла зан део жи во та, бра-
да оба ве зна а ње них об ли ка без број. Ка да уђе у јед ну од 
њих, Беј ру ћа нин из кра ја или пут ник на мер ник за ра стао 
у бра ду, от кри ва у сва кој ма ги чан си ћу шни свет ис пу њен 
ми ри си ма а кроз звук ма ка за и бри ја ча на лик на шу шта ње 
шмир гла до ла зе за ни мљи ве при че. О вре ме ну и до га ђа ји ма 
те ку ћег да на, оном што пред сто ји и о до га ђа ји ма из про-
шло сти. 

Big boy, на бр ду Ко рај тем од мах из над глав не ули це, Ха-
мре, бер бер ни ца је ка квих је у Бер ју ту на сто ти не а опет 
по себ на, под се ћа на му зеј му зи ке, фил ма и ру ко тво ри на. 
Ов де су на др ве ном бал ко ну на лик на ка пе тан ски мост, 
ока че не арап ске ла у те, ви о ли на, ка нун из Ира на и шпан ска 
ги та ра. На зи до ви ма су омо ти пло ча, пла ка ти еги пат ских 
ко ме ди ја и фил мо ва са Ома ром Ша ри фом у глав ној уло-
зи. Ста ри бер бе рин Фа рук нео до љи во под се ћа на слав ног 
глум ца, чи ја је по ро ди ца по ре клом из ли бан ског гра да За-
хлеа ис под ви со ких пла ни на у до ли ни Бе ка. 

– Уђи на бри ја ње. По сле дан про ђе лак ше – ка зао је Фа-
рук ка да је, при ме тив ши с дру ге стра не ста кла зна ти жељ ни 
по глед, иза шао из рад ње за ма гље не од ете рич них уља као 
што до бри дух из ра ња из ча роб не лам пе. Про шла је од та да 
це ла го ди на. У ав гу сту поч ну у Беј ру ту да ни те шке за па ре, 
ко шу ља при а ња уз те ло а чо ве ку по не ста је да ха. Из ба кре-
ног ибри ка на суо нам је по ча шу во де, по том у фил џа не 
ка фу са до дат ком кар да мо ма. – Знам да стран ци не во ле 
баш тај за чин, су ви ше је опор, али ра ди се са мо о на ви ци: 
пиј ка фу спре мље ну та ко, и дан за да ном, осе ти ћеш пра ви 
укус. То је ста ри за чин, по ти че из ва ви лон ских вр то ва, да је 
аро му и ка фи и при чи. – Фа рук не жу ри са при чом, пу шта 
да про ђе из ве сно вре ме пре не го што она поч не, као што се 
шти ма ин стру мент, раз ги ба ва ру ка и глас. 

– Сва ко ра ди оно за шта ни је – ка зао је Фа рук, док је 
об ли ко вао бра ду у арап ском сти лу – па и ја, бри јем и ши-
шам, иако сам пе вач, бо љи од Егип ћа ни на, Аб ду ла Ха фи за 

Ха ли ма. Ка жу: „принц арап ске пе сме“, „сла вуј“… За пе вао 
је у Ка и ру бар шу на стим гла сом ше зде сет и не ке, а ја сам 
та да већ на сту пао по беј рут ским ре сто ра ни ма уз мо ре. Из-
гле дао сам бо ље од Ха ли ма, пе вао бо ље, али све ту не тре ба 
два пу та исти глас. Осим то га, и са да у се дам де се тој из гле-
дам исто, и бо ље чак од Ома ра, али филм ској по зор ни ци не 
тре ба два пу та исти лик са бр ко ви ма, ја ким обр ва ма и раз-
мак ну тим пред њим зу би ма. По ка зу је ми сат са сре бр ном 
на ру кви цом и бе лим ци фер бла том. У сре ди ни сто ји мод ни 
знак: „Омар Ша риф – Па риз“.

Фа рук бри је и го во ри а му ште ри је зна ју да у ње го вој 
бер бер ни ци вре ме сле ди са мо ри там ка заљ ки на ње го вом 
са ту. Не ки су већ мно го пу та чу ли ње го ве при че о беј рут-
ским му зи ча ри ма, вир ту о зи ма на ла у ти и пе ва чи ма, дру-
ги их слу ша ју пр ви пут че ка ју ћи тре ну так ка да ће Фа рук 
по че ти са пе смом. У вре ло под не, он ла га но за тва ра очи 
и за ба цу је гла ву, тра жи пра ви тон и че ка на дах ну ће, док 
оку пље ни му зи ча ри сви ра ју уво де на ла у ти и ги та ри. По-
че ци ар пе ђа на јед ном ин стру мен ту за ла зе у већ до вр ше не 
акорд ске пре ла зе на дру гом. Сви ра ју пе сме пр ве да ме ли-
бан ске му зи ке, Феј руз, и еги пат ског ком по зи то ра Аб ду ла 
Ва ха ба. 

– То је нај ве ћи арап ски ком по зи тор – до да је Фа рук, не 
да ју ћи ми вре ме на да уз вра тим пи та њем, ста вља ми плат-
но око вра та, узи ма чет ки цу и на но си са пун на ли це, док 
са ста рог ка се то фо на сви ра ин стру мен тал на ком по зи ци-
ја „Ха ја ти“, „Жи вот“, ко ју из во ди сим фо ниј ски ор ке стар 
из Ми ла на. Ри там до ча ра ва пу стињ ско сун це, ла га но ги-
ба ње ка ра ва на се убр за ва и пре ла зи у то пот ко пи та кроз 
африч ка про стран ства. Не ке од ових му зич ких те ма се ћа ју 
на ме ло ди је са Бал ка на, го во рим о то ме бер бе ри ну. По ми-
њем до ку мен тар ни филм ко ји је тра гом пе сме о де вој ци 
ру се ко се, об и шао бал кан ске зе мље, а у сва кој твр де да је 
пе сма са мо њи хо ва. Фа рук ме слу ша а по том, док бр ко ве 
раз вла чи у благ осмех, ка же да сва ка пе сма по ти че одав де, 
из Ли ба на.

Био је Фа рук и по све ту. У Оба ли Сло но ва че ра дио је 
у стри че вој фа бри ци оде ће, од бо ло вао ма ла ри ју и усво јио 
по ко ји фран цу ски из раз. – Ли бан ци су као пти це – го во ри 
да ље Фа рук, а ја се по ку ша вам се ти ти где сам већ чуо ту 
ре че ни цу, о Ли бан ци ма ко ји од ла зе из сво је зе мље и на ста-
њу ју се да ле ко. У Аме ри ци, за не ко ли ко го ди на про ве де-
них у Бру кли ну на у чио је ен гле ски је зик и ка ко се сви ра на 
ги та ри са ме тал ним жи ца ма, али се ни је од лу чио за оста-
нак ту где се, ка ко ка же, ка фа пи је с но гу. За ра дио је но вац 
да отво ри рад њу, у злат ним го ди на ма Ли ба на. На пул ту је 
сли ка, на ко јој сто ји пред тек отво ре ном рад њом, ис под 
нат пи са на ен гле ском и арап ском, у дво ред ном оде лу, скро-
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је ном по ме ри, јер и кро ја ча има мно го у Беј ру ту те се оде-
ла че сто не ку пу ју већ пра ве. С ру ком на сло ње ном на бок, 
мла ди Фа рук за до вољ но се осме ху је док гле да у објек тив. 
Цр но-бе ла фо то гра фи ја по сте пе но је до би ла бо ју си пи не 
ко сти, а Беј рут је то ком ду гих де це ни ја ме њао сво је ли це – 
из гра ђи ван у вре ме ми ра, ра за ран то ком ра та. 

Бер бер ни ца је ра ди ла све то вре ме, иако су раз го вор и 
пе сме пре ки да ни због ве сти о ло шим до га ђа ји ма, из го ни ма 
и не ре ше ним спо ро ви ма из про шло сти. И као у Ан дри ће-
вим при ча ма о до га ђа ји ма у бо сан ској ка са би, и у Фа ру ко-
ву бер бер ни цу при че увек сти жу уна пред кроз ра зно ли ка 
ту ма че ња оно га што ће се тек до го ди ти. – Као што се ла у та 
шти ма увек дру га чи је, у на шем гра ду сва ко има свој штим 
– ка же Фа рук – али ми слим да су Беј ру ћа ни и сви Ли бан-
ци умор ни од ра та, жељ ни као не кад му зи ке и ве се ља. А уз 
до бро бри ја ње, све је лак ше, нај ман! Том реч ју за вр ша ва се 
у Беј ру ту бри ја ње, са ми Беј ру ћа ни ка жу да је не пре во ди ва. 
Али по зна ју ћи их већ, као и ов да шње бер бер ни це, чи ни ми 
се да ње но зна че ње об у хва та све оно што бри ја ње ов де је-
сте: ри ту ал, раз го вор, при че. 

Тог ав гу стов ског да на од Фа ру ко ве бер бер ни це по че ло 
је за ме не и си на от кри ва ње Беј ру та. Био је ми ран док сам 

га чу вао на кри лу а Фа рук га ши шао и пе вао Ва ха бо ве пе-
сме. Овај део гра да са ма лим со ка ци ма под се ћа на бе о град-
ски Дор ћол из про шло сти, а по не кад због ви со ких зда ња 
на Мен хетн са мо дер ним бан ка ма и слу жбе ни ци ма ко ји 
ра де за ком пју те ром са зна ком ја бу ке. – Хва ла ти што си 
ви део да ли чим на Ома ра. Исти смо, са мо што ја не играм 
бриџ – ка зао је на кра ју Фа рук а ја сам, по што сам от шкри-
нуо вра та но вог ча роб ног све та, про ду жио пут и од ули це 
до ули це, из квар та у кварт, оби ла зио беј рут ске бер бер ни-
це. 

Пре ко пу та Са у диј ске ам ба са де, упо знао сам бер бе ри на 
ко ме ни ко не зна пра во име, већ са мо на ди мак – Мајк – 
одав но је пре стао да бри је, то ра де мом ци у рад њи. Он ше-
та пред рад њом, че ка но ве му ште ри је и тра жи ухо за сво је 
при че. Он зна сва ку по је ди ност ве за ну за че тврт Ма на ра, 
на зва ну по цр но-бе лом све ти о ни ку ко ји још увек сто ји по-
ред ви ше спрат ни ца ко је су из гра ђе не про шлих го ди на, та-
мо где су не кад ста ја ле ни ске ку ће об ра сле у бр шљан. Он 
ни је као Фа рук, не че ка да пре по чет ка при че про ђе из ве-
сно вре ме, да се ис пи је ка фа а пе на на не се на ли це. Као пе-
вач ко ји жељ но иш че ку је по че так на сту па, Мајк сво ју 
при чу по чи ње чим не ко уђе у ње го ву бри јач ни цу. 
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– Бри јао сам све ко ји су про шли кроз Беј рут, глум-
це и ре жи се ре, ам ба са до ре и пред сед ни ке, па и са у диј-

ског кра ља Феј са ла – ка зао је бер бе рин, ти хо, ско ро ша па-
том, као да са оп шта ва по вер љи ву вест и тра жи од го вор на 
мом ли цу. – Ево ка ко је то би ло. Се да ме сет и не ке, до ђе он у 
Беј рут, тај но. Ја ра дим као и сва ког да на, бер бер ни ца пу на 
му ште ри ја, по сла пре ко гла ве. Од јед ном, уђо ше у бер бер-
ни цу дво ји ца у там ним оде ли ма, ка жу: „Тре ба да об ри јеш 
не ког ве о ма ва жног, не пи та за це ну, је ди но да бра ду об ли-
ку јеш ва ља но а он ће уме ти да на гра ди бер бе ри на. Не пи тај 
ко је, од сео је у Ри ви је ри. Чуо је да си ти нај бо љи бер бе рин 
у Беј ру ту.“ Мајк је обу као нај бо ље оде ло, ста вио кра ва ту, и 
сео у цр ну ли му зи ну са за ста ви цом крај ре тро ви зо ра. 

Краљ, већ у сед мој де це ни ји, од сео је у апарт ма ну на по-
след њем спра ту. Ка да је ушао у пред со бље, Мајк је осе тио 
ми рис ур ми и дру гог ег зо тич ног во ћа и чуо зву ке арап ске 
ла у те. Краљ је ле жао на ди ва ну, умо ран од на пор ног да на, 
и од мах по чео раз го вор, као да се зна ју го ди на ма, ка зао је 
да га по ну де ка фом и ко ла чи ма. Гле дао је не ки ка у бој ски 
филм са Ју лом Бри не ром и, јед ну за дру гом, из го ва рао ре-
пли ке уна пред. Мајк је ћу тао и слу шао кра ља, от пи јао ка фу 
по ла ко и јео ко ла че ма лим за ло га ји ма, та ман да бу де спре-
ман да од го во ри бр зо. – Ре ци, да ли во лиш ве стер не? – упи-
тао је нај зад краљ. Мла ди бер бе рин про гу тао је за ло гај и 
бр зи ном му ње по ку шао да се се ти ко је је ве стер не гле дао. У 
Беј ру ту су се ви ше при ка зи ва ли љу бав ни фил мо ви, ро ман-
се са пла вим ле по ти ца ма, ве ли ким ба ло ви ма и ег зо тич ним 
пу то ва њи ма. 

Во лим ко ње – крат ко је од го во рио. Краљ је чуо од го-
вор, он да за тра жио нар ги лу и кроз ди мо ве по чео го во ри ти 
о про стран стви ма Ара би је и ер ге ла ма ра сних ко ња. Ре као 
је и то да ма га ре мо же има ти сва ко, ко ња не. И за то је до-
пу то вао у Беј рут, ње го ви вран ци спрем ни су за су тра шњу 
тр ку на беј рут ском хи по дро му. Ка зао је по не што и о по-
ли тич ким сплет ка ма, ка ко зна да има мно го не при ја те ља 
и да му мно ги же ле зло, али ни је све за при чу да нас и ов де, 
у бер бер ни ци. – Умеш ли да бри јеш? – упи тао је на кра ју, 
по гле дао у сво је по моћ ни ке а они су жур но при шли да му 
по мог ну да уста не. 

И као што су тру ба ду ри, пу ту ју ћи од ме ста од ме ста, 
зна ли где да пре ки ну при чу ко ју ће на ста ви ти на дру гом 
тр гу, пред дру гом пу бли ком, и бер бе рин Мајк ве што би ра 
ме сто за стан ку. – Шта је да ље би ло? – пи там га а он, све чан 
по пут глум ца на сце ни, од го ва ра ка ко та да ни је ка зао ни-
шта. Са мо је узео са пун, на ква сио га мла ком во дом, раз му-
тио чет ки цом а ка да је краљ сео, ста вио плат но пре ко ње га 
и по чео да бри је. – Ли це је ли це, сва ко је исто, ма кар и кра-
љев ско. А бри тва је бри тва. Нај ва жни је је да се са пун ва ља-
но раз му ти и од сто ји на ли цу пре пр вих по те за бри твом. 

Мајк је по сле бри јао ам ба са до ре и но ви на ре ко ји су до-
ла зи ли у Беј рут то ком ви ше го ди шњег ра та. Ка же да је бри-
јао и Са ми ра Ка си ра, ко ји је на не ко ли ко сто ти на стра ни ца 
ис пи сао хро ни ку Беј ру та а по том стра дао од бом бе, исте 
го ди не ка да и пре ми јер Ра фик Ха ри ри, чи ју сли ку бер бе-
рин Мајк др жи у рад њи. Феј са ло ви ко њи ју ри ли су на ред-
ног да на, на ста вио је при чу, од не ли не ко ли ко тро фе ја а 
бер бе рин је до био ве ли ку на пој ни цу и ви део-ка се ту фил ма 
са Ју лом Бри не ром. По ну ђен му је и по сао, да пре ђе у Ри јад 
и ра ди као бер бе рин на дво ру, али се за хва лио на ве ли ко-
ду шној по ну ди и ка зао ка ко не мо же на пу сти ти Беј рут. Се-
дам де сет и пе те го ди не об и сти ни ле су се кра ље ве слут ње, 

на стра дао је у атен та ту у Ри ја ду. А убр зо у Ли ба ну по чео 
је дуг ис цр пљу ју ћи рат, чи ја су се зби ва ња пре ла ма ла кроз 
бер бер ни цу као мр ље на лак мус хар ти ји. 

Бер бе рин Мајк при ча ми о хо те лу „Хо ли деј Ин“, чи је 
си во зда ње са ру па ма од гра на та ис кр за но ге ле ри ма сто ји 
и са да та кво јер ње гов вла сник, ку вај тски емир, од би ја да 
га про да или об но ви. До не дав но је згра ди ста јао и ло го, да 
би нај зад ова ло ша ре кла ма би ла укло ње на. Хо тел ко јем је 
суд би на би ла да по ста не сим бол гра ђан ског ра та и чи ја је 
сли ка уз нат пис „Беј рут“ би ла на свим ме ди ји ма, отво рен 
је 1974. го ди не, са све тиљ ка ма на ула зу пре ма мер мер ним 
сте пе ни ца ма. На по след њем спра ту био је бар, пре сти жно 
ме сто оку пља ња беј рут ске ели те и за лив ске би знис ари-
сто кра ти је. На ме сту где су се не ка да пи ли кок те ли и ода-
кле се Беј рут ви ди као на дла ну, из ни кле су кр жља ве гра не 
и бу се ни ко ро ва. По ка зу је ми ка ши чи цу са зна ком хо те-
ла, до нео ју је дав но бри тан ски но ви нар. – И у ра ту и ми-
ру бра да ра сте а бер бер ни ца ра ди, за то сам же лео да овај 
за нат пре у зму си но ви, али они се ба ве дру гим по сло ви ма 
– за о кру жу је при чу Мајк док из ла зим из ње го ве рад ње а 
Бли со ва ули ца, ку да је не ка да про ла зио трам вај, ми ри ше 
на ме ди те ран ско ју тро. 

Гра ђа ни Беј ру та ипак рет ко спо ми њу рат. Не ки ка жу да 
је раз лог то ме на ме ра да се из бри ше се ћа ње на рат но вре-
ме, дру ги да је рат тра јао ду го и имао раз ли чит ин тен зи тет 
у по је ди ним де ло ви ма гра да и зе мље, без ја сног по чет ка и 
кра ја, али се жи вот ипак од ви јао сво јим то ком. Мо жда је 
узрок цр та ко ју све ви ше уви ђам код по зна ни ка и при ја-
те ља из Беј ру та – флег ма тич ност, те жња да се не уз бу ђу ју 
пред ве ли ким зби ва њи ма већ да се усме ре на сва ко днев не 
по сло ве, као и ве ро ва ње да је сва ка суд би на већ за пи са на.

– Ме ни је за пи са но да бу дем бер бе рин, нај бо љи пе вач 
ме ђу бер бе ри ма и нај бо љи бер бе рин ме ђу пе ва чи ма. А мо-
гао сам и ја гр ли ти Бар ба ру Стреј сенд, На ста си ју Кин ски, 
Џу ли Кри сти… – Фа рук ми ка же ка ко је пре не ко ли ко да на 
гле дао ин тер вју Ома ра Ша ри фа, при ка зу ју филм ске љу ба-
ви ве ли ког за вод ни ка а он го во ри ка ко не гле да ви ше те 
сце не јер га об у зме ме лан хо ли ја и жал за мла до шћу. Од 
фил ма и му зи ке, Фа рук пре ла зи на при чу о сво јим си но ви-
ма. Је дан је адво кат, дру ги вој ник, тре ћи се ба ви ра чу на ри-
ма. На да се да ће уско ро по ста ти де да, ра до др жи у ру ка ма 
мо ју ћер ку од че ти ри ме се ца, ро ђе ну у Беј ру ту, ша пу ће јој 
успа ван ку ко ју пе ва Феј руз, са мо је умет нуо ње но име у пе-
сму а она гле да сво јим мо дрим очи ма свет око се бе и бер-
бер ни цу, ко ја је ма ла про дав ни ца тај ни. 

Не где на се ве ру, Фа рук је ку пио од тр гов ца из Си ри-
је ду гу змиј ску ко жу, иако не зна ни сам за шта му тре ба 
ша ре ни змиј ски свлак. Сме ђе ни јан се си ја ју на све тлу ца вој 
кр љу шти. Ако се пре ђе нок том, кр за се и кру ни, тре ба је 
пре ма за ти по себ ном ма шћу или ла ком. Та кве су и при че 
из беј рут ских бер бер ни ца, ус пут не али пу не ни јан си, те 
оста ју у се ћа њу као сце не из фил ма, ди ја ло зи за о де ну ти у 
плашт при ја тељ ства. 

Овог ле та од ма рам се на пла ни ни Фе ра ји, где се Беј ру-
ћа ни скла ња ју од вре ли не гра да. Хлад на зе мља осве жа ва и 
од ма ра те ло. Ка да на ли цу мог си на ник не бра да, ја ћу му 
по ка за ти ка ко се ко ри сти бри јач као што је ме ни по ка зао 
мој отац. Мо жда ће се и он, јед ном кад све по ста не се ћа-
ње, кад не бу де ни Фа ру ка ни дру гих беј рут ских бер бе ра, 
вра ти ти у Беј рут и оти ћи на бри ја ње код мај сто ра, ко ји ће 
на сле ди ти ве шти ну за на та и дар при ча ња.
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ТУМАЧЕЊА

Сло бо дан Јан ко вић

ПО СТРА ТЕ шкОЈ ДУ БИ нИ

„Не сме се за бо ра ви ти да је суд би на 
Осман ског цар ства од ре ђе на на Бал ка ну.”

(Стра те гиј ска ду би на, стр. 298)

Про фе сор Ах мет Да ву то глу, тре нут ни пред сед ник вла де 
Тур ске, 2001. го ди не об ја вио је по ду жу књи гу Стра те

гиј ска ду би на ко ја је по сле три на ест го ди на (2014) пре ве де на 
на срп ски је зик и об ја вље на у из да њу Слу жбе ног гла сни ка. 
На из вор ном је зи ку, вр ло бр зо, књи га је по ста ла на ци о нал-
ни бест се лер од Ис тан бу ла и Је дре на до Анкарe и Ан та ки-
је. Сво је вре ме но је, на по чет ном ен ту зи ја зму, књи га Сло бе 
Ми ло ше ви ћа Го ди не рас пле та има ла до бру про ђу. Ме ђу тим, 
не у по ре ди во је то са књи гом Да ву то глуа, не са мо због ве-
ћег бро ја Ту ра ка од Ср ба. Да ву то глу о ва нај по зна ти ја књи га 
до са да је до жи ве ла 104 из да ња, а у при пре ми су 105. и 106, 
ба рем два из да ња од јед ном. По ред Ку ра на, али не и књи га 
Ор ха на Па му ка, у ку ћи при стој ног Тур чи на, сва је при ли ка, 
ва ља да сто ји и при ме рак Стра те шке ду би не. Не са мо у ку-
ћа ма, у пар тиј ским про сто ри ја ма, јав ним уста но ва ма, ма хом 
у при ват ним пред у зе ћи ма – јер су за вак та дво ји це дру га ра, 
Ер до га на и Да ву то глуа, јав на рас про да та – у шко ла ма, кан це-
ла ри ја ма ди рек то ра и ми ни ста ра, ви со ких јав них слу жбе ни-
ка... Не ка да је Де ди је ро ва би о гра фи ја со ци ја ли стич ког до жи-
вот ног пред сед ни ка би ла оба ве зни украс би бли о те ке ва ља-
ног гра ђа ни на и сва ке уста но ве у СФРЈ. Сто га је овај тур ски 
фе но мен ја сни ји ба рем ста ри јим чи та о ци ма овог освр та.

Као што ре ко смо, књи га има ре кор дан број из да ња, а 
ти ра жи су да ле ко ве ћи од јад них 300-500, ко ли ко се нај че-
шће штам па у Ср би ји. Али, ако се књи га ку пу је, не зна чи 
и да се то ли ко чи та. Или се и чи та, са мо што се он да по-
ста вља пи та ње ка ко се раз у ме. Има сце на у ста рој се ри ји 
Љу бав на се о ски на чин, ка да га зда Цвет ко, глав ни су пар-
ник стри ца Гво зде на (Чка ље), пред спа ва ње отва ра књи гу 
са на сло вом Ви ша ма те ма ти ка. Га зда Цвет ко је то мо гао 
да чи та, али да раз у ме? За илу стра ци ју мо же се узе ти би-
ло ко ји део из уво да књи ге, као нпр: „Уко ли ко не по сто ји 
оспо со бље ни људ ски фак тор ши ро ких ви ди ка ко ји ће би-
ти у ста њу да на ди на мич ки на чин про ту ма чи све фак то-
ре ко ји чи не јед ну стра те гиј ску моћ и до ве де их у склад с 
про ме њи вом ме ђу на род ном кон јук ту ром, ко ји ће мо ћи да 
оства ри ко ор ди на ци ју из ме ђу раз ли чи тих фак то ра мо ћи 
и раз ви је сте пе но ва не стра те ги је мо ћи, не мо гу ће је да се 
из ових по тен ци ја ла раз ви је ки не тич ка енер ги ја.“ Та кав је 
увод, али ко пре жи ви или пре ско чи пр вих пе де се так стра-
ни ца, упо зна ће се са окви ри ма у ко ји ма Ах мет Да ву то глу, 
али и све зна чај ни ји део тур ске ели те, про ми шља о тур ској 
исто ри ји и њи хо вом са гле да ва њу уло ге Бал ка на и Бал ка на-
ца у про шло сти и бу дућ но сти.

Ко је Да ву то глу?
У пи та њу је на да ре ни из да нак Ана до ли је, про фе сор ме-

ђу на род них од но са, ди пло ма та и др жав ник, иде о лог, та да 
тек ус по ста вља не, уме ре не, исла ми стич ке Пар ти је прав де 
и раз во ја (АКП) и при ја тељ по зна тог исла ми стич ког ли де-
ра сред ње ге не ра ци је Та ји па Ер до га на. Ра дио је као ди пло-
ма та, а за тим и као про фе сор у Тур ској и на исла ми стич-
ком уни вер зи те ту у Ма ле зи ји. Био је Ер до га нов са вет ник 
за спољ ну по ли ти ку, а по том и ми ни стар спољ них по сло ва 
(2009-2014). По на род ној:

„Што гођ Ту ре пја но го во ри ло,
  То три је зно бе ше учи ни ло“
Од 2014. го ди не је пред сед ник вла де, ко ја про ла зи кроз 

про ду же ни тех нич ки ман дат, на кон из бо ра ко ји су пр ву 
пут од 2002. до не ли ре зул тат ко ји оне мо гу ћа ва исла ми-
стич кој АКП да са мо стал но фор ми ра вла ду. 

Ду бин ски са др жај
Књи га, обим не са др жи не, у срп ском из да њу има 500 

стра ни ца тек ста и 25 стра на ин дек са пој мо ва. За ни мљи-
во сти су ту за чи та о це ши ром све та, а по себ но за Тур-
ке, ко ји ма је и на ме ње на. Ин те ре сант на је и ко ри сна и за 
оне ко ји мо гу да осе те по сле ди це но ве, рит мич не, ка ко 
во ли да ука же њен аутор, по ли ти ке. Јер, Да ву то глу раз-
у ме да „Исто риј ски фак то ри... при мо ра ва ју Тур ску да 
из гра ди од бра ну пре ко до ма ша ја кон јунк тур ног ути ца-
ја ак ту ел них ме ђу на род них гра ни ца. Од бра ну Тур ске, 
ко ја је на ста ла на исто риј ском и ге о по ли тич ком те ме љу 
Осман ског цар ства и пре у зе ла ње го во на сле ђе, не мо гу ће 
је раз ма тра ти и пла ни ра ти са мо у окви ру ње них гра ни-
ца” (стр. 63).

Зна чај овог де ла ни је са мо у то ме што га ми ли о ни Ту-
ра ка има ју и по не што из ње га чи та ју ни ти је са мо у то ме 
што оно од сли ка ва је дан кон ти ну и тет ми сли о са гле да ва-
њу про шло сти, са да шњо сти и бу дућ но сти — нео о сман ски 
по глед о ко ме пи ше про фе сор Дар ко Та на ско вић. Нај ве ћи 
зна чај ле жи у чи ње ни ци да је ова књи га упут ство за упо-
тре бу др жав ним, али и при ват ним струк ту ра ма и тур ском 
дру штву у це ли ни ка ко да се кон крет но ре фор ми ше, од 
шко ле и фа кул те та пре ко не вла ди ног сек то ра до вла де, 
вој не ин ду стри је и ми ни стар ства од бра не. Про ме не су за-
ми шље не са ци љем по врат ка на на ше про сто ре, ‘ин тер вен-
ци ја ма’ у кри зним под руч ји ма, тј. ‘од бра ном Тур ске из ван 
ње них гра ни ца’. Да чи та о ци не би има ли ни ка кву не до у ми-
цу, тур ски су сва ка џа ми ја, ми на рет, осман ска и ислам ска 
за о став шти на (на при мер, стр. 75) на Бал ка ну. Ка да бра ни 
ми на ре те и џа ми је, Тур ска бра ни се бе у Да ву то глу о-
вом схва та њу.
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 Књи га је по де ље на на три ве ли ка де ла од ко јих се 
сва ки са сто ји од не ко ли ко по гла вља, ни за гла ва и ма-

њих це ли на. Ко мен та ри и це ли не по све ће не Бал ка ну, Бли-
ском ис то ку и Кав ка зу на ла зе се у свим де ло ви ма. По сле 
уво да, пр ви део се ба ви пој мов ним и исто риј ским окви-
ром. Ов де су ком пли ко ва на фор му ла мо ћи као и низ де-
фи ни ци ја „ви ше ма те ма ти ке” (стра те гиј ско пла ни ра ње, 
по тен ци јал не да то сти, стра те гиј ски мен та ли тет и низ дру-
гих). Дру ги део под на зи вом „Те о риј ски оквир: по ступ на 
стра те ги ја и по ли ти ке сфе ра” да је те о риј ско оправ да ње Да-
ву то глу о ве ми сли. Тре ћа це ли на „Под руч ја при ме не: стра-
те гиј ска сред ства и ре ги о нал не по ли ти ке” је и нај о бим ни ја 
и чи ни ви ше од по ло ви не књи ге.

Оно што је кључ но у ауто ро вој ми сли је сте док три на ко-
ја по чи ва на са гле да ва њу спољ не по ли ти ке и у ње ној функ-
ци ји уну тра шње ор га ни за ци је др жа ве и дру штва, у скла ду 
са ста бил ним и (про мен љи вим) по тен ци јал ним да то сти ма. 
Ста бил ни по да ци су исто ри ја, ге о граф ски по ло жај, де мо-
граф ске осо бе но сти и кул ту ра (исто риј ска и ге о граф ска ду-
би на, ста нов ни штво и ислам ско-осман ско на сле ђе). По тен-
ци јал не да то сти или ва ри ја бле ста ње су од брам бе не ин ду-
стри је, еко ном ског и тех но ло шког раз во ја. Ме ђу од нос ових 
еле ме на та, уз од го ва ра ју ћу по ли тич ку во љу и стра те гиј ско 
пла ни ра ње, пре ма ауто ру, да ју оп ти мал ни на чин за по сти-
за ње ци ље ва ко ји ма (тре ба да) те жи Тур ска.

Да ву то глу се об ра чу на ва са се ку ла ри стич ком и ко смо-
по лит ском вр ху шком, на зи ва ју ћи је ели том без иден ти те-
та (стр. 56). Он да је ја сан пу то каз за ја ча ње уни вер зи те та, 
ис тра жи вач ких ин сти ту та — јав них и не вла ди них — за тим 
ми ни стар ства спољ них по сло ва и свих ак те ра укљу че них у 
спољ но по ли тич ки на ступ на след ни це Осман ског цар ства. 
Овај ре цепт је по што ван по чев од 2002. го ди не. Ре зул тат су 
ве ћа ула га ња у по сто је ће уни вер зи те те и отва ра ње но вих, 
при ват них, ни ца ње ис тра жи вач ких цен та ра и са рад њу са 
ве ли ким тур ским при ват ним кор по ра ци ја ма ко је су се обо-
га ти ле и за хва љу ју ћи по ли ти ци агре сив не при ва ти за ци је 
ка кву је спро ве ла АКП. У Тур ској је рас про да то го то во све, 
а по след њи ве ли ки си стем – елек трич на мре жа – је рас про-
дат (2012) по сле че га се кре ну ло у раз ма тра ње про да је је зе ра 
и за по че ла про да ја зе мљи шта и стран ци ма. Да ву то глу је на 
га ла при је му у ор га ни за ци ји бан ке Голд ман Сакс, 22. но вем-
бра 2011. у Лон до ну, пред по тен ци јал ним ин ве сти то ри ма у 
Тур ску, одр жао го вор о ци ље ви ма Тур ске по ли ти ке до 2023. 
го ди не. Из ме ђу оста лог, он на во ди да Тур ска на ме ра ва да по-
ста не де се та еко но ми ја све та.1 Те го ди не Тур ска је за у зи ма ла 
се дам на е сто ме сто на све ту по ве ли чи ни бру то дру штве ног 
про из во да.2 У ме ђу вре ме ну, по сле ди ца ова ко не се лек тив не 
при ва ти за ци је је сте и пад Тур ске на осам на е сто ме сто ли сте 
свет ских еко но ми ја3, да кле стра те шки циљ је да љи не го што 
је био пре че ти ри го ди не, а ти ме, по Да ву то глу о вој фор му-
ли, опа да и моћ Тур ске у ме ђу на род ним од но си ма.

Из ње го ве оп ти ке Тур ци, и му сли ман ски на ро ди уоп ште, 
ни су осва ја ли те ри то ри је и дру ге на ро де. Они су оства ри ва-
ли по ли тич ку до ми на ци ју, ши ри ли се, пра ви ли за јед ни цу са 
дру гим на ро ди ма... Ве ли ки и су ро ви мон гол ски осва јач Та-
мер лан или Ти мур лен ка је, у овој ви зу ри, ‘ус по ста вио по ли-
тич ку до ми на ци ју’. Ка сни је се ‘про фи ли шу под руч ја до ми-
на ци је’ Бал кан –Ана до ли ја (Осман ли је), Иран (Са фа ви ди), 
Сред ња Ази ја (Уз бе ци), Ин ди ја (Мо гу ли). Шта ви ше, „(И)
нте рак ци ја се де лач ких ци ви ли за ци ја... и ру ко во де ћег људ-
ског фак то ра.. до ве ла је до ства ра ња гра до ва...” (стр. 413). На 

стра ни 497. ука зу је се ка ко су се му сли ма ни ‘по кре та ли’ ка 
дру гим те ри то ри ја ма ра ди за јед нич ког жи во та са та мо шњим 
на ро ди ма! Та ко мон гол ско осва ја ње Ин ди је (Мо гул ска др-
жа ва) пре ма Да ву то глуу тре ба раз у ме ти на сле де ћи на чин: 
„му сли ман ске тур ске (а ни су би ле Тур ске, С. Ј.) за јед ни це ко-
је су се из Сред ње и За пад не Ази је по кре ну ле ка Ин ди ји, за 
раз ли ку од ен гле ског ко ло ни ја ли зма, ство ри ле су по ли тич ки 
ауто ри тет с ци љем да се на ста не у тим обла сти ма и да де ле 
исти про стор са се де лач ким за јед ни ца ма.” Ко не зна ни шта 
из исто ри је, по ми слио би ка ко су Ара пи, Тур ци и Мон го ли 
ван ре дан при мер ху ма них се лид би из у зет но ум них на ро да 
ко је дру ги од мах при хва та ју да њи ма упра вља ју, ка ко би још 
бо ље жи ве ли. Јед ном му се ома кло да на ве де ка ко су Сел џу ци 
осво ји ли Ана до ли ју (стр. 141), мо жда је па жња по пу сти ла.

Ка ко су Ен гле зи, Фран цу зи, а ка сни је у ма њој ме ри и Нем-
ци, ко ло ни за то ри, он да су то по Да ву то глуу и Ру си. Ме ђу тим, 
Тур ци тј. Осман ли је то ни ка ко ни су би ли. У та квом са гле да-
ва њу исто ри је Осман ли је, ко је су ваљ да са рад њом пре у зе ле, 
на до бро вољ ној ба зи, власт над број ним на ро ди ма и те ри то-
ри ја ма, би ле су бор ци про тив ко ло ни за ци је (стр. 413). Мно го 
је при ме ра за то у књи зи. Због из у зет но не га тив ног сен ти мен-
та Ара па спрам Ту ра ка, аутор на по ми ње да тре ба да се схва-
ти „да Осман лиј ска хе ге мо ни ја ни је би ла ко ло ни ја ли стич ка 
струк ту ра ко ја је спре ча ва ла раз вој арап ског све та, не го штит 
про тив за пад ног ко ло ни ја ли зма...” (стр. 370). Осман ско на-
сле ђе у ком би на ци ји са исла мом је по ауто ру dif e ren tia spe ci
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fi ca Тур ске спрам оста лих ве ли ких на ро да (стр. 95-96). Ипак, 
ма да кон стант но го во ри о Осман ској Тур ској, тј. Осман ском 
цар ству, ко је ће де фи ни са ти као и нај ду го веч ни ју др жа ву 
на све ту (стр. 58), и по себ но као по зи ти ван при мер во ђе ња 
спољ не по ли ти ке на во ди на гла ше но исла ми стич ког сул та на 
Аб дул ха ми да II, Да ву то глу се бе не де фи ни ше као нео о сма-
ни сту. Ка сни је, ка да бу де на вла сти, и он и Ер до ган на ста ви-
ће да по ри чу ка ко су нео о сма ни сти. Сва ка ко, на ста ви ће све 
ви ше да при ча ју о ве ли чи ни и сја ју Осман ли ја, ре но ви ра ти 
осман ске па ла те за слу жбе ну упо тре бу, уве сти по ча сну стра-
жу у ко сти ми ма тур ских др жа ва кроз исто ри ју и сл. Да ву то-
глу чак де фи ни ше Тур гу та Оза ла као нео о сма ни сту и на во ди 
де фи ни ци ју тог пој ма. Пре ма ње му, нео о сма ни зам се од но си 
пре вас ход но на при ла го ђа ва ње др жа ве но во на ста лом ме ђу-
на род ном по рет ку и ре де фи ни са ње по ли тич ког иден ти те та и 
кул ту ре ка ко би се осу је тио и кон тро ли сао раст на ци о на ли-
зма (стр. 100). Он Оза ла по ре ди са тан зи мат ским пе ри о дом 
(до но ше ње уста ва у Осман ском цар ству) ко ји је прет хо дио 
про гла ше њу ха ли фа та и ње му, оми ље ном исла ми сти – сул-
та ну Аб дул ха ми ду II (1876-1909). Сам Да ву то глу на во ди да је 
нпр. на ци о на ли зам на Бли ском ис то ку, нај ве ћа опа сност по 
Тур ску (стр. 376). Но, до след ност и не при стра сност ни су од-
лич ја про ми шља ња тур ског ауто ра.

Во де ћи срп ски исла мо лог Дар ко Та на ско вић де фи ни ше 
нео о сма ни зам као „иде о ло шки амал гам исла ми зма, тур
ки зма и осман ског им пе ри ја ли зма”4. Ме ђу тим, и Да ву глу о-

ва и Та на ско ви ће ва де фи ни ци ја упра во опи су ју по ли ти ку 
за ко ју се за ла же и спро во ди је Ах мет Да ву то глу. Та на ско-
вић је у оба из да ња књи ге Нео о сма ни зам на срп ском је зи ку 
то илу стро вао и број ним при ме ри ма из по ли тич ке прак се 
тур ског ли де ра Ре џе па Та ји па Ер до га на5.

Стал но ин си сти ра ње на осман ском на сле ђу и ислам-
ској при пад но сти и кул ту ри, од по чет ка до кра ја књи ге, 
об ја шња ва ве ли ку па жњу ко ја је по све ће на Бли ском ис то-
ку. Це ло куп на по ли ти ка у овом ма кро ре ги о ну, ко ји за хва та 
за пад ну Ази ју и се вер Афри ке (курд ско пи та ње, ми ров ни 
про цес, суд би на Па ле сти не и по себ но По ја са Га зе, од но си 
са Ира ном, са Си ри јом по себ но и са Ара пи ма уоп ште но), 
зах те ва ла је до ста про сто ра. Али, де фи ни ци ју зна ча ја азиј-
ске по ли ти ке (бли ско и сточ не) мо же мо на ћи на по след њим 
стра ни ца ма тек ста. Ту аутор пи ше о по тре би пре тва ра ња 
тур ског по ло жа ја у пред ност ко ја по ве ћа ва ње ну „ре ги о-
нал ну и гло бал ну уло гу”: „за сел џуч ко-осман ску исто ри-
ју, ко ја је на пре до ва ла у прав цу ис ток-за пад, од нос из ме ђу 
Ази је и Евро пе је сте по пут од но са лу ка и стре ле. Ко ли ко се 
лук уна зад за тег не, то ли ко бр зо стре ла иде на пред. Из тих 
раз ло га је Сел џуч ка др жа ва, ко ја је утвр ди ла сво ју до ми на-
ци ју у Ира ну, у Ана до ли ји на пре до ва ла бр зи ном стре ле; а 
на пре до ва ње Осман ли ја, ко ји су, осно вав ши ана до лиј ску 
за јед ни цу, за те гли азиј ски лук, до би ло је убр за ње пре ма 
Евро пи ко је ни је мо гло да се спре чи... У оба слу ча ја Ру
ме ли ја је сма тра на но вим цен тром на пре до ва ња у прав цу 
Евро пе или За па да. За сел џу ке, Ру ме ли ја је да на шња Ана-
до ли ја... а за Осман ли је – Бал кан.” (стр.498). Да кле, стре ла 
је упе ре на на Бал кан.

Ру ме ли ја – Бал кан
Ово шти во тре ба да чи та ју и на ро ди на Кав ка зу, Ру си 

због Кри ма и опет Кав ка за, Ара пи, Иран ци, Кур ди, Коп ти 
и оста ли ши ром Бли ског ис то ка а на ро чи то ми на Бал ка ну. 

За што би опет Бал кан био из у зет но ва жан по ред то ли-
ког Бли ског ис то ка? Па сто га што сви ко ји Да ву то глу ве ру-
ју, ко ји га слу ша ју, а по кат кад и чи та ју, мо гу да от кри ју да 
је Бал кан „цен трал но Осман ско под руч је (He ar tland)” (стр. 
47), док је цен трал но под руч је са вре ме не, спу та не Тур ске 
– Ана до ли ја. Ка да Тур ска ин тер ве ни ше у од бра ни сво јих 
гра ни ца (!?) она то чи ни и по „оси Дра ва-Са ва” и оси „Мо-
ра ва-Вар дар” (стр. 63). Ни је Да ву то глу уса мљен у ово ме. 
Ко ре ни та квог ми шље ња су да ле ко ду бљи. Мно ги Тур ци, 
би ли они но ми нал но исла ми сти-осма ни сти, на ци о на-
ли сти или ре пу бли кан ци-се ку ла ри сти, ми сле и уче да је 
„Бал кан све вре ме био при о ри тет Осман ли ја те да је и Тур-
ска бал кан ска др жа ва. Џен гиз Чан дар, сво је вре ме но спољ-
но по ли тич ки са вет ник Тур гу та Оза ла, стал но за гле дан у 
Евро пу, ка же: „Бал кан од Тур ске по но во ства ра европ ску 
и свет ску си лу баш као у вре ме ка да су Осман ли је по ста ја-
ле свет ска си ла ши ре ћи се у Ру ме ли ју… За то Тур ска мо ра 
да по ста не бал кан ска си ла на пу ту у два де сет пр ви век… 
Ана до ли ја је ре ги он ко ји гу ши тур ски дух. Бал кан уво ди 
Тур ску у свет ске ди мен зи је (пре вео С. Ј.).”6

При то ме ва ља се се ти ти да аутор ни је тек пу сти ма-
штар, не го ли др жав ник тур ски, про фе сор ко ји је по стао 
ми ни стар спољ них по сло ва и по том пред сед ник вла де. За-
то ва ља чи та ти јер кад кре ну књи ге:

„Че сте књи ге иду за књи га ма:
Од ко га ли, ко ме ли до ла зе?
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Од Ме ме да, од ца ра тур ско га,
А до ла зе до Ста ла ћа гра да...”

Сва ка ко, Тур ска, као ма њим де лом бал кан ска др жа ва 
(ге о граф ска ду би на по Да ву то глуу), од ја ча ња нео о сма ни-
зма, од но сно ди на ми зо ва ња спољ не по ли ти ке те зе мље у 
скла ду са ње ним осман ским на сле ђем (исто риј ска ду би на 
по Да ву то глуу), на сто ји да ус по ста ви ути цај на по лу о стр-
ву.7 У то ме се, од 2002. го ди не на ро чи то, али по гре шно, 
осла ња на осман лиј ско на сле ђе и ка да су у пи та њу од но си 
са Ал ба ни јом и му сли ман ским де лом БиХ, где то мо же би-
ти по зи тив но али и у од но си ма са Ср би јом, БЈР Ма ке до ни-
јом, Ре пу бли ком Срп ском и Бу гар ском, у ко ји ма то на сле ђе 
иза зи ва од бој ност.8

Ср би, Гр ци и Бу га ри, у ста ри јој тра ди ци ји тур ске ана-
ли зе соп стве ног окру же ња као за ве ре нич ког, на вод но те же 
ства ра њу за јед нич ког бло ка (срп ско-грч ки блок, стр. 229). 
По сто ји и мо гућ ност ства ра ња бу гар ско-грч ког бло ка ко ји 
би осу је тио иде ал не са ве знич ке од но се Тур ске са Бо сном и 
Ал ба ни јом (стр. 151).

Ср би, Ма ке дон ци и оста ли пер ма нент но угро жа ва-
ју му сли ма не. По себ но се ис ти чу Ср би и њи хо ва ве ли ко-
срп ска иде ја ко ју је про мо ви сао Сло бо дан Ми ло ше вић. Та 
иде ја је под ра зу ме ва ла ства ра ње „ет нич ки и вер ски мо но-
лит не струк ту ре“ са из ла ском на Ја дран. Ба рем та ко твр ди 
Да ву то глу (стр. 287), а ње му је ве ро ва ти. Ср би су вр ши ли 
ет нич ка чи шће ња, то јест из вр ши ли су по кољ ко сов ских 
Ал ба на ца (стр. 298) и ис про во ци ра ли јад ни НА ТО да ин-
тер ве ни ше (287-289). Ни је бит но што у ис тој књи зи аутор 
на во ди да је на Бал ка ну НА ТО про на шао сво ју но ву свр-
ху (у тзв. „ху ма ни тар ним ин тер вен ци ја ма”, пр ви пут из и-
шав ши из ван те ри то ри је зе ма ља чла ни ца), и при ме тио да 
се Не мач ка на Бал ка ну, у ју жној срп ској по кра ји ни, пр ви 
пут од Дру гог свет ског ра та, по ја вљу је у уло зи стра не вој-
не си ле. Тврд ња о срп ском по ко љу и ет нич ком чи шће њу 
ко сов ских Ар ба на са, као раз ло гу за ин тер вен ци ју, сто ји у 
истим ко ри ца ма и са ра зло жни јом ана ли зом, у ко јој аутор 
агре си ју НА ТО на Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју ту ма чи 
од лу ком Али јан се да пре у зме ути цај на про сто ру од Пољ-
ске до Ја дран ског мо ра. „Овом опе ра ци јом тре ба ло је спу-
сти ти на од ре ђе ни ни во вој ну сна гу Ср би је, ко ја је по се до-
ва ла нај о збиљ ни ју вој ну моћ на тој ли ни ји... Упра во је ово 
глав ни раз лог опе ра ци је, а на ро чи то ње ног усме ре ња ка 
си сте му ва зду шне од бра не... ко ји би мо гао пред ста вља ти 
прет њу од вра ћа ју ћој и ути цај ној мо ћи НА ТО-а.“9

Ваљ да је ја сно да је „срп ска стра на, кри вац за ет нич ко 
чи шће ње у пе ри о ду од апри ла 1992.” (стр. 283). Што је нај-
го ре, на во ди аутор, ови зло чин ци су при зна ти као „бо сан-
ски Ср би”! Тре ба ло је да се обра те Тур ци ма за пра ви на зив 
— ра ја, не вер ни ци, ка у ри, шта ли?

Исла ми зам на ста је као од го вор на дво стру ке стан дар де 
За па да (у од но су на шта дво стру ке, Да ву то глу не на во ди) 
и због „срп ског ма са кра над му сли ма ни ма у Го ра жду“ (стр. 
102). Ли це мер ни За пад ња ци су 1990-их кре ну ли у но ву ко-
ло ни за ци ју, ко ја је до ве ла до шо ка у Бо сни. Као од го вор на 
све то ја вља „се свест о ис тој суд би ни и иден ти те ту“ (стр. 
102). Ни је ја сно са мо ка кви су то дво стру ки стан дар ди? 
Ваљ да они по ко ји ма За пад омо гу ћа ва при зна ва ње бо сан-
ских Ср ба? НА ТО бом бар до ва ње Ср ба 1995. у Хр ват ској и 
у Ре пу бли ци Срп ској и ко нач но агре си ја на Ср би ју и Цр ну 
Го ру 1999. су у не кој пер верз ној ло ги ци дво стру ки стан-

дард про тив бал кан ских (и кав ка ских) му сли ма на ко ји се 
су прот ста вља ју За па ду. У но вој бор би про тив ко ло ни ја-
ли зма на ста ју „ле ген де о (Џо ха ру, С. Ј.) Ду да је ву и Али ји 
(Изет бе го ви ћу, С. Ј.)“ (стр. 102). Та ко је „(П)очео да се фор-
ми ра иден ти тет до сто јан стве ног от по ра За па ду ко ји је ис-
кљу чи вао Ис ток.“

Ка ко је Бал кан ’цен трал но Осман ско под руч је’ Да ву-
то глу пре по ру чу је на гла ше ну еко ном ску са рад њу са Ру му-
ни јом, Хр ват ском, Ма ђар ском и Сло ве ни јом као зе мља ма 
на спољ ној гра ни ци (стр. 296), док за Бал кан на пу но ме-
ста са ве ту је са ве зни штво и осла ња ње на осман ску за о-
став шти ну – му сли ман ске на ро де и гру пе, на „при род не 
са ве зни ке“ (стр. 75) Бо шња ке и по себ но на Ал ба ни ју (и 
Ал бан це) (на при мер стр. 135, 293–295). Ова ква по ли ти ка 
је при род на јер „(О)д вре ме на ус по ста вља ња до ми на ци је 
Осман ског цар ства на Бал ка ну, па све до да на шњег да на, 
тра ди ци о нал на осман ско-тур ска по ли ти ка ... има два глав-
на ослон ца – Бо шња ке и Ал бан це.“ (стр. 293).

Му сли ман ски те ри то ри јал ни кон ти ну и тет, тј. ка ко Да-
ву то глу на во ди, осе, стал но су угро же не (294). Од нос са 
Ср би јом се за сни ва на ва жно сти Ко со ва (и Ме то хи је), ко је 
је сре ди ште Бал ка на. У од но си ма Ал ба ни је, Ма ке до ни је и 
Ср би је, при о ри тет Тур ске по ли ти ке је сте „ја ча ње струк ту-
ре Ал ба ни је у сва ком по гле ду...“ (стр. 295).

Да кле, Тур ци би да се вра те у ср це Бал ка на и то у ве ли-
кој пом пи. Же ле ‘по вра так’ јер би да ‘са ра ђу ју’ са ло кал ним 
на ро ди ма, јер има ју исто риј ску од го вор ност и ге о граф ску 
ду би ну. На сто је да се вра те да би би ли си ла са гра ни цом 
на Ду на ву и Са ви, да на па са ју ко ње до Бо сне сре бре не и 
спре че за ве ре нич ке пра во слав це да осла бе њи хо ву осман-
ску за о став шти ну: Бо шња ке и Ар ба на се.

Ако би у јед ну ре че ни цу са же ли по ру ку Бал кан ци ма ко ју 
упу ђу је Ах мет Да ву то глу, тех нич ки пре ми јер Тур ске и иде-
о лог вла да ју ће пар ти је, он да би она мо гла да гла си: Тур ски 
лук се за пи ње ка Ира ку и Си ри ји, те ти ве су му му сли ман ске 
за јед ни це на по лу о стр ву, а врх стре ле упе рен је на Бал кан.

1 Spe ech en ti tled “Vi sion 2023: Tur key’s Fo re ign Po licy Ob jec ti ves” de li ve red by 
H.E. Ah met Da vu to ğ lu, Mi ni ster of Fo re ign Af a irs of the Re pu blic of Tur key at 
the Tur key In ve stor Con fe ren ce: The road to 2023 or ga ni zed by Gold man Sachs 
(Lon don, 22.11.2011), Ин тер нет, http://www.mfa.gov.tr/spe ech-en ti tled-_vi-
sion-2023_-tur key_s-fo re ign-po licy-ob jec ti ves__-de li ve red-by-h_e_-ah met-
da vu to glu_-mi ni ster-of-fo re ign-af.en.mfa, при ступ: 19/11/2012.
2 “Eco no mic Outlo ok of Tur key”, Mi ni stry of Fo re ign Af a irs, Ин тер нет, http://
www.mfa.gov.tr/pro spects-and-re cent-de ve lop ments-in-the-tur kish-eco nomy.
en.mfa, при ступ: 12/06/2015.
3“ Tur key Over vi ew”, World Bank, Ин тер нет, http://www.wor ldbank.org/en/
co un try/tur key/over vi ew, при ступ: 22/06/2015.
4 Дар ко Та на ско вић, Нео о сма ни зам: Док три на и спољ но по ли тич ка прак
са, II из да ње, Слу жбе ни Гла сник 2011, стр. 24.
5 Ви ди нпр. Дар ко Та на ско вић, Нео о сма ни зам: По вра так Тур ске на Бал
кан, Слу жбе ни гла сник I из да ње, Бе о град 2010, стр. 45.
6 Ma ria To do ro va, “Ima gi ning the Bal kans”, Ox ford Uni ver sity Press 2009, p. 50, 
пре ма: Сло бо дан Јан ко вић, , “Тур ска на Бли ском ис то ку”, (Tur kish Po licy in 
the Mid dle East) у Ми ша Ђур ко вић и Алек сан дар Ра ко вић (ур.), Тур ска ре
ги о нал на си ла?, Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град 2013, стр. 137-158.
7 О исто риј ској и ге о граф ској ду би ни у ин тер пре та ци ји Ах ме та Да ву то-
глуа ви ди на ро чи то у уво ду и пр вом по гла вљу: Ах мет Да ву то глу, Стра
те гиј ска ду би на: ме ђу на род ни по ло жај Тур ске, Слу жбе ни гла сник Бе о град 
2014, стр. 523.
8 Ви ди о то ме ви ше у Дар ко Та на ско вић, Нео о сма ни зам: Док три на и спољ
но по ли тич ка прак са, II из да ње, Слу жбе ни Гла сник 2011, као и у збор ни ку 
ра до ва: Ми ша Ђур ко вић и Алек сан дар Ра ко вић (ур.), Тур ска ре ги о нал на 
си ла?, Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град 2013.
9 Ах мет Да ву то глу, Стра те гиј ска ду би на, op., cit, стр. 223.
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ПОЕЗИЈА

Јелена Радовановић

БАЛАДА О нОМАДУ

кАкО РАшЧЕРЕЧИТИ ПОЕЗИЈУ

Дођоше академици у блистав дан
кашљућући гладећи важно браде
да избрусе националну величину
да изонанишу му внутрину 
на важном симпозијуму
да осветле лик и дело блицевима интелекта.
Један је сасвим важно анализирао му култну песму
развлачио је стихове као да пере цревца из седам вода
тргао метафоре сецкао изнутрице
други кидао смисао курјачким очњацима
трећи му исецирао синтаксу
ражљебио ритмику
анално силовао семантику
сваку реч као парче меса ижвакао
и нису у глибу таштине чули 
како им песник мртав одавно
из гроба из рова виче
јебем ти поезију
и живот 
и рат 
и смрт
да ти јебем

БАЛАДА О нОМАДУ

Нисам туриста
говори ми он.
Ја сам путник.
Заљубљен сам доживотно 
у пустињу
Португал
ноге играчице танга у Ајресу
и све моје хотелске собе
су се у једној ноћи
стопиле у исту чауру самоће.

Не, нисам туриста.
Моја краљица је Историја
иако заборављам све више имена катедрала
заобилазим чипкасте дворце

и мемљиве катакомбе са краљевима у праху
уморан сам од смешних складишта
старих ствари у музејима
помпезних споменика
и пародија суштине прошлости
али видео сам зато историју света
скупљену у трен
кад сам сазнао у пустињи шта сања камила
слушао ноћу дрво маслине
загрлио брезу у Пољској
и видео Бога у лептиру над Игуасу водопадима.

Ја сам путник.
Планета ми се ноћу обрушава на груди
док је оптрчавам бежећи од сете
тек да бих сазнао да исто сунце
греје и Гранаду и Аушвиц
и да песак Сахаре и Баната
исто цури
у исти неповрат.

љУБАВ У ХЕРцЕГОВИнИ

У вражју матер драга.
Изиђимо из пакла града
склупчасмо већ силне године.
Ишчупај дедер ту шарку из срца
пусти је у драч 
закопај болове и отрове
пођимо у прапостојбину крви
стави камен под главу и бирај
у ком пољу ћемо да починемо
вољ ти Попово
Љубињско
Фатничко
Невесињско
Гатачко
Дабарско
не питај вала од чега ћемо живјет
у овом издашном кршу
од љубави и ваздуха док нам не досади
а онда 
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хватаћу ти рукама јегуље из понорница
и бацаћу ти их у крило
китићу те голу кадуљом
покрићу те ноћу собом и раштаном
падаће нам звијезде у ројевима
у кућу од камена
скупљаћемо их из оџака
низаћу ти зрикавце за огрлицу
држаћемо змију у ћошку поред огњишта
хранићемо је вареником за срећу
прострћу ти косу на сено од мађијских трава
љуштићу ти врућу кртолу из пепела
чуваћемо ватру дан и ноћ
мазаћу ти пупак маслом
даћу ти козје виме за доручак
и кукуруз из жара у листу духана
крунићемо проју и црни хљеб
огледаћеш се у чатрњи
праћеш косу кишницом
видећеш вјечност и зло у јамама
и сав ужас и раскош камена.
Не буди јуне довијека
пођи најзад 
уморна из пустиње града
и сунце ли му пољубим 
не окрени се ниједном
драга.

жЕнСкО ПИСМО

То је кад очекују да им уз црно вино
нежно мада може и страсно
пишете
са столова салвета 
из барокних бележница
из сређених живота
чипкастих писама
уредних дневника 
педантних рачунара
у узвишеном стихотворству духа
из живог блата сентимента

а ви им све време пишете 
из грудних депонија
из церебралног свињца
из караказана срца
умачете женско перо у вагиналну слуз
онанишете зверски све своје шупљине
из киселине у желуцу речи чупате
из жучне кесе вадите мастило
док несаница сврдла мозак као гладан црв
пишете по таваници
жваћете речи као кости
вадите реченице као цревне глисте
бљујете вербалну дијареју
из септичке јаме ума 
и свршавате једва песму
у ланчаном оргазму мозга
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ПРОЗА

Пре драг То до ро вић

ОСТР ВА, СнО ВИ, СА ТУР нА ЛИ ЈЕ

ОСТР ВО
Жи ви у мо јој бу дућ но сти осе ћај чу дан и мек о до ла ску 

не ком срет ном на остр во ди вље ле по те, пре пу но шкољ ки, 
вул ка на и пал ми, за ча ра но сме хом не у хват них бо жан ста ва 
што кру же ноћ ним ми сли ма, ис пу ње но зве ри њим пра хом, 
ко ра ци ма не ви дљи вих љу ди, жу бо ром та јан стве них во да 
и звец ка њем на ки та на гру ди ма де ви ца док игра ју љу бав не 
пле со ве, по зи ва ју ћи нас у там не ду би не џун гле.

ПЛЕ МЕ
У ср це џун гле уви рем ти хо. По зна тог ли све та, осе тих. 

Сме шим се и стре пим од ле по те та ме и шу ме. Тре пе ри ми 
те ло и да ма ри би ју. Јер но си ме моћ на си ла. Ко ре ни из мра-
ка из ви ру. Ту су мо ји тра го ви, искон ске жуд ње и по кре ти у 
кру гу цр ног ме са.

Га зим по зр не вљу ва тре, клик ћем и ур лам као звер, 
ра ду јем се игри и бо лу. Пре ви рем, кљу чам и пр скам, раз-
ли вам се по вре ме ну и не бу. За ри вам кан џе у гру ди не ког 
бли ског и ле пог. Ма жем се ње го вом кр вљу, ула зим у ње го-
ву ко жу и играм и играм по ру ме ном об зор ју у рит мо ви ма 
ло ва и смр ти.

Ве ли ки то те ми се це ре ка ју. Ово је њи хов час: вре ме от-
кро ве ња и кра ја рај ског чо ве ка.

ОБА ЛА ВАР ВА РА
Пла че мо го ли и глад ни, те то ви ра ни мор ском пе ном, 

на пла жи веч но сти. Пре би ра мо по шкољ ка ма со нор ним 
не би смо ли чу ли ша пат ки ше и љу ба ви. Са мо ехо пе сме 
не ви дљи вих си ре на и љу ти то ли це шум ског ду ха ко је оме-
ђа ва наш плес смр ти. Лов ци без пле на да уми ло сти ве бо-
жан ства.

Зе мља дрх ти у по ро ђај ном гр чу. За бо ра вље но пле ме 
од ла зи још ду бље, у зе ле не до ли не без по врат ка, у пе ћи не 
там ни је од но ћи, у утро бу још вла жну од пло да, ка ср цу пу-
ном ма гле и ча ро ли ја. И ту, под кр ва вом ки шом, кле чи на 
уз бур ка ним оба ла ма ска ме ње но и срет но.

ПРА СТА РИ САн
Са њам те, остр во од злат на ка ме на, сма раг дних шу ма, 

чуд них бе лих хра мо ва, пре див них пе ри во ја, се но ви тих бо-
ро вих але ја, тај но ви тих пре де ла. По че ло и крај свих мо јих 
сне ва ња, мо је све сти и под све сти, не во ља и бо ле сти. 

Знам да од те бе по чи њем, да из те бе по ста јем, да сам ти 
не кад га зио по гру ди ма и ла зио по пуп ку, да си ми ма ми ло 
смех на ве тру ју га, да си ме за во ди ло древ ним ба хант ки-
ња ма, му зи ком и пле со ви ма, ми ри си ма смо ле и та мја на и 
сла сти ма ле та. Али, не знам кад и не знам где.

Са њам те и са ња ћу те до кле тра јем. А по сле... Би ћу ту 
не где око тво јих во да, око тво јих лу ка, на тво јим ра ме ни-
ма, уз нет и осун чан сја јем не ба и зе мље, као пти ца бож ја, 
као ве се ла пти ца бож ја.

ВРТ СЕ ЋА ЊА
Док сам спа вао пти ца ми је уз ле те ла из но здр ве у свет 

но ћи.
Са њам да ле тим скло пље них кри ла из над мо дри не мо-

ра уз бур ка ног. Над ле ћем чип ка ни ка ме њар уда ље ног остр-
ва и угле дав ши зе ле ну мр љу об ру ша вам се. Лу ди ло бр зи не 
ме ома мљу је, ди во та по ни ра ња, бру ја ње ва зду ха. Мр ља се 
пре тва ра у врт огра ђен ка ме ним зи до ви ма, врт чу де сне ле-
по те, из гу бље ни врт мо га де тињ ства, та јан стве ни врт мо је 
ма ште.

Сле ћем на гра ну та ма ри са и по сма трам пти це, зве ри и 
љу де за јед но. Оста јем ту, оста вљам сво је те ло да тру не у 
по сте љи.

ПО ВРА ТАк
Се дим и сне вам о по врат ку на остр во сно ва, у ле вит ску 

хор ду без по ро да и на ри ца ња, у ма на сти ре Бо го чо ве ка, на 
сту бо ве Си мо но ве, у утро бу Ле ви ја та на, у пе ћи ну без сен-
ки, у избу ша ман ску, у ме две ђи ход, у уз дах вул ка на, у цр-
ни цвет за мет ка, у Злат но до ба, у зо ру чо ве чан ства, у ср це 
По ста ња, у та му нул тог да на, иза по сто ја ња, у не-ро ђе ње, 
у реч Бож ју. 

У тач ку. 

ЛА жнИ САн
Леб ди мо ти и ја над ли ва да ма Ср би је. Кли зи мо по пут 

по гле да, ти хо, мир но, да ле ко, др же ћи се за ру ке.
Ура ња мо у цр кве ну пор ту, ста је мо пред ол тар Го спод-

њи. Све ште ник у бе лом при хва та не мо на ше ми сли, др жи 
нас за ру ке и вен ча ва. 

Окре ће мо се срет ни и по сма тра мо Но ви свет, мо ра и 
оба ле, остр ва у да љи ни.

Зи до ви уз ми чу пред на ма, зи до ви мра ка и бо ла. На не-
бу зве зда. 

нЕ ГДЕ
Не где, на остр ву по ред Афри ке, на ве ли кој пи ја ци ро-

бо ва, про дат сам у бес це ње стра шном го спо да ру. Спа вао 
сам у свињ цу хра њен по ми ја ма, ни жи од нај ни жег, го ри од 
нај го рег, пр ља ви ји од нај пр ља ви јих.

Ипак, ни сам кло нуо ду хом. Мој ан ђео ме је по се-
ћи вао у сно ви ма. При чао ми је не бе ске при че, те шио 



58       КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.169–174

ме ан ђе о ским по јем, ви дао ми ра не и гу ке, хра нио ме 
ма ном, уз но сио у ви си не.

Кад су ме ба ци ли у аре ну зве ри ма ни јед на ни је хте ла да 
ме рас трг не. А ру ља је ур ла ла, као сва ка ру ља, жед на кр ви 
и уми ра ња. На кра ју ме је по се кла људ ска ру ка. Јер чо век је 
ме ри ло свих ства ри.

жЕ ЛА ТИн СкО цВЕ ЋЕ
Ше там шу мом злом, там но зе ле ном, пу ном отров них 

пе чу ра ка, гно ма и ви ле ња ка. Све је пре те ће ти хо, буј но. 
Ниг де пти ца, жи во ти ња, љу ди. За та ла са не па ди не пре кри-
ва ћи лим жу тих цве то ва, не пре гле дан, за во дљив. Пр ви пут 
ви дим та кве цве то ве. Ди вим им се. Са ги њем се да их по-
дроб ни је осмо трим. Ис под ла ти ца се кри је не ка про вид на 
ма са не пра вил них че тво ро у га них об ли ка, на лик тка њу ри-
бар ске мре же, са чи ње на од же ла ти на.

У тој ма си свет је окре нут на о пач ке, на глав це. Оти сак 
ци пе ле у гла ви, оста ци мо зга од до руч ка ди во ва, ужа гре ни 
по гле ди пе тељ ки, пе сма си ре на Хо ме ро вих, так то ви мра-
вљих мар ше ва, пре ле па бе дра ју на ки ња стри по ва. Све је 
по ме ша но у ча ро ли ју лет њег по по дне ва, у сви че ву сви ту 
без кра ја, у мо ју ма шту лу ду и не по кор ну.

МО ЧВА РА
Сти гли смо на оба лу мра ка из гре ба ни и мо кри, ма гло-

ви та ока и ср ца. Ко са ти је пу на сви та ца и тра ва, зу би пу ни 
ме се чи не. Ски даш се и ула зиш у мут не ба ру шти не. Кло кот 
во де них па у ко ва и шум ро го за.

Сле дим те, за гр ље ни то не мо и сме је мо се бо го ви ма.

СВО ђЕ ЊЕ љУ БА ВИ
Во ди ти љу бав са га ле бо ви ма, у ки шној ка пи, и он да 

скли зну ти низ образ ка ме не бо ги ње.

ДО БРО ВЕ ЧЕ, ЧО ВЕ ЧЕ
Жи вот је про ху јао не жно, без кри ка. Стран ци су оста-

ли стран ци. Све стра сти су спа ле са ол та ра. Кра ђе по ста-
до ше птич ји за вет. Уби це су од лу та ле у зо ру, а ми оста смо 
жељ ни сме ха, де це.

Ма ла ува ла пре ста да нас хра ни ми ром. Све по ста де 
љу бав ни зов. По кре те је за ро би ла при ро да. Ми ри си ста ре 
бо ро ве шу ме об љу би ше зи до ве и но здр ве. Сун це се не жно 
про мо ли ло и ње го ве злат не и пур пур не од сја је про гу та не-
зна на да љи на мо ра.

СЛУТ ЊЕ
Остр ва на Ју жним мо ри ма пу на су уз да ха. Кад кро чи те 

на уси ја не шкољ ке ви ше не зна те за пи ра ми де и хра мо ве, 
јер се на ђе те ли цем у ли це са бо жан ством шу ме. А кад за-
пли ва те тим во да ма ни ко вас ви ше не раз ли ку је ме ђу на-
бре клим сто ма ци ма ај ку ла и по ли па.

СИ РЕ нА
Тво је ма ло сто па ло по пут пла же окру же не џун глом. У 

те би шкољ ке пу не та ла са и ри бе с Ју га игра ју у та ми ко же. 
Траг ти се гу би на оба ла ма. Не где си у ду би на ма Оке а на, 
иза зи ваш зе мљо тре се, вул ка ни дрх те за то бом. По том из-
ро ниш на не ком но вом остр ву и зо веш ме.

Тво ја пе сма је од оних ко је прог на ју мир ду ше, пра ве од 
блуд ни ка пе сни ка, од стар ца мла ди ћа ко ји лу та све том у 
но ћи го њен жуд њом и бо лом.

Ка жу ми да си опет за ро ни ла под ле де не ко же Арк ти ка 
и да те је Бог мо ра за ро био у сво јим дво ра на ма. Ипак, твој 
глас сти же до вр ха све та за це љу ју ћи мо ју са мо ћу.

Све тлост тво га ср ца оба сја ће лед у по лар ној но ћи, док 
те бу дем тра жио ме ђу ме ду за ма и ор ка ма.

ЈЕ СЕ ЊЕ ВИ ЛЕ
Глас из за ви ча ја до пи ре, где ви ле су сви ле гне здо не-

жно сти. Мо је то пле го лу би це, та ко сте умил не и ле пр ша ве 
да вас ни ве тар не сти же у све тло сном зра ку с Ис то ка.

Не ма вас ов де да ме по љу би те, док спа вам на оса ми ти-
хој, ни ти ме пре не пе ро у но здр ви, кад ки ја њем смех ваш 
бу дим и освр ћем се упла шен.

Са мо траг сви та ца у ле ту и пуц ке та ње лет њих но ћи. Ни 
сан ни ја ва, већ бо лест и ча ма. Лу де ви зи је не ста лих би ћа. 

ТЕЧ нИ ДРА ГУљ
Упли вах у ла зур ну по мра чи ну, леб де ћи у мор ском кри-

ста лу. Све тлост у под зе мљу, са зве жђе ча ро ли ја, ка ме ни 
сво до ви зам ка мо дре ви ле. За мном оста ју тра го ви зве зде 
ре па ти це, аура астрал ног те ла ко је ле ви ти ра у ете ру вр лу-
да ју ћи ка дну по пут пул са ра.

Аква ри јум за љу де-ри бе ко ји ди шу мо згом. Ха лу ци на-
ци ја у ку по ли од му ран ског ста кла. То нем и то нем у сно ве 
вла жне, у пла вет ни ло чу де сног ока. Ти трам по пут ок то по-
да ко ји гра би жр тву. По мо дре лих удо ва ста пам се са во де-
ним све том. Не ста јем у ви ју га ма пе ћин ског кр во то ка за у-
век уси сан у утро бу Ле ви ја та на.

ХРАМ ПТИ цА
Ку по ла од кро шњи, зи до ви од ста ба ла, под од ма хо ви-

не, про зо ри од ли шћа, фре ске од све тло сти, хор ле те ћих 
по ја ца, љу бав на пе сма бо гу да на.

Нај ве ћи то је храм на све ту. Ва ви лон му ра ван ни је. Хи-
ља де је зи ка од зва ња ју њи ме, ста па ју се у са гла сје, да ри ва ју-
ћи сми сао све му по сто је ћем.

Кад ноћ пад не храм за тво ри сво је две ри. Хор утих не. 
Са мо зи до ви тре пе ре и сви ци се ро је на ол та ру.

РАЈ СкИ ВРТ
У рај ском вр ту се де но ви Адам и Ева. Спо зна ли су Тај-

ну. Згре ши ли су, до би ли си на, Ада мо во ко ле но. Бог их је 
при мио на траг у сво је вр то ве, ме ђу зве ри и цве то ве. Игра ју 
се са њи ма ма ли ла во ви и би ко ви. Де те ја ше ти гра, Ева се 
ку па са кро ко ди ли ма, Адам ле ти на ле ђи ма ор ла.

Бог их по сма тра са сво јих ви си на. Ка је се и ра ду је. Ле пи 
су, а смрт ни!
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ТУМАЧЕЊА

кнА УС ГОР: ПО ВРА ТАк МО ДЕР нИ СТИЧ кЕ  
„ВЕ ЛИ кЕ ПРИ ЧЕ“

У че му се огле да ве ли ки успех Кна ус го ро ве са ге (Карл 
Уве Кна ус гор, Мо ја бор ба, Bo o ka, Бе о град, 2015)? У пи та-
њу је ауто би о граф ско де ло ко је ипак не пред ста вља чи сту 
ауто би о гра фи ју, већ је дан до са да не ви ђен ли те рар ни за-
хват ко ји је мо жда, ако се сме мо усу ди ти то ре ћи, по ме рио 
гра ни це књи жев но сти успе ва ју ћи да на чи ни умет нич ко 
де ло од чи стих и не про ме ње них (?) ис ку ста ва из свог жи-
во та. У че му се огле да та (не)ви ђе ност?

Карл Уве Кна ус гор је Нор ве жа нин, отац че тво ро де це, 
ко ји во ди ре ла тив но уре дан жи вот, из најм љу је кан це ла-
ри ју у ко јој пи ше и има же ну ко ју во ли. Осо ви на ње го вог 
де ла је, пр вог то ма ауто би о гра фи је, нео би чан и про бле-
ма ти чан од нос са оцем ко ји на кра ју уми ре од ал ко хо ли-
зма. Кна ус гор вр ло чи ње нич но, без пси хо ло ги зи ра ња и 
из ра зи те ин тро спек тив но сти, у пр вом де лу пр вог то ма 
Мо је бор бе опи су је сво је адо ле сцент ске го ди не ко је пред-
ста вља ју, ре кло би се, ти пич но од ра ста ње де ча ка ко ји је 
усме рен ка дру же њу, ал ко хо лу и упо зна ва њу су прот ног 
по ла у јед ној мир ној зе мљи. У дру гом де лу опи су је ис ку-
ство су о ча ва ња са смр ћу свог оца. Ве ли ка ме диј ска па жња 
је по кло ње на де лу услед при ту жби јед ног де ла Кна ус го ро-
ве род би не на са др жај де ла и угро жа ва ње њи хо ве при ват-
но сти. Ипак, све ово не мо же би ти раз лог да Кна ус го ро-
во де ло, упр кос ве ли кој чи та но сти, бу де свр ста но у круг 
вр хун ске књи жев но сти. Исти на је да од нос са оцем чи ни 
са мо тки во ро ма на, али то ни је до вољ но за ори ги нал ност 
ко ја се при да је Кна ус го ру. Кна ус гор чак ни не ма ни то ли-
ко упе ча тљи ве про бле ме са оцем као што их је имао Чарлс 
Бу ков ски, До сто јев ски, Се лин или Франц Каф ка при ка зу-
ју ћи га, на тре нут ке, са ве ли ком осе тљи во шћу и нео бич-
ним раз у ме ва њем. 

Су де ћи на осно ву пр вог пре ве де ног то ма на срп ски је-
зик, од укуп но шест, ни је ве ро ват но да се вред ност Кна ус-
го ро вог пи са ња мо же тра жи ти у то ме што се усу дио да не-
ке со ци јал но по жељ не и при хва тљи ве обра сце по на ша ња 
пре кр ши  и то јав но об зна ни уз не ке по ро дич не тај не (нпр. 
по ме ну ти ал ко хо ли зам оца, чи ње ни цу да не кад про тре-
се сво је дру го де те и дру ге лич не де та ље) ко је са бла жња-
ва ју нор ве шко дру штво, али та ко ђе и иза зи ва ју ме диј ску 
па жњу што си гур но по го ду је про да ји ро ма на. На осно ву 
ме диј ских об ја ва, да се прет по ста ви ти да је ово мо жда из-
ра же ни је у са да још увек не пре ве де ним то мо ви ма на срп-
ски је зик, ме ђу тим, сам Кна ус гор ка же да је на кон при ти-
ска од стра не ро ђа ка, са др жај уз кон сул та ци је са адво ка ти-
ма ко ри го вао у ка сни јим то мо ви ма ка ко не би мо гао би ти 
ту жен, док је за прет ход не то мо ве до био до зво лу сво јих 

нај бли жих у же љи да их об ја ви чи ме ни је из бе гао и да љу 
осу ду да ље род би не. Ме диј ска пра ши на сва ка ко ни је до-
вољ на да се не ко про гла си сјај ним пи сцем, сва ка ко не тог 
фор ма та као Кна ус гор. Да кле, о че му је реч? Шта је то у 
овом де лу што нас оп чи ња ва да оста не мо ту, да са ве ли ком 
па жњом и зна ти же љом чи та мо опи се до га ђа ја чи шће ња 
јед не ку ће, у ко јој је умро Кна ус го ров отац, на кра ју ро ма-
на, на пре ко 100 стра ни ца? При че му мо тив за от кри ва њем 
„тај не“ овог ро ма на мо же би ти зна чај ни је ка да, у вре ме ну 
сум ње и спо ра дич не из и гра но сти, мо же мо по ста ви ти пи-
та ње ка ко да зна мо да Кна ус гор ни је об ја вио ових шест то-
мо ва план ски, ко ри сте ћи и на мер но кр ше ћи та бу, же ле ћи 
сла ву и успех, скло пив ши не ку вр сту фа у стов ског уго во ра 
са са мим со бом, же ле ћи ми ли о не про да тих књи га (па пу та 
шест), у че му је већ уве ли ко ус пео, јер је у Нор ве шкој про-
дао око 600.000 (у зе мљи од 5 ми ли о на ста нов ни ка.) Да ли 
је та ко Кна ус гор, као не ве ро ват но вешт при по ве дач, знао 
да ис ко ри сти то што мо же и омо гу ћи нам „ди рек тан пре-
нос“ у цео хо ри зонт соп стве ног ис ку ства у вре ме ну ка да 
је остао са мо овај до мен нај ду бље при ват но сти не до ку чив, 
а цео свет пер вер ти ра но за ин те ре со ван за при ват но ко-
је не ста је? И на зив Мо ја бор ба упу ћу је на не ку вр сту ма-
ни пу ла тив но сти и же ље да се иза зо ве ме диј ска пра ши на, 
алу ди ра ју ћи на Mein Kampf – ипак, Кна ус гор ис ти че да је 
на зив ко ин ци ден ци ја, али је он да под при ти ском јав но сти 
мо рао да про чи та Хи тле ро ву ауто би о гра фи ју ко ме по све-
ћу је ве ли ки део про сто ра у до са да код нас не пре ве де ном 
ше стом то му ауто би о гра фи је. Све ово мо же до при не ти и 
по спе ши ти про да ју књи га, али књи жев ни успех за ви си од 
не чег дру гог, а то је оно ис ку ство ка да не ко до ђе и ка же нам 
„мо раш про чи та ти ову књи гу“, а то је упра во слу чај са Кна-
ус го ром. За што је то та ко? 

Кна ус гор се бе као на ра то ра по ста вља из ме ђу оно га што 
је објек тив ни свет и са мо га се бе, удва ја ју ћи се, укљу чу ју ћи 
ту и соп стве на осе ћа ња и ис ку ства и са дру ге стра не са-
мог по гле да – ко ри сте ћи је дан рад сло бо де ко ји омо гу ћа ва 
оно ме што смо да бу де пре ва зи ђе но, да се тај свет за тво-
рен у да тост, на је дан на чин про ши ри, да му се до да но ва 
вред ност и да кроз спе ци фи чан про цес, ко ји ли чи на ме ди-
та ци ју или са то ри, пре ва зи ђе та ко што од би ја да се иден-
ти фи ку је са оним што се на зи ва суд би на или усуд, жи вот-
на да тост, пат ња. Кна ус гор, опи су ју ћи се бе и сам про цес 
ства ра ња, из но си иде ју ко ја ве ро ват но ле жи у осно ви це ле 
ше сто том не са ге, не екс пли ци ра ју ћи је до кра ја, већ са мо 
да ју ћи ње ну на зна ку ка да опи су је сен ку на по ду сво је кан-
це ла ри је за пи са ње ко ја га је под се ти ла на Хри сто во ли це 
и вра ти ла на до га ђај из де тињ ства са ко јим и отва ра 
ро ман (да, ро ман), што га је под се ти ло на то ка да је у 

Ви то мир Јо ва но вић

кнАУСГОРОВА БОРБА
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јед ном те ле ви зиј ском пре но су ви део „ли це“ у мо ру на 
ре пор та жи ко ја је из ве сти ла о по то ну ћу јед ног бро да 

што мо жда пред ста вља пр ви пут да се је дан де чак су срео 
са смр ћу. 

Игра ју ћи се са огле да лом, Кна ус гор у не ко ли ко на вра-
та опи су је од раз сво га ли ка. Чи та ју ћи, ми би ва мо уву че ни 
у ову игру и наш лик се по ја вљу је као при су тан, као је дан 
од не спо ми ња них ли ко ва ро ма на. Улог је за и ста ве ли ки, а 
сми сао чи та ња као да ни ка да ни је био ја сни ји. Опи су ју ћи 
сјај Рем бран то вих очи ју на по след њем на цр та ном ауто-
пор тре ту, сјај „ко ји не ста ри“, Кна ус гор осли ка ва гра ни це 
јед не за го нет ке чи је се ре ше ње кри је у ње ном фор му ли са-
њу. Кна ус гор на тај на чин из но си иде ју ко ја у се би са др жи 
јед ну мо гућ ност тран спо зи ци је, на го ве шта ва ју ћи да ње го-
ва „маг да ле ни ца“ са др жи, за раз ли ку од Пру ста, од ми ца ње 
од да тог и за у зи ма ње јед не по зи ци је ко ја осло ба ђа и ко ја 
чи ни да сви до га ђа ји на је дан на чин „спад ну“ са нас чи-
ме ње гов (и наш, за то чи та мо) жи вот по ста је по при лич-
но „не ва жан“, „до вољ но да лек“, баш та кав да о ње му мо же 
да се пи ше, из не ка квог про сто ра чи сте ег зи стен ци је или 
још бо ље, пра зни не. Чи та ју ћи Кна ус го ра, до жи вља ва мо 
не ве ро ва тан про стор сло бо де. Гле да ју ћи ка ко по пут зми је 
свла чи свла чи свој свлак, као да по чи ње мо да осе ћа мо да се 
на ше лич ног ис ку ство тран сфор ми ше и ме ња оста ју ћи за 
на ма као не ва жно, као од ба че на зми ји на ко жа. 

Јед ним три ком ко ји на ли чи на бес ко нач но отва ра-
ње ба бу шки, оно не из ре ци во по ста је знат но ви дљи ви је и 
при сут ни је баш у оном тре нут ку ка да се же ли ка за ти све. 
Кна ус го ро ва ве ли чи на се упра во огле да у тој на ив но сти, у 
тој хра бро сти да се кре не у том прав цу. Иако чин искре ног 
при по ве да ња о свом жи во ту у фор ми ро ма на мо же де ло ва-
ти као кре та ње прав цу у ру ше њу та буа, тај чин пре на ли чи 
на трик ко јим се отва ра про стор у ко ме ле жи уни вер зал но 
људ ско ис ку ство - про ла зно сти, пат ње, за до вољ ства, љу-
ба ви. 

Тај трик, пи шче ва игра ко ја при по ве да ње о се би чи ни 
та квим као што је при по ве да ње у би ло ком ро ма ну из пр-
вог ли ца, де лу је бо ље не го ма ко ја фик ци ја, јер је глав ни 
ју нак у овом ро ма ну са мо „ствар но“. При че му је то „ствар-
но“ у ро ма ну све де но на не што пе ри фер но, бе зна чај но и 
уме сто ње га на сце ну сту па „оно што по сма тра“, са ма пер-
спек ти ва, не што уни вер зал но што по се ду је мо сви, не што 
го то во он то ло шки сна жно. На тај на чин, чи та лац би ва 
уву чен у јед ну дру гу ди мен зи ју, ома мљен и за ве ден мо гућ-
но шћу отва ра ња и нај ма ње, по след ње ба бу шке, чи ме би се 
де си ло не што што се ни је де си ло до са да. Не же ли мо да 
Кна ус гор пре ста не да пи ше, а као да осе ћа мо да се то мо ра 
де си ти, као и сва ко ме од нас, за то чи та мо. Или ће и он да, 
из пра зног про сто ра, ус пе ти не што да на пи ше? 

Кна ус гор не тра жи у свом де лу естет ски иде ал већ на-
чин за ра ди кал ном про ме ном по сто ја ња у овом све ту. Кр-
ше ње јед ног ли те рар ног ка но на је сте на чи њен у сми слу да 
је по ка за но да се исто вре ме но мо гу пи са ти и ро ман и ауто-
би о гра фи ја. При че му у це лој при чи не сме би ти за не ма ре-
на ва жност исти не и ег зи стен ци је без же ље да се за пад не 
у хај де ге ри јан ске по но ре. Као да Кна ус гор по ру чу је: ако је 
књи жев ност огле да ло, наш жи вот оно што се огле да, ва-
жни је је оно иза огле да ла и иза ли ка, иза од ра за. Ипак, да 
би се до ње га до шло, ва жан нам је од раз, као ори јен тир, а 
он мо ра би ти исти нит, та кав ка кав је. Кна ус гор та ко на ста-
вља мо дер ни стич ки и еман ци па тор ски по ду хват на је дан 

нео би чан на чин ко ји ипак вра ћа ве ру у мо гућ ност ње го вог 
на ста вља ња. Као да се ова кав до га ђај мо рао де си ти.

Жа кли на Дув њак Ра дић
БОР БА СТВАР нО СТИ И кЊИ жЕВ нО СТИ

Не дав но се у срп ском пре во ду по ја ви ла пр ва књи га 
ше сто том не ауто би о гра фи је нор ве шког пи сца Кар ла 

Увеа Кна ус го ра Мо ја бор ба, у из да њу из да вач ке ку ће Bo o ka. 
Од мах на по чет ку, не из бе жно пи та ње ти че се на сло ва, ко ји 
у ори ги на лу, на нор ве шком гла си: Min kamp и ети мо ло шки 
очи глед но под вла чи па ра ле лу са по зна том књи гом Адол фа 
Хи тле ра (то ме тре ба до да ти и не ко ли ко опа ски о на ци зму 
у са мој књи зи, по пут оне на по чет ку, кад аутор сми шља 
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епи таф за соп стве ни гроб и у сти хо ве уба цу је и сле де ће: 
„На ци ста ни сам, ал’ во лим сме ђу бо ју, ру не сам уз’о за абе-
це ду сво ју.“). По што се не мо же су ди ти о це ло куп ном де лу 
са мо на осно ву овог пр вог то ма, а на слов се не ти че са мо 
ових пр вих 450 стра на, цео оп сег ње го вог зна че ња мо ћи 
ће мо да утвр ди мо тек на кон чи та ња и по след њег то ма. За 
са да се чи ни оправ да но по сма тра ти Кна ус го ро ву књи гу 
као по ку шај умет нич ког ре ва ло ри зо ва ња узур пи ра ног по-
ља асо ци ја тив ног и сим бо лич ког зна че ња син таг ме „мо ја 
бор ба“, ко ја још од три де се тих го ди на про шлог ве ка има 
са мо јед ну, по ли тич ку ко но та ци ју и ве зу је се за на ци стич-
ки про грам во ђе Тре ћег рај ха, од но сно, ње го ву ме мо ар-
ско-по ли тич ку књи гу Mein kampf. Кна ус гор осло ба ђа овај 
сим бо лич ки из раз не га тив ног, исто риј ског и иде о ло шког 
те ре та и ис ти че оно ње го во ко но та тив но по ље ко је нам је 

сви ма бли ско. На слов Мо ја бор ба је за пра во есен ци ја сва-
ког ауто би о граф ског де ла као ин тер пре та ци је и ту ма че ња 
са мог жи во та, она квог ка квим га аутор до жи вља ва и про-
жи вља ва – као ве чи ту, ма ње-ви ше муч ну бор бу - са со бом, 
са дру ги ма, сва ко дне ви цом, а пре све га са смр ћу.  

Смрт је оквир. Она сто ји на по чет ку књи ге, нај пре као 
би о ло шка и ме ди цин ска чи ње ни ца у све сти зре лог ауто-
ра, а за тим и као слут ња, не ја сно ли це у во ди ко је ви ди у 
се ћа њу очи ма осмо го ди шњег де те та то ком те ле ви зиј ске 
ре пор та же о не ста лим ри ба ри ма. Обе сли ке смр ти по ве-
за не су са фи гу ром до ми нант ног, а да ле ког и оту ђе ног оца, 
чи ја је смрт, три де сет го ди на ка сни је, око сни ца де ша ва ња 
у дру гом де лу књи ге. Лик оца је ова квим књи жев ним ре ла-
ци о ни ра њем по стао ва жна гра див на чи ње ни ца ауто ро ве 
фик ци о на ли за ци је ствар но сне гра ђе, цен трал ни за ма јац и 
по кре тач на ра тив ног то ка ко ји се кре ће ка скад но из ме ђу 
при по ве да ња и дис кур са, се ћа ња на про шло вре ме и пи-
са ња о вре ме ну са да шњем из ко јег се аутор освр ће уна зад. 
Вр ло бр зо чи та лац по ста је све стан да је упра во од су ство и 
не до ста так бли ско сти из ме ђу мла дог Кар ла Увеа и ње го вог 
оца оно што од ре ђу је ат мос фе ру ње го вог од ра ста ња, ње гов 
емо ци о нал ни раз вој, оту ђе ност и за ро бље ност у стал ним 
ауто ре флек си ја ма, ње го во осе ћа ње не си гур но сти, кри ви-
це, сла бо сти, по ни же ња...

Уву чен у Кна ус го ро ву ауто ре фе рен ци јал ну при по вест, 
чи та лац не мо же да не осе ти ру со ов ску са мо кри тич ку но-
ту ис по ве сти; не мо же да не при ме ти не га тив ни прин цип 
се лек ци је по ко јем аутор бес по штед но би ра успо ме не ко је 
га не при ка зу ју у нај бо љем све тлу. По то ме се ова књи га 
из два ја од слич них ауто би о граф ских де ла – у њој не ма за 
ауто би о гра фи је ка рак те ри стич ног ми то ман ског улеп ша-
ва ња ствар но сти и соп стве ног ли ка и де ла, не ма та буа, ни 
пре ћут ки ва ња.

 Иако је у Скан ди на ви ји по кре ну ла ла ви ну рас пра ва о 
од но су ре ал но сти и фик ци је (па чак и суд ске ту жбе чла но-
ва по ро ди це), тре ба има ти у ви ду да су и по ред свих жан-
ров ских кон вен ци ја пој мо ви исти ни то сти и искре но сти у 
ауто би о граф ској про зи пре ва зи ђе ни, не ма ју ви ше ап со-
лут но ни ка кав ауто ри тет1, те ни ово де ло не тре ба по ку-
ша ва ти чи та ти у том кљу чу. Је ди но што тре ба узе ти у об-
зир, је ди ни пред у слов је сте умет нич ка увер љи вост тек ста, 
а Кна ус го ру се за и ста ве ру је.  

 „Ка ко сам се об рео ов де? За што је та ко ис па ло?“ Ова, 
на из глед ре тор ска пи та ња не ти чу се са мо од лом ка у ко јем 
су по ста вље на (от куд он у Сток хол му, у дру гом бра ку, и 
са тро је де це и са сва ко днев ним оба ве за ма око њих), већ 
и ње го вог це ло куп ног пру стов ски ам би ци о зног и ми ну-
ци о зног са гле да ва ња соп стве ног про шлог и са да шњег 
вре ме на. Кна ус го ро ва со лип си стич ка по тра га за сми слом 
ње го вог уну тра шњег све та, об ли ко ва ног ис кљу чи во при-
ват ном, лич ном и по ро дич ном исто ри јом, ко хе рент на је и 
за чу ђу ју ће са мо до вољ на, чак и кад је су прот ста вље на ба-
нал но сти ма сва ко днев них сит ни ца као што је хи пер ре а-
ли стич но опи си ва ње ку ва ње ка фе, ко је са жи ма и исто вре-
ме но успо ра ва вре ме. Пр ви том нам је од шкри нуо вра та 
Кна ус го ро ве хек са ло ги је са свим до вољ но да ви ди мо ве ли-
ку, мрач ну се ну ауто ра, ко ја је ус по ста ви ла ра сто ја ње од 
жи во та и на по кон раз у ме све, чак и бол.  

1 Ла јо нел Три линг, Искре ност и аутен тич ност, прев. Бран ко Ву чи-
ће вић, Но лит, Бе о град, 1990.
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Бра ти слав Р. Ми ла но вић

ВЕ ЛИ кИ ПО кЛО нИк  
ПЕ СнИЧ кИХ ОБ РЕ ДА

Ми о драг Па вло вић ни је био од оних срп ских бар до ва 
што су се др жа ли по да ље од нај при ље жни је и нај о-

да ни је књи жев не јав но сти ко ју су углав ном чи ни ли мла ђи 
по кло ни ци ли те ра ту ре. На про тив. Он је сам на сто јао, на 
раз ли чи те на чи не, да им се при бли жи јер га је жи во за ни-
ма ло ка ко мла ђе ге не ра ци је пе снич ки ми сле и ко јим би се 
пу те ви ма мо гла кре та ти срп ска по е зи ја. У из ве сном сми-
слу имао је и же љу да усме ра ва та кре та ња. Не да би оства-
рио не ки свој би тан ути цај на та да нај но ви је то ко ве срп-
ске по е зи је, јер га је оства рио мно го ра ни је, већ за то што је 
ње гов став био да пе сник ни кад слу жи, ни је до вољ но до бар 
слу га, ни кад се бу ни ни је до вољ но до бар бун џи ја. Раз ло зи за 
мно гу лич ну гор чи ну. Али, нај го ре је кад не слу жи до вољ но 
пре да но ни до бро ону слу жбу за ко ју се сам опре де лио. Јер 
и по е зи ја са ма има сво је ве ли ке зах те ве, као да је ин сти
ту ци ја и пре но што по ста не јед на умет ност („Пе сни ко-
ва ме ђу и гра“, Све ча но сти на пла тоу, Про све та, 1999). Ту 
по тре бу за пре да но шћу, ода но шћу по е зи ји, ми слим да је 
хтео да пре не се пе сни ци ма ко ји тек по чи њу, ако ми сле да 
се оба ве зно ба ве тим за на том ко ји је по ње му не ка вр ста 
ри ту а ла, тај ног об ре да за о ста лог из дав них вре ме на... Пр-
ви је на овим про сто ри ма увео раз го во ре о по е зи ји са мла-
дим пе сни ци ма. Ти раз го во ри у До му омла ди не Бе о гра да, 
ко ли ко ми је по зна то, ли чи ли су на не ку пр ву, не фор мал ну 
шко лу кре а тив ног пи са ња. 

Ме не су до Ми о дра га Па вло ви ћа во ди ле по нај ви ше ње-
го ве пе сме, по ма ло мо је, и раз го во ри на Ра дио Бе о гра ду.

Две бит не ње го ве књи ге ути ца ле су на мо ју ге не ра ци ју: 
87 пе са ма и Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва ко ја је из те-
ме ља ме ња ла од нос пре ма тра ди ци ји. И на ме не, на рав но.

 Ипак, у почетку сам лу тао тра же ћи соп стве ни из раз. 
Та кав је дан лу та лач ки ру ко пис пре дао сам у мла да лач кој 
ис хи тре но сти из да вач кој ку ћи Про све та. По сле не ко ли ко 
ме се ци сти снуо сам пе тљу и оти шао да се рас пи там шта је 
би ло са мо јој мњи гом. За пра во, знао сам да ни је при мље на, 
али ја сам, као и сви, же лео да знам за што. При мио ме је 
Ми о драг Па вло вић у уред нич кој со би и стр пљи во об ја снио 
да је Про све та до би ла ви ше ква ли тет них ру ко пи са, али да 
ни је у мо гућ но сти да их све об ја ви. Знао сам да је то би-
ла уљуд на, кур то а зна ре че ни ца ко ја се из го ва ра у та квим 
при ли ка ма. Из го ми ле ру ко пи са из ва дио је мо ју фа сци клу, 
и пру жио ми је. Па жљи во, вр ло так тич но, док ме је гле дао 
кроз на о ча ре, ре као ми је да на ста вим да ра дим.Угло ви не-
ко ли ко ли сто ва у ру ко пи су би ли су за вр ну ти, а из над на-
сло ва пе са ма је ста јао знак плус. Био је то не ки пу то каз... 

Био је то пр ви су срет.
Но ву књи гу Јелен у прозору пре дао сам До му омла ди не 

Бе о гра да. Ми лан Ком не нић је на пи сао ре цен зи ју и про на-

шао на слов с ко јим сам се му чио: Је лен у про зо ру. Ка да је 
књи га иза шла, По ли ти ка је у свом кул тур ном до дат ку об ја-
ви ла из ње пе сму „Ате ље“. Ни сам био ма ло из не на ђен ка да 
сам до био по ру ку да се ја вим Про све ти, Ми о дра гу Па вло-
ви ћу. По звао сам га го ре ћи од гро зни ча ве ра до зна ло сти. 
За ка зао ми је са ста нак. 

Се де ли смо у ре сто ра ну „Ли па“, ја збу њен и уше пр тљан, 
а он, ваљ да због то га, ве се ло осмех нут. Ре као ми је да је 
про чи тао пе сму у По ли ти ки ном до дат ку и да му се ве о ма 
до па ла. По ме нуо је две сим бо лич не сли ке из ње као ус пе-
ле, рас пи ти вао се шта ра дим, шта спре мам но во, ка ква ће 
би ти би ти та но ва књи га?... Јед но став но, ре као је, мо рао је 
да ми ка же да му се то што је про чи тао ве о ма сви ђа и да је 
то је ди ни раз лог за тај раз го вор, уз ча ши цу, у „Ли пи“. Био 
сам сав сме тен: Ми о драг Па вло вић ме, по ред све сво је за-
у зе то сти, зо ве да раз го ва ра мо по во дом јед не мо је пе сме... 
Из не на ди ла ме је та при сност, та искре на за ин те ре со ва-
ност за не што што ра ди је дан по чет ник, пе тлић ко ји је тек 
ку ку рик нуо. Али, умео је он то. 

Сле де ћу књи гу, Клат но, об ја вио сам у На род ној књи зи. 
Ре цен зент је био Ми о драг Па вло вић. Јед на ре че ни ца из те 
ре цен зи је, ко ја је де ли мич но об ја вље на на клап ни, и да нас 
се ци ти ра у ра зним при ли ка ма и са раз ли чи тим на ме ра ма. 
Ни кад ни је ре а го вао због то га. Знао је шта је на пи сао на 
кра ју. Сма трао је да ће по ја ва књи ге Клат но, да па ра фра зи-
рам, пре ва зи ћи уоби ча је не окви ре об ја вљи ва ња пе снич ких 
књи га код нас. Јед ном ћу ту ре цен зи ју об ја ви ти у це ли ни.

По след њи, дуг, на мен ски раз го вор има ли смо по во дом 
ње го вог пе снич ког ро ма на Бе сов ски вр тло зи (СКЗ, 2006), у 
та да по пу лар ној ба шти Цр ве ног кр ста. Сни ми ли смо ин тер-
вју за Ра дио Бе о град 1, и на ста ви ли да ћа ска мо о књи жев-
но сти и на шим књи жев ним при ли ка ма и не при ли ка ма још 
ду го по сле то га. Та да ми је по кло нио сво ју књи гу есе ја Све
ча но сти на пла тоу, ко ју му је у са бра ним де ли ма об ја ви ла 
Про све та зло коб не 1999. го ди не, са по све том: Бра ти сла ву 
Ми ла но ви ћу, до стој ном по кло ни ку пе снич ких об ре да... 

Раз го вор ко ји смо сни ми ли еми то ван је на Ра дио Бе о-
гра ду 1, али ни је са чу ван у ар хи ву Ра ди ја, као што код нас 
мно го шта вред но оста је не са чу ва но са из го во ром да не ма 
па ра. Али, Ми о драг Па вло вић се сам, пи та ју ћи се стал но 
шта ће иза ње га оста ти, по тру дио да за о кру жи сво је обим-
но де ло, мо жда нај о бим ни је у исто ри ји срп ске по е зи је, на 
ко ме је ра дио са стр пље њем и стра шћу као ка кав све ште-
ник по све ћен искон ском и по ма ло та јан стве ном об ре ду. 
Он је „жи вео по ства ра њу“ и по сле сва ке об ја вље не књи ге 
по но во се над но сио над оно што још не зна, ис тра жу ју ћи 
пом но мо гућ но сти је зи ка и са зна ња. Ње го во ће де ло 
по у зда но све до чи ти са мо о се би.
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ПОЕЗИЈА

Здравко Кисјов 

СТВАРАЛАшТВО

ПРЕДСкАЗАЊЕ

Цијелог живота
без починка,
као робијаш,
прикован за галију,
знојићеш се над веслима,
да те не баце преко бока брода.

И само једном
други умјесто тебе ће да весла,
но то ће бити лађар Харон,
који ће те одвести Стиксом
на онострани свијет.

СТВАРАЛАшТВО

Стрпљиво, годинама
прикупљаш самоникле ријечи,
дајеш им смисао,
подрезујеш их – стих по стих –
у складне, праве редове.
Хтио си кроз отворе ријечи
нанизати врпцу
и сам не знаш у шта
се претворио сваки стих:
у огрлицу,
у амулет – да те чува –
или у ланац.

МАМА УМИРЕ

Мама умире. Мама напушта свијет
и посљедња суза из очију јој потече.
Моје су пак суве – за туђе судбине
исплаках временом сузе, мама,
ах, за тебе ни једна не остаде!...
А вани, кроз прозор, снијег бешумно пада,
снијег затрпава – земља неће да те прими!

И само ја у том часу знам да то није снијег.
То је перје са крила анђела
који се бори са ђаволом за твоју душу.

МЕђУВРИЈЕМЕ

Ни прољеће, ни зима. Међувријеме. Март.
И пада над земљом киша, са примјесом снијега.
Мрмља пећ тихо. Цвркуће птица вани.
Ја гледам намрштен, полумио, полузао...
Полустих, полупроза на лист опет пада,
а пада над земљом киша, са примјесом снијега.
И мисли с болом да и мој живот
претјече као киша, са примјесом снијега,
стих са примјесом прозе, и успјех – са неуспјехом...
Ни прољеће, ни зима. Међувријеме. Март.

ПРИБЈЕжИшТЕ 

Ријеч бјеше
посљедње ми прибјежиште,
но и тамо ме открише.

РИЈЕЧИ

Ријечи, само ријечи у животу мом,
но нисам ја те ријечи изрекао –
те је моја нутрина изрекла.

ЕПИТАф

Цијели сам живот горио,
но никада не окривих искру
и не позвах воду у помоћ.

Са бу гар ског пре вео Жар ко Ми ле нић

Здрав ко ки сјов (1937 – 2015) је аутор ви ше збир ки пје са ма. Пје сме су му пре во ђе не на мно ге је зи ке. Пре во дио по е зи ју 
са бал тич ких је зи ка, пољ ског, ру ског, ру мун ског, ен гле ског и срп ског. До бит ник је ви со ких при зна ња.
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ПОВОДИ

Ми ли ца Мар кић

ПРО нА ђЕ нО У ПРЕ ВО ДУ 
Фе сти вал пре во ди лач ке умет но сти у Гдањ ску

О дра го це ним са зна њи ма, до ко јих до ла зи мо из ту ђе 
прак се, о то ме ко ли ко то га мо же мо да на у чи мо из ис-

ку ста ва дру гих зе ма ља ка да је у пи та њу стра те ги ја не го-
ва ња умет но сти књи жев ног пре во ђе ња – све до че не дав но 
за вр ше ни су сре ти књи жев них пре во ди ла ца у Гдањ ску (9-
11. апри ла) на ко ји ма сам, као срп ски пре во ди лац Ол ге То-
кар чук, има ла при ли ке да уче ству јем. 

Фе сти вал под на зи вом „Про на ђе но у пре во ду“ уста но-
вљен је као по вод за оку пља ње нај бо љих пи са ца, књи жев-
них пре во ди ла ца, кри ти ча ра и чи та ла ца из це ле Пољ ске. 
Раз го во ри, па нел ди ску си је отво ре не за ши ро ку пу бли ку, 
умет нич ки пер фор ман си, пре да ва ња, ра ди о ни це одр жа ва-
ли су се на ви ше ло ка ци ја – у гдањ ском Шек спи ров ском 
те а тру, у се ди шту Ин сти ту та за кул ту ру гра да Гдањ ска, и 
на Гдањ ском уни вер зи те ту. Док је око сни ца пр вих су сре та 
(2013) био про стор скан ди нав ских је зи ка, овог пу та цен-
трал но ме сто је имао ен гле ски је зик, то јест ан гло је зич-
на књи жев ност. Аутор ке про гра ма, Маг да Хеј дел, Ур шу ла 
Кро пи вјец и Ју сти на Че хов ска, при зна те и ис так ну те пре-
во ди тељ ке, али и ак тив не де лат ни це у сфе ри про мо ци је 
пре во да, за хва љу ју ћи раз ли чи тим сво јим ис ку стви ма, дру-
га чи јим ин те ре со ва њи ма и спе ци ја ли за ци ја ма – ство ри ле 
су кон цеп ци ју ко ја се на за ни мљи ви ви ше сми слен на чин 
од но си на по ја ву књи жев ног пре во да.

Гдањ ски пре во ди лач ки су сре ти отво ри ли су ши ро ку 
пер спек ти ву књи жев но сти као раз го во ра о све ту и ди на-
ми ци у ње му. По ред књи жев них те ма, пред мет за ни ма-
ња би ли су и мул ти кул ту рал ност, по ли ти ка, со ци о ло ги ја, 
ан тро по ло ги ја. Ди ску си је су се во ди ле у окви ри ма пи та-
ња бо га те гло бал не кул тур не по ја ве, о је зич ком про сто ру 
као су сре та њу, сти ца њу и за јед нич ком жи во ту ме ђу соб но 
че сто уда ље них кул ту ра, о то ме ка ко те уда ље не кул ту ре 
тре ба раз у ме ти, ка ко их у пре во ду раз ли ко ва ти, омо гу ћи ти 
им да пра вед но ко ег зи сти ра ју. Про грам су сре та је, та ко ђе, 
сна жно про мо ви сао плат фор му о пре во ду као чи ни о цу из-
град ње од но са ме ђу љу ди ма, кул ту ра ма, и вр ста ма умет-
но сти. 

Фо кус на ан гло је зич ну књи жев ност био је и по вод да се 
спе ци јал но за ову при ли ку об ја ви ан то ло ги ја бри тан ских 
пе сни ки ња под на сло вом Пе сни ки ње са остр ва, у ко јој су 
пе сме Мо ни зе Ал ви, Ла ви ни је Гин лоу, Џе ки Кеј, Гви нет Лу-
ис, Алис Освалд, Рут Па дел, Џо Шап кот и Ро зма ри Тонкс 
об ја вље не у пре во ду вр сних пољ ских пре во ди ла ца Је жи ја 
Јар ње ви ча и Маг де Хеј дел. Ова пу бли ка ци ја би ла је на ме-
ње на уче сни ци ма фе сти ва ла, и као та ква пред ста вља ла је 
ин те грал ни део про мо тив ног ма те ри ја ла.

Свест о то ме да књи жев ни пре вод обо га ћу је до ма ћу 
кул ту ру, про ши ру је схва та ње све та и љу ди, ини ци ра но ве 

сти ло ве, по твр ди ла је то ком ових су сре та да до бар пре вод 
ни је тех нич ко по зна ва ње је зи ка, не го пре све га ем па ти ја 
пре ма сре ди ни ко ја је омо гу ћи ла кул тур ном де лу да на-
ста не, и олак ша ло му да де лу је у про ме ње ним усло ви ма. У 
та ко схва ће ном про це су пре во ђе ња на ста је сим би о тич ка 
ве за ко ја до но си за до вољ ство свим ан га жо ва ним уче сни-
ци ма.

Про грам је ду го и па жљи во при пре ман, па се за то и 
ње гов са др жај по ка зао као бо га то кон ци пи ран. По ред 
пре да ва ња као што су „Пре во ди, као крв, спа са ва ју жи-
вот (тек ста)” Мар те Ги бињ ске, „Пре вод: жи вот по сле жи-
во та” Да ри ју ша Ча је и Вје сла ва Ју шча ка, одр жа не су па-
нел ди ску си је о пољ ској књи жев но сти на ан гло је зич ком 
тр жи шту и о пост ко ло ни јал ној књи жев но сти на пољ ском 
је зи ку.

Област по зо ри шне умет но сти та ко ђе је би ла до дир-
ну та кроз раз го во ре о пре во ди ма Шек спи ра на пољ ски 
је зик, бу ду ћи да је са вре ме на ан гло је зич на дра ма тур ги-
ја ве о ма при сут на на пољ ским сце на ма. Би ло је ре чи о 
по зо ри шним адап та ци ја ма књи жев них де ла, о спе ци фич-
но сти пре во ђе ња за по зо ри ште, о то ме за што по зо ри шту 
тре ба ју стал но но ви пре во ди кла си ке и о све му то ме раз-
ма тра ло се у кру гу пре во ди ла ца, ре жи се ра, дра ма тур га и 
глу ма ца. 

Зна чај но је по ме ну ти и те му ко ја је до при нос освр ту на 
ва жно пи та ње ма те ри јал ног по ло жа ја пре во ди о ца, ини-
ци ја ти ви ко ја све до чи о ак тив ном тра га њу за оп ти мал-
ним ре ше њем у еко ном ско-прав ном сег мен ту ко ји тре ба 
да обез бе ди оства ри ва ње пра ва пре во ди о ца. У том сми слу 
пред мет ди ску си је био је и про је кат мо де ла уго во ра из ме ђу 
пре во ди о ца и из да ва ча, има ју ћи у ви ду уз о ре (про то ти по-
ве) из дру гих зе ма ља. Мно ге европ ске зе мље, на и ме, по-
се ду ју мо дел уго во ра из ме ђу пре во ди о ца и из да ва ча, и на 
та кав мо дел мо ра ју се по зи ва ти обе стра не при ли ком кон-
стру и са ња уго во ра за пре вод књи ге. Та кав уго вор пред-
ви ђа оба ве зне ми ни мал не став ке за пре во ди о ца и усло ве 
ко ри шће ња пре во да. Пољ ско Удру же ње књи жев них пре-
во ди ла ца из ра ди ло је сли чан уго вор ко ји је пред ста вљен 
Пољ ској ко мо ри за књи ге. Го сти из ино стран ства из но си-
ли су ис ку ства из сво јих зе ма ља, до при но се ћи та ко ства ра-
њу но вих ре ше ња при ли ком пре го ва ра ња у тој нео бич но 
ва жној ства ри. 

Све ча ном то ну ових су сре та до при не ла је спек та ку-
лар на све ча ност до де љи ва ња на гра де Та де у ша Бо ја Же-
лењ ског за пре во ди лач ко ства ра ла штво. На гра ду је ини-
ци рао Ин сти тут за кул ту ру гра да Гдањ ска, а до де љу је је 
гра до на чел ник Гдањ ска, и она пред ста вља из раз при зна ња 
за за слу гу и мај стор ско уме ће пре во ди о цу ле пе књи жев-



КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.169–174       /65/

но сти. Њен је циљ да под ву че оно што пре вод као умет-
ност за слу жу је – свој не за ви сан ранг. Про фе си ја пре во ди-
о ца за вре ђу је по што ва ње, ка ко у сфе ри пре сти жа, та ко и 
фи нан сиј ски, због че га на гра да има и фи нан сиј ску ди мен-
зи ју (по ред ста ту е те, ла у ре ат до би ја и нов ча ну на гра ду у 
ви си ни од 50.000 зло та) . Тре ба по ме ну ти да је по кро ви тељ 
ове на гра де, Та де уш Бој Же лењ ски, ге ни јал ни пре во ди лац 
фран цу ске књи жев но сти, сло вио за „Шек спи ра пре во-
да”. Сво је вр сни ви зу ел но-му зич ки хе пе нинг до при нео је 
све ча ном то ну цен трал ног до га ђа ја су сре та, а до бит ни ца 
на гра де би ла је Ма ри на Охаб, пре во ди тељ ка фран цу ске 
књи жев но сти.

За ни мљив ин те грал ни део про гра ма био је ци клус пер-
фор ман са под на сло вом „Те ло у пре во ђе њу”, ин спи ри сан 
ства ра ла штвом Ју ли је Фје дор чук, Ол ге То кар чук, Иг на ци-
ја Кар по ви ча.

На ступ Ол ге То кар чук и ње них пре во ди ла ца (по ред 
ме не, ту су би ли Ја на Унук из Сло ве ни је, Јан Хен рик Сван 
из Швед ске, Џе ни фер Крофт из Ар ген ти не, Остап Шли-

вињ ски из Укра ји не) одр жан је пр ве ве че ри Фе сти ва ла у 
Шек спи ров ском те а тру. Го во ре ћи о од но су пи сац – пре во-
ди лац, пре во ду као ин тим ној кон фрон та ци ји са ори ги нал-
ним тек стом, о ни во и ма ко му ни ка ци је ко ја је нео п ход на 
за на ста ја ње до брог пре во да, о то ме да ли се пред ност да-
је тач но сти или пак лич ној сло бо ди, по себ ну па жњу имао 
је рад на пре во ду нај но ви јег ње ног де ла, мо ну мен тал ног 
исто риј ског ро ма на Књи ге Ја ко вље ве, о ко јој се у Пољ ској 
већ ду же вре ме го во ри као о озбиљ ном кан ди да ту за Но-
бе ло ву на гра ду. На ро чи то се при том има у ви ду чи ње ни ца 
да је Че слав Ми лош, ка да је већ сло бод но, на кон ’89. го ди-
не, до ла зио у Пољ ску, пред ви ђао да ће на ред ну Но бе ло ву 
на гра ду до би ти ис так ну ти ства ра лац пољ ског ка то лич ког 
ро ма на. Са ма Ол га То кар чук с не го до ва њем при хва та ова-
кве прог но зе, ар гу мен тујући да ви ше во ли да се ухва ти у 
ко штац са не га тив ном ре цен зи јом, не го да ко мен та ри ше 
ова ква пред ви ђа ња. 

По след њег да на фе сти ва ла у Шек спи ров ском те а тру 
одр жан је па нел под на зи вом „Ви ше је зич ни пољ ски је зик“ 
у ком су, по ред Ол ге То кар чук, уче ство ва ли нај и стак ну ти-
ји са вре ме ни пољ ски пи сци: Иг на ци Кар по вич, Ју ли ја Фје-
дор чук, Шче пан Твар дох. 

Зна чај но је по ме ну ти да се, на по ре до са гдањ ским пре-
во ди лач ким су сре ти ма, одр жа ва и и фе сти вал „Европ ски 
пе сник сло бо де“, ини ци ран на сто ја њи ма Гдањ ска да по-
ста не европ ска пре сто ни ца кул ту ре 2016. го ди не. Мо то 
кан ди да ту ре је „Сло бо да кул ту ре, кул ту ра сло бо де“, а циљ 
на гра де је про мо ци ја пе снич ких по ја ва ко је се ба ве сло бо-
дом као су штин ском те мом са вре ме ног до ба. До бит ни ца 
ове на гра де 2014. го ди не би ла је хр ват ска пе сни ки ња До ро-
та Ја гић, ко ју је на пољ ски пре ве ла Мал го жа та Вје жбиц ка, 
не ка да шња ата ше за кул ту ру Ам ба са де Ре пу бли ке Пољ ске 
у Бе о гра ду. 

Нај зад, још је дан про је кат ко ји је за вре дио на ро чи ту 
па жњу, а то је књи га ин тер вјуа са пре во ди о ци ма-уче сни-
ци ма Фе сти ва ла. Два мла да пи сца, но ви на ра, уред ни ка 
– књи жев на де лат ни ка у нај ши рем сми слу – Кши штоф 
Ће шлик и Гже гож Кши мја нов ски, то ком тра ја ња су сре та 
во ди ли су ду ге и ис црп не раз го во ре са пре во ди о ци ма, у 
же љи да по ка жу ка ко из гле да пре вод с пољ ског је зи ка на 
стра ни је зик, ка ква је ре цеп ци ја пољ ске књи жев но сти у 
ино стран ству, ка кав је ути цај пре во ди о ца на ту ре цеп ци-
ју, ка ко се об ли ку ју књи жев ни ка нон и књи жев не мо де. 
Ини ци ја ти ва за об ја вљи ва ње ова кве књи ге из раз је же-
ље да се по ка же ка ко та кав ви ше стра ни по глед на пи та ње 
пре во да мо же да по ка же дру га чи је ли це пољ ске књи жев-
но сти. Пла ни ра но је да књи га иза ђе из штам пе 2016. го-
ди не.

Из у зет но сун ча но вре ме, ко је је улеп ша ва ло про стор 
око Неп ту но ве фон та не на Ду гом тр гу, Ма ри јац ке ули це 
пу не те зги с ћи ли бар ским на ки том, гри фон ске ор на мен-
те на жи во пи сним фа са да ма згра да, као и ше та ли ште уз 
ре ку Мо тла ву – са мо су до дат но опле ме ни ли до ми нан тан 
ути сак ко ји за си гур но до жи ви сва ко од нас ко ме се ука же 
при ли ка да ис ко ра чи у про сто ре кул тур но ин те гри са ног 
све та: до бри оби ча ји ин сти ту ци ја кул ту ре ко ји за нас оста-
ју не до сти жан сан. Кул тур на по ли ти ка ко ја у та ко ве ли ком 
оби му да је по др шку пре во ди лач ким учин ци ма, мо же да 
од ли ку је са мо ону за јед ни цу ко ја има ду бо ку свест о то ме 
да без ши ро ке пре во ди лач ке кул ту ре не ма ни до бре на ци-
о нал не књи жев но сти.
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Са ку пља ње књи га под се ћа на чин ма стур ба ци је – од и-
гра ва се у оса ми – ве ли Ум бер то Еко. И ми сао та јед но-

став на је и ефект на као еја ку ла ци ја. Са ку пља ње књи га, исто 
та ко, ре као бих, срод но је ма стур ба ци ји и по то ме што оне 
за со бом оста вља ју бес крај ну ту гу. Ни сам, на рав но, ни ка кав 
остра шће ни ко лек ци о нар, го во рим то ви ше ин ту и тив но, 
али за ми шљам да ко лек ци о нар, док гле да сво је по ли це ко је 
се по ви ја ју под те жи ном то мо ва, мо ра да осе ћа ту бес крај-
ну ту гу, или ба рем ме лан хо ли ју. Кад је не ко та ко за дрт ко-
лек ци о нар књи га као Еко, мо ра да је већ до бра но ис цр пљен, 
сем то га са ку пља ње не че га је очај нич ка ак тив ност, уз бу ђу је 
нас упра во са мо он да кад стал но тра жи мо рет ке узор ке, кад 
вр ши мо нер во зне или си сте мат ске по те зе у ци љу про на ла-
же ња тог уни ка та ко ји нам у на шој ко лек ци ји не до ста је, па-
да мо у оча ја ње кад ко лек ци ју ком пле ти ра мо, а за тим уми ре-
мо са све шћу да ће ту дра го це ну ко лек ци ју не ко спи ска ти. 
Уми ре мо до не кле нео ства ре ни и пу ни оча ја, јер нам је за 
до сти за ње пу ни не по не стао је дан ре дак при ме рак без ко јег 
збир ка гу би сми сао. Обр ни окре ни – увек је на кра ју по раз, 
то је за и ста као са ма стур ба ци јом. Но ипак, да раз би је мо 
илу зи ју у јед но ме – за раз ли ку од ма стур ба ци је пред ко јом 
је ве ли ка бу дућ ност, са са ку пља њем књи га то и ни је та ко. 

Овим за мр ше ним из ла га њем ци љам ка ап со лут но су-
ма ну тој књи зи ко ју сам про чи тао, а је дан од ауто ра је Ум-
бер то Еко, ци тат с по чет ка фељ то на упра во ода тле и по ти-
че. Би ћу пре ци зни ји: ова књи га би ће про ма шај са мо за оне 
ко ји – др жа ћу се те ле сних ме та фо ра – про стач ком ту ца њу 
прет по ста вља ју не ка кву суп тил ну умет ност љу ба ви. Она је 
по све ће на не ка квој опа сној де ви ја ци ји, бољ ки ко ја је уни-
шти ла жи вот мно ги ма, ко ја си гур но сто ји иза рас па да не 
јед не ве зе, иза рас па да не јед ног бра ка, та књи га је, на и ме, 
по све ће на љу ба ви пре ма штам па ном па пи ру.

Шти во ко је ме је та ко уз бу ди ло за пис је раз го во ра ко ји 
су из ме ђу се бе во ди ли Жан Клод Ка ри јер и Ум бер то Еко, 
на слов јој је ор га зма тич но оп ти ми сти чан: „Не на дај те се да 
ће те се ре ши ти књи га“. То је „Пе сма над пе сма ма“ али не у 
част чул ном те лу не го па пи ру ког је на че ла буђ. Ње на пред-
ност над „Пе смом над пе сма ма“ је и у то ме је што ша љи ва 
и пу на анег до та. 

За ме не је ми рис књи ге – ка ко све же, пра во из штам па-
ри је иза шле, та ко и ста ре, чак до не кле на тру ле, по ред ми-
ри са емул зи је за пар кет и смо ле ве ро ват но нај леп ши ми рис 
ко ји пам тим у жи во ту, уоп ште не иро ни шем, ми ри си књи ге, 
емул зи је за под и смо ле бу де у мо јој гла ви, пре ко чу ла ми-
ри са, ва жни је ко но та ци је не го ми рис љу би чи ца у На пу љу, 
до пу сти ћу се би бла гу тра ве сти ју јед ног по зна тог ци та та1. 

Већ одав но слу шам ка ко је књи га ма до шао крај, да 
уско ро не ће би ти па пир них књи га, да ће по сто ја ти са мо 

е-књи ге ко је се чи та ју на та бле ти ма, ме ђу тим књи га и да ље 
има, и све их је ви ше. Сва ка ко је очи глед но да до жи вља ва-
мо кри зу чи та ња књи га, но ипак до кри зе из да ва ња књи га 
ни је до шло. Што се ма ње књи га чи та, ви ше се књи га об ја-
вљу је – зго дан па ра докс.

Јер штам па не књи ге су као Бел ги ја – от ка ко пам тим, 
Бел ги ја се не пре ста но рас па да, од ка ко сам на у чио да чи-
там, књи ге не у мо љи во од у ми ру, тек, Бел ги ја и да ље упор но 
оп сто ја ва, а та ко исто и књи ге. А шта се, ре ци мо, до го ди ло 
са ди ске та ма? Где оде ВХС ка се та? А маг не то фон ска ка се та? 
Сви ти ре во лу ци о нар ни про на ла сци су се на кон крат ког, ма-
да бур ног пе ри о да на шли на исто риј ском сме тли шту људ ске 
ми сли. Штам па на књи га тра је ду же од 550 го ди на, а ко ли ко 
је го ди на тра ја ла ту жна по вест ком пју тер ске ди ске те? И ко-
ли ко ће го ди на тра ја ти, ре ци мо, ка ри је ра иПо да? Па ипак, 
мо же да се де си да иПод чак бр же оде у не по врат не го што 
је оти шла ди ске та, док ће књи га у свом пре кра сном, кла сич-
ном об ли ку и да ље тра ја ти. Ко се још се ћа – сем ма ни ја ка, 
раз у ме се – про на ла за ча маг не то фон ске ка се те? А сва ко се 
– из у зев ми ли о на твр до кор них анал фа бе та, раз у ме се – са-
вр ше но се ћа чо ве ка ко ји је пу стио у оп ти цај пр ву штам па ну 
књи гу, у оно вре ме, на свој на чин зна ча јан бест се лер. Јер са-
вр шен ство књи ге, ка жу Ка ри јер и Еко, по чи ва у то ме што 
се ни шта бо ље не мо же из ми сли ти, ни шта са вр ше ни је што 
слу жи чи та њу, на рав но. Јер књи га је као то чак – бо љи то чак, 
ако го во ри мо о об ли ку, не мо же да се из ми сли, то чак ко ји је 
под врг нут уса вр ша ва њу пре ста је да бу де то чак. А без точ ка 
не мо же мо да жи ви мо, као без пи сма и књи га. 

И за пра во је ди ни, ма да мон стру о зни про блем са књи га-
ма по чи ва у то ме што их је де фи ни тив но пре ви ше. Жи ви мо 
у за чу ђу ју ћем све ту у ко јем се, исти на, сви оту ђу ју од тра-
ди ци о нал но штам па них књи га, док се исто вре ме но, њи хов 
број стал но по ве ћа ва. У сред њем ве ку, ка ко на во ди Еко, из-
у зет но опре мље на би бли о те ка са сто ја ја ла се од мак си мал-
но че три сто све за ка. Да нас је то сме шан број, по ка жи те ми 
би бли о те ку ко ја има че три сто књи га, че три сто књи га ваљ-
да ја тре ба да из ба цим из свог ста на, да бих осло бо дио за 
но ве. Али уко ли ко је у сред њем ве ку му дра цу би ло до вољ но 
да про чи та тих че три сто књи га да би био вр хун ски еру ди та 
у кра љев ству, да нас ни че три сто хи ља да про чи та них књи га 
не за вр ша ва по сао. Пред ста ви ћу то пла стич но: чак и нај ве-
ћи еру ди та ко ји ба ри ри бу сво јим зна њем из про чи та них 
књи га, да нас мо же гад но да ома ши. Јер узми мо да ни је чи-
тао Ја ну ша Ле о на Ви шњев ског и Мал го жа ту Ка ли ћињ ску, а 
де вој ка их зна на пре скок, ни је упо знат са фун да мен тал ним 
де лом док то ра Ду ка на „Не мо гу да смр шам“ – док је она у 
њу по тан ко упу ће на, он са сво јим Кјер ке го ром или До сто-
јев ским на ко ји ма је из гу био три ди оп три је, ле жи по ред ње 

Кшиштоф Варга 

кЊИГА нЕЋЕ нЕСТАТИ,  
САМО нАС ВИшЕ нЕЋЕ БИТИ
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и ски чи. Шта то зна чи? Тек то ли ко да да нас јед но став но не 
мо жеш да бу деш еру ди та, не ма шан се за то. Мо жеш да бу-
деш еру ди та у не кој уза ној обла сти, еру ди та уоп ште – не ма 
шан се. Док је не ка да це ли жи вот био до во љан да би про-
чи тао, и то по не ко ли ко пу та, све књи ге на све ту, и ако си 
имао сре ће да не по ста неш жр тва ве ли ких бо ги ња – да нас, 
чак и кад би смо се хра ни ли ис кљу чи во по вр ћем и ри бом 
спре мље ним на па ри, кад не би смо пи ли, пу ши ли, и кад би-
смо за рад здра вља џо ги ра ли – ни ка ко не би смо сти гли да 
про чи та мо чак ни сто ти део на пи са них књи га. Имам на уму 
са мо књи ге ко је су вред не чи та ња, не узи мам у об зир без-
вред на шти ва, за њих тре ба има ти де сет жи во та. 

И та ко ја, док се на сла ђу јем књи гом ко ја ме уве ра ва да 
књи ге не ће не ста ти, бол но сам исто доб но све стан то га да 
све бр же не ста је вре ме ко је тре ба да нам бу де да то за то чи-
та ње. Што је ве ћи број књи га, бр же нам жи во та по не ста је, 
не што ми се та за ви сност не до па да. 

Из бор и пре вод с пољ ског Ми ли ца Мар кић
Из збирке фељтона Пољска шампион Пољске (2012) 

1 Стих Тет ма је ра „Дра же ми је пољ ско гов но у по љу од љу би чи це у 
На пу љу“ – (Прим. прев.)
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ЧИТАЊА
Дра га на В. То до ре сков

ИС ПО ВЕ ДА ЈУ ЋИ 
ПРЕ СкО ЧЕ нО
Дра ган Ве ли кић, Ислед ник,  
Ла гу на, Бе о град, 2015.

Шта је ро ман до по ку шај да се не-
ко ли ко ка дро ва сва ко дне ви це до ве-
де у узроч но-по сле дич ни след, да се 
осло бо ди при ча ко ја по сто ји као што 
по сто ји скулп ту ра у ко ма ду нео бра ђе-
ног ка ме на.

С јед не стра не – ро ман, фик ци ја, 
из ми шље ни све то ви, тран спо но ва-
ње по зна тог ма те ри ја ла у умет нич ко 
де ло. Са дру ге – ауто би о гра фи ја, ис-
по вест, ислед нич ка пи та ња упу ће на 
са мом се би, по глед из ну тра. Чи та-
ју ћи не дав но Ври је ме ко је се уда ља
ва Мир ка Ко ва ча има ла сам ути сак 
да се ра ди о до ку мен та ри стич ком 
шти ву, све док ни сам уочи ла не по ду-
дар ност из ме ђу јед не до ку мен тар не 
еми си је сни мље не се дам де се тих го-
ди на про шлог ве ка и епи зо де у ро-
ма ну ко ја го во ри о истом до га ђа ју. 
Да ли је, или ни је, до шло до су сре та 
из ме ђу Ко ва ча и Ти на Ује ви ћа у За-
гре бу? Ка ко у том кон тек сту чи та ти 
Ко ва ча? По во дом Ислед ни ка Дра га на 
Ве ли ки ћа при зва ла сам у свест све 
оне пи сце ко ји су се од ва жи ли да пи-
шу о се би (Оскар Да ви чо, Ерих Кош, 
Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз, Бо ри-
слав Пе кић, Па вле Угри нов, Све тла-
на Вел мар-Јан ко вић и др.), да сво је 
жи во те из не су на увид јав но сти, да 
се су о че са „ис пра вље ним из да њи ма“ 
вла сти тог опу са. 

Вра ћам се, та ко ђе, на по след њи 
део ро ма на Бо на виа, онај ауто би о-
граф ски, ко ји на сто ји да про бле ма-

ти зу је фик ци ју ко ја му прет хо ди, по-
вла че ћи оштар рез из ме ђу оног што 
је, по вла сти том при зна њу, из ми-
шље но, и ого ље не ствар но сти. След-
стве но, у Ислед ни ку, на ред је до шла 
ис по вест, ко ју на мо мен те пре се ца 
по ку шај да се из ми сле/до ма шта-
ју ту ђи жи во ти, а да се вла сти тост 
ука же пред чи та о че вим очи ма, без 
ко зме тич ких сред ста ва. Ипак, ко ли-
ко год учи нак ауто би о граф ског био 
не спо ран, он ипак ни је ли шен умет-
нич ких сред ста ва и јед не ин то на ци је 
свој стве не Ве ли ки ће вој про зи: рит-
мич но сти, пре све га, ат мос фе ри во-
зо ва/вла ко ва, чи ји се такт ме ри пра-
вил ним раз ма ци ма, ни зом раз го во ра 
ко је на ра тор во ди и љуп ким пор тре-
ти ма мај ке, се стре, Ли зе те, са мог пи-
сца, свих оних ли ко ва што де фи лу ју 
по зор ни цом исто ри је ко ја по зна је 
ра то ва ња али и мир но доп ске пе ри-
о де, по пи се и за бе ле шке ко ји вре ме-
ном не гу бе на ва жно сти, те пре да ка 
ко ји у ге нет ски кôд пи сца-при по ве-
да ча упи су ју не са мо осо би не, већ и 
скло но сти ка из бо ру.

Ме ђу тим, три су лич но сти но-
си о ци рад ње овог ис по вед ног ро-
ма на (или, ако се та ко мо же ре ћи, 
ро ман си ра не ауто би о гра фи је): Дра-
ган Ве ли кић, на ра тор и ју нак сво је 
и по ро дич не по ве сти, мај ка, чи ја је 
смрт за пра во по че так чи на пи са ња 
и чи ји жи вот аутор на сто ји да при-
ка же што вер ни је и пор тре ти ше што 
жи во пи сни је, те Ли зе та, су сет ка из 
Пу ле, чи ју суд би ну, у не до стат ку до-
ку мен тар них из во ра, на ра тор гра ди 
вла сти том има ги на ци јом. И док су 
мај ка и Дра ган ис пи са ни ру ком на-
ту ра ли стич ко бес по штед не вер зи је, 
до тле је Ли зе та опо нент на у од но су 
на њих: њен жи вот, сат кан од не ре а-
ли зо ва них сно ва, жуд њи, но стал ги је 
ко ју не убла жа ва ни пу то ва ње у род-
ни Со лун ни ти дру же ње са Бар ба-
ром Хи те рот, те доц ни је Дра га но вом 
по ро ди цом, ни су ни шта дру го до ре-
зул тат Ве ли ки ће ве по е ти ке да, у не-
до ста ку фа ка та, ство ри свет ко ји мо-
жда ни је бо љи и пра вед ни ји за Ли-
зе ту, али ко ји је свет у ко јем би она 
мо гла оби та ва ти. Раз ли ка је, да кле, у 
оно ме што је сте и оно ме што би мо
гло би ти, раз ли ка ко јом је још Ари-
сто тел одво јио књи жев ност од исто-
ри је. И ту раз ли ку Ве ли кић мар ки ра 
ка да, опи су ју ћи Ли зе тин жи вот, ко-
ри сти кур зив ка ко би га одво јио од 
исле ђи ва ња соп ства.

Чи ни се, ипак, да се на ра тор–пи-
сац–ју нак (јер, ов де је за и ста те шко 
по ву ћи гра ни цу) нај бо ље осе ћа као 
син ко ји но си те рет вас пи та ња и ко-
ји, на сто је ћи да ис пу ни мај чи ну же-
љу, по чи ње да пи ше о Ли зе ти, али и 
о по ро дич ним од но си ма. Упра во ту, 
на тра гу мај чи ног пу ту ју ћег по зо ри
шта, стал ног ба вље ња ис пра вља њем 
сит них и круп них не прав ди, те ње не 
по тре бе да бу де у цен тру па жње, ис-
пи су је Ве ли кић сво је нај бо ље стра-
ни це. Мај ка је, за пра во, сто жер око 
ко јег се све вр ти: она је тво рац ма пе 
по ко јој се ју нак кре ће, ис пр ва не-
све сно, да би ка сни је уста но вио од-
ре ђе ну оп се си ју у сво јим по ступ ци-
ма ко ја ука зу је на нео спо ри ву слич-
ност са мај чи ним ри ту а ли ма: „Је сте, 
ма ма и он са да су на ис тој стра ни. 
За јед но ис пи су ју све ску укра де ну у 
Вин ков ци ма.“ Док пор тре ти ше њен 
лик, пи сац се слу жи анег до та ма, ње-
ним оми ље ни им уз ре чи ца ма („Бог с 
то бом“), им пе ра ти ви ма, реч ју: свим 
оним сред стви ма ко ја са мо на из глед 
опи су ју осо бу пу ну са мо по у зда ња, 
ко ја не тр пи при го во ре и ко ја сто-
ји иза сво јих ста во ва, би ра ју ћи оне 
про сто ре (би о скоп, пла жа, хо тел), 
где сво јим по ступ ци ма и при го во-
ри ма не по зна тим љу ди ма ла ко осва-
ја па жњу. Ме ђу тим, ис под ма ске 
та квог ауто ри те та, кри је се крх ка и 
не си гур на при ро да, шти ће ни ца ин-
тер на та у Шап цу, ко ја, у не до стат ку 
љу ба ви и па жње, са мој се би ис пи-
су је и ша ље љу бав на пи сма. Кри-
је се осо ба ко ја као да је у ве чи том 
по кре ту, из ме ђу два не ме ста, из ме-
ђу про шло сти ко ја (тре ба да) учи 
и бу дућ но сти ко ја је не из ве сна, па 
са мим тим и за стра шу ју ћа. Иако с 
вре ме на на вре ме до би ја го то во гро-
теск не цр те (и ту чи там Ве ли ки ће ву 
ду хо ви тост, ње гов јет ки ху мор ко ји 
при по ве дач не раз ви ја у пу ној ме ри, 
али ко ји, ка да га има, по сти же пу ни 
ефе кат), мај ка је та ко јој на ра тор, по 
су ми ра њу вла сти тог жи вот ног ис-
ку ства, у епи сто лар ној фор ми, ипак 
при зна је про ниц љи вост и сна гу:

„У ме ђу вре ме ну, љу ди са пла же за-
вла да ли су све том.

Са да су сву да. На аеро дро ми ма 
и кру зе ри ма, у бан ка ма и пар ла мен-
ти ма. За се ли су по ми ни стар стви ма, 
ака де ми ја ма, уни вер зи те ти ма, у бол-
ни ца ма, филм ским сту ди ји ма, по зо-
ри шти ма. Свет је по стао по сед ка ри-
ка ту ра.“ 
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У та квом јед ном све ту ју нак пре-
тре са вла сти ти пре ђе ни пут, уочив ши 
и код се бе зна ко ве ста ре ња, де мен ци-
је, но стал ги је за дав но ми ну лим вре-
ме ни ма и гра до ви ма, љу ди ма ко ји су 
при ча ли при че, ли ко ви ма ко јих ви-
ше не ма и ко ји су, у све ту где вла да ју 
„љу ди са пла же“, не за ми сли ви. По-
све тив ши оцу мно го ма ње про сто-
ра, а по ме нув ши са мо ус пут но де ду 
и стри ца Дра го сла ва на ко га, ка ко је 
чуо од дру гих, под се ћа ли ком, он гра-
ди за бран жен ског, ма три ли не ар ног 
по рет ка у ко јем је му шка рац тек па-
сив ни по сма трач оно га што се зби-
ва, сла би су бје кат рас пет из ме ђу по-
тре бе да по бег не од бол ног на сле ђа и 
ауто ро и та тив ног вас пи та ња и да се, 
с дру ге стра не, су о чи са мај чи ним (и 
вла сти тим) ста ре њем и смр ћу. За то је 
мај чин и са вет Алек сан дра Ти шме да 
се при ча о те ре ту пре ћу та ног (сли чан 
са вет до би ла је, опет од сво је мај ке и 
истог Ти шме Ју ди та Шал го у ро ма ну 
Траг ко че ња) сво је вр сни ама нет при-
по ве да чу ко ји он ан ти ци пи ра у ро ма-
ну Бо на виа а у пот пу но сти оства ру је 
у Ислед ни ку.

Да ли је не ком лак ше по сле ис-
по ве сти? Да ли је Бо ри слав Пе кић у 
пра ву ка да пи ше да чо век, „по што је 
из ба цио из се бе све сво је бо ље вер-
зи је, остао је с нај го ром, оном ко ја 
се ни ка да ни ком не ис по ве да“ (мо то 
ро ма на Ислед ник)? Да ли је Дра ган 
Ве ли кић ус пео да, при ча ју ћи сво је 
мрач ни је ја и мај чи ну опо ру ку ко-
ју не дво сми сле но осе ћа у се би, бу де 
бли жи чи та о цу не го у прет ход ним 
сво јим ро ма ни ма? Или је, за рад љу-
ба ви за фик ци ју, на мер но учи нио 
ис ко рак прет по ста вља ју ћи му је дан 
мо гућ но сни, Ли зе тин жи вот, ка ко би 
укр стио раз ли чи те на ра тив не то ко ве 
и та ко одр жао чи та о ца у ве ро ва њу да 
ипак чи та ро ман а не ис по вест? Од-
го вор на ово пи та ње ле жи у сра зме ри 
оно га што је ислед ник сво га и мај чи-
ног пу та ус пео да отрг не од за бо ра ва 
и оно га што, по ти сну то, и да ље че ка 
да бу де ис при ча но. Без сен за ци о на-
ли зма, а ипак, ре кло би се искре но 
и хра бро (уко ли ко су ове ка те го ри је 
за и ста ре ле вант не за умет ност ре-
чи), при гу ше ним гла сом, као у ка квој 
ис по ве да о ни ци, Ве ли кић отва ра део 
сво је ин ти ме за ра до зна ле чи та о це/ 
чи та тељ ке, али ње гов ша пат би ва ис-
пре се цан по вре ме ним упа ди ма мај-
чи ног ауто ри та тив ног ја и Ли зе ти них 
уну тра шњих мо но ло га, што се, тех-

ни ком крат ких ре зо ва, рас про сти ру 
дуж стра ни ца ро ма на. Ка да се по зор-
ни ца ис пра зни а кон фе си ја за вр ши, 
зја пи пра зни на ко ја го во ри ви ше од 
ре чи. И оно што је, ру ком мај сто ра 
екс тен зив не на ра ци је, оста ло са чу ва-
но да по ме ри гра ни це жан ра у ко рист 
јед ног но вог пр вог ли ца. Јер, ма ло је 
ро ма но пи са ца у нас, па и ши ре, ко ји 
то мо гу да учи не по пут Дра га на Ве-
ли ки ћа.

Алек сан дра Ђу ри чић

ИСТО РИ ЈА  
ЈЕД нЕ ОБ МА нЕ
Гор да на Ћир ја нић, Се дам  
жи во та прин це зе Сми ље,  
Ву ко тић Ме диа,  
Бе о град, 2015.

На ша по зна та књи жев ни ца сред-
ње ге не ра ци је Гор да на Ћир ја нић у 
свом но вом ро ма ну од ва жи ла се на 
те жак за да так да осве тли жи вот за-
бо ра вље не Срп ки ње Сми ље Кон стан-
ти но вић. По све тив ши се пре пи са ња 
ро ма на те мељ ном ис тра жи ва њу све-
га што се мо гло са зна ти о жи во ту ове 
нео бич не же не, су о че на са оби љем 
гра ђе, пре све га на пи са у шпан ској и 
европ ској штам пи у ра спо ну од пре ко 
по ла ве ка, од лу чи ла се за ком би но ва-
ње чи ње ни ца са аутор ским кон фа бу-
ли ра њем, до сли ка ва њем при зо ра из 
јед ног нео бич ног жи во та ка ко су се 
мо гли од и гра ти или за и ста је су у не кој 
па ра лел ној ствар но сти, ко ја је Сми љи 
Кон стан ти но вић чи та вог жи во та и 
оста ла дра жа од ре ал но сти. Ро ђе на у 
бе о град ској по ро ди ци про фе со ра ла-
тин ског је зи ка, де тињ ство је про ве-

ла у то плој и при сној ат мос фе ри ко ју 
Гор да на Ћир ја нић опи су је као жа-
нр-сце не, од но сно при зо ре ко ји бу де 
но стал ги ју за пред рат ним Бе о гра дом 
и гра ђан ским жи во том иш че злог на 
по чет ку Дру гог свет ског ра та, ко ји 
Сми љу за ти че као ве о ма мла ду де вој-
ку, обра зо ва ну и жељ ну ве ли ког све та.

 Она по ма ло ко ке ту је са ле ви чар-
ским иде ја ма и њи хо вим ис так ну тим 
пред став ни ци ма да би их ка сни је за-
бо ра ви ла и на пу сти ла. За ро бље ни-
штво у ита ли јан ском ло го ру оста-
ви ло је ду бо ке ожиљ ке и, ве ро ват но, 
пре ло ми ло Сми љи ну од лу ку да се по 
за вр шет ку ра та не вра ћа у но ву Ју-
го сла ви ју, по бе див ши но стал ги ју и 
осе ћа ње кри ви це пре ма ро ди те љи ма. 
Ота да њен жи вот до би ја све од ли-
ке истин ске аван ту ре за ко ју је би ла 
по треб на хра брост, обра зо ва ње, леп 
из глед, шарм и из над све га ве ра у ис-
прав ност соп стве них по сту па ка. На-
шав ши се у Па ри зу, ула зи у кру го ве 
двор ске кан це ла ри је раз вла шће ног 
мла дог кра ља Пе тра Дру гог, по ста-
је ње го ва се кре та ри ца и са рад ни ца 
на ме мо а ри ма ко је он ис хи тре но са-
ста вља у сво јим три де се тим. Већ за-
мо рен до га ђа ји ма ко ји га про го не од 
да на атен та та на ње го вог оца, ка да 
је по стао нај тра гич ни ја фи гу ра ме ђу 
при пад ни ци ма европ ских ди на сти ја, 
де чак пред о дре ђен да гу би, мла ди чо-
век тра жи уте ху у број ним жен ским 
за гр ља ји ма, па и Сми љи ном. Оби-
ље де та ља, ко ји ма Гор да на Ћир ја нић 
бо ји и ожи вља ва сце не из Сми љи ног 
жи во та, има ју жи вот ност и тек сту-
ру, де лу ју про жи вље но и вер но. Чак и 
ка да очи глед но до ми шља ва оно што 
Сми ља Кон стан ти но вић ни ко ме ни је 
мо гла ре ћи или за пи са ти, она то чи ни 
стил ски чи сто и са ве ли ком ме ром и 
уку сом, из бе га ва ју ћи да скли зне у ба-
нал но, фељ то ни стич ко и сен за ци о на-
ли зам, у зам ке ко је су се са ме на ме та-
ле то ком пи са ња ро ма на о јед ној кон-
тро верз ној лич но сти ко ја ни је ужи-
ва ла ве ли ки углед ме ђу Ср би ма ни за 
жи во та, да би по сле смр ти би ла за бо-
ра вље на. Де та љи из ње не би о гра фи је 
ко је је са чу ва ла по ро ди ца до са да су 
или скри ва ни или обо је ни из ве сном 
огор че но шћу и осу дом јед ног жи во та 
ко ји је из аван ту ри стич ког скли знуо 
у мон ден ски, ка да је Сми ља Кон стан-
ти но вић од лу чи ла да се трај но на ста-
ни на Иби ци, шпан ском остр ву ко је је 
ше зде се тих го ди на про шлог ве ка по-
ста ло уто чи ште хи пи по кре та и за тим 
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тра жи ло сво је ме сто на ту ри стич ким 
ма па ма Евро пе. 

Оно што овај ро ман чи ни вред ним 
па жње је до бар књи жев ни при ступ 
ди ску та бил ној те ми о јед ном кон-
тро верз ном жи во ту ко ја код чи та о-
ца мо же иза зва ти опреч на осе ћа ња. 
Увла че ћи нас у све ја чу пли му сим па-
ти ја пре ма ње ној ју на ки њи, аутор ка 
обим ну гра ђу, до ко је је до шла, из ла же 
кроз уста на ра то ра, за ми шље ног Сми-
љи ног по зна ни ка ко ји до ла зи на Иби-
цу да за о кру жи исти ну о ‚прин це зи-
ном‘ жи во ту. Дру ги ток ро ма на чи не 
бе ле шке о вре ме ну ко је је об у хва тио 
Сми љин жи вот, о мо ди и мон ден ском 
жи во ту Евро пе, кроз ко ји се пре ла ма-
ла исто ри ја во де ћег кон ти нен та, ње не 
за мо ре не и че сто по ср ну ле ари сто кра-
ти је и број них оних ко ји су че зну ли да 
тим кру го ви ма при ђу. 

Пи шу ћи ро ман о Сми љи Кон стан-
ти но вић, Гор да на Ћир ја нић по ну ди ла 
је чи та о цу и сло је ви ту, му дру при чу о 
људ ским иден ти те ти ма, ма ска ма ко је 
но си мо у жи во ту и рет ко их ски да мо 
или о иден ти те ту ко ји пре у зи ма мо да 
би, као у слу ча ју ње не ју на ки ње, он 
био об ли ко ван и по стао оно што са-
ми же ли мо. Та ко се Сми ља при кљу чи-
ла број ним исто риј ским лич но сти ма 
ко је су се ла жно пред ста вља ле, пла-
ћа ју ћи ту пре ва ру жи во том или успе-
ва ју ћи у њој, на ме ћу ћи се окру же њу 
као аутен тич на осо ба све сна да је све 
са мо игра, вео пре ба чен у све сти дру-
гих ко ји оп ста је за хва љу ју ћи же љи да 
се ве ру је у бај ку. Ко ли ко је Сми љин 
жи вот био бај ко лик, на чи та о цу је да 
за кљу чи, али ова књи га ни је на ста ла 
због по тра ге за исто риј ским чи ње ни-
ца ма, већ као по тре ба да се умет нич-
ким, књи жев ним је зи ком до ча ра је дан 
жи вот вре дан од бра не и пам ће ња, ако 
ни шта дру го, он да као све до чан ство 
о срп ском гра ђан ском дру штву чи ји 
су пре жи ве ли при пад ни ци за вр ши ли 
као по ни же ни и оси ро ма ше ни по да-
ни ци но вог, ‚пра вед ни јег‘ по рет ка. 
Сми ља ни је при ста ла на та кву суд би-
ну, бо ри ла се за ме сто ко је је сма тра-
ла да јој при па да, гу би ла са сти лом и 
уз ди за ла се по сле сва ког од број них 
по ра за упор но шћу ин те ли гент не и 
та лен то ва не же не. Пр ви пут ба ве ћи 
се овом те мом у на шој књи жев но сти, 
Гор да на Ћир ја нић је ро ма ном о ње них 
‚се дам жи во та‘ ста ла у од бра ну иде је 
да, уко ли ко је не ког на том пу ту об ма-
ну ла, ко ри сти ла се људ ском же љом за 
удоб но шћу, илу зи јом и ле по том. 

Ран ко Ри со је вић

ПРИ ЧА О  
ПРИ ЧА МА
Ве сна Ка пор, По се ћа њу се хо да 
као по ме се чи ни Аго ра,  
Зре ња нин, 2014.

По при ча ма Ве сне Ка пор се хо да 
као по мин ском по љу асо ци ја тив но-
сти. Асо ци ја тив не ве зе по чи њу на-
сло вом, ко ји је та ко ди јаг но стич ки 
та чан да нас ди ра ди рект но у све са-
знај ни жи вац. Пи сац се углав ном 
ба ви сје ћа њем, сво јим, ту ђим, ствар-
ним и из ма шта ним. Оно, сје ћа ње, 
ни ка да ни је до кра ја кон ти ну и ра но 
и за ви сно од вре ме на, мо де, ауто ра, 
мо же би ти про гре сив но у по гле ду 
вре ме на, али и збр да здо ље но, ако је 
та ко пре ло мље но кроз при зму ње ног 
књи жев ног ју на ка.

По се ћа њу се хо да као по ме се чи-
ни, отва ра се при чом „Св(ј)етлост 
или скла па ње при че од тре ну та ка“, 
ко ја нас при ма у се бе као свра ти-
ште за јед нич ког, ко лек тив ног сје ћа-
ња, гдје се пре и спи ту ју на ша те гоб на 
ис ку ства и на шу про шлост. Иако се 
у свим при ча ма по ја вљу је основ ни 
при по вје дач, же на, мо гу ћи al ter ego 
спи са те љи це, у овој при чи има ви ше 
при по вје да ча: Пи сац, Ђур ђа, Дан ко, 
Ђур ђин брат Ба ки, Пје сник, ко још 
ако не и чи та лац, уву чен у ма ги ју 
при че. Овом се при чом Ве сна Ка пор 
по ку ша ла да но си са том све оп штом 
не сре ћом кроз по сље ди це рат ног 
без у мља, ду ге и не раз ре ши ве, у ко ји-
ма ће пре жи вје ли ин ва ли ди гра ди ти 
и на ста њи ва ти сво је стра шне са мо ће 
ну ди се као књи жев ни ка та ли за тор 
оног бо ла што на ста њу је све ан ти-

рат не при че. Ње на отво ре ност на-
про сто по зи ва сва ког чи та о ца да се 
про пи та и о вла сти тим рат ним ис ку-
стви ма. 

Дру га при ча, „Мра ви“, пру жа чи-
та о цу раз ли чи та ис ку ства, ко лек тив-
но и по је ди нач но, по ро дич но, али 
пре вас ход но жен ско. Пре не се но из 
да ле ке про шло сти, се о ско-мит ско, 
сти же до гра да, до ку ти ја за ста но ва-
ње ко је би да обез ли че сво је ста нов-
ни ке. Али, не што се то ме опи ре. Дух 
пра ба бе, као да ле ки дух (ка то лич ког 
али по сво јој по ру ци и све хри шћан-
ског, ка кви би, уоста лом, тре ба ло да 
бу ду сви) све ца Фра ње Аси шког, го-
во ри у при чи Ве сне Ка пор, а по во дом 
ко ло не мра ва у ста ну: Све има свој 
сли јед. Сва ка жи ва ду ша сво ју на мје
ру. И Бог је раз мје стио све ка ко ва ља. 
На рав но, ту се од мах ја вља и су прот-
на тврд ња, ко ју из но си пра ба би на 
сна ја: Ни је чо вјек жи вин че.То је свје-
тов ни дух на ко ји се на сла ња наш сва-
ко днев ни ате и зам. Ми смо ту, из ме ђу 
та два по ла. Спи са те љи ца пре ла зи на 
стра ну сво је пра ба бе ко ја јој је бли жа 
од ба бе. 

При ча „Му зич ка ку ти ја“ као мо-
дер на оп се си ја и са мо а гре си ја, свје-
сно при хва та ње оса мљи ва ња у име 
до бро би ти од тех но ло шких но во та-
ри ја ко је нас узи ма ју под сво је. Умје-
сто да нам слу же, по ста је мо њи хо ви 
ови сни ци. Ве сна Ка пор и кроз ову 
при чу ства ра има ги на тив не сли ке 
ко је ла ко ко му ни ци ра ју са чи та о цем, 
пре тва ра ју ћи обич не ства ри у сим бо-
ле вре ме на. 

„Деч је бо ле сти“, мо па са нов ска при-
ча о раз де ше ним би ћи ма (Сје тим се 
од мах стра шне при че о мај ци и си ну, 
„Го спо ђа Ер ме“.), о се бич но сти као 
из ра зу не мо гућ но сти љу ба ви пре ма 
дру ги ма, чак и пре ма вла сти тој дје ци. 
Са мо са мо љу бље ко је се за вр ша ва у 
ра са пу би ћа. Ово је из вр сно на пи са-
на при ча. Њо ме су ус по ста вље на два 
плућ на кри ла књи ге, јед но у коjем је 
ср це, и дру го, јед на ко зна чај но, у ко јем 
се коб но и ме лан хо лич но кон сти ту и ше 
рат на ствар ност кроз ко ју смо не том 
про шли. 

На ову се (по ро дич ну) при чу ди-
рект но на сла ња већ сље де ћа, „Кад 
бих мо гла по но во“, као ре ту ши ра ње 
сје ћа ња у ко јем ства ри по при ма ју но-
ве обри се, као код по пра вље не фо то-
гра фи је. Три ре че ни це у овој при чи 
го во ре о књи жев ном по ступ ку: На
по љу про ми че ма гла као обла ци. Из 
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ње не ниг ди не из ви ру ју, ме сти мич но, 
осве тље ни про зо ри као ду ше из гу бље
них при ча. За бле де из њих сен ке, чу је 
се гдег де смех или ого љен глас. Као и у 
прет ход ној и у овој је реч о ста ре њу, 
од врат ном про па да њу на шег ти је ла. 
Спи са те љи ца при чу раз ви ја ка ми јев-
ски, од тре нут ка ви је сти да је мај ка 
умр ла као да ула зи мо у Стран ца. Та-
мо не гдје она је умр ла, ов дје кроз ста-
ре ње по ма ло уми ре и она ко ја при ма 
ту ви јест. Она и ври је ме ре ту ши ра ју 
сли ку те да ле ке же не ко ја јој је за гор-
ча ва ла жи вот. Ви ше је не ма, не ста ло 
је и за гор ча ва ње, а остао чуд ни жал 
што ју на ки ња ни је би ла бо ља пре ма 
све кр ви, та квој ка ква је би ла. Ово је 
при ча и о тро у глу у ко ме су муж, же на 
(као при по вје дач) и ње го ва мај ка. Све 
оста ло је ја сно, мај ка же ли си на, же на 
же ли ње ног си на, да не бу де њен син 
не го муж, ње га у овој при чи има ма-
ло и не го во ри се шта он же ли. Му жа 
вје ро ват но ова при ча оп те ре ћу је као 
не по треб на и за мор на. Мо жда су обје 
во ље не же не по ма ло за мор не. Он жи-
ви у свом сви је ту и до бар је и син и 
муж. 

„По под не на ре ци“ до но си по но во 
сли ке не из бје жног ста ре ња, про то ка 
вре ме на, ко је се из при че у при чу са-
мо пре ра спо дје љу је, оно је су штин-
ски глав ни (су)про та го ни ста ових 
при ча, уз свје тлост без ко је не би би-
ло сли ка, све би уто ну ло у цр ни ло не-
по сто ја ња; по том су ту дје ца ко ја се 
одва ја ју од мај ке, при по вје да чи ци ног 
дру гог ја, она се оса мљу је, али то још 
не зна ју. Не ка их, нек се одво је, то је 
до бро, здра во. А она? Да жи ви у сје-
ћа њи ма. 

Јед на од по нај бо љих при ча ове 
збир ке, „Снег“, мај стор ски нас уво-
ди у тре ну так ко ји је мо гао да оде и у 
дру гом смје ру. У ви ше се при ча Ве сне 
Ка пор у по за ди ни отва ра ју те жи вот-
не рас кр сни це ко је ну де и пла ше. Тај-
ни сви јет на шег са ња ре ња да смо не ко 
дру ги, да би смо мо гли би ти тај дру ги, 
да би смо мо жда то и же ље ли, ма да се 
ни ка да не ће мо осмје ли ти да по ку ша-
мо. Као у чу де сној крат кој при чи Џеј-
мса Тур бе ра, „Тај ни жи вот Вол те ра 
Ми ти ја“, јед ног од чел них љу ди аме-
рич ке крат ке при че, ко ји је ство рио 
сви јет Вол те ра Ми ти ја, тај них са ња-
ри ја, оно га што је иза фа са де ли ца, а 
го во ри да ври је ме до но си и од но си. 
Ов дје је то тај ни сви јет су пру жни ка, 
про ла зни ка, би ло ко га и би ло гдје. 
Зна мо ли ми ишта о они ма с ко ји ма 

смо сва ки дан, ко је во ли мо на свој а 
не на њи хов на чин, ко ји ма смо ода ни, 
али смо и са ња ри ко ји се не мо гу од ре-
ћи до кра ја се бе и све га оно што но се 
у се би? 

„Ча со ви оп се не, трип тих за нас“ са 
мо то ом из ро ма на Се о бе М. Цр њан-
ског из ко јег је узет и на слов књи ге. 
По но во је то при ча о два сви је та ко ја 
се час про жи ма ју, час до пу ња ва ју, час 
уда ља ва ју је дан од дру гог. Про сто ри 
оп сје не и жуд ње. На при мјер: „Кса вер 
и Де нис се по ла ко вра ћа ју у хо тел...
ко тр ља ју им се ми сли јед на до дру
ге, јед на по ред дру ге. Ћу те.“ Да, то је 
ствар ност ових одво је них свје то ва 
као у Ту не лу Ер не ста Са ба та.Све је 
ово чи ста ли ри ка, на при мјер: У том 
тре ну она кли зи у по сте љи ну бо је ма
сти ла, и кроз гла ву јој про си не стих 
на род не пе сме, ту го ван ке, да је не
бо што је црн му ре ћеп... Њен муж се 
окре ће у дру ги део но ћи. По кри ва и ње
га и, ва зду ша ста као па пер је, ста вља 
за сун на дан за со бом, још ду го пра те
ћи шум но та ла са ње бре зи ног ли шћа 
ура мље ног у ок на со бе“ А на ма оста-
је но во пи та ње, са свим лич но, мо же 
ли се у бра ку исто вре ме но би ти вје-
ран су пру жни ку и ма шта ти у љу ба ви 
с осо бом ко ја та ко ђе ма шта о на ма? 
Код Ве сне Ка пор је тај тај ни жи вот 
у ства ри пот пу на сло бо да, по де фи-
ни ци ји. Чи та мо: Зар соп стве на сре ћа 
ни је наш циљ! Или, бар мо гућ ност да 
је пред о се ти мо? Ка лу пи по ко ји ма се 
при ла го ђа ва мо јед ни дру ги ма де ло су 
на ше не мо ћи да раз у ме мо под ва ја ња 
у све му што се об ја вљу је...Не ја сне ни
ти ве за но сти из ме ђу чо ве ка и же не 
на ди ла зе све ка те го ри је мо ра ла. Ту 
се од јед ном по ја вљу је Цр њан ски и 
ње го ва рим ска епи зо да пот крај Дру-
гог свј. ра та, гдје га она, Бу гар ка, не 
Ри мљан ка, по у ча ва: Вер ност у бра ку 
це ним, али на не кој по ља ни пре пу
ној гла со ва би ља... Ауто ри ца оста вља 
нео д ре ђе ном од ред бу пи ше, да би по-
том ишла ре че ни ца у на вод ни ци ма: 
Кад се јед ном чо век ура ми у оно што 
за ли чи на сре ћу, ма ко ли ко га по сле 
та сре ћа сте за ла, не ква ри је ла ко. 
По том још до да так као об ја шње ње 
де фи ни ци је: Сре ћа је уме ти раз ме
сти ти ср це на тре нут ке. На оп се не. 
И вра ти ти га по но во у рам.“ Рам је 
на рав но наш обич ни, сва ко днев ни 
(брач ни) жи вот. 

„Сен ке“ су на ста вак не ствар ног 
сви је та с ко ји ма се ју на ки ња Ве сне 
Ка пор иден ти фи ку је и кроз ко ји јој 

је мит ски во ђа Цр њан ски. Кроз сви-
јет, кроз по ре ђе ња, ра то ва, стра да ња, 
сно ва. Све је већ за нас са мо сје ћа ње. 
Да кле, де фе ти зам, Цр њан ски?! У том 
се сје ћа њу ми је ша ју жи вот и ли те ра-
ту ра, вла сти то и ту ђе, до жи вље но и 
про чи та но. Али, „Сен ке“ су и од јек 
Ли ри ке Ита ке, све вре ме не књи га са 
до да том про зом ко ја не об ја шња ва, 
не го нас увла чи још ду бље у под ло гу 
те по е зи је, по ка зу ју ћи ре че ни це ко је 
су из дво је не исто вре ме но и по е зи ја и 
мо то мо гу ћих ро ма на. Те шка ме лан-
хо ли ја про ма ше ног вре ме на, про ма-
ше них љу ди. 

Цр њан ски у Ве сни Ка пор на ла зи 
осо бу ко ја на свој на чин пре и спи ту је 
слич ну ме лан хо ли ју. 

„На пи са ти при чу“, или па жљи во 
би ра на сје ћа ња, то је сви јет ове при-
че, ове књи ге, сва ко га од нас по све ће-
них чи та ла ца, за то нас она и об у зи ма 
то ли ко да јој се од пр ве ре че ни це не 
опи ре мо, не го је при хва та мо као тзв. 
рат ног са ве зни ка. Тај рат је сје ћа ње, 
ни шта ви ше, јер сје ћа ње је рат из ме ђу 
уну тра шњих сли ка, на чи на ода би ра, 
да бу ду од бра на на шег, на зо ви, иден-
ти те та. Че сто, са мо по твр да, рје ђе по-
тра га, су ко бља ва ње, укр шта ње, п(р)
отрес. Крх ко би ће, чо вјек, би ло ко од 
нас, бо ји се то га. За то пу ту је у по тра-
зи за сре ћом, Па риз, Не ве си ње, Бе о-
град, Сје вер, Југ, Ис ток, За пад...А све 
су то са мо сје ћа ња, сно ви и мје се чи на 
ко ја нас оба сја ва по себ ном свје тло-
шћу про ди ру ћи све до ду ше. Чи та-
ју ћи Ва сну Ка пор, чи та мо се бе, под 
дру га чи јим освје тље њем и по себ ном 
лу пом.

На та ша Дра ку лић

ЛИ ТЕ РАР нО 
ОСМИ шљА ВА ЊЕ  
ПАР кОВ СкОГ 
СВЕ ТА
Ђор ђе Пи са рев, И ноћ се  
уву кла у ње го во ср це,  
Аго ра, Зрењанин, 2015.

И ноћ се уву кла у ње го во ср це два-
на е сти је ро ман Ђор ђа Пи са ре ва, 
јед ног од нај зна чај ни јих са вре ме них 
но во сад ских пи са ца. Аутор и у овом 
про зном оства ре њу не од сту па од 
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пост мо дер не по е ти ке, под ра зу ме ва-
ју ћи чи та о ца ко ји ће пре да но пра ти-
ти пу то ка зе, пре у зе те из раз ли чи тих 
књи жев них де ла, на пу то ва њу кроз 
Парк, али и ко јем ће при ча о пар ков-
ском све ту би ти сво је вр стан во дич 
кроз бес крај ни ли те рар ни ла ви ринт, 
што се увек из но ва ис пи су је и до пу-
ња ва. Љу би те љи Пи са ре вље ве про зе 
и ов де ће на и ћи на фан та стич не и ин-
тер тек сту ал не па са же, што се да на-
слу ти ти већ у са мом на сло ву, Тол ки-
но вом ци та ту.

Ро ман је сег мен ти ран на пет жан-
ров ски раз ли чи тих де ло ва. Ова ко 
спе ци фич на и сло же на струк ту ра 
из и ску је кра ћи осврт и об ја шње не 
сва ког по је ди ног по гла вља. Љу бав у 
Пар ку до бре на де мо гла би се од ре ди-
ти као но ве ла о ши зо фре ном ју на ку 
Гра бу и ње го вом чу де сном све ту ал-
тер на тив не ствар но сти ко ја је увод-
ни, а ујед но и но се ћи део књи ге. У 
по гла вљу Парк: хро ни ке са ку пље ни 
су за пи си о устрој ству Пар ка, ње го-
вој про стор ној и вре мен ској ди мен-
зи ји. Они се мо гу чи та ти као крат-
ке при че, или пре да ња о по стан ку и 
уре ђе њу јед ног уни вер зу ма. По мно-
го че му сли чан есе ју, сег мент Пар ков
ска књи жев ност мо же се по сма тра ти 
као текст о ли те ра ту ри из ма шта ног 
пар ков ског све та, али и као (ауто)
по е тич ко раз ма тра ње о пост мо дер-
ној књи жев но сти. Пут де вој чи це са 
ши би ца ма са сто ји се од ни за љу бав-
них пе са ма рас по ре ђе них у де вет ци-
клу са. Ов де се ра ди о по ет ској збир-
ци у ко јој до ми ни ра ју мо тив гра да и 
осе ћа ње уса мље но сти. Ур ба ни жи вот 
је обе сми шљен, јер се чо век у ње му 
осе ћа за то че ним и ре зиг ни ра ним. 
При сут на је ту га за не чим што је из-
гу бље но и не до се жно у пу сто ши и 
без на ђу град ске сре ди не у ко јој је све 
до суп но, осим сре ће. На са мом кра ју 

из ви ре Парк: реч ник чи је од ред ни це 
по се ду ју мно штво „лин ко ва” ка све-
то ви ма дру гих књи жев них де ла, при 
че му се њи хо во оби ље мо же по сма-
тра ти као спек тар чи је ће бо је улеп-
ша ти и из ни јан си ра ти ве чи то си ви ло 
људ ске ег зи стен ци је у са вре ме ном 
по тро шач ком дру штву. Чи ни се да се 
аутор опре де лио за ро ма неск ну тво-
ре ви ну, јер му ње на ка рак те ри сти ка 
хи брид но сти омо гу ћа ва исту па ња у 
дру ге жан ро ве и оправ да ва скло ност, 
ка ко ка фраг мен тар но сти, екс пе ри-
мен ти са њу и де кон струк ци ји на ра-
тив них мо де ла та ко и ка све о бу хват-
ност и ра зно ли ко сти.

Гра бо ви па ра лел ни жи во ти, о ко-
ји ма се при по ве да у пр вом де лу ро-
ма на, са мо се услов но мо гу ока рак те-
ри са ти као два све та од ко јих је је дан 
ре а лан, а дру ги из ми шљен. И ноћ се 
уву кла у ње го во ср це про бле ма ти зу је 
по јам ствар но сти, пру жа ју ћи мо гућ-
ност да оно што је из ма шта но мо же 
би ти, ако не исти ни ти је, он да ба рем 
аутен тич ни је од без бој не сва ко дне-
ви це. Су прот ста вља њем ди јаг но за 
док то ра Не ве на и док то ра Бо ра, јед-
ног из пар ков ског, а дру гог из све та 
зби ље, по сти же се усло жња ва ње про-
бле ма ре ал ног и фик тив ног, при че му 
се, ма кар у књи же вом де лу, пред ност 
да је има ги на ци ји. У пре пи сци два 
пси хи ја тра ду хо ви то се су че ља ва ју 
опреч ни по гле ди на Гра бо во лу ди ло, 
па се у њи хо вим пи сми ма, по ред ака-
дем ског обра ћа ња и ар гу мен то ва них 
на уч них и књи жев них те о ри ја, мо гу 
про на ћи и ре цеп ти пи рот ских ушти-
па ка и па пу ле, про пра ће ни иро нич-
ним, ра бле ов ским ко мен та ром: До
бро Вам је оно је ло, али сам при ме тио 
чуд ну сто мач ну ак тив ност мо јих 
де гу ста то ра: стал но су зад њи цом 
про из во ди ли не ке чуд не зву ке, го то во 
екс пло зи је, а ми рис ко ји је све то пра
тио био је пот пу но не под но шљив! 
Ка ко Ви у Ср би ји жи ви те од то ли ког 
смра да?1.

Рад ња овог ро ма на сме ште на је у 
Фу то шки парк у Но вом Са ду, где Граб 
про на ла зи уто чи ште у ко јем се скри-
ва од жи вот не ко ло те чи не у ко јој је 
све го то во си во, вр ло рет ко оштро 
цр нобе ло2, где је чо век окру жен ла-
жним про из во ди ма и осу ђен на без-
на ђе. Не за до во ља ва ју ћи се ти ме да 
је вир ту ал на ре ал ност у вре ме ну 
пост про па сти је ди на мо гу ћа ствар-
ност, ју на ков ум се по мра чу је, услед 
по тре бе за но вим осми шља ва њем 

све та. Ме ха нич ки ход од ре дак ци је 
до ка фа не и из ка фа не ка ре дак ци ји 
ства ра ути сак да је из јед но ли ко сти 
нео п ход но по бе ћи не куд да ле ко, па 
ма кар та кво пу то ва ње би ло ока рак-
те ри са но као сан у буд ном ста њу3.

На су прот пу сто ли ни, као про јек-
ци ја Гра бо вог ду шев ног ра строј ства 
по ја вљу је се чу де сни Парк у пар ку, 
ор га ни зо ван, за ни мљив, пун све га и 
сва че га, пра ва сва шта ра ве ро ват них 
и не ве ро ват них де ша ва ња. У уто пиј-
ском пар ков ском све ту све је див но и 
све је мо гу ће. Та мо су се ре чи пре тва
ра ле у де ла4, та мо по сто ји 8,7 ми ли о
на вр ста би ља ка, жи во ти ња, лу та ка 
и лоп ти5, та мо се за бо ра вља на гра-
ни це.

Ди мен зи је вре ме на и про сто ра су 
ре ла ти ви зо ва не, пе ри о дич на сме на 
да на и но ћи је уки ну та, а по де ла на до-
њу, зе маљ ску и гор њу, не бе ску зо ну је 
не си гур на. Пар ков ско вре ме не мо гу ће 
је по и ма ти ли не ар но, оно је не у хва-
тљи во и оси па се, па за Пар ко вља не 
по сто ји са мо СА ДА6, тре ну так ко ји 
тра је веч но. Парк је, за пра во, бес кра-
јан, или, пак, не појм љи во огро ман 
ла ви ринт чи ји се хо ло ви увек пре ме-
шта ју, на лик на Бор хе сов Врт са ста
за ма ко је се ра чва ју. На ла зи се у тач ки 
из ме ђу три ди мен зи је7, на из ме нич но 
се ши ри и ску пља, а за јед но са не бом 
[...] чи ни џи нов ску ко смич ку пе чур ку8. 

И ноћ се уву кла у ње го во ср це по се-
ду је и епи зо де ко је под се ћа ју на аван-
ту ри стич ки, али и љу бав ни ро ман, па 
се мо гу чи та ти и у том кљу чу. Гра бо во 
пу то ва ње до Га ла па го са и на траг на 
бро ду Пра Бигл пу но је из ван ред них 
от кри ћа и чуд но ва тих опи са, од сте пе-
ни шта ко је во ди ка рај ском вр ту, пре-
ко ку ле ко ја пред ста вља аxис мун ди, 
до бес крај не би бли о те ке ко ју је нео п-
ход но пре не ти у Парк. Са дру ге стра-
не, у сре ди шту ро ма на сто ји љу бав на 
при ча. На и ме, Гра бо ва за љу бље ност 
је узрок ње го вог пре ла ска у из ма шта-
не пре де ле. Она је мла да, јед но став на, 
при род на де вој ка у по кре ту, али и не-
у хва тљи ва уобра зи ља, по пут пар ков-
ског све та у ко јем оби та ва. По зајм ље-
на из ли те ра ту ре (Јен се но ве Гра ди ве), 
иде ал на же на је и при по ве да чи ца и 
ју на ки ња, као Ше хе ре за да. Чи ни се да 
су и пе сме у по гла вљу Пут де вој чи це 
са ши би ца ма њој по све ће не. 

Аван ту ри стич ко-љу бав на при по-
вест о Гра бу, сме ште на у Парк до бре 
на де до пу ње на је, из ме ђу оста лог, и 
ме та тек сту ал ним реч ни ком. Ње го-
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вим уво ђе њем ну ди се мо гућ ност да 
се Парк ту ма чи не са мо као ју на ко ва 
уобра зи ља, већ и као енор ман ли те-
рар ни мо за ик, чи ји се ка мен чи ћи ни-
жу у не до глед. Пред чи та о цем је по за-
ма шан ка та лог пи са ца и њи хо вих де ла 
ко ји се асо ци ја тив но ши ри и ску пља, 
из и ску ју ћи пре да но уче шће у по ве зи-
ва њу пи шче вог ис ку ства са соп стве-
ним. Реч ник оби лу је (ауто)ци та ти ма 
и алу зи ја ма, у ње му су да та об ја шње-
ња по је ди них пар ков ских пој мо ва, 
као што су Цен тар за по прав ку сно-
ва, Гра бо ва те о ри ја о по стан ку вр ста 
и Пар ко вља ни; он по се ду је и ин тер-
тек сту ал не од ред ни це по пут Ха за ра, 
Јен се на, Тол ки на и Тр пе зе за Али су. 
Као што И ноћ се уву кла у ње го во ср це 
са др жи пар ков ски реч ник, та ко и тај 
реч ник у се би са жи ма овај ро ман, по-
кло нив ши му де фи ни ци ју. По ред то га, 
овај лек си кон има и одељ ке Пи са рев и 
Буј на зо ра, те се мо же го во ри ти о не-
кој вр сти лич ног, ауто по е тич ког пој-
мов ни ка. 

Иако се мо же чи та ти не ли не ар но, 
овај реч ник не би тре ба ло сво ди ти 
на по ре ђе ње са Ха зар ским реч ни ком 
Ми ло ра да Па ви ћа, иако је њи ме, без 
сум ње, ин спи ри сан. Парк: реч ник ни-
је усме рен ис кљу чи во на се бе са мог. 
Иако би мо гао да бу де је дин стве на и 
це ло ви та књи га, не сме се смет ну ти 
с ума да то ипак ни је. Као са мо је дан 
део ро ма на И ноћ се уву кла у ње го во 
ср це, он је сво је вр сна над град ња пар-
ков ског све та. По ред то га, усме рен је 
на ве ли ки број дру гих књи жев них де-
ла са ко ји ма не у мор но ко му ни ци ра, а 
по не кад их и ду хо ви то на до гра ђу је. 

Основ ни ква ли те ти овог ро ма на 
је су ње го ва спе ци фич на струк ту ра 
и бо гат ство ци та та и алу зи ја на ко је, 
ипак, вр ло че сто на и ла зи мо у пост мо-
дер ној ли те ра ту ри. Због то га је не по-
ход но на гла си ти да је нај ве ћа вред ност 
овог књи же ног де ла у ње го вој иде ји да 
је ли те рар ни, из ма шта ни свет ал тер-
на тив на ствар ност ко ја без о блич ној 
сва ко дне ви ци ис цр та ва кон ту ре, а 
жи вот чи ни по но во сми сле ним. У том 
кљу чу га и тре ба чи та ти.

1 Пи са рев, Ђор ђе (2015). И ноћ се уву кла у ње
го во ср це. Зре ња нин; Но ви Сад: Аго ра, 50. стр.
2 Исто, 15. стр.
3 Исто, 9. стр.
4 Исто, 14. стр.
5 Исто, 33. стр. 
6 Исто, 18. стр.
7 Исто, 98. стр.
8 Исто, 104. стр.

Иван Ра до са вље вић

ОД ЛА ЗАк,  
ПО ВРА ТАк И  
МЕ ђУ ВРЕ МЕ
Не над Јо ва но вић, Низ  
ге лен дер, Фа бри ка књи га,  
Бе о град, 2015.

На кон што се упо зна са са др жа-
јем уво да ове књи ге, чи та лац би мо гао 
да по ми сли да збир ка при по ве да ка 
Низ ге лен дер пред ста вља не ку вр сту 
стил ске ве жбе, кон цеп ту ал ног про-
јек та, екс пе ри мен та, књи жев не игре 
или са мо на мет ну тог за нат ског ис пи-
та, и сва ка ко би у из ве сној ме ри био у 
пра ву. На и ме, Да вид Ал ба ха ри, аутор 
по ме ну тог уво да, у ње му пи ше о исто-
ри ји на стан ка ове збир ке при по ве да-
ка и са оп шта ва нам да је ње ном пи сцу 
по слао пет на ест на сло ва, са за дат ком 
да ис под сва ког на сло ва на пи ше при-
по вет ку ко ја му при па да. Ре че но–учи-
ње но: се дам го ди на на кон до би ја ња 
за дат ка (ка ко са зна је мо из пи шче ве 
На по ме не на кра ју књи ге), пред на-
ма је збир ка од пет на ест при ча, а ду-
го трај ност тру да ко ји је Јо ва но вић 
по све тио ње ном ства ра њу све до чи о 
озбиљ но сти схва та ња ове игре. Из гле-
да ми да је та ква озбиљ ност би ла уто-
ли ко по треб ни ја што, на чел но гле да-
но, ова кав вид са рад ње дво ји це пи са-
ца мо же са др жа ти еле мент про из вољ-
но сти, ар би трар но сти ко ји, исти на је, 
мо же мо схва ти ти као је дан од де лат-
них им пул са сло бод не кре а тив но сти, 
али та кав им пулс ко ји је мо же по ву ћи 
у сме ру фри вол не игра ри је.

Ре ци мо да на чел но је сте та ко, но 
у на шем кон крет ном слу ча ју из бе га-

ва њу те опа сно сти по мо гла је и слич-
ност жи вот них ис ку ста ва за дат ко да-
ва о ца и за дат ко и звр ши те ља: обо ји ца 
су сти ца јем при ли ка би ли иза зва ни 
да на пу сте ма тич но је зич ко окру же ње 
и на ста не се у Ка на ди, од но сно у Сје-
ди ње ним Др жа ва ма, те де ле ис ку ство 
пи сца ко ји у ег зи лу на ста вља да ства-
ра и об ја вљу је на ма тер њем је зи ку. 
Сто га, кад Ал ба ха ри за да те му „За што 
сам по стао пи сац, и ка ко?“, а Не над 
Јо ва но вић при по вет ку за поч не ре чи-
ма: „Пи сац сам по стао та ко што сам 
оти шао. По стао сам пи сац ка ко бих се 
вра тио“, очи глед но је да ту не ма ни чег 
про из вољ ног; Јо ва но вић пи ше о ства-
ри ма ко је су ње му са мом не у мо љи во 
ва жне, а оно што при по вед но из ра жа-
ва чи та лац с пра вом до жи вља ва као 
ор ган ски ну жну умет нич ку исти ну.

Ствар ни сте пен ауто би о гра фич-
но сти у овим при ча ма ни је ми по знат, 
ни ти сам склон то ме да му при да јем 
пре ве ли ку ва жност, био ви сок или 
ни зак. Но, на ра тив ни гла со ви у овој 
збир ци нај че шће те ма ти зу ју ис ку ства 
ин те лек ту ал ца, књи жев ни ка ко ји жи-
ви у ту ђи ни, ин тим не дра ме и пре-
ло ме ко је та кав по ло жај иза зи ва или 
их ого ља ва и на гла ша ва, емо тив не и 
ег зи стен ци јал не вр тло ге у ко је упа да 
ју нак ис тан ча не осе тљи во сти и ана-
ли тич ког ума ко ји те жи исти ни том 
по и ма њу вла сти те си ту а ци је, и при-
том не бе жи од по зле ђи ва ња ста рих 
и отва ра ња но вих ра на. Као од ли чан 
при мер мо же мо узе ти по ме ну ту при-
по вет ку „За што сам по стао пи сац, и 
ка ко?“ (ина че, у збир ци Низ ге лен дер 
ме ни јед ну од оми ље них). При по ве-
дач у пр вом ли цу ту у ни зу кра ћих 
оде ља ка тра си ра по ро дич ну, кул тур-
ну и лич ну исто ри ју ко јом је сти гао до 
де це ниј ског стран ство ва ња, и за вр-
ша ва кон ста ту ју ћи соп стве ну по дво-
је ност; при по ве да ње на из глед сло-
бод но ла ви ра сле де ћи асо ци ја тив не 
то ко ве, на ра тор одр жа ва на гла ше ну 
иро ниј ску дис тан цу ка ко пре ма соп-
стве ној уло зи, та ко и пре ма окру же-
њу у ко јем ту уло гу игра, и пре о вла ђу-
је чи та лач ки ути сак сет но осмех ну те 
жи вот не ре ка пи ту ла ци је, ла кон ског 
пре ли ста ва ња по ро дич ног ал бу ма. 
Упра во, пак, та при вид на, нео п те ре-
ће на, чак раз и гра на ла ко ћа у ко нач-
ном ис хо ду су да ра се с од су ством 
ка тар зе, уда ра у зид ко нач но сти не-
про ме ње не ег зи лом ни ти књи жев ним 
ства ра ла штвом. „Где је твој дом?“, чу-
је на ра тор ка ко га пи та ју, и под се ћа 
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се да је мо гу ће оти ћи и вра ти ти се и 
оту да где се са да на ла зи – али да ни 
ти ме не мо же ума ћи исто вет но сти 
соп стве ног по сто ја ња, не у бла же ној 
про те клим вре ме ном ни са вла да ном 
да љи ном.

Слич но, и ни шта ма ње ефект но 
кон тра сти ра ње ле пр ша вог, асо ци ја-
тив но ско ко ви тог при по ве да ња осло-
ње ног на ми са о не ни зо ве иза зва не 
на из глед бе за зле ним де та љи ма, и 
не из др жи во не у доб не, кру те ствар-
но сти ко ја се тек про ја вљу је по са-
гле да ва њу при по вед не це ли не, Јо ва-
но вић при ме њу је и у при чи „Ле де не 
коц ке“, ко ју опет на во дим као при мер 
ко ји ми се по себ но до па да. У не ком 
прет по ста вље ном ауто би о граф ском 
вре мен ском кон ти ну у му ове збир-
ке при ча, „Ле де не коц ке“, сме ште не 
при са мом кра ју књи ге, ве ро ват но 
би има ле ста тус ко ји се у филм ској 
ин ду стри ји на зи ва pre qu el, од но сно 
на ста вак у ко јем се из ла жу до га ђа ји 
ко ји су се од и гра ли пре глав не при-
че – хи по те тич ки под ра зу ме ва ју ћи да 
око сни цу глав не при че чи ни ег зил, 
пи шче во на пу шта ње до ма и окру же-
ња свог је зи ка. За по чи њу ћи као фи но 
еро ти зо ва на при по вест с ле то ва ња, 
ова при ча се раз ви ја та на ним на го ве-
шта ји ма кра ха емо тив не ве зе, да би се 
с фа бу ла тив не стра не вр ло увер љи во 
раз гра на ла у прав цу књи жев нич ког 
жи во та обе ле же ног нов ча ном оску-
ди цом и су сре ти ма с па те тич ним ал-
ко хо ли ча ри ма, сплет ка ро ши ма и од-
бој ним, са мо за љу бље ним по зе ри ма, 
и на кра ју еле гант но вра ти ла у сфе ру 
ин тим но сти, у ме ђу вре ме ну раз гра-
ђе не до не под но шљи во сти, за вр ша-
ва ју ћи се од ла ском, ко ји исто вре ме но 
пред ста вља при зна ње по ра за и из раз 
но ве од луч но сти. Од луч ност од ла ска, 
пак не по ти ре ти ња ју ћу по тре бу за 
по врат ком, ко ја се као мо тив по на вља 
у збир ци Низ ге лен дер, це мен ти ра ју ћи 
ег зи стен ци јал ну рас ко ра че ност, не-
сми ре ност и иро ниј ски са мо све сно 
не при хва та ње да то сти као ис ку стве-
на ис хо ди шта ових Јо ва но ви ће вих 
про за.

Ре ле вант ност тих ис хо ди шта у 
кон тек сту са вре ме не срп ске књи жев-
но сти не сум њи ва је, а пер спек ти ве и 
по ступ ци ко је Не над Јо ва но вић ко ри-
сти за њи хо во књи жев но уоб ли ча ва-
ње од лич но су ода бра ни. Не са мо као 
иза зов на, ори ги нал но кон ци пи ра на 
и од лич но из ве де на про за, не го и као 
књи га ко ја про ми шље но про бле ма ти-

зу је и у жи во ти ма сво јих ју на ка ис тра-
жу је ва жне аспек те ду хов не и кул тур-
не кли ме и њи хов ути цај на по је дин-
ца, збир ка при по ве да ка Низ ге лен дер 
на ме ће се као ва жно и при влач но чи-
та лач ко ис ку ство.

Марија Ненезић

ЛУ ТА ЊЕ кАО 
СУД БИ нА
Не над Ми ло ше вић, Лу та ју ћа 
пла не та, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 2014.

При каз прет ход не књи ге Не на да 
Ми ло ше ви ћа, збир ке пе са ма Во де и 
ве тро ви, по че ла сам ци та том јед ног 
ди сти ха из по след њег, че твр тог де-
ла збир ке ко ји но си на слов „У про-
шлом ве ку оста ло“ и ко ји ми се учи-
нио ва жним за це ло куп ну знaчењску 
струк ту ру збир ке. Ка да сам за вр ши ла 
чи та ње Ми ло ше ви ће вих ми кро е се ја 
Лу та ју ћа пла не та, тај ди стих по ја-
вио ми се у се ћа њу пот пу но нео че ки-
ва но, ка ко ми се у пр ви мах чи ни ло, 
и што сам ин тен зив ни је ми сли ла о 
овом пе сни ко вом ис ко ра ку у про зни 
жан ров ски про стор, ути сак о ва жно-
сти тог сти ха би вао је ја чи. Ре ћи да је 
игра слу ча ја за слу жна за ње го во по-
нов но уво ђе ње у про цес ми шље ња о 
но вој књи зи не би од го ва ра ло исти ни 
и зна чи ло би про из вољ но по зи ва ње 
на ве чи то ак ту е лан и ве чи то на пет 
од нос из ме ђу слу ча ја и ну жно сти. 
Ис по ста вља се да се ћа ње на тај ди-
стих не ма ве зе са слу чај но шчу и да 
је ње го во до во ђе ње у ве зу са ми са о-
ном струк ту ром но ве Ми ло ше ви ће ве 
збир ке ми кро е се ја пот пу но оправ да-

но. Ка да се, да кле, го во ри о Лу та ју
ћој пла не ти, ва ља ло би га по но во ци-
ти ра ти јер ће то би ти осно ва за да ље 
по став ке о ње ном са др жа ју, зна че њу и 
по сле ди ца ма. 

„Ка да би се умо рио од пла ве ре во
лу ци је,

Са би рао се у пе сму свет и из ње 
ти хо из ви рао.“ 

Про стор по е зи је или, још ши ре 
од то га, про стор све у куп не умет-
нич ке ин тен ци је и ње не ра зно ли-
ке жан ров ске ар ти ку ли са но сти као 
по ку ша ја ма те ри ја ли за ци је тог, пре 
све га, ду хов ног чи на, од у век је био 
она ну жна тач ка от по ра про сто ру 
„објек тив не ствар но сти“. И ка да се 
од нос та два про сто ра раз у ме вао као 
ми ме тич ки, или као од нос ан та го ни-
зма, све до да нас остао је под ло жан 
не са мо раз ли чи тим књи жев но те о-
риј ским и фи ло зоф ским ин тер пре-
та ци ја ма, већ и лич ним, ис ку стве-
ним на по ри ма да се раз у ме, об ја сни, 
а не рет ко и пре ва зи ђе као од нос су-
прот но сти. Не ма сум ње да је за пе-
сни ка Не на да Ми ло ше ви ћа про стор 
по е зи је по вла шћен, го то во са кра лан 
чак и ка да сум ња у ње га и пре и спи-
ту је га. У прет ход ној пе снич кој збир-
ци Во де и ве тро ви у мно го че му при-
су ство ва ли смо су прот ста вље но сти 
све та пе сме и про сто ра ван ње га. Из 
„пла ве ре во лу ци је“, са ве чи те ве тро-
ме ти не, скло нио се тај свет у пе сму и 
Во де и ве тро ви су до ка за ли, на кра-
ју, је дан чин по ми ре ња, оствар љив 
и мо гућ је ди но кроз пе снич ку реч. 
Про блем, ме ђу тим, на ста је ка да из 
пе снич ке ре чи, као при вре ме ног и 
тре ну тач ног про вод ног си сте ма тај 
свет иза ђе, ти хо из ви ру ћи… Од го-
вор на пи та ње ни је ли иза шао из ме-
њен, бо љи, мек ши, па мет ни ји или 
пре по ро ђен чи та мо у Лу та ју ћој пла
не ти, и то у јед ном но вом и дру га чи-
јем жан ров ском си сте му. Ову чи та-
мо као на ста вак прет ход не пе снич ке 
збир ке, кон ти ну и тет у тра га њу за 
суд би ном све та, дру штва, по ли ти ке, 
кул ту ре и по је дин ца у том мно штву. 
Да кле, ка кав свет има мо у Лу та ју
ћој пла не ти и на ко ји на чин га са да 
про зна реч пре по зна је и об ја шња ва? 
По сто је три кључ не те мат ске пре о-
ку па ци је на ко ји ма по чи ва ди на ми ка 
ове есе ји стич ке збир ке. Пр ва је еле-
мен тар на ауто ро ва „ин те ре сна сфе-
ра“, пи та ње по сто ја ња, ста ту са, суд-
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би не и оп стан ка по е зи је, дру га уво ди 
се ћа ње и ре флек си ју о де ве де се тим 
го ди на ма два де се тог ве ка у Ср би ји 
и тран зит ном по чет ку два де сет пр-
вог, а тре ћа про бле ма ти зу је ов да шњу 
кул тур ну и књи жев ну по ли ти ку. Све 
три сфе ре ар ти ку ли са не су раз ли чи-
том је зич ко- стил ском апа ра ту ром и 
мо гли би смо ре ћи да је Не над Ми ло-
ше вић у окви ру жан ра ми кро е се ја, 
ус по ста вио вр ло до бар ба ланс из ме-
ђу по ет ског, про зног и есе ји стич ког 
је зич ког рит ма. Ја сно, ка да го во ри о 
пи та њи ма по е зи је, нај бли жи је пе-
снич ком је зич ком осе ћа њу и го то во 
сви „за пи си“ у ко ји ма по ста вља про-
блем од но са пе сни ка и све та, и по е-
зи је и све та, раз у ме ва ју се као лир-
ски од го вор на је дан бу чан, не ста би-
лан и опа сан екс те ри јер ски про стор. 
Та ин тро верт на, на пр ви по глед ути-
ша на сли ка у цен тар до во ди нај пре 
сум њу у мо гућ ност да по ет ска реч 
и по ет ска ствар ност над вла да ју то 
тур бу лент но по ље сва ко дне ви це. 
„Те шко је сад не ком но вом по зна ни-
ку ре ћи: Ја сам пи сац. Још је те же ре-
ћи: Ја сам пе сник. То тре ба пре ћу та-
ти.“ Но, упр кос та квом де фан зив ном 
за кључ ку, за Ми ло ше ви ћа је же ља за 
по е зи јом „до жи вот на“, као и же ља 
за „сло бо дом“. Екви ва лент ко ји се 
по ста вља из ме ђу по е зи је и сло бо де, 
уз но си по е зи ју и књи жев ност на ви-
си ну оне ве чи то све тле ће ре фе рент-
не тач ке у од но су на ко ју ме ри мо 
сми сао све у куп ног ег зи стен ци јал ног 
по сто ја ња, а то, ипак, не мо же би ти 
де фан зи ван став. Ако и ин си сти ра 
на чи ње ни ци о не пре ста ној мар ги на-
ли за ци ји по е зи је, пе сник је уве рен у 
њен он то ло шки зна чај. На спрам ове, 
ка ко сам ре кла пр ве, и еле мен тар не 
пе сни ко ве „ин те ре сне сфе ре“, по ста-
вље не су оста ле две те мат ске це ли не, 
се ћа ње и раз ми шља ње о ре цент ној 
про шло сти, вре ме ну де ве де се тих у 
Ср би ји, те њи хо ва ве за са тран зи ци-
јом са да шњи це и пи та њем ак ту ел-
не кул тур не и књи жев не по ли ти ке. 
Ако је ауто ров при ступ у сег мен ту 
ба вља ња суд би ном и би ћем по е зи-
је бли зак пе снич ком, ре флек сив ном 
по ку ша ју да це ли ну про бле ма ре ду-
ку је на основ ни, лир ски до жи вљај 
су шти не, што ре зул ту је крат ким за-
пи си ма, го то во цр ти ца ма, ба вље ње 
„фи ло зо фи јом са да шњи це“ по кре ну-
ло је про зну тех ни ку на ра ци је, ко ја 
има сво је ју на ке, рад њу и тра ја ње, те 
у не ким слу ча је ви ма до би ја мо вр ло 

до бре крат ке при че. Са мо што ов де 
ни је реч о фик ци о нал ној про зи, већ 
о фак тич ким узро ци ма и фа тал ним 
по сле ди ца ма, о до га ђа ји ма ко ји су 
мар ки ра ли пут јед не кул ту ре и јед-
ног дру штва од уто пиј ске на де у бес-
ко нач ност срећ ног тре нут ка до муч-
ног про би ја ња оп не кон стру и са не 
сре ће. Од вре ме на ка да се ве ро ва ло 
у со ци ја ли стич ки дру штве ни по ре-
дак до вре ме на ње го вог рас та ка ња, 
пре ла ска у тран зи ци о ни про стор 
су ко ба ста рог са но вим, ко је и ни је 
но во, већ не ко за ми шље но дру га чи-
је ре ше ње без ре ал ног упо ри шта у 
истин ској по тре би за но вим. На том 
при ви ду кон струк тив ног кре та ња 
по чи ва и зна чај Лу та ју ће пла не те. 
По сто је два есе ја у књи зи ко ји се ба-
ви про бле мом пост мо дер не. На слов 
јед ног је За што не во ле пост мо дер
ни зам у Ср би ји, а на слов дру гог, За
што су за во ле ли пост мо дер ни зам 
у Ср би ји и сма трам их кључ ним за 
об ја шње ње сми сла Ми ло ше ви ће вих 
есе ја и по сле ди ца ко је про из во де. 
Пост мо дер на во ли пре и спи ти ва ње, 
де кон струк ци ју, иро ни ју, фраг мент, 
ци тат, исто ри ју као мо гућ ност за по-
сту пак ре ком би но ва ња, иро ниј ског 
от кло на, во ли отво ре ну струк ту ру и 
ре цеп ци јен та ко ји ће у њој уче ство-
ва ти као рав но прав ни играч. Она, 
ка ко то лу цид но при ме ћу је Лин да 
Ха чи он, ра за ра да би ства ра ла, пре-
и спи ту је да би што бо ље са гле да ла 
це ли ну, иако је во ли кроз де таљ и 
фраг мент, она жи ви кроз па ра докс и 
ок си мо рон. А као што зна мо, упра во 
па ра докс кри је по не кад ја сни ји сми-
сао од нај ка у зал ни јег сле да до га ђа ја 
и упра во не по мир љи вим са стој ци ма 
ок си мо рон ске сме се укус ду гу је ду-
го ве чан траг ко ји оста вља у све сти 
чи та о ца и по сма тра ча. Све до че ћи о 
де ве де се тим го ди на ма про шлог ве-
ка, аутор све до чи и о јед ној сли ци 
све та не по ми ре ног са свим иза зо ви-
ма ко је пост мо дер но осе ћа ње но си у 
се би. Нај пре са иза зо вом иро ниј ског 
от кло на пре ма мит ској про шло сти, 
ка да је јед на за це мен ти ра на сли ка 
со ци ја ли стич ког дру штве ног уре ђе-
ња те шко мо гла да бу де про пу ште на 
кроз кри тич ку оп ти ку и раз у ме ва ње. 
„Ми смо ми сли ли да ће со ци ја ли зам 
веч но тра ја ти“, ре као је јед ном Ми-
о драг Па вло вић у не фор мал ном раз-
го во ру у Књи жев ним но ви на ма. То 
је би ла сла бост со ци ја ли зма: ни је се 
по ста вља ло пи та ње ње го вог кра ја“, 

чи та мо у ми кро при чи „Со ци ја ли-
стич ки пи сци“. А он да, ка да се јед на 
уто пиј ска че жња рас то пи ла, до би ли 
смо но ве ми то ве кру ни са не јед ним 
чвр стим и не са ло ми вим ми том о 
на ци о нал ном до сто јан ству. Со ци ја-
ли зам је за ме њен на ци о на ли змом и 
ме ста за пост мо дер ну тех ни ку по но-
во ни је би ло; та кво, иро ниј ско, кри-
тич ко пост мо дер но осе ћа ње не ми ре-
ња са ста ти ком зна чи ло би по но во 
ру ше ње јед ног ми та. Све то, ства ра-
ло је од Ср би је „ме сто не ис то ри је“ 
ка ко Ми ло ше вић на зи ва дру штве ну, 
по ли тич ку и кул тур ну кли му де ве де-
се тих. Вре ме по сле 5.ок то бра до не ло 
је дру ги и дру га чи ји дис курс ка да је 
на цо и на ли зам за ме њен јеф ти ним 
по пу ли змом, а де ва ста ци ја кул ту ре 
на ста вље на кроз не ку, на из глед, но-
ву ре то ри ку. 

Из есе ја о при ли ка ма у из да ва-
штву, на књи жев ној сце ни, о за чу-
ђу ју ћој по ли тич кој ком би на то ри ци, 
по ста је ја сно да су у у Ср би ји мо ра ли 
за во ле ти пост мо дер ни зам „за то што 
су на јед ном схва ти ли да се пост мо-
дер ним стра те ги ја ма по не кад мо гу 
ре ла ти ви зо ва ти по ли тич ка и кул тур-
на до стиг ну ћа за пад не ци ви ли за ци-
је“. Ако би смо до га ђа је о ко ји ма пи-
ше Ми ло ше вић схва ти ли као мо гу ћу 
про зну рад њу у јед ном при по вед ном 
про сто ру, ја сно би би ло да кре та ње, 
као ну жни услов раз во ја те рад ње, ов-
де не по сто ји. Са вре ме ни дру штве ни, 
по ли тич ки и кул тур ни ми ље, а овом 
по след њем аутор по кла ња зна чај ну 
па жњу, са мо је ре вер зи би лан си стем 
од но са из вре ме на де ве де се тих, те је 
при вид кон струк тив ног кре та ња кон-
стан та све та ко ји је са мо крат ко вре ме 
бо ра вио у пе снич кој ре чи из већ по-
ме ну тог ди сти ха са по чет ка овог тек-
ста. 

Лу та ју ћа пла не та је илу стра ци-
ја тог све та ко ји се умо рио од „пла
ве ре во лу ци је“, на крат ко „са брао“ у 
пе сми, а он да ис те као из ње да би се 
још фу ри о зни је пре дао да љем лу та-
њу. Ја сно је да сви до га ђа ји у књи зи 
име но ва ни, ана ли зи ра ни, те про пу-
ште ни кроз ја ку ауто ро ву кри тич ку 
ре флек си ју, има ју је дан за јед нич ки, 
об је ди њу ју ћи мо тив, лу та ње. Са мо 
што он ов де има од ли ку фа тум ске 
ну жно сти, јер се ни у јед ном слу-
ча ју не ја вља во ља ко јој би „от пор 
ства ри,“ ка ко је ве ро вао Сар тр, био 
иза зов и услов де ло ва ња. У Лу та ју
ћој пла не ти, чи ни се, кон стант но је 
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са мо по на вља ње истог или при ви да 
де ло ва ња. Од тог тре нут ка, тре ба ра-
чу на ти на став чи та о ца, упра во оног 
„иде ал ног“ ко ји се и ов де по ми ње, 
ко ји раз у ме пе сни ка, али ко ји са њим 
мо же да сту пи у ди ја лог сла га ња и 
ми ре ња са иде јом ве чи тог лу та ња, 
но и не ми ре ња са том иде јом. А ка-
да јед на књи га, про зна, пе снич ка или 
есе ји стич ка, ка ко год, по бу ди же љу 
за ди ја ло гом, ја сно је да је про из ве-
ла и по сле ди це. Лу та ју ћа пла не та је 
збир ка есе ја са по сле ди ца ма, ма кар 
се оне де ша ва ле у ми кро све то ви ма 
сва ко га од нас.

Со ња Миловановић

фИ ЛО ЗО фИ ЈА  
ПЕ СМЕ СА шЕ  
РА ДОЈ ЧИ ЋА
Са ша Ра дој чић, Ду ге и крат ке  
пе сме, Град ска би бли о те ка 
„Вла ди слав Пет ко вић Дис“,  
Ча чак, 2015.

Ка да би смо по ку ша ли да про на-
ђе мо јед ну реч ко ја би нај са же ти је 
ука за ла на ис ку ство све та по е зи је 
Са ше Ра дој чи ћа по сег ну ли би смо за 
реч цом као. У том та ко ма лом и не-
при мет ном де ли ћу ре че ни це или ис-
ка за склуп чан је до жи вљај све та овог 
фи ло зо фа-пе сни ка. Као ни је тек са мо 
гра ма тич ко сред ство по ре ђе ња, као је 
и знак он то ло шког про це па из ме ћу 
све то ва, из ме ђу све та иде ја и ње го вих 
сен ки или пак бес ко нач них све то ва 
чо ве ка као је зич ког би ћа. За то, и ка да 
у свом из бо ру пе са ма „Ду ге и крат ке 
пе сме“ на са мом по чет ку увод ног ци-

клу са „Аме ри ка“ ак ти ви ра би блиј ску 
сен тен цу да ни че га но вог не ма под 
сун цем, да ту дис кур зив ним рит мом 
и на фо ну сва ко днев не, уоби ча је не 
ко му ни ка ци је: ни шта но во,/ства ри 
ћу те/ и не пи та ју за здра вље, пе сник 
се већ ов де огла ша ва и на ја вљу је ка-
ко се мо ра на ћи на кро ву да би мо гао 
за пе ва ти:

као до ко ни пе тао, 
на ја вљу ју ћи го сте. 
као ра ње ни љу бав ник,
гла сно. Као пре ва ре ни грк, 

ка ко би се по том ње го во обра ћа ње 
– а обра ћа ње и, по себ но, осло вља ва-
ње ва жна су ис ку ства пе сме Са ше Ра-
дој чи ћа – на ста ви ло у ауто по е тич ком 
ду ху: 

– ти ни кад не пра виш по ре ђе ња,
за те бе је сва ко по сто ја ње
по но во на ђе ни лик су шти не.

По но во на ђе ни лик су шти не, онај 
без реч це као,онај у ко ме се тек у бле-
ску ви де спу ште ни ве ло ви с тај ни, 
ка да се из ве сност за ме њу је за да не у 
ко ји ма се оста је без гла са, а по глед ко
ме је све ка ко тре ба да бу де/ за по глед 
ко ји од у ста је од све га, опет за па да у 
соп стве ни па ра докс: 

и та да бих за пе вао с кро ва
као да сам не што ве ли ко и ва жно
нај зад до че као. 

Не моћ људ ска оли че на је упра во 
у том „нај са вр ше ни јем“ чо ве ко вом 
сред ству спо ра зу ме ва ња. За то Ра дој-
чи ће ва по е зи ја упор но ка зу је да се сав 
наш свет, као и на ша не до стат ност 
ис по ве да, хај де ге ров ски, је зи ком и у 
је зи ку: оту да и ак ти ви ра ње по ре ђе-
ња, у ко јем та та ко бли ска и на из глед 
бе зна чај на, а у ства ри по ма ло оп се на 
реч ца ујед но рас кри ва и при кри ва оно 
што зо ве мо ствар ност, или оне исти не 
ко је са мо на трен ис кр сну у хе лен ски 
час, кад пред ме ти не ба ца ју пре ва ре не 
сен ке, да би убр зо, за тим, веч ност па
ла у вре ме. Она је, да кле, не са мо гра-
ма тич ки не го и сим бо лич ки знак ја за 
све то ва, ко ја и тим ма лим, го то во не-
при мет ним је зич ким игра ма, као још 
јед ној ме ри и од ме ре но сти ове по е зи-
је, по ста је знак ве ли ких он то ло шких и 
се ман тич ких про це па. 

Самопреиспитивањe се бе и све та 
је зи ком и у је зи ку ре то рич ки су оства-

ре на и отво ре на још јед ним че сто ко-
ри шће ним стил ским  по ступ ком – ан-
ти ме та бо лом:

из ме ђу нас 
љу бав и ре чи

или је обр ну то
ре чи и љу бав 

(„Amo qu ia ab sur dum“)

мо ме хра му те ме љи у ду ши ле же
у ду ши се ди жу мо га хра ма зи до ви

(„Обра ћа ње ан ђе лу“)

ве ли ка бом ба ће па сти на град
на град ће па сти ве ли ка бом ба

бе жи мо ли то из стра ха
страх ли је оно због че га бе жи мо

(„Ор феј у гла вом гра ду“)

Ова ре то рич ка ре ше ња Ра дој чи ће-
ве пе сме ни су тек пу ка стил ска игра: 
њи ма се осве до чу ју раз ли ке сми сла 
или раз ли ке у сми слу; она су, пре ма то-
ме, и струк тур ни чи ни о ци ње го ве по е-
зи је. Те је зич ке игре и је зич ке ма ске ну-
жна су сред ства да се го во ри о по но во 
на ђе ном ли ку су шти не. А баш тим по
но во свет Ра дој чи ће ве пе сме чи та о цу 
не ну ди на ду али га не ста вља ни пред 
крај ност не га тив не он то ло ги је, већ не-
пре ста ним ги ба њи ма из ме ђу фи зи са и 
ме та фи зи са, ис кли зну ћа и пре ко ра-
че ња из ме ђу по но ра и ви ских не бе ских 
вра та, на из ме нич ног осе ћа ња да нас у 
истом тре нут ку ма ло ви ше и ма ло ма-
ње има, ка ко у овом све ту та ко и у на-
ма са ми ма,где смо ујед но из не ве рен и 
из не ве ри тељ, жељ ник и же ља, ка да пе-
снич ко ја жи ви у истом тре нут ку у ко-
јем и уми ре, то мо ра и да об ја ви:

Хо ћу да пре не сем тај тре ну так,
Тај ја сан тре ну так оза ре ња,
Онај глас, да љи од уну тар њег

Гла са, ко ји ве ли, жив си жив си,
про ла зан и тро шан као и све 
што је тро шно: шу ме, ку ће, по глед
на шу ме са про зо ра под кро вом 
[...] 

(из ци клу са „При мор ске ети де“)

У та квом јед ном фи ло зоф ски 
осен че ном све ту пе сме, или фи ло зо-
фи ји пе сме као та кве, уз ис ку ство са-
вре ме ног чо ве ка ко ји се пре тво рио 
(или је пре тво рен?) у утр ну ла град
ска чу ла, илиили ди ги тал ног ума 
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– да кле уз по ја ча но осе ћа ње не пла-
то ни стич ког ко пи ра ња већ бо дри-
ја ров ског си му ли ра ња ствар но сти, 
и исти на пе снич ког ја, иден ти те та 
пе сме и пе сни ка, иден ти те та би ћа на 
кра ју кра је ва, би ва кр та и кр ња (Крт 
сам, ан ђе ле стро ги; облач ност је 
при ти сла мо ју ни зи ну/ кр њи уни вер
зум). На кон днев ног умно жа ва ња, 
рас пар ча ва ња, гу бље ња и тра же ња 
се бе – јер по да ну бе лом пе снич ко 
ја по ста је де зин те гри са но пе снич ко 
ти – тра же ни од го вор, чи ни се и хо-
ти мич но и не хо тич но не из ре цив у 
овој по е зи ји, до ла зи увек но ћу: та-
да се сла га ли ца пе снич ког ја са жи-
ма у јед но, ин те грал но би ће. Чи та-
ње и би бли о те ка, до след ни нео кла-
си ци стич ки мо ти ви Ра дој чи ће вих 
сти хо ва, уз (пост)мо дер но чи та ње 
све та као тек ста, ре че ни це, сло ва и 
(уса мље ног) гла са, као и под јед на-
ко ва жно нео сим бо ли стич ко на сле-
ђе му зич ког на че ла спа ја ју се у оној 
тај ни ко ја се је ди но мо же чу ти „уну-
тра шњим ухом“, он да ка да је је ди но 
мо гућ „без гла снан раз го вор ду ше са 
со бом“. Јер:

Са мо ћа је увек уну тра.
Учим да го во рим ре чи,
Ре че ни це.
Учим их на глас, из не на ђен.
Чу дим се свом гла су,
Та ко ду го
Био сам одво јен,
Та ко да ле ко

(„Ле то“)

Као и у прет ход ним сво јим књи-
га ма (Ка мер на му зи ка, Че ти ри го ди
шња до ба, Еле ги је, нок тур на, ети
де), и овим из бо ром Са ша Ра дој чић 
ис ти че ва жност му зи ке и му зич ког 
прин ци па у об ли ко ва њу сво је по е ти-
ке. Оне су и фор мал не и есен ци јал не 
при ро де: од на сло ва (ци клу си „При-
мор ске ети де“, „Па нон ске ети де“) 
пре ко рит ма, оног уну тра шњег, ка о-
ма те ри ја ли за ци је да је пе сма на ста ла 
из јед ног ко ма да без об зи ра на то да 
ли је она ду га или крат ка, до по е тич-
ког прин ци па. Као ду хов на фор ма 
ви шег сте пе на, му зи ка ових сти хо ва 
та ко је још је дан на го ве штај че жње за 
пра ег зи стен ци јал ним и пре је зич ким 
ста њем као ста њем це ло ви то сти би-
ћа. Она, ме ђу тим, има и дис крет ни ји 
лик: код Ра дој чи ћа су, на и ме, се ман-
тич ке ва ри ја ци је му за узгло бље но 
ме сто оне ње го ве че сто за му ће не, 

флу ид не сли ке све та. Ни је сто га фи-
гу ра же не ко ја пи ше пи смо, де вој ке 
ко ја чи та, па и кћи ко ју ни ка да ни сам 
имао, тек са мо ве ри стич ки или има-
ги нар ни де таљ или пак по за ди на на 
ко јој на ста је пе сма (у збир ци Cyber 
zen ја вља ла се као лајт мо тив, а у „Ду-
гим и крак тим пе сма ма“ као јед на од 
те мат ско-мо тив ских ко хе рент них та-
ча ка), као што то ни је са мо смрт те ла 
(мо је те ло је мој гроб; пе снич ко ја је 
за бо ра вље на алат ка, на пр сла ка ме
на пло ча, свој соп стве ни спо ме ник) и 
мо гу ће пре се ље ње ду ше (ако је има) у 
фел не ауто мо би ла ко је ће не ко узе ти 
из по хле пе или са жа ље ња(„165“); све 
су оне, му зе,и ви ше од то га: ан ђео, 
бо ги ња, смрт, по нор, ни шта ви ло, пе-
сма, ти – оне су, у нан си јев ском кљу-
чу, на лич је ду хов ног се ћа ња, дав на 
фик са ци ја чул не по ја ве, апо ло ниј ски 
такт пе сме, смр ти и жи во та,чул но сти 
и ин те ли ги бил но сти. Ка да се по кло пе 
„сав тај жи вот“ и бла жен ство смр ти, 
у том ме сту ин тим но сти, у уну тра-
шњем уху и му зи ци сфе ра, на ста је и 
мо жда за ми шље ни, лик веч но сти или 
ни шта, ко је је по нор, за пра во фи ло-
зо фи ја пе сме Са ше Ра дој чи ћа.

Жар ко Ми лен ко вић

ИС ТОЧ нА  
МЕ ДИ цИ нА
Ка јо ко Ја ма са ки, Во де ни  
цве то ви, НБ „Сте фан  
Пр во вен ча ни“,  
Кра ље во, 2014.

Пи шу ћи о књи жев но сти, о ње-
ном ути ца ју на чо ве ка, о ње ној уло зи 
по ве зи ва ња др жа ва и на ци ја, Бог-

дан По по вић је на пи сао: „Оно што 
је не ка да би ло вла сни штво не ко-
ли ко ман да ри на, по ста ло је оп шта 
људ ска сво ји на.“ Ни ма ло слу чај но 
не за по чи њем при каз о нај но ви јој 
пе снич кој збир ци ја пан ско-срп ске 
пе сни ки ње Ка јо ко Ја ма са ки Во де ни 
цве то ви овим при се ћа њем на ре чи 
слав ног књи жев ног кри ти ча ра са по-
чет ка ХХ ве ка, јер је Ја ма са ки сво јим 
пе сма ма уне ла да шак све жи не у за-
гу шљи ве про сто ри је срп ске по е зи је. 
И да од мах на по чет ку ка жем оце ну 
ове збир ке. Ни је ово ве ли ка по е зи-
ја, ни је нај бо ље што срп ска по е зи ја 
има у овом тре нут ку, али нам је ите-
ка ко ова по е зи ја на су шно по треб на 
и зна чај на, као вид по ме ра ња гра ни-
ца оно га о че му се до са да пе ва ло и 
на чин на ко ји се пе ва ло. На и ме, Ја-
ма са ки ним пе ва њем срп ска по е зи ја 
до би ја оно што је ра ни је би ло вла-
сни штво ја пан ске по е зи је, ис про ба-
ва ју ћи но ве мо гућ но сти је зи ка, но ву 
те ма ти ку, при вид но исту, али дру-
га чи ју фор му пе ва ња и ри там. Драж 
ове по е зи је је у то ме што Ја ма са ки 
ми сли ја пан ски, а пи ше срп ски. Сто-
га по е зи ја ко ју пи ше де лу је као те ра-
пи ја ре чи ма, обо ле лог од су ви шних 
од ре чи.

Те мат ско-мо тив ски склоп ове 
збир ке, огле да се у два ма ства ри ма, а 
то су је зик (ре чи - ле че ње ре чи ма) и 
пу то ва ње (кроз зе мље, вре ме, исто-
ри ју, кул ту ру Ја па на и Ср би је). Ја ма-
са ки не пе сме су ви ше при че пре ма 
сво јој струк ту ри, ње ни сти хо ви су 
из ло мље не ре че ни це ко је од по чет-
ка до кра ја има ју сво ју при по вед ну 
функ ци ју, тј. функ ци ју да ис при ча-
ју јед ну при чу. Да ни су из ло мље не и 
фор ми ра не у сти хо ве, ове пе сме би 
се мо гле чи та ти и као до бре крат ке 
при че.

Ве ли ка је ве ра Ка јо ко Ја ма са ки у 
је зик и ре чи, у њи хо ву ис це ли тељ ску 
функ ци ју као у пе сми „Под зем ни про-
лаз“:

Јер мо ра да по сто је ре чи ко је 
гре ју овај свет, што се
ла га но хла ди.
Ово су сти хо ви пе сни ка-пут-

ни ка ко ји пу ту ју ћи с јед ног кра ја 
све та на дру ги крај, уоча ва, услед 
гло бал ног за гре ва ња пла не те, на гло 
хла ђе ње све та, тј. љу ди у оп хо ђе њу 
са оста лим све том. „Ти си пе сник“ 
ка же, тво ја ве ра су ре чи, тво ја сна-
га је зик, ко ји је ов де удво јен на онај 
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„мај чин“ и онај „ње гов“ тј. је зик ко-
ји је ма тер њи и онај дру ги, ко ји је 
опет њен, јер је је зик ње ног чо ве ка. 
Хла ђе ње све та, тј. хлад но ћу све та, 
Ја ма са ки ис ка зу је у пе сми „Аеро-
дром, Бу дим пе шта“, кроз не мо гућ-
ност го во ре ња ни свог ни ње го вог 
је зи ка:

Зи ма. Че ка ла сам ави он на аеро-
дро му, 

где се кроз звуч ник не чу је 
ни Твој ни мој је зик.

А ка да се у прет ход ним сти хо ви-
ма ове пе сме ви ди ка кав је њен од нос 
пре ма ње го вом је зи ку, он да се за вр-
шни сти хо ви ко је смо ци ти ра ли, до-
жи вља ва ју још тра у ма тич ни је. У овој 
пе сми ма тер њи је зик је пред ста вљен 
као ку ти ја, док је стра ни, на лик ја је ту 
да би лак ше стао у ку ти ју; али ка ко за 
Ја ма са ки срп ски ни је стра ни, већ ње-
гов, а ка ко је он њен, та ко је и ње гов 
је зик њен, он да се по ре ђе ње ма тер-
њег је зи ка пре но си са ку ти је на мех, 
а ње гов је зик се упо ре ђу је са ви ном, 
ко је се чу ва у ме ху. Је зик та ко по ста-
је би ће, те ло, а спа ја ње два ју је зи ка 
исто вет но је спа ја њу два ју те ла у љу-
бав ном за но су:

Но ћас, ка да се вра тим ку ћи,
опи ја ћу се Тво јим 
је зи ком. 

(Ја је, чи сто као су за.) Фра зу 
фи ног уку са оку си ћу на 
вр ху (Тво га) је зи ка. 

Уло гу два ју љу бав ни ка у сек су ал-
ном гр чу, пре у зи ма ју њи хо ви је зи ци, 
ово је за и ста је дин стве ни до жи вљај и 
осе ћај ис ка зан пре ма је зи ку у срп ској 
по е зи ји.

Ле че ње ре чи ма на ла зи мо у пе сми 
„Ис точ на ме ди ци на (То кио)“. У овој 
пе сми су шти на оздра вље ња је у при-
чи не у ле ко ви ма. Слич но ба ја њу, где 
се ре чи ма ски да ју уро ци и не во ље ка-
кве, у овој пе сми врач при ча и ре чи ма 
от кла ња бо лест, да кле оно што је Иси-
до ра Се ку лић у при по ве да њу Ива Ан-
дри ћа на зва ла „ча ра њем“, де ша ва се у 
овој пе сми, али и у чи та вој збир ци Во
де ни цве то ви Ка јо ко Ја ма са ки:

Ка да се раз бо лиш,
тре ба да бу деш 
за хва лан.

Ни је до бро, ако се 
чо век не раз бо ли 
уоп ште.

Ле че ње ре чи ма не при па да са мо 
Ис то ку, Ја па ну, ле че ње ре чи ма Ја ма-
са ки до жи вља ва и при ка зу је у пе сми 
„Искон ски ин стру мент“, у ко јој се 
ду хов ни пре о бра жај и оздра вље ње 
при до би ја у ко му ни ка ци ји са Бо гом: 
„Осим ме не, не ма ни ко га. По чи ње / 
ве чер ње: две мо на хи ње, у слу жби. // 
Мо ле се Бо гу, и пти ца ма. / Та ко чу-
ва ју је зик, / и ре чи. // Гла со ви, при-
ми тив ни ин стру мен ти, / Ко је им је 
дао Бог, бла го гре ју / сту де ни ва здух, 
и ме не.“ Да кле, ду хов но здра вље по-
сти же се ре чи ма на Ис то ку – у ис-
точ ној фи ло зо фи ји, али и у ис точ ном 
хри шћан ству. За пра во, тач ка спа ја ња 
и при бли жа ва ња две фи ло зо фи је жи-
вље ња су ре чи, а пре ко њих и Ја ма са-
ки но при бли жа ва ње срп ској кул ту ри 
и тра ди ци ји.

Пу то ва ње је кључ ни сег мент ове 
збир ке. Два су „по вла шће на про сто-
ра“ Ка јо ко Ја ма са ки, Ја пан и Ср би ја, 
са њи хо вим кул ту ра ма, исто ри ја-
ма, тра ди ци јом, те та ко у пе сма ма: 
„Аеро дром, Бу дим пе шта“, „Во де ни 
цве то ви“, „Очи кра ве“, „Аеро дром, 
Беч“, „Глас де те та“, „Искон ски ин-
стру мент“, „Мо је остр во“, „Ута ки“, 
„Ми рис ду ше“ при сут но је пу то ва ње 
не са мо кроз зе мље и гра до ве (нај че-
шће су то пу то ва ња од јед не до дру-
ге отаџ би не, Ја па на и Ср би је), већ и 
кроз исто ри ју, кул ту ру, тра ди ци ју 
два на ро да и две зе мље. У том сми-
слу нај за ни мљи ви је су пе сме „Глас 
де те та“, и „Ми рис ду ше“ по све ће не 
Ко стур ни ци „Ка ђе ни ца“ код Ов чар 
Ба ње: „Же на, спа ље на у пе ћи ни, у / 
ме мли тми не по ста је / бе ли цвет, а 
цвет / по ста је ма ла / зве зда, да / осве-
тли / деч је / (те би ви дљи во) / не ви но 
/ ли це.“ („Ми рис ду ше“). 

Збир ка Во де ни цве то ви Ка јо ко Ја-
ма са ки, је зре ла и по мно го че му до-
бра књи га у са вре ме ној срп ској по е зи-
ји, а ње но ис точ њач ко са вр шен ство и 
склад се огле да и кроз три (сим бо ли ка 
бро ја 3) пра вил но рас по ре ђе на ци-
клу са: „Пла мен у шкољ ки“, „Ме се че во 
мле ко“ и „Све тло сна бу ба“. И још не-
што, уше та ју, та ко с вре ме на на вре-
ме, у срп ску кул ту ру, љу ди од не куд са 
стра не, љу ди као по клон, а је дан од та-
квих по кло на срп ској по е зи ји је и Ка-
јо ко Ја ма са ки.

Ду ња Ду ша нић

ГДЕ ЛИ СУ  
ЛАЊ СкИ  
кОМ ПА РА ТИ СТИ?
Адри ја на Мар че тић, О но вој 
ком па ра ти сти ци, Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град 2015.

Ла мент је одав но је дан од оми ље-
них жан ро ва про у ча ва ла ца књи жев-
но сти, на ро чи то ком па ра ти ста. Да је 
ста ње на у ке о књи жев но сти оди ста 
жа ло сно, ути сак је ко ји по твр ђу је и 
про ниц љи ва ана ли за но вих стре мље-
ња у са вре ме ној ком па ра ти сти ци, ко-
ју је да ла Адри ја на Мар че тић у сво јој 
сту ди ји. О но вој ком па ра ти сти ци ни-
је, ме ђу тим, са мо пре глед тре нут ног 
ста ња јед не из у ми ру ће ди сци пли не, 
ка квих је у ком па ра ти сти ци, прем да 
не и у до ма ћој, би ло мно го. То ни је 
ни ана ли за чи ни ла ца ко ји су до ве ли 
до тог ста ња, ка квих је би ло ма ње. О 
но вој ком па ра ти сти ци је и исто ри јат 
упо ред ног про у ча ва ња књи жев но сти 
у све ту, и раз ма тра ње ме то до ло шких 
про бле ма ко ји ком па ра ти сти ку пра те 
од ње них по че та ка, и на уч но вред но-
ва ње нај ва жни јих иде ја и оства ре ња у 
окви ру ове ди сци пли не. Све то чи ни 
ову сту ди ју из у зет ном, не са мо у ло-
кал ним ака дем ским окви ри ма не го и 
ши ре. 

Адри ја ни Мар че тић је по шло за 
ру ком да из бег не две опа сно сти ко-
је пра те на уч не по ку ша је ове вр-
сте – за мор ко ји у чи та о цу иза зи ва ју 
хро но ло шки пре гле ди исто ри ја та ди-
сци пли не и не до вољ но ар гу мен то ва-
но од ба ци ва ње но ви јих кон цеп ци ја 
про у ча ва ња књи жев но сти, не рет ко 
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обо је но но стал ги јом, у ма ни ру Ха-
рол да Блу ма или Цве та на То до ро ва. 
Иако ни у јед ном тре нут ку не оста вља 
чи та о ца у не до у ми ци ко је при сту пе 
књи жев но сти сма тра ва ља ним а ко-
је не, за хва љу ју ћи па жљи вој ана ли зи 
ста но ви шта и ме то да не ких од нај у-
ти цај ни јих са вре ме них ком па ра ти ста, 
по пут Фран ка Мо ре ти ја, Па ска ла Ка-
за но ве и Га ја три Ча кра вор ти Спи вак, 
али и „па три јархâ“ ове ди сци пли не, 
као што су Ерих Ауер бах, Лео Шпи цер 
и Ре не Ве лек, она успе ва пре ци зно да 
опи ше кључ не тач ке у раз во ју упо ред-
них сту ди ја књи жев но сти од њи хо вих 
по че та ка у XIX ве ку до да нас. То ме је 
до при не ла и про ми шље на ком по зи-
ци ја књи ге, у ко јој увод но по гла вље, 
по све ће но тре нут ном ста њу ди сци-
пли не, и за кључ но по гла вље, по све-
ће но Ауер ба ху, уокви ру ју рас пра ву о 
раз ли чи тим ли ци ма ком па ра ти сти ке, 
као ака дем ске, на уч не и ин тер ди сци-
пли нар не обла сти про у ча ва ња. На тај 
на чин је чи та о цу им пли цит но на го-
ве ште но не ко ли ко ва жних те за, ко је 
Адри ја на Мар че тић у ви ше ма хо ва и 
екс пли цит но раз ви ја. 

Про бле ми с ко ји ма се ком па ра-
ти сти ка да нас су о ча ва и ко ји се ти-
чу ње ног пред ме та, ме то да и на уч ног 
ста ту са, ни су но ви. Под се ћа ју ћи на 
прет ход не „кри зе“ упо ред ног про у-
ча ва ња књи жев но сти и њи хо ве ис хо-
де, Адри ја на Мар че тић по ка зу је ка ко 
се на ове кри зе на до ве зу ју на из глед 
ори ги нал на или иза зов на ре ше ња ко-
ја су по ну ди ли нај у ти цај ни ји са вре-
ме ни ком па ра ти сти. Осим то га, она 
убе дљи во по ка зу је да но ви ји ком па-
ра ти стич ки при сту пи не са мо да не 
успе ва ју да ре ше ове про бле ме, не го 
да не успе ва ју ни успе шно да од го во-
ре чак ни на за дат ке ко је су са ми се-
би по ста ви ли. Та ко схва та ње „но ве 
ком па ра тив не књи жев но сти“ Га ја три 
Спи вак,  ко ја се за ла же за од ба ци ва-
ње тра ди ци о нал не „евро цен трич не“ 
ком па ра ти сти ке и ка но на на ко јем је 
она по чи ва ла у ко рист „под ре ђе них“, 
„ма лих“, не до вољ но ис тра же них књи-
жев но сти и кул ту ра, упр кос сво јим 
де кла ра тив ним ци ље ви ма, пре но си 
ста ри мо дел пост ко ло ни јал не кри ти ке 
на област тран сна ци о нал них, гло бал-
них сту ди ја књи жев но сти, ко ји ма тај 
мо дел, због по ли цен трич не при ро де 
ова ко схва ће них сту ди ја, ни је при ме-
рен. По ред то га, Адри ја на Мар че тић 
по ка зу је ка ко ова бор ба про тив до ми-
на ци је и „мо но је зич но сти“  слу жи јед-

ној но вој вр сти по ли тич ки ко рект не 
дис кри ми на ци је, у окви ру ко је про у-
ча ва ње ауто ра из „цен тра“ ка но на по-
ста је не по жељ но, а и ме ђу пред став-
ни ци ма „пе ри фер них“ књи жев но сти 
се ус по ста вља ја сна хи је рар хи ја, об-
ли ко ва на по ли тич ким ин те ре си ма до-
ми нант них. Да се ни Еми ли Ап тер ни 
Па скал Ка за но ва ни су од ре кле „им пе-
ри ја ли стич ког“ при сту па, ода бра ним 
пред став ни ци ма „под ре ђе них“ књи-
жев но сти по ка зу ју и њи хо ва тра гич-
но ис кри вље на ту ма че ња пи са ца као 
што су Иво Ан дрић и Да ни ло Киш. То 
је убе дљи во илу стро ва но при ме ром 
пот пу ног не ра зу ме ва ња Ки шо вих де-
ла и ју го сло вен ског књи жев ног кон-
тек ста, ко јим се Адри ја на Мар че тић 
ба ви ла по во дом Свет ске књи жев не 
ре пу бли ке Па скал Ка за но ве.

Под јед на ко по ра жа ва ју ће ре зул та-
те да ли су и пред став ни ци „атек сту-
ал не кри ти ке“ – Пјер Ба јар и Фран ко 
Мо ре ти. Адри ја на Мар че тић по ка зу-
је ка ко ино ва тив на иде ја о не чи та њу 
књи жев них тек сто ва, од но сно о „чи-
та њу на раз да љи ну“ (dis tant re a ding), 
по ред свог ап сурд ног при зву ка, има 
и озбиљ ни је по сле ди це, на ро чи то ка-
да је во ђе на псе у до сци јен ти стич ким 
по бу да ма, као што је слу чај са Мо ре-
ти јем.  По ред то га што се вра ћа те о-
риј ским при сту пи ма ко ји су успе шно 
оспо ре ни пре сто го ди на, Мо ре ти је ва 
кон цеп ци ја но ве исто ри је књи жев но-
сти, као „ком па ра тив не мор фо ло ги је“, 
за сно ва на на спо ју ево лу ци о ни зма, 
марк си зма и њи ме ин спи ри са ним со-
ци о ло шким те о ри ја ма, до но си и пот-
пу но по гре шне за кључ ке о фор ма ма, 
тех ни ка ма и жан ро ви ма ко ји ма се ба-
ви. Ње го ви опи си раз во ја до жи вље-
ног го во ра (style in di rect li bre) у мо дер-
ном ро ма ну или про це са ка но ни за ци-
је бри тан ског де тек тив ског ро ма на, 
да ти у књи зи Гра фи ко ни, ма пе, ста
бла (2005), при ме ри су не са мо за блу-
де ко ја про из ла зи из при ме не од ре ђе-
ног те о риј ског мо де ла већ и пот пу ног 
не по зна ва ња пред ме та ко јим се ба ви. 
То је са мо јед на од нај о чи глед ни јих 
по сле ди ца Мо ре ти је ве уте шне за ми-
сли да би се про блем „ве ли ког не про-
чи та ног“ – не бро је них де ла свет ске 
књи жев но сти ко ја су, због је зич ких 
и прак тич них огра ни че ња, углав ном 
осу ђе на на то да оста ну не по зна та –  
мо гао ре ши ти та ко што ће мо за кључ-
ке о њи ма до но си ти на осно ву оба-
ве ште ња „из дру ге ру ке“, од но сно на 
осно ву ту ма че ња ко ја су да ли спе ци ја-

ли сти за на ци о нал не књи жев но сти из 
ко јих та де ла по ти чу.

Дру га ва жна те за Адри ја не Мар-
че тић је сте да у окви ру раз во ја ком-
па ра ти сти ке као ди сци пли не сва ки 
од по ме ну тих про бле ма има не са мо 
соп стве ну исто ри ју не го и раз ли чи та 
ова пло ће ња, усло вље на раз ли ка ма у 
на ци о нал ним тра ди ци ја ма про у ча ва-
ња књи жев но сти. У ду ху ди сци пли не 
ко јом се ба ви у овој сту ди ји, Адри ја на 
Мар че тић је ука за ла на њи хо ву упо-
ред ну исто ри ју, пра те ћи раз вој ком-
па ра ти сти ке у Фран цу ској, Не мач кој, 
Ве ли кој Бри та ни ји, Со вјет ском Са ве-
зу и Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа-
ва ма. На обра зо ва ње тих тра ди ци ја и 
иде ја раз ви је них у окви ру тих тра ди-
ци ја ути чу, ка ко у XIX ве ку та ко и да-
нас, и ванк њи жев ни и ва на ка дем ски 
чи ни о ци, по пут ге о по ли тич ког по ло-
жа ја, кул тур не по ли ти ке, еко ном ских 
и дру гих ин те ре са зе ма ља у ко ји ма су 
оне на ста ја ле. Прем да мо же де ло ва ти 
као очи глед на исти на, из не на ђу ју ће 
је ко ли ко се че сто овај увид пре ви ђа, 
чак и он да ка да је, ка ко је убе дљи во 
по ка за ла аутор ка на при ме ру по ду-
дар но сти из ме ђу ме ђу на род не по ли-
ти ке САД-а и кон цеп ци ја „об ла сних 
сту ди ја“ (area stu di es) Га ја три Спи вак 
и сту ди ја пре во ђе ња (tran sla tion stu
di es) Еми ли Ап тер, та по ве за ност са-
свим ја сна.

Ве ро ват но нај сна жни ји ути сак на 
чи та о ца оста вља по ре ђе ње ко је се, 
за хва љу ју ћи ком по зи ци ји књи ге, ус-
по ста вља из ме ђу са вре ме не ком па ра-
ти сти ке и оне вр сте про у ча ва ња књи-
жев но сти чи је је оли че ње био Ерих 
Ауер бах. По след ње по гла вље сту ди је, 
по све ће но Ауер ба хо вом исто риј ском 
пер спек ти ви зму, ње го вом схва та њу 
фи ло ло ги је као ху ма ни стич ке ди сци-
пли не и при сту пу ту ма че њу књи жев-
них тек сто ва, слу жи као до бро до шао 
под сет ник на оно што је про у ча ва ње 
књи жев но сти из гу би ло то ком се дам-
де сет го ди на, ко ли ко је про шло од 
по ја ве Ми ме зи са. Иако кри ти ча ри-
ма ко ји се да нас за ла жу за чи та ње из 
дру ге ру ке Ауер ба хо во усред сре ђи ва-
ње на ода бра не књи жев не тек сто ве и 
ње го во „пре пу шта ње кон тем пла ци ји 
над  ’не ко ли ко мо ти ва’ у де лу о ко ји-
ма ду го раз ми шља ’без не ког на ро чи-
тог ци ља’“ не сум њи во де лу је као „за-
ста рео и пре ва зи ђен“ ме тод, ако не и 
као чи сто „гу бље ње вре ме на“, мо ра се 
при зна ти да ње го во упо зо ре ње – да је 
„ad hoc зна ње из дру ге ру ке“, од но сно 
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при ку пља ње ин фор ма ци ја из исто ри-
ја књи жев но сти, ен ци кло пе ди ја или 
оп штих пре гле да „рђав на чин да се 
до ђе до зна ња и да се она ис ко ри сте“ 
(Мар че тић 2015: 198–199) – има из ве-
сну ак ту ел ност. 

Па ра фра зи ра ју ћи ми сао из јед ног 
по зног Ве ле ко вог тек ста, под апо ка-
лип тич ним на сло вом  „Уни шта ва ње 
сту ди ја књи жев но сти“ („De stroying 
Li te rary Stu di es“), мо гло би се ре ћи да 
за и ста „по сто ји не пре мо стив јаз“ из-
ме ђу Ери ха Ауер ба ха и Фран ка Мо-
ре ти ја. У вре ме ну ка да је Ауер ба хо ва 
су мор на ви зи ја „стан дар ди зо ва ног“ 
све та из Фи ло ло ги је свет ске књи жев
но сти већ одав но по ста ла ствар ност, 
сту ди ја Адри ја не Мар че тић, О но вој 
ком па ра ти сти ци, ја вља се као књи-
га ко ја са вре ме ним про у ча ва о ци ма 
књи жев но сти по све ћу је упра во ону 
чи та лач ку па жњу ко ју они са ми ни су 
спрем ни да по све те књи жев но сти ко-
ју про у ча ва ју.

Војин Недељковић

Ан ТИЧ кЕ ТЕ МЕ
Сло бо дан Ду ша нић, Ан тич ке 
те ме, п ри ре ди ли В. Јан ко вић и 
Ж. Пет ко вић, Срп ска  
књи жев на за дру га,  
Бе о град, 2014.

Ова књи га до но си из бор на уч них 
сту ди ја, чла на ка и по гла вља из пе ра 
срп ског исто ри ча ра Сло бо да на Ду-
ша ни ћа (1939-2012). Њен је циљ да 
оцр та, на ре ла тив но ма лом про сто ру, 
пост хум ни пор трет јед ног знал ца и 
ту ма ча кла сич не ста ри не, ко ји се сво-
јим ра дом уз ди гао до нај ви шег угле да 
у ме ђу на род ној ака де ми ји, имао пр-

во ра зред ну ка ри је ру на уч ни ка и про-
фе со ра и оста вио за со бом ве ли ко де-
ло и све тлу успо ме ну.

Ду ша ни ће ви тек сто ви ко ји су 
ушли у ову књи гу, њих че тр на ест на 
бро ју, по све ће ни су ан тич ким те ма-
ма у оп се гу од ра не кла сич не епо хе у 
Грч кој до пред крај Кон стан ти но ве 
ди на сти је. По ло ви на њих на пи са на је 
из вор но на срп ском, а по ло ви на је за 
ову при ли ку пре ве де на с ен гле ског. О 
жи во ту и ра ду пи шче ву оба ве шта ва, 
сем крат ке бе ле шке на кра ју књи ге, 
оп шир ни ји пред го вор Ду ша ни ће вог 
ђа ка и на ста вља ча Жар ка Пет ко ви ћа, 
ко ји је о свом учи те љу ов де дао не са-
мо пре глед ње го вог ра да и по стиг ну-
ћа, већ, на је дан то пао, су ге сти ван на-
чин, и ски цу ње го ве лич но сти – ре кло 
би се, вр ло тач ну. 

Књи гом до ми ни ра ју три ве ли ка 
кру га на уч них пи та ња ко ји ма се Сло-
бо дан Ду ша нић ба вио де це ни ја ма, на 
којa је мно го по ла гао и у ко ји ма је и 
нај ви ше дао. Пр во, ком плекс пи та ња 
по све ће них уре ђе њу кла сич них грч-
ких по ли са, од но си ма из ме ђу њих, и 
на ро чи то иде ја ма и по ку ша ји ма њи-
хо вог удру жи ва ња. По зна то је ве ро-
ва ње да су Гр ци кла сич ног до ба ве-
зи ва ли свој дру штве ни и по ли тич ки 
жи вот, у на ви ка ма као и у за ми сли ма, 
до те ме ре за по лис као фор му дру-
штве ног и по ли тич ког ор га ни зо ва ња 
по пре вас ход ству, да су се по ка за ли 
не моћ ни ма да из гра де про стра ни ју и 
мно го људ ни ју, сна жни ју и ефи ка сни-
ју др жа ву чак и он да кад су окол но-
сти чи ни ле то пи та ње ви тал ним. Овој 
при мље ној иде ји Ду ша нић је су прот-
ста вио сво је ви ше стра не сту ди је и 
ду бо ке за кључ ке о грч ком фе де ра ли-
зму. Кло не ћи се исто риј ског де тер ми-
ни зма као јед не вр сте му дро сти post 
fe stum, ја ло ве и про из вољ не, он је на-
шао да нат по ли сне фор ма ци је у кла-
сич ној Грч кој – ме ђу ко ји ма ве ли ки 
по мор ски са вез под вођ ством Ати ња-
на на рав но ва жи као глав ни при мер, 
али ко јих је (ка ко Ду ша нић по у ча ва и 
под се ћа) за пра во би ло по ви ше и вр ло 
раз ли чи тих – ни су на ста ја ле са мо по 
ну жди или плит кој по тре би за рат ним 
са ве зни штвом ни ти оп ста ја ле са мо у 
се бич ном ин те ре су хе ге мо на. Баш на 
слу ча ју Атин ског по мор ског са ве за 
Ду ша нић је де мон стри рао, „на рав ни 
иде о ло шких и кул тур них про гра ма“, 
ре ла тив но ран успон фе де рал не иде-
је код Гр ка, ње ну ду бо ку мо ти ва ци ју 
и ши ро ку про мо ци ју, да би об ја снио 

по то ње од сту па ње од мо де ла „кон-
струк тив не фе де ра ци је“ не мен та ли-
те том ни ти ко јим дру гим фа тал ним 
чи ни о цем, већ упра во окол но сти ма и 
по тре ба ма ре ал не по ли ти ке у дру гој 
по ло ви ни V в. пре Хр.

Дру ги круг пи та ња ти че се Пла то-
на, чи јем се де лу и де лат но сти Сло бо-
дан Ду ша нић по све ћи вао са уто ли ко 
ве ћим за но сом што је на ла зио да и 
ов де мо ра ста ти на су прот не ким од 
при мље них иде ја: пре све га, уве ре њу 
да се Пла тон као атин ски ко ле но вић 
(„пле мић ста ре ло зе“, ка ко се не го ва-
но из ра жа вао Ду ша нић) већ са сво га 
ари сто кра ти зма, а по го то ву због сво-
је фи ло со фи је, др жао по да ље не са мо 
од ак ту ал не по ли ти ке у Ати ни већ и 
од са мих вред но сти на ко ји ма је по чи-
ва ло по ли тич ко уре ђе ње и дру штве ни 
жи вот атин ски; да тај „рђа ви Ати ња-
нин“ ни је схва тао ни де мо крат ски дух 
и по доб ни му устав кла сич не Ати не, 
ни ње ну спо ља шњу по ли ти ку и тр го-
ви ну за сно ва ну на по мор ству, па чак 
ни сми сао и зна чај ома со вље них об-
ли ка ње не кул ту ре. Ово ме Ду ша нић 
су прот ста вља сли ку јед ног Пла то на 
ко ји се на рав но ни је ба вио по ли ти ком 
та ко што би се на чи нио по ли ти ча рем, 
али о чи јем из ри чи том „атин ском, 
јон ском, пан хе лен ском ро до љу бљу“ не 
мо же би ти сум ње, као ни о же љи „да 
Хе ле ни ма по мог не у по ли тич ко-кон-
сти ту ци о нал ним те шко ћа ма јед ног 
не са вр ше ног раз до бља“. За раз у ме ва-
ње Пла то но вих по ру ка тре ба, са мо, 
чи та ти ње го ве ди ја ло ге у пра вом кљу-
чу, јер они, ка ко до ка зу је Ду ша нић, 
ни су са мо те о рет ске рас пра ве, већ, у 
кон тек сту круп них до га ђа ја атин ског 
IV  ве ка и у очи ма сво јих та да шњих 
чи та ла ца, пред ста вља ју сво је вр сне 
при год не спи се. Пла то но ве по ру ке, 
иако ми шље не и та ко ре ћи фор ма ти-
ра не уни вер зал но, усло вље не су, чак 
мо ти ви са не, ак ту ал ним при ли ка ма и 
не рет ко упе ре не ка од ре ђе ним си ту-
а ци ја ма; по струк ту ри пак, ди ја ло зи 
су ор ган ски спој фи ло зоф ских и ван-
фи ло зоф ских еле ме на та, до те ме ре да 
има не чег ана хро ног у прох те ву да се 
на чел но и уни вер зал но у њи ма раз-
дво ји од при ли ка ма усло вље ног и пар-
ти ку лар ног. Зна лац драм ске по е зи је 
и уоста лом ком пе тен тан дра ма тург, 
Пла тон се ко ри стио „илу зи о ни стич-
ким сред стви ма као до пу ном за ди ја-
лек тич ку по у ку“, ци ља ју ћи ти ме чи-
та о че ву афек тив ну стра ну. У ис хо ду, 
„за раз у ме ва ње Пла то но вих на ме ра 
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бит на је ме ђу за ви сност пси ха го шких 
и фи ло зоф ских еле ме на та ди ја ло га; 
ве што ис пре пле те ни, они слу же по ли-
ти ци, те о рет ској и прак тич ној под јед-
на ко“. Раз у ме се, за ра за би ра ње у том 
пле ти ву тре ба нео бич но мно го зна ња 
и оштро у мља; Ду ша ни ће ва мо же би ти 
глав на за слу га ле жи у то ме што се ни-
је огра ни чио на про ле го ме на, већ је на 
ни зу при ме ра де мон стри рао кон крет-
не пред но сти ту ма че ња Пла то на уз 
„при ме ну исто риј ског ме то да“.

Тре ћа ве ли ка те ма Ду ша ни ће вих 
тек сто ва ску пље них у ову књи гу, то 
је Или рик као глав но ру до но сно под-
руч је у рим ској им пе ри ји. У Ду ша-
ни ће вом ви ђе њу, зна чај из у ча ва ња 
ру дар ства у Или ри ку не ис цр пљу је 
се на зна чај ним пи та њи ма на ме не и 
упо тре бе ме та ла из илир ских руд ни ка 
– за еми си ју ко ва ног нов ца, за по тре-
бе раз ли чи тих ма ну фак ту ра укљу чу-
ју ћи вој не ра ди о ни це, за гра ђе вин ску 
де лат ност – већ га тре ба раз ма тра ти 
и ува жи ти са оп ште га ста но ви шта 
вој не, со ци јал не и ад ми ни стра тив не 
по ли ти ке. У том по гле ду Ду ша нић је 
ис ти цао да су уре ђе ње ру до но сних 
обла сти Или ри ка и жи вот у њи ма, 
по чев од раз гра ни че ња про вин ци ја, 
тра си ра ња дру мо ва и ло ка ци је на се-
ља, до со ци јал ног и ет нич ког са ста ва 
и мо бил но сти по пу ла ци је, би ли бит но 
и те сно ве за ни за еспло а та ци ју руд ни-
ка, ста вље них под ре жим ко ји су, по 
Ду ша ни ћу, де фи ни са ла три осо бе на 
чи ни о ца: „ја ки гар ни зо ни, по себ на 
ца рин ска слу жба, цен тра ли зо ва на 
упра ва“. На тај на чин, ру дар ство, ко-
јем је рим ска др жа ва уоп ште да ва ла 
ви сок при о ри тет, у Или ри ку је до би-
ло, ви ше не го игде (не из у зи ма ју ћи ни 
дру ге ру до но сне зе мље, као Шпа ни ју), 
зна чај, про фил и раз ме ре јед ног по ду-
хва та у нај ви шем др жав ном ин те ре су.

Тек сто ви у овој књи зи су од штам-
па ни што без нај ве ћег де ла што са-
свим без на уч ног апа ра та, ко ји ина че 
пред ста вља њи хов ор ган ски део. Тој 
од лу ци при ре ђи ва ча мо жда ће се при-
го ва ра ти, али она је уме сна. Ду ша нић 
у Ко лу СКЗ, то ни је књи га за на уч ну 
упо тре бу, већ не што дру го, ре дак и 
ви сок при мер ка ко се на уч ни тек сто-
ви мо гу пи са ти та ко да бу ду, по ред 
сво је пр ве на ме не, ре ле вант ни и ин те-
ре сант ни још и за круг чи та ла ца зна-
чај но ши ри од нај у жег. При том, Ду-
ша нић је пи сао ни шта не усту па ју ћи 
пу бли ци стич ком или по пу ла ри за тор-
ском ма ни ру. Ње га ни је ла ко пра ти-

ти: чи та лац нек се не на да ни да ће на 
дру ги или тре ћи мах раз у ме ти сва ку 
по је ди ност; за уз врат, ужи ва ће у су ве-
ре но сти ли зо ва ној ре чи јед ног ум ног 
чо ве ка ко ји је сво ју на у ку, те шку али 
пле ме ни ту, из ла гао јед ним на по ра 
вред ним и опле ме њу ју ћим на чи ном.

Адри ја на Крај но вић

ПО ЗИ ТИ ВИ СТИЧ кИ  
ОД ГО ВОР  
СА ВРЕ МЕ нИМ  
ТЕ О РИ ЈА МА
Ми лан Алек сић, Бог дан  
По по вић и срп ска  
књи жев ност, Дру штво за  
срп ски је зик и књи жев ност  
Ср би је, Бе о град, 2014.  

Као што су и де ла са вре ме не књи-
жев не про дук ци је анар хич на и идеј но 
нео др жи ва, та ко су и вла да ју ће стру је 
у на у ци о књи жев но сти, те те о риј ске 
сту ди је већ ма по све ће не про це си ма 
чи та о че вог раз у ме ва ња, не го ис пи-
ти ва њу умет нич ке  це ло ви то сти и ли-
те рар но сти кон крет ног де ла. Успон 
те о ри је пра ти ло је раз ви ја ње пре на-
гла ше не кри тич ке са мо све ти. Под-
се ти мо се ко ли ко су са мо при ме на 
лин гви стич ких мо де ла на ин тер пре-
та ци ју или марк си стич ка па ра диг ма, 
дис курс ко ји је са мом се би пред мет, 
уда љи ли  на у ку о књи жев но сти од ба-
вље ња кон крет ним умет нич ким де-
лом, ви ђе ним као аде кват на екс пре
си ја есте тич ке им пре си је. 

Сто га је при род на те жња те о ре ти-
ча ра књи жев но сти но ви је ге не ра ци је 

ко ји се усред сре ђу ју на про у ча ва ње 
ра да сво јих прет ход ни ка ко ји су у 
на у ку о књи жев но сти уне ли мо дер-
не стру је, али и ис ти ца ли им пе ра тив 
ко ји ин тер пре та ци ју об ја шња ва као 
ана ли зу ути са ка ство ре них суп тил
ним и сло же ним хе миј ским ком би
на ци ја ма ре чи  од ко јих је сва ка по 
свом осе ћај ном зна че њу нео пре де ље
на и не мер љи ва. У ред та квих спа да 
и  Ми лан Алек сић ко ји сво јом сту-
ди јом Бог дан По по вић и срп ска књи
жев ност пре и спи ту је до са да шња и 
ну ди но ва ста но ви шта о де лу јед ног 
од нај зна чај ни јих те о ре ти ча ра срп-
ске књи жев но сти, чи ји је пе да го шки 
рад био под сти цај за те о риј ско уте-
ме ље ње пи та ња књи жев ног уку са и 
мо гућ но сти ње го вог уса вр шав ња. И 
сам се при др жа ва ју ћи упут ста ва ко ја 
је фор му ли сао По по вић, по се ду ју ћи 
струч но обра зо ва ње, пра ви лан суд, 
књи жев но зна ње је зи ка, аутор по зи-
ти ви стич ки пре ци зно го во ри о ме-
сту По по ви ће ве Ан то ло ги је у срп ској 
књи жев но сти, те о риј ским по став ка-
ма ње го вог есте тич ког си сте ма и уре-
ђи вач ком ра ду у Срп ском књи жев ном 
гла сни ку.  

Па ра док сал на је чи ње ни ца да је 
По по ви ће во де ло у свом вре ме ну би-
ло не кри тич ки хва ље но или ра ди кал-
но оспо ра ва но, у ме ђу рат ном пе ри о-
ду при мље но не га тив но, а по Алек си-
ће вом су ду, ни до да на шњих да на ни је 
до би ло при ме ре но те о риј ско об је ди-
ње ње. По ред по сто је ћих би о граф ских 
сту ди ја и, од Дру гог свет ског ра та, 
уче ста ли јих ра до ва ко ји ана ли тич ки 
вред ну ју По по ви ћев рад, те ис тра жи-
ва ња ко ја про бле ма ти зу ју спе ци фич-
не те ме у окви ру ње го вог опу са, Алек-
си ће ва сту ди ја се из два ја по ку ша јем 
да се на си сте ма ти чан на чин пре до-
че до ме ти те о ре ти ча ра, кри ти ча ра и 
уред ни ка. По дроб но  до ку мен то ва но 
По по ви ће вим огле ди ма, аутор ским 
тек сто ви ма и члан ци ма, ис тра жи ва-
ње Ми ла на Алек си ћа  на до ве зу је се 
на ра до ве Иве Тар та ље, Зо ра на Га-
ври ло ви ћа, Дра га на Је ре ми ћа, Ра ди-
во ја Ми ки ћа, те Гој ка Те ши ћа, ко ји су 
По по ви ћев рад са гле да ва ли у до ме ну 
кон крет ног про бле ма, ње го вог од но-
са са аван гар дом, фран цу ском или 
не мач ком књи жев но шћу, или ба ве ћи 
се спе ци фич но сти ма ње го ве кри тич-
ке ме то де.

Алек сић пак упо зо ра ва на не мо-
гућ ност пре ци зног фор му ли са ња те-
ме свог ис тра жи ва ња. На и ме, по треб-
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но је да она бу де до вољ но широкa ка-
ко би обухватилa све де лат но сти ве-
ли ког срп ског књи жев ног по сле ни ка, 
а ко је има ју ва жно сти за про у ча ва ње 
срп ске књи жев но сти, али и да по ста-
вља гра ни це јер, усред сре ђи ва њем на 
По по ви ће ве за слу ге за срп ску књи-
жев ност, не об у хва та ње гов опус у 
це ли ни, од но сно про у ча ва ње стра них 
књи жев но сти, те спи са о ли ков ној и 
при ме ње ној умет но сти и умет нич кој 
кри ти ци.

Озна ча ва ју ћи сво јим ра дом по-
че так но ве ере у раз во ју на ше, ка ко 
ду хов не кул ту ре, та ко и књи жев ног 
уку са, Бог дан По по вић, фран цу ски 
ђак, на ста вља пут ко јим је по шао Љу-
бо мир Не дић. У пот пу но сти од ба цу је 
по зи ти ви зам у про у ча ва њу књи жев-
но сти, пре ци зно де фи ни ше ана ли-
тич ку ме то ду и за о кру жу је пре ла зак 
на уну тра шњи при ступ у ин тер пре-
та ци ји, а све у скла ду са те о риј ским 
осно ва ма  у фи ло зо ским ра до ви ма 
Хер бер та Спен се ра и по е ти чим ра до-
ви ма Алек сан дра Бе на. 

Иако  по не кад су ви ше оба зрив у 
при хва та њу но ви на у књи жев но сти, 
ми шље ња да сва ка но ви на, на пре дак,  
до но си ква ре ње не че га ста рог  и до
брог, мо дер ност По по ви ће вих су до ва 
огле да се чак и у де фи ни са њу фик ци-
о нал ног све та. На во де ћи да се у свет 
умет нич ког де ла, а ко ји је по се бан и 
но ви, одво јен од сва ки да шњи це, чо-
век скла ња ка да му овај по ста не до са-
дан, По по вић ан ти ци пи ра те о риј ске 
по став ке пост мо дер ни стич ких ми-
сли ла ца.

Ко ле ба ју ћи се из ме ђу по зи ци-
ја праг ма ти ча ра и им пре си о ни сте, 
По по вић ипак на пр во ме сто ста вља 
ан ла и зу као ме то ду ко ја је ди на мо-
же да до ве де до тач не оце не де ла и 
пру жи кон кре не чи ње ни це, на спрам 
не праг ма тич ног ста ва да је књи жев-
ност ори јен ти са на на осе ћа ње ле пог 
и естет ску функ ци ју. Књи жев ност у 
По по ви ће вом врд но сном си сте му за-
у зи ма ви со ко ме сто јер под сти че на 
са мо стал но ми шље ње и про ми шља о 
ства ри ма ко је се ти чу сва ка ког чо ве-
ка. С дру ге стра не, не сум њи ва је и ње-
на не праг ма тич на стра на, да иза зо ве 
ужи ва ње.

Као кри ти чар тек уз гред, а есте ти-
чар по нај ду бљој во ка ци ји, По по вић 
из гра ђу је есте тич ки си стем ко ји је, ка-
ко је Алек сић пре ци зно од ре дио, ем-
пи риј ски. По ве зи ван са фран цу ском 
кла си ци стич ком кри ти ком и есте тич-

ким иде а ли ма пар на сов ства, По по вић  
ипак по ла зи од књи жев но те о риј ске 
осно ве при ла го ђе не свом вре ме ну. 
Но, не из о став но је по ме ну ти и ње го ву 
те жњу да срп ску кри ти чар ску ми сао 
из јед на чи са вла да ју ћом кри ти чар-
ском ми шљу, те си сте ми ма мoдерног 
до ба. Кри тич ко осе ћа ње пре до ча ва 
као кон трол ни ме ха ни зам ства ра ња 
јер об ли ку је књи жев не ефек те сход но 
ути ску ко ји пи сац же ли да иза зо ве у 
чи та о цу. Укр штај ем пи риј ске фи ло-
зо фи је и ра ци о на ли зма пред ста вља 
исто риј ску осно ву на ко јој се за сни-
ва По по ви ће во схва та ње књи жев ног 
уку са. Од ба цив ши Хе ге ло ву иде а ли-
стич ку де фи ни ци ју ле пог, По по вић 
се опре де љу је за ем пи риј ско де фи ни-
са ње, од сту па ју ћи од по чет них ко ра-
ка у де фи ни са њу ле пог уз осла ња ње 
на фи зи о ло шка про у ча ва ња, ана ли зу 
те ле сних про це са иза зва них ре цеп ци-
јом умет нич ког де ла. Из два ја се те за 
да је фи зич ко глав но, док пси хич ко 
са мо ка ска за њим. 

Ва жан сег мент Але кси ће вог ис-
тра жи ва ња је и пре и спи ти ва ње те зе 
о не пре мо сти вом ја зу из ме ђу По-
по ви ћа и пи са ца но ви је ге не ра ци је. 
На кон се ри је тек сто ва ко ји ма се као 
ауто ри тет По по вић су прот ста вио 
де лу но ви је ге не ра ци је ства ра ла ца, 
по ву као се из књи жев ног жи во та, 
али је на ста вио да у пе ри о ди ци об ја-
вљу је члан ке и о ак ту ел ним књи жев-
ним те ма ма, пи та њи ма. Ме ђу мла-
ди ма је  пра вио раз ли ке на осно ву 
књи жев но те о риј ских ста во ва , те је 
нај ви ше и по што вао оне ко ји су до-
ка за ли сво ју ви со ку књи жев ну кул-
ту ру. 

По себ но зна чај но по гла вље је оно 
у ко јем се осве тља ва по кре та ње Срп
ског књи жев ног гла сни ка, што је озна-
чи ло но во до ба у срп ској књи жев-
но сти. Иако је пе ри од По по ви ће вог 
уред ни штва тра јао од 1901. до 1904, 
те 1920. у Гла сни ку, он оста је до сво је 
смр ти на ме сту ди рек то ра ча со пи са, 
ко је је на по слет ку де лио са Сло бо да-
ном Јо ва но ви ћем. По себ на па жња по-
све ће на је са мом по кре та њу ча со пи са 
ко је је озна че но као кул ту ро ло шки 
фе но мен с ја сном по ли тич ком по за-
ди ном. Гла сник је оку пио та ко зва не 
де лов це и не ди ћев це, прет ход но оку-
пље них око ча со пи са Де ло и Срп ског 
пре гле да Љу бо ми ра Не ди ћа, ко ји су 
до ју че по сва ђа ни са да би ли ује ди-
ње ни у су прот ста вље њу вла да ви ни 
Алек сан дра Обре но ви ћа. Исто ри ја 

су прот ста вља ња ре жи му сва ка ко ни-
је пи са на на стра ни ца ма ча со пи са, но 
иза ње го вих ку ли са. 

При мар но ипак ори јен ти сан на 
књи жев ност Гла сник, ка ко је на пи-
сао Бог дан По по вић у тек сту из 1901, 
тре ба ло је да пра ти раз вој књи жев но-
сти, умет но сти и на у ке са ци љем да 
чи та о ци бу ду у то ку са де ша ва њи ма у 
њи хо вом до бу. Књи жев на кри ти ка се 
из два ја као нај ва жни ја ду жност ча-
со пи са, чак и њи хо во пре и мућ ство. 
По по вић је раз ли ко вао три ти па кри-
ти ке: ону ко ја ту ма чи де ла и по сре ду је 
из ме ђу пи сца и пу бли ке, ону ко ју на-
зи ва те ку ћом јер оба ве шта ва пу бли-
ку о по ја ви но вих де ла, те тре ћу ко ја 
је део умет но сти, из во ром гра ђе за 
есте ти ку као на уч ну ди сци пли ну. Но, 
кри ти чар ски рад Бог да на По по ви ћа, 
ни кон крет но онај ве зан за Гла сник, 
ни је био огра ни чен на књи жев ност. 
На и ме, че сто је об ја вљи вао и кри ти-
ке ли ков них умет но сти, као и при ло-
ге ве за не за му зич ку умет ност.  Као 
нај ва жни је се пот цр та ва По по ви ће во 
под сти ца ње са мих умет ни ка да се ба-
ве пи са њем умет нич ке кри ти ке, с об-
зи ром на то да у од но су на кри ти ча ре 
по се ду ју мно го ве ће зна ње о тех ни ци 
ства ра ња.  

Гла сник не за бо ра вља ни пре во де ко-
ји тре ба да пред ста вља ју обра сце на ко је 
срп ска књи жев ност тре ба да се угле да, 
не би ли по ве ћа ла сво ју вред ност. Узо-
ри ма По по вић ни ка ко не прет по ста вља 
на ци о нал ну осно ву, на про тив, ис ти че 
да биљ ка мо же на пре до ва ти са мо док 
јој је ко рен у зе мљи. 

Те мељ ну и пре глед ну сту ди ју Алек-
сић уокви ру је за кључ ком у ко јем је-
згро ви то ре ка пи ту ли ра зна чај Поп-
ви ће вог ра да на про у ча ва њу срп ске 
књи жев но сти,  име ну ју ћи га као но ву 
ета пу у раз во ју срп ске на у ке о књи-
жев но сти. Удео По по ви ће вог уче ња, те 
до при нос про у ча ва њу књи жев но сти, 
нај је згро ви ти је осли ка ва ју ре чи ње га 
са мог, ко ји је ис та као да му у при лог 
иде што је на овај свет до нео не што 
здра вог ра зу ма, док не до ста так те о-
риј ских и естет ских уоб ли ча ва ња свог 
ра да оправ да ва ре чи ма да је сву енер-
ги ју тро шио на ре ша ва ње про бле ма, а 
не на уоб ли ча ва ње из на ђе ног. С тим 
у ве зи, Алек си ће ву сту ди ју узи ма мо 
као зна ча јан до при нос ре а фир ма ци-
ји и бо љем раз у ме ва њу По по ви ће вих 
ме то да у про у ча ва њу књи жев но сти и 
ње го вог ме ста у исто ри ји на ше на у ке о 
књи жев но сти.
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Ана Јан ко вић

Ен цИ кЛО ПЕ ДИ ЈЕ  
И ЛЕк СИ кО нИ, 
ДЕ ЛО ЈЕД нОГ  
нА РО ДА
Де јан Ву ки ће вић,  
Би бли о гра фи ја срп ских  
ен ци кло пе ди ја и лек си ко на,  
За вод за уџ бе ни ке,  
Бе о град, 2014.

За вод за уџ бе ни ке је об ја вио јед ну 
из у зет но зна чај ну књи гу ко ја ће ду го 
слу жи ти на ко рист и за про све ћи ва ње 
срп ског на ро да. Реч је о Би бли о гра фи
ји срп ских ен ци кло пе ди ја и лек си ко на 
на шег по што ва ног ко ле ге и са рад ни ка 
др Де ја на Ву ки ће ви ћа.

Тер ми но ло шка не раз ја шње ност – 
ен ци кло пе ди ја или лек си кон, лек си-
кон или реч ник, те број ни „под сет ни-
ци“, при руч ни ци, азбуч ни ци, атла си и 
сл., и не до у ми це у ве зи са про стор ном 
и на ци о нал ном при пад но шћу, мо ра ле 
су би ти раз ре ше не и то ни је био лак 
за да так за то што су, у обла сти ен ци-
кло пе ди сти ке и лек си ко гра фи је на 
овим про сто ри ма, ис ку ства би ла ме-
ђу соб но ве о ма ис пре пле та на и пред-
ста вља ла су „зна ње“ ви ше на ро да, не 
са мо срп ског. Упра во за то, би бли о гра-
фи ја је ура ђе на по прин ци пу ко ји је 
об у хва тао де ла на срп ском је зи ку, об-
ја вље на на тлу да на шње Ср би је. Ме-
ђу тим, у том слу ча ју, овим по пи сом не 
би би ла об у хва ће на не ка ва жна срп-
ска из да ња об ја вље на у За гре бу (нпр. 
Ста но је ви ће ва ен ци кло пе ди ја, те два 
ћи ри лич на то ма Ен ци кло пе ди је Ју го
сла ви је, Лек си кон Ру ђе ра Бо шко ви ћа) 

и дру га де ла ауторâ срп ског по ре кла 
об ја вље на у Хр ват ској, Бо сни и Хер-
це го ви ни и Цр ној Го ри, као и не ка 
де ла ко ја су све тлост да на угле да ла у 
Мин хе ну или Те ми шва ру. Ре ше ње је 
аутор би бли о гра фи је про на шао уво-
ђе њем До дат ка, где су по пи са на сва 
де ла ко ја су се на не ки на чин „опи ра-
ла“ по ста вље ном те ри то ри јал ном, на-
ци о нал ном и је зич ком прин ци пу. Ово 
се је ди но ни је од но си ло на пр ве две 
би бли о граф ске је ди ни це, штам па не 
у Бу ди му, а реч је о Ен ци кло пе ди ји из 
1818. и Мла диј Сер бљин у все мир ном 
цар ству из 1848. го ди не – ко је су при-
ка за не у основ ном де лу би бли о гра фи-
је, а не у До дат ку, где би при па да ле 
пре ма кри те ри ју му ме ста об ја вљи ва-
ња.

Мо жда мно ги да нас и не би би ли 
сло жни у раз го во ру и про ми шља њу о 
зна ча ју јед не би бли о гра фи је, јер она 
не слу жи за уоби ча је но чи та ње, ту 
не ма фа бу ле, не ма ли ко ва, ми сте ри је 
и хе пи ен да, али је прет по став ка и да 
је ма ло оних ко ји ни су ба рем јед ном, 
тра же ћи не ки ва жан по да так, по сег-
ну ли за би бли о гра фи јом као не за о-
би ла зном по мо ћи и као смер ни цом за 
да љу са знај ну по тра гу.

Ако и узме мо у об зир да овој књи-
зи не при сту па мо из раз ло га не ког 
да љег ис тра жи ва ња, те по тре бе да се 
про на ђу дра го це ни по да ци по треб ни 
ис тра жи вач ком ра ду, за ни мљи во је 
про чи та ти и под се ти ти се ка пи тал них 
де ла из обла сти ен ци кло пе ди сти ке и 
лек си ко гра фи је сво је вре ме но об ја-
вље них у јед но срећ ни је вре ме ка да су 
књи ге (а и чо век, уоп ште) би ле је ди но 
и пра во, нај ва жни је кул тур но оруж је 
на ше на ци је.

Ву ки ће вић је гра ђу, ко ју је имао на 
рас по ла га њу, кла си фи ко вао хро но ло-
шки, тј. по го ди ни ка да је пу бли ка ци ја 
об ја вље на (од 1818. до 2013. го ди не), а 
у окви ру исте го ди не при ме њен је ал-
фа бет ски прин цип. Ка да су по сто ја ла 
два из да ња на два раз ли чи та пи сма, 
пред ност је да ва на ћи ри ли ци.

По да ци о ме сту и штам па ру по сто-
је са мо за пу бли ка ци је до 1945. го ди не 
јер су по да ци из овог пе ри о да зна чај-
ни за исто ри ју књи жар ства и из да ва-
штва, као и дух јед ног вре ме на за ко је 
би се у овој обла сти мо гло сло бод но 
ре ћи да је у из у ми ра њу, док њи хо во 
све тло ме сто у про све ћи ва њу на ци је 
уве ли ко пре у зи ма би знис. У пе ри о ду 
до 1945. го ди не, об ја вље но је 57 књи-
га ко је при па да ју срп ској ре фе рен сној 

ли те ра ту ри (од то га је 20 де ла ко ји ма 
се ни је мо гла утвр ди ти тач на го ди на 
из да ња). Не ка ко не чу ди, али од 1990. 
го ди не до 2013. го ди не (ко јом је оме-
ђе на би бли о гра фи ја) на ста је пра ва 
ма ла ин фла ци ја ове вр сте ли те ра ту ре 
чи ја се те ма ти ка кре ће до за и ста нео-
бич них крај но сти: од ен ци кло пе ди ја/
лек си ко на ре ли ги је до на уч не фан-
та сти ке, спор та, ве ли ких от кри ћа и 
про на ла за ка до ман трич ких ве шти на, 
астро ло ги је, езо те ри је, пси хо ло шких 
и књи жев них пој мов ни ка. Да ле ко од 
то га да ту не ма вред них из да ња. Број-
на фо то тип ска, до пу ње на из да ња ка-
пи тал них де ла, али и са свим но ва, 
за ни мљи ва и до та да нео бја вљи ва на, 
из ра зних обла сти људ ских зна ња и 
ве шти на, све до че о мо гу ћим прав ци-
ма срп ске ен ци кло пе ди сти ке и лек си-
ко гра фи је.

Kњига је по де ље на на три це ли не: 
нај зна чај ни ји и нај о бим ни ји је упра во 
њен пр ви део – Би бли о гра фи ја срп ских 
ен ци кло пе ди ја и лек си ко на. Об у хва та 
1516 би бли о граф ских је ди ни ца по ре-
ђа них хро но ло шки по го ди ни из да ња, 
где се ви ди да је срп ски на род сво ју 
пр ву ен ци кло пе ди ју до био 1818. го-
ди не у Бу ди му. Сле де ћу је об ја вио Па-
вле Ста ма то вић (та ко ђе у Бу ди му) тек 
1834. го ди не. По след њи у овом по пи су 
је Реч ник сим бо ла Жа на Ше ва ли јеа, 
об ја вљен 2013. го ди не и то као тре ће 
из да ње.

Дру ги део је већ по ме ну ти До да
так са би бли о граф ским опи си ма 159 
књи га об ја вље них ван те ри то ри је 
Ср би је, а ко је се при пи су ју ауто ри ма 
срп ског по ре кла. Има ту и ви ше из да-
ња ко ја су та ко ђе об ја вље на и у Ср би-
ји.

Да кле, укуп но 1675 би бли о граф-
ских је ди ни ца/књи га, опи са них по 
ва же ћем ме ђу на род ном стан дар ду за 
опис мо но граф ских пу бли ка ци ја. По 
об ли ку, би бли о гра фи ја је са мо стал-
на, а пре ма вр сти из во ра – при мар на, 
ра ђе на са при мер ком у ру ци (de vi su), 
што да је ви сок сте пен по у зда но сти, а 
са мим тим и вред но сти ове би бли о-
гра фи је. По хро но ло шком кри те ри ју-
му је ре тро спек тив на. 

Ово је пр ва би бли о гра фи ја срп-
ских ен ци кло пе ди ја и лек си ко на, али 
и сво је вр сни исто риј ски пре глед срп-
ског из да ва штва на овом по љу. Пре-
глед би бли о граф ских је ди ни ца дат је 
хро но ло шки, по го ди на ма, али и по 
на сло ви ма и ауто ри ма у пра те ћим 
ре ги стри ма (тре ћи део књи ге). По-
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што, по ма ло не у о би ча је но за ову вр-
сту ли те ра ту ре, не по сто је пред мет-
ни или струч ни ре ги стар ни ти су уз 
би бли о граф ске је ди ни це да те озна ке 
Уни вер зал не де ци мал не кла си фи ка-
ци је, не мо же се ја сно за кљу чи ти ко је 
су је ди ни це ве за не за исту или слич ну 
те му. Оно што се пра те ћи са др жи ну 
мо же ре ћи је сте то да су ов де на оку пу 
и оп ште и по себ не и те мат ске и би о-
граф ске ен ци кло пе ди је и лек си ко ни, 
реч ни ци и пој мов ни ци. Не ки су де-
ло јед ног ауто ра, а не ки су ко а у тор-
ски рад ви ше струч ња ка, а нај че шће 
су при ре ђи вач ки рад. Од ред ни це су 
штам па не ћи ри ли цом, а глав ни би-
бли о граф ски опис пи смом ори ги нал-
не пу бли ка ци је.

Ни јед на би бли о гра фи ја ни је обич-
ни по пис би бли о граф ских је ди ни ца. 
Сва ка би бли о гра фи ја има је дан мно-
го ви ши циљ, а ова је и са ма по се би 
хва ле вре дан, а код нас и пи о нир ски 
по ду хват си сте ма ти за ци је де ла ове 
вр сте; има и до ку мен тар ну вред ност, 
те пред ста вља огле да ло у ко ме се од-
сли ка ва ју ре ал ни по ка за те љи ста ња 
у са мом срп ском из да ва штву и про-
све ти то ком вре ме на, па и ши ре: ова 
би бли о гра фи ја је од раз од но са за јед-
ни це пре ма оп штој кул ту ри, она је по-
ка за тељ ко ли ко се ула га ло и ко ли ко се 
ула же да нас у раз вој исте те кул ту ре, 
шта је пред мет ин те ре со ва ња те за јед-
ни це што обич но ука зу је и на мо ти ве 
де ло ва ња, по ка зу је у ком је ра спо ну и 
у ком тре нут ку био тај све жи да шак 
ко ји углав ном пра ти све до бре иде је, 
њи хо ве прав це и зга сну ћа.

На та ли ја Ди мић

ДРА МА кАО 
ИСТО РИ ЈА – 
ИСТО РИ ЈА кАО 
ДРА МА
Алек сан дра Ку змић, Сли ка  
све та у дра ма ма Ду ша на  
Ко ва че ви ћа: Го ла исти на и час 
исто ри је, Музеј позоришне 
уметности Србије,  
Бе о град, 2014.

Исто риј ско у умет нич ком де лу мо-
же би ти ви ше стру ко при сут но – као 
те ма, као од раз са да шњи це, кроз исто-

рич ност умет ни ка, али и умет ни ко ву 
исто риј ску свест, кроз исто рич ност 
са мог де ла, кроз раз ли чи ту ре цеп ци-
ју... До сли ке све та, у дра ма ма Ду ша на 
Ко ва че ви ћа, Алек сан дра Ку змић до-
ла зи пу тем ана ли зе ли ко ва, по ка зу ју-
ћи у ко јој су ме ри обра сци по на ша ња 
и од но са ме ђу ли ко ви ма ар хе тип ски, 
од но сно уни вер зал но пре по зна тљи-
ви, свој стве ни жан ру, а шта ду гу ју 
мен та ли те ту, дру штву, тра ди ци ји, 
исто риј ском тре нут ку.

Ин тер ди сци пли нар ни ме то до ло-
шки при ступ за ко ји се аутор ка од-
лу чи ла спа ја те а тро ло шке ме то де са 
са зна њи ма на уч не исто ри о гра фи-
је, со ци о ло ги је, пси хо ло ги је, те о ри је 
књи жев но сти, ре то ри ке, оно ма сти ке. 
У свом ра ду аутор ка се огра ни чи ла 
на ана ли зу че ти ри дра ме, ре пре зен-
та тив не у од но су на по ста вље на пи-
та ња, ко је су омо гу ћи ле са гле да ва ње 
исто риј ског у по сма тра ним де ли ма, 
али и раз во ја Ду ша на Ко ва че ви ћа као 
драм ског пи сца. Из бор дра ма об у хва-
тио је пр вих два де сет пет го ди на ства-
ра ла штва Д. Ко ва че ви ћа, од ње го ве 
пр ве дра ме Ма ра тон ци тр че по ча сни 
круг, ко ју је на пи сао као сту дент тре-
ће го ди не дра ма тур ги је (1972), пре ко 
Бал кан ског шпи ју на (1982), исто риј-
ске ме ло дра ме Све ти Ге ор ги је уби ва 
ажда ху (1985), до дра ме Ла ри Томп
сон, тра ге ди ја јед не мла до сти, ко ја је 
на пи са на и пре ми јер но из ве де на 1996. 
го ди не. Осим Све тог Ге ор ги ја, ко јим 
се аутор знат ни је одво јио од свог вре-
ме на, рад ња оста лих драм ских тек-
сто ва од и гра ва се у дру штве ном, иде-
о ло шком и по ли тич ком ми љеу со ци-
ја ли зма, у до бу са вре ме ном њи хо вом 
ауто ру. Пи та ња ко ја су за исто ри ча ра 
нај ре ле вант ни ја, ве за на су за од раз 
пи шче ве ре ал но сти у драм ском тек-
сту, као и ње го вих схва та ња, ста во ва, 
ви ђе ња.

У пр вој гла ви, по све ће ној Ма ра
тон ци ма, исто риј ско је при сут но кроз 
ко ор ди на те про сто ра и вре ме на. То-
по ни ми, из го во ре не сен тен це, име на 
ка фа на упу ћу ју на бе о град ску чар ши ју 
у 20. ве ку, али вре ме, у ко јем је рад ња 
драм ског тек ста по ста вље на, аутор-
ка са гле да ва као сво је вр сни де кор, јер 
те ма, за плет, мо ти ва ци ја и ка рак тер 
ли ко ва не про ис ти чу из кон крет не 
исто риј ске си ту а ци је, већ је њи хо-
во до ми нант но обе леж је ар хе тип ско. 
Ипак, упра во ар хе тип дру штве них и 
по ро дич них ве за на кон фликт ној ре-
ла ци ји отац‒син упу ћу ју на јед но ду же 
исто риј ско вре ме, јер вред но сна на че-
ла глав них ли ко ва, њи хов ме ђу соб ни 
од нос, ствар ност чи ји су део и плод, 
иза зи ва ју ре ак ци ју пу бли ке и по чет-
ком 21. ве ка. То не ми нов но упу ћу је 
на исто риј ско вре ме свој сте но тра ја-
њу ци ви ли за циј ско‒кул ту ро ло шких 
мо де ла, ко ји се спо ри је ме ња ју и ду-
же оп ста ју, ко ји су при сут ни у оно ме 
што пред ста вља ко лек тив но не све сно. 
Аутор ка у драм ском тек сту пре по зна-
је два све та – за тво ре ни круг по ро-
ди це То па ло вић и спољ ни свет. Са-
ти рич ни тон драм ског тек ста упу ћу је 
на кри тич ки од нос пи сца тек ста пре-
ма ствар но сти у ко јој жи ви, а у ко јој 
функ ци о ни шу обра сци по на ша ња и 
вред но сти свој стве не То па ло ви ћи ма. 
Из то га аутор ка за кљу чу је да пи сац, у 
дру штву у ко ме жи ви, пре по зна је еле-
мен те мо рал не еро зи је, свет за сно ван 
на бор би за моћ, про бле ма тич не обра-
сце по на ша ња ко је ак те ри дра ме ви де 
као је ди не мо гу ће, али кроз ус пут не 
опа ске пре по зна је и алу зи је на кон-
крет не ду го ве фе де ра ци је, ма ле пла те, 
пад ди на ра, епи де ми ју ва ри о ле ве ре. 
Аутор ка кроз Ма ра тон це ви ди од раз 
дру штве них нор ми, мен та ли тет ских 
од ли ка, по ро дич них обра за ца, али и 
на слу ћу је став, ко ји је пи сац дра ме, 
као сту дент, имао пре ма дру штве ном 
и по ли тич ком си сте му у со ци ја ли-
стич кој Ју го сла ви ји по чет ком се дам-
де се тих го ди на. По ста вља се пи та ње 
да ли пи сац по греб ну фа ми ли ју ви ди 
као ме та фо ру по ли тич ког си сте ма, 
њи хо ве по ро дич не од но се као сли ку 
од но са уну тар КПЈ-а, да ли је лич ност 
нај ста ри јег чла на, Пан те ли је пер со ни-
фи ка ци ја Јо си па Бро за Ти та, да ли се 
мо гу по ре ди ти ре че ни ца из Пан те ли-
ји ног за ве шта ња све што имам оста
вљам са мом се би с по зна том из ре ком и 
по сле Ти та Ти то, да ли се у том кон-
тек сту мо же са гле да ва ти и пи шче ва 
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ан ти ци па ци ја Пан те ли ји ног не по ве-
ре ња у на след ни ке, њи хо ва за ин те ре-
со ва ност за пре у зи ма ње, чак и по де лу 
имо ви не, грам зи вост, ме га ло ма ни ја. 
Да ли се кроз су коб ге не ра ци ја у по-
ро ди ци То па ло вић осли ка ва и су коб 
ге не ра ци ја у ју го сло вен ском дру штву 
кра јем ше зде се тих и по чет ком се-
дам де се тих го ди на? Ипак, из вор ко-
мич ног, оно кључ но за ко му ни ка ци ју 
дра ме Ма ра тон ци тр че по ча сни круг 
с пу бли ком, не на ла зи се у па ра ле ли с 
дру штве но‒по ли тич ком ствар но шћу, 
већ пред ста вља од раз ар хе тип ских 
осо би на ли ко ва и њи хо вих од но са.

У дра ми Бал кан ски шпи јун аутор-
ка пре по зна је две кључ не пер спек ти ве 
за ана ли зу – ар хе тип ску и пер спек ти-
ву то та ли тар ног ре жи ма ко ји и сам 
мо же пред ста вља ти сво је вр сни ар хе-
тип. Вре ме у ком се рад ња од ви ја са-
вре ме но је тре нут ку ње ног на стан ка, 
те је оквир со ци ја ли стич ко дру штво 
по чет ком осам де се тих го ди на. Ипак, 
исто риј ски кон текст, ко јим је мо ти-
ви са но по на ша ње и ста во ви ли ко ва, 
упу ћу је на пе ри од пре Дру гог свет ског 
ра та, рат но до ба, пр ве по сле рат не го-
ди не, су коб Ју го сла ви је са Ин фор-
мби ро ом као ва жну пре крет ни цу и 
са вре ме ни тре ну так. Оп шти дру штве-
но‒по ли тич ки оквир жи вље ња је сте 
то та ли тар ни по ре дак ко ји фор ми ра 
ка рак те ре, иза зи ва страх из ко га се ра-
ђа и при вр же ност по је ди на ца ре жи му, 
њи хо ва иден ти фи ка ци ја с вла да ју ћом 
иде о ло ги јом, на чи ном ми шље ња и 
де ла ња. Аутор ка под вла чи и да је пи-
шчев кри тич ки по глед на са да шњост 
ко ју жи ви ис ка зан у освр ти ма на еко-
ном ску кри зу, мо рал ну еро зи ју, не-
за по сле ност, око шта ли би ро крат ски 
апа рат, ана хро но по на ша ње ре жи ма 
и с ре жи мом иден ти фи ко ва них гра-
ђа на, де ма го шко кон стру и са ње ствар-
но сти ко ју од ре ал но сти де ли ду бо ки 
јаз, за тво ре ност дру штва, пер ма нент-
ни страх, опрез, сум њи ча вост. Аутор-
ка пре по зна је пи шче ве ста во ве кроз 
лик Под ста на ра ког од ли ку је отво-
ре ност, ин ди ви ду ал на свест, лич ни 
став и из бор, су прот ста вља ње вла да-
ју ћим обра сци ма по на ша ња, кри тич ко 
про ми шља ње дру штве не ствар но сти 
– вред но сти ко је ни су свој стве не ве-
ћин ском де лу дру штва, али их пи сац 
сма тра по зи тив ним. Иако по ро дич но 
и мен та ли тет ско на сле ђе ни је за не-
мар љи во у фор ми ра њу ли ко ва, ипак 
пи сац по тен ци ра кључ ну уло гу вла да-
ју ћег си сте ма у на ста ја њу ис кри вље не 

сли ке све та и об ли ко ва њу ка рак те ра 
по је ди на ца, да ју ћи од го вор на ди ле му 
исто ри ча ра о сте пе ну у ком је по је ди-
нац де тер ми ни сан дру штвом у ком 
жи ви и мо гућ но сти за оства ре ње соп-
стве не лич но сти и ини ци ја ти ве.

Иако пи шче ва са да шњост ни је те-
мат ски за сту пље на у де лу Све ти Ге
ор ги је уби ва ажда ху, аутор ка сма тра 
да сре ди на осам де се тих го ди на, као 
пе ри од отва ра ња мно гих та бу и ра них, 
иде о ло шки не по доб них и за бра њи-
ва них те ма, ни је без зна ча ја за из бор 
Пр вог свет ског ра та као исто риј ског 
окви ра ове дра ме. Иако је исто риј ско, 
вре мен ски и про стор но кон кре ти зо-
ва но, пот кре пље но фак то гра фи јом, 
аутор ка сма тра да оно ни је за раз вој 
дра ме ва жни је у овој, не го у дру гим 
пи шче вим де ли ма. Ко ва че вић рад њу 
сме шта у кон текст Пр вог свет ског ра-
та, али се не ба ви исто риј ским до га-
ђа јем, већ су у фо ку су лич не суд би не 
од ре ђе не исто риј ским окол но сти ма. 
Пи сац по ста вља оп шти ја пи та ња о 
од но су лич ног и исто риј ског, ин ди-
ви ду а ли зма и де тер ми ни зма, о су-
прот но сти из ме ђу ви со ко мо рал ног 
ко лек тив ног тра ди ци о нал ног ето са, 
ми то ло ги зо ва ног ју на штва, еп ског па-
три о ти зма и ре ал но сти људ ских мо-
ти ва и по сту па ка, у ра ту по кре та них, 
пре све га, бри гом за по ро ди цу, се бе, 
ог њи ште. Отва ра ју се и пи та ња мен-
та ли тет ских обра за ца – од но са пре ма 
же ни, бра ку, од но са се ла и гра да, ста-
ва дру штва пре ма не моћ ни ма, ста ва 
др жа ве пре ма рат ним ин ва ли ди ма, 
тра ди ци о нал них око ва ко ји усме ра-
ва ју по на ша ње и ми шље ње по је дин ца, 
не мо ћи пред исто риј ским до га ђа ји ма 
ко ји од ре ђу ју сва ко дне ви цу и суд би-
ну...

У ана ли зи дра ме Ла ри Томп сон. 
Тра ге ди ја јед не мла до сти аутор ка 
по но во по ла зи од тре нут ка на стан-
ка дра ме, сре ди ном де ве де се тих, као 
пре суд ног за об ли ко ва ње сли ке све та 
у по сма тра ном драм ском тек сту. Свет, 
при ка зан у ана ли зи ра ној дра ми, од-
раз је ствар но сти у ко јој се све ру ши 
и рас па да, на ви ке, оби ча ји, мо рал, за-
ко ни, од раз рат ног у до ба ком људ ски 
жи вот гу би вред ност, у ко ме је на си ље 
део сва ко дне ви це, у ком се уру ша ва 
кул ту ра... Мрач на сли ка све та од ра-
жа ва ствар ност рас па да СФРЈ-а и ра-
то ва во ђе них на ње ном про сто ру, али 
аутор ка ука зу је и на ши ру пи шче ву 
пер спек ти ву, гло бал не окви ре у ко ји-
ма раз ми шља и уви ђа иде о ло ги ју но-

вог свет ског по рет ка, ко ји под ве лом 
мул ти кул ту ра ли зма и збли жа ва ња 
су штин ски про ду ку је ме ди о кри те-
те, оту ђе не ин ди ви дуе, при вид но жи
ве љу де без ика кве кри тич ке све сти, 
без ем па ти је, хип но ти са ну го ми лу, 
ука зу ју ћи ти ме на ду бин ске про бле-
ме (пост)мо дер ног дру штва. Аутор-
ка под вла чи да пи сац и у дра ми Ла ри 
Томп сон ви ди дру штве не окол но сти 
као кључ ни фак тор ко ји фор ми ра по-
је дин ца, окри вљу ју ћи за то то та ли тар-
не иде о ло ги је, вер ске ис кљу чи во сти, 
а кра јем 20. ве ка и иде о ло ги ју но вог 
свет ског по рет ка ко ја, кроз те рор ме-
ди ја, ства ра но ви вид то та ли та ри зма, 
под сти чу ћи оту ђе ност и не ху ма но.

По ред то га што Сли ка све та у 
дра ма ма Ду ша на Ко ва че ви ћа. Го ла 
исти на и час исто ри је пред ста вља 
шти во под сти цај но и ин спи ра тив но 
за раз ми шља ње о пи шче вом ви ђе њу 
са да шњо сти, о ствар но сти и про бле-
ми ма ју го сло вен ског дру штва, оно за 
исто ри ча ра пред ста вља и увид у мо гу-
ћу упо тре бу ме то до ло шког по ступ ка 
те а тро ло ги је и књи жев не кри ти ке за 
до се за ње до исто риј ског у драм ском 
тек сту.

Са ша Ра дој чић

ЗЕн И ЗА ПАД
Да ли бор Клич ко вић, Зен  
бу ди зам и ја пан ска мо дер на, 
Ал ба трос Плус, Бе о град 2014.

Књи га Зен бу ди зам и ја пан ска мо
дер на Да ли бо ра Клич ко ви ћа до при-
но си упо зна ва њу ов да шње пу бли ке 
са мо дер ном ја пан ском књи жев но-
шћу и кул ту ром. У на шој зе мљи је 
још увек скром но зна ње о ва не вроп-
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ским кул ту ра ма, што ва жи и за наш 
од нос пре ма Ја па ну. Иако су по след-
њих го ди на уло же ни вид ни на по ри, и 
оства ре ни ре зул та ти на пла ну уза јам-
ног при бли жа ва ња две ју кул ту ра, ја-
пан ске и срп ске, про стор отво рен за 
но ве кре а тив не до при но се још увек 
је огро ман. У том про сто ру на ла зи-
мо и ову сту ди ју о На цу ме Со се ки ју 
(1867-1916), јед ном од ро до на чел ни-
ка мо дер не ја пан ске књи жев но сти, и 
ње го вом сло же ном од но су пре ма За-
па ду и зе ну.

Струк ту ра књи ге ува жа ва окол-
ност да је чи та о цу нео п ход но пру жи-
ти увид у раз ли чи те кон тек сту ал не 
ни вое: ду хов но и сто риј ски, со ци јал-
но и сто риј ски, те кон текст ин ди ви-
ду ал ног раз во ја Со се ки ја и ње го ве 
књи жев но сти. Тај за да так ис пу ња ва-
ју пр ва три по гла вља: „Зен – фи ло зо-
фи ја ин ди ви ду ал но сти“, „Пра зни на 
ре чи – зен и књи жев ност“ и „Днев-
ник су ви шног чо ве ка: жи вот ни пут 
На цу ме Со се ки ја“. Оста ла че ти ри 
по гла вља („Ра ђа ње ја пан ске мо дер не 
у Со се ки је вој књи жев но сти“, „Су-
мрак идо ла – Со се ки јев су срет са 
За па дом“, „С ону стра ну ега: зен као 
не ми нов ност“ и „Ја стук од тра ве: 
по ет ско пу то ва ње на Ис ток“) ну де 
ин тер пре та ци ју опу са На цу ме Со се-
ки ја. Ова че ти ри по гла вља су ге ри шу 
би о граф ски и идеј ни оквир (су срет 
са За па дом и пу то ва ње на Ис ток) 
ко ји сим бо ли зу је на пе тост ка рак-
те ри стич ну не са мо за ин ди ви ду ал-
ност На цу ме Со се ки ја и ње го ву књи-
жев ност, већ и за нај ши ре про це се 
мо дер ни за ци је ја пан ског дру штва и 
кул ту ре, на пе тост (или рас пе тост) 
из ме ђу Ис то ка и За па да, соп стве не 
тра ди ци је и про це са гло бал ног ујед-
на че ња, ко ји тра ју и да нас.

Аутор ис ти че да сло же на ве за Со-
се ки ја и зе на ни је ни слу чај на, ни ти 
кон вен ци о нал на, већ пред ста вља 
све сни из бор ја пан ског књи жев ни-
ка, ко ји у бу ди стич ком уче њу тра жи 
од го вор на пи та ње ко је га је му чи-
ло: про блем пат ње. Клич ко вић за то 
раз ма тра бу ди стич ко уче ње, из ла жу-
ћи исто риј ске и пој мов не цр те ове 
ду хов не ори јен та ци је. Бу ди но уче ње 
о че ти ри пле ме ни те исти не о пат њи 
од го ва ра Со се ки је вој ми сли о ин ди-
ви ду ал но сти као из во ру пат ње; оту-
да је бу ди зам као ре ли ги ја и ду хов-
на ори јен та ци ја мо рао би ти бли зак 
Со се ки ју и не за ви сно од тра ди ци је 
ко јој је при па дао. Аутор сту ди је ну-

ди са жет при каз фор ми ра ња и по-
став ки осо бе ног, за пад њач кој ми сли 
па ра док сал ног, бу ди стич ког ху ма ни-
зма, фи ло зоф ско-ре ли ги о зног уче ња 
ко је је, и по ред „не сум њи ве уте ме-
ље но сти на тра ди ци ји пр во бит ног 
бу ди зма као фи ло зо фи је ко јом се 
по ри че трај ност лич но сти … ус пе ло 
да из гра ди стил из ра жа ва ња по де сан 
упра во да ис ка же не спу та ну ин ди-
ви ду ал ност“. Об лик ме та фи зич ког 
основ ног уве ре ња са мог Со се ки ја 
мо гао би, по Клич ко ви ћу, да се об у-
хва ти из ра зом „so ku ten kjo ši“, у сми-
слу ускла ђи ва ња с Не бом и бри са ња 
ега, што је ве ро ват но ин спи ри са но 
фи ло зоф ско-ре ли ги о зним по став ка-
ма зен бу ди зма.

Су срет зе на и књи жев но сти се 
оства ри вао у кла сич ној ки не ској по-
е зи ји, ко ја је из вр ши ла сна жан ути-
цај на ду хов ни свет чи та вог Да ле ког 
Ис то ка, па ти ме и Ја па на. Нај ра ни ји 
до ку мен ти о овој ве зи по ти чу из 11. 
ве ка, али је пи та ње о си ту и ра њу по-
че та ка бу ди стич ког упли ва на кла-
сич но ки не ско пе сни штво још увек 
отво ре но. Клич ко вић ну ди ра зло жно 
об ја шње ње уза јам ног афи ни те та зе на 
и по е зи је: „Ис ку ство зе на […] мо ра 
би ти ин ди ви ду ал но и за то је сти хо-
ва ни пе снич ки из раз по го дан јер сво-
јим рит мом, сим бо ли ком и бо гат свом 
алу зи ја ком би ну је ис ку ства прет ход-
ни ка са вла сти тим до жи вља јем. […] 
По ве за ност зе на и по е зи је по ти че 
и од ка рак те ра ки не ског пи сма, јер 
иде о грам ски зна ко ви сво јом асо ци-
ја тив но шћу иза зи ва ју од ре ђе но ви-
зу ел но ис ку ство и пре не го што сам 
са др жај стиг не до све сне ум не раз ра-
де. Умет ност Ис то ка у овом сег мен ту 
ни је пред ста вљач ка јер иде о грам ни је 
кон цепт чи ја се са др жи на на ла зи ван 
ње га са мог, већ се до зна че ња сти же 
бр же и ин ту и тив ни је“. Клич ко вић ис-
ти че да ве за зе на и кла сич не по е зи је 
ни је ли ше на на пе то сти, од но сно: „да 
је нео п ход но раз ли ко ва ти пе сму у 
књи жев ном сми слу и псе у до по ет ски 
из раз фи ло зоф ских и ре ли ги о зних 
уве ре ња и ис ку ста ва“. Кључ но пи та ње 
је пи та ње о од но су пре ма је зи ку, по-
што у бу ди зму по сто ји „не по ве ре ње 
пре ма је зи ку“ ко је би мо ра ло да по го-
ди и по е зи ју као је зич ку умет ност. У 
том кон тек сту, Клич ко вић при ка зу је 
Со се ки јев до дир са кла сич ном збир-
ком ко а на За пи си пла ве сте не, ко ја се 
у Ја па ну сма тра нај ва жни јом књи гом 
зе на, а исто вре ме но и књи гом ко ја 

„ни је за чи та ње, јер ју је мо гу ће раз у-
ме ти је ди но у ме ри соп стве ног ду хов-
ног на пре до ва ња“.

Ски ци ра ју ћи ко ор ди на те Со се-
ки је вог умет нич ког све та, ова књи га 
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да је сво је вр сну ин те лек ту ал ну би-
о гра фи ју. Иако би о гра фи је пи са ца 
ни су до вољ на осно ва за раз у ме ва ње 
њи хо вог де ла, си гур но је да на ге не зу 
јед ног де ла ути че и ге не за пи шче ве 

ин ди ви ду ал но сти. Клич ко вић из но-
си сме лу хер ме не у тич ку те зу, зах те-
ва ју ћи „при ступ ко ји се не огра ни ча-
ва на фе но мен књи жев ног де ла као 
за тво ре не струк ту ре“. То зна чи да 
„сва ко пот пу ни је ис тра жи ва ње Со-
се ки је вог ства ра ла штва мо ра узе ти 
у об зир со ци јал но-исто риј ски кон-
текст у ко ме је жи вео и ства рао, али 
и це ли ну ње го вог пси хо ло шког и ду-
хов ног све та као струк ту ре кроз ко ју 
се про ја вљу је јед но не по но вљи во и 
ин тен зив но ег зи стен ци јал но ис ку-
ство“. Клич ко вић ски ци ра основ не 
кон ту ре кул тур не и књи жев не си ту-
а ци је уну тар ко је се по ја вио Со се ки, 
ње гов „ду хов ни за ви чај“. У ши рим 
исто риј ским ди мен зи ја ма, реч је о 
раз до бљу мо дер ни за ци је Ја па на по 
за пад њач ким узо ри ма, ко је је но си ло 
број на про тив реч ја и од ра зи ло се и 
на пи шче ве жи вот не усло ве. Клич ко-
вић при ка зу је раз ли чи те обра те то-
ком ра ног де тињ ства, ко ји су оста ви-
ли тра га на лич ност бу ду ћег пи сца, 
ис пу нив ши га не спо кој ством и осе-
ћа њем кри ви це. Са За па дом Со се ки 
до ла зи у до дир већ то ком шко ло ва ња, 
као при пад ник пр вих ге не ра ци ја ко-
је се обра зу ју по но вом, уве зе ном мо-
де лу. Фор ма тив ни пе ри од мла до сти 
je за Со се ки ја био пе ри од ду хов ног 
ко ле ба ња из ме ђу зе на и за пад њач ких 
узо ра. Од по себ ног је зна ча ја Со се-
ки јев дво го ди шњи бо ра вак у Евро пи 
(у Лон до ну), ка да је био у при ли ци 
да бли же упо зна европ ску фи ло зо-
фи ју, умет ност и књи жев ност, али 
исто та ко, то је би ло и вре ме ка да су 
се ње го ва де пре сив ност и пе си ми зам 
по ја ча ли. Клич ко вић је из ла га ње пи-
шче ве би о гра фи је струк ту ри сао та-
ко да у пр вом де лу при ка зу је обра те 
Со се ки је вог жи во та за кључ но са ње-
го вим по врат ком у Ја пан, за по чи ња-
њем ака дем ске ка ри је ре и ула ском у 
ак ту ел ни књи жев ни жи вот.

Оста так књи ге ба ви се Со се ки је-
вом књи жев но шћу и, у ме ри у ко јој 
то оправ да ва по ме ну та ме то до ло шка 
прет по став ка, ње го вим да љим жи-
вот ним обра ти ма. Ис црп но се при ка-
зу је Со се ки јев до при нос фор ми ра њу 
мо дер не ја пан ске књи жев но сти. На 
по чет ку књи жев не ка ри је ре он је пре 
све га пе сник, а по е зи ји ће се вра ћа ти 
и ка сни је, као ме ди ју за из ра жа ва ње 
ста ња соп стве ног ду ха. 

Пр ви ве ли ки књи жев ни успех Со-
се ки по сти же ро ма ном Ја сам ма чор, 
где је основ на на ра тив на ин стан ца – 

јед на жи во ти ња, кроз чи ју се има ги-
нар ну пер спек ти ву иро ниј ски пре ла-
ма ју цр те мо дер ног дру штва. Успе шан 
је био и ро ман Го спо че, ин то ни ран као 
кри ти ка ка рак те ра и мо дер них дру-
штве них од но са. Нај зад, у овом пе ри-
о ду на ста је и ро ман Ја стук од тра ве, 
ко јем ће Клич ко вић по све ти ти нај ви-
ше про сто ра и још јед ном га ин тер-
пре та тив но об ра ди ти у ин спи ра тив-
ном за вр шном по гла вљу сту ди је. Овај 
ро ман је обе ле жен Со се ки је вим на по-
ром да се од ре ди пре ма ду хов но сти 
зе на као ал тер на ти ви мо дер ном со ци-
јал ном и ду хов ном раз во ју и ње го вим 
страм пу ти ца ма.

Сле де ћи пе ри од Со се ки је вог 
ства ра ла штва, спо ља мар ки ран за-
по чи ња њем ка ри је ре но ви на ра и 
од би ја њем док то ра та, до нео је као 
ре зул тат пет ро ма на ко ји те ма ти зу-
ју не склад из ме ђу по је дин ца и дру-
штва у ко јем жи ви. Сва ком од ових 
ро ма на по све ћен је од го ва ра ју ћи 
про стор у књи зи, при че му су ак ти-
ви ра не раз ли чи те ин тер пре та тив не 
по зи ци је, од књи жев но и сто риј ске 
до пси хо а на ли тич ке. Тре ћи и по-
след њи Со се ки јев пе ри од, ис пу њен 
ег зи стен ци јал ном кри зом, ко ја се од-
ра зи ла на ства ра ла штво, обе ле жен је 
ни зом ро ма на, али и пи шче вом есе-
ји стич ком де лат но шћу и пре да ва њи-
ма. Овом пе ри о ду, из ме ђу оста лих, 
при па да ју ро ма ни Пут ник (зна ча јан 
за пи шчев од нос пре ма зе ну) и Ду ша 
(пре ве ден и на срп ски је зик). Аутор 
по све ћу је па жњу те о риј ским Со-
се ки је вим ра до ви ма, по себ но кон-
цеп ту ства ра лач ког ге ни ја. Ана ли за 
Со се ки је вог ства ра лач ког жи во та у 
це ли ни до пу шта Клич ко ви ћу да за-
кљу чи да је „књи жев ност за ње га би-
ла је ди ни мо гу ћи на чин по сто ја ња и 
је ди ни вид аутен тич ног од но ше ња 
пре ма све ту“.

Зен бу ди зам и ја пан ска мо дер на 
Да ли бо ра Клич ко ви ћа, по ред то га 
што да је зна ча јан до при нос кул тур-
ном по сре до ва њу, по се ду је вред ност 
и као књи жев но и сто риј ско шти во, 
ја сног ме то до ло шког уте ме ље ња, ра-
зло жно струк ту ри са ног са др жа ја и 
про во ка тив них те о риј ских те за. Ова 
сту ди ја је, у исти мах, дра го це ни на уч-
ни рад и ин спи ра тив но ту ма че ње ду-
хов них ве за – не са мо оне ко ја сто ји у 
ње ном на сло ву, већ и ве зе зе на и књи-
жев но сти, зе на и за пад не фи ло зо фи је, 
на по слет ку и епо хал них ве за Ис то ка и 
За па да.
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БЕСЕДА

На све ту је љу ди све ви ше, а па ме ти све ма ње. У то се 
уве ра ва мо сва ко днев но, чим отво ри мо но ви не или 

укљу чи мо те ле ви зор. На ср ћу на нас по ли ти ча ри, уче сни ци 
ри ја ли ти ја, top-shop мо де ра то ри, са јед ном је ди ном на ме-
ром: да нас хип но ти зу ју. Да нас спре че да ми сли мо. А баш 
се по то ме љу ди нај ви ше раз ли ку ју од жи во ти ња и би ља ка. 
Онај ко не ми сли, ево лу циј ски је бли жи ко ко шки или ми-
мо зи, не го хо мо са пи ен су. 

Ре че ни ца мо же би ти без су бјек та. Жи вот, та ко ђе. Да 
ни је та ко, не би свет да нас био у ста њу без на ђа, ап сурд ни ји 
не го ика да до са да у сво јој исто ри ји. Ка ко се од у пре ти све-

оп штој ма ни пу ла ци ји, ла жи ма и пре ва ра ма, све јед но да ли 
по ди же мо кре дит у бан ци, или за о кру жу је мо име на гла-
сач ком ли сти ћу? Са мо не сло бод ни жи ве по ше ма ма ко је 
је не ко дру ги за њих сми слио, као да су го бле ни, а не љу ди.

Све ви ше је у упо тре би си стем вред но сти ко ји не ги ра 
сва ку вред ност, је дан је зик ко ји ре ла ти ви зу је до бро и ло ше, 
аутен тич но и ла жно. Ка те го ри је по ште ња и ча сти по ста ле 
су му зеј ске вред но сти. Ви ше ни је нор мал но би ти нор ма-
лан. Ни ка да ти ха ве ћи на ни је би ла та ко не при мет на и не ма 
као да нас. И ма ко ли ко се власт тру ди ла да сва ко днев ним 
ри ја ли ти пред ста ва ма ка му фли ра оп ште ста ње дру штва, 
ма ко ли ко по ку ша ва ла да афе ре и скан да ле ис ко ри сти као 
ме ха нич ког зе ца ко јим од вла чи па жњу ве ћи не са ег зи стен-
ци јал них про бле ма, власт не мо же да укло ни ва ку ум ко ји 
је на стао од сут но шћу нор мал ног жи во та. 

За до ва љан је са мо онај ко је сло бо дан. Ко ни је од су тан 
из вла сти тог жи во та. Ко ми сли сво јом гла вом. А да би се 
ми сли ло сво јом гла вом по треб но је ра ди ти на се би, фор-
ми ра ти по глед на свет. Нај си гур ни ји пут је за ко ра чи ти у 
све то ве књи жев них де ла. Ис ку ство сте че но чи та њем та ко-
ђе је ис ку ство из пр ве ру ке. Чи та њем се не за кљу ча ва мо у 
ку лу од сло но ва че, већ отва ра мо про зо ре. Ди ше мо пу ним 
плу ћи ма. Про ши ру је мо ви ди ке. 

У ве ли ким књи жев ним де ли ма пре би ва не про ла зни об-
лик ствар но сти ко ји нам у жи во ту че сто из ми че, јер сти-
же мо ка сно, то ли ко ка сно да оно што тра жи мо не пре по-
зна је мо кад му се при бли жи мо. Са мо про сто ри ко је смо 
као чи та о ци на се ље ва ли, оста ју за чи тав жи вот по у зда на 
коп на на ко ја се увек мо же мо вра ти ти. Јер, у ли те ра ту ри 
ствар ни свет сти че чвр сту ка у зал ност ко ја је због раз ву че-
но сти сва ко дне ви це у жи во ту скри ве на. 

Ве ли ка де ла увек на но во пре сло же жи вот. И чи та лац, 
на кон што је за кло пио књи гу ко ју је про чи тао, по не ће ли-
ко ве у ствар ност сва ко дне ви це, до вр ша ва ће њи хо ве пу та-
ње из ван вре ме на и про сто ра оме ђе них окви ром ро ма на. 
И не са мо да ће мо де ли ра ти њи хо ве суд би не пре ма па ра ме-
три ма вла сти тог уни вер зу ма, већ ће ти мо де ли упи са ни у 
та лог чи та о че вог ис ку ства на не ки по сре дан на чин по ста-
ти ори јен ти ри јед не умет но шћу на до гра ђе не ствар но сти.

У веч ном по на вља њу истог, сва ки чо век има сво је зе-
маљ ско вре ме, и не са мо вре ме, већ и мо гућ ност да оста-
ви не ка кав траг, да се не пре пу шта сти хи ји, да се ме ња и 
да бу де бо љи. Ниг де ни смо то ли ко окру же ни па ме ћу као у 
би бли о те ка ма и на сај мо ви ма књи га. Би бли о те ке и сај мо ви 
књи га су те ре та не ду ха.

Про гла ша вам 20. Са јам књи га у Ба ња Лу ци отво ре ним.

15. сеп тем бра 2015. го ди не 

Дра ган Ве ли кић

ВИ шЕ нИ ЈЕ нОР МАЛ нО  
БИ ТИ нОР МА ЛАн



једна песма

Си мон Си мо но вић

СПА ВА ЧИ

За пло ви мо за јед но, де цо нај ми ли ја
Не че кај мо да сва не, до по след њег
Жељ ни пу чи не и по гле да у не до глед.
Оти сни мо се не пи та ју ћи за по во љан
Ве тар, нек час од лу ке бу де у на шим
Ру ка ма, у зве зда ма што нам на ми гу ју.
За ве слај мо сло жно, не по ми њи мо оно
Што је ме ђу на ма до пло вид бе би ло,
У ку ћи и на по љу ра но се смр ка ва.
Пре пу сти мо се во ди, пла вет ни лу
Што се по ма ља из жмир ка вих очи ју
И ра си па по на шим под би тим та ба ни ма.

Ово је јед но став на пе сма. То ни је ма ло, да нас, ка
да се пе сма пи ше као текст сло же ног са ста ва, гу

стим ни ти ма по ве зан са дру гим тек сто ви ма. Та ква 
пе сма зах те ва ту ма ча, а овој је до во љан чи та лац, или, 
још бо ље, слу ша лац. Јер по ред то га што је текст, и пре 
не го ли текст, пе сма је жи ви го вор.

Ово је све тла пе сма. Ни то ни је ма ло, има мо ли на 
уму да у срп ском пе сни штву пре те жу хтон ски, там ни 
то но ви. Уме сто на тра гич ном до жи вља ју све та, ова 
пе сма се за сни ва на схва та њу све та као обе ћа ња, као 
хо ри зон та отво ре них мо гућ но сти. 

По врх то га, ова пе сма се обра ћа по том ци ма, обра

ћа се бу дућ но сти, док се срп ски пе сник нај че шће тру
ди да ус по ста ви ди ја лог са пре ци ма, да се за гле да у 
про шлост као те мељ и за лог са да шњи це.

Ово је пе сма из сна и о сну. То је већ знат но, у по
ре ђе њу са уоби ча је ним трет ма ном са да шњи це као 
гру бе, го ле ствар но сти, по ко јој чо век те ту ра, по ср ће 
или гми же. Ов де, по дру гој ствар но сти сна, он пло ви. 

Шта би дру го мо гао да по же ли, сем да пло вид ба не 
пре ста не, да за у век оста не отво рен хо ри зонт, да има 
бу дућ но сти, да тра је обе ћа ње?

Са ша Ра дој чић
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